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 مقدمه -1

موجب آثار  اي، استاني و حتي شهري ي، منطقهالمللي، ملّ کنترل شيوع بيماري کرونا در سطوح بينوضع ضوابط 

که متأثر از اتفاقات سياسي، اجتماعي و  -کشور متعدد اقتصادي و اجتماعي شده است در اين ميان بخش گردشگري 

، سقوط ها، ترور سردار شهيد ها، افزايش نرخ ارز، افزايش نرخ سوخت، توقيف کشتي تحريمسيل، از جمله )اقليمي کشور 

ريزي کليه  پس از انتظار طوالني، با برنامهو  بود رکود گردشگري داخلي و خارجي را تجربه کرده...( هواپيماي اوکرايني و

با ورود اين ويروس  – رفت آن ميازيابي انتظار بدر آستانه تعطيالت سال نو ميالدي و چيني و عيد نوروز ينفعان ذ

توريسم )کسب و کارهاي حوزه گردشگري داخلي و خارجي . مجدداً دچار آسيب بسيار زيادي گرديده استمنحوس 

شوند، عمالً تعطيل شده و چرخ اين صنعت  ب ميکه يکي از موتورهاي اشتغال و رشد در دوران تحريم محسو( ورودي

از جمله هتل، حمل و نقل، )هاي فراواني در زنجيره وابسته به آن  شود و واحدها و فعاليت زا نيز متوقف مي اشتغال

 .مکن است کار خود را از دست بدهندآسيب ديده و کارکنان آنها م...( هاي صنعت غذا و دستي ها و پايين باالدستي

موجب کاهش شديد  «کاهش حداکثري تعامالت غير ضروري اجتماعي»گيري جهاني کرونا و اتخاذ سياست  همه

هاي تاريخي و فرهنگي، تأسيسات  با تعطيلي گسترده مراکز تفريحي و سرگرمي، مجموعه. سطح عرضه و تقاضا گرديد

گيري  ارزيابي اثرات ناشي از اين همهاگر چه بررسي و . است تغييري اساسي در آستانهصنعت گردشگري ... گردشگري و

هاي ارايه شده توسط شوراي جهاني سفر و  تخمينها و  يافتهپذير نيست ولي نگاهي به  به طور کامل در حال حاضر امکان

 :مفيد خواهد بود( UNWTO)و سازمان جهاني جهانگردي ( WTTC)گردشگري 

 ايم خواهد بود کردهتر از آنچه تاکنون تجربه  بيماري کرونا بسيار متفاوت 

 در  يون شغل را در بخش سفر و گردشگريليم 57کرونا  بيماري وعيش ،(تا زمان نگارش اين متن)ها  بر اساس تخمين

 قرار داده است يمعرض نابود

 داشته و آمار گردشگري اثر منفي بر % 92تا  22، شيوع بيماري کرونا (تا زمان نگارش اين متن)ها  بر اساس تخمين

 گرداند تا ده سال به عقب برميرا گردشگري 

  ها قرار نيست که همه چيز  ادامه خواهد داشت و به اين زودي 2221تأثير ويروس کرونا بر صنعت گردشگري تا سال

تأسيسات گردشگري حدود ( که زمان آن نامشخص است)حتي پس از پايان اين بحران . به روال عادي خودش برگردد

رود حتي  ها احتمال آن مي با توجه به ابعاد اقتصادي شيوع کرونا و از دست رفتن شغلي بازيابي فرصت نياز دارند ماه برا 12

 ادامه يابد( سال 5تا  7)ها  کن شدن کامل کرونا رکود بخش گردشگري مدت با ريشه

هاي ملي طبق تصميمات اتخاذ شده در ستاد پيشگيري و مقابله با بيماري کرونا،  استان اصفهان نيز همگام با سياست

را ... و  رزروهاتورها و ها، مراکز تفريحي، لغو  تعطيلي موزههاي شديد ترافيکي، قرنطينه،  از قبيل محدوديتاقدامات متعددي 

  ،مبني بر تأمين بهداشت گردشگران گردشگري پايدار شعارتحقق نتيجه ايفاي اين تعهد اجتماعي و در  ه وبه انجام رساند
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که کانون شيوع )صنعت گردشگري استان دچار چالش جدي شده است خصوصاً آنکه کشور چين و کشورهاي اروپايي 

و به دليل  دهند ترين بازارهاي هدف گردشگري خارجي اين استان را تشکيل مي اصلي( شوند بيماري کرونا محسوب مي

ي  عمالً همه( تعطيالت نوروز، سال نو ميالدي و سال نو چيني)دمي با زمان اوج سفرهاي داخلي و خارجي همزماني اپي

ها براي تورهاي ورودي و خروجي استان از دست رفته است و با توجه به شرايط موجود افق روشني براي تغيير  فرصت

 .شرايط تا پايان سال دور از انتظار خواهد بود

مرتبط با تأسيسات )در بخش گردشگري استان اصفهان آثار اقتصادي شيوع بيماري کرونا ن تخمين حاضر ضمدر گزارش 

پيشنهادهايي براي حمايت از بخش گردشگري ( تحت نظارت اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان

 .شود ميهاي اصلي اقتصادي استان و کشور ارايه  استان اصفهان به عنوان يکي از پيشران
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 نياسفند و فرورد يها ماه يکرونا برا يمارياز ب يخسارات ناش يابيجدول ارز -2

ها، واحدهاي پذيرايي، مراکز تفريحي و  نظير اقامتگاه)زيان اقتصادي ناشي از تعطيلي تأسيسات گردشگري ميزان 

هاي گردشگري براي  تعطيلي آموزشگاهو ( تورگرداني و راهنمايي گشت)گري ، تعطيلي خدمات گردش...(سرگرمي و

 . گردد ميليارد تومان برآورد مي 9/917طبق جدول ذيل  11و فروردين  19هاي اسفند  ماه

 يم گردشگريحوزه مستق فيرد
 زان خسارت وارده يم

 (تومانارد يليم)

1 
خانه  ،گردي هتل، هتل آپارتمان، ميهمانپذير، اقامتگاه سنتي، اقامتگاه بوم) تأسيسات اقامتي

 (مسافر
9/249 

 62/96 (سنتي  خانه راهي، سفره واحدهاي پذيرايي بين)واحدهاي پذيرايي  2

 2/12 هاي گردشگري مناطق نمونه، مراکز سرگرمي و تفريحي و مجتمع 3

 4/67 ها و دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري شرکت 4

 1/1 مؤسسات و مراکز آموزشي گردشگري 5

 2/99 راهنمايان گردشگري 6

 3/395 جمع کل 

 

 

 اقامتگاه
63% 

 پذیرایی
9% 

 مجتمع های گردشگری
3% 

 آژانس ها
17% 

 آموزشگاه ها
0% 

 راهنمایان
8% 

 99و فروردين  98زيان تأسيسات گردشگري در اسفند 



5 

 :(گردي هتل، هتل آپارتمان، ميهمانپذير، اقامتگاه سنتي، متل، اقامتگاه بوم: شامل)تأسيسات اقامتي ( 1  -2

 (ميليارد تومان)جمع  (هزار تومان) متوسط خسارت به ازاي هر تخت در روز تعداد تخت نوع واحد رديف

 6/21 627 512 ستاره 7هتل  1

 6/92 722 1299 ستاره 4هتل  2

 7/59 957 9269 ستاره 9هتل  3

 6/22 222 1775 ستاره 2هتل  4

 5/9 112 1919 ستاره 1هتل  5

 2/5 77 2222 ميهمانپذير 6

 7/4 112 696 هتل آپارتمان 7

 9/22 272 1995 اقامتگاه سنتي 8

 2/2 99 46 متل 9

 7/45 77 14911 اقامتگاه بوم گردي 11

 9445 72 1179 مسافر هاي خانه 11

 
 9/249 جمع

 (شامل سفره خانه سنتي و مجتمع پذيرايي و بين راهي)واحدهاي پذيرايي ( 2-2

 تعداد شرح رديف

متوسط خسارت 

روزانه هر واحد 

 (ميليون تومان)

 تعداد روز فعاليت
 جمع

 (ميليارد تومان)

 22/5 62 7 24 هاي سنتي سفره خانه 1

 22/16 62 7 74 بين راهي واحدهاي پذيرايي منفرد 2

 22/19 62 12 22 راهي هاي خدماتي رفاهي بين واحدهاي پذيرايي واقع در مجتمع 9

 
 62/96 جمع

 هاي گردشگري ها، مناطق نمونه  مجتمع مراکز سرگرمي و تفريحي، کمپينگ (2-3

 تعداد شرح رديف

متوسط خسارت 

روزانه هر واحد 

 (ميليون تومان)

 تعداد روز فعاليت
 جمع

 (ميليارد تومان)

1 
ها، مناطق نمونه   کمپينگمراکز سرگرمي و تفريحي، 

 هاي گردشگري مجتمع
15 12 62 2/12 

 
 2/12 جمع 
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 دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري( 2-4

کاري اين صنف بيشترين ضربه به اين ري کرونا به علت حادث شدن در زمان اوج ميزان خسارت ناشي از شيوع بيما

 1911تومان فقط براي اسفند تا اواخر فروردين ماه ميليون  622تا  52ل خسارت در دفاتر ما بين وارد گرده و حداقشغل 

 .گردد برآورد خواهد شد که اکثر آن براي ايام نوروز متصور مي

ادامه درصد دفاتر ورشکسته خواهند شد و در صورت  62با اين خسارات حاصله و عدم جبران بايد در نظر داشت که 

روند ضرر و زيان ادامه حيات براي دفاتر امکان پذير نخواهد بود و شاهد تعطيلي گسترده دفاتر خدمات مسافرتي و 

  .گردشگري بعد از ارديبهشت ماه در صورت ادامه شرايط خواهيم بود

 تعداد سطح بندي دفاتر و شرکت ها رديف
 متوسط خسارت ماهانه هر دفتر

 (ميليون تومان)

 خسارت در دو ماه جمع
 (تومان اردميلي)

 4/14 622 12 دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري عمده فروش 1

 2/25 222 69 دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري واسطه 2

 9/29 52 152 دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري خرده فروش 3

 
 4/67 جمع

 

 آموزشي گردشگري مؤسسات و مراکز آموزشي گردشگري مؤسسات و مراکز( 2-5

ارديبهشت هر ساله، فصول و با توجه به اينکه اسفند تا  1919با توجه به شيوع و گسترش فراگير بيماري کرونا از اسفند 

 ها و جذب فراگير براي دورهاي آموزش گردشگري در ايران بصورت رسمي شامل دوره هاي مختلف راهنمايان تور نامحساس ثبت 

وحش،  تسافاري و حيا هاي تخصصي مانند راهنمايان کوهستان، و دوره( طبيعت گردي و ژئو توريسم ايرانگردي و جهانگردي،)

ها  اين دوره. هتلداري و مديريت عمومي تاسيسات گردشگري و کافي شاپ و آشپزي مي باشد ،مديريت فني بند ب نگري، پرنده

هاي  باشد که بيشترين تقاضا در دوره ماه متغير مي 12تا گردد و طول هر دوره متفاوت و از شش ماه  سالي دو بار برگزار مي

بدين ترتيب در . است( شش ماه ثبت نام) لذا تقويم برگزاري دوره ها عمال سالي دوبار. باشد ماه مي 12راهنمايان با طول دوره 

هاي زماني و  دست ميرود و با توجه به محدوديت شش ماه سال از عمالً( ابتداي دوره) صورت عدم جذب به موقع در فصل ثبت نام

اختالل در تقويم از نظر برگزاري ترم هاي بعدي؛ عمال انعطاف پذيري وجود ندارد و در صورتي که ثبت نام در همان دوره متداول 

يز از حيث ذهني و نيز مضاف بر اينکه مخاطبان ن. رسد و دوره تعطيل خواهد شد انجام نگيرد، لذا امکان برگزاري دوره به صفر مي

ترتيب با  نبدي. منطبق بر تقويم هستند و امکان ثبت نام خارج از فصل و دير هنگام نيست....( امتحانات دانشگاه ها و)ها  مشغله

عمال ( 11براي شروع دوره ارديبهشت)گرفت  بايد انجام مي 11تا ارديبهشت  19ها از اسفند  توجه به اينکه متداول ثبت نام

 .اند هاي فراوان گشته اين فصل کاري را ازدست داده اند و متحمل ضرر و زيان موسسات
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 تعداد شرح رديف
متوسط تعداد فراگيران به 

 ازاي هر آموزشگاه

 متوسط خسارت به ازاي هر فراگير

 (هزار تومان)

 جمع

 (ميليون تومان)

 1276 2222 62 9 هاي گردشگري آموزشگاه 1

 
 1276 جمع 

 

 راهنمايان گردشگري( 2-6

با توجه به اينکه فصل پر سفر در ايران از اواسط اسفند ماه تا خرداد ماه، بهترين زمان در آمد زايي و اوج کاري براي راهنمايان 

لذا . باشد، در حال حاضر با توجه به شرايط پيش آمده بطور متوسط يک سوم فرصت شغلي ساالنه راهنمايان از بين رفته است مي

روز کاري راهنمايان در سال  92هاي محاسبه حداقل حقوق راهنمايان، اين موضوع بيانگر از دست رفتن حداقل  اساس فرمولبر 

ريال براي هر  222/722/4با محاسبه بر اساس حداقل دستمزد روزانه راهنمايان، کمترين مبلغ زيان را ميتوان حدود . است 11

اين مبلغ بدون در نظر گرفتن پاداش مسافران و اختالف نرخ ارز است که متاسفانه دستور الزم به ذکر است . راهنما در نظر گرفت

 .در اين بحران خسارات جبران ناپذيري شده اند راهنمايان گردشگري استان. العملي براي محاسبه آن وجود ندارد

 تعداد شرح رديف
 خسارت روزانه هر راهنما

 (هزار تومان)

 جمع

 (تومان اردميلي)

 2/99 472 1221 ...(قرهنگي، طبيعت گردي و)راهنمايان گردشگري  1

 
 2/99 جمع

 جدول ارزيابي تعداد نيروهاي تعديل شده ناشي از بيماري کرونا -3

 4122معادل  مشاغل% 74طبق جدول زير تا  هاي دولتي و ناکافي بودن حمايت رار وضعيت موجوددر سناريو استم

الزم به ذکر است که اين نرخ در تأسيسات مختلف با توجه به . مستقيم بخش گردشگري از دست خواهد رفت شغل

احتمال از دست رفتن % 92گردي تا  هاي بوم در بخش اقامتگاه به عنوان مثال. کند تغيير مي% 92تا % 27ماهيت آنها از 

پذير که اغلب مشاغل  و قشر آسيب يدر حوزه روستايمشاغل گردشگري وجود دارد که با توجه به اشتغال ايجاد شده 

ميزان از دست باشد اين موضوع بسيار حايز اهميت است همچنين در بخش هتلينگ  موصوف به صورت خانوادگي نيز مي

گذاري در توسعه تاسيسات هتلينگ با رکود مواجه  گردد و به تبع آن سرمايه برآورد مي% 42تا % 92رفتن اشتغال بين 

تواند به تعطيلي کامل تعداد زيادي از دفاتر خدمات  همچنين تداوم وضع موجود پس از ارديبهشت ماه مي. بود خواهد

 .مسافرتي منجر شود

هاي  شرکت/ هاي گردشگري در سطوح مختلف مخصوصاً دفاتر  با توجه  به شرايط پيش رو و درگير شدن کليه بخش

نفر  992ماه  گردد تا پايان فروردين بيني مي هاي آنالين و اپراتورها از استان پيش خدمات مسافرتي و گردشگري و آژانس
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هاي  رسان در حوزه هاي خدمت راهنمايان و شرکت) ير مستقيمو به صورت غ( پرسنل مشغول در دفاتر) به صورت مستقيم

 .نفر تعديل خواهند شد  622( متناسب با گردشگري

 

 حوزه مستقيم گردشگري رديف
ميزان خسارت 

 (ميليارد ريال)وارده 

 پيش بيني تعديل تعداد شاغلين

1 
هتل، هتل آپارتمان، ميهمانپذير، اقامتگاه ) تأسيسات اقامتي

 (هاي مسافر ، خانهگردي سنتي، اقامتگاه بوم
6/296 

4572 77% 

2 
  خانه راهي، سفره واحدهاي پذيرايي بين)واحدهاي پذيرايي 

 (سنتي
62/96 

574 27% 

3 
هاي  مناطق نمونه، مراکز سرگرمي و تفريحي و مجتمع

 گردشگري
2/12 

772 92% 

 %42 172 59 و دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري ها شرکت 4

 %92 121 1/1 مؤسسات و مراکز آموزشي گردشگري 5

 %72 1221 2/99 راهنمايان گردشگري 6

 %54 8362 7/395 جمع کل 

 

ساير برابر به  247تا  147الذکر با ضريب  الزم به ذکر است با توجه به اثر تکاثري در بخش گردشگري، آثار اقتصادي فوق

از سوي ديگر ...( بازرگاني، حمل و نقل، بهداشت، کشاورزي و)ها نفوذ و موجب از دست رفتن مشاغل در آنها خواهد شد  فعاليت

تواند به ذونق سريعتر پس از پايان بحران منجر شود و به دليل ماهيت چتري بودن اين صنعت،  حمايت از بخش گردشگري مي

 .کند ها نيز کمک مي ي ساير بخشمايت از بخش گردشگري به بازسازح

 ر خساراتيسا -4

 :باشد ين موارد ميشامل ا يصنعت گردشگر اد شده بهياز بحران  يناش ساير خسارات

 از آن يناش يسفر به استان و حذف در آمد ها يبرا يتوقف سفر گردشگران خارج-

 رزرو ها يل کنسليبه دل ين الملليو کارگزارن ب يخارج يبا تور اپراتورها يداخل يتور اپراتورها ياختالف مال-

 ين صنعت گردشگريد مشاغل افراد شاغليو تهد ينطور خرده فروشيعمده و هم يب به کسب و کار هايآس-

 به کشور  و عدم ورود گردشگر ينيو زم ييهوا يشدن مرزهابسته -

و متضرر شدن ( يخارج يدرصد تورها 17حدود )به مقصد کشورمان يو خارج يداخل ياعم از تور ها ياريبس يلغو شدن تور ها-

 .ش سبد فروش خود را بسته بودنديکه از ماهها پ يدفاتر خدمات مسافرت
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 ره خدمات مرتبط با سفرين ها، دفاتر فروش و رزرو و کال زنجيرالي، قطارها، ايب به موسسات حمل ونقل مسافرتيآس -

 يسات گردشگرير مراکز و تاسيت فروش سايو ظرف يل هتل ها و مراکز اقامتب اشغايضر يبيدن تقريه صفر رسب -

 ه هايرار سرماافته و فيش يدر آن افزا يه گذارياسک سرميکه ر يدميک اپياز وجود  يباور ناش -

استان  يگردشگر ين بازارهايتر يکه به عنوان اصله يهمسا يو کشور ها يشرق ياي، آسيياروپا يکشور ها يکل يدر شما -

از  يارين بسيبه کشور کنسل شده است و همچن يورود يبا همه تور هايران بسته اند و تقريا ورود و خروج مسافر را به يهامرز

 .رش مهمان منع شده اندياز پذ يق و مراکز اقامتيبه کشور به حالت تعل يورود يپرواز ها

 از دست رفتن بازارهاي هدف و احتمال جانشيني رقبا -
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 :يجبران خسارات در حوزه گردشگر يراهکارها -5

مهار شده و بحران آن حداکثر تا اواخر  11ن يان فرورديکرونا تا پا يماريب: نانهيه خوشبيکوتاه مدت و در فرض يبرا (الف

 :ردير صورت پذياست اقدامات ز يت ضرورين وضعيلذا در ا. ديبهشت فروکش نمايارد

در  يع دستيو صنا يسات گردشگريون ناسيها و استمهال د تيها، معاف از بخشش يبرخ و يالتيتسه يها انجام کمک -1

 کوتاه مدت بخش

کارکنان  ين اجتماعيمه تاميب يها از بخشش ين قسمتيگزيبه عنوان جا يبه دو بخش گردشگر يص منابع ماليتخص -2

 ه در گردشيسات و سرمايکارکنان تاسماه حقوق  9زان حداقل يدر قالب وام بلند مدت به م يالتيا کمک تسهي واحدها و

مراکز  ياز سو يسات گردشگريان تاسيمه کارفرمايحق ب% 29پرداخت يبرا( از بهمن ماه) جاد تنفس شش ماههيا -9

 ين اجتماعيتام

 يمراکز و موسسات گردشگر يانرژ يها حامل ياز قبوض مصرف يپرداخت بخش -4

 استان يان گردشگريص وام کم بهره به راهنمايتخص -7

سال  يانيم يها م داشته و دامنه بحران به ماهوتدا يقالب بحران فعل کرونا در يماريب:نانهيبدب هيفرض در و مدت بلند يبرا (ب

ر يپذ بيبه شدت آس( ع وابستهير صنايسا)و  ين حالت است بخش گردشگريبر بدتر ين صورت که مبتيدر ا. ده شوديکش

 .شد دخواهن يو اعتبار يمال يها تياز مند حماين آن نن و فعااليگشته و تمام افراد، شاغل

تمام  يبرا « يتيحما يبسته ها» در قالب  يدات خاصيست عالوه بر موارد بند الف، تمهيبا ين منظور ميبد -1

 .ده شوديشيره عرضه و تقاضا انديزنج

 متيالت ارزان قين تسهيتام -2

 يگردشگر يدادهايها و رو شگاهيجبران خسارت نما -9

 ساله کي يدر بازه زمان يسات گردشگريتاس يافتيدر يها وامامهال  -4

 به مدت شش ماه يبه شبکه بانک ييمايهواپ يها شرکت يبانک يامهال اقساط بده -7

 ک ساليها به مدت  يبه شهردار يامهال عوارض پرداخت -6

 کسالهيبا تنفس  يالت اقساطيبا تسه ياتيبه سازمان امور مال يسات گردشگريات تاسيپرداخت مال -5

 يبخش گردشگر يها به پروژه ياتيت ماليمعاف ياعطا -9

 ن بخشيو فعاالن ا يان گردشگريراهنما يقرض الحسنه برا يها وام ياعطا -1

مه يبا کمک ب "يصندوق توسعه و جبران خسارات گردشگر"تحت عنوان يت ضمانتيبا ماه يجاد صندوقيا -12

 يمرکز
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خرد با هدف  يو کسب و کار ها ينيو زم ييو حمل و نقل هوا يه در گردش به گردشگرين منابع سرمايتام -11

 الت کم بهرهيت از رونق آنها به صورت تسهيحما

هاي  ها، ارايه آموزش تسهيالت سفر، حمايت براي شرکت در نمايشگاه: گذاري براي بعد از اپيدمي شامل سياست تمهيدات و -12

سازي مشارکت  يل صدور مجوز و کاهش بوروکراسي، زمينه، تسهالکترونيکي، تعيين تعطيالت سفر در فصول کم رونق

 اي هاي منطقه نامه دولتي، تفاهم -خصوصي و خصوصي-بخش خصوصي

 


