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شیوع ویروس کرونا، بسیاری از برنامه ریزی های اقتصادی دولت ها را تحت تاثیر قرار داد و با توجه به 
اینکه هیچیک از دولت ها، امکان پیش بینی دقیق اتفاقات رخ داده در ماه های اخیر را نداشتند  سرنوشت 
اقتصاد جهان با اما و اگرهای جدی مواجه شده است. اقتصاد ایران نیز از این روند مستثنی نیست و از 
هفته های پایانی سال تاثیر این ویروس بر اقتصاد ایران خود را نشان داده و تا زمانی که سرنوشت این 
شیوع مشخص نشود، اقتصاد باید خود را با بودن کرونا وفق دهد. با توجه به دستور دولت در تعطیلی 
برخی مشاغل و محدود شدن رفت و آمدها در سطح شهر، در گام نخست، اقشار کم درآمد و آسیب پذیر 
جامعه بیشترین فشار را از شیوع کرونا متحمل شدند. کارگران روزمزد، دستفروشان یا افرادی که معیشت 
آنها مستقیما با درآمد کوتاه مدتشان گره خورده، در هفته های اخیر با مشکالت جدی مواجه شده اند و 
از این رو حمایت از آنها یک اولویت بسیار مهم به شمار می رود، زیرا در صورت نرسیدن منابع مالی 
جدید، کار برای آنها بسیار دشوار می شود. گروه دوم صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط و البته 

فعاالن در حوزه مشاغل خدماتی بودند.
 کسب و کارهای کوچک که در سال های اخیر نیز با مشکالت جدی مواجه بودند، تحت تاثیر کرونا یا 
مجبور به بستن واحدهای صنفی خود شدند یا با کاهش تقاضا، شرایط برای ادامه کارشان بسیار سخت 
شد. بازار شب عید در ایران که برای کسب و کارهای کوچک بسیار تعیین کننده است، در اسفند سال 

گذشته عمال از بین رفت و این کسب و کارها زیانی جدی دیدند.
 مشاغل خدماتی از کافه ها و رستوران ها گرفته تا هتل ها، شرکت های مسافرتی و آژانس های هواپیمایی 
نیز در این ماه ها تعطیل شده اند و در کنار آسیب به درآمد، برای اشتغال بسیاری از کارمندان و کارگران 

آنها نیز دشواری های جدی به وجود آمده است.
 سومین تاثیر اقتصادی کرونا اما برای واحدهای تولیدی بوده است. در این حوزه تعداد بسیار زیادی 
از افراد شاغل هستند و چه در تامین نیازهای اقتصادی جامعه و چه در صادرات غیرنفتی، فعالیت این 
واحدهای تولیدی اهمیت بسیار زیادی دارد. همان طور که برای صاحبان مشاغل کوچک که تعداد 
محدودی نیروی کار در آنها شاغل اند، مشکل ایجاد شده، کارخانه هایی که چند صد نیرو دارند نیز 
خسارت فراوان دیده اند و با محدود شدن بازارهایشان، در آینده این فشار را بیشتر از قبل تحمل خواهند 
کرد. از این رو به نظر می رسد در صورتی که دولت برنامه حمایت از اقتصاد در شرایط کرونا را دارد، 

باید توجهات به طور همزمان به این سه حوزه وجود داشته باشد.
 حفظ اشتغال و تولید و دوام سرمایه گذاران اقتصادی در این ایام بسیار اهمیت دارد و اگر بناست اقتصاد 
ایران به فعالیت خود در روزهای پس از کرونا ادامه دهد، امروز باید حفظ ظرفیت ها را به عنوان یک 

اولویت غیرقابل چشم پوشی در نظر گرفت.
 

کرونا اقتصادی  آسیب  سه 

شت
اددا
ی

 عباس آرگون
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ــه وضعیــت اقتصــادی ناگــوار  ــا توجــه ب ب
ایجــاد شــده بــر اثــر ویــروس کرونــا، 
صنعــت گردشــگری سراســر جهــان نیــز به 
میــزان قابــل توجهــی آســیب خواهــد دیــد 
ــه نظــر می رســد کشــورهای اســپانیا  کــه ب
و ایتالیــا بیشــترین ضــرر را در ایــن زمینــه 

متحمــل خواهنــد شــد.
 نــام ایتالیــا و اســپانیا در میــان کشــورهایی 
کــه بیشــترین ضربــه را از پاندمــی ویــروس 
چشــم  بــه  شــده اند  متحمــل  کرونــا 
می خــورد. ایــن دو کشــور بعــد از ایــاالت 
متحــده در لیســت دارا بــودن بیشــترین 
ــد-19  ــاری کووی ــه بیم ــان ب ــمار مبتالی ش
ــت  ــه جمعی ــود اینک ــا وج ــد ب ــرار دارن ق

ــد. ــه آن دارن ــبت ب ــری نس ــیار کمت بس
گفتنــی اســت کــه ایــن دو کشــور بــه میزان 
ــگری  ــت گردش ــه صنع ــی ب ــل توجه قاب
ــر  ــای اخی ــه در هفته ه ــتند ک ــته هس وابس
ــه زودی  ــت ب ــد اس ــده و بعی ــف ش متوق
ــر  ــود را از س ــول خ ــاری معم ــد تج رون
ــور  ــر دو کش ــن، ه ــر ای ــالوه ب ــد. ع گیرن
ــا  ــاری، ب ــن بیم ــیوع ای ــش از ش ــی پی حت
ــرخ  ــاالی بدهی هــای عمومــی و ن ســطح ب
بیــکاری در میــان کشــورهای عضو ســازمان 
همــکاری و توســعه اقتصــادی، در وضعیت 

ــد. ــر می بردن ــه س ــواری ب دش
ــر  ــده ب ــه ش ــودار ارائ ــه نم ــور ک همانط
ــفر  ــی س ــه جهان ــای موسس ــاس داده ه اس
ــد،  ــان می ده ــگری (WTTC) نش و گردش
ــا  ــپانیا و ایتالی ــگری در اس ــت گردش صنع
بــه ترتیــب 14,3 و 13 درصــد از کل تولیــد 
ناخالــص داخلــی ایــن دو کشــور در ســال 
ــوع  ــه مجم ــی داد ک ــکیل م ــته را تش گذش
درآمــد حاصــل از هتل هــا، آژانس هــای 
ــتوران ها  ــی، رس ــوط هوای ــافرتی، خط مس
ــه،  ــن زمین ــا ای ــط ب ــوارد مرتب ــایر م و س

ــت. ــرده اس ــه ک ــورها روان ــن کش ــوی ای ــه س ــا دالر را ب میلیارده
ــز، درآمــد حاصــل از صنعــت گردشــگری، 8,6درصــد از مجمــوع  ــاالت متحــده نی در ای
تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور در ســال گذشــته را شــامل می شــد و ایــن بخــش 

ــرد. ــکا پشــتیبانی می ک ــون شــغل را در آمری ــش از 6میلی بی
قابــل ذکــر اســت ایــران نیــز بــا اختصــاص 6,8درصــد از مجمــوع تولیــد ناخالــص داخلــی 
بــه بخــش گردشــگری در ســال گذشــته، در زمــره کشــورهایی اســت کــه متحمــل ضــرر 

خواهنــد شــد.
ــی برخــی  ــص داخل ــد ناخال ــه شــده، ســهم صنعــت گردشــگری در تولی در نمــودار ارائ

ــد؛ ــاهده می کنی ــال 2019 را مش ــورها در س کش

بیشترین ضرر  ــورها  کدام کش
کرونا  ویروس  تاثیر  ز  ا ا  ر

داشت ــگری خواهند  گردش بر صنعت 
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در عصــر حاضــر، صنعــت گردشــگری 
بــه عنــوان یکــی از پایــه هــای اساســی 
ــان و  ــورهای جه ــام کش ــاد در تم اقتص
ــده اســت.  ــناخته ش ــران ش ــه ای از جمل
ــن  ــه ای ــکالتی ک ــب مش ــن مطل در ای
صنعــت در ایــران بــا آن مواجهه بــوده را 
ــر  ــای وزی ــم و صحبت ه ــرور می کنی م
میراث فرهنگــی، دکتــر علــی اصغــر 
ــنویم. ــورد می ش ــن م ــان، را در ای مونس

ــت  ــا آنجاس ــوع ت ــن موض ــت ای اهمی
ــتای  ــورها در راس ــیاری از کش ــه بس ک
ــه ایــن  رهایــی از اقتصــاد تک پایــه ای ب
ــد.  ــای آن روی آورده ان ــت و ارتق صنع
در ایــن میــان برخــی از کشــورها 
ــای  ــاظ موقعیت ه ــه لح ــران ب ــد ای مانن
ــرای  ــی ب ــای فراوان ــی از مزیت ه مکان
گســترش صنعت گردشــگری برخــوردار 
هســتند؛ امــا علیرغــم پتانســیل های 
ــای  ــر جاذبه ه ــورمان از نظ ــراوان کش ف
جهانگــردی و تنــوع زیســتی، ایــران تــا 
ــگاه  ــون در جــذب گردشــگر از جای کن

ــت. ــوردار نبوده اس ــبی برخ مناس
بــا توجــه  ایــن درحالیســت کــه 
دولت هــا  موضــوع،  اهمیــت  بــه 
مــی کوشــند بــا سیاســت گذاری و 
ــر  ــب، از حداکث ــای مناس برنامه ریزی ه
پتانســیل های خــود در راســتای جــذب 
گردشــگر بهره منــد شــوند. چراکــه، 
ــد  ــر کســب درآم ــدام عــالوه ب ــن اق ای
ــورها،  ــادی کش ــه اقتص ــود چرخ و بهب
ــی آداب و رســوم و گســترش  ــه معرف ب
فرهنــگ کشــورها بــه دیگــران نیــز تاثیر 

بســزایی دارد.
ــه، از  ــن مقول ــت ای ــه اهمی ــه ب باتوج

آنجاکــه ایــران پتانســیل ها و ظرفیت هــای بســیاری در حــوزه جــذب گردشــگر دارد، 
چنــد وقتــی اســت مســووالن و دســت اندرکاران مربوطــه در راســتای برنامه ریــزی 
خــاص، بومــی  ســازی و توســعه  ایــن صنعــت فعالیت هایــی را در دســتور کار خــود 

ــی داشته اســت. ــز در پ ــی نی ــج مطلوب ــا و نتای ــه موفقیت ه ــه البت ــد ک ــرار داده ان ق
یکــی از ایــن اقدامــات، تشــکیل وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســت کــه بنابرنظــر متخصصــان و کارشناســان حوزه اقــدام درســتی بــوده و تاثیرات 

مثبتــی هم بــرای صنعــت گردشــگری کشــور به همــراه آورده اســت.
ــازه گرفــت، جهــان و در  ــی ت ــه محــض اینکــه ایــن صنعــت جان ــا متاســفانه ب ام
پــی آن ایــران دچــار شــرایط خــاص و منحصربفــردی شــد کــه توســعه صنعــت 
گردشــگری را نــه تنهــا در ایــران کــه در سراســر کــره زمیــن بــا مشــکالت عدیده ای 

مواجــه ســاخت.

صنعت جوان گردشگری در بستر بیماری
زخم  هایــی کــه در چنــد مــاه اخیــر بــر تــن صنعــت جــوان گردشــگری کشــورمان 
ــه در  ــی ک ــد. تالش های ــد ش ــان نخواه ــدت درم ــادگی و در کوتاه م ــورد به س خ
چنــد ســال اخیــر بــرای تصویرســازی مناســب از کشــورمان از ســوی مــردم، جامعه 
گردشــگران و مســووالن و دســت اندرکاران دولتــی انجــام گرفته بــود، ظــرف مــدت 

کوتاهــی در پــی وقــوع اتفاقــات پی درپــی نقــش بــر آب شــد.
البتــه مســلم اســت کــه دیــر یــا زود ایــن ویــروس مــوذی از سراســر جهــان رخــت 
برمی بنــدد و دوبــاره مرزهــا گشــوده شــده و تعامــالت بین المللــی آغــاز می شــود؛ 
ــردم  ــه و م ــر گرفت ــود را از س ــت خ ــا و… فعالی ــی، هتل ه ــرکت های هواپیمای ش

ن  جا یگر  د ر  بــا نه  چگو ن  ا یــر ا ی  شــگر د گر صنعــت 
فت؟ گر هــد  ا خو

هانیه حقیقی 
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ــگری  ــفر و گردش ــه س ــدام ب مجــددا اق
خواهندکــرد. امــا ســوالی کــه در اینجــا 
ــت  ــن اســت کــه دول ــد ای ــش می آی پی
میراث فرهنگــی،  وزرات  آن  راس  در  و 
بــرای  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
دمیــدن روحــی دوبــاره بــر پیکــر 
ــور  ــگری کش ــت گردش ــان صنع بی ج

ــت؟ ــی اندیشیده اس ــه تمهیدات چ
آســیب های وارد شــده بــه صنعــت 
ــانیم ــل می رس ــه حداق ــگری را ب گردش

وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی در پاســخ بــه ایــن ســوال، 
بــا بیــان اینکــه قطعــا اتفاقــات اخیــر و 
ــه  ــا ب ــروس کرون در راس آن شــیوع وی
صنعــت گردشــگری همــه کشــورها و از 
ــادی وارد  ــیب های زی ــران آس ــه ای جمل
ــکالت  ــود مش ــا وج ــت: ب ــرده، گف ک
و ناکامی هــا در تالشــیم آســیب های 
واردشــده بــه ایــن صنعــت را بــه 

ــانیم. ــل برس حداق
ــار  ــان اظه ــر مونس ــی اصغ ــر عل دکت
ــل  ــه دلی ــه ب ــه اینک ــه ب ــرد: باتوج ک
ــا در  ــروس کرون ــیوع وی ــترش و ش گس
ــوروزی  ــفرهای ن ــا و س ــور برنامه ه کش
لغــو شــد، در همــان ابتــدا دســتورالعمل 
و پروتکل هایــی را بــرای واحدهــای 
ــم  ــی سراســر کشــور صــادر کردی اقامت
ــتی  ــائل بهداش ــت مس ــوع رعای و موض
در تمــام محیط هــا و اماکــن تحــت 
نظــارت ایــن وزارتخانــه را بــه  صــورت 
ــاالن  ــی فع ــتور کار تمام ــدی در دس ج

ــم. ــرار دادی ــوزه ق ــن ح ای

ضدعفونی مکان های گردشگری
ــن  ــش ضم ــت های ــه صحب وی در ادام
ــو  ــرای لغ ــردم ب ــکاری م ــکر از هم تش
ــه دلیــل شــیوع ویــروس  سفرهایشــان ب
ــن  ــزان مطمئ ــن عزی ــت: ای ــا گف کرون
ــا رزرو  ــار کرون ــد از مه ــه بع ــند ک باش
ــا  ــا ب ــت آن ه ــا اقام ــور و ی ــت، ت بلی
انجــام  ســابق  قیمت هــای  همــان 
ــش  ــه افزای ــت و هیچ گون ــد گرف خواه
قیمتــی در بــازه زمانــی موردنظــر در کار 

ــود. ــد ب نخواه
ــات  ــی اقدام ــه در پ ــان اینک ــا بی وی ب
میراث فرهنگــی،  وزارت  مطلــوب 
ــت  ــتی در صنع ــگری و صنایع دس گردش
ــرآورد  ــه ب ــور اینگون ــگری کش گردش
ســال جاری10  در  کــه  بــود  شــده 

میلیــون گردشــگر جــذب کنیــم، تصریــح کــرد: امــا اتفاقــات اخیــر و در راس آنهــا 
ــود. ــق نش ــا محق ــن برنامه ریزی ه ــد ای ــث ش ــا باع ــروس کرون ــیوع وی ش

فرصت سفر برای عموم مردم بعد از مهار کرونا
ــه ســفرها  ــد ک ــت از آن دارن ــا حکای ــان اینکــه خوشــبختانه آماره ــا بی مونســان ب
نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته کاهــش چشــمگیری داشــته اســت، گفت: 
ــد.  ایــن نشــان دهنده ایــن موضــوع اســت کــه مــردم توصیه  هــا را رعایــت کرده ان
بــا اطمینــان می گویــم قطعــا بعــد از مهــار کرونــا بســتر بســیار خوبــی بــرای ســفر و 
گردشــگری بــرای همــه هم وطنــان فراهــم خواهدشــد و یــک فرصــت خــوب بــرای 

رونــق مجــدد صنعــت گردشــگری در کشــور به وجــود خواهدآمــد.
وی تاکیــد کــرد: واضح اســت کــه هرســاله کشــورمان در تعطیــالت نــوروز پذیرای 
تعــداد زیــادی گردشــگر داخلــی و خارجــی بــود. ایــن در حالیســت کــه امســال بــا 
توجــه بــه شــیوع کرونــا نــه تنهــا ســفرهای خارجــی بلکــه حتــی ســفرهای داخلــی 
هــم لغــو شــد و بســیاری از مشــاغل پیــک کاری خــود را از دســت داده و متضــرر 

. ند شد
مونســان اظهــار کــرد: در هرحــال، ایــن بحــران اجتنــاب ناپذیــر بــوده اما، بــه تمامی 
مشــاغل و فعــاالن صنعــت گردشــگری کــه از ایــن صنعــت کســب درآمــد می کنند، 
ــا یافتــن راهکارهــای مناســب ایــن  اطمینــان می دهــم کــه در صــدد هســتیم تــا ب

ضررهــا را بــه حداقــل برســانیم.
ــیوع و  ــه ش ــرد ک ــکار ک ــوع را ان ــن موض ــوان ای ــزارش، نمی ت ــن گ ــاس ای براس
ــیاری از  ــی و بس ــای اوکراین ــه هواپیم ــرای حادث ــا، ماج ــروس کرون ــترش وی گس
موضوعــات اخیــر دیگــر، اثــرات نامطلوبــی بــر صنعــت گردشــگری کشــور باقــی 
گذاشــته اســت؛ امــا آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه ایــن بــار هــم از بحــران 
عبــور خواهیــم کــرد. قطعــا بــا مــرور زمــان ایــن موضوعــات هــم مرتفــع شــده و 

ــار دیگــر جــان خواهــد گرفــت. ــران ب صنعــت گردشــگری ای
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در ســال گذشــته میــالدی تعــداد 6,4 میلیــون گردشــگر از کشــورهای ذیــل بــه اســتانبول 
ســفر کردنــد کــه تعــداد آنهــا بــر اســاس جــدول مذکــور میباشــد . ایــن در حالیســت کــه 
هــم اکنــون ایــن کشــورها در فهرســت کشــورهایی هســتند کــه ویــروس کرونــا در آنهــا 

مشــاهده شــده اســت .
در ســال گذشــته میــالدی بیشــترین درصــد گردشــگران خارجی نســبت به کل گردشــگران 
در شــهر اســتانبول متعلــق بــه گردشــگران  آلمانــی بــا 7,45 درصــد ، ایرانــی 6,19 درصــد ، 

روســی 4,84 درصــد و عراقــی بــا 4,54 درصــد میباشــد .
ــر در  ــن بخشــهای موث ــه یکــی از مهمتری ــد اذعــان نمــود بخــش گردشــگری در ترکی بای
شــکوفایی اقتصــاد ایــن کشــور اســت ، ترکیــه هــر ســاله میزبــان بیــش از 35 میلیــون نفــر 

تاثیرشیوع ویروس کرونا بر گردشگری ترکیه

ــن  ــه از چی ــا Kovid 19 ک ــروس کرون وی
ــه 60 کشــور  شــروع و شــیوع ســریع آن ب
جهــان رســید در روزهــای گذشــته ایــران و 
عــراق از همســایگان مــرزی ترکیــه را نیــز 
در نوردیــد و بدیــن ترتیــب ســبب ایجــاد 
ــن  ــئولین ای ــن مس ــق در بی ــی عمی نگران
کشــور بــه ویــژه بخــش گردشــگری ترکیــه 

شــده اســت .
ترکیــه یکــی از کشــورهای گردشــگر پذیــر 
ــان  اســت کــه ایــن بخــش هــر ســاله میزب
میلیون هــا گردشــگر از سراســر جهــان 
بــوده و درآمــد ناشــی از آن تاثیــر مســتقیم 
و بــه ســزایی در شــکوفایی و ثبــات اقتصــاد 
ایــن کشــور دارد . پایــان فصــل ســرما 
ــل  ــی فص ــروع تدریج ــار و ش ــاز به ، آغ
گردشــگری در ترکیــه ، همزمــان بــا شــیوع 
ــف ،  ــا در کشــورهای مختل ــروس کرون وی
ســبب شــده اســت تــا نگرانیهــای فعــاالن 
حــوزه توریســم ایــن کشــور بیــش از پیــش 

ــد . افزایــش یاب
28 کشــور از 33 کشــوری کــه در آنهــا 
ویــروس کرونــا دیــده شــده اســت از 
ــه  ــا ب ــاع آنه ــه اتب ــتند ک ــورهایی هس کش
ــا در  ــداد آنه ــه تع ــد ک ــفر میکنن ــه س ترکی
ســال 2019 میــالدی در ایــن کشــور قریــب 
بــه 25 میلیــون نفــر بــوده کــه تقریبا شــامل 
نیمــی از تعــداد کل گردشــگران ورودی بــه 

ــود. ــامل میش ــال ش ــه را در س ترکی
ــن  ــی از مهمتری ــه یک ــتانبول ک ــهر اس ش
شــهرهای اقتصــادی ، اجتماعی و توریســتی 
ترکیــه اســت در ســال 2019 میــالدی 
ــود  ــر گردشــگر ب ــون نف ــان 14,9 میلی میزب
کــه از ایــن تعــداد 6,4 میلیــون نفــراز اتبــاع 
33 کشــوری بودنــد کــه هــم اکنــون درگیــر 
. کشــورهای  ویــروس کرونــا هســتند 
ــا 5  ــان ب ــر ، آلم ــون نف ــا 7 میلی ــیه ب روس

میلیــون نفــر ، بلغارســتان بــا 2,7 میلیــون نفــر ، انگلســتان بــا 2,6 میلیــون نفــر و ایــران بــا 
2,1 میلیــون نفــر پنج کشــور نخســتی هســتند که در ســال گذشــته میــالدی دارای بیشــترین 

ــد . ــوده ان ــه ب گردشــگر در ترکی
ترکیــه در اولیــن واکنــش خــود بــه شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران در تاریــخ 23 فوریــه 
تمامــی مرزهــای خــود را بــر روی مســافران ایرانــی بســت و شــرکت هوایــی ترکیــش ایــر 
تمامی پروازهــای خــود بــه مقصــد شــهرهای تبریــز ، مشــهد ، اصفهــان و شــیراز را تــا تاریخ 

27 فوریــه بــه حالــت تعلیــق درآورد و پروازهــای خــود بــه تهــران را کاهــش داد .
ــوده و از  ــر ب ــون نف ــه 2 میلی ــک ب ــه نزدی ــی در ترکی ــگران ایران ــداد گردش ــاله تع ــر س ه
ایــن تعــداد همــواره بیــش از نیمــی از آنهــا بــه اســتانبول ســفر میکننــد ، بیشــترین میــزان 
گردشــگران ایرانــی از تاریــخ 21 مــارس الــی 1 آوریــل میباشــد  کــه مصــادف بــا آغــاز بهار 

و تعطیــالت نــوروزی در ایــران اســت.
مســدود شــدن مرزهــای ترکیــه بــا ایــران بدنبــال شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران از یــک 
ــوروزی از ســوی دیگــر ســبب  ــالت ن ــاز تعطی ــار و آغ ــک شــدن فصــل به ســو و نزدی

نگرانــی فعــاالن بخــش گردشــگری در ترکیــه بــه ویــژه شهراســتانبول شــده اســت .

جدول پنج شهر نخست ترکیه که دارای بیشترین اسکان شبانه گردشگران هستند .

تعداد اقامت شبانه ( میلیون شب )نام شهرردیف
82,6آنتالیا1
23,6استانبول2
10,2موغال3
3,7آیدین4
3,0ازمیر5
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گردشــگر از اقصــی نقــاط جهــان اســت وســرمایه 
گذاریهــای الزم در زیرســاختهای مربــوط بــه ایــن 
حــوزه روز بــه روز توســعه یافتــه تــا ایــن کشــور 
بتوانــد ســهم بیشــتری از گردشــگران جهــان را بــه 

خــود اختصــاص دهــد .
صنعــت گردشــگری 58 حــوزه صنفــی مختلــف 
ــوده  ــال نم ــه فع ــر مســتقیم در ترکی ــه طورغی را ب
ــردد  ــا میگ ــکوفایی آنه ــی و ش ــب پویای و موج
ــش  ــا بخ ــط ب ــی مرتب ــهای صنف ــت بخش . فعالی
گردشــگری در ایــن کشــور یکــی دیگــر از تاثیرات 
بســیار مهــم ایــن بخــش در کاهــش میــزان نــرخ 
بیــکاری وافزایــش اشــتغال زایــی در کشــور اســت 
ــگری  ــش گردش ــود در بخ ــه رک ــر گون ــذا ه ، ل
ــد موجــب رکــود بخشــهای صنفــی دیگــر  میتوان
شــده و زمینــه را بــرای ایجــاد نوســانات منفــی در 

ــه فراهــم ســازد . شــاخصهای اقتصــاد ترکی
شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــورهای مختلــف بــه 
ــه ســبب ایجــاد  ــژه کشــورهای همســایه ترکی وی
نگرانــی  عمیــق در بیــن مســئوالن عالــی رتبــه و 
فعــاالن حــوزه گردشــگری در ایــن کشــور شــده 
اســت .  ترکیــه بــه ســختی در تــالش اســت تــا از 
آلــوده شــدن مــردم ایــن کشــور بــه ویــروس کرونا 
جلوگیــری کنــد چــرا کــه بازتــاب خبــر آلودگــی 
ترکیــه بــه ویــروس کرونــا میتوانــد ضــرر و زیــان 
ــه  ــی ناشــی ازعــدم ورود گردشــگر ب ســنگین مال
ــدوه آن در  ــج و ان ــه رن کشــور را داشــته باشــد ک
نــزد مســئوالن کشــور و فعــاالن حوزه گردشــگری 
کمتــر از درد و انــدوه کشــته شــدگان ناشــی از ابتال 

بــه ایــن ویــروس در داخــل نخواهــد بــود .
ــر الزم و  ــذ تدابی ــه اخ ــبت ب ــه نس ــت ترکی دول
بازدارنــده در ورود افــراد مبتــال بــه ویــروس کرونــا 
ــت  ــه داخــل کشــور، نهای ــر ب از کشــورهای دیگ
تــالش خــود را بــه کار گرفتــه و بســتن مرزهــای 
ــن  ــورمان و همچنی ــا کش ــور ب ــن کش ــی ای زمین
کاهــش تعــداد پروازهــای شــرکت هوایــی ترکیش 
ایــر بــه ایــران را میتــوان از جملــه ایــن تمهیــدات 

دانســت .
واقعیــت ایــن کــه نگاهــی بــه اپیدمیولــوژی شــیوع 
بیماریهــای ویروســی در برخــی از مقاطــع زمانــی 
در جهــان نشــان میدهــد کــه علــی رغــم تمامــی 
ــا ،  ــا ویــروس کرون تمهیــدات ترکیــه در مقابلــه ب
ــه زودی وارد فهرســت کشــورهای  ــن کشــور ب ای
آلــوده بــه ویــروس کرونــا خواهــد شــد کــه مقابله 
بــا عواقــب ناشــی از آن در اقتصــاد ترکیه از ســوی 
ــا  ــارزه ب ــر از مب ــخت ت ــاید س ــم ش ــت حاک دول

خــود ویــروس کرونــا در کشــور باشــد .

habertürk منبع : سایت اقتصادی روزنامه

ــه نام کشورردیف ــداد گردشــگر ورودی ب تع
اســتانبول ( نفــر ) – 2019 

ــالدی می
1,111,561آلمان1
923,138ایران2
721,719روسیه3
508,669فرانسه4
489,79انگلستان5
459,909آمریکا6
378,172چین7
331,776اوکراین8
307,727اسرائیل9

284,419ایتالیا10
255,763لبنان11
210,733اسپانیا12
193,205کره جنوبی13
183,501هنوستان14
170,553سوئد15
163,358مصر16
139,614بلژیک17

110,581کانادا18
105,445مالزی19
91,317ژاپن20
86,101استرالیا21
70,700بحرین22
56,731تایلند23
53,827فیلیپین24
33,166سنگاپور25
33,003امارات26
28,960هنگ کنگ27
28,778فنالند28
10,415ویتنام29
7,781نپال30
6,997سریالنکا31
1,194ماکائو32
417کامبوج33
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حــال و هــوای ایــن روزهــای مقاصــد 
گردشــگری جهــان از جملــه چیــن و 
ژاپــن و تایلنــد گرفتــه تــا ایتالیــا و فرانســه 
چنــدان  اروپایــی  کشــورهای  دیگــر  و 
ــد  ــه می دانی ــور ک ــت. همانط ــب نیس مناس
چیــن یکــی از بزرگتریــن بازار گردشــگری 
ســفرهای خارجــی در جهــان اســت کــه بــا 
شــیوع ویــروس کرونــا در ووهــان، دولــت 
ــای  ــی توره ــا تمام ــرد ت ــن را وادار ک چی
توریســتی و پکیج هــای پــرواز و هتــل 
ــرات  ــاهد تأثی ــون ش ــد و اکن ــوع کن را ممن
ــگری در  ــت گردش ــر صنع چشــمگیر آن ب

ــتیم. ــان هس ــر جه سراس
ــا،  در پــی تــرس جهانــی از ویــروس کرون
ــی  ــران عظیم ــان وارد بح ــگری جه گردش
شــده اســت کــه اثــر ویــروس کرونــا 
جهــان  گردشــگری  بــر  کوویــد-19 
ــای  ــش بینی ه ــت و پی ــکار اس ــل ان غیرقاب
ــا  ــان ب ــی ش ــاس تجــارب قبل ــران براس س
بحرانــی مشــابه مثــل ســارس و H1N1 کــه 
در آن زمــان صنعــت گردشــگری توانســته 
ــارس  ــد س ــی مانن ــس از بحران های ــود پ ب
ــال  ــادی س ــران اقتص ــال 2003 و بح در س
2009 بالفاصلــه روی پــای خودش بایســتد 

ــرو هســتیم   روب
جهانــی  ســازمان  راســتا،  همیــن  در 
فراخوانــی   (UNWTO) گردشــگری 
شــفابخش  راه حل هــای  چالــش  بــرای 
راه انــدازی کــرده اســت کــه از طــرف 
ــم  ــی (WHO) ه ــت جهان ــازمان بهداش س
ــی  ــل فراخوان ــود و در اص ــت می ش حمای
بــرای دســتیابی بــه مبتکرانه تریــن اســتارت 
آپ هــا، کارآفرینــان و فناوری هــای موجــود 
راه حل هایــی  تــا  دنیاســت  از سرتاســر 
بــرای کمتــر کــردن تاثیــر کرونــا در حــوزه 
ــگری  ــر روی گردش ــان ب ــگری جه گردش
ســفر،  عاشــقان  از  و  کننــد  فراهــم 
ــن  ــال در ای ــای فع ــب وکارها و مقام ه کس
بخــش حمایــت شــود تــا ایــن بحــران بــا 

ــد. ــان برس ــه پای ــیب ها ب ــن آس کمتری

اثر ویروس کرونا بر کمپانی های جهانی
ــای  ــه هتل ه ــرد از جمل ــی را دچــار مشــکل ک ــا صنعــت توریســم جهان ــروس کرون وی
ــل  ــای حمل ونق ــگ، ناوگان ه ــل بوکین ــال مث ــای دیجیت ــزرگ و پلتفرم ه ــره ای ب زنجی
زمینــی، ریلــی و دریایــی ،هوایــی، و اپراتورهــای کــروز و ... را وادار بــه لغــو رزروهــا در 
کشــورهای آســیایی کــرد. اینهــا تنهــا تعــداد کمــی از ضربه هــای ســخت بــه صنعت ســفر 
هســتند کــه دچــار ســریعترین واکنش هــا شــدند مخصوصــا وقتــی کــه ایــن شــیوع در 
ســال جدیــد کــه یکــی از پرترددتریــن فصل هــای ســفر در آســیا مخصوصــا ایــران کــه 
در بحــران اقتصــادی قــرار داشــته رخ داده اســت. ایــام عیــد در ایــران یکــی از مهم تریــن 
زمان هــا (فصــل پیــک) بــرای کســب  و کار عرصــه گردشــگری محســوب می شــد زیــرا 
بــه دلیــل تعطیــالت، بیشــترین ســفرها توســط گردشــگران داخلــی صــورت می گرفــت. 
ســفرهایی کــه منجــر بــه رزرو هتل هــای شــهرهای مختلــف در ایــران از جملــه مشــهد، 
شــیراز، کیــش و... می شــد و میــزان قابــل توجهــی از درآمــد ســاالنه  معمــوال در همیــن 15 
روز کســب می شــد کــه بــا توجــه بــه ادامــه شــیوع ایــن ویــروس بــرای بعــد از تعطیــالت 

عیــد احتمــاال برخــی از فعــاالن ایــن حــوزه ورشکســت خواهنــد شــد.
انجمــن بیــن المللــی حمــل و نقــل هوایــی(IATA) بــرآورد کــرد کــه کــه امســال درآمــد 
حمــل ونقــل هوایــی جهــان پنــج درصــد کاهــش خواهــد داشــت کــه بــه معنــی 29.3 
ــر  ــر اســاس نظرســنجی اخی ــون یورو)اســت؛ ب ــر (حــدود 27000میلی ــارد دالر کمت میلی
انجمــن ســفرهای تجــاری جهان از 401 شــرکت مســافرتی، 65 درصــد از آن هــا دیدارها و 
برنامه هــای خــود را بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا لغــو کرده انــد. درحالــی کــه اوپــک 
تقاضــای جهانــی نفــت را 19 درصــد، 100.73 میلیــون بشــکه کمتــر کــرده اســت. ســقوط 
بــازار ســهام هــم در ایــن روزهــا مشــاهده شــده اســت کــه بــر خطــوط هوایــی اصلــی، 

اپراتورهــا و هتــل هــا ی آمریکایــی، اروپایــی و آســیایی تاثیــر داشــته اســت.
ــه ی  ــه هم ــت ک ــپانیا اس ــچ اس ــذار زوری ــه گ ــه بیم ــق ب ــوارد متعل ــن م ــی از بدتری یک

ــگری جهان گردش در حوزه  کرونا  تاثیر 
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ــل و  ــوش را در داخ ــفرهای 2000 عض س
خــارج از اســپانیا لغــو کــرد و آنهــا را کــه 
در ســفر هســتند، وادار بــه بازگشــت کــرد. 
همچنیــن در اروپــا، طــرح پیشــنهادی لوفت 
ــان  ــه کارکن ــه ب ــت ک ــزا دوام آورده اس هان
پیشــنهاد مرخصــی بــدون حقــوق را داد تــا 
ــن  ــه چی ــا ب ــو پروازه ــی لغ ــرات منف ــا اث ب
کــه 13 هواپیمــا را بــه زمیــن نشــانده 
ــر  ــای دیگ ــد. کمپانی ه ــه کن ــت، مقابل اس
ــار  ــه چه ــش ب ــل BBVA ســفر کارمندان مث
منطقــه ی درگیــر شــامل ژاپــن، ایــران، کــره 
ــرد.  ــو ک ــن را لغ ــنگاپور و چی ــی، س جنوب
بانــک دویچــه همــه ســفرهایش بــه ایتالیــا 
را کنســل کــرد. همچنیــن لغــو بســیاری از 
ــن  ــر بزرگ تری ــم نظی ــای مه گردهمایی ه
نمایشــگاه صنعــت گردشــگری جهــان 
در برلیــن شــده و دیگــر رویدادهــا در 
صنعــت گردشــگری نظیــر تعطیلــی مــوزه 
ــم زده اســت.  ــا را رق ــو پروازه ــوور و لغ ل
ــگری،  ــرای گردش ــوار ب ــات ناگ ــن اتفاق ای
ــود.  ــترالیا نمی ش ــا و اس ــه اروپ ــدود ب مح
ــا  ــم کرون ــتان ه ــه و در عربس در خاورمیان
ــیاری  ــرده و بس ــاد ک ــی ایج ــرایط خاص ش
ــور  ــن کش ــردد ای ــلوغ و پرت ــز ش از مراک
تعطیــل شــده اســت. بحث هایــی در رابطــه 
بــا تعطیلــی مهم تریــن و مقدس تریــن 
مرکــز مســلمانان یعنــی کعبــه و خانــه خــدا 
در شــهر مکــه نیــز مطــرح شــده اســت. در 
ــش عربســتان حــج عمــره را  هفته هــای پی

ــداد. ــدا را ن ــه خ ــران خان ــه زائ ــازه ورود ب ــرد و اج ــل ک تعطی
ایتالیــا مهــد فرهنــگ و هنــر اروپــا، ایــن روزهــا تبدیــل بــه کانــون اصلــی کرونــا در قــاره 
ســبز شــده اســت. ســهم ایتالیــا در اقتصــاد گردشــگری دنیــا حــدود 13 درصــد اســت و 
مشــاغل زیــادی در ایــن کشــور وابســته بــه گردشــگری هســتند. شــیوع کرونــا در ایتالیــا 
باعــث لغــو شــدن تمــام برنامه هــای فرهنگــی، ورزشــی و هنــری ایــن کشــور شــده ضمن 
ــا لغــو شــده اســت. همچنیــن  ــه مقصــد ایتالی اینکــه 90 درصــد تورهــای گردشــگری ب
بســیاری از هتل هــای ایــن کشــور تعطیــل شــدند و باقــی آنــان در آســتانه تعطیلــی قــرار 

دارنــد.
مهم تریــن مــوزه دنیــا در پاریــس یعنــی مــوزه لــوور هــم تعطیــل شــده و فرانســه تمهیدات 
ویــژه ای بــرای جلوگیــری از شــیوع کرونــا در نظــر گرفتــه اســت. پاریــس دیگــر مراکــز 
گردشــگری خــود را تعطیــل کــرده و در ورودی هــای کشــور ســخت گیری های بســیاری 

ــد. انجــام می دهن
ــه  ــی ب ــارد یوروی ــا خســارتی حــدود یــک میلی ــا، کرون ــه اروپ ــی اتحادی ــق پیــش بین طب
کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه وارد کــرده اســت. با احتســاب این آمار و شــیوع گســترده 
ــا فلــج شــده اســت. کشــورهای  ــد، صنعــت گردشــگری در کل دنی ایــن ویــروس جدی
گردشــگر فرصــت و گردشــگر پذیــر همگــی درگیــر کرونــا هســتند و تــا آخر ایــن بحران 

مشــخص نیســت کرونــا چنــد میلیــارد دالر بــه گردشــگری آســیب خواهــد زد.

تاثیرات منفی اتمام کرونا بر صنعت توریسم جهانی
50 میلیــون  شــغل را در صنعــت گردشــگری و مســافرت در ســطح جهــان از بیــن ببــرد. 
ــع اقلیمــی ؛  ــز و اشــتباه رســانه؛ فجای ــت مبالغــه آمی اهریمــن اجتماعــی مســافرت؛ اهان
مالیــات مناطــق؛ ورشکســتگی خطــوط هوایــی و اپراتورهــا؛ و بــی ثباتــی سیاســی و رکــود 
اقتصــادی بازارهــای بزرگ-کــه نمایانگــر کاهــش جهانــی تجارتهــای گردشــگری در آینده 

نزدیــک خواهــد بــود.
همــه گیــری جهانــی ویــروس کرونــا کویــد 737 در ایــن میــان آژانس هــای گردشــگری 
ــر صنعــت گردشــگری  ــروس ب ــا وی ــر کرون ــداران بیشــترین ضــرر را از نظــر تاثی و هتل
ــاره صنعــت  ــا حتــی یکســال طــول خواهــد کشــید کــه دوب ــد وحداقــل ماه هــا ی دیده ان
گردشــگری داخلــی و خارجــی کشــورها شــروع بــه فعالیــت کننــد یکســری از تاثیــرات 
عبــارت اســت از زنــگ خطــر ســالمت جهانــی؛ کمبــود هواپیمــا در پــی بحــران بوئینــگ 

ماکــس.
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یکــی از مهمتریــن مصادیــق آن بــه شــمار 
مــی رود.

دولــت الکترونیک بــه عنوان بســتر و فرایند 
مدیریــت بــدون کاغــذ در حکومــت مطرح 
اســت، کــه در بســتر آن با حــذف مراجعات 
فیزیکــی و حضــوری، بســیاری از ارتباطات 
بیــن اداره هــا و مــردم از طریــق کانال هــای 

چندرســانه ای صــورت می گیــرد.
ســابقه طــرح دولــت الکترونیــک بــه اواخــر 
ــول  ــا در ط ــردد ،ام ــتم بازمی گ ــت هش دول
ایــن ســال ها هیچــگاه جــدی گرفتــه نشــد 
تــا اینکــه بــا شــکل گیری دولــت یازدهــم، 
حجت االســالم حســن روحانــی یکــی 
ــود را  ــت خ ــای دول ــن برنامه ه از مهمتری
عملیاتــی کــردن دولــت الکترونیــک اعــالم 
کــرد و در اردیبهشــت ســال 1393 در آییــن 
گرامیداشــت روز جهانــی ارتباطــات تاکیــد 
کــرد کــه «دولــت بایــد دولــت الکترونیــک» 

باشــد.
بــا ایــن وجــود شــاید بتــوان گفــت 
ــا  ــروس کرون ــون وی ــی همچ ــچ عامل هی
ــت  نمی توانســت اهمیــت و ضــرورت دول
الکترونیــک را در کشــور عیــان ســازد.

ــر و  ــت تدبی ــیاری در دول ــای بس تالش ه
امیــد بــرای تحقق کامــل دولــت الکترونیک 
انجــام گرفتــه اســت، امــا هنــوز تــا تحقــق 
ایــن مهــم فاصلــه وجــود دارد و ایــن 

ــرد. ــکل گی ــور ش ــی در کش ــی و همگان ــزم مل ــا ع ــد ت ــوع می طلب موض
دولــت الکترونیــک در شــرایط کنونــی هــر چنــد بــا موانــع و نقایصــی دســت و پنجــه نــرم 
می کنــد، امــا توانســته خدماتــی بــه مــردم ارائــه دهــد و در پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس 

کرونــا موثــر واقع شــود.
 salamat.gov.ir ــدای ســامانه وجــود ســامانه ســیب (ســامانه یکپارچــه ســالمت) و راه ان
و غربالگــری مــردم در خصــوص ویــروس کرونــا یکــی از مهمتریــن خدماتــی بــود کــه 
توانســت مســئوالن را در بیماریابــی و جلوگیــری از گســترش بیشــتر ویــروس در جامعــه 

کمــک کنــد.
ــتر فضــای مجــازی، دورکاری  ــی در بس ــال تحصیل ــداوم س ــاد و ت ــامانه ش ــدازی س راه ان
ــری امــور  ــدان در ادارات و نهادهــا و پیگی ــز از حضــور و تجمــع کارمن ــدان و پرهی کارمن
ــه در  ــات الکترونیکــی اســت ک ــی از امکان ــی جلوه های ــق بســترهای اینترنت ــردم از طری م

ــه چشــم آمــده اســت. ــا بیــش از پیــش ب شــرایط ناشــی از شــیوع ویــروس کرون

ویــروس کرونــا بــا پیامدهــای بســیاری کــه بــه همــراه داشــت، امــا بیــش از هــر زمــان دیگــر اهمیــت و ضــرورت تحقــق دولــت 
الکترونیــک و توســعه شــبکه اینترنــت کشــور را عیــان ســاخت و آن را در معــرض یــک امتحــان جــدی قــرار داد.

ــه همــراه داشــت و بســیاری از مناســبت اجتماعــی و  ــرای زندگــی انســان ها ب ــواری را ب ــا تحــوالت ناگ ــروس کرون شــیوع وی
اقتصــادی، ارتباطــات، کســب وکارها، نحــوه تحصیــل، اشــتغال و فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی را بــه شــدت تحــت تاثیــر 

خــود قــرار داد.
امــا ایــن ویــروس نوظهــور در کنــار تمــام بدی هــا و تاثیــرات منفــی کــه بــه دنبــال داشــت، فرصت هایــی نیــز بــرای جوامــع بشــری 

ایجــاد کــرد کــه بــا بهره گیــری از ایــن فرصت هــا، می تــوان ســرآغاز  جدیــدی  بــرای زندگــی انســان ها متصــور شــد.
یکــی از مهمتریــن فرصت هایــی کــه ویــروس کرونــا ایجــاد کــرده اســت، توســعه ارتباطــات دیجیتالی اســت کــه دولــت الکترونیک 

کرونا آزمون  معرض  در  ــک  لکترونی ا دولت 
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ــی  ــع اصل ــال مان ــکاف دیجیت ش
تحقــق دولــت الکترونیــک

ــا، کارشــناس حــوزه  ــزارش ایرن ــه گ ب
دولــت الکترونیــک ، شــکاف دیجیتــال 
را مانــع اصلــی فــراروی تحقــق دولــت 
ــا  ــزود: ب ــرد و اف ــوان ک ــک عن الکترونی
وجــود زیرســاخت های بــه نســبت 
مناســبی کــه در دولــت دوازدهــم 
الکترونیــک  دولــت  خصــوص  در 
ســطح  امــا  اســت،  شــده  فراهــم 
پاییــن ســواد اســتفاده از ابزارهــای 
ــطح  ــه در س ــمند چ ــی و هوش اینترنت
برخــی مدیــران و کارمنــدان و چــه در 
تعــدادی از عمــوم مــردم ســبب شــده 
ــوان  ــا از ظرفیت هــای ایــن حــوزه نت ت
حداکثــر بهره بــرداری را داشــته باشــیم.
ایــن کارشــناس ادامــه داد: برخــی افــراد 
ــه  ــوع ک ــن موض ــردن ای ــوان ک ــا عن ب
ــا  ــتم ی ــن سیس ــم از ای ــن نمی توان «م
ــه  ــم»، در مواجه ــتفاده کن ــزار اس نرم اف
بــا وســایل و نرم افزارهــای جدیــد 
از  اســتفاده  و  می کننــد  مقاومــت 
روش هــای قدیمــی را ادامــه می دهنــد.
ایلبیگــی خاطــر نشــان کــرد: تحــوالت 
ــتفاده از  ــری اس ــا و گریزناپذی روز دنی
الکترونیکــی  وســایل  و  نرم افزارهــا 
ــا در کشــور  ــد ســبب می شــود ت جدی
مــا اگــر چــه بــا وقفــه ،امــا بــه ســمت 
ــوق داده  ــایل س ــن وس ــتفاده از ای اس
شــویم و خــود را بــا ایــن شــرایط 

ــم. ــت دهی مطابق

ــترده و  ــوالت گس ــکل گیری تح ش
ــد  ــک نیازمن ــت الکترونی ــق دول رون
نســلی از مدیــران جــوان و آگاه بــه 

دانــش اســت.
ــای  ــر ضــرورت ارتق ــد ب ــا تاکی وی، ب
ــران  ــدان و مدی ــواد IT کارمن ســطح س
افــزود:  اجرایــی،  دســتگاه های 
و  گســترده  تحــوالت  شــکل گیری 
رونــق دولــت الکترونیــک نیازمنــد 
نســلی از مدیــران جــوان و آگاه بــه 
دانــش IT اســت و از ســوی دیگــر 
ــر  ــز در نظ ــدان نی ــتخدام کارمن در اس
گرفتــن نمــره باالیــی بــه ســطح دانــش 
ــر  ــه نظ ــروری ب ــیار ض ــال بس دیجیت

می رســد.

فــارس نوشــت: شــیوع ویــروس کرونــا بــر مشــاغل مختلفــی اثــر ســوء گذاشــت کــه در 
ایــن بیــن صنعــت گردشــگری از جملــه مــواردی اســت کــه شــاید بیشــترین تأثیــر را از 

ایــن معضــل دیــده اســت.
شــرایط امــروز صنعــت گردشــگری کــه تــا چند مــاه قبــل بــه عنــوان یکــی از درآمدزاترین 
صنایــع جهــان شــناخته می شــد، بــه گونــه ای شــده اســت کــه بیــش از ســایر صنایــع از 

شــیوع ویــروس کرونــا آســیب دیــده اســت.
ــوع  ــا وجــود وق ــار ســال 1398 ب ــز اگرچــه در فصــل به ــران نی صنعــت گردشــگری ای
ــا ورود دو  ــف کشــور، ب ــاط مختل ــی، چــون جــاری شــدن ســیل در نق مشــکالت طبیع
ــش 40  ــدت مشــابه ســال 1397 افزای ــا م ــزار گردشــگر در مقایســه ب ــون و ســی ه میلی
ــادی  ــارات زی ــا خس ــال ب ــا امس ــود، ام ــرده ب ــه ک ــگران ورودی را تجرب درصــدی گردش

ــرو شــد. روب
ایــن در صورتــی اســت کــه براســاس پیشــبینی ها و برنامه ریزی هــای انجــام شــده قــرار 
ــا اجــرای اقداماتــی، چــون حــذف ویــزا بــرای گردشــگران چینــی و  بــود در ســال 99 ب
تمرکــز بــر بازارهــای هــدف تــازه تعــداد گردشــگران خارجــی ورودی بــه کشــور بــه 11 

میلیــون نفــر برســد.
بــا پیگیــری  از یــک منبــع آگاه مشــخص شــد کــه مجمــوع کل خســارت های بــرآوردی 
ــا حــدود 3 هــزار  و 178  صنعــت گردشــگری کشــور از شــیوع گســترده ویــروس کرون

میلیــارد و 300 میلیــون تومــان اســت.
در ایــن بیــن دفاتــر خدمــات مســافرتی و گردشــگری از آغــاز شــیوع ویــروس کرونــا تــا 
بــه امــروز هــزار و 203 میلیــارد و 300 میلیــون تومان، تأسیســات گردشــگری هــزار و 800 
میلیــارد تومــان، راهنمایــان گردشــگری 126 میلیــارد تومــان و مؤسســات و مراکز آموزشــی 

گردشــگری 49  میلیــارد تومــان خســارت دیده انــد.

ــه صنعــت  ــل خســارت وارده ب ــزارش حداق ــن گ ــه شــده در ای ــار ارائ ــی اســت آم گفتن
گردشــگری بــا درنظــر گرفتــن هزینــه کارگــر، اجــاره مــکان، تورهــای کنســلی و بیــکاری 

راهنمایــان گردشــگری اســت.

میلیارد ر  کرونا    سه هزا
زد یران   خسارت  ا گردشگری  به   
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ــن  ــوان متنوع تری صنعــت گردشــگری به عن
و یکــی از رو بــه رشــدترین صنایــع در 
ــروزه  ــالدی، ام ــم می ــت و یک ــده بیس س
بــه یکــی از مهم تریــن منابــع درآمــد و 
ارزآوری  و  ایجــاد فرصت هــای شــغلی 
ــده و  ــف تبدیل ش ــورهای مختل ــرای کش ب
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن صنعــت بــا 
ایجــاد ارزش افــزوده در اقتصــاد، بســیاری از 
فعالیت هــای اقتصــادی و فرهنگــی را در 

ــرار داده اســت. ــر ق ــان تحــت تأثی جه
ــود  ــروزه باوج ــران، ام ــان ای ــور عزیزم کش
ــه  ــه فرهنگــی ک ــون جاذب ــش از یک میلی بی
حاصــل فرهنــگ و تمــدن چنــد هزارســاله 
ــی  ــراث طبیع ــار می ــت، در کن ــاکان اس نی
ارزشــمند و بی نظیــر، همــراه بــا چهارفصــل 
ــا  ــه ب منظــم، بیــش از یــک دهــه اســت ک

تالش هــای فعــاالن ایــن صنعــت گام در بــازار رقابــت گردشــگری بین المللــی گذاشــته و 
توانســته اســت بــدون وابســتگی چندانــی بــه منابــع دولــت و به صــورت خودکفــا نه تنهــا 
بــه توســعه دســت یابــد، بلکــه جــای خــود را در بحــث تولیــد ناخالــص ملــی به ســرعت 

تثبیــت نمایــد.
ــک  ــران در ی ــت در ای ــن صنع ــای ای ــه فرازوفروده ــانه ای ب ــی ژرف اندیش ــر نگاه اگ
ــا  ــن صنعــت نوپ ــط در ســال 1398 ای ــه فق ــم ک ــه گذشــته داشــته باشــیم، درمی یابی ده
به انــدازه تمــام آن ســال ها، تحــول از ســر گذرانــده کــه از آن جملــه می تــوان بــه تشــدید 
ــاه،  ــان م ــای آب ــاه، ناآرامی ه ــیل در فروردین م ــوع س ــکا، وق ــه آمری ــای ظالمان تحریم ه
ــوروز 99  ــا ن ــی آن ب ــا و همزمان ــروس کرون ــی، گســترش وی ســقوط هواپیمــای اوکراین
اشــاره کــرد و ایــن در حالــی بــود کــه فعــاالن گردشــگری و صنایع دســتی کــه بــا پشــت 
ســر گــذاردن ایــن بحران هــا بخــش قابل توجهــی از بــازار گردشــگری خارجــی خــود را 
ازدســت داده بودنــد در نــوروز امســال بــه دنبــال جبــران بخــش کوچکــی از دغدغه هــای 
ــد،  ــوروز بودن ــی کوتاه مــدت ن ــازده زمان ــی در ب ــازار داخل ــت در ب ــق فعالی خــود از طری
زیــرا خــود بــه نیکــی می دانســتند کــه بســیاری از تورهــای خارجــی در طــول ماه هــای 
اردیبهشــت و خردادمــاه ســال 1399 بــه دالیلــی کــه در بــاال ذکــر شــد تعلیق شــده اســت، 
لــذا فعــاالن گردشــگری نه تنهــا بســیاری از تورهــای خــود را در نیمــه چهــارم ســال 1398 

گردشــگری  دورنمای صنعت 
۱۳۹۹ در سال  یران  ا

کامران هارونی
کارشناس ارشد گردشگری
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ــل  ــز حداق ــنی نی ــم انداز روش ــه چش ــد، بلک ــت داده بودن ازدس
درزمینــه تورهــای خارجــی در نیمــه اول ســال 1399 نداشــتند.
بــا ایــن وصــف با اعــالم ســتاد ملــی مبــارزه بــا ویــروس کرونا 
مبنــی بــر ممنوعیــت ســفر در نــوروز، به یک بــاره تمامــی امیــد 
فعــاالن ایــن صنعــت بــرای ادامــه حیــات بــه ناامیــدی تبدیــل 

. شد
ــا  ــروس کرون ــار وی ــاه از انتش ــک م ــت ی ــک باگذش هم این
ــق  ــگری، طب ــات گردش ــل تأسیس ــی کام ــور و تعطیل در کش
برآوردهــای اولیــه کارشناســان ایــن حــوزه، مشــاغل اصلــی و 
وابســته بــه ایــن صنعــت هماننــد واحدهــای اقامتــی، پذیرایــی، 
ــر  ــگری، دفات ــل گردش ــرکت های حمل ونق ــا، ش ــن ه ایرالی
ــا  ــم ت ــیون، آن ه ــامانه های رزرواس ــافرتی و س ــات مس خدم
ــفره  ــف س ــن وص ــا ای ــذا ب ــده اند، ل ــوی تعطیل ش ــالع ثان اط
ســفرهای داخلــی نیــز هماننــد ســفرهای خارجــی برچیده شــد 
و ایــن در حالــی بــود کــه وزارت متبــوع به عنــوان رئیــس کمیته 
گردشــگری و فضاهــای ورزشــی ســتاد ملــی کرونــا و درزمینــه 
ــی بناهــای تاریخــی  ــن بیمــاری، تمام ــری از شــیوع ای جلوگی
و جاذبه هــای گردشــگری، نــوروز گاه هــا، جشــنواره ها و 
نمایشــگاه های صنایع دســتی را تعطیــل اعــالم کــرد و فعالیــت 
ــت  ــه رعای ــوط ب ــا را من ــی بخصــوص هتل ه ــای اقامت واحده
پروتــکل بهداشــتی اعــالم کــرد کــه ایــن موضــوع هــم بــا بــی 
رغبتــی آن هــا روبــرو شــد و صاحبــان واحدهــای اقامتــی با میل 
خودواحدهــای خــود را تعطیــل کردنــد و همیــن نکتــه کافــی 
بــود تــا امنیــت شــغلی کارکنــان ایــن واحدهــا را تحــت تأثیــر 
قراردهــد بــه گونــه ای ای کــه هتــل عباســی اصفهــان بعــد از 53 
ــل شــد و از ســوی دیگــر  ســال فعالیــت به طــور کامــل تعطی
مأموریــت و وظایــف کارشناســان نظــارت در سراســر کشــور را 
ــا واحدهــای  در بازرســی های قاطــع بخصــوص در مواجهــه ب
غیرمجــاز تأسیســات گردشــگری دوچنــدان کــرد کــه نتیجه آن 

پلمــب صدهــا واحــد متخلــف و غیرمجــاز بــود.

و اما پایان شب سیه سفید است:
 بــه هــر ترتیــب اپیدمــی بیمــاری کرونــا نیــز، ماننــد بیماری هــای دیگر 
ــزا و ابــوال تمــام می شــود و در ایــران نیــز  همچــون: ســارس، آنفوالن
ماننــد اکثــر مقاصــد گردشــگری دنیــا هماننــد: اســپانیا، ایتالیا، فرانســه، 
ــود،  ــه می ش ــر گرفت ــا از س ــه پروازه ــارات هم ــه و ام ــد و ترکی تایلن
بــا ایــن وصــف وظیفــه دولــت بــرای ترمیــم و کمــک بــه التیــام ایــن 

ــود. ــد ب ــش خواه ــا بیش ازپی زخم ه

مأموریت هــای پســا کرونــا و نقــش دولــت در خصــوص 
ــی ــگری داخل گردش

صنعــت گردشــگری در کشــور مــا هنــوز نوپــا اســت، لــذا بــه نظــر 
ــن  ــی، از ای ــدوق حمایت ــک صن ــاد ی ــا ایج ــد ب ــت بای ــد دول می رس
ــه  ــا اینک ــد و ی ــت کن ــاالن آن حمای ــرمایه گذاران و فع ــت و س صنع
هماننــد اتــاق اصنــاف، اتــاق گردشــگری بخــش خصوصــی را ایجاد و 

دولــت نیــز تســهیالت مناســب در اختیــار ایشــان قــرار دهــد.
ــه  ــرژی ب ــای ان ــوص هزینه ه ــاعدت های الزم در خص ــرورت مس ض
مــدت ســه مــاه، حــذف و بخشــودگی عــوارض شــهرداری در ســال 
99، تخفیــف مالیــات بــر درآمــد ســاالنه، بخشــودگی یــا تخفیــف حق 
بیمــه ســهم کارفرمــا، ارائــه تســهیالت بانکــی بــرای پرداخــت حقــوق 
ــی  ــه حمایت های ــده ازجمل ــهیالت اخذش ــتمهال در تس ــان، اس کارکن
اســت کــه دولــت و به ویــژه وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــاالن  ــه فع ــک بســته پیشــنهادی ب ــوان ی ــد به عن صنایع دســتی می توان
ــان در ســال  ایــن صنعــت در راســتای جلوگیــری از ســرخوردگی آن

1399 ارائــه کنــد.
ــاد و  ــی، ایج ــگری داخل ــاره گردش ــق دوب ــتای رون ــن در راس همچنی
ارائــه طرحــی هماننــد ســفر کارت ملــی و تصویــب در هیئــت دولــت 
ــه بخــش رفاهــی دســتگاه ها به ویــژه در فصــل  ــارات ب و تزریــق اعتب

ادامه در صفحه 31
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میترا جلیلی

بیمــاری کوویــد 19 توفیقــی اجبــاری بــود 
تــا شــرکت هــای نوپــا بتواننــد ایــده هــای 
کاربــردی و جدیــد خــود را معرفــی کننــد

ــری آن در  ــه گی ــا و هم ــیوع کرون ــا ش ب
جهــان فعالیــت بســیاری از شــرکت هــای 
بــزرگ متوقــف شــد یــا بــه حداقــل 
ممکــن رســید.  کاهــش درآمــد و تعدیــل 
ــرهایی  ــات و دردس ــی از تبع ــرو بخش نی
ــابقه  ــای پرس ــرکت ه ــن ش ــه ای اســت ک
بــا آنهــا دســت بــه گریباننــد؛ امــا در 
ایــن میــان، برخــی اســتارتاپ هــا خــوش 
ــد  ــان دادن ــر نش ــار دیگ ــیدند و ب درخش
ــروز،  ــه ام ــتاب و پرحادث ــای پرش در دنی
ــده هــای نویــن هســتند کــه مــی  تنهــا ای
تواننــد موفــق شــوند و یــک شــرکت نوپــا 
ــزرگ و  ــای ب ــی ه ــر از کمپان ــق ت را موف

ــد. ــیم کنن ــان ترس ــابقه در اذه باس

یک اپلیکیشن پرطرفدار
در شــرایطی کــه همــه کشــورهای جهــان 
ــا هســتند برخــی اســتارتاپ  ــر کرون درگی
ــال در  ــای فع ــای نوپ ــرکت ه ــا ش ــا ی ه
حــوزه اجــاره خانــه، گردشــگری و ســفر، 
ــیاری از  ــی بس ــت و حت ــل، بلی رزرو هت
ــل  ــل ونق ــی حم ــای تاکس ــرویس ه س
بدتریــن وضعیــت را در دوران کرونــا 
ــه  ــت، ادام ــرر هنگف ــد و ض ــه کردن تجرب
راه آنهــا را در هالــه ای از ابهــام قــرار داده 
ــتارتاپ  ــل، برخــی اس ــا در مقاب اســت. ام
ــد و  ــرار گرفتن ــورد توجــه ق هــا بســیار م

موفــق شــدند ره صدســاله را یــک شــبه طــی کننــد. جالــب اینجاســت کــه برخــی ایــده 
پــردازان، درســت در همیــن شــرایط بــد دســت بــه تاســیس اســتارتاپ زدنــد و در مدتــی 
کــم، موفقیــت هایــی بــزرگ کســب کردند.یکــی از کشــورهایی کــه رکــورددار حضــور 
اســتارتاپ هــای موفــق و تــازه تاســیس در دوران کرونــا محســوب می شــود، بریتانیاســت. 
بیشــتر ایــن اســتارتاپ هــا هــم بــرای تحلیــل و پژوهــش دربــاره ارتبــاط بیمــاران یــا افــراد 
ناقــل بــا دیگــران در جامعــه و تــالش بــرای جلوگیــری از انتقــال بیمــاری بــه دیگــران و 
افزایــش تعــداد قربانیــان عمــل مــی کننــد. امــا ایــن موضــوع محــدود بــه بریتانیا نیســت و 
اگــر بخواهیــم بــه یکــی از اســتارتاپ هــای موفــق در دوران کرونــا اشــاره کنیــم مــی تــوان 
از Kry یــاد کــرد. ایــن اســتارتاپ در ســوئد، نــروژ، اســپانیا و فرانســه بســیار پرطرفدار شــد 
و در دوران قرنطینــه و بحــران کرونــا نیــز عنــوان پرتعدادتریــن دانلــود را در میان اپلیکیشــن 
هــای پزشــکی اروپــا ازآن خــود کــرد چراکــه تعــداد دانلودهــای ایــن اپ نســبت بــه مدت 

مشــابه ســال گذشــته رشــدی 61درصــدی داشــت.
همچنیــن اگــر بخواهیــم بــه ریــز عملکــرد ایــن اســتارتاپ توجــه کنیــم مــی بینیــم کــه 
میــزان ارائــه مشــاوره توســط ایــن اپ رشــد 80درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــد  ــه رش ــا ب ــاره کرون ــاوره درب ــرای مش ــم ب ــن رق ــه ای ــد و البت ــی ده ــان م ــته نش گذش
240درصــدی مــی رســد. درحالــی کــه بســیاری از کمپانــی هــا و اســتارتاپ هــای جهــان 
در شــرایط بحرانــی کرونــا مجبــور بــه تعدیــل نیــرو شــدند، ایــن اســتارتاپ بــه دلیــل بــاال 
رفتــن حجــم کاری اش مجبــور شــد تعــدادی نیــرو جــذب کنــد کــه در شــرایط اقتصــادی 

امــروز جهــان یــک عملکــرد مطلــوب بــه شــمار مــی رود.

ها پ  تا ر ســتا ا خشــش  ر د ی  ا بر صتی  فر ؛  ــا ن و کر
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این روبات های هوشمند
از دیگــر اســتارتاپ هــای موفــق دوران 
کرونــا مــی تــوان بــه برخــی شــرکت 
هــای نوپــا اشــاره کــرد کــه در زمینــه 
روبــات هــای هوشــمند فعالیــت مــی کنند. 
دانمــارک،  در   Blue Ocean Robotics
همچنیــن  و  فرانســه  در   CareClever
No Isolation در ســوئد برخــی از ایــن 
ــات  ــتند. روب ــق هس ــای موف ــتارتاپ ه اس
هــا بیمــار نمــی شــوند و ایــن یــک امتیــاز 
ــود  ــی ش ــوب م ــا محس ــرای آنه ــزرگ ب ب
ــا در  ــی کرون ــرایط بحران ــد در ش ــا بتوانن ت
بیمارســتان هــا فعالیتــی بــی دردســر داشــته 
ــه  ــای روزان ــتر کاره ــال بیش ــند وعم باش
بیمــاران ایزولــه کرونایــی را انجــام دهنــد یا 
اینکــه بتواننــد بــه مردمــی کــه در قرنطینــه 
ــن روزگار  ــا ای ــد ت ــک کنن ــد کم ــده ان مان

ــد. ــر بگذرانن ــت ت ــخت را راح س
 Blue Ocean Robotics اســتارتاپ 
ــا  ــه ب ــه داد ک ــای UVD را ارائ ــات ه روب
اشــعه مــاورای بنفــش اقــدام بــه ضدعفونی 
بخــش هــای مختلــف بیمارســتان هــا بویژه 
ــن  ــد. ای ــی کن ــی م ــای کرونای ــش ه بخ
ــه  ــورد توج ــدت م ــان بش ــات درجه روب
قــرار گرفــت تــا جایــی کــه ایــن اســتارتاپ 
ــد  ــق ش ــا موف ــی کرون ــرایط بحران در ش
رشــد 400درصــدی را تجربــه کنــد. میــزان 
محبوبیــت ایــن روبــات بــاال گرفــت 
و چیــن کــه بــه عنــوان مهــد روبــات 
محســوب مــی شــود هم در شــرایط شــیوع 
کرونــا متقاضــی خریــد 100 عــدد روبــات 
ــن  ــک از ای ــد. هری ــتارتاپ ش ــن اس از ای

روبــات هــا قیمتــی 60هــزار یورویــی دارنــد کــه در نــگاه اول بســیار گــران بــه نظــر مــی 
رســد ولــی وقتــی بــه هزینــه هــای 3هــزار یورویــی هــر بیمــار کرونایــی در بیمارســتان هــا 
و تعــداد افــراد بســتری نگاهــی بیندازیــم متوجــه مــی شــویم کــه ایــن روبــات هــا ارزش 

ــد. ــدن دارن خری
اســتارتاپ CareClever در فرانســه نیــز کــه در زمینــه روبــات هــای اجتماعی فعالیــت دارد 
یکــی دیگــر از برنــده هــای دوران کرونــا بــه شــمار مــی رود. ایــن اســتارتاپ به طــور ویژه 
بــر ســالمندان تمرکــز دارد و عــالوه بــر روبــات هــا یــک تبلــت هوشــمند ویــژه ســالمندان 

بــا نــام KOMP و همچنیــن روبــات AV1 بــرای کــودکان را ارائــه داده اســت.

از جلسات مجازی تا ساخت واکسن
هرچنــد پیــش از ایــن اســتارتاپ هــای فعــال در زمینــه مالقــات هــای از راه دور موفقیــت 
ــن  ــق تری ــا مشــخص شــد. از موف ــی پتانســیل آنهــا در بحــران کرون ــی نداشــتند ول باالی
آنهــا مــی تــوان بــه Hopin در بریتانیــا، Smarp درفنالنــد و همچنیــن Kantree درفرانســه 
اشــاره کرد.بــا توجــه بــه لغــو بســیاری از رویدادهــا بســیاری از شــرکت هــا تــالش کردنــد 
تــا بــرای جلوگیــری از ضــرر بیشــتر، جلساتشــان را بــه صــورت مجــازی برگــزار کننــد و 
همیــن موضــوع، رمــز موفقیــت اســتارتاپ هــای فعــال در ایــن زمینــه شــد. بــه عنــوان مثال 
ارائــه خدمــات اســتارتاپ Smarp رشــدی 110 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته داشــته اســت.
ــه از  ــد ک ــه کردن ــی خــوش را تجرب ــا روزهای ــا هــم در دوران کرون ــک ه ــن ت برخــی فی
جملــه آنهــا مــی تــوان بــه اســتارتاپ هــای Flow Traders و Bux در هلنــد و همچنیــن
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Freetrade در بریتانیــا اشــاره کــرد. برخــی اســتارتاپ هــای فعــال در حوزه اپلیکیشــن 
ــه  ــوان ب ــی ت ــا م ــه از آنه ــد ک ــا بیشــترین ســود را بردن ــم از کرون ــای آموزشــی ه ه
Skills4School و Sharezone اشــاره کــرد کــه پیــش از ایــن هرگــز ایــن حجــم دانلود 
بــرای آن دیــده نشــده بــود. تعــداد کاربــران ایــن اپلیکیشــن هــا در دوران کرونــا تــا 5 

برابــر شــده کــه موفقیتــی بــزرگ بــه شــمار مــی رود.
اســتارتاپ هــای فعــال در زمینــه بیوتکنولــوژی کــه تالشــی چشــمگیر بــرای ســاخت 
ــا از نظــر دور داشــت. از  ــا دارنــد را نیــز نمــی تــوان در روزهــای کرون واکســن کرون
ــن  ــه CureVac در آلمــان و همچنی ــوان ب ــن حــوزه مــی ت ــق ای اســتارتاپ هــای موف
ــتفاده از  ــال اس ــه دنب ــا ب ــتارتاپ ه ــن اس ــرد. ای ــاد ک ــا ی Exscientia و Healدر بریتانی
هــوش مصنوعــی(AI) بــرای پیــدا کــردن ســریع یــک راه حــل بــرای مقابلــه بــا کرونــا 

هســتند.

پله برقی های ضد ویروس
حمــل ونقــل عمومــی، مراکــز خریــد و ســایر نقــاط پرتــردد احتمــال ابتــال بــه کرونــا 
را افزایــش مــی دهنــد و ایــن موضــوع مــورد توجــه اســتارتاپ UVIS در آلمــان قــرار 
گرفتــه اســت. روزانــه میلیــون هــا نفــر در جهــان از پلــه برقــی هــای متــرو، فروشــگاه 
هــا و...اســتفاده مــی کننــد و از آنجــا کــه نــرده هــای ایــن پلــه برقــی هــا محــل اصلــی 
تجمــع انــواع میکــروب هاســت، ایــن روزهــا ضدعفونــی ایــن بخــش بســیار مــورد 
ــه  ــون هرثانی ــت چ ــی نیس ــی آن کار راحت ــا ضدعفون ــت. ام ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
ــوده شــدن مجــدد  ــد و احتمــال آل ــی اســتفاده مــی کن ــه برق ــر از پل ــل یــک نف حداق
آن وجــود دارد. اینجاســت کــه اســتارتاپ UVIS در آلمــان بــرگ برنــده را در اختیــار 
دارد. ایــن اســتارتاپ حــاال طرفدارانــی در سراســر اروپــا و حتــی خــارج از آن ازجملــه 
ــه  ــرده هــای پل ــر ن ــن اســتارتاپ، اشــعه UV را ب اســترالیا دارد. محصــول کوچــک ای
برقــی مــی تابانــد تــا بســرعت ضدعفونــی شــود. ایــن وســیله حــاال در آســیا نیز بســیار 
پرطرفــدار شــده و اولیــن محمولــه بــه ســنگاپور ارســال شــد. بــا توجــه بــه محبوبیــت 
ایــن محصــول، ایــن اســتارتاپ مجبــور شــد تعــدادی نیــروی موقتــی جــذب کنــد. این 
اســتارتاپ همچنیــن درابتــدای ســال جــاری میــالدی یــک محصــول ضــد ویــروس 
و باکتــری دیگــر بــرای ســبدهای خریــد فروشــگاه هــا رونمایــی کــرد کــه در بحــران 

کرونــا بشــدت مــورد اســتقبال قــرار گرفــت.

تابســتان بســیار مثمــر ثمــر خواهــد بــود.
همچنیــن در اقدامــی دیگــر می تــوان بــا ارائــه 
ســهمیه بنزیــن ســفر در دو مرحلــه در طــرح 
تابســتانه ســفر و یــا اعیــاد فطــر و قربــان و یــا 
افزایــش ایــام تعطیــالت، همچــون تعطیــالت 
زمســتانی، بخشــی از خســارت های وارده بــه 

ایــن صنعــت را جبــران کــرد.

شناســایی  طــرح  مجــدد  احیــای 
کشــورهای هدف گردشــگری در راســتای 

ــی ــگری خارج ــدد گردش ــق مج رون
یکــی از نقش هــای مهــم دولــت و وزارتخانــه 
ــا،  ــا کرون ــگری در دوران پس ــی گردش متول
بی شــک احیــاء گردشــگری خارجــی اســت، 
لــذا بــرای جــذب گردشــگران از کشــورهای 
ــگری  ــواع گردش ــاء ان ــرای احی ــدف و ب ه
ــه: فرهنگــی، تاریخــی، اکوتوریســم و  ازجمل
ماجراجویانــه بایــد در دوران پســا کرونــا، بــا 
دعــوت از گروه هــای تخصصــی و تأثیرگــذار 
ماننــد هنرمنــدان و خبرنــگاران ضمــن معرفی 
ــه  ــران ب ویژگی هــای تاریخــی و فرهنگــی ای
دنبــال، جــذب ســرمایه گذاری خارجــی برای 
ایجــاد توســعه زیرســاخت ها بخصــوص 
و  بــزرگ  گردشــگری  تفریحــی  مراکــز 

ــود. گردشــگری خــالق ب
بااین حــال در ایــن پروســه تــالش بــرای 
ــل و  ــد از تعام ــی، نبای ــل جهان ــاد تعام ایج
ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــا س ــری ب همفک

ــد. ــل ش غاف
نقــش  کرونــا،  پســا  دوران  در  همچنیــن 
ــی در  ــای فرهنگ ــا و رایزن ه ــفارتخانه ه س
ــران و کــم رنــگ  ــر واقعــی از ای ــه تصوی ارائ
کــردن جریــان ایــران هراســی و معرفــی 
جاذبه هــای گردشــگری و همچنیــن معرفــی 
امنیــت پایــدار ایــران در کنــار شــرکت 
قدرتمندانــه در نمایشــگاه های بین المللــی 
ــاره  ــدن دوب ــا ش ــور برپ ــگری، به منظ گردش
ــر  ــیار مؤث ــران بس ــی ای ــگری خارج گردش

ــود. ــد ب خواه

... گردشــگری   دورنمای صنعت 

ادامه از صفحه 11
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متوســط رشــد گردشــگری ایــران در ســه ماه نخســت 
ســال 2020 همزمــان بــا شــیوع بحــران جهانــی کرونا 
بنابــر اعــالم ســازمان جهانــی گردشــگری منفــی 15.8 

درصــد بــوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا، ســازمان جهانــی گردشــگری در 
گــزارش ویــژه «گردشــگری و کوویــد-19» اطاعاتــی 
دربــاره آثــار منفــی شــیوع ویــروس کرونــا بــر صنعت 
کشــورهای  و  مناطــق  و  بین المللــی  گردشــگری 
مختلــف در ســه ماهــه نخســت ســال 2020 منتشــر 
کــرد کــه بــر اســاس آن گردشــگری ایــران علی رغــم 
رشــد مثبــت 34 درصــد در ژانویــه و مثبــت 11 
درصــد در فوریــه، بــا اوج گیــری بحــران کرونــا در ماه 
ــگران  ــدی ورودی گردش ــزول 81 درص ــا ن ــارس ب م
ــد  ــه متوســط رش ــده اســت ک ــراه ش ــی هم بین الملل
ــال  ــدای س ــران از ابت ــرای ای ــی 15.8 درصــد را ب منف

ــم زده اســت.  ــون رق میــالدی تاکن
ــگران  ــد ورود گردش ــط رش ــزارش متوس ــن گ در ای
بین المللــی در ســطح جهــان نیــز منفــی 22.4 درصــد 
گــزارش شــده اســت کــه در ایــن میــان منطقــه آســیا-
ــترین  ــد بیش ــی 35 درص ــط منف ــا متوس ــیه ب اقیانوس
نــزول را بــه خــود اختصــاص داده و اروپــا بــا منفــی 
ــا  ــد و آفریق ــی 15 درص ــا منف ــکا ب ــد، آمری 19 درص
ــد در  ــی 12 درص ــگر منف ــد گردس ــط رش ــا متوس ب
ــا  رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. منطقــه خاورمیانــه ب
ــزول در  متوســط رشــد منفــی 11 درصــد کمتریــن ن
جــذب گردشــگر بین المللــی را از ابتــدای ســال 2020 

تاکنــون داشــته اســت.

۲۰۲۰ در  یران  ا گردشگری  ۱۵.۸ درصدی  منفی  رشــد 
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کنارخرده فروشان پوشاک و لوازم منزل اولین بخشهای اقتصاد خواهند بود که تحت تاثیر این 
طوفان ویرانگر ورشکست میشوند یا نیروی کارشان را اخراج میکنند چرا که بازار نوروزی 
سهم عمده ای در تامین هزینه های ساالنه این کسب و کارها دارد و در شرایط فعلی این 

مشاغل به مرز تعطیلی کامل رسیده اند.
باید توجه داشت که به شکل مشخص در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی حدود 40درصد 
سود ساالنه آژانسها از فروش تورها و سفرهای نوروزی حاصل میشود که امیدی به جبران آن 
در ماههای آتی نخواهد بود و با ادامه وضعیت اضطراری در اردیبهشت و خرداد عمال میزان 
اثرگذاری کووید-19 بر فعالیت این کسب و کارها به مرحله غیر قابل جبرانی خواهد رسید. 
نباید فراموش کرد که تنها زیان دست اندرکاران حوزه گردشگری اعم از شرکتهای هواپیمایی 
و هتلها و اقامت گاهها و آژانس های مسافرتی و کسب و کارهای وابسته به سفر از تعطیلی 
فعالیتها در اسفند و فرورودین بیش از 4000 میلیارد تومان برآورد میشود که با توجه به شرایط 
مالی و بدهی های انباشته پیشین جبران آن برای بخش عمده ای از دست اندرکاران این صنعت 

امکان ناپذیر به نظر میرسد.
اما اشتباه بزرگی خواهد بود اگر تاثیر اقتصادی کرونا را صرفا درصنعت خدمات خالصه کنیم 
و برای درک صحیح آنچه که در پیش است باید به ابعاد بحران کرونا در سطحی فراتر نگریسته 
شود . برای تحلیل درست تر ابتدا باید شرایط عمومی اقتصاد در تحریم ایران را در نظر گرفت 
. احتماال در شروع سال جدید دولت در حالیکه دست کم تا چند ماه درگیر کنترل شیوع کرونا 
و هزینه های پیش بینی نشده مترتب بر آن خواهد بود ، می بایست با توجه به کاهش قیمت 
نفت و عدم امکان تحقق بسیاری از درآمدهای پیش بینی شده در برنامه برای 3 ماهه نخست 
سال 99 راهکارهایی بایت رتق و فتق کسری بودجه ناشی ازعلل مذکور بیابد .درچنین شرایطی 
کسری بودجه باعث افزایش بیش از پیش تورم و کاهش بیشتر رشد اقتصادی و افزایش بیکاری 
خواهد شد و شرکتها با یخبندان بازارهای پول و اعتبار ، ظرفیت مازاد تولید یا ارایه خدمت ، 

عدم وصول مطالبات و افزایش بدهی ها مواجه خواهند بود.

کرونا و حال و هوای استارت آپ ها
در میان مدت (3-6 ماه آتی) در وضعیتی که بسیاری از شرکتها کلیه سفرهای غیر ضرور و 
برخی دیگر تمام سفرهای کاری را لغو کرده اند فرآیندهای تجاری و فروش و توسعه بازار 
تمام سازمانهایی که جهت پیشبرد امور به مالقاتهای مستقیم وابستگی دارند در کشور آسیب 
خواهند دید چرا که در کشور ما غالب توافقات تجاری در جلسات رو در رو شکل میگیرند. 
از طرفی افزایش بیکاری و رکود تورمی فضای نا امنی اقتصادی را تشدید خواهد کرد و چنین 
وضعیتی در سطح خانوار باعث افزایش میل به پس انداز از محل کاهش هزینه های غیر 
ضروری برای در امان بودن و مدیریت پیشامدهای احتمالی در آینده خواهد بود. اما چه خواهد 
شد اگر هزینه های سفر یا تفریح و سرگرمی خانوارها کاهش یابد؟ چه خواهد شد اگر تمایل 
به خرید ملزومات نه چندان ضروری خانوارها به تعویق بیفتد؟ پاسخ احتماال چنین خواهد 
بود که تشدید بحران بیکاری یا ورشکستگی بنگاههایی که در صف اول و خط مقدم مواجهه 

این روزها همه ما در میان انبوهی از توصیه 
های علمی و غیر علمی که مدعی حفظ 
شده  احاطه  هستند  آسایشمان  و  سالمت 
آسیبهای  از  را  وعزیزانمان  خود  تا  ایم 
اما  بداریم.  امان  در  کرونا  ویروس  شیوع 
کارها  و  کسب  سالمت  حفظ  اهمیت 
نکته ای است که نباید در چنین شرایطی 
مغفول باشد. این نوشتار بر آن است تا با 
بررسی و نتیجه گیری از اطالعات موجود 
و تجربیات نویسنده توصیه هایی کاربردی 
به کسب و کارها و سازمانهای متولی برای 
فعالیتهایشان  روند  ادامه  و  حفظ سالمت 
و  گیر شدن  همه  پیامدهای  با  چالش  در 
گسترش عوارض بیماری کووید-1۹ داشته 

باشد.
پیامدهای  از  همه  در حال حاضر  که  آنچه 
دارند  ذهن  در  کرونا  اجتماعی  و  اقتصادی 

چنین تصویری است:
دولتها هر روز بیش از پیش محدودیتهای آمد 
و شد اعمال خواهند کرد و تعداد بیشتری از 
شهروندان تصمیم به اقامت در منازل خود 
تفریحی  و  کاری  خواهند گرفت. سفرهای 
کامال متوقف خواهد شد، ایرالینها مسیرهای 
داد و مسیرهای  را کاهش خواهند  پروازی 
باقی مانده هم با تعداد پرواز کمتری انجام 
خواهند شد. از مسافران خواسته میشود که 
بیاندازند و در  تعویق  به  را  تاریخ سفرشان 
شرایط عادی حدود یکماه طول خواهد کشید 
که مبالغ مربوط به کنسلی پروازها و هتلها 
به مسافران استرداد شود. رستوران ها خالی 
و مراکز تفریحی و ورزشی تعطیل خواهند 
شد و کنسرتها و سمینارهای بیشماری لغو 
خواهند شد واحتماال شرکتهای هواپیمایی ، 
هتلها و آژانسهای مسافرتی و رستورانها در 

در  دولت  و  کارها  و  کسب 
باید  کرونا چه  ــا  ب مواجهه 

بکنند؟
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کرونا  ویروس  شیوع  اقتصادی  عوارض  با 
بخشهای  سایر  در  عمومی  ترس  قراردارند 
صرفه  و  کرد  خواهد  تشدید  را  اقتصادی 
جویی و خودداری از انجام هزینه به بخشهای 
دیگری از اقتصاد تسری خواهد یافت و اثر 
آبشاری این صرفه جویی ها در تمام بخشهای 
کاهش  شاهد  تا  شد  جاری خواهد  اقتصاد 
تقاضای کل واختالل در زنجیره های تامین 
ورکود اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن در 

سطحی بسیار وسیع تر باشیم.

کسب و کارها چه باید بکنند؟
با کارکنان صحبت کنید

در شرایط فعلی نیاز سازمانها و کسب و کارها 
کارکنان  به  را  رهبری  که حس  مدیرانی  به 
انتقال دهند کامال مشاهده خواهد شد چرا که 
کارکنان سازمانها و شرکتها همگی از عوارض 
کووید19 بر کسب و کارها آگاهند و همگی 
میخواهند بدانند واکنش مدیران چه خواهد 
خواهد  آنان  زندگی  بر  تاثیری  چه  و  بود 
داشت. پس نیازی به کتمان مشکالت نیست، 
کامال شفاف باکارکنان شرکت صحبت کنید 
و ضمن تشریح شرایط موجود از آنان دعوت 
به همراهی درادامه مسیر دشوار کنونی کنید 
و اطمینان داشته باشید که چنین رویکردی 

همدلی سازمانی را افزایش خواهد داد.
به سواالت زیر جواب دهید:

می  آیا  ؟  دارید  نقدینگی  اندازه الزم  به  آیا 
این  ادامه  صورت  در  ماه   6 حداقل  توانید 
بحران زنده بمانید؟ آیا برنامه های متناسب 
با پیشامدهای احتمالی را تهیه کرده اید؟ آیا 
میتوانید فعالیتها و ساختار کسب و کارتان را 
متناسب با شرایط جدید تغییر دهید ؟ چگونه 
و  کسب  به  جدی  آسیب  بدون  میخواهید 

کارتان هزینه هایتان را کاهش دهید؟ و در نهایت چگونه میتوانید از مزایایی که این تغییرات در 
بازار خواهند ساخت بهره مند شوید ؟

کاهش جدی هزینه ها
باید به یاد داشت که کاهش جدی هزینه ها یکی از اصلی ترین توصیه های مدیریتی به تصمیم 
گیران سازمانها در دوره بحران اقتصادی است اما آنچه که مغفول می ماند توجه به این نکته 
است که این کاهش هزینه نمی بایست آسیب جدی به برنامه های بلند مدت شرکت بزند. 
بزرگترین اشتباه این است که اول هزینه ها را کم کنیم و بعدا به استراتژِی فکر کنیم. پس هر 

کاهش هزینه ای باید متناسب با استراتژی بلند مدت شرکت باشد.
پس فراموش نکنید که پیش از اینکه با ذره بین دنبال هزینه ها بگردید و بعنوان آسان ترین راه 
سراغ تعدیل سرمایه های انسانی شرکت بروید شرایط جدید کسب و کار و برآوردها از پیش 
بینی های رشد و فروش را مد نظر و بازبینی مجدد قرار دهید و فرصتهای احتمالی پیش رو را 
کامال تحلیل کنید. به یاد داشته باشید که مشتریان شما عادات خرید خود را تغییر خواهند داد 
و فروشهایی که قبال قطعی به نظر میرسید احتماال محقق نخواهد شد. هر تصمیمی که میگیرید 
باید با توجه به این نکات باشد که صرفا هرآنچه خود می توانید کنترل کنید را مدیریت کنید واز 
فعالیتهای پرریسک حذرکنید. نکته آخر اینکه جریان نقدینگی کسب و کار تان باید مثبت باشد.

دولت چگونه میتواند به کسب و کارها کمک کند؟
در شرایط فعلی که کسب و کارها مازاد ظرفیت ارایه خدمات یا تولید دارند و نیاز به سرمایه 
گذاری جدید ندارند و صرفا احتیاج به افزایش تقاضا دارند تا به ظرفیت سابق خود برگردند 
سیاستگذار با تحریک تقاضا میتواند چنین امری را محقق کند. باتوجه به اینکه احتماال کاهش 
نرخ بهره و عوارض ناشی از آن گزینه مطلوبی در شرایط امروز اقتصادی ایران نیست ، میتوان 
در حوزه گردشگری وامهای سفر با نرخ های پایین و بازپرداخت 12 ماهه در اختیار کارکنان 

دولت و سایر اقشار متقاضی قرارداد تا سمت تقاضا تحریک شود.
بخشش های مالیاتی متناسب با زیان وارده به کسب و کارها و امکان تعویق پرداخت مالیات

معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به مدت 6 ماه
اعطای تسهیالت کم بهره و طوالنی مدت متناسب با تعداد شاغلین در هر کسب و کار

از دیگر اقدامات حمایتی است که دولت می تواند برای کسب و کارها و بویژه فعاالن حوزه 
گردشگری در نظر بگیرد. البته که با چنین سیاستهایی نمیتوان تا ابد گردشگری و بخش 

خدمات را سرپا نگه داشت و این سیاستها کوتاه مدت و تحت شرایط خاصی موثرند.
شاید در نگاه اول چنین به نظر میرسد که موارد فوق هزینه زیادی به دولت تحمیل میکند 
اما می بایست زیانها و هزینه های ناشی از تعطیلی کسب و کارها و رکود و کاهش تقاضای 
کل از جانب کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که کفه هزینه های کدام سو 

سنگین تر است.
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کمیســیون  رئیــس  شــیرکوند،  محمــد 
گردشــگردی اتــاق بازرگانــی ایــران و ایتالیا 
دراین بــاره گفــت: در حــال حاضــر حــوزه 
ــده  ــب ش ــی تخری ــور کل گردشــگری به ط
ــز در تمــام  ــی گردشــگری نی و فضــای کل
ــن  ــیا از بی ــکا و آس ــا، آمری ــای اروپ قاره ه
ــیا  ــرق آس ــوب ش ــوص جن ــه؛ به خص رفت
کــه منبــع اقتصــادی گردشــگری محســوب 

ــت. ــده اس ــب ش ــال تخری ــود، کام می ش
وی افــزود: دولت هــا در جهــان بخــش 
حــوزه  همیشــه  کــه  هســتند  کالنــی 
گردشــگری را حمایــت می کننــد. ظرفیــت 
ایــن بخــش کالن در تمــام جهــان تقریبــا به 
یــک انــدازه اســت، دولــت معمــوال در همه 
ــزان  ــی دارد، می ــای مال کشــورها حمایت ه
مالیــات و همچنیــن بحــث بین همــکاری و 
تعامــل بیــن مدیران و همکاران را مشــخص 
می کننــد تــا تعامــل کلــی در یــک صنعــت 
ــش  ــر بخ ــال حاض ــرد. در ح ــکل بگی ش
ــه  ــران ب ــز ای ــا به ج ــی در کل دنی خصوص
ــت.  ــکار اس ــل و راه ــه راه ح ــال ارائ دنب
به طــوری کــه از ایــن فضــای متوقــف 
ــرای زمــان  ــا چــه اســتفاده ای ب شــده کرون

پســاکرونا داشــته باشــند.
دو پیــش بینــی در حــوزه گردشــگری وجــود دارد؛ اول اینکــه احتمــاال در فضــای پســاکرونا 
ــه  ــینی، قرنطین ــراد از خانه نش ــرا اف ــد زی ــم ش ــه خواهی ــفر مواج ــی از س ــا حجــم انبوه ب
ــردن خــود خســته  ــرای ســرگرم ک و تورهــای مجــازی و حضــور در فضــای مجــازی ب
شــده اند و  پــس از کرونــا مطمئنــا ســفر را در برنامه ریزی هــای خــود قــرار می دهنــد. دوم 
اینکــه مــدل ســفر نیــز تغییــر خواهــد کــرد به طــوری کــه حتــی نحــوه انتخــاب مقاصــد 
توســط گردشــگران نیــز دســتخوش تغییراتــی خواهــد شــد. بنابرایــن شــرکت های خدمات 

محمود فاضلي

طبــق بررســی های انجــام شــده تاکنــون هیــچ رخــدادی حتــی جنــگ جهانــی اول و دوم نیــز باعــث نشــده صنعــت گردشــگری 
جهــان این گونــه 100 درصــد (بــازار زمین گیــر شــده) دچــار آســیب شــود. در دوران کرونایــی فعــاالن بــازار گردشــگری در 
جهــان دســت روی دســت نگذاشــته اند بلکــه فعالیت هایــی درخصــوص ایجــاد شــرایط مناســب بــرای پســا کرونــا را انجــام 
می دهنــد. در واقــع دفاتــر خدمــات مســافرتی بایــد بــه پیش فــروش ذهنــی خدمــات مســافرتی بــا 6 محــرک اصلــی در ایــن 

مــدت بپردازنــد تــا در دوران پســاکرونا گردشــگران خــود را جــذب کــرده و کســب درآمــد قابــل توجهــی داشــته باشــند.

 
برای ۶ محرک سفر 

پساکرونا
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ــا دســت روی دســت گذاشــته و هیــچ فعالیــت نداشــته اند  مســافرتی کــه در زمــان کرون
ــر  ــان یافــت دیگــر آن دفات ــا پای ــه کرون ــی ک از ذهــن مخاطــب خــارج می شــوند و زمان
خدمــات مســافرتی و تورگردانــان در ذهــن مســافران نیســتند و بــه همیــن دلیــل نیــز در 
ــیب  ــن آس ــد و بزرگ تری ــی ندارن ــر جایگاه ــگران آن دفت ــفر گردش ــای س برنامه ریزی ه

ــا وارد می شــود. ــه آنه اقتصــادی ب
شــیرکوند اعــالم کــرد: فعــاالن گردشــگری در اولیــن گام بایــد از ایــن فضــای کرونایــی 
ــافران  ــای مس ــت انتخاب ه ــا در لیس ــد ت ــام دهن ــی انج ــرده و کارهای ــتفاده ک ــم اس حاک
قــرار گیرنــد. بــرای ایــن کار کافــی اســت خاطــرات را در رســانه های اجتماعــی همچــون 
اینســتاگرام بازســازی کننــد و یــا اینکــه بــا قــرار دادن مکان هــای دیدنــی مختلــف در فضای 
مجــازی و آگاهــی دادن بــه گردشــگران آنهــا را ترغیــب کننــد تــا جایــی کــه مقصــد مــورد 
نظــر در لیســت آرزوهــای مخاطــب قــرار گیــرد و در دوران پســاکرونا مقصــدی را که شــما 
در خدمــات خــود قــرار داده ایــد را انتخــاب کننــد. در واقــع ایــن کار یک نوع پیــش فروش 
کــردن اســت. اگــر دفاتــر خدمــات مســافرتی، هتلــداران، ایرالیــن و... توانســتند ایــن کارها 

را انجــام دهنــد در زمــان پســا کرونــا موفــق خواهنــد شــد.
وی افــزود: بــازآوری خاطــره و نگهــداری گردشــگرانی کــه ســال گذشــته بــا تــور یــا دفتــر 
ــد یــک عکــس از  ــن کار می توانی ــرای ای ــر اهمیــت اســت. ب ــز پ ــد نی شــما ســفر کرده ان
ســال گذشــته گردشــگر را در اینســتاگرام قــرار دهیــد و عنــوان کنیــد یادتــان هســت کــه 
ســال گذشــته باهــم رفتیــم بــه ایــن ســفر امــا امســال کرونــا اجــازه تجدیــد ایــن ســفر را 
نــداد. بــا ایــن حــال مــا ســفرهای جــذاب دیگــری را نیــز بــرای شــما پــس از کرونــا در 
نظــر گرفته ایــم. یــا اینکــه یــک عکــس از یــک مــکان دیدنــی و مســافرتی خــاص را در 
پیــج خــود قــرار دهیــد و اعــالم کنیــد یکــی از دوســتانتان را کــه دوســت داریــد بــا او بــه 
ــک  ــد ی ــه توریســت های ســال گذشــته اعــالم کنی ــا ب ــد. ی ــگ کنی ــد، ت اینجــا ســفر کنی
خاطــره کوتــاه از ســفر خــود را کــه بــا شــما داشــته اند، بنویســند. بــا ایــن کارهــا می تــوان 

مخاطبــان خــود را همچنــان در کنــار خــود حفــظ کــرد.
ــا گردشــگران را  ــزاری ســفرهای مجــازی در دوران کرون ــا برگ ــوان ب ــر آن می ت عــالوه ب
بــرای ســفر در دوران پســا کرونــا تشــویق کــرد. مثــال یکــی از مقاصــدی کــه در تعطیــالت 
ــا و متن هــای خیلــی  ــر زیب ــا تصاوی ــد و ب ــد 99 قصــد ســفر داشــته اید را معرفــی کنی عی
کوتــاه در اختیــار توریســت قــرار دهیــد. شــما بایــد ســعی کنیــد آن مقصــد را در لیســت 
آرزوهــای مخاطــب خــود جــای دهیــد و چــون شــما ایــن کار را کرده ایــد و آن مقصــد را 
در لیســت آرزوهــای مخاطــب قرارداده ایــد شــرکت شــما برآورده کننــده آن نیــاز مخاطــب 
در راســتای رویاپردازی هــای ذهنــی توریســت می شــود. بنابرایــن گردشــگر بعــد از اتمــام 

کرونــا به صــورت ناخــودآگاه بــرای ســفر خــود، شــما را انتخــاب می کنــد.
ــای اقتصــاد» نشــان می دهــد شــرکت های خدمــات مســافرتی در ســال  بررســی های «دنی

ــی در  ــل توجه ــیار قاب ــرر بس ــته ض گذش
حــوزه درآمــدی خــود داشــته اند کــه ایــن 
امــر اصــال ارتباطــی بــه شــیوع کرونا نــدارد 
ــال98 در  ــه س ــی ک ــه مشــکالت داخل بلک
ــوزه  ــی در ح ــای منف ــور رخ داد؛ فض کش
بین المللــی علیــه ایــران ایجــاد کــرد و 
همیــن امــر موجــب کاهــش ســفرها شــد. 
ــن حــوزه  ــع تالشــی کــه فعــاالن ای در واق
انجــام داده بودنــد تــا امــن بــودن ایــران بــه 
گــوش تمامــی گردشــگران خارجــی برســد 
ــا بــروز حوادثــی همچــون تــرور ســردار  ب
ســلیمانی، حادثــه هواپیمــای اوکراینــی، 
ــت  ــش قیم ــه افزای ــوط ب ــات مرب اعتراض
ــن  ــن ای ــن رفت ــب از بی ــن و... موج بنزی
ــلی  ــا کنس ــای ورودی ب ــد و توره ــر ش ام
بیــش از 80 درصــد مواجــه شــدند. در 
نتیجــه ایــن عوامــل، موجــب آســیب دیــدن 
مســافرتی شــد  شــرکت های خدمــات 
ــوروز  ــالت ن ــر تعطی ــا منتظ ــی آنه و تمام
بودنــد، آن هــم نــه بــه علــت اینکــه نــوروز 
باعــث ســود کــردن آنهــا شــود، بلکــه بــه 
علــت اینکــه نــوروز می توانســت موجــب 

ــد. ــن نرون ــر از بی ــن دفات شــود ای
اتــاق  گردشــگردی  کمیســیون  رئیــس 
ــت: درســت  ــا گف ــران و ایتالی ــی ای بازرگان
معمــوال  ســال  اول  نیمــه  کــه  اســت 
خدمــات  دهنــده  ارائــه  شــرکت های 
مســافرتی ســودهای قابــل توجهــی کســب 
ــه هــر حــال در 6 مــاه دوم  می کننــد، امــا ب
ــه  ــاف هزین ــه کف ــدازه ای ک ــه ان ــد ب درآم
جــاری همــان زمــان را پاســخگو باشــد نیز 
وجــود دارد. همــه فعــاالن گردشــگری باید 
بداننــد در حــال حاضــر بایــد باهــم تعامــل 
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داشــته باشــند و کارمنــدان نیــز بــا کارفرمای 
ــاه درآمــدی نداشــته اســت  خــود کــه 7 م
ــن  ــه ممک ــی ک ــا جای ــد و ت ــل کنن تعام
ــی  ــل پرداخت ــا حداق ــان ب ــت کارفرمای اس
نیــز نیروهــای خــود را حفــظ کننــد و 
تعدیــل نیــرو انجــام ندهنــد. اغلــب فعــاالن 
ــی  ــور فعاالن ــر در کش ــگری حاض گردش
ــد  ــورت آزاد کار می کنن ــه به ص ــتند ک هس
و کارفرمایــان می تواننــد از ایــن نیروهــا در 
بخــش تولیــد محتــوا و آگاهــی بخشــی بــه 
ــان  ــن می ــد. در ای توریســت ها اســتفاده کنن
شــرکت های خدمــات مســافرتی نیــز بایــد 
تضمینــی بدهــد کــه پــس از اتمــام کرونــا 
اگــر از طریــق ایــن تولیــد محتــوا اتفاقــات 
مثبتــی رخ داد از ســود خــود بــه آنهــا نیــز 
ــد در حــال  ــن بای ــد. همچنی پرداخــت کنن
حاضــر همــه بخش هــای فعــال در حــوزه 
ــه  ــد و ب ــرار گیرن ــار هــم ق گردشــگری کن
صــورت یکپارچــه حرکــت کننــد تــا ایــن 
ــه  ــا یکپارچ ــود. ب ــخت تر نش ــرایط س ش
در  قیمــت  تعدیــل  می تواننــد  شــدن 
ــند  ــته باش ــگر داش ــتای جــذب گردش راس
و همچنیــن خدمــات خــود را نیــز افزایــش 
ــرای  ــال حاضــر در کشــور ب ــد. در ح دهن
ســفر بســته های متناســب بــا نیــاز و بودجه 
گردشــگران وجــود دارد و ایــن یکپارچگــی 
ــزان  ــر می ــی ب ــل توجه ــر قاب ــد تاثی می توان

ســفرها داشــته باشــند.
کرونــا  پســا  دوران  در  افــزود:  وی 
ــرد.  ــد ک ــر خواه ــفر تغیی ــی س روان شناس
در واقــع پــس از کرونــا تــا حداقــل 2 
ــای  ــال گردشــگران از حضــور در توره س

گروهــی اجتنــاب می کننــد، دیگــر بــا اتوبــوس ســفر نخواهنــد رفــت و حتــی در هتل هــای 
شــلوغ نیــز اقامــت نخواهنــد کــرد. بــه همیــن علــت اســت کــه می گوییــم پــس از کرونــا 
ســبک ســفرهای گردشــگران تغییــر خواهــد کــرد، زیــرا دغدغــه مخاطــب دارد کــه قبــال 
نداشــت. بایــد شــرکت های خدمــات مســافرتی و هتل هــا بتواننــد اعتماد ســازی کننــد. از 
ســوی دیگــر مســافران نیــز بایــد در ایــن راســتا کمــک کننــد بــه ایــن صــورت کــه به جای 
لغــو ســفر و بــاز پــس گرفتــن وجــوه پرداختــی خــود ســفر خــود را بــه تعویــق بینــدازد 
ــدگان ســفر اســت.  ــن خدمات دهن ــن رفت ــی قطعــی شــدن از بی ــه معن ــا ب ــو آنه ــرا لغ زی
رئیــس کمیســیون گردشــگردی اتــاق بازرگانــی ایــران و ایتالیــا تاکیــد کــرد: تحقیقــات در 
جهــان نشــان می دهــد زمانــی کــه کرونــا بــه اتمــام برســد حداقــل 2 مــاه زمــان می بــرد 
ــت  ــن حال ــادی شــود و در ایده آل تری ــت گردشــگران ع ــه از نظــر روان شناســی وضعی ک
ــت  ــد داش ــت کاری خواه ــهریور ظرفی ــا 15 ش ــرداد ت ــاه از 15 م ــا یک م ــا تنه ــور م کش
ــته  ــال های گذش ــد س ــگاه ها همانن ــدارس و دانش ــه م ــت ک ــرایطی اس ــم در ش ــه آن ه ک
تعطیــل باشــند. در غیــر ایــن صــورت درآمــد فعــاالن گردشــگری در ایــن یک مــاه نیــز از 
بیــن مــی رود. گردشــگران بــا ســفر تــور محــور می تواننــد بزرگتریــن کمــک را بــه دفاتــر 
ــه  ــام قرنطین ــن ای ــد در ای ــز می توانن ــی نی ــد. توریســت های داخل ــات مســافرتی کنن خدم
درخصــوص مقاصــد مختلــف گردشــگری کشــور تحقیــق کننــد، زیــرا بایــد بداننــد کــه 
ــای  ــز در برنامه ه ــد را نی ــد جدی ــد مقاص ــه می توانن ــت، بلک ــمال نیس ــا ش ــد صرف مقص

ســفری خــود قــرار دهنــد.
شــیرکوند عنــوان کــرد: شــرکت هایی کــه امــروز در موضــوع پســا کرونــا فعالیــت می کننــد 
در حــال حاضــر در ســه حــوزه روان شناســی مخاطــب، تغییــر مــدل ســفرها و یکپارچگــی 
خــود را بــه روز می کننــد. در حــال حاضــر حــوزه گردشــگری در دنیــا بــه حالــت قبــل 
بازگشــته اســت و مــا می توانیــم از ایــن امــر اســتفاده کــرده و از ایــران یــک برنــد جدیــد 
بــرای گردشــگران جهــان بســازیم و ذهــن آنهــا را بــا ویژگی  هــای مثبــت ایــران پــر کنیــم.
ــازی  ــت: آگاهی س ــا گف ــران و ایتالی ــی ای ــاق بازرگان ــگری ات ــیون گردش ــس کمیس رئی
گردشــگران در حــوزه یــک کشــور مباحــث مختلفــی را تحــت پوشــش قــرار می دهــد، 
در گام اول کشــور بایــد اعــالم کنــد کــه در آن کرونــا وجــود نــدارد و در گام دوم مقاصــد 
ــه خوبــی توضیــح دهیــم. در حالــت عــادی حــدود 8 مــاه طــول  گردشــگری خــود را ب
ــگری  ــوزه گردش ــردد. در ح ــادی برگ ــت ع ــه حال ــه ب ــی جامع ــای روان ــد فض می کش
خارجــی مــا ســال 2020 را از دســت دادیــم و در حــوزه گردشــگری داخلــی مــا در بهترین 
شــرایط حــدودا یــک مــاه را بــرای بــازار گردشــگری داریــم. امــا اگــر ایــران هــم مثل ســایر 
کشــورهای جهــان در حــوزه گردشــگری چنیــن فعالیت هایــی را انجــام ندهــد حداقــل 7 

ســال زمــان می بــرد تــا بــه حالــت قبــل خــود برگــردد.
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ــد  ــگری در تولی ــش گردش ــهم بخ س
ــزی: ــی مال ــص داخل ناخال

تولیــد  در  گردشــگری  بخــش  ســهم 
ــال 2018  ــزی در س ــی مال ــص داخل ناخال
ــت.  ــوده اس ــد ب ــدود 15 درص ــزی ح چی
درآمــد مالــزی از محــل گردشــگری در 
ســال 2019 برابــر بــا 86 میلیــارد رینگیــت 
ــی 30  ــش بین ــال 2020 پی ــرای س ــود و ب ب
ــر  ــغ ب ــدی بال ــا درآم ــگر ب ــون گردش میلی
ــه  ــر گرفت ــت را در نظ ــارد رینگی 100 میلی
بودنــد. همچنیــن مجمــوع افــرادی کــه در 
ایــن صنعــت فعالیــت دارنــد تــا پایان ســال 
2019 بیــش از 3 میلیــون و 500 هــزار نفــر 

ــت. ــده اس ــرآورد ش ب

کرونا و گردشگری در مالزی: 
ــه  ــزی ب ــا در مال ــت کرون ــورد ثب ــن م اولی
25 ژانویــه 2020 برمیگــردد و تــا یــک مــاه 
بعــد از آن تعــداد مبتالیــان کمتــر از 25 نفــر 
عنــوان می شــد. از اواســط مــاه مــارس بــود 
ــش  ــان افزای ــداد مبتالی ــه تع ــه رفت ــه رفت ک
داشــت و دولــت را مجبــور بــه بســتن همه 
ــی، و  ــافران خارج ــیرهای ورودی مس مس
نیــز اعمــال محدودیــت و کنتــرل رفــت و 
ــهری  ــرون ش ــهری و ب ــای درون ش آمده
ــه 6  ــب ب ــه قری ــروز ک ــه ام ــا ب ــرد. ت ک
ــذرد  ــت می گ ــن سیاس ــاز ای ــه از آغ هفت
ــکان ورود  ــی ام ــافر خارج ــچ مس ــز هی نی
بــه ســرزمین مالــزی را نداشــته و ایــن امــر 
باعــث از رونــق افتــادن گردشــگری مالــزی 
ــر  ــا ب ــرات کرون ــه اث ــده اســت. از جمل ش
گردشــگری در مالــزی می تــوان بــه مــوارد 

ــر اشــاره داشــت: زی
- اولیــن اثــرات کرونــا حتــی پیــش از 
شــیوع در مالــزی مشــاهده شــد زیــرا 

بســیاری از مســافرت هــای برنامــه ریــزی شــده لغــو و بــه زمــان دیگــری موکــول می شــد. 
بــا شــروع کرونــا در چیــن بســیاری از کشــورها مقــررات محدودکننــده ای را بــرای ورود 
گردشــگران چینــی اعمــال کردنــد. مالــزی نیــز از حــدود 2 مــاه پیــش ممنوعیــت هایــی را 
بــرای ورود گردشــگران از برخــی اســتان های چیــن اعمــال کــرد کــه بــا شــروع قرنطینــه 
در خــود ایــن کشــور ورود کلیــه گردشــگران ممنــوع شــد. ســال گذشــته از مجمــوع 169 
میلیــون گردشــگر چینــی، 3 میلیــون و 114 هــزار 257 نفــر از آنهــا از مالــزی بازدید داشــتند 

ــود. ــزی شــده ب ــرای مال ــارد رینگیتــی ب کــه موجــب درآمــدی 5,16 میلی
ــی خواهــد  ــس هــای مالزیای ــت هــای آژان ــر فعالی ــری مســتقیم ب - کاهــش ســفرها، تاثی
ــور و گردشــگری  داشــت. بیــش از 5 هــزار شــرکت گردشــگری فقــط عضــو انجمــن ت
مالــزی هســتند کــه مســلما کاهــش ورودی مســافر بــه ایــن کشــور تاثیــر منفــی بــر فعالیت 

آنهــا خواهــد داشــت.
- از 22 ژانویــه 2020 تــا کنــون در مجمــوع بیــش از 200 هــزار رزرو اتــاق لغو شــده اســت. 
کواالالمپــور بیشــترین تعــداد انصــراف را در 61 هــزار و 589 مشــاهده کــرد و ایالــت صبــاح 

مقــام دوم را در ایــن زمینه داشــت.
ــه رســتوران  ــر تجــارت ســایر پیشــه ها از جمل ــا ب ــر کرون ــه تاثی ــد ب ــار اینهــا، بای - در کن
داران، هتــل داری ، بخــش حمــل و نقــل هوایــی، شــرکت هــای بیمــه مســافری، اتوبــوس و 
تاکســی داران، صنایــع دســتی، و ســایر صنایــع و شــغل هایــی کــه بــه طــور غیر مســتقیم از 

ورود گردشــگر خارجــی منتفــع می شــوند هــم توجــه داشــت.
ــزی  - در حــال حاضــر بیــش از 3 میلیــون و 500 هــزار نفــر در صنعــت گردشــگری مال
مشــغول بــه فعالیــت هســتند. اولیــن تصمیمی کــه معمــوال کارفرمایــان در مواقــع اضطــراری 
همچــون وضعیــت فعلــی میگیرنــد، کاهــش نیــروی کار و نیــز کاهــش دســتمزدها اســت. 
ایــن عامــل باعــث تعطیلــی واحدهــای مختلــف شــاغل در حــوزه گردشــگری و افزایــش 

بیــکاری خواهــد شــد.
- از 56299 نفــری کــه در صنعــت هتــل داری مالــزی مشــغول بــوده، بیــش از 2 هــزار نفــر 
تاکنــون اخــراج شــده انــد، از 9773 نفــر (17درصــد) خواســته شــده اســت کــه مرخصــی 
بــدون حقــوق بگیرنــد و 5054 نفــر (9 درصــد) بــا کاهــش دســتمزد مواجــه هســتند. برخی 
اخبــار از تعطیلــی برخــی هتــل هــا در مناطــق مختلــف مالــزی شــنیده شــده اســت و بــا 
تــداوم ایــن وضعیــت می تــوان پیــش بینــی کــرد کــه بــه زودی تعــداد بیشــتری از هتــل هــا 
نیــز تعطیــل شــود و بــه ایــن ترتیــب میــزان بیشــتری بــه جمــع بیــکاران ایــن حــوزه اضافــه 

خواهــد شــد.
- پیــش بینــی می شــود در ســال جــاری مالــزی بــا کاهــش درآمــدی بــه میــزان 50 تــا 60 

میلیــارد رینگیتــی در بخــش گردشــگری مواجــه شــود. 

وضعیت گردشگری مالزی
 در دوران کرونا
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براســاس برآوردهــای ســازمان جهانــی 
ــا  ــروس کرون ــری وی ــگری، همه گی گردش
ــازار  ــر ب ــترده ای ب ــرات گس ــان تاثی در جه
ــت و  ــد گذاش ــان خواه ــگری جه گردش
ــداد  ــدی، تع ــا 30 درص ــش 20 ت ــا کاه ب
ــن 290  ــی بی ــگران ورودی بین الملل گردش
تــا 440 میلیــون نفــر کاهش خواهــد یافت. 
ــال 2019  ــه در س ــت ک ــی اس ــن درحال ای
تعــداد گردشــگران بین المللــی حــدود 5/ 1 
میلیــارد نفــر، بــا رشــد 4 درصــدی نســبت 
ــه  ــا ادام ــوده و ب ــراه ب ــال 2018 هم ــه س ب
ــال 2020،  ــگری در س ــد گردش ــد رش رون
ــا رشــد 3 تــا  تعــداد گردشــگران ورودی ب
4 درصــدی بــه 6/ 1 میلیــارد نفــر تخمیــن 
زده شــده بــود. آســیب های وارده بــر بــازار 
ــا  ــر شــیوع کرون ــر اث گردشــگری جهــان ب
ــر از رکــود اقتصــادی  ــه مراتــب مخرب ت ب
جهــان در ســال 2009 و شــیوع ســارس در 
ــال 2009  ــت. در س ــوده اس ــال 2003 ب س

رکــود اقتصــادی جهــان ناشــی از بحــران اقتصــادی ســال 2008 و همچنیــن حمــالت 11 
ســپتامبر 2008 رخ داده بــود کــه منجــر بــه کاهــش 37 میلیــون گردشــگر ورودی در جهــان 
شــده بــود و تاثیــر آن بــر بــازار گردشــگری کاهــش 4 درصــدی بــوده اســت. همچنیــن 
شــیوع ســارس در ســال 2003 منجــر بــه کاهــش 3 میلیــون گردشــگر و در نتیجــه تاثیــر آن 
بــر بــازار گردشــگری جهــان منفــی 4/ 0درصــد بــوده اســت. بــه گــزارش «دنیای اقتصــاد» 
ــرای ســال های 2021- ــی گردشــگری کــه در یــک چشــم انداز دو ســاله ب ســازمان جهان
2020 در جهــت حمایــت از شــغل ها و توســعه گردشــگری چهــار هــدف اســتراتژیک و 5 
اولویــت برنامــه درنظــر گرفتــه بــود، شــیوع ویــروس کرونــا دســتیابی بــه این چشــم اندازها 
ــازار  ــا در ب ــروس کرون ــرات مخــرب وی ــر خواهــد انداخــت. تاثی ــه تاخی ــا ســال ها ب را ت
ــرات  ــا نشــانگر تاثی ــود و پیش بینی ه ــد ب ــا در ســال 2020 نخواه ــان تنه گردشــگری جه
منفــی و آســیب ها بیــن 5 تــا 7 ســال آینــده خواهــد بــود کــه در نتیجــه ضربــه ســهمگینی 

ــازار گردشــگری وارد خواهــد کــرد. ــر مشــاغل، فرصت هــا و اقتصــاد ب ب

ــه  ــرای رســیدن ب هــدف اول ایــن چشــم انداز «اولویــت در سیاســت گذاری» اســت کــه ب
توســعه پایــدار و دســتیابی بــه برنامــه 2030 و 17 هــدف توســعه پایــدار آن، یــک سیاســت 
جامــع و یکپارچــه در چارچــوب سیســتم مدیریتــی موثر و پاســخگو، با همــکاری ذی نفعان 
در برنامه ریــزی توســعه و مدیریــت گردشــگری نیــاز اســت. ایــن امــر مســتلزم تقویــت 
سیاســت ها و ســاختارهای حاکمیتــی بــرای اطمینــان از چارچوبــی مقــاوم و تعریــف شــده 
و اجــرای اســتراتژی های توســعه پایــدار گردشــگری در ســطح ملــی، محلــی و به ویــژه در 

ــگری ش د گر ــقوط  س ز  ا نی  جها ف  ا گر

بــازار گردشــگری جهــان کــه از ســال 2010 بــا ســرعت رشــد بســیاری همراه بــوده و دهمین ســال رشــد پایــدار بازار گردشــگری 
را می گذرانــد به گونه ای کــه ســرعت نــرخ رشــد بــازار گردشــگری از ســال 2018 از نــرخ رشــد اقتصــاد جهانــی پیــش گرفتــه 
بــود و پیش بینی هــا حاکــی از آن بــود کــه ســال 2020 بــا عنــوان «حمایــت از مشــاغل و اقتصادهــا در ســفر و گردشــگری» بــا 
حفــظ ســرعت رشــد گردشــگری در جهــان بیــن 3 تــا 4 درصــد همچنــان صنعــت پیشــتاز و پردرآمــد جهــان محســوب شــود، 
شــیوع ویــروس کرونــا و همه گیــری آن در سراســر جهــان و تبدیــل شــدن بــه بزرگ تریــن بحــران جهانــی پــس از جنگ جهانــی 
دوم تمامــی معــادالت و پیش بینی هــای 10 ســاله کارشناســان را برهــم زد و بــازار گردشــگری بــا بیشــترین آســیب کــه بــه مراتــب 

بســیار بیشــتر از رکــود اقتصــادی جهــان در ســال 2009 و شــیوع ســارس در ســال 2003 مواجــه خواهــد شــد.
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چارچــوب برنامــه جدیــد شــهری اســت.
ــاد  ــداف، ایج ــن اه ــدی ای ــتراتژی بع اس
ــه ایــن  دانــش در سیاســت گذاری اســت. ب
ــگری  ــی گردش ــازمان جهان ــه س ــی ک معن
مناســب  سیاســت های  تدویــن  بــرای 
گردشــگری بــرای حداکثــر رســاندن ارزش 
ــل  ــه حداق ــی و ب بخــش اقتصادی-اجتماع
ــش  ــد از دان ــرات منفــی آن، بای رســاندن اث
ــعه  ــد توس ــوزه رون ــوی درح ــع و ق جام
گردشــگری در آینــده و تاثیــر آن بــر بخــش 
اقتصــاد، جامعــه و محیط زیســت برخــوردار 

باشــد.
هــدف ســوم ایــن اســتراتژی، ایجــاد ارزش 
ــش  ــازمان و افزای ــای س ــر اعض ــتر ب بیش

عضویــت اســت. پرداختــن بــه نیــاز اعضــا 
ویژگی هــای  از  عضویــت  گســترش  و 
اصلــی دیــدگاه مدیریتــی اســت. ایــن امــر 
ــازمان  ــای س ــا اعض ــو ب ــتلزم گفت وگ مس
ــای  ــن اعض ــگری و همچنی ــی گردش جهان
غیرعضــو و تقویــت ظرفیــت ســازمان برای 

ــه اســت. ارائ
ایــن  اســتراتژیک  هــدف  آخریــن  و   
ســند بــرای برنامــه دو ســاله، افزایــش 
ســازمان  ظرفیــت  تقویــت  و  منابــع 
ــارکت  ــق مش ــگری از طری ــی گردش جهان
ــعه  ــق توس ــتیابی و تحق ــرای دس ــت. ب اس
اســت  ضــروری  گردشــگری،  پایــدار 
بــا  جهانگــردی  سیاســت گذاران  کــه 

ســازوکارهای توســعه در ســطح کشــورها 
از جملــه مشــارکت در چارچوب هــای 
همــکاری توســعه پایدار ســازمان در ســطح 

ــد. ــکاری کنن ــی هم جهان
دبیــرکل ســازمان جهانــی گردشــگری 
بــا پیشــنهاد چهــار هــدف اســتراتژیک 
ــگری  ــدار گردش ــعه پای ــه توس ــرای ادام ب
پنــج اولویــت برنامــه ای را نیــز مطــرح 
ــه،  ــن برنام ــت اول ای ــت. اولوی ــرده اس ک
بــا  گردشــگری  کــردن  هوشــمندتر 
فرصت هــای  و  نــوآوری  از  بهره گیــری 
دیجیتالــی بــرای توانمند ســازی جامعــه 
محلــی و مدیریــت کارآمــد منابــع از طریــق 
ــد  ــد از آن رش ــت. بع ــداف اس ــایر اه س



شماره 32- بهار  2899 امروزکاسپین

ــی و  ــرمایه گذاری، کارآفرین ــا س ــی ب رقابت
تحــول دیجیتالــی از اولویت هــای برنامــه ای 
اســت.  گردشــگری  جهانــی  ســازمان 
برنامــه ســوم ایــن اولویــت ایجــاد مشــاغل 
ــا  ــر ب ــن ام ــه ای ــت ک ــتر اس ــر و بیش بهت
توجــه بــه آموزش هــای الزم بــرای ظهــور 
ــردی،  ــاغل جهانگ ــدی از مش ــواع جدی ان
ــاز  ــا و نی ــات و حرفه ه ــوالت، خدم محص
بــه صالحیت هــای مختلــف، دانــش و 
ــد. ــق می یاب ــخصیتی تحق ــای ش ویژگی ه
ــر  ــاله دبی ــه دو س ــارم برنام ــت چه اولوی
گردشــگری،  جهانــی  ســازمان  کل 
ایجــاد انعطاف پذیــری و تســهیل ســفر 
ــه هــدف از تســهیل  گردشــگران اســت ک
ســفر حداکثــر بهــره وری از تشــریفات 
ــه ورود  ــوط ب ــی مرب ــی و فرودگاه گمرک
و خــروج مســافران در کشــورها و مقصــد 
ــتیابی و  ــال دس ــن ح ــگری و در عی گردش
ــاال و اجــرای  ــت ب ــا کیفی ــت ب ــظ امنی حف
ــد  ــازه می ده ــه اج ــت ک ــون اس ــر قان مؤث
تــا گردشــگران از مرزهــای بین المللــی بــه 

راحتــی عبــور کننــد و بــا افزایــش تقاضــا و رقابت کشــورها به ایجــاد شــغل و تقویت درک 
بین المللــی کمــک قابــل توجهــی می کننــد. در نهایــت اولویــت پنجــم، حمایــت از میــراث 
فرهنگــی و فضاهــای گردشــگری در جهــان اســت بــه ایــن معنــی کــه بــرای رســیدن بــه 
ــرات منفــی صنعــت و بهینه ســازی  ــت تاثی ــرل و مدیری ــدار به منظــور کنت گردشــگری پای
ــدی از  ــدار و بهــره من ــر رســاندن توســعه پای ــرای حداکث عملکــرد بخــش گردشــگری ب
ــت،  ــت از محیط زیس ــی و حمای ــه آگاه ــد ب ــی بای ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــع محل جوام
سیاســت ها و اقدامــات بــا هــدف تقویــت منافــع مشــترک کشــورها و کاهــش هزینه هــای 

ــت. ــت یاف ــگری دس گردش
موسســه بین المللــی SOS کــه بــا انتشــار نقشــه ریســک ســفر 10 فاکتــور مهــم از ریســک 
ســالمتی و امنیتــی مخاطــرات ســفر در ســال 2020 را جهــت انتخــاب مقصــد گردشــگران 
بین المللــی معرفــی کــرده بــود، تهدیــدات امنیتــی شــدید، ناآرامی هــای مدنــی و بی ثباتــی 
ــع  ــی در موان ــالمت و امنیت ــک س ــن ریس ــوان اصلی تری ــی به عن ــای طبیع ــی و بالی سیاس
ــا  ــی ها اروپ ــن بررس ــاس ای ــود. براس ــه ب ــر گرفت ــورها در نظ ــه کش ــگر ب ورود گردش
ــفر  ــکان س ــه ام ــت ک ــمار می رف ــه ش ــان ب ــگری جه ــد گردش ــن مقاص ــوان امن تری به عن
بــا کمتریــن خطــر احتمالــی را ایجــاد می کــرد. امــا شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان کــه 
درحال حاضــر اروپــا و آمریــکا بیشــترین گســترش را داشــته، ایــن مناطــق را بــه ناامن تریــن 
کشــورهای جهــان تبدیــل کــرده کــه امــکان ســفر بــه آن مقاصــد را غیرممکــن کرده اســت.
ــادرات  ــدی از ص ــهم 7درص ــا س ــته ب ــته توانس ــال گذش ــی 10 س ــگری ط ــازار گردش ب
ــد و  ــدار دســت یاب ــه رشــد پای ــی و 29 درصــد از کل صــادرات خدمــات جهــان ب جهان
ایــن توســعه گردشــگری بــا وجــود شــوک های ناگهانــی، قدرت نمایــی و انعطاف پذیــری 
بخش هــا تــداوم یافتــه اســت. همچنیــن وجــود یــک محیــط مطلــوب اقتصــادی در جهــان 
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ــه رشــد اقتصادهــای  و طبقــه متوســط روب
حمل ونقــل  پیشــرفت های  نوظهــور، 
ــه در  ــرون به صرف ــای مق ــی، هزینه ه هوای
ــی و  ــرات اجتماع ــد، تغیی ــت و خری اقام
تســهیالت ویــزا از مهم تریــن دالیــل نتایــج 
ــه  ــی ده ــگری ط ــد گردش ــت در رش مثب
گذشــته بــوده اســت. گردشــگری در ســال 
ــدزا  ــوان ســومین صنعــت درآم 2018 به عن
ــا رقمــی معــادل یــک هــزار و  در جهــان ب
700 میلیــارد دالر پــس از صنعــت ســوخت 
ــارد دالر و صنعــت  ــا 2 هــزار و 400 میلی ب
مــواد شــیمیایی بــا 2 هــزار و 200 میلیــارد 
دالر قــرار گرفــت. ایــن بــازار توانســته بــود 
بــا عملکردهــای موفقیت آمیــز و مثبــت 
اقتصادهــای پیشــرفته جهــان در حــوزه 
رشــد  ســال ها  از  پــس  و  گردشــگری 
پایــدار شــکاف خــود بــا بــازار خــودرو را 
ــرد. ــرار گی ــر از آن ق ــد و باالت کاهــش ده

ــود در  ــی توانســته ب ــازار توریســت جهان ب
ــد  ــد درآم ــبقت در رش ــا س ــال 2018 ب س
ــی،  ــص جهان ــد ناخال ــگری از تولی گردش
از  گردشــگری  درآمــد  رشــد  ســبقت 
درآمــد صــادرات کاال، جایــگاه بــاالی 
ــی  ــادرات جهان ــای ص ــد در گروه ه درآم
ــراز  ــدن ت ــت ش ــگری در مثب ــر گردش و اث
ــی  ــاد جهان ــد اقتص ــرخ رش ــاری از ن تج
پیشــی بگیــرد کــه براســاس 5 عامــل اصلی 
شــرایط مطلــوب اقتصــادی جهــان، افزایش 
ویزاهــای الکترونیکــی و پیشــرفته، تقاضای 
گســترده بــرای ســفرهای هوایــی، افزایــش 
فناوری هــای دیجیتالــی و هــوش مصنوعــی 
و تغییــرات اجتماعــی بــوده اســت. شــیوع 
ــی از  ــه یک ــون ب ــه اکن ــا ک ــروس کرون وی
ــول  ــان در ط ــای جه ــن بحران ه بزرگ تری
ــاد  ــر اقتص ــت ب ــده اس ــل ش ــخ تبدی تاری
جهــان اثــرات منفــی گســترده ای گذاشــته و 
ــابقه ای  ــود بی س ــا رک ــی را ب ــاد جهان اقتص
ــت  ــن صنع ــت. همچنی ــرده اس ــه ک مواج
صنعــت  به ویــژه  جهــان  حمل ونقــل 
خســارات  و  آســیب ها  بــا  هواپیمایــی 
غیرقابــل جبرانــی همــراه شــده اســت. 
انجمــن بین المللــی حمل ونقــل هــوای 
(IATA) میــزان خســارت وارده بــر صنعــت 
ــارد  ــا میلی ــدود صده ــان را ح ــی جه هوای
دالر بــرآورد کــرده اســت کــه بــا گســترش 
ــر  ــاال تغیی ــا احتم ــیوع کرون ــزون ش روزاف
ایــن آمــار در آینــده وجــود خواهد داشــت.
رکــود اقتصــاد جهانــی، نتایــج متفــاوت در 
ــان تنش هــای تجــاری و عــدم قطعیــت  می

ــا شــروع افزایــش تناقضاتــی در تجــارت بین المللــی و اعتمــاد از دســت رفته  اقتصــادی ب
ــه شــاخص های ضعیــف اقتصــادی، افزایــش چالش هــای ژئوپلیتیکــی  مصرف کننــدگان ب
ــده هــای افزایــش  و عــدم قطعیــت طوالنــی مــدت در مــورد برگزیــت مهم تریــن بازدارن
ــس  ــون پ ــا اکن ــت. ام ــمار می رف ــال 2019 به ش ــگری در س ــازار گردش ــد ب ــرعت رش س
ــن چالش هــا و بازدارنده هــا در حاشــیه بحــران و خســارات  ــا ای ــروس کرون از شــیوع وی
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــگری ق ــازار گردش ــروس در ب ــن وی ــی ای ــری جهان ــی از همه گی ناش
ــی  ــاخصه های اصل ــی از ش ــی یک ــوآوری و کارآفرین ــر و ن ــتر و بهت ــاغل بیش ــاد مش ایج
و مهــم بــازار گردشــگری در جهــت دســتیابی بــه رشــد پایــدار بــوده اســت. ایــن بــازار 
ــی  ــیاری را ط ــتغال بس ــت اش ــانی فرص ــوآوری و به روزرس ــری و ن ــاظ انعطاف پذی به لح
ســالیان بــه وجــود آورده اســت. بر اســاس آمارهــای جدیــد ســازمان جهانــی گردشــگری 
درحال حاضــر حــدود 319 میلیــون شــغل در بخــش گردشــگری جهــان وجــود دارد کــه 
ــازمان  ــن س ــت. ای ــود اختصــاص داده اس ــه خ ــان را ب ــتغال جه ــدود 10درصــد از اش ح
ــا ســال  ــاله ت ــک چشــم انداز 10 س ــاله در ی ــد س ــای چن براســاس بررســی ها و ارزیابی ه
ــا 15  ــل ت ــان را حداق ــازار گردشــگری در جه ــتغال در ب ــهم اش ــه س ــود ک ــرآن ب 2030 ب
درصــد افزایــش دهــد. امــا شــیوع ویــروس کرونــا منجــر بــه از دســت دادن بیــش از 50 
میلیــون شــغل تاکنــون شــده اســت و ایــن آمــار احتمــاال در آینــده افزایــش خواهــد یافــت. 
ســازمان جهانــی گردشــگری دولت هــا را تشــویق بــه حمایــت از مشــاغل و اقتصادهــای 
گردشــگری و بهبــود شــرایط جهــت حفــظ مشــاغل و شــرکت های کوچــک و متوســط 
بــرای بازیابــی مجــدد برنامه هــای توســعه گردشــگری بعــد از بحــران کرونــا کــرده اســت.

/ دنیای اقتصاد
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ــه ای  ــای ریش ــا ضعف ه ــران کرون بح
میراث فرهنگــی،  وزارت  برنامه هــای 
ــش  ــتی در بخ ــگری و صنایع دس گردش
در  و  کــرد  آشــکار  را  گردشــگری 
صــورت تــداوم رونــد فعلــی فروپاشــی 
ــران  ــگری ای ــت گردش ــار صنع در انتظ

ــت. اس
میــراث  وزارت  گردشــگری  معاونــت 
صنایع دســتی  و  گردشــگری   فرهنگــی، 
ــی در  ــوادث پ ــس از ح ــته پ ــال گذش س
پــی ســال گذشــته کــه تاثیــر مســتقیم بــر 
صنعــت گردشــگری ایــران گذاشــت و بــه 
کاهــش شــدید ســفرهای داخلــی و ورودی 
ــن  ــی از تدوی ــی تبلیغات ــد در اقدام انجامی
ــگری در  ــران گردش ــروج از بح ــه خ برنام
مواقــع دشــوار خبــر داد امــا بحــران شــیوع 
کرونــا در ایــران بــه خوبــی مشــخص کــرد 
کــه نــه تنهــا وزارت میراث فرهنگی کشــور 
و معاونــت گردشــگری آن وزارتخانــه قادر 
بــه مدیریــت صنعــت گردشــگری کشــور 
در بحــران نیســت، کــه نبــود برنامــه جامــع 
ــت بحــران در صنعــت گردشــگری  مدیری
ــن  ــاالن ای ــه فع ــی ب ــان هنگفت ــران زی ای

ــرده اســت. ــت وارد ک صنع
فعــاالن صنعــت گردشــگری کشــور و 
هتلــداری  و  گردشــگری  انجمن هــای 
بــا  متعــدد  گفت وگوهــای  در  ایــران 
ــته  ــای گذش ــا و روزه ــانه ها در هفته ه رس
ــی  ــارد تومان ــت 4200 میلی ــان هنگف از زی
ــس  ــی ریی ــت اهللا رفیع ــد. حرم ــر دادن خب
انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرت 
ــه اســت  ــران گفت هوایــی و جهانگــردی ای
ــزان  ــن می ــان از ای ــارد توم ــه 1200 میلی ک

متعلــق بــه 3500 شــرکت خدمــات مســافرتی فعــال در کشــور بــا 35 هــزار پرســنل کاری 
اســت و جمشــید حمــزه زاده نیــز اعــالم کــرده اســت کــه بحــران کرونــا 3 هــزار میلیــارد 
ــروی شــاغل  ــزار نی ــا برخــورداری از 80 ه ــداری کشــور ب ــه بخــش هتل ــا ب ــان تنه توم

ــت. ــرده اس ــارت وارد ک خس
انجمن هــای گردشــگری و هتلــداری کشــور در نامه نگاری هــای متعــدد بــا وزارت 
میراث فرهنگــی و دولــت خواســتار تدویــن برنامه هــای بــرای خــروج از بحــران شــدند. 
حتــی انجمن هــای هتلــداری و گردشــگری خبــر داده انــد کــه در صــورت تــداوم رونــد 
ــال  ــران احتم ــا در ای ــیوع کرون ــه ش ــه ب ــا توج ــران ب ــت گردشــگری ای ــی در صنع کنون
بیــکاری 60 هــزار نیــروی شــاغل در بخــش هتلــداری و شــرکت های خدمــات مســافرتی 

کشــور در آینــده نزدیــک وجــود دارد.
انجمــن صنفــی شــرکت های خدمــات مســافرت هوایــی و جهانگــردی ایــران پیش بینــی 
کــرده اســت بــا تــداوم رونــد فعلــی، بیــش از 20 هــزار نیــروی شــاغل در شــرکت های 

خدمــات مســافرتی شــغل خــود را از دســت خواهنــد داد.
جامعــه هتلــداران ایــران نیــز بــرآورد کــرده اســت بــا رونــد کنونــی در بحــران گردشــگری 
کشــور، بــرآورد می شــود حــدود 30 هــزار از شــاغالن در صنعــت هتلــداری ایــران نیــز 

شــغل خــود را در آینــده نزدیــک از دســت بدهنــد و بیــکار شــوند.

وعده های پساکرونایی
در ایــن شــرایط وزیــر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی مرتفع شــدن مشــکالت 
صنعــت گردشــگری کشــور و خــروج از بحــران ایــن صنعــت را کــه بــا زیان هــای مالی در 
اســفندماه ســال 98 تاکنــون همــراه شــد  بــه دوران پســاکرونا منتقــل کــرده و گفتــه اســت 

کــه در شــرایط پســاکرونا گردشــگری ایــران بــا جهــش بــاال مواجــه می شــود.
ــود  ــل نب ــه دلی ــی می شــود ب ــه پیش بین ــرد ک ــارات در شــرایطی صــورت می گی ــن اظه ای
ــداوم بیمــاری  ــت گردشــگری کشــور در صــورت ت ــه خــروج از بحــران در معاون برنام
کرونــا تــا پایــان ســال در ایــران و حتــی اســتمرار آن تــا ســال آینــده، صنعــت گردشــگری 
ایــران راهــی جــز اعــالم ورشکســتگی و تعطیــل واحدهــای گردشــگری و اقامتــی نــدارد.
معاونــت گردشــگری وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی ســالیان 
طوالنــی اســت کــه شــعار گردشــگری مجــازی را مطــرح کــرده اســت. امــا بحــران کرونــا 
ــازی  ــور مج ــک ت ــزاری ی ــوان برگ ــا ت ــه تنه ــی ن ــرد وزارت میراث فرهنگ ــخص ک مش
ــن  ــه تامی ــادر ب ــی ق ــه حت ــدارد ک ــای گردشــگر مجــازی ن ــه ای متشــکل از گروه ه حرف
زیرســاخت های ایجــاد چنیــن روشــی نیــز نبــوده اســت و گردشــگری مجــازی بــرای ایــن 
وزارتخانــه و معاونــت گردشــگری کشــور تنهــا بــه معنــای راه انــدازی چنــد ســایت ناقص 
ــه غیرحرفه ای تریــن شــکل  و بدریخــت معرفــی جاذبه هــای گردشــگری کشــور آنهــم ب

ن ا یر ا ی  شــگر د گر صنعــت  ر  نتظــا ا ر  د شــی  پا و فر
شــگری د گر ن  ا بحر یــت  یر مد ر  د مــدی  آ ر کا نا
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ممکــن اســت.
وزارت  گردشــگری  معاونــت  نــگاه 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
گردشــگری  بــه  کشــور  صنایع دســتی 
ســایت های  راه انــدازی  تنهــا  مجــازی 
ــا  ــگری ی ــفر و گردش ــا س ــط ب اداری مرتب
ــی  ــیون اســت. در حال ســایت های رزرواس
کــه گردشــگری مجــازی مفهومــی فراتــر از 
رویکــرد موجــود در معاونــت گردشــگری 

دارد.
بحــران کرونــا امــا بــه خوبــی فقــدان برنامه 
و  میراث فرهنگــی  وزارت  در  مشــخص 
ــرای  ــه ب معاونــت گردشــگری آن وزارتخان
ــی  ــه خوب ــازی را ب ــای مج ــی توره برپای
گردشــگری  شــعار  و  کــرد  مشــخص 
ــید. ــش کش ــه چال ــران را ب ــازی در ای مج

ناتوانی در مدیریت بحران
معــاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی کــه حــاال 
دبیــری کمیتــه گردشــگری و فضاهــای 
ــا را  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ورزشــی س
ــچ  ــته هی ــاه گذش ــه م ــده دارد در س برعه
ــران  ــروج از بح ــرای خ ــی ب ــه جامع برنام
ــوان  ــی ت گردشــگری نداشــته اســت و حت
برنامه ریــزی بــرای عبــور از بحــران را 
ــا  ــران کرون ــت. بح ــت داده اس ــز از دس نی
ــگری  ــت گردش ــای معاون ــان ضعف ه چن
کشــور را در برنامه ریــزی بــرای خــروج از 
وضعیت نامشــخص گردشــگری را آشــکار 
کــرده اســت کــه فعاالن گردشــگری کشــور 
نیــز در نامه نــگاری هــای مکــرر خــود 
ــگری و  ــی، گردش ــر میراث فرهنگ ــا وزی ب
ــا رســانه ها  صنایع دســتی و در گفت وگــو ب

ــد. ــد کرده ان ــوع تاکی ــن موض ــر ای ب
ــرای  ــت گردشــگری کشــور ب بســته معاون
ــت  ــگری از وضعی ــاالن گردش ــروج فع خ
ــه  ــال ســه ماه ــه امه ــا ب ــی تنه آشــفته فعل
تســهیالت بانکــی، امهــال ســه ماهــه 
قبــوض  پرداخــت  در  امهــال  مالیاتــی، 
ــاه و  ــه م ــدت س ــه م ــرق و گاز ب آب و ب
ــرای پــس نگرفتــن  درخواســت از مــردم ب
خریــد  بــرای  کــه  اســت  پول هایــی 
ــرکت های  ــت از ش ــفر و اقام ــته های س بس
خدمــات مســافرتی و هتل هــا در دوران 
پیــش از کرونــا پرداخــت کرده انــد و هنــوز 
ــگری و  ــات گردش ــرکت های خدم ــم ش ه
هتل هــا بــا ســیل مراجعانــی مواجه هســتند 
پول هــای  دادن  بازپــس  خواســتار  کــه 

ــد. ــان را بدهن ــخ مراجع ــه پاس ــد چگون ــتند و نمی دانن ــده  هس ــت ش پرداخ
پرداخــت تســهیالت 12 میلیــون تومانــی بــا ســود 12 درصــد بــه ازای هــر یــک از کارکنان 
ــا  ــل آن ه ــگری از تعدی ــات گردش ــرکت های خدم ــه ش ــافرتی ک ــات مس ــر خدم دفات
ــکارات وزارت میراث فرهنگــی در بســته خــروج از  ــر از ابت ــوند یکــی دیگ منصــرف ش
بحــران گردشــگری اســت کــه آن هــم مــورد قبــول هتلدارهــا و شــرکت های خدمــات 

گردشــگری کشــور قــرار نگرفتــه اســت.
ایــن تمهیــدات در حالــی نــام بســته خــروج از بحــران در صنعــت گردشــگری را بــه دوش 
کشــیده اســت کــه مشــکالت ایجــاد شــده بــرای صنعــت گردشــگری ایــران و فعــاالن 
ایــن صنعــت در کشــور بــه انــدازه ای بــزرگ اســت کــه ایــن بســته کوچــک تــوان خــارج 

کــردن آن هــا از بحــران بــزرگ ایجــاد شــده در صنعــت گردشــگری کشــور را نــدارد.
ــه نظــر می رســد وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی  ــن شــرایط ب در ای
چــاره ای جــز تعریــف مجــدد وظایــف خــود در حــوزه گردشــگری نــدارد و بایــد تمامــی 
ســاختارهای شــعاری ایجــاد شــده بــرای حــل بحران هــای گردشــگری کشــور بــا عنــوان 
برنامــه خــروج از بحــران برچینــد و بــه فکــر بازنگــری برنامه هــا و تغییــر در سیاســت های 
کالن ایــن وزارتخانــه باشــد. در غیــر اینصورت گردشــگری کشــور نــه در دوران پســاکرونا 
قــادر بــه جبــران شکســت های پی درپــی خــود از دو ســال گذشــته تاکنــون اســت و نــه 
ــا در حــوزه  ــار ســنگین کم کاری ه ــه دوش کشــیدن ب ــوان ب بخــش خصوصــی دیگــر ت
گردشــگری را خواهــد داشــت. در نتیجــه، تــداوم روند کنونــی در سیاســتگذاری های کالن 

گردشــگیر کشــور تنهــا بــه فروپاشــی صنعــت گردشــگری ایــران منجــر می شــود.
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خطــه زرخیــز خراســان رضــوی از دیربــاز 
ظرفیت هــای  و  گردشــگری  حــوزه  در 
متعــدد و متنــوع آن ســرآمد و شــهره بــوده 
ــان گردشــگری کشــاورزی  ــن می ــه در ای ک
حوزه هــای  از  یکــی  آگروتوریســم  یــا 
جدیــد گردشــگری اســت کــه توجه بــه آن 

ــد دارد. ــش تولی ــری در جه ــش موث نق
اصطــالح ”گردشــگری کشــاورزی“ یــا 
واژه  دو  ترکیــب  از   “Agri Tourism”
شــده  تشــکیل   Tourism و   Agriculture
ــدی از گردشــگری و  اســت و چهــره جدی
بخشــی از گردشــگری روســتایی محســوب 
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــود. البت می ش
ــه  ــر اینک ــالوه ب گردشــگری کشــاورزی ع
در بخــش گردشــگری قابــل توجــه و 
تعریــف اســت، یکــی از حــوزه هــای نوین 
کســب و کار بیــن دو بخش گردشــگردی و 

کشــاورزی محســوب می شــود.
ــی از  ــوان یک ــه عن ــگری ب ــت گردش صنع
ــا و  ــر بخش ه ــده دیگ ــد دهن ــع رش صنای
ــه رشــد هــر منطقــه و کشــور اســت،  زمین
ــت  ــود درآمدزاس ــا خ ــه تنه ــگری ن گردش
بلکــه موجــب رشــد در ســایر بخش هــای 
مرتبــط و مشــاغل تولیــدی و خدماتــی 
ــی  ــه نوع ــث ب ــن حی ــه از ای ــود ک می ش
میتــوان گفــت گردشــگری بــا معرفــی 
منطقــه،  هــر  داشــته های  و  ظرفیت هــا 
موجــب ایجــاد تقاضــا، کشــف و شناســایی 
افزایــش  و  مصــرف  بازارهــای جدیــد 
تولیــد می شــود، همــان هدفــی کــه امســال 
بــا نامگــذاری جهــش تولیــد از ســوی 
ــل دســترس تر و  ــر معظــم انقــالب قاب رهب

می شــود. شــدنی تر 
خراســان رضــوی دارای یــک  میلیــون هکتــار ســطح زیــر کشــت انــواع محصــوالت زراعی 
و باغــی آبــی و دیــم بــا هشــت میلیــون تــن انــواع محصــوالت اســت. ایــن اســتان مقــام 
اول کشــور در تولیــد زعفــران، رتبــه دوم در تولیــد پســته، رتبــه ســوم تولیــد انــار و مقــام 

چهــارم کشــور در تولیــد انگــور را در اختیــار دارد.
رتبــه اول کشــور در تولیــد زیــره و مقــام نخســت در تولیــد گوشــت قرمــز، رتبــه دوم در 
تولیــد تخــم مــرغ، مقــام ســوم در تولیــد شــیر و مقــام چهــارم در تولیــد گوشــت مــرغ نیــز 

نشــان از جایــگاه ایــن اســتان در حــوزه کشــاورزی و دام و طیــور اســت.
در کنــار ایــن ظرفیــت عظیــم، بــا توجــه بــه ورود ســاالنه بیــش از 35 میلیــون گردشــگر 
ــای  ــوه جاذبه ه ــز انب ــور رضــوی و نی ــارگاه من ــه واســطه وجــود ب ــی و خارجــی ب داخل
فرهنگــی، تاریخــی و طبیعــی، توســعه و ترویــج آگروتوریســم می توانــد بــه مثابــه راهــی 
نــو بــرای رشــد و توســعه اقتصــادی، جهــش در تولیــد و افزایــش ســطح درآمــدی مــردم 

ایــن اســتان و افزایــش حمایــت از کشــاورزان در روســتاها بــه حســاب آیــد.

گردشگری کشاورزی چیست؟
ــع انجــام می شــود و اجــازه می دهــد عمــوم  ــا مرت ــه ی ــه در مزرع ــی ک ــه فعالیت ــر گون ه
ــردن  ــذت ب ــدن و ل ــرای دی ــا اهــداف آموزشــی، ب ــا ب ــح، ی ــرای ســرگرمی، تفری ــردم، ب م
از فعالیت هــای روســتایی ماننــد کشــاورزی، دامــداری، فعالیت هــای تاریخــی، فرهنگــی، 
ــه مزرعــه مراجعــه  برداشــت محصــول دســت چیــن، فعالیت هــای طبیعــی و جاذبه هــا ب

ــده می شــود. ــد، گردشــگری کشــاورزی نامی کنن
در ایــن نــوع از گردشــگری گردشــگران بــه ســرزمین و مــزارع ســاکنان محلــی و صاحبــان 
ــا از نزدیــک شــاهد رونــق فعالیت هــای کشــاورزی و چشــم  مــزارع دعــوت می شــوند ت
انــداز مــزارع تولیــدی باشــند. گردشــگری کشــاورزی بهتریــن تفریــح و ســرگرمی اســت. 
بازدیدکننــدگان ممکــن اســت در طــول فصل تابســتان بــه گــردش بپردازند، در جســتجوی 
آب میــوه طبیعــی باشــند، یــا دربــاره رونــد تبدیــل انگــور بــه شــربت و نوشــیدنی های بــا 

ــت کنند. ــت صحب کیفی
ــا واقعیــت  در انجــام ایــن گشــت و گــذار گردشــگران کــه اغلــب شهرنشــین هســتند ب
ــه بســیاری از واقعیت هــا در زندگــی روســتایی و  زندگــی روســتایی آشــنا می شــوند و ب
رونــد تولیــد محصــوالت کشــاورزی، دامــی و آبزیــان پــی می برنــد و عــالوه بــر کســب 
دانــش از اصــول تولیــد در ایــن بخــش، نســبت بــه حقیقــت برخی اخبــار غیرکارشناســی و 

نادرســت مطــرح شــده در زمینــه تولیــدات کشــاورزی و دامــی هوشــیار می شــوند.
بازدیدکننــدگان می تواننــد خــود بــه چیــدن محصــوالت بپردازنــد و ایــن لذت را بــه خوبی 

آگروتوریسم 
راه جدید به سوی جهش تولید
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ــزاری  ــار آن از برگ ــد و در کن ــه کنن تجرب
نیــز  محلــی  و  ســنتی  جشــنواره های 
ــوان  ــه می ت ــن جمل ــوند. از ای ــد ش بهره من
ــد  ــوه جشــنواره های کشــاورزی مانن ــه انب ب
جشــنواره برداشــت زعفــران، جشــنواره گاو 
ــوی  ــان رض ــال آن در خراس ــیری و امث ش

ــرد. اشــاره ک

زمینــه آمــاده برای توســعه گردشــگری 
کشاورزی

رییــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی 
ــای  ــه امض ــاره ب ــا اش ــوی ب ــان رض خراس
تفاهم نامــه ای میــان دانشــگاه فردوســی 
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  و  مشــهد 
توســعه  زمینــه  در  رضــوی  خراســان 
کشــاورزی در اســتان گفــت: یکــی از مفــاد 
ایــن تفاهم نامــه کــه بــرای بهبــود برنامه هــا 
و سیاســت های توســعه بخــش کشــاورزی 
بــه امضــا رســید، بررســی و احصــای 
ــوزه  ــاورزی در ح ــای بخــش کش قابلیت ه
ــم  ــا آگروتوریس ــاورزی ی ــگری کش گردش

ــت. اس
ــده  ــرر ش ــزود: مق ــدی اف ــید احمددلقن س
ــرح  ــن ط ــات ای ــات و تحقیق اســت مطالع
توســعه توســط پژوهشــکده زیــارت و 
ــاورزی  ــکده کش ــز دانش ــگری و نی گردش
ــدگان دانشــگاه فردوســی  ــوان نماین ــه عن ب
ــی گردشــگری  مشــهد و برنامه هــای اجرای
نظــام  توســط  اســتان  در  کشــاورزی 
ــده  ــوان نماین ــه عن ــاورزی ب ــی کش مهندس

ــود.  ــام ش ــاورزی انج ــاد کش جه
ــاهد  ــان ش ــه خراس ــه داد: در خط وی ادام

ــر در حــوزه گردشــگری کشــاورزی  ــی نظی ــای ب ــوع و جاذبه ه ــراوان، متن ــای ف ظرفیت ه
هســتیم کــه تاکنــون آنطــور کــه بایــدو شــاید بــه آن توجــه نشــده و مــورد ســاماندهی و 

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ــزی ق برنامه ری
رییــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه عضویــت بیش 
ــن تعــداد  ــگان کشــاورزی در ایــن ســازمان گفــت: ای از هفــت هــزار نفــر از دانش آموخت
افــراد دارای تــوان علمــی و دانــش تخصصــی می توانــد بــه عنــوان ســرمایه ای بــرای رشــد 

و توســعه آگروتوریســم در اســتان مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد.

آگروتوریسم و ایجاد تنوع در زنجیره تولید
عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده زیــارت و گردشــگری دانشــگاه فردوســی مشــهد نیــز بــا 
بیــان اینکــه شــاخه آگروتوریســم عــالوه بــر بخــش خدمــات بــه بخــش تولیــد نیــز توجــه 
ویــژه دارد گفــت: بــه همیــن دلیــل گردشــگری کشــاورزی بســیار مهمتــر و کاربردی تــر از 
ســایر زیرشــاخه های گردشــگری اســت زیــرا  زنجیــره و تنــوع جدیــدی را در حــوزه تولید 

و خدمــات ایجــاد می کنــد.
محمــد قاســمی خوزانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه می تــوان بــا توجــه بــه حــوزه گردشــگری 
کشــاورزی پایــداری تولیــد و بــه دنبــال آن پایــداری روســتا را رقــم زد، افــزود: فعالیت هــای 
جهــاد کشــاورزی از گســتره متنوعــی برخــوردار اســت و مخاطبــان مختلــف و متنوعــی 
دارد بنابرایــن بــا همفکــری کارشناســان ذیربــط، اقــدام بــه طراحــی ســامانه آگروتوریســم 
در اســتان نموده ایــم کــه در ایــن راســتا بــا تدویــن برنامــه مشــخص بــرای مخاطبــان ایــن 
ــدگان و کشــاورزان، ســرمایه گذاران  بخــش کــه شــامل ســه گــروه عامــه مــردم، تولیدکنن
ــعه  ــد و توس ــرای رش ــزی ب ــیر برنامه ری ــت را در مس ــای نخس ــتند، گام ه ــار هس و تج

ــته ایم. ــتان برداش ــم در اس اگروتوریس

رنگ باختن مهاجرت در سایه گردشگری کشاورزی
عضــو هیــات علمــی دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه فردوســی مشــهد نیــز بــا بیــان اینکــه 
ــا، حقانیــت کشــاورزی و نقــش  شــرایط موجــود، یعنــی ســایه تحریم هــا و بحــران کرون
ــت کــرده اســت گفــت: راه نجــات کشــور  ــن بخــش اقتصــادی را در کشــور ثاب مهــم ای
تنهــا در توســعه کشــاورزی اســت و امــروزه بحــث شــاخص رشــد و اعتــالی کشــاورزی، 

موضــوع مهــم و زیربنــای توســعه آگروتوریســم اســت.
محمــود دانشــور کاخکــی افــزود: هــم اکنــون بــا تعــداد فــراوان دانش آموختــگان رشــته های 
مختلــف کشــاورزی روبــرو هســتیم کــه می تــوان از ایــن نیروهــای جــوان و فعــال در طــرح 

توســعه آگروتوریســم اســتفاده بهینه کرد.
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اســتاد گــروه اقتصــاد کشــاورزی دانشــگاه 
فردوســی ادامــه داد: مطالعــات جامعــی 
در زمینــه اثــرات مخــرب گردشــگری 
روســتایی انجــام شــده کــه مهمتریــن 
علــت آن، انتخــاب نادرســت برخــی دفاتــر 
ــت.  ــگری اس ــافرتی و گردش ــات مس خدم
ــگران  ــا گردش ــه صرف ــورت ک ــن ص بدی
را جهــت بازدیــد و تفریــح بــه اماکــن 
ــب  ــرده و موج ــاورزی ب ــتایی و کش روس
کشــاورزی  زیرســاخت های  تخریــب 

شــده اند.
وی گفــت: اگــر ایــن وضعیــت بــر اســاس 
تدویــن تشــکیالت مناســب، راهبری شــود 
بــه اهــداف اقتصــادی - اجتماعی در اســتان 
ــن آن  ــه مهمتری ــرد ک ــد ک ــک خواه کم
جلوگیــری از مهاجــرت شــدید روســتاییان 

بــه شهرهاســت.
ــک  ــزود: حــدود ی ــن اســتاد دانشــگاه اف ای
ــون نفــر حاشیه نشــین شــهر مشــهد و  میلی
ــوان  ــه عن ــوان ب ــی آن را می ت ــات منف تبع

ــارز مهاجــرت دانســت. ــه ب نمون

تابستان امسال فرصت بی نظیر
معــاون هماهنگــی و مدیریــت امــور زائرین 
اســتانداری خراســان رضــوی نیــز در ایــن 
زمینــه گفــت: خراســان رضــوی بــه دلیــل 
مختلــف،  ظرفیت هــای  از  برخــورداری 
ــور  ــگری در کش ــذب گردش ــوزه ج در ح

پیشــرو اســت.
محمدصــادق براتــی بــا بیــان اینکــه توســعه 
ــه و  ــورد توج ــتان م ــم در اس آگروتوریس

حمایــت اســت افــزود: در حــوزه گردشــگری دســتگاه های متولــی بســیار در اســتان داریــم 
ــه دلیــل وجــود ظرفیت هــای مختلــف اقلیمــی و نیــز اهمیــت جایــگاه زیارتــی ایــن  و ب
اســتان، بســیاری از گردشــگران بــدون تبلیــغ بــا پــای خــود بــه ایــن اســتان می آینــد و از 

ایــن بابــت خراســان رضــوی در ســطح کشــور دارای برتــری اســت.
ــاد  ــرای اقتص ــد ب ــال مفی ــن ح ــد و در عی ــوزه ای جدی ــم ح ــه داد: آگروتوریس وی ادام
گردشــگری اســتان اســت و بــه همیــن دلیــل ایــن حــوزه مــورد حمایــت جــدی قــرار دارد.
معــاون اســتاندار خراســان رضــوی بــا بیــان اینکــه گردشــگری ســالمت نیــز یکــی از انــواع 
جدیــد گردشــگری اســت کــه دوران رو بــه رشــد خــود را در ایــن اســتان طــی می کنــد 
گفــت: در حــوزه گردشــگری ســالمت برنامــه هــای خوبــی اجــرا شــده ولــی هنــوز عقــب 

هســتیم امــا همچنــان بایــد انــواع جدیــد گردشــگری در دســتور کار قــرار گیــرد.
وی افــزود: بــا هــدف حمایــت از گردشــگری کشــاورزی بــا برگــزاری جلســه مشــترک 
ــراث  ــد اداره کل می ــط مانن ــای مرتب ــا حضــور اســتاندار خراســان رضــوی و مجموعه ه ب
ــن  ــت انجمن هــای مســافرتی، ابعــاد مختلــف ای فرهنگــی و گردشــگری اســتان و مدیری

نــوع گردشــگری را بررســی خواهیــم کــرد.
براتــی ادامــه داد: بخاطــر شــرایط بحرانــی در شــیوع کرونــا شــاهد ســفر نکــردن میلیون هــا 
ــن تابســتان امســال اوج ســفر را در اســتان  ــم بنابرای ــن اســتان بودی ــه ای ــر و مســافر ب زائ
خواهیــم داشــت و ایــن وضعیــت می توانــد فرصتــی منحصربفــرد بــرای توســعه 

ــد. ــتان باش آگروتوریســم در اس
ــد  ــت درص ــادل هف ــع مع ــزار و 851 کیلومترمرب ــعت 118 ه ــا وس ــوی ب ــان رض خراس
ــزار و 540 روســتا اســت.  مســاحت کل کشــور شــامل 28 شهرســتان، 70 بخــش و 2 ه
ایــن اســتان همچنیــن بــا 8.1 درصــد جمعیــت کشــور 6 میلیــون و 434 هــزار و 501 نفــر 
ــوار دارد کــه یــک میلیــون و 733  جمعیــت در قالــب 2 میلیــون و 450 هــزار و 916 خان

ــد. هــزار نفــر از ایــن جمعیــت در روســتاهای اســتان ســکونت دارن
براســاس آخریــن آمــار رســمی تــا روز سه شــنبه 23 اردیبهشــت جــاری 110 هــزار و 767 
نفــر در ایــران بــه طــور قطعــی بــه کرونــا مبتــال شــدند و بــا فــوت 48 تــن طی 24 ســاعت 

گذشــته، تعــداد افــراد متوفــی بــه 6 هــزار و 733 تــن رســید.
همچنیــن تــا تاریــخ یــاد شــده 88 هــزار و 357 نفــر از بیمــاران، بهبــود یافتــه و ترخیــص 
ــگان  ــود یافت ــج کشــور دارای بیشــترین بهب ــران در فهرســت پن ــون ای ــم اکن شــده اند و ه

کرونــا در جهــان قــرار دارد.
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 به طور کلي واژه تجارت الکترونیک اشاره به معامالت الکترونیک مي کند که از طریق 
شبکه هاي ارتباطي و اینترنتی انجام مي پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوي 
یک فروشگاه مجازي ازطریق اینترنت مي پردازد و کاالیي را ازطریق شبکه اینترنت یا پست 

الکترونیکي سفارش مي دهد و نهایتا کاال را تحویل مي گیرد.
پذیرد.  مي  انجام  سرعت  و  سادگي  به  کاال  خرید  فرآیند  ترتیب  این  به  که  است  بدیهي 
صورتحساب نیز به طرق مختلف ازجمله به صورت نقدي، پس از تحویل جنس، واریز وجه 
به حساب بانکي فروشنده،order money postal  و یا از طریق کارت اعتباري مي تواند 
پرداخت شود. تجارت الکترونیک درواقع فرآیند خرید و فروش محصوالت و خدمات برروي 
شبکه اینترنت مي باشد و مي توان آن را به چند گروه:«تجارت بین بنگاه و مصرف کننده یا 
مشتري(B2C)، تجارت بین بنگاه و بنگاه (B2B)  و تجارت بین مصرف کننده و مصرف کننده 
  B2B  ،B2Cتقسیم نمود، که در این میان فعالیت هاي تجاري عمدتا در چارچوب «(C2C)

B2A،  وC2A  متمرکز شده اند.
یکی از ابعاد عصر اّطالعات، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت ها 
و دولت ها به وجود آمده، به گونه ای که پدیده جدیدی به نام کسب و کار الکترونیک، تجارت 
الکترونیک و استارت آپ ها را مطرح ساخته و بسیاری از مفاهیم، اصول و نظریه های اقتصادی 
را دگرگون کرده است، تا جایی که واژه کسب و کار مبتنی بر اینترنت کم کم جایگزین واژه 

کسب و کار سنّتی شده است.
 تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادالت الکترونیکی اطالعات و انجام فعالیت های 
تجاری است که یک پُل الکترونیکی بین مراکز تجاری ایجاد کرده است. مبادله الکترونیکی داده 
ها با هدف تبادل اطالعات حجیم در قالب مشخص و استاندارد بین مراکز تجاری ایجاد شد، 
در حالی که تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطالعات که لزوماً در قالب یکسانی نبوده 
و بین مردم عادی رد و بدل می کردند، سر و کار دارد. امروزه با کمک تجارت الکترونیک به 
راحتی می توان از آخرین قیمت بازار، خریداران، مراکز عمده خرید و سایر اطالعات مورد نیاز 

آگاه شد و با تکمیل اطالعات اقدام به اخذ تصمیم نمود.
مهم ترین متغیّرهای مؤثر در توسعه تجارت الکترونیک بر اساس معادله  رگرسیون، عوامل 
اقتصادی می باشد. به این معنا که با سرمایه گذاری بخش خصوصی، تأمین هزینه های تشکیل 
از وجود  اطمینان  فروش،  برای گسترش  تولید  های  هزینه  کاهش  اولیه،  های  زیرساخت 
بازگشت سرمایه با اجرای این فناوری، مقرون به صرفه ساختن این فناوری، کاهش هزینه های 
اجرای این فناوری و حذف موانع مالی در واریز و پرداخت ها در شبکه مجازی و در عوامل 
فنی با تأمین زیرساخت های اولیه، فعال نمودن بخش انفورماتیک در بازار محصوالت، باال 
بردن سرعت سیستم های اطالعات، گسترش الکترونیکی شدن کسب و کار، افزایش سرعت 

اطالعات،  امنیت  وجود  و  ها  داده  پردازش 
در  توان  می  مجازی،  فضای  در   ... و  مالی 

توسعه تجارت الکترونیک تأثیر گذاشت.
استفاده از تجارت الکترونیک در بخش های 
مختلف اقتصادی می تواند اثرات مثبتی را در 
امور خرید و فروش، کاهش قابل توجه هزینه 
ها و حذف واسطه های غیرضروری به دنبال 

داشته باشد.
تجارت  و  توسعه  سازمان  آمار  اساس  بر 
سال  در   ،(UNCTAD) متحد  ملل  سازمان 
الکترونیکی  تجارت  بازار  ،ارزش   2018
تریلیون دالر رسید. چین  به 1,8  در جهان 
بزرگترین بازار تجارت الکترونیکی جهان در 
این سال بود که درآمدی به میزان 630 میلیارد 
دالر ایجاد کرد. ایاالت متحده آمریکا در سال 
2018 با درآمدی به میزان 501 میلیارد دالر 
جایگاه دوم را در بازار تجارت الکترونیکی 
و  است،  داده  اختصاص  خود  به  جهان  
جایگاه سوم متعلق به کشور بریتانیا با درآمد 

نقش تجارت الکترونیک در توسعه 
تجارت جهانی

دکتر شهرام عباسپور
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86 میلیارد دالر است. در سال 2018 رقم تجارت الکترونیکی B2C  (کسب و کار به مشتری)  
جهانی با رشدی 18 درصدی به حجم بیش از2,8 تریلیون دالر رسیده است که پیش بینی می 

شود این رقم تا سال 2021 به 4,8 تریلیون دالر برسد.
در سال 2018، نزدیک به 1,8 میلیارد نفر در سراسر جهان کاالهای مورد نیاز خود را به شکل 
آنالین خریداری کرده اند و سهم خرده فروشی آنالین از کل خرده فروشی در جهان به بیش 
از 13 درصد رسیده است و پیش بینی می شود این سهم تا سال 2021 به 17,5درصد برسد. 
همچنین، تجارت الکترونیکی B2B  (کسب و کار به کسب و کار) در جهان در همین سال به 
رقم 10,8 تریلیون دالر رسید که 5 برابر بازار B2C بود. منطقه آسیا و اقیانوسیه با سهم بازار 
بیش از 80 درصد در این حوزه پیشرو بوده است، و شرکت های آمازون و علی بابا کسب و 
کارهای پیشرو در این حوزه هستند. سازمان تجارت جهانی WTO اعالم کرده تا سال 2021 
بیش از 2 میلیارد نفر در جهان خرید آنالین انجام خواهند داد اما اجرای آن در کشورهای فقیر 
باید با سیستم های حمایتی همراه باشد. حجم گردش مالی تجارت الکترونیکی ایران نیز در 
سال 2018 با رشد اسمی حدودا 30درصد نسبت به سال 2017، به مبلغ 2081 هزار میلیارد 
ریال رسیده است. متوسط مبلغ خرید اینترنتی در سال 97 به میزان 1,82 میلیون ریال بوده است.
مزایاي تجارت الکترونیک:  این مزایا عبارتند از: افزایش رشد تجارت، افزایش فروش،  افزایش 
درآمد،  افزایش سرمایه گذاري، افزایش سطح رفاه زندگي مردم، ایجاد فرصت هاي تجاري 
جدید براي صنایع و بنگاه هاي بازرگاني(ناشي از رفع تبعیضات و تحصیل امتیازات تجاري 
حاصل از مذاکرات بین دولت ها)،  افزایش فرصت هاي جدید شغلي (کارآفریني نسل جوان 
در درازمدت)،  افزایش قابل مالحظه امنیت دسترسي به بازارهاي صادراتي ناشي از تثبیت تعرفه 
ها،  افزایش تضمین بازارها و ثبات دسترسي به آنها ناشي از به کارگیري قواعد یک دست و 
واحد در تمامي کشورهاي عضو سازمانهاي بین المللی، امکان ارائه خدمات و محصوالت در 
سطح جهاني، جلوگیري از اتالف وقت و کاهش ترددهاي بي مورد،  کمک به منابع انرژي و 
محیط زیست،  کاهش هزینه هاي سربار و ایجاد رقابت در سطح بین المللي،  دسترسي سریع 
به اطالعات،  عدم حضور واسطه،  کاهش هزینه هاي تبلیغات کاال بویژه در سطح بین المللي،  

ورود به بازارهاي فرامنطقه اي در جهت بازاریابي جهاني.
معایب و محدودیت هاي تجارت الکترونیک: این معایب و محدودیت ها عبارتند از: تاثیر 
ناشناخته آن بر روابط اجتماعي انسان ها، اینترنت یک شبکه بالصاحب و بدون سیاستگذاري 

خاصي است،  تسلط زبان و فرهنگ انگلیسي 
هویت  و  فرهنگ  زبان،  درازمدت  در  که 
رود،  مي  بین  از  اینترنت  نفع  به  کشورها 
دراختیار قراردادن فوري بخش عمده اي از 
تقاضاي داخلي به رقباي خارجي،  واگذاري 
به  صادراتي  بازارهاي  از  اي  عمده  بخش 
رقباي خارجي،  قرارگرفتن سهام کارخانجات 
داخلي در سیطره سرمایه مدیریت و سرمایه 
ممکن،   بهاي  حداقل  با  خارجي  گذاران 
بالاستفاده ماندن بیشتر عوامل تولید کاهش 
تولید،  کاهش حجم فروش، کاهش  میزان 
نیروي شاغل (افزایش نرخ بیکاري)،  کاهش 
سرمایه گذاري صنعتي،  کاهش تولید شرکت 
هاي ورشکسته،  کاهش سهام صنعت در تولید 
ناخالص داخلي،  کاهش نیازهاي ارزي کشور 
براي تامین نیازهاي جامعه جوان و روبه رشد 
کشور،  افزایش میزان استقراض خارجي و 
بدهي هاي کشور،  کاهش درآمدهاي مردم 
و سطح زندگي آنها که در مغایرت با اهداف 

کالن سازمان جهاني تجارت است.
کاربران مبتدي که به اینترنت دسترسي دارند 
و از تجارت مبتني بر اینترنت سود مي برند، 
در هریک از مراحل چرخه تجارت با موانعي 
نیز مواجه مي شوند که بستگي به تجربه کاربر 
که  کاربراني  براي  موضوع  این  اما  دارد  نیز 
براي اولین بار اقدام به انجام معامله ازطریق 
تجارت الکترونیکي مي نمایند، تفاوت دارد، 
آنها معموال براي اولین بار از یک فروشگاه 
زبان  یک  از  استفاده  با  و  کشور  خارج  در 
هاي  نیازمندي  کنند.  مي  خرید  غیرمانوس 
این کاربران تجاري عبارتند از: - آشنایي با 
  (engine search) جستجو-   موتورهاي 
الکترونیکي -  آشنایي با چگونگي سفارش 
خدمات  به  -اعتماد  کاال  تحویل  به  اعتماد 
پس از فروش به دنبال متداول شدن تجارت 
سال  در    (E-Commerce)الکترونیک
هاي اخیر پدیده نوین دیگري به نام دولت 
مطرح  نیز     (E-Government)الکترونیک
شده است. مهم ترین ویژگي این پدیده ایجاد 
بستري مناسب جهت ارائه خدمات با هزینه 
کمتر و اثربخشي باالتر مي باشد که همواره 
موردنیاز و دغدغه خاطر مردم و دولت ها بوده 
است. ازآنجایي که میدان تجارت الکترونیک 
برخالف آنچه تصور مي رود ویژه تخصص 
هاي  تخصص  بلکه  نیست  خاص  هاي 
مدیریت، انفورماتیک، بانکداري، حسابداري، 
رشته  از  دیگر  بسیاري  و  صنایع  مهندسي 
است.  نموده  متاثر  و  داشته  دربر  نیز  را  ها 
تجارت الکترونیک ساختارها را تغییرداده و 
سیاستگذاري هاي کالن و حتي حقوق بین 
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الملل را نیز دستخوش تغییرات نموده است.
هم اکنون اقتصاد جهاني به سوي استفاده هر 
چه بیشتر از فناوري الکترونیک حرکت مي 
کند. اگر دیر زماني مي شد به مدد دیوارهاي 
حمایتي بلند و ایجاد موانع تجاري از فشار 
بازارهاي  و  کاست  خارجي  رقابت  سنگین 
تولیدکنندگان  اختیار  در  دربست  را  داخلي 
داخلي گذاشت و از حضور موثر در بازارهاي  
جهاني چشم پوشید، امروزه دیگر با تحوالت 
نوین پدیده آمده و قواعد پي ریزي شده در 
نظام تجاري جهان و تغییر رویکردها در نظریه 
به عنوان موتور  به تجارت  هاي توسعه که 
محرکه رشد اقتصادي مي نگرد و بر الگوهاي 
توسعه برون گراي صادرات محور پاي مي 
فشارد، نه دیگر چنین امکاني به سادگي میسر 
و نه اتخاذ چنین رویکردي معقول و سازگار 

با منافع ملي مي باشد.
پیشرفت هاي چشمگیر در زمینه تکنولوژي 
اخیر  هاي  دهه  در  ارتباطات  و  اطالعات 
موجب دگرگوني در بسیاري از زمینه ها از 
جمله تجارت جهاني گردیده است و به تبع 
آن فرآیندهاي بسیاري از فعالیت ها ازجمله 
بانکداري،  اقتصادي،  تجاري،  هاي  فعالیت 
شده  تغییرات  دستخوش  غیره  و  گمرکات 
اند. از سوي دیگر با توجه به پیوستن اکثر 
کشورهاي جهان به سازمان تجارت جهاني 
و نیز تقاضاي عضویت ایران در این سازمان، 
اکثر سازمان ها و ارگان هاي کشور  را برآن 
آن  جوانب  تمامي  پذیرش  ضمن  تا  داشته 
معایب و زیرساخت هاي  امتیازات،  از  اعم 
جهاني  سازمان  این  به  پیوستن  جهت  الزم 
آمادگیهاي الزم را کسب کنند. در این میان 

مراجع  اطالعات،  فناوري  و  ارتباطات  بازرگاني، وزارت  وزارتخانه هایي همچون وزارت 
قضایي، موسسات بانکي و اعتباري نقش اساسي را در پیاده سازي نظام هاي الزم به عهده 

دارند.
با یک نگاه به پیشینه روند جهاني شدن و گام هایي که در این خصوص برداشته شده است 
از جمله مبادله الکترونیکي داده ها(EDI)  و ایجاد سازمان تجارت جهاني توسط مراجع بین 
المللي، به نظر مي رسد ابعاد تکنولوژیک تجارت الکترونیک و زیرساخت هاي سخت افزاري 
و نرم افزاري جهت پیاده سازي آن مهمترین حجم کاري را در صنعت انفورماتیک دربر 
داشته باشد و یکي از کارآفرین ترین زمینه هاي کاري در دهه نخست هزاره سوم باشد. هم 
اکنون ضرورت تجارت الکترونیک مفهوم اجرائي تر و کاربردي تري پیدا کرده است. تجارت 
الکترونیک پدیده ضروري و الزمه تجارت نوین جهاني است که پیش نیاز چنین تجارت 
نویني، عالوه بر داشتن زیر ساخت هاي فني و تکنولوژیک IT  کارآمد و به روز، نیازمند به 
استاندارد بودن، یکپارچگي و معتبر بودن اطالعات کاال و خدماتي مي باشد که در بستر تجارت 

الکترونیک مبادله مي شود.
براي کسب و حفظ بازار تجارت در محیطي که رقابت در آن بسیار شدید است جذب، 
تربیت و حفظ نیروي کار تخصصي که در ارتباط با فنون تجارت الکترونیک به سطح حرف 
هاي رسیده باشد الزامي است و عالوه برآن جهت پیشرفت در این حوزه رسیدگي مداوم به 

فرآیندها و به روز نمودن آنها بسیار مهم و حیاتي است.
بنابراین وجود یک هسته قوي تحقیق و توسعه که برخوردار از تخصص، امکانات و بودجه 
و اراده و سازمان دهي کافي و قوي باشد مي تواند در این زمینه بسیار کار گشا باشد. در امر 
تجارت الکترونیک که مرزي بر آن متصور نیست، نیاز به تفکر مداوم درتدوین استراتژي هاي 
تجاري الکترونیک و اجراي برنامه هاي توسعه اي الزم شامل توسعه زیرساخت ها احساس 

مي شود و گرنه منجر به عقب ماندگي از تجارت الکترونیک جهاني خواهد شد.
با توجه به اجراي سیاست اصل 44 قانون اساسي و در راستاي حضور موفق شرکت های 
ایراني در عرصه ملي و بین المللي، و از طرف دیگر، حضور صنایع برتر در عرصه تجارت 
جهاني و استفاده از فناوري هاي نوین از جمله تجارت الکترونیک از ضروریات کشورهاي 
پیشرفته مي باشد.ب نابر این الزم است کلیه سازمان ها و صنایع برتر ، کوچک و متوسط کشور 
از تمامي امکانات جهت رسیدن به اهداف عالیه خود با ابزارهاي فناوري اطالعات و تجارت 
الکترونیک در راستاي توسعه صادرات که در راس برنامه های توسعه اقتصادي و چشم انداز 

بیست ساله کشور قرار گرفته است، استفاده کنند.
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.روند فناوری اطالعات در گردشگری

ــه  ــر دو پای ــی ب ــارت کنون ــناریوی تج س
ــاختار  ــت؛ س ــتوار اس ــم اس ــی و مه اساس
یکپارچگــی  و  انعطاف پذیــر  شــبکه ای 
یکــی  اگــر  مصرف کننــده.  فزاینــده 
از ایــن دو مــورد را بــه چرخــه عمــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــم، ب ــه کنی ــگر اضاف گردش
تحــرک و پویایــی گردشــگر، مــورد دیگــر 
ــاز  ــورد نی ــف م ــزای مختل ــد اج می توان
مختلــف  بخش هــای  بــا  را  گردشــگر 
تولید کننــده  و  خدمات دهنــده  شــرکت 
مرتبــط ســازد. ایــن عبــارت بــه ایــن معنــا 
ــن گردشــگر در  ــرار گرفت ــا ق ــه ب اســت ک
یــک ســاختار شــبکه ای انعطاف پذیــر، 
ــا  ــه همان ــبکه ک ــر آن ش ــت دیگ خصوصی
اســت،  مصرف کننــدگان  یکپارچگــی 
بخش هــای  بــا  را  گردشــگر  می توانــد 
خدمات دهنــده  شــرکت های  مختلــف 
ایــن حــوزه مرتبــط ســاخته و از ایــن طریق 

نیازهــای مختلــف او را برطــرف ســازد. بالعکــس، اگــر گردشــگر بــا مصرف کننــدگان دیگر 
در یــک محیــط ادغــام شــود، ســاختار منعطــف شــبکه ای در آن محیــط می توانــد نیاز هــای 
مختلــف گردشــگر را مرتفــع کنــد. بدیهــی اســت کــه ایــن فرآیندهــا مرزهــای شــرکت را 
بــا هدایــت بــه ســمت کاربردهــای B2B2C توزیــع شــده، پشــتیبانی از تعــاون و همــکاری 
شــرکت ها و حمایــت از ارتباطــات موبایلــی بــا مصرف کننــده، درهــم خواهــد شکســت. 
ــل  ــده غیرقاب ــرای مصرف کنن ــذ، ب ــر و ناف ــاخت فراگی ــن زیرس ــر ای ــی ب ــوژی مبتن تکنول
ــه، محــل کار و حتــی در طــول  ــود و در عیــن حــال اطالعــات در خان رویــت خواهــد ب
ســفر نیــز در دســترس خواهنــد بــود. در چنیــن ســناریویی سیســتم فنــاوری اطالعــات باید 

ــد: ــر را دارا باش ــرایط زی ش

- از فرمت هــای اطالعــات ناهمگــون و متبایــن و نیــز از توابــع کســب و کار مختلــف و 
منابــع دیتــای توزیع شــده پشــتیبانی کنــد. چنیــن سیســتم هایی بایــد بــرای انــواع مختلفــی 
از موجودیت هــای شــرکت کننده بــا توجــه بــه تفاوت هــای عملکــرد آنهــا محاســبه شــوند 

ــخگو باشند. و پاس
ــل   ــاز و قاب ــی، ب ــت جغرافیای ــرد و موقعی ــر عملک ــی ب ــعه های مبتن ــه توس ــه ب ــا توج - ب
ــز از  ــازه وارد و نی ــدگان ت ــر مصرف کنن ــن توســعه ها از چرخــه عم ــری باشــد. ای اندازه گی

ــد. ــت می کنن ــب و کار حمای ــن کس ــای ای ــام بخش ه تم
- در عیــن فراهم ســازی اســتقالل و تمایــز کامــل بــرای مصرف کننــدگان خــود، رفتارهــای 
تعاونــی و همــکاری محــور را بــا تهیــه و عرضــه ابزارهای ســطح بــاال بــرای عرضه کنندگان 

بــه همــان انــدازه پیکربنــدی شــبکه های پویــا، بهســازی کنــد.

گردشــگری بــه عنــوان صنعتــی کــه حــدود 10 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان را بــه خــود اختصــاص داده و بــا 
ــا حــوزه  ــادی ب ــاط زی ــی ارتب ــع خدمات ــا دیگــر صنای ــان و اطالعات محــور آن، در مقایســه ب ــه ســاختار دانش بنی توجــه ب
ــا  ــی و هتل ه ــه روز، رزرواســیون خطــوط هوای ــح و ب ــی همچــون اطالع رســانی صحی ــک دارد. زمینه های تجــارت الکترونی
ــرای ابزارهــای همــراه و... از جملــه مــواردی هســتند کــه  ــردی ب و سیســتم های مربوطــه (CRS/ GDS)، برنامه هــای کارب
ارتبــاط تنگاتنــگ حوزه هــای تجــارت الکترونیــک و گردشــگری را بــا یکدیگــر به خوبــی نشــان می دهنــد. از ایــن منظــر 
بایــد بیشــتر در مــورد ارتبــاط ایــن دو حــوزه بــا یکدیگــر مطالعــه و بررســی داشــته باشــیم و بعــد از شناســایی پتانســیل های 
موجــود در هــر کــدام از ایــن دو حــوزه، از ایــن پتانســیل ها بــرای دیگــری اســتفاده کنیــم. آنچــه در ایــن یادداشــت بــه آن 

ــاط اســت ــن ارتب ــم، دورنمــای ای می پردازی

نگاه گردشگری به تجارت 
الکترونیک

مهدی نوابی

عضو جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی
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را  متحــرک  و  ثابــت  ســرویس های   -
گــردآوری کند و دسترســی چندکانالــه را به 
ــان  ــط نقش آفرین ــه توس ــرویس هایی ک س

ــد. ــم کن ــده اند فراه ــه ش ــون تهی گوناگ
ــازی  ــری و سفارشی س ــای کارب - از رابط ه
در بهره بــرداری گســترده از مدل ســازی 
ــر و  ــای کارب ــه رفتاره ــا توجــه ب ــر، ب کارب
ــه  ــب او از جمل ــل همه جوان ــناخت کام ش
جنبه هــای احساســی، حمایــت و پشــتیبانی 

کنــد.

اثرات تکنولوژی
ــای  ــوزه کاربرده ــعه در ح ــق و توس تحقی
در  را  قابل توجهــی  نتایــج  گردشــگری، 
موضوعــات مطروحــه نشــان می دهــد. 
ــی،  ــن فعالیت های ــه چنی ــت ک ــی اس طبیع
بــر  مبتنــی  هــدف  و  رویکــرد  یــک 
می کننــد.  دنبــال  را  مصنوعــی  هــوش 
ایــن  در  استفاده شــده  تکنولوژی هــای 
کاربردهایــی  در  می تواننــد  رویکــرد 
ماننــد برنامه ریــزی و زمان بنــدی ســفر، 
بازدیدکننــدگان،  راهنمــای  سیســتم های 
یــا مدیریــت  قیمت گــذاری، مزایده هــا 
گــردش کار بــرای پشــتیبانی بازارهــای 
تعاونــی بــه کار گرفته شــوند. انتظــار می رود 
کــه بعضــی از تکنولوژی هــا بتواننــد اثــرات 
مهــم و عمیقــی را داشــته باشــند. از جملــه 
ایــن اثــرات مهــم می تــوان بــه مــوارد زیــر 

ــرد: ــاره ک اش

1- اســتخراج اطالعــات: پورتال هــای 
به طــور  هنــوز  گردشــگری  اطالعــات 
وســیعی مبتنــی بــر اطالعــات ســاختارنیافته 
در  حیاتــی  و  مهــم  مســاله  هســتند. 

ــا  ــات ب ــه اطالع ــی ب ــد وب)، دسترس ــعه (مانن ــال توس ــده در ح ــتم های توزیع ش سیس
ــت. ــاختاریافته اس ــت س ــک فرم ــه ی ــل آن ب ــانی و تبدی ــتفاده انس ــای مورداس فرمت ه

2- جمــع آوری اطالعــات: ایــن فرآیندهــا می تواننــد روی منابــع اطالعاتــی ســاختاریافته 
ــرار  ــد، سیســتم را در ســطحی ق ــن فرآین ــا نیمه ســاختاریافته، ســاخته شــوند. ایجــاد ای ی
می دهــد کــه پــرس و جوهــای مبتنــی بــر اســتخراج و ترکیــب اطالعــات را پاســخ دهــد.

3- ارائــه اطالعــات: حــوزه گردشــگری و میراث فرهنگــی، یــک حــوزه کاربــردی ممتــاز 
بــرای تکنیک هــای هوشــمند ارائــه اطالعــات اســت.

4-پیشــنهادها: سیســتم های پیشــنهاددهنده، محصــوالت را پیشــنهاد و اطالعــات موردنیــاز 
مصرف کننــدگان را بــرای تســهیل رونــد تصمیم گیــری فراهــم می کننــد. صنعــت 
ــک صنعــت  ــاختار ی ــد س ــک، می توان ــه تجــارت الکترونی گردشــگری نشــان داده چگون
را تغییــر دهــد و در ایــن فرآینــد، فرصت هــای شــغلی و کســب وکار جدیــد را راه انــدازی 
کنــد. الزم اســت ایــن موضــوع بیــش از گذشــته در کشــور مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه 
ــطح  ــش س ــتغال و افزای ــاد اش ــرای ایج ــد ب ــای جدی ــدن موقعیت ه ــود آم ــاهد به وج ش

درآمــد از گردشــگری باشــیم.
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سرمایه گذاری در صنعت گردشگری

 قابلیت ها، فرصت ها و چالش ها

ــذاری  ــرمایه گ ــان، س ــاور کارشناس ــه ب ب
ــه لحــاظ ماهیــت  در حــوزه گردشــگری ب
ــرمایه  ــا س ــدی ب ــا ح ــود، ت ــی خ فرابخش
گــذاری در ســایر صنایــع متفــاوت اســت. 
متاثــر شــدن بخــش تقاضــای گردشــگری 
از عوامــل غیــر اقتصــادی نظیــر بــی ثباتــی 
ــاری  ــترش بیم ــم، گس ــی، تروریس سیاس
هــای خــاص، پیشــرفت فنــاوری، چالــش 
هــای مربــوط بــه امنیــت و ... عــدم ذخیــره 
ــت  ــگری از آن جه ــات گردش کاال و خدم
کــه تجربــه دریافــت خدمــات همزمــان بــا 
ــی  ــرد؛ فصل ــی گی ــا صــورت م ــد آنه تولی
ــن  ــودن ای ــری ب ــگری؛ چت ــودن گردش ب
صنعــت بــه ایــن معنــا کــه نقصــان در ارائه 
یــک خدمــت، بــر عملکــرد و ارائــه ســایر 
خدمــات ســایه مــی انــدازد؛ تاثیــر شــدید 
ــگری؛  ــر گردش ــل ب ــل و نق ــتم حم سیس
بلندمــدت بــودن زمان بازگشــت ســرمایه و 
افزایــش شــرکت هــای بــزرگ چنــد ملیتی 
6 ویژگــی عمــده و مهمــی اســت کــه 
ســرمایه گــذاری در گردشــگری را متمایــز 

ــرده اســت. ک
کمیســیون  اخیــرا  کــه  گزارشــی  در 
گردشــگری اتــاق بازرگانــی ایــران بــا 
در صنعــت  گــذاری  «ســرمایه  عنــوان 
ــا و  ــت ه ــا، فرص ــت ه ــگری: قابلی گردش
چالــش هــا» منتشــر کــرده، ضمــن اشــاره 
بــه ویژگــی هــای ســرمایه گــذاری در 
حــوزه  دو  ابعــاد  گردشــگری،  حــوزه 
ــی در  ــی و خارج ــذاری داخل ــرمایه گ س
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــز م ــت نی ــن صنع ای

ــت. ــه اس گرفت
محمــود حســن پــور و ویدا چراغــی در این گــزارش همچنین ســرمایه گذاران گردشــگری 
را بــه ســه دســته تقســیم کــرده انــد؛ ســرمایه گــذاران راهبــردی، ســرمایه گــذاران ســاخت 
و ســاز و ســرمایه گــذاران مالــی. برایــن اســاس ســرمایه گــذاران راهبــردی، افــراد یــا بنگاه 
هایــی هســتند کــه بــه منظــور دســتیابی بــه حقوقــی مشــخص در پــروژه هــای توســعه 
گردشــگری ســرمایه گــذاری کــرده و مدیریــت و مســوولیت شــرکت را عهــده دار مــی 
شــوند؛ ماننــد کســب و کارهــای گردشــگری و توســعه دهنــدگان امــالک و مســتغالت کــه 
در برنامــه ریــزی، مالــی یــا دارنــدگان برنــد متخصــص هســتند. ســرمایه گذاران ســاخت و 
ســاز نیــز افــراد یــا بنــگاه هایــی هســتند کــه بــه منظــور اتخــاذ مســوولیت ســاخت وســاز 
در پــروژه هــای گردشــگری ســرمایه گــذاری مــی کننــد. ســرمایه گــذاران مالــی هــم بــا 
هــدف دریافــت ســود ســهام در پــروژه هــای توســعه گردشــگری ســرمایه گــذاری مــی 
کننــد. ماننــد بانــک هــا، شــرکت هــای بیمــه، شــرکت هــای خصوصــی مدیریــت دارایــی 

هــا، صنــدوق ســرمایه گــذاری در امــالک و مســتغالت و صنــدوق ســهام خصوصــی.

اتکا به سرمایه گذاری داخلی در کوتاه مدت
بــر مبنــای مطالعــات انجــام شــده، توجــه ویــژه بــه بخــش خصوصــی داخلــی در کنــار 
جلــب ســرمایه هــای خارجــی از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. مطالعــه صنعــت 
ــش  ــذاری بخ ــرمایه گ ــد از س ــدود 70 درص ــد ح ــی ده ــان م ــه نش ــگری ترکی گردش
گردشــگری ایــن کشــور توســط بخــش خصوصــی داخلــی انجام شــده و ســرمایه گــذاران 
خارجــی تنهــا 15 درصــد از ســرمایه الزم ایــن بخــش را تامیــن کــرده و مابقی آن از ســوی 
دولــت تامیــن شــده اســت. ایــن تخصیــص هــا، حمایــت از ســرمایه گــذار و تولیدکننــده 
داخلــی را موجــب مــی شــود. در ایــران نیــز بــا توجــه بــه تصویــر ارائــه شــده از کشــور 
در رســانه هــای خارجــی طــی ســه دهــه گذشــته، انتظــار هجــوم ســرمایه گــذاران خارجی 
بــه صنعــت گردشــگری ایــران در کوتــاه مــدت، تصــوری منطقــی بــه نظــر نمــی رســد و 
الزم اســت اتــکای ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش حداقــل در کوتــاه مــدت بــر ســرمایه 
گــذاران داخلــی باشــد. ایــن گــزارش بــر اینکــه موفقیــت در جــذب ســرمایه بــرای حــوزه 
زیرســاخت هــای گردشــگری از عهــده یــک ســازمان مشــخص خــارج اســت نیــز تاکیــد 

کــرده اســت.

لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی
طبــق گــزارش کمیســیون گردشــگری اتــاق ایــران، ورود ســرمایه هــای خارجــی بــه همراه 
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تجربیــات مدیریتــی آنهــا مــی توانــد عالوه 
بــر ارتقــای بهــره وری، در آمــوزش و انتقال 
ــی  ــای اندک ــد. ارتق ــر باش ــز موث ــش نی دان
ــه از  ــران ک ــد ای ــره وری کشــور مانن در به
مشــکل عــدم بهــره وری کافــی رنــج مــی 
بــرد، مــی توانــد منجــر به انباشــت ســرمایه 
هــای قابــل توجهــی شــود. شــاخص هــای 
کالن اقتصــادی کــه توســط موسســات 
اعتبارســنجی بیــن المللــی در مــورد تمــام 
ــود،  ــی ش ــالم م ــخص و اع ــورها مش کش
متاســفانه رتبــه هــای متغیرهــای کالن 
ــان  ــی نش ــف های ــران را در ردی ــاد ای اقتص
ــذاران  ــرمایه گ ــوق س ــه مش ــد ک ــی ده م
خارجــی پیرامــون ســرمایه گــذاری در 
ــدن  ــی ش ــود اجرای ــا وج ــت. ب ــران نیس ای
برجــام نیــز بســیاری از بانــک هــای معتبــر 
ــط  ــدن توس ــه ش ــم جریم ــی از بی خارج
آمریــکا، ارتبــاط پولــی و بانکــی خــود 
ــن  ــد کــه همی ــران آغــاز نکــرده ان ــا ای را ب
ــروز  ــب ب ــود، موج ــودی خ ــه خ ــر ب ام
مســائل اقتصــادی، سیاســی و مالی بســیاری 
ــرمایه  ــه س ــی ب ــی منف ــود و عالمت ــی ش م
ــد.  ــی ده ــی م ــی و خارج ــذاران داخل گ
طبــق ایــن گــزارش، ورود ســرمایه گــذاران 
ــه  ــراه دارد ک ــه هم ــی را ب ــی منافع خارج
برخــی از ایــن منافــع را در ســرمایه گــذار 
ــا ورود  ــوان یافــت. ب ــر مــی ت داخلــی کمت
ســرمایه گــذاری خارجــی بــه کشــور و در 
نتیجــه افزایــش رقابــت در تولیــد، کیفیــت 
ــد  ــره تولی ــه، زنجی ــاال رفت ــوالت ب محص
ــه  ــا ب ــاوری روز دنی ــه، ورود فن ــا یافت ارتق
کشــور تســهیل شــده و تولیــد محصــوالت 
بــا کیفیــت از ســوی تولیدکننــدگان داخلــی 
ــا محصــوالت خارجــی و  ــت ب ــرای رقاب ب
جلوگیــری از خــروج از بــازار صــورت می 
گیــرد. گرچــه ممکــن اســت تبعاتــی نظیــر 

خطــر فــرار ســرمایه هــا و افــت ناگهانــی اقتصــاد در شــرایط بحرانــی را نیــز در پــی داشــته 
باشــد.

از ســوی دیگــر، ورود هــر ســرمایه گــذار خارجــی بــه کشــور چــه بــه صــورت مشــارکت 
بــا شــرکت هــای ایرانــی و چــه بــه صــورت مســتقل بــه نفع ایــران اســت؛ زیــرا آنهــا برای 
تولیــد محصــوالت خــود از نیــروی بومــی کشــور اســتفاده مــی کننــد کــه خــود ســبب 
اشــتغال زایــی، انتقــال فنــاوری و دانــش روز مدیریــت بــه کشــور خواهــد شــد و از طرفــی 
مصــرف کننــده هــای ایرانــی مــی تواننــد بــا قیمــت ارزان تــر اجنــاس باکیفیــت تــری را 
خریــداری کننــد. براســاس ایــن گــزارش همــه مــوارد گفتــه شــده نشــان مــی دهــد جذب 
درصــد بیشــتری از ســرمایه گــذاری هــای خارجــی نشــان از بهبــود اعتبــار اقتصــادی ایران 
و در نتیجــه ارتقــای جایــگاه و منزلــت ایــران در اقتصــاد و تجــارت جهانــی دارد. محققــان 
در گــزارش مذکــور، بــا اشــاره بــه اینکــه گردشــگری تنهــا صنعــت جهــان اســت کــه در 
آن، «کاال» یــا «خدمــت» در محــل تولیــد، مصــرف مــی شــود، اظهــار کــرده انــد: «بــه همین 
خاطــر، مــردم محلــی از مزیــت دســتیابی بــه منافــع مرتبــط بــا ایــن صنعــت برخوردارنــد 
و همچنیــن در معــرض خطــر خــروج یــا متحمــل شــدن اثــرات منفــی حاصلــه از آن نیــز 
قــرار دارنــد. گردشــگری مســوول، برنامــه ریــزی شــده و نظــام منــد مــی توانــد مکانیزمــی 

مناســب در انتقــال منابــع از غنــی بــه فقیــر و حتــی در مقیــاس هــای بــزرگ باشــد.»
رونــق اقتصــادی اقامتــگاه Nkwichi موزامبیــک در ایــن گــزارش، نمونــه موفقــی بــرای این 
ســرمایه گــذاری عنــوان شــده اســت. بــا ورود ســرمایه گــذاران بــه صنعــت گردشــگری 
و اســتفاده بهینــه از پتانســیل هــای گردشــگری منطقــه، در 75 پــروژه گردشــگری ســرمایه 
گــذاری شــد و در نتیجــه آن، هــزار فرصــت شــغلی بــرای مــردم محلــی بــه وجــود آمــد و 
تغذیــه و آمــوزش 350 خانــواده کشــاورز تامیــن شــد. بــه ایــن ترتیــب، ســرمایه گــذاری 
خارجــی را مــی تــوان نیــروی محــرک اقتصــاد و پویایــی جامعه محلــی و همچنیــن اهرمی 
بــرای کاهــش فقــر دانســت. ســازمان های جهانــی نیز در حــوزه ســرمایه گــذاری، عملکرد 
خوبــی داشــته انــد. اقدامــات اجرایــی موسســه مالــی بیــن المللــی در حــوزه گردشــگری 
ــه عنــوان عضــوی از بانــک جهانــی در کشــورهای در حــال توســعه پیرامــون ســرمایه  ب
گــذاری مســتقیم خارجــی نمونــه موفــق حضــور ایــن ســازمان هــا اســت. مشــارکت فعال 
ــری  ــن موسســه در کشــورهای در حــال توســعه، نویدبخــش تغیی ــگ ای و حضــور پررن

شــگرف در اقتصــاد ایــن جوامــع خواهــد بــود.

چالش های سرمایه گذاری گردشگری
طبــق گــزارش کمیســیون گردشــگری اتــاق ایــران، بررســی هــای بســیار، وجــود 14چالش 

را در ایــن زمینــه تاییــد مــی کنند:
- بازگشــت ســرمایه کمتــر ســرمایه گــذاری هــای گردشــگری در قیــاس بــا بخــش هایــی 

ــکن مانند مس
ــا دیگــر  ــا نامشــخص ســودآوری صنعــت گردشــگری در مقایســه ب ــن ی - ســطوح پایی

ــه هــای ســرمایه گــذاری گزین

ــه  ــگری ترکی ــت گردش ــه صنع  مطالع
نشــان مــی دهــد حــدود 70 درصــد از 
ــذاری بخــش گردشــگری  ســرمایه گ
ایــن کشــور توســط بخــش خصوصــی 
ســرمایه  و  شــده  انجــام  داخلــی 
ــد از  ــا 15 درص ــی تنه ــذاران خارج گ
ــن  ــش را تامی ــن بخ ــرمایه الزم ای س
ــت  ــوی دول ــی آن از س ــرده و مابق ک
تامیــن شــده اســت. ایــن تخصیــص 
هــا، حمایــت از ســرمایه گــذار و 
ــی  ــب م ــی را موج ــده داخل تولیدکنن

ــود ش
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- نبــود اطالعــات پیرامون شــرایط ریســک 
بازگشــت ســرمایه ایــن صنعت

- عــدم آگاهــی از فرصــت هــای موجــود 
در بخشــی از ســرمایه گــذاران بالقــوه

ــب  ــای موجــود در تصوی - ســختگیری ه
ــطح  ــذاری در س ــرمایه گ ــای س ــرح ه ط

کالن
ــجم و  ــزی منس ــه ری ــک برنام ــود ی - نب
تعریــف شــده بــرای هدایــت ســرمایه های 

ــگری گردش
- نگــرش صــرف بــه جــذب ســرمایه ولــو 

بــدون اولویــت بنــدی و تدویــن برنامــه
- بــی ثباتــی کلــی سیاســت هــای اقتصادی 

نســبت بــه تغییــر دولــت ها
- فرصــت ســوزی بــه دلیــل زمانبــر بــودن 
فرآینــد، هزینــه کردهــا، میــراث یــا مســائل 
حفاظتــی و در نتیجــه تمایــل اندک ســرمایه 

گــذاران بــه مشــارکت
گــذاری  ســرمایه  بــودن  خــارج   -
نظیــر  حمایتــی  هــای  زیرســاخت  در 
ــرل  ــل از کنت زیرســاخت هــای حمــل ونق
رغــم  بــه  گردشــگری،  اپراتورهــای 

آنهــا بــه  گردشــگری  وابســتگی 
- عــدم ایجــاد ارزش اقتصــادی بــرای 
ســرمایه گــذار در نتیجــه اســتفاده مشــترک 
ــاخت  ــان از زیرس ــان و میهم ــه میزب جامع
هــای ایجــاد شــده توســط ســرمایه گــذار
- قیــاس معایــب مالیاتــی ســرمایه گــذاری 
هــای گردشــگری بــا ســرمایه گــذاری های 
مشــابه در دارایــی هــای جامعــه میزبــان، بــه 

لحــاظ میــزان بازدهــی
- پیچیدگــی و بلندپروازانــه بــودن ســرمایه 
لحــاظ  بــه  گردشــگری  در  گــذاری 

عملکــردی
- فصلــی بــودن گردشــگری و ایجــاد وقفــه 
زمانــی زیــاد تــا دســتیابی بــه یک بازگشــت 

ســرمایه رضایــت بخش.
بــر ایــن اســاس، ایــن گــزارش تاکیــد کرده 

اســت کــه ورود ســرمایه هــای خارجــی بــه کشــور تابــع چنــد عامــل اساســی اســت کــه 
امنیــت ســرمایه گــذاری در اولویــت اول قــرار دارد. امنیــت ســرمایه گــذاری نیــز خــود 
تابــع انــواع قوانیــن و مقــررات، شــفافیت در بازارهــای کاال، پول، کار و ســرمایه و شــفافیت 
در فضــای سیاســی و سیاســت خارجــی اســت. در واقــع ســرمایه خارجــی وارد کشــوری 
مــی شــود کــه امنیــت آن کشــور تضمیــن شــده و درجــه ریســک پذیــری آن پاییــن باشــد. 
درجــه ریســک پذیــری نیــز از ســوی نهادهــای بیــن المللــی بــا اســتفاده از شــاخص هــای 
اقتصادی-اجتماعــی هــر کشــور تعییــن مــی شــود. در ایــن میــان شــاید عضویــت ایــران 
در ســازمان تجــارت جهانــی و پذیــرش اســتانداردها و ارزش هــای تجــاری ایــن ســازمان، 
ســرمایه گــذاران خارجــی و عالقــه منــدان را به ســرمایه گــذاری در ایــران ترغیــب کند. در 
بســتر ایــن عضویــت اتفاقــات مهمــی ماننــد شــفافیت مالــی و امنیــت نیــز حاصــل خواهد 

. شد

مشوق های سرمایه گذاری در گردشگری
ایــن گــزارش همچنیــن در بخشــی دیگــر، مهــم تریــن مشــوق هــای ســرمایه گــذاری در 
ایــران را برشــمرده اســت. بــر ایــن اســاس، یکــی از مهــم تریــن مشــوق هــای ســرمایه 
گــذاری در صنعــت گردشــگری ایــران معافیــت مالیاتــی اســت. براســاس تبصــره 3 مــاده 
ــره  ــه به ــی تاسیســات گردشــگری دارای پروان ــات هــای مســتقیم، تمام ــون مالی 132 قان
بــرداری هــر ســال از پرداخــت 50 درصــد از مالیــات مشــمول معــاف هســتند. همچنیــن 
هتــل هایــی کــه هــم اکنــون ســاخته مــی شــوند، از 5تــا 13 ســال معافیــت دائــم خواهنــد 
ــل هــا در آنجــا  ــن هت ــه مناطقــی اســت کــه ای ــی بســته ب داشــت کــه ایــن ســقف زمان
ســاخته مــی شــوند. بــه عــالوه براســاس مصوبــه دولــت، بــه منظــور فراهــم کــردن زمینــه 
جلــب ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی بــا رعایــت قانــون تشــویق و حمایــت ســرمایه 
گــذاری خارجــی بــه تصویــب بیــش از 1166 منطقــه نمونه گردشــگری در مناطق مســتعد 

کشــور و قطــب هــای گردشــگری اقــدام شــده اســت.
مناطــق مزبــور برحســب ظرفیــت پذیــرش گردشــگر در چهــار ســطح بیــن المللــی، ملــی، 
اســتان و محلــی بــرای ارائــه خدمــت بــه گردشــگران داخلــی و خارجــی ایجــاد می شــود. 
هــر منطقــه دارای مراکــز خدماتــی، رفاهــی، فرهنگــی و گردشــگری از جملــه واحدهــای 
اقامتــی، پذیرایــی، خریــد، تولیــد و عرضــه صنایــع دســتی، فرهنگــی، هنــری، تفریحــی، 
ــه  ــن راســتا کلی ــود. در ای ــات گردشــگری خواهــد ب ــا و ســایر خدم ــارک ه ورزشــی، پ
وزارتخانــه هــا، ســازمان هــا و موسســات و شــرکت هــای دولتــی مکلفنــد پس از تاســیس 
منطقــه نمونــه، خدمــات خــود را تــا ورودی منطقــه بــا شــرایط و نــرخ هــای مصــوب در 
شــهرها و روســتاهای همجــوار منطقــه بــه ســرمایه گــذاران و بهــره بــرداران ارائــه کننــد.

اخیــرا نیــز فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در بخــش گردشــگری در پیرامــون محورهایــی 
در قالــب بســته فرصــت هــا بــه زبــان هــای فارســی و انگلیســی تهیــه و آمــاده ارائــه بــه 
ســرمایه گــذاران اســت؛ مناطــق نمونــه گردشــگری؛ تاسیســات اقامتــی همچون هتــل، متل 
و کمپینــگ؛ ســایت هــای طبیعــت گــردی و روســتاهای هــدف گردشــگری؛ شــهرک هــا و 
بازارچــه هــای صنایــع دســتی؛ اماکــن تاریخــی قابــل احیــای پایگاه هــای میــراث فرهنگی؛ 
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ــای  ــته ه ــی؛ بس ــای آب درمان ــع ه مجتم
ســرمایه گــذاری نــوار ســاحلی؛ بســته های 
ســرمایه گــذاری خدمــات گردشــگری؛ 
ــق  ــذاری در مناط ــرمایه گ ــای س ــته ه بس
ــه  ــادی از جمل ــژه اقتص ــاری و وی آزاد تج
ــر  ــوی دیگ ــتند. از س ــا هس ــن محوره ای
ایــن گــزارش، تاکیــد کــرده اســت: «طبــق 
قانــون تشــویق و حمایت ســرمایه گــذاری، 
هیــات ســرمایه گــذاری خارجــی در ایــران 
بــه طــور کامــل پوشــش داده خواهــد شــد. 
گســترش حــوزه فعالیــت ســرمایه گــذاران 
پذیرشــدن  امــکان  جملــه  از  خارجــی 
ــه  ــا، ب ــاخت ه ــذاری در زیرس ــرمایه گ س
رســمیت شــناختن روش هــای جدیــد 
ســرمایه گــذاری خارجــی همچــون تامیــن 
ــواع روش  ــد و ان ــروژه ای، بازخری ــی پ مال
هــای ســاخت بهــره بــرداری و واگــذاری، 
کوتــاه ترشــدن فرآینــد درخواســت پذیرش 
ــی در  ــذاری خارج ــرمایه گ ــب س و تصوی
هیــات ســرمایه گــذاری خارجــی از جملــه 
مزیــت هــای قانــون جدیــد تشــویق و 
حمایــت ســرمایه گــذاری خارجــی اســت.

22 پیشــنهاد بــرای تســهیل ســرمایه 
ــگری ــذاری گردش گ

ــهیل  ــرای تس ــت ب ــزارش در نهای ــن گ ای
خارجــی  و  داخلــی  گــذاری  ســرمایه 
شــدن  بهتــر  هرچــه  و  گردشــگری 
ــش  ــن بخ ــذاری در ای ــرمایه گ ــرایط س ش
اســت.  کــرده  ارائــه  را  پیشــنهادهایی 
ــن  ــی بی ــه مال ــا موسس ــران ب ــکاری ای هم
گــذاری  ســرمایه  جهــت  در  المللــی 
گردشــگری؛ معافیــت مالیاتی برای ســرمایه 
گــذاران؛ توجــه بــه زیرســاخت هــای 
قانونــی، تشــویق و تقویــت ســرمایه گذاری 

بخــش خصوصــی؛ تشــکیل واحــد برنامــه ریــزی کالن سیاســت هــا بــا حــوزه اختیــارات 
خــاص و عــدم تاثیرپذیــری از تغییــر دولــت هــا؛ فراهــم کــردن شــرایط اجتماعــی مناســب 
و بهبــود روابــط سیاســی بــا ســایر کشــورها؛ تاســیس ســازمان ســرمایه گــذاری داخلــی در 
جهــت حمایــت از منابــع ســرمایه گــذاری داخلــی و بــا هــدف حــذف بوروکراســی اداری 

ــت. ــنهادها اس ــن پیش ــی از ای ــی بخش ــذاری داخل ــرمایه گ ــهولت س و س
همچنیــن پژوهشــگران در ایــن گــزارش، فعــال تــر شــدن دفتــر ســرمایه گــذاری خارجــی 
گردشــگری درخصــوص تســریع در ورود ســرمایه گــذاری خارجــی؛ توانمندســازی بخش 
خصوصــی و حمایــت از آن در وضــع قوانیــن ســرمایه گــذاری؛ ثبــات اقتصادی و سیاســی؛ 
ارجحیــت دیــدگاه اقتصــادی بــه ســرمایه گــذاری گردشــگری بــه جــای دیــدگاه امنیتــی؛ 
برقــراری امنیــت اقتصــادی و قضایــی در کشــور؛ مبــارزه جــدی بــا فســاد اداری و مالــی؛ 
اجــرای سیاســت هــای آزادســازی و خصوصــی ســازی بــه صــورت برنامــه ریــزی شــده، 
کامــال تدریجــی و هدفمنــد؛ کوچــک ســازی بخش گردشــگری دولــت از طریق واســپاری 
مســوولیت هــای ســرمایه گــذاری بــه بخــش خصوصــی؛ اعمــال سیاســت هــای شــفاف 
اقتصــادی، اصــالح ســاختار اقتصــاد و تعهــد بــه اقتصــاد بــازار را از دیگــر پیشــنهادها برای 

تســهیل ایــن رونــد برشــمرده انــد.
ــرل  ــی، کنت ــی و مال ــن راســتا، ایجــاد سیاســت هــای هماهنــگ پول ــن در ای آنهــا همچنی
کســری بودجــه و تــورم و اســتقرار یــک رژیــم باثبــات ارزی را بــه عنــوان شــاخص هــای 
ســالمت اقتصــاد کشــور؛ ایجــاد زیرســاخت هــای فیزیکی مناســب نظیــر سیســتم ارتباطی، 
راه، بنــدر و فــرودگاه بــه خصــوص در مناطــق آزاد؛ برقــراری روابــط دیپلماتیــک قــوی در 
عرصــه جهانــی، عضویــت در مجامــع بیــن المللــی، انعقــاد پیمــان هــای چندجانبه ســرمایه 
ــه منظــور جلــب اعتمــاد ســرمایه  ــز از تنــش در مناســبات بیــن المللــی ب گــذاری، پرهی
ــازار  ــا کشــورهای ب ــای سیاســت گشــودگی سیاســی-اقتصادی ب گــذاران خارجــی؛ ارتق
هــدف گردشــگری از طریــق تســهیل و لغــو روادیــد؛ مشــخص شــدن جایــگاه مالکیــت 
خصوصــی و محتــرم شــمردن آن؛ برقــراری وضعیــت مناســبی کــه در آن شــرکت هــای 
داخلــی بتواننــد بــه صــورت مســتقیم وارد مذاکــره بــا ســرمایه گــذاران خارجــی شــوند؛ 
معرفــی بســته هــای ســرمایه گــذاری گردشــگری بــه هیــات هــای تجــاری از طریــق اتــاق 
هــای بازرگانــی کشــور و فراهــم نمــودن شــرایط الزم جهــت پیوســتن کشــور بــه ســازمان 

تجــارت جهانــی را پیشــنهاد داده انــد.

 ورود ســرمایه هــای خارجــی بــه 
ــی  ــل اساس ــد عام ــع چن ــور تاب کش
ــت ســرمایه گــذاری  ــه امنی اســت ک
در اولویــت اول قــرار دارد. امنیــت 
ــع  ــود تاب ــز خ ــذاری نی ــرمایه گ س
ــفافیت  ــررات، ش ــن و مق ــواع قوانی ان
در بازارهــای کاال، پــول، کار و ســرمایه 
و شــفافیت در فضــای سیاســی و 
ــع  ــت. در واق ــی اس ــت خارج سیاس
ســرمایه خارجــی وارد کشــوری مــی 
شــود کــه امنیــت آن کشــور تضمیــن 
ــری آن  ــک پذی ــه ریس ــده و درج ش

ــد. ــن باش پایی
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که  سال هایی  در  ایران  همسایه  کشورهای 
بی مهری  با  ما  کشور  گردشگری  صنعت 
برنامه ریزی،  بود،درحال  مواجه  مسئوالن 
توسعه و شکوفایی گردشگری در کشورشان 

بودند.
در  گردشگری  اقتصادآنالین،  گزارش  به 
حال حاضر چرخ اقتصاد بسیاری کشورهای 
نخست  رتبه  و  درآورده  به گردش  را  دنیا 
صنعت بسیاری کشورها را از آن خود کرده 
ایرانی در  آمار گردشگران  به  است. نگاهی 
کشورهای دیگر نشان دهنده عادت ایرانی ها 
که  پتانسیلی  است،  گردشگری  و  سفر  به 
و  شد  گرفته  نادیده  دهه  چندین  متاسفانه 
موجب رونق اقتصاد کشورهای دیگر شده 

است. 
یکی از شعارهای دولت روحانی اشتغال زایی 
بوده  گردشگری  صنعت  توسعه  طریق  از 
فاصله  عمل  تا  هرچند  که  شعاری  است. 
بسیاری دارد اما جان تازه ای به صنعت مغفول 
مانده گردشگری کشور دمیده است. یکی از 
اتفاقات خوشایند سال گذشته، تصویب طرح 

گردشگری جاده ابریشم بود.
انقالبی  می تواند  ابریشم  جاده  احیای  طرح 
آورد.  به وجود  ایران  در صنعت گردشگری 
چینی ها که در تمامی فعالیت های اقتصادی 

عادت به پیشتاز بودن دارند،حال که نام جاده ابریشم مطرح است که بیشتر از هر کشوری این 
جاده را به نام چین می شناسند، دست به کار شده اند و طرح های احیای جاده ابریشم را کلید 
زده اند. چین سرمایه گذاری باالیی در این طرح انجام داده است؛همچنین طرح صدور ویزای 

مشترک برای کشورهای در مسیر جاده ابریشم را پیشنهاد کرده است.
تصویب طرح گردشگری جاده ابریشم اتفاق خوبی برای ورود ایران به این رقابت است. با 
مکلف کردن تمامی دستگاه های دولتی به همکاری برای اجرای این طرح می توان به سرانجام 

رسیدن این طرح امیدوار بود.
این روزها زمزمه هایی از احیای جاده ابریشم در ایران به گوش می رسد. براساس آمار، 85 
میلیون توریست چینی درآمد110 میلیارد دالری را برای کشورهای حوزه جاده ابریشم خواهند 

داشت.
85 میلیون گردشگر چینی ، رویایی است که بسیاری کشورهای جهان در اندیشه آن هستند و 
بدون شک رقابت تنگاتنگی برای جذب این بازار 85 میلیون گردشگر چینی به وجود می آید 
اما اندک کشورهایی در مسیر جاده ابریشم واقع شده اند و شانس جذب این گردشگران را 

ایران گردشگری  رونق 
ابریشــم احیای جاده  با طرح   



45 امروزکاسپینشماره 32- بهار 99

دارند. ایران یکی از کشورهایی است که این 
فرصت را می تواند به دست بیاورد. نکته قابل 
توجه اینجاست که این نخستین بار نیست که 
گذر چینی ها به ایران افتاده است اما تاکنون 
تمامی این فرصت ها سوخته و می توان گفت 
هیچ  چین  گردشگری  بازار  از  ایران  سهم 
بوده است. در سال 2017 سهم ایران از 129 
میلیون گردشگر چینی که به دیگر کشورهای 
دنیا سفر کرده اند، تنها 70 هزار بوده است. 
به دنبال کسب  بیشتر  چینی ها  آمار  براساس 
برای  تا  آمده اند  ایران  به  تجارت  و  کار  و 

گردشگری.
جذاب  چینی ها  برای  ایران  چرا  اما 
نیست؟کمبود مراکز اقامتی، غذا و رستوران  
چینی و راهنمای چینی زبان،مشکالتی است 
پنجه  و  دست  آن  با  چینی  گردشگران  که 
نرم می کنند و موجب بی میلی چینی ها برای 
سفر به ایران شده است. به گفته رییس جامعه 
تورگردانان ایران، تنها 6 راهنمای گردشگری 

چینی زبان در ایران وجود دارد.
مساله دیگری که از دید بسیاری مسئوالن کشور دور مانده، ترانزیت چینی ها از طریق ایران به 
اروپا و دیگر نقاط جهان است. حال پرسش اینجاست که چگونه چینی ها به ایران می آیند اما 

تنها به عنوان معبر از آن استفاده کرده و مقصد گردشگری محسوب نمی شود؟
صنعت گردشگری در ایران از ظرفیت های بسیار باالیی برای رشد و توسعه برخوردار است. 
ظرفیتی که سازمان جهانی گردشگری نیز آن را تایید کرده است و براساس گزارش های رسمی 
این سازمان، ایران رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را در 
جهان داراست. کشور ما باوجود اینکه در تمامی زمینه های گردشگری پتانسیل های بالقوه ای 
دارد و چه از لحاظ ابنیه تاریخی و چه از حیث جذابیت های طبیعی، حرفی برای گفتن دارد 
اما سرمایه ای که از این صنعت برای کشور حاصل می شود، به اندازه ای ناچیز است که می توان 
گفت صفر است. گردشگری قادر است زنجیره های مختلفی از تولید کاال و خدمات را به 
یکدیگر متصل کند و آمارها نشان می دهد به ازای هر 4/8 نفر گردشگر، یک شغل دایم ایجاد 

می شود.
سیاست گذاری در جلب و جذب گردشگر در جهان امروز پیچیدگی خاص خود را دارد و 
نیازمند برنامه ریزی های دقیق و حساب شده است اما نبود همین سیاست بلندمدت باعث شده 

است که کشور ما نتواند جایگاه خود را بازیابد.
ایران درگذشته به عنوان نگین مسیر طالیی جاده ابریشم معروف بوده است؛ نگینی که دیگر 
و  کارآمد  برنامه ریزی  نیازمند  ابریشم  جاده  در  دوباره  درخشیدن  برای  ایران  نمی درخشد. 
کارشناسی است. یکی از طرح هایی که می توان در قالب احیای جاده ابریشم به آن پرداخت، 
پروژه هتل های تاریخی است. طرحی که می تواند در ایران کاربرد فوق العاده ای داشته باشد؛ 
چراکه بیشتر گردشگران خارجی که به ایران سفر می کنند به دنبال مکان های تاریخی بی نظیر 
ایران هستند. احیای زنجیره به هم پیوسته کاروانسراهای تاریخی کشور می تواند در راستای 

پروژه  هتل های تاریخی تاثیر بسیاری داشته باشد.
مکان های تاریخی به تنهایی یک جاذبه تاریخی محسوب نمی شوند مگر اینکه در کنار آن ها 
امکانات و پتانسیل هایی متناسب و به روز احداث شود؛ آن زمان است که به عنوان یک جاذبه 

گردشگری به شمار 

85 میلیون گردشگر چینی ، رویایی است 
که بسیاری کشورهای جهان در اندیشه 
آن هستند و بدون شک رقابت تنگاتنگی 
برای جذب این بازار 85 میلیون گردشگر 
چینی به وجود می آید اما اندک کشورهایی 
و  واقع شده اند  ابریشم  جاده  مسیر  در 

شانس جذب این گردشگران را دارند
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ارزش تولید و تجارت جهانی
ســنگ های قیمتــي و نیمــه قیمتــي ازلحــاظ 
وزنــي 6 درصد و ازلحــاظ ارزش 17 درصد 
تولیــدات معدنــي جهــان را دربردارنــد. 
ــل  ــراش و تبدی ــس از ت ــنگ ها پ ــن س ای
ــزوده ی  ــی دارای ارزش اف ــن قیمت ــه نگی ب

فراوانــی می شــوند.
در حــال حاضــر برخــي کشــورهاي جهــان 
به طــور خــاص بــا ســنگ های قیمتــي 
و نیمــه قیمتــي بومــي  خــود شــناخته 
ــوان  ــا می ت ــه ی آن ه ــه جمل ــوند ک مي ش
بــا  بولیــوي  بــا ســنگ یشــم،  چیــن 
ــام  ــت را ن ــا آموزنی ــل ب ــت و برزی بولیوینی

ــرد. ب
حــدود 700 میلیــارد دالر گــردش نقدینگی 
انجــام  دنیــا  در  قیمتــی  ســنگ های 
ــردش  ــم گ ــارد دالر ه ــرد. 280 میلی می گی
ــه در  ــت ک ــی اس ــزان طالی ــی می نقدینگ

ســاخت زیــورآالت بــه کار مــی رود.
کشــور هنــد طــي پنــج ســال میــزان درآمــد 
خــود را از محــل ســنگ های قیمتــي و 
ــه 20  ــون دالر ب ــي از 500 میلی ــه قیمت نیم
ــد از تجــارت  ــارد دالر رســانده  و تایلن میلی
ســنگ های قیمتــی 27 میلیــارد دالر،  ترکیــه 
11 میلیــارد دالر و هنــد 20 میلیــارد دالر 

اســت.
میــزان مبــادالت جواهــرات در دنیــا ســاالنه 

حــدود 300 میلیــارد دالر اســت.

ــات  ــه مطالع ــات مؤسس ــق مطالع ــر طب ب
جواهرشناســی آمریــکا (GIA) از ابتــدای 
شناســایی یــک ســنگ در معدن، اســتخراج، 
ــه نگیــن،  تــراش و فــراوری و تبدیــل آن ب
ــۀ  ــه 200 حرف ــک ب ــره نزدی ــروش و غی ف
مختلــف نیــاز اســت، بنابرایــن اگــر صنعت 
ــه  ــدة 80 حرف ــه دربرگیرن ــه ک ســاخت پای
اســت بــه ایــن صنعــت اضافــه شــود 
ــک  ــل ی ــرای تبدی ــه ب ــاً 280 حرف مجموع

ــود دارد. ــر وج ــه جواه ــنگ ب س
ــراش  ــرای ت ــرخ ســرانۀ ســرمایه گذاری ب ن
یــک ســنگ بــرای هــر نفــر بیــن 5 تــا 10 
ــه در  ــت، درصورتی ک ــان اس ــون توم میلی
ــون  ــا 70 میلی ــل 60 ت ــع دیگــر حداق صنای
ــت.  ــرمایه گذاری الزم اس ــرانۀ س ــان س توم
ایجــاد ارزش افــزوده بیــن 300 تــا 700 
ــرای ایــن  ــد یــک مزیــت ب درصــد می توان

ــردد. صنعــت محســوب گ

جهانی  تجارت  و  تولید  در  ایران  سهم 
گوهرسنگ ها

کاربرد  برای  تراش  قابل  گوهرسنگ   39
زیورآالت در ایران شناسایی شده اند که نشان 
از پتانسیل باالی کشور در صنعت جواهرات 
است. ایران جزء 10 کشور برتر دنیا به لحاظ 
وجود تنوع معادن سنگ های قیمتي و نیمه 

قیمتي محسوب مي شود.
در حال حاضر سهم ایران از 700 میلیارد دالر 

گردش مالي ساالنه ی سنگ های قیمتي و نیمه 
(دوهزارم)  تنها 0,002  سهم  دنیا  در  قیمتي 

درصد است.
 90 درصد سنگ های قیمتي ازجمله برلیان و 
الماس به صورت قاچاق وارد کشور مي شوند 
و ایرآن همچنان در مباحث قوانین و مقررات 
محدودکننده در این زمینه دچار مشکل و خأل 

است.
در بین فیروزه ی داخلی در نیشابور، کرمان و 
شاهرود باالترین کیفیت به ترتیب به فیروزة 
نیشابور، شاهرود و کرمان تعلق دارد. بخش 
کشورهای  به  نیشابور  فیروزه ی  از  زیادی 
آسیای شرقی و حاشیه ی خلیج فارس و کمتر 
صادر  آمریکایی  و  اروپایی  کشورهای  به 

می شود.

به  سال  در  تومان  میلیارد   2۴0 حدود 
صادرات سنگ های زینتی ایران اختصاص 

دارد.
در ایران تاکنون 4 استاندارد روی سنگ های 
شناسایی  روش  است؛  تدوین شده  قیمتی 
شناخت  و  درجه بندی  رنگی،  سنگ های 
شناخت  و  درجه بندی  رنگی،  سنگ های 
از  الماس  درجه بندی  و  شناسایی  مروارید، 
استانداردهای تدوین شدة سنگ های قیمتی در 

ایران به شمار می روند
و 482  هنرمند  هزار  در حال حاضر 16   -
میراث  کل  اداره  از  مجوز  دارای  کارگاه 
قیمتی  تراش سنگ های  درزمینه ی  فرهنگی 
در حال  در خراسان رضوی  قیمتی  نیمه  و 
کارگاه های  این،  بر  عالوه  هستند.  فعالیت 
فراوان دیگری مشغول فعالیت در این عرصه 
هستند که مجوز ندارند و البته فعالیت آن ها 

نیز مشکلی ندارد.
- به لحاظ اشتغال زایی در هر دوره آموزشی 
که بین 15 روز تا 3 ماه به طول می انجامد، 

گوهـر سنـگ ها
تجارت جهانی نگیــن 
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تنها در رشتۀ سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
حدود 4 تا 5 هزار نفر در استان تهران وارد 

عرصۀ کسب وکار می شوند.
- در صنعت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با 
تراش سنگ می توان ارزش افزوده و ارزآوری 
باالیی را نصیب کشور کرد. در کشور می توان 
با بهره گیری از یک فضای 60 متری و با به 
کار گرفتن 15 نفر، یک کارگاه تراش سنگ 
ایجاد  را راه اندازی و ارزش افزودة باالیی را 

نماید.
در حال حاضر در 20 استان ایران سنگ های 
که  شناسایی شده اند  قیمتی  نیمه  و  قیمتی 
اوپال،  است.  اقدام  دست  در  آن ها  اکتشاف 
ژاسپر،  فیروزه،  عقیق،  آمتیست،  گرانت، 
بریل، انواع کوارتز، اپیدوت و سیترین انواع 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ایران را تشکیل 
می دهند. برخی از سنگ های قیمتی به صورت 
فراوری نشده صادر و پس از تراش دوباره به 

کشور وارد می شوند.

ظرفیت ها و منابع سنگ های قیمتی استان 
خراسان رضوی

39 نوع سنگ قیمتی و نیمه قیمتی در خراسان 
رضوی مصرف می شوند که از این تعداد 15 
از آن  دارند که  بیشتری  نوع سنگ مصرف 

جمله می توان به عقیق و فیروزه اشاره کرد
میزان صادرات خوشه ی صنعتی جواهرات 
استان خراسان رضوی دو هزار میلیارد ریال 
صادرات  حوزه ی  در  است.  گردیده  اعالم 
صنایع دستی لوکس شامل طال و سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی نیز در سال 1394، 3,6 
رضوی  خراسان  از  صادرات  دالر  میلیون 

صورت گرفته است.

که  است  فیروزه  استان  صادرات  عمدة   
و  سنگاپور  اندونزی،  به  نگین  به صورت 
مالزی، حوزه ی خلیج فارس و خیلی کمتر به 
کشورهای اروپایی و آمریکایی صادر می شود. 
باید در نظر داشت که بخش زیادی از این 

سنگ ها بار همراه مسافر هستند.
صورت  در  کشور،  غني  منابع  به  توجه  با 
تشکیل  با  زمینه  این  در  فعالیت ها  ادامه ی  
نیز  قیمتي  نیمه  و  قیمتي  سنگ های  بورس 

پیشرفت های خوبي حاصل خواهد شد.
حضور بیش از 85 درصد واحدهاي تراش 
سنگ های قیمتي و نیمه قیمتي در مشهد و 
اشتغال بیش از 70 درصد تولیدکنندگان طال 
به  را  مشهد  جواهرسازي،  امر  به  جواهر  و 
سنگ ها  این گونه  دادوستد  شهر  بزرگ ترین 

تبدیل نموده است.
عمده ترین مشکل این صنعت در استان عالوه 
بر فرسودگي ماشین آالت و تجهیزات، نگاه 
غیرصنعتي به آن است و بر اساس تحقیقات 
به عمل آمده از ابتداي شناسایي و اکتشاف تا 
مراحل فراوري و تبدیل سنگ قیمتي به نگین 
حداقل 200 فعالیت حرفه ای نیاز است که این 
امر نشان دهنده ی نقش عمده ی آن در اشتغال 

است.

مشهد و ظرفیت های آن
واقع  ابریشم  جاده ی  مسیر  در  مشهد  شهر 
در  هزارساله  چند  قدمت  و  است  گردیده 
نیمه  و  قیمتی  سنگ های  تجاری  فعالیت 
قیمتی دارد. این شهر با حضور ساالنه ی بیش 
از 20 میلیون زائر و گردشگر به عنوان یکی از 
کالن شهرهای مذهبی شناخته می شود که بیش 

از 90 درصد از واحدهای تراش سنگ کشور، 
و  گوهرسنگ ها  تخصصی  آموزشی  مراکز 
تراش سنگ در مشهد واقع هستند. همین طور 
به  از واحدهای تولیدی  از 85 درصد  بیش 
امر ساخت جواهرات (سنگ و فلز به جای 
در  نفر  از 16 هزار  بیش  و  زیورآالت طال) 
مرتبط  فعالیت های  و  سنگ ها  حوزه ی 

مشغولند.
فیروزه ی  به  معروف  مصنوعی  فیروزه های 
چینی، آمریکایی و بعضاً مصری نیمی از بازار 
کرده اند  تسخیر  را  نیشابور  فیروزة  فروش 
که باید در این زمینه به سرعت چاره اندیشی 
شود، زیرا وفور سنگ های مصنوعی در بازار 
فروشندگان  و  بازار  برای  جدی  تهدیدی 
سنگ های واقعی است. فیروزه های چینی و 
آمریکایی، سنگ هایی شیمیایی هستند و این 
وضعیت نشانگر تقاضا در بازار و نیاز بخش 
تولید و تراش فیروزه به مادة خام است. رقابت 
نزدیک فیروزه های شیمیایی و فیروزه ی اصل 

نیشابور بسیار زیاد است.
ساالنه حدود 40 تن استخراج سنگ حاوی 
صورت  نیشابور  فیروزه ی  معدن  از  فیروزه 
به  تبدیل  میزان  این  درصد  که 15  می گیرد 
نگین و تراشیده می شود و درنهایت حدود 
سال  در  فیروه  سنگ  کیلوگرم  هزار  شش 

محصول این معدن در خراسان است.
سه  بازار  از  مهمی  بخش  حاضر  حال  در 
حوزه ی  به  مشهد  سوغات  هزارمیلیاردی 

سنگ های قیمتی اختصاص دارد.
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این روزها دیگر از آن خانه ها خبری نیست، بناهایی که هم مناسب ترین 
جا برای سکونت ساکنانشان بودند و هم شاهکار معماری. توی کوچه 
پس کوچه های باریک و قدیمی شهرهای سوزان کویری که پرسه 
بزنی، در پناه سایه دیوارهای بلند خاکی رنگ، به درهای کوچک رنگ 
و رو رفته ای برخواهی خورد که تقریباً غیرممکن است بتوانی آنچه در 

پشتشان پنهان شده را پیش بینی کنی.
این درها، ورودی های داالن های باریک و نیمه تاریکی هستند که شما 
را به یک حیاط بزرگ و وسیع می رسانند؛ حیاطی که دورتا دورش را 
فضاهای مختلفی پرکرده و یک خانه اصیل ایرانی را شکل داده است؛ 
ایرانی  برای سکونت یک خانواده  مناسب ترین مکان  خانه هایی که 

بودند.
عایق طبیعی دما

تابستان های یزد و کاشان که این روزها کولرهای آبی هم  در چله 
حریفشان نمی شوند ساکنان این خانه ها درگذشته ذره ای احساس گرما 
نمی کردند یا در زمستان هایی که سرمای کویر به مغز استخوان می رسد، 

اتاق ها با کمترین سوختی گرم می شوند.
آبی که مایه روشنی زندگی بود، بدون سیستم های لوله کشی امروزی 
از یک خانه ها می گذشت و همه را سیراب می کرد. آن سال ها، ساکنان 
روزگار  غیر،  چشم  از  دور  سرسبز،  و  زیبا  عمارت  یک  در  خانه 

می گذراندند.
برای  محلی  بودند؛  مقدس  حریمی  ایرانی ها  ما  برای  خانه ها  این 
یکپارچگی خانواده هایمان. آن ها فراتر از ارزش معماری شان حریمی 

بودند برای آرامش و یکپارچگی خانه و خانواده.
معماری درون گرا

معمارهای سنتی تمام هم و غمشان معطوف به داخل خانه بود و نمای 

خانه چندان اهمیتی برایشان نداشت. متنوع ترین و پرکارترین قسمت 
خانه اندرونی بود تا ساکنان خانه احساس خستگی و تکرار نکنند. 
حیاط اندرون هیچ راهی به جز راهروی ورودی نداشت که آن هم پیچ 
و تاب می خورد تا ساکنان خانه از چشم نامحرم دور نگه داشته شوند. 
همه این ها باعث شده که معماری خانه های سنتی ایران را یک معماری 

درون گرا بدانند.
اتاق ها در یک خانه سنتی بر اساس اهمیت و کاربردشان دور تا دور 
حیاط چیده می شدند. اتاق های تابستانی معموالً روی ضلع جنوبی قرار 
می گرفتند تا در طول روزهای تابستان، کمتر در معرض آفتاب باشند 
و اتاق های زمستان نشین، روبه روی اتاق های تابستانی و دقیقاً روی 
ضلعی می نشستند که در طول روز، بیشترین آفتاب به آن ها بتابد. باقی 
فضاها هم مثل انبار، آشپزخانه و اسطبل در ردیف دوم و پشت اتاق ها 

جا می گرفتند.
از در یک خانه ایرانی که بروی تو، می افتی وسط یک فضای سرپوشیده 
که به آن هشتی می گفتند. بعد با یک زاویه 90 درجه، جلویت یک 
راهرو که گاهی اوقات می توانست شیب کمی هم داشته باشد قرار 
می گرفت. به انتهای راهرو که می رسیدی، اگر غریبه بودی به بیرونی 
راهنمایی می شدی و اگر آشنا بودی و محرم ساکنان خانه، می توانستی 

مستقیم پا به اندرونی بگذاری.
خانه ها و حیاط های بزرگ خانه های قدیمی، همیشه طوری ساخته 
می شدند تا از بهترین جهت تابش نور خورشید استفاده کنند، از بادهای 
نامناسب و توفان های منطقه ای در امان باشند و رو به سمت بادهای 

مطبوع داشته باشند.
حیاط خانه های مناطق کویری، حداقل نیم متری پایین تر از سطح کوچه 
بود. در بعضی خانه ها حتی وسط حیاط اصلی هم می توانید یک حیاط 

ــتالژی معماری خانه های سنتی نوس
 محمدمهدی بهمنی



49 امروزکاسپینشماره 32- بهار 99

برخــالف اتاق هــای تابســتان نشــین کــه وســیع و مرتفــع بودنــد.
مطبخ:

مــن و شــما بــه اینجــا می گوییــم آشــپزخانه امــا پدربــزرگ و مادربزرگ هایمــان 
ــاخته  ــی س ــای اصل ــت اتاق ه ــون پش ــا چ ــد. مطبخ ه ــخ می گفتن ــه آن مطب ب
می شــدند، تنهــا راه دسترسی شــان بــه نــور، ســوراخ هایی بــود کــه در سقفشــان 

ــد. ــته می ش کار گذاش
اتاق ارسی:

کافی بود کمی از صبح بگذرد و خورشید توی آسمان باال بیاید تا با اولین اشعه های 
آفتاب، اتاق ارسی پر از لکه های رنگی نور شود؛ لکه هایی که کم تا انتهای دیوارهای 
پر از طاقچه باال می رفتند. البته این پنجره های بزرگ پر از شیشه که تمام دیوار رو 
به حیاط را می گرفتند، فقط به خاطر زیبایی ساخته نشده بودند؛ در و پنجره سازها 
این پنجره ها را به اشکال کوچک هندسی تقسیم می کردند تا فقط قسمتی از آفتاب، 
حق عبور از دریچه های پرشده از شیشه های رنگی را داشته باشد. با این روش، 

عمیق تر به نام «گودال باغچه» ببینید. تمام این تمهیدها برای عمیق کردن حیاط و سایه 
گیر بودن و خنک شدن خانه است.

کوبة در:
تــوی یــک خانــه ایرانــی تفکیــک فضاهــای زنانــه و مردانــه از همان دم در شــروع 
می شــد. مهمان خانــه ســنتی اگــر یــک زن بــود حلقــه بــا صــدای زیــر را مــی زد 
تــا خانــم خانــه در را برایــش بــاز کنــد و اگــر مــرد بــود کوبــه مردانــه را مــی زد 
تــا وقتــی صــدای بــم آن از تــوی خانــه بــه گــوش می رســید، مــرد صاحب خانــه 

بیاییــد و بــه مهمان خانــه خوشــامد بگویــد.

اتاق ها:
نقاشــی های روی دیوارهــا و گــچ کاری هــای تــوی اتــاق بــا فــرش لچــک ترنــج 
و پشــتی های دســتبافی کــه بانــوی خانــه تــوی اتــاق می چیــد، جمعــاً می شــدند 
یــک اتــاق ایرانــی. آن زمان هــا تــوی خانــه اغنیــای شــهر، اتاق هــا بــرای اســتفاده 
ــل  ــتر در فص ــاق بیش ــن ات ــًال ای ــدند، مث ــی می ش ــاص طراح ــای خ در فصل ه
ــاه  ــقف کوت ــود از س ــی ش ــن را م ــه. ای ــرار می گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــتان م زمس
اتــاق حــدس زد. اتاق هــای زمســتان نشــین بــه خاطــر اینکــه زودتــر و بــا هزینــه 
ــدند،  ــاخته می ش ــاه س ــقفی کوت ــا س ــع و جــور و ب ــوند، جم ــرم ش ــری گ کمت

آفتاب گرم مناطق کویری 
قابل تحمل تر  و  مالیم تر 

می شد.
حیاط:

اینجـا قلـب خانه سـنتی 
بـود. اتاق هـای ریـز و درشـت خانـه دورتـادور حیـاط چیده می شـدند و نـور، هوا 
و چشـم انداز خودشـان را از حیـاط می گرفتنـد. تـوی خانه هـای قدیمـی اعیانـی، 3 
جـور حیـاط پیدا می شـد؛ حیـاط نارنجسـتانی کـه آن قـدر کوچک بود که می شـد 
توی زمسـتان حتی سـقفش را پوشـاند، حیاط بیرونی که تقریباً عمومی بود و برای 
جشـن ها و مناسـبت های مختلـف مـورد اسـتفاده قرار می گرفـت و باالخـره حیاط 
اندرونـی مخصـوص اسـتفاده اهـل خانـه بـود. ایـن حیـاط اندرونـی گاهـی آن قدر 

بـزرگ و سرسـبز بـود کـه بـرای خانه حکم یـک باغ را داشـت.
سردر:

آن قدیم ندیم ها که شهرها این قدر پایین شهر و باال شهر نداشتند، خانه فقیرفقرا و 
اغنیا کنار هم توی یک کوچه، واقع بود. از روی نمای خانه هم اصًال نمی شد حدس 
زد که صاحب خانه فقیر است یا متمول چون نمای همه خانه ها از کاهگل بود. تنها 
نشانه در ظاهر خانه که خبر از مال و منال صاحب خانه می داد، همین سردرهای تزئین 

شده و مجلل بودند.
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ایران  در  فرش بافی  اصیل  و  زیبا  هنر  آیا 
کم کم به دست فراموشي سپرده می شود؟! 
به سوی  آیا فرش های ماشیني راه خود را 
ستودني  هنر  و  یافته اند  ایراني  خانه های 
فرش ایراني را دیگر کمتر در آپارتمان ها 
شاهد  باید  آیا  دید؟  نشاني  می توان   ... و 
اضمحالل و پس گرد این هنر واال که توسط 
سرانگشت هنرمندان اصیل ایراني به منصه 
ظهور می رسد در کشور باشیم! آیا تصور 
ایراني  فرش  بی همتای  نگین  شدن  دور 
وجودمان  در  دلواپسي  جهاني  عرصه  از 
برنمی انگیزد؟! فرش ایراني در کدامین سو 
هنرمندان  رهاورد  این  آینده  و  دارد؟  نظر 
شاخص ایراني به کدام جهت اشاره می کند؟ 
بالندگي یا عقب گرد؟ مریم تقوي قالیباف و 
به گفتگو  این زمینه  مدرس فرش بافی در 
نشسته است. وي معتقد است که با تصویب 
الیحه بیمه بازنشستگي و ازکارافتادگی و نیز 
درماني قالیبافان درواقع اقدام مؤثری براي 
ایران صورت  در  فرش بافی  صنعت  رشد 
گرفته است و این امر باعث شده، کساني 
که سال ها از هنر فرش بافی فاصله گرفته 
بودند دوباره به آغوش این هنر بازگردند و 
نسبت به آینده خود احساس امنیت خاطر 
کثرت  که  قالیباف  هنرمند  این  کنند.  پیدا 
بافته در حافظه اش  تاکنون  فرش هایي که 
جا نمی شود و در حال حاضر بیشتر وقت 
خود را صرف آموزش این هنر به هنرجویان 
می کند، در این مصاحبه به ویژگی های فرش 
خوب و نیز نحوه نگهداري فرش دستباف 

اشاره کرده است.
به فرش بافی عالقه مند  از چه زماني    

شدید؟
از کودکي عالقه بسیار زیادي به کارهاي هنري 
داشتم درحالی که مشغول به تحصیل بودم ولي 
از انجام کارهاي هنري لذت خاصي می بردم. 
کنار  در  و  کردم  قطعي  را  تصمیم  اینکه  تا 
یادگیري  بودم مشغول  آموخته  که  هنرهایي 
دوره قالیبافي شدم و تازه در آن زمان دریافتم 
که گمشده خود را پیداکرده ام زیرا زماني که 
مشغول به کار بافت و یا حتي آموزش می شوم 
متوجه گذر زمان نیستم و چون باید با تمرکز 
به این کار بپردازم بعد از پایان کار احساس 
زیبا و لطیفي از آرامش دارم چون با این کار 
تمام ذهن و فکر خود را از مسائل و مشکالت 
خالي می کنم و روي کار دقیق می شوم به نوعی 
برایم ورزش فکري است و براي همین است 
که به افرادي که دچار افسردگي و ناراحتی های 
روحي و رواني هستند توصیه می کنم به هنر 
زیبا و اصیل فرش بافی روي آورند و نتیجه 

معجزه گر فرش ایراني را تجربه کنند.

  آیا فرش بافی کار سختي است؟
کار هنر، کار دل است. اگر شخصي که وارد 
و  ببیند  را  الزم  آموزش های  می شود،  کار 
مهارت کسب کند خودبه خود شیفته فرش 
می برد.  لذت  بافت  کار  واز  شده  قالي  و 
انسان ها طوري آفریده شده اند که می توانند از 
قدرت های دروني و به کارگیری آن ها استفاده 
کنند و حتي مسیرهاي سخت را براي خود 

هموار سازند پس به جرات می گویم که کار 
پشت کار  و  همت  باکمی  و  نیست  سختي 
به سرمنزل مقصود رسید که همان  می توان 
الزمه  و  است  هنر  این  در  شدن  حرفه ای 
آن فقط استفاده از تجربه استادان این فن و 
به کارگیری آن است، کار قالیبافي خودبه خود 
فرد را صبور می کند و پرحوصله و تنها هنری 

که هرگز از مد نمی افتد.

  چرا فرش ایراني در دنیا منحصربه فرد 
و مطرح است؟

تمام اجزاي فرش ایراني زنده است. پشم ها که 
از بدن موجودات زنده (دام) چیده می شود. 
پنبه ها که از گیاهان جدا می شوند، ابریشم که 
از پیله ها جدا می شود و حتي رنگ های گیاهي 
که براي رنگرزي خامه ها از هر نوع جنسي 
باشد استفاده می شوند همه و همه زمانی جزئي 
از اجزاي موجود زنده بوده اند و از همه مهم تر 
طراح و بافنده است که به تمام این مصالح 
شکل و نقش می دهد. معموالاز پایان کار با 
تماشاي قالي یا تابلو حس بافنده و طراح آن 
به ما منتقل می شود و این همان کار دل است 
که هنرمند ایراني با تمام وجودش براي آن 
مایه گذاشته و خود را وقف این هنر کهن و 
با دیدن فرش ها و  نموده است. شما  اصیل 
تابلوهاي مختلف حال و هواي متفاوتي پیدا 
می کنید بعضي احساس لطافت، بعضي غم 
پنهان و بعضی ها شادابي و سرزندگي را در ما 
برمی انگیزند و این همان چیزي است که فقط 

در هنر ایراني وجود دارد.

قالی بافی
       هنری که هرگز از مد نمی افتد
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  یک فرش خوب داراي چه ویژگی هایی 
است؟

براي شناخت فرش بهتر است نکات زیر را 
موردتوجه قرار دهیم:

باید مواد اولیه را در فرش شناسایي کنیم تا 
ازنظر طبیعي بودن آن اطمینان پیدا کنیم

باید از ثبات رنگ خامه ها مطمئن شویم تا 
خامه ها با مواد جوهري رنگ نشده باشند.

کنترل ابعاد فرش با توجه به طرح و نقشه آن: 
الف) ابتدا مرکز فرش را مشخص کنیم، سپس 
قالي را ازنظر طولي از ابتدا تا وسط و وسط 
تا انتها اندازه می زنیم این اندازه ها باید مساوي 
باشد، همین طور باید دونیمه چپ و راست 
فرش باهم مساوي باشد. ب) ترنج باید در 
مرکز فرش قرار گیرد و لچک های دو طرف 
باالي فرش با دو طرف پایین آن تقارن داشته 
باشند و همین طور نقشه نیمه باالیي همانند 
نیمه پاییني و در جهت عکس آن باشد. ج) 
ابعاد نقوش باید متناسب با رج شمار فرش 

و نقشه باشد.
با فروبردن سرانگشتان داخل پرزهاي فرش 
می توان پي برد که قالي تو پر یا توخالی است. 
اگر سرانگشتان به راحتی داخل پرزها فرورفت 
توخالی  قالي  این  قالي رسید،  تاروپود  به  و 

است.
نوع گره  با دو  همان طور که می دانید فرش 
فارسي و ترکي بافته می شوند براي تشخیص 
این موضوع با یک سوزن یکي از ریشه ها را 
از پشت درمی آوریم اگر یکسر ریشه بیرون 
آمد گره فارسي است اگر هیچ کدام ازسرهای 
ریشه بیرون نیامد گره ترکي دارد ولي اگر دو 
سر ریشه بیرون آمد قالي با روش گره تقلبي 
و بي گره بافي بافته شده است که ارزش و 

استحکامي ندارد.
کنترل خواب فرش: ارتفاع پرزها که خواب 
فرش را تشکیل می دهد با توجه به رج شمار 
فرش متغیر است و از 12-3 میلی متر تغییر 
سراسر  در  که  است  این  مهم  نکته  می کند. 

فرش باید پرزها به یک اندازه باشند.
می دانید  که  همان طور  شمار:  رج  کنترل 
هرچقدر رج شمار قالي باالتر باشد قالي از 
ظرافت بیشتري برخوردار است. اگر قالي با 
باشد 6/5 سانتیمتر را  بافته شده  گره فارسي 
عالمت زده و گره ها را می شماریم و اگر با 
گره ترکي بافته شده باشد گره ها را در هفت 
سانتیمتر می شماریم یعني رج شمار باید در 

طول و عرض فرش مطابقت داشته باشد.
8- کنترل پشت فرش: پشت فرش باید صاف 

و یکنواخت باشد.

9- شیرازه فرش یکدست و یکنواخت باشد.
10- گلیم بافی ابتدا و انتهاي فرش باید یک اندازه و یکسان باشد.

11- فرش باید ازنظر سرکجي، کیسي، کجي، دورنگي، باالزدگي و پایین زدگي بررسي شود و 
همین طور پرزها ساییده نشده باشد اصطالحاً نخ نما نباشد.

  ارزیابي شما از وضعیت بافت فرش در ایران چیست؟
فرش ایراني نشانه ای درخشان از هزاران نشانه کشور ماست که همیشه در تمامي ادوار مایه فخر 
ایران و ایراني بوده است ولیکن در مسیر پرتکاپوي این هنر همیشه موانعي بوده که با درایت 
هنرمندان جهشي در مسیر صورت گرفته و سبب رشد مجدد فرش ایران شده است. این در حالي 

است که هنر فرش بافی، مسیر فراموشي را در بین خانواده ها طي می کند!

  براي بهبود وضعیت بافت فرش و آموزش بهینه آن به عالقه مندان این هنر چه باید 
کرد؟

ابتدا ارائه تسهیالت و حمایت از بافندگان که رکن اصلي تولید فرش هستند
دوم) ارتقاي سطح دانش و معلومات هنرمندان قالیباف.

سوم) بازپس گیری دوباره بازارهاي جهاني درزمینٔه فرش زیرا ایراني تفکر، هنر و فرهنگ خود را 
در قالب فرش به دنیا عرضه می کند.

من فکرمی کنم هر ایراني باید در منزل خود یک دار قالي داشته باشد و این هنر سینه به سینه 
منتقل بشود.
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اتــاق  گردشــگری  کمیســیون  رئیــس 
ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای بازرگان
خراســان رضــوی گفــت: فعــاالن اقتصــادی 
بایــد بــه جای اصــرار بر دریافت تســهیالت 
ــا،  ــت ه ــی حمای ــذ بعض ــر اخ ــره، ب کم به
امتیــازات و تســهیلگری ها تاکیــد کننــد تــا 
ــای وارده  ــیب ه ــیر، آس ــن مس ــوان از ای بت
بــه صنعــت گردشــگری در بحــران کرونــا 

ــش داد. را کاه
ــتین  ــاد» در نخس ــزاده قن ــر علی ــی اکب  «عل
ــد  ــال جدی ــیون در س ــن کمیس ــه ای جلس
اظهــار کــرد: اخــذ معافیــت هــای مالیاتــی، 
ــای بانکــی، ایجــاد  ــی ه ــتمهال در بده اس
ــرمایه در  ــن س ــرای تامی ــی ب ــت های ظرفی
گــردش و... مــی توانــد بــه مطالبــات بخش 
خصوصــی و فعــاالن صنعــت گردشــگری 
ــر  ــی موثرت ــت حمایت ــود و ظرفی ــدل ش ب
ــی  ــات را م ــن موضوع ــم آورد. ای را فراه
تــوان از طریــق نماینــدگان مجلس شــورای 
ــود.  ــری نم ــران پیگی ــاق ای ــالمی و ات اس
توامــان از شــهرداری نیــز درخواســت 
ــوارض  ــذ ع ــی اخ ــرای مدت ــا ب ــم ت داری

ــد.  ــو کن ــه را لغ ــای مربوط ه
وی ادامــه داد: کمیســیون گردشــگری بایــد 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل از نماین
دعــوت بــه عمــل آورد تــا پیشــنهادات بــه 
ــود،  ــرح ش ــس مط ــاص در مجل ــور خ ط
ــت  ــون معافی ــنهاداتی همچ ــه پیش ــرا ک چ
ــتری  ــرای بیش ــت اج ــی قابلی ــای مالیات ه

دارد.
رئیــس کمیســیون گردشــگری اتاق مشــهد 
ــود،  ــار موج ــاس آم ــرد: براس ــح ک تصری
حــدود 50 درصــد اقتصــاد مشــهد مربــوط 
ــات و گردشــگری اســت  ــه حــوزه خدم ب
کــه ظاهــرا ایــن صنعــت در شــرایط شــیوع 
کرونــا صــد درصــد متوقــف شــده اســت.
ــن  ــون چندی ــه اینکــه تاکن ــا اشــاره ب وی ب
ــاالن  ــا فع ــن ب ــورت آنالی ــه ص ــه ب جلس
حــوزه گردشــگری برگــزار شــده اســت و 
نظــرات و پیشنهاداتشــان را اتخــاذ کردیــم، 

ــن  ــد مشــکالت و مســائل فعــاالن ای ــاق بای خاطرنشــان کــرد: کمیســیون گردشــگری ات
حــوزه را بــه صــورت مــدون تــا شــنبه هفتــه آتــی بــه مســئولین ذی ربــط ارســال کنــد تــا 
ایــن مســائل در شــورای گفــت و گــوی بخــش دولتــی و خصوصــی اســتان مطــرح شــود 

و ایــن مشــکالت حــل و فصــل گــردد. 
علیــزاده قنــاد یــادآور شــد: متاســفانه بیمــه بیــکاری پرســنل صنعــت گردشــگری بــا چالش 
هایــی مواجــه بــوده و علــی رغــم ثبــت نــام آنــان در ســامانه مربوطــه هنــوز شــاهد اتفــاق 
خاصــی نیســتیم و مســئوالن ذی ربــط بــه دلیــل فقــدان بودجــه وعــده هــای واهــی مــی 

. هند د

*ضرورت تدوین تقویم سفر
در ادامــه «مــژگان ثابــت تیمــوری»، نایــب رئیــس کمیســیون گردشــگری اتاق مشــهد اظهار 
کــرد: در ایــام نــوروز از فعــاالن حــوزه گردشــگری تقاضــا کردیــم تا خســارت هــای وارده 
را ارزیابــی کننــد و بــه اســتناد مــوارد جمــع آوری شــده، در حــال حاضــر مشــغول تجمیــع 
و تدویــن ایــن اطالعــات هســتیم تــا ایــن مســائل بــه صــورت گــزارش رســمی مســتند و 
بــه مجموعــه هــای مرتبــط ارســال شــود. بــرای ایــن منظــور پیگیــری هــای الزم بایــد از 

ســوی اتــاق بازرگانــی ایــران و دســتگاه هــای متولــی دولتــی صــورت بگیــرد.
وی عنــوان کــرد: در خصــوص برگــزاری دوره هــای آموزشــی ویــژه پرســنل مجموعــه 
هــای گردشــگری، بــه دنبــال اخــذ مجــوزات الزم هســتیم تــا فعالیــت مجــازی بــه طــور 
رســمی در اتــاق آغــاز شــود، چنــان کــه تاکنــون یــک دوره آمــوزش مدیریــت دوران کرونا 

و پســاکرونا برگــزار کــرده ایــم.
ــادآور شــد: پــس از اتمــام ایــن بحــران و عــادی شــدن امــور، شــاهد  ثابــت تیمــوری ی
ــون هــای گردشــگری خواهیــم  ــژه کان ــه وی ــه مقاصــد مختلــف و ب موجــی از ســفرها ب
بــود، لــذا پیشــنهاد کردیــم تــا تقویــم ســفر تدویــن شــود و حجــم ســفرها در طــول ســال 
مدیریــت و توزیــع گــردد. معتقدیــم بازگشــایی مقاصــد گردشــگری بــدون تدویــن تقویــم 
ســفر اشــتباه بزرگــی خواهــد بــود چــون احتمــال دارد حجم ســنگین ســفرها در بــازه های 

مشــخص، خدمــات رســانی گردشــگری را بــا چالــش مواجــه ســازد.

*زیان 220 میلیاردی شرکت رجا تا پایان خرداد ماه
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت «علیرضــا هاشــمی»، مدیــر شــرکت حمــل و نقــل ریلي 
ــش از 85 درصــد  ــفندماه 98، بی ــدای اس ــفانه از ابت ــرد: متاس ــوان ک ــان عن ــا در خراس رج
ســفرهای شــرکت رجــا بــه مقصــد مشــهد و بالعکــس کنســل شــده اســت و ایــن رقــم در 
اواخــر اســفندماه تقریبــا بــه صــد درصــد رســید و عمــال ســفری صــورت نمــی گرفــت 
و حتــی بعضــا بــه صــورت حاکمیتــی دســتور رفــت و برگشــت قطارهــا صــادر می شــد.
وی ادامــه داد: خســارت هــای وارده بــه شــرکت رجــا بــه شــدت نجومــی اســت، چنــان 
کــه فقــط 50 میلیــارد تومــان هزینــه بلیــت بــه مــردم عــودت داده شــد البتــه بخشــی را 
هنــوز بــه آژانــس همچنــان بدهــکار هســتیم. بــا ایــن حــال قریــب بــه 85 درصــد هزینــه 

بلیــت بــه مــردم عــودت داده شــده اســت. 
ــه  ــارد و 300 میلیــون تومــان بابــت برگشــت هزین ــادآور شــد: تاکنــون 3 میلی هاشــمی ی
بلیــت بــه مســافران، بــه شــرکت رجــا خســارت وارد آمــده اســت. طــی روزهــای اخیــر که 
طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی را مطــرح کردنــد در هــر کوپــه قطــار تعــداد کمی مســافر 

ضرورت کسب بعضی امتیازات و معافیت ها

 به منظور کاهش آسیب های وارده به صنعت گردشگری

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خواستار شد:
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ــن  ــه ای ــند ک ــته باش ــور داش ــتی حض بایس
ــر علــت شــده اســت  ــد ب ــز مزی مســئله نی
و هزینــه هایــی را بــه شــرکت هــای ریلــی 

وارد مــی کنــد.
ــان  ــا بی ــا ب ــای رج ــرکت قطاره ــر ش مدی
ــارک رمضــان طبــق  ــاه مب ــام م اینکــه در ای
روال ســال هــای گذشــته ســفرها بــه 
شــدت کاهــش پیــدا کــرده و ایــن مســئله 
ــر خســارت هــا افــزوده اســت، تصریــح  ب
کــرد: پیــش بینــی مــی شــود شــرکت 
رجــا تــا پایــان خــرداد مــاه، صرفــا از 
 220 حــدود  خــود  درآمدهــای  محــل 
ــد  ــه خواه ــان را تجرب ــان زی ــارد توم میلی
ــه  ــت رفت ــد از دس ــر درآم ــالوه ب ــرد. ع ک
شــرکت، از محــل صــورت وضیعت شــارژ 
ــه  ــای وارده ب ــیب ه ــز آس ــکاران نی پیمان
شــرکت افزایــش خواهــد یافــت. در حــال 
حاضــر شــرکت رجــا بایــد هزینه حقــوق و 
مزایــای 4800 نفــر پرســنل خــود را تامیــن 

ــد. ــت کن و پرداخ

*بســیاری از ایرالیــن هــای خارجــی از 
وضعیــت شــیوع کرونــا ســوء اســتفاده 

کردنــد
در ادامــه محمــد ســعید ولــی زاده، رئیــس 
ــوان  ــات مســافرتی عن ــر خدم ــف دفات صن
کــرد: از اســفندماه دفاتــر خدمات مســافرتی 
نیــز بــا تعطیلــی و بحــران مواجــه شــده اند 
ــر از  ــا ناگزی ــد از آن ه ــون 35 درص و تاکن

تعطیلــی کامــل بــوده انــد.
ــس  ــش از 450 آژان ــه بی ــان اینک ــا بی وی ب
مســافرتی در خراســان رضــوی فعــال 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــتند، اف هس
فعلــی، بســیاری از ایرالیــن هــای خارجــی 
از ایــن وضعیــت ســوء اســتفاده کــرده و از 

اســترداد هزینــه بلیــت مســافران و پرداخــت پــول آژانــس هــا ســر بــاز مــی زننــد و مــا را 
ــد. ــرده ان ــا مشــکالت جــدی مواجــه ک ب

وی ادامــه داد: هزینــه بلیــت هــا بایــد بــه آژانــس هــای داخلی عــودت داده شــود تــا بتوانند 
مطالبــات افــرادی کــه سفرشــان بــه واســطه ایــن بحــران کنســل شــد را بپردازنــد. تاکنــون 
چندیــن میلیــارد تومــان پــول آژانــس هــای داخلــی در خــارج از کشــور بلوکــه شــده و 

خارجــی هــا از ایــن شــرایط ســوء اســتفاده مــی کننــد.
ــز در ســخنانی  ــل کمیســیون نی ــه گردشــگری ســالمت ذی ــس کمیت ــران»، رئی «ناصــر غف
ــد،  ــا در کمیســیون گردشــگری ســالمت در جلســات قبــل از ســال جدی ــوان کــرد: م عن
در حــال پیگیــری وضعیــت تورهــای ورودی بودیــم، چــرا کــه تمامــی ارگان هایــی کــه در 
ایــن حــوزه فعالیــت دارنــد بایــد نظمــی را بــرای پذیرایــی از مســافر ورودی داشــته باشــند. 
ــم ایــن ذهنیــت را در حــوزه  ــا می توانی ــا پــس از کرون موضــوع مهــم ایــن اســت کــه آی
گردشــگری ســالمت ایجــاد کنیــم کــه وضعیــت درمانــی مــا در وضعیــت پــاک بــه ســر 
ــا از  ــز پزشــکی م ــه مراک ــم ک ــه گردشــگران ســالمت بدهی ــان را ب ــن اطمین ــرد و ای می ب
لحــاظ بهداشــتی مشــکلی نــدارد. وزارت بهداشــت و وزارت میــراث فرهنگــی از امــروز 
بایســتی تبلیغــات رســانه ای را در ایــن خصــوص آغــاز نماینــد و بــه  گردشــگران ســالمت 
ــا  ــر موضــوع کرون ــا درگی ــد کــه تنهــا برخــی از مراکــز پزشــکی م ــان را دهن ــن اطمین ای

هســتند و نــه همــه ی حــوزه هــا.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی از شــرایطی کــه دولــت در نظــر گرفتــه اســت از جملــه ثبــت نام 
بیمــه بیــکاری تــا آخــر اردیبهشــت بــوده اســت، افــزود: آیــا بخشــنامه ای مبنــی بــر تمدیــد 

شــرایط حاضــر صــادر شــده اســت یــا خیــر.
غفــران بــا اشــاره بــه اینکــه، تاکنــون هیــچ گونــه پشــتیبانی از هیــچ یــک از مجموعــه هــای 
گردشــگری توســط دولــت صــورت نگرفتــه اســت، خاطرنشــان کــرد: آیــا وزارت امــور 
ــا در دوران  ــت ت ــرده اس ــاز ک ــور آغ ــه کش ــزای ورود ب ــرای وی ــهیالتی را ب ــه تس خارج

پســاکرونا گردشــگران خارجــی تمایــل بــه ســفر بــه ایــران داشــته باشــند؟ 

*ضرورت برنامه ریزی برای سفرها در دوره پساکرونا
در ادامــه حســین نیکونــام، رئیــس انجمــن حرفــه ای گردشــگری ســالمت اســتان بــا بیــان 
اینکــه متاســفانه مجموعــه هــای بانکــی نــرخ بهــره باالیــی را از فعــاالن اقتصــادی دریافــت 
ــرای کمــک و حمایــت از فعــاالن حــوزه گردشــگری  مــی کننــد، عنــوان کــرد: دولــت ب
امــا و اگرهــای بســیاری را تعییــن کــرده اســت. ایــن همــه در حالــی اســت کــه حمایــت 
از واحدهــای فعــال در ایــن بخــش بایــد بایــد بــا نگاهــی بــه تعــداد پرســنل آن هــا انجــام 

بگیــرد و حفــظ اشــتغال در ایــن بخــش، در اولویــت دســتگاه هــای متولــی باشــد.
ــرای  ــی ب ــک بزرگ ــد کم ــنبه ها می توان ــی ش ــوع تعطیل ــری موض ــد: پیگی ــادآور ش وی ی
رونــق مجــدد گردشــگری در داخــل کشــور کنــد. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه 80 تــا 85 
درصد گردشــگران ســالمت مشــهد از کشــورهای عراق و افغانســتان هســتند، با بازگشــایی 
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ــوان مجــدد  ــن دو کشــور می ت ــای ای مرزه
ایــن حــوزه از گردشــگری را فعــال نمــود.

اگــر در حــال حاضــر بتوانیــم دبیرخانــه ای 
را بــرای دوران پســاکرونا تشــکیل دهیــم و 
جشــنواره هایــی را بــا قیمــت هــای بســیار 
ــا  ــوب، ب ــای مطل ــف ه ــب و تخفی مناس
ــت  ــای صنع ــش ه ــی بخ ــکاری تمام هم
گردشــگری طراحــی نماییــم، ایــن ظرفیــت 
فراهــم مــی شــود تــا حداقــل ســرمایه الزم 
بــه چرخــه اقتصــادی صنعــت گردشــگری 

بازگــردد.
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت «مهــدی 
ــل  ــه هت ــس اتحادی ــب رئی ــان»، نای آجیلی
آپارتمانــداران و مهمانپذیــران بــا بیــان اینکه 
ــت گردشــگری در کالنشــهر مشــهد  صنع
چرخــه اقتصــاد کشــور را بــه حرکــت 
ــوان کــرد: متاســفانه شــهر  درمــی آورد، عن
مــا بیــش از ســایر شــهرها از بحــران شــیوع 
کرونــا متاثــر شــده اســت و زمانــی بــا ایــن 
بحــران مواجــه شــدیم که بــازه اوج ســفرها 
ــای  ــارت ه ــز خس ــر نی ــن ام ــود و همی ب
وارده بــه مجموعــه هــای گردشــگری را دو 
ــار بحــران  ــفانه در کن ــود. متأس ــدان نم چن
کرونــا وارد بحــران دیگــری شــده ایــم کــه 
ــا  ــوزه اقامتگاهه ــت در ح ــوع امنی آن موض
ــرقت از  ــار س ــه آم ــه ای ک ــه گون ــت ب اس
واحدهــای اقامتــی در ایــن مــدت افزایــش 
داشــته اســت. همچنین مشــکالت معیشــتی 
کــه بــه فعــاالن ایــن حــوزه تحمیــل شــده 

اســت شــدید اســت.
ــه طوالنــی  ــراز نگرانــی نســبت ب ــا اب وی ب
ــر  ــار آن ب ــن بحــران و تشــدید آث شــدن ای
ــتانمان،  ــور و اس ــگری کش ــت گردش صنع
خاطرنشــان کــرد: هتــل هــا بایــد در حــوزه 
ــتور  ــی را در دس ــنل اقدامات ــوزش پرس آم
کار قــرار دهنــد. برگــزاری ســمینارها و 
نشســت هــا بــا مســئوالن دولتــی بــه منظور 
مدیریــت مطلــوب ســفر در شــرایط خاص 

نیــز بایــد در کانــون توجــه قــرار گیــرد.

آجیلیــان یــادآور شــد: بایــد کمیتــه ای ویژه 
ــاق مشــهد  ــل کمیســیون گردشــگری ات ذی
ــام  ــفرها در ای ــت س ــث مدیری ــرای بح ب
ــا و  ــدگاه ه پســاکرونا تشــکیل شــود و دی
ــی  ــود بررس ــی را م ــنهادات کارشناس پیش

ــرار دهــد. ق

ــره ای در  ــای جزی ــاد از عملکرده *انتق
ــا بحــران کرون

امیــر ســزاوار، رئیــس جامعــه حرفــه ای هتلــداران اســتان خراســان رضــوی عنــوان کــرد: 
نبایــد بــه گالیــه کــردن بســنده شــود. آنچــه باعــث مــی شــود در میانه ایــن بحــران، بخش 
خصوصــی نتوانــد نتایــج مطلــوب را در اخــذ حمایــت هــای کافــی و موثــر کســب کنــد، 
عملکــرد جزیــره ای در ایــن حــوزه اســت. حتــی دســتگاه هــای متولــی نیــز دچــار ایــن 
عارضــه هســتند. تــا بــه امــروز شــاهد برگــزاری جلســاتی در اتــاق بازرگانــی، اصنــاف، 
ــه قــوت خــود  ــان دغدغــه هــای بخــش خصوصــی ب ــا همچن ــم ام اســتانداری و... بودی

باقــی اســت.
وی ادامــه داد: بــرای حصــول نتیجــه، نیازمنــد همگرایــی جــدی هســتیم و یــک ســاختار 
بایــد راهبــری امــور را در دســت بگیــرد و مطالبــات بخــش خصوصــی را پیگیــری نمایــد.
ســزاوار یــادآور شــد: تســهیالت بانکــی بــا ســود 12درصــد، چــه گرهــی را از مشــکالت 
فعــاالن حــوزه گردشــگری خواهــد گشــود؟ مگــر مجموعــه هــای گردشــگری در ایــن 
شــرایط 12 درصــد ســود دارنــد تــا بتواننــد ایــن نــرخ بهــره را بازگرداننــد؟ امیدواریــم بــا 
پیگیــری هــای اتــاق بازرگانــی، شــاهد حصــول نتایجــی مثبــت بــه نفــع بخش گردشــگری 

. شیم با

*3 میلیــارد و 600 میلیــون تومــان بــه راهنمایــان گردشــگری خســارت وارد شــده 
است

در بخــش دیگــری از ایــن نشســت، حمیــده روح بخــش، رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن 
صنفــی راهنمایــان گردشــگری اســتان تصریــح کــرد: انجمــن راهنمایــان حــدود 115 نفــر 
راهنمــای عضــو دارد. براســاس ارزیابــی هــای انجــام گرفتــه تاکنــون ســه میلیــارد و 600 
میلیــون تومــان خســارت وارده بــه جامعــه راهنمایــان بــوده اســت. مــا بــه ســازمان میــراث 
فرهنگــی عنــوان کردیــم کــه تعــداد راهنمایــان گردشــگری بیــش از ایــن تعــداد اســت کــه 
عضــو ایــن انجمــن نیســتند و درخواســت کردیــم تــا توجــه الزم را نســبت بــه ایــن گــروه 

نیــز مبــذول دارنــد.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه فعالیــت راهنمایــان گردشــگری فصلــی اســت 
ــذا حفــظ کــردن  ــد، ل ــاه در ســال حضــور دارن ــی 4 م ــا فعــاالن ایــن حــوزه 3 ال و تقریب
ــازار نیازمنــد تــالش بیشــتری اســت. همچنیــن بیمــه نبــودن راهنمایــان  ایــن افــراد در ب
گردشــگری و عــدم امــکان اســتفاده از مزایــای بیمــه بیــکاری موضوعــی اســت کــه در این 
ایــام بیشــتر بــه چشــم آمــده اســت و بایســتی تصمیمــی جــدی در خصــوص بهره منــدی 

فعالیــن ایــن حــوزه از بیمــه گرفتــه شــود.
ابراهیــم محرابــی، مدیریــت خانــه مســافر اســتان نیــز در ســخنانی تصریــح کــرد: عــوارض 
هــای ســنگین شــهرداری کــه در ســال جــاری چندیــن برابــر شــده اســت، بایــد کاهــش 
ــت  ــه ســمت اخــذ بعضــی از معافی ــاالن حــوزه گردشــگری ب ــر فع ــذا اگ ــد. ل ــدا کن پی
هــای خــاص حرکــت کننــد، نتایــج بهتــری حاصــل خواهــد آمــد و کارآمدتــر از بعضــی 

تســهیالت و وام هــا خواهــد بــود.
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ــی  ــی دانشــگاه فردوس ــت علم عضــو هیئ
ــه  ــکار اولی ــن راه ــت: مهم تری ــهد گف مش
بــرای جــذب گردشــگران بــه ایــران، 
ــیدن  ــق بخش ــی و رون ــای دولت حمایت ه

ــت. ــی اس ــگری داخل ــه گردش ب
در  قیــداری  سجاســی  حمــداهللا  دکتــر 
خصــوص  در  ایســنا  بــا  گفت وگــو 
راهکارهــای جــذب گردشــگر در دوران 
پســاکرونا اظهــار کــرد: مهم تریــن راهــکار 
بــه  گردشــگران  جــذب  بــرای  اولیــه 
ایــران پــس از بحــران بــه وجودآمــده، 
حمایت هــای دولتــی اســت. پــس از آن 
بایــد گردشــگری داخلــی را رونــق بخشــید 
ــودی  ــا کســب وکارهایی کــه در حــال ناب ت
ــی شــده و  ــن هســتند؛ بازیاب ــن رفت و از بی
ــا  ــه ایــن صــورت ب ــد. ب ــازه بگیرن جــان ت
گذشــت زمــان و کاهــش و برطــرف شــدن 
ــود  ــه خ ــود ب ــان، خ ــا در جه ــب کرون ت
ایــران جایــگاه قبلــی خــود را پیــدا خواهــد 

ــرد. ک
وی ادامــه داد: در کنــار ایــن  اقدامــات 
جشــنواره های  برگــزاری  راهکارهــا،  و 
ــا،  ــذب آن ه ــرای ج ــگران ب ــژه گردش وی
فراهــم کــردن تســهیالت و تهمیداتــی 
بــرای رفت وآمدهــا و روادیــدی کــه بــرای 
گردشــگران خارجی وجــود دارد و تبلیغات 
در خصوص گردشــگری کشــور، بــر بهبود 
شــرایط گردشــگری تأثیر خواهد گذاشــت. 
ــن  ــه ای ــردن ب ــادت ک ــن و ع ــا پذیرفت ام
شــرایط توســط گردشــگران، زمــان می بــرد 

ــت. ــر نیس ــرعت انجام پذی ــه س و ب
ــارت  عضــو پژوهشــکده گردشــگری و زی
ــا  ــان کــرد: ب دانشــگاه فردوســی مشــهد بی
ــا،  ــروس کرون ــیوع وی ــدن ش ــی ش طوالن
صنعــت گردشــگری دچــار آســیب شــده 
و صنایــع و حوزه هــای خدماتــی کوچــک 
نیــز بیشــترین آســیب را خواهنــد دیــد. در 
ــدن  ــرای بازگردان ــد ب ــا بای حــال حاضــر م
شــرایط گردشــگری بــه حالــت قبــل خــود 

(قبــل از شــیوع ویــروس کرونــا) در دوران 
ــاری در  ــن بیم ــه ای ــی ک ــاکرونا و زمان پس
حــال برطــرف شــدن اســت؛ بیندیشــیم و 

ــم.  ــه دهی ــی ارائ راهکارهای

مهم تریــن  دولتــی؛  حمایت هــای 
از  جلوگیــری  بــرای  پشــتوانه 
ورشکســتگی صنعــت گردشــگری 

کشــور
کــرد:  خاطرنشــان  قیــداری  سجاســی 
مهم تریــن پشــتوانه بــرای جلوگیــری از 
ــگری،  ــت گردش ــدن صنع ــت ش ورشکس
کمک هــای دولتــی اســت. بــه عنــوان 
ــای  ــه وام ه ــا ارائ ــد ب ــت می توان ــال دول مث
ــی ایــن صنعــت کمــک  ــه بازیاب کم بهــره ب
کنــد؛ هم چنیــن می تــوان بــرای مدتــی 
ــت  ــوط را از پرداخ ــاغل مرب ــان مش صاحب
مالیــات معــاف کــرده و یــا بــا بیمــه کــردن 
آن هــا و حمایت هــای این چنینــی بــرای 
ــن آســیب و خســارت های وارد  ــران ای جب

ــرد. ــک ک ــگری کم ــه گردش ــده ب ش
وی تشــریح کــرد: بــه هــر حــال بــا توجــه 
بــا بحــران و شــرایط موجــود، بخشــی 
حــوزه  در  کوچــک  کســب وکارهای  از 
و  دیــد  خواهنــد  آســیب  گردشــگری 
ــم؛  ــری از آن نداری ــرای جلوگی ــاره ای ب چ
زیــرا ایــن بحــران و ایــن تغییــرات ضربــه 
به شــمار  گردشــگری  بــرای  بزرگــی 

مــی رود.
ــی  ــگاه فردوس ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
مشــهد اضافــه کــرد: بررســی داده هــا بیــان 
می کنــد کــه بیشــتر کشــورهای دنیــا بــه جز 
تعــداد کمــی از آن ها، صنعت گردشــگری و 
ســفر را ممنــوع اعــالم کرده  و بــر ممنوعیت 
ســفرها اصــرار دارنــد؛ ایــن رویکــرد نشــان 
ــن  ــز همی ــایر کشــورها نی ــه س ــد ک می ده
رونــد را در پیــش گرفتــه و راهــکار ویژه ای 
ــه وجــود  ــرای ســفر کــردن در شــرایط ب ب

آمــده، ندارنــد.

ــا  ــور م ــزود: در کش ــداری اف ــی قی سجاس
ــالم  ــوع اع ــفر ممن ــه س ــن ک ــا وجــود ای ب
شده اســت؛ امــا تعــدادی هتــل پنــج ســتاره 
ــات  ــتی خدم ــول بهداش ــت اص ــا رعای ب
ــه می دهنــد. از طرفــی در ایــن شــرایط  ارائ
ــالم  ــا، اع ــزرگ در دنی ــن ب ــن ایرالی چندی
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد؛ ب ــتگی کردن ورشکس
در همــه کشــورها هنــوز ســفر کــردن 
ــرد  ــورت نمی گی ــود ص ــرایط موج ــا ش ب
و همچنــان تأکیــد بــر رعایــت اصــول 
بهداشــتی و عــدم ســفر وجــود دارد و 
ــروری  ــرایط ض ــردن در ش ــفر ک ــط س فق

اســت.  امکان پذیــر 

تغییــر الگــوی رفتــاری گردشــگران در 
انتخــاب مقاصــد گردشــگری با شــیوع 

نا و کر
وی تصریــح کــرد: شــیوع ویــروس کرونــا 
ــوان  ــاده  و نمی ت ــاق نیفت ــران اتف ــا در ای تنه
گفــت کــه ایــن ویــروس صرفــاً بــر 
گردشــگری ایــران تأثیرگــذار بــوده  اســت؛ 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــا ممکــن اســت ب ام
ــاری  ــوی رفت ــده، الگ ــت پیش آم و وضعی
ــا  ــد و ب ــر کن ــده تغیی ــگران در آین گردش
ــه  ــد. ب ــاوت باش ــا متف ــل از کرون دوران قب
ــوص  ــر در خص ــراد بیش ت ــه اف ــوری ک ط
انتخــاب مقصــد خــود فکــر کــرده و نکات 
ــرای انتخــاب مقصــد خــود  بهداشــتی را ب

ــد. ــاظ کنن لح
ــارت  عضــو پژوهشــکده گردشــگری و زی
ــرد:  ــوان ک ــهد عن ــی مش ــگاه فردوس دانش
ــار  ــه آم ــران جــزء کشــورهایی اســت ک ای
ــت.  ــاال بوده اس ــا ب ــه کرون ــان آن ب مبتالی
ایــن آمــار بــاال ممکــن اســت بــر انتخــاب 
ــط  ــفر توس ــد س ــوان مقص ــه عن ــران ب ای
ــد؛  ــذار باش ــی، تأثیرگ ــگران خارج گردش
بــه ایــن معنــا کــه ممکــن اســت در اوایــل 
ــوان  ــه عن ــختی ب ــه س ــاکرونا ب دوران پس
مقصــد ســفر گردشــگران انتخــاب شــود.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد مطرح کرد؛

داخلی گردشگری  رونق  ضرورت 
پساکرونا در   
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ــدن،  ــداری لن ــار بخــش هتل ــر اســاس آم ب
اجــرای  و  کروناویــروس  همه گیــری 
طرح هــای پیشــگیری از گســترش بیمــاری 
کوویــد-19 موجــب خســارت 20 درصدی 
ــزان  ــن می ــه ای هتل هــای معــروف شــده ک

ــارد دالر اســت. ــر 14 میلی براب
بــه گــزارش فایننشــال نیــوز، مدیــر ارزیابی 
دارایی هــای تجــاری اظهــار کــرد: بــا 
فاصله گــذاری  رعایــت  طــرح  اجــرای 
و  معــروف  هتل هــای  اجتماعــی 
ــا  ــم ی ــزان ک ــه می ــای کوچــک ب اقامتگاه ه

ــدند. ــرر ش ــاد متض زی
بــزرگ  هتل هــای  تصــور،  برخــالف 
و  هتل هــا  ســایر  از  بیــش  معــروف  و 
ــا  ــران کرون ــر بح ــت تاثی ــا تح اقامتگاه ه

قــرار گرفتنــد.
بــا همه گیــری کروناویــروس معروف تریــن 
ــون“ 35  ــل ”هیلت ــی هت ــان یعن ــل جه هت
ــزان  ــن می ــه ای ــده ک ــرر ش ــد متض درص
ــن  ــت.البته ای ــارد دالر اس ــر 10,8 میلی براب
ــرای  ــاص ب ــای خ ــه برنامه ه ــا ارائ ــل ب هت
کادر درمانــی بیمارســتان ها همچنــان قصــد 
ــا  ــایر هتل ه ــان س ــود را در می ــام خ دارد ن

ــد. برجســته کن

هتل هــای  معروف تریــن  رتبه بنــدی 
ــه  ــزارش ب ــن گ ــاس ای ــر اس ــان ب جه

ــت: ــل اس ــرح ذی ش
نخســتین جایــگاه ایــن رتبه بنــدی را هتــل 
هیلتــون در ســال 2019 و 2020 کســب 

ــرده اســت. ک
هتــل ماریــوت نیــز در ســال 2019 و 2020 

در جایــگاه دوم قرارگرفتــه اســت.
ــگاه  ــال 2019 در جای ــات در س ــل حی هت
چهــارم  و در ســال 2020در جایــگاه ســوم 

ــرار دارد. ق
هتــل هالیدی ایــن در ســال گذشــته جایــگاه 

ســوم و امســال جایگاه چهــارم را دارد.
ــانگری ال،  ــل ش ــن و هت ــون ای ــل همپت هت
هتــل دابــل تری در ســال گذشــته و امســال 
بــه ترتیــب جایــگاه پنجــم، ششــم و هفتــم 

را داشــته اند.
ــگاه  ــته جای ــال گذش ــور در س ــل مرک هت
یازدهــم و در ســال 2020 جایــگاه هشــتم را 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ب
هتــل کورت یــارد در ســال گذشــته جایــگاه 

ــم را  ــگاه نه ــال 2020 جای ــتم و در س هش
دارد.

ــال 2019  ــز در س ــال نی ــل اینترکانتیننت هت
در جایــگاه 12 و امســال در جایــگاه 10 

ــت. ــه اس قرارگرفت
ــا  ــور ب ــل مرک ــار هت ــن آم ــاس ای ــر اس ب
رشــدی ســریع در رده بنــدی هتل هــای 
ــگاه  ــش در جای ــه افزای ــه رتب ــا س ــر ب برت
هشــتم قــرار گرفــت و بــا رشــد 57 
ــد آن از ســال گذشــته  درصــدی ارزش برن

بــه 2,3 میلیــارد دالر رســید.
هتل هــای  برنــد   10 از  مــورد  هفــت 
ــزارش  و 32  ــن گ ــان در ای ــروف جه مع
هتــل برتــر در میــان 50 مــورد هتــل برتــر 

جهــان در ایاالت متحــده قــرار دارنــد.

خسارت میلیاردی معروف ترین هتل های جهان 
با شیوع کرونا
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