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 خالصه مدیریتی

با  و قرار گرفته آن با توجه به گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان، ابعاد مختلف زندگی بشر، تحت تاثیر

بر جای گذاشته است. در این راستا بر محیط زیست  یها، تاثیرات مثبتیا کاهش بسیاری از فعالیتو توقف 

با توجه به  .محیطی استزیست هایدهنده کاهش آلودگیهای فضایی و آمارهای مختلف نشانتصاویر ماهواره

 محیطی در جهانزیست مساعداست که آیا در دوران پسا کرونا وضعیت  این سوال اساسیشرایط موجود، 

که عملکرد کشورها  اعتقاد دارند های متعددی وجود دارد؛ گروهیبینید شد؟ در این خصوص پیشحفظ خواه

از فرصت ایجاد شده برای تداوم حفاظت محیط زیست استفاده شود؛ در  که برودای پیش تواند به گونهمی

محیط زیست برتری  که در اندیشه بشر همواره رشد اقتصادی بر حفاظت ازمقابل گروهی دیگر بر این باورند 

محیط زیست  ی و حفاظتدر این دوران بخواهد اهداف اقتصادی خود را قربانی پایدار انسان داشته و بعید است

که بعد از پایان یافتن آن، انتشار آالینده  کنندمی اشاره میالدی 2009نماید. این گروه بر تجربه رکود سال 

در کنفرانس که ند هست بسیاری از کشورها موظف طرفی ازاکسیدکربن بیش از گذشته افزایش یافت. دی

 ارائه نمایند.اند، دادهتوافقنامه پاریس تعهداتی که در در جهت  عملکرد خود را 2021در سال  تغییرات اقلیمی

توان در این جهت برداشت، استفاده از ابزارهای الزم جهت بازیابی سبز است. هایی که میترین گامیکی از مهم

اشاره دارد  رابطه توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیستسازی بازیابی سبز مفهومی است که به یکپارچه
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های سایر سوخت و تغییر روند مصرف و تولید نفتتوان آن را مورد ارزیابی قرار داد. های مختلفی میو در حوزه

      ها مبنی بر آن بود که مصرف یبینهاست. پیش از شیوع ویروس کرونا، پیشیکی از این حوزهفسیلی 

شود یابد. از طرفی با توجه به وضعیت فعلی مشاهده میکاهش می 2030های فسیلی تقریبا تا سال سوخت

های انرژیتواند فرصتی برای توجه به که قیمت نفت و میزان تولید آن بسیار کاهش یافته و این تغییرات می

است که در نتیجه آن بسیاری از  هامحدودیت بسیاری از فعالیتو کاهش  تلقی گردد. مورد دیگرتجدیدپذیر 

با  ایجاد گردیده تاهای الکترونیکی برای تقویت فعالیت ایزمینهشوند؛ لذا امور به صورت دورکاری انجام می

در  ها ایجاد شود.آلودگی بستری برای ی آن و توجه به شیوه درست استفاده از ابزارهای مرتبط،هارفع چالش

به دلیل لزوم  کرونانیز بسیار اهمیت دارند. در دوره شیوع  پسماند هایی مانند مدیریت آب وهمین راستا، حوزه

های عفونی و شیمیایی افزایش یافته و در صورت عدم کنترل آن های پزشکی، زبالهرعایت بهداشت و درمان

های کمبود آب و افزایش مصرف ه چالشساز خواهند شد. از طرف دیگر مدیریت آب با توجه بدر آینده مشکل

یابد. توجه به مشاغل سبز و حمل و نقل سبز نیز از دیگر ارکان مهم تحقق بازیابی آن در پسا کرونا اهمیت می

اند؛ برای جبران خسارت وارد شده سبز هستند. در شرایط کنونی بسیاری از افراد شغل خود را از دست داده

ترهای جدیدی فراهم شود تا با استفاده از آن مشاغل از دست رفته به نحوی به حوزه مشاغل، الزم است بس

ها حمل محیطی برداشته شود. یکی از این حوزههای زیستگامی در جهت حمایت همچنیندیگر احیا شوند و 

ه ترین انتشاردهندگان آالینددهند که حمل و نقل به عنوان یکی از اصلیو نقل سبز است. مطالعات نشان می

محیطی های زیستگامی بزرگ در جهت حفاظت آن در مسیر سبزشود. بنابراین بازیابی در جهان شناخته می

تواند گذاری بر حمل و نقل سبز میدهد که سرمایهالمللی کار نیز نشان میسازمان بینشود. اظهارات تلقی می

تری حرکت اقتصادهای سبزتر و سالم ها شغل جدید ایجاد کند و به کشورها کمک نماید تا به سمتمیلیون

دهد که توجه به ابعاد اقتصاد سبز در کشور نشان می کشور ایرانبررسی این ابزارها و مشاهده وضعیت  نمایند.

های فراوان زیست محیطی در مسیر رشد اقتصادی گریبانگیر کشور شده است. مورد غفلت قرار گرفته و آسیب

های حال حاضر، بیش از به درآمدهای نفتی متکی بوده و با توجه به تحریمهای اخیر ایران همواره در سال

نامه های اقتصادی شده است. از طرف دیگر تعهد ایران برای کاهش انتشار آالینده در توافقپیش متحمل بحران

رورت با توجه به همه مشاهدات ضدهد. پاریس، عامل دیگری است که لزوم توجه به محیط زیست را افزایش می

در بلند مدت آسیبی برای محیط زیست  صورت گیرد تا های ناشی از کرونا، اقداماتیتا برای حل بحران دارد

بازیابی سبز مورد توجه قرار گیرد، سپس با  هایمات ابتدا باید چالشا. برای آغاز این اقددر بر نداشته باشد

محیطی و نوآورانه زیستهای گسترش ایدهصرفی، تغییر الگوی می، وضع مقررات اصولراهکارهایی همچون 

اف تحقق اهد، مسیر سبز یگذارهیدر سرما یبخش خصوص یجذب منابع مال یهدفمند برا یهاضمانت جادیا

 توسعه پایدار را هموار سازد.
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 مقدمه

 تاثیر گذاشتهها قرن حاضر، بر ابعاد گوناگون زندگی انسان در به عنوان یکی از اتفاقات نادر انتشار ویروس کرونا

؛ به نحوی را نیز تحت تاثیر قرار داده استدگرگون ساختن روند امور اقتصادی، محیط زیست و طبیعت  و با

از طرفی با  .دهندهای شیوع کرونا نشان میهای زیست محیطی را در اولین ماهکه آمارها، کاهش آلودگی

های فسیلی تولید سوخت ،تقاضای انرژی، هاالیتفعو تغییر روند بسیاری از محدودیت حضور انسان در اجتماع 

متحمل  حاصل از آن،بسیاری از کشورها با توجه به وابستگی به درآمد کاهش یافته و نیز  و قیمت آنها

ای ها حاکی از آن است که جهان تازهبینیبا توجه به این مشاهدات، پیش اند؛شده اقتصادی فراوانهای آسیب

در  هستند کهامیدوار گیرد. بسیاری از حامیان محیط زیست پیش روی انسان قرار میدر دوران پسا کرونا 

تر در پی جبران هرچه سریعکشورها زیست حفظ شود؛ از سوی دیگر وضعیت مساعد محیط دوران پسا کرونا

 ن اساسرا از سر گیرند. بر ای سابق تا از طریق اقدامات مختلف، روند رشد و توسعهخسارات اقتصادی هستند 

که رشد  انجام شود در جهتیباید  هاریزیبرنامه و لذا اهداف توسعه پایدار وجود دارد احتمال نادیده گرفتن

ای برای حفاظت بلندمدت از منابع طبیعی هنیو زم ایجاد نکند را محیطی مضاعفیهای زیستاقتصادی، آسیب

تواند با ارائه راهکارهای شود که میمطرح می. به این منظور مفهومی تحت عنوان بازیابی سبز گرددفراهم 

، این مفهوممحیطی انسان را احیا نماید و اهداف اقتصاد سبز را محقق سازد. مختلف، زندگی اقتصادی و زیست

را به کمترین محیطی های زیستو آسیب اتخطر گیرد و در عین حالشکل می عدالت اجتماعیدر سایه رفاه و 

ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، در جهت اهداف اقتصادی خود  راستا در همین رساند.میزان ممکن می

خسارات شیوع ویروس کرونا های فراوانی به محیط زیست وارد نموده است. در حال حاضر نیز، با توجه به آسیب

شیوه مقابله با اقتصادی بسیاری را متحمل شده و به دنبال راهکارهایی جهت رفع آنها است. بر این اساس، 

تاثیر گذار  بسیار محیط زیست کشور وضعیت تواند بردوران پسا کرونا میکالت اقتصادی ایجاد شده در مش

درصدی  4متعهد به کاهش  2015کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس در سال باشد. از طرف دیگر ایران در 

بررسی . در این زمینه است ارائه اقدامات خوده شده و در کنفرانس بعدی موظف ب 2030انتشار آالینده تا سال 

توجهی به مفاهیم اقتصاد سبز های اخیر، نمایانگر بیمحیطی و وضعیت منابع طبیعی در سالاقدامات زیست

آمده قطعا مخاطرات بسیاری را در  یافتن این غفلت با توجه به شرایط پیشدر کشور است که در صورت ادامه

بینی تغییرات و پیش زیستس کرونا بر محیطبا بررسی آثار شیوع ویرو در این گزارشنماید. لذا آینده ایجاد می

گیرد در آینده مورد بررسی قرار می بازیابی سبزجهانی در دوران پسا کرونا، ابعاد مختلف اقتصاد سبز و مسیر 

 سازی اهداف آن در بلند مدت فراهم آورد.ای را برای جاریتا زمینه

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 بر محیط زیست COVID-19اثرات شیوع  -1

 :1اثرات شیوع ویروس کرونا بر محیط زیست در سه بعد زیر قابل ارزیابی است

 وضعیت هوا -1-1

گیری های بشری، تغییر چشمشدن فعالیت های اخیر به واسطه شیوع ویروس کرونا و قرنطینهکیفیت هوا در ماه

بر اساس آمارهای موجود، آلودگی هوا در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه صنعتی و  نموده

در کشور چین به عنوان اولین دهد که نشان میدر این زمینه  2کربن بریف سایتمطالعات کاهش یافته است. 

درصد کاهش یافته که بخش اعظمی از آن  25اکسیدکربن به میزان دی، آالینده کرونا ویروس کشور درگیر

میزان مصرف زغال سنگ و نیز نرخ  2020است؛ زیرا در اواخر ماه ژانویه  انرژیکاهش مصرف منابع ناشی از 

تا  2015های نفتی، کاهش شدیدی را تجربه نمودند که این میزان کاهش از سال برداری از پاالیشگاهبهره

های کاهش مصرف زغال سنگ میزان آالینده(. 2020، 3ابقه بوده است)آژانس فضایی اروپاسکنون بی

کشورهای اروپایی هم تغییرات قابل توجهی در مونوکسیدکربن و اکسیدهای نیتروژن را نیز کاهش داده است. 

 ایاالت متحده آمریکا،و  انگلستان، اسپانیا، بروکسل، آلمان و لهستاندر کشورهای ایتالیا، فرانسه، مشهود است؛ 

  6و آژانس فضایی اروپا(. 5نیوز سیبی، ان4ای بسیار کاهش یافته است)واشنگتن پستسطح گازهای گلخانه

 د. ندهنشان میدر برخی کشورها را  تصاویر زیر تغییرات میزان آلودگی

 قرنطینهاکسیدنیتروژن در فرانسه قبل و بعد از اعمال میزان انتشار گاز دی -1نمودار 

 
 2020منبع: آژانس فضایی اروپا،      

                                                            
های آینده بتوان تر در ماهتاثیرگذاری مطرح گردیده و ممکن است با انتشار آمار و اطالعات دقیقبا توجه به عدم اطالعات کافی در این حوزه، تنها سه بعد از ابعاد  1

 عوامل دیگری را نیز بررسی نمود. 
2 Carbon Brief 
3 European Space Agency(ESA) 
4 Washington Post 
5 Nbc news 

های های آنها توسط ماهوارهنیست، لذا تنها نام کشورهایی مطرح گردیده که کاهش غلظت آالیندهآمارهای دقیق میزان کاهش انتشار به تفکیک همه کشورها موجود  6
 فضایی ثبت شده است.
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 اکسیدنیتروژن در چین قبل و بعد از اعمال قرنطینهمیزان انتشار گاز دی -2نمودار 

 

 
 (2020منبع: آژانس فضایی اروپا)             

 

 اعمال قرنطینه اکسیدنیتروژن در اسپانیا قبل و بعد ازمیزان انتشار گاز دی -3نمودار 

 
 2020منبع: آژانس فضایی اروپا،            
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 اکسیدنیتروژن در شمال ایاالت متحده آمریکا،دیمیزان انتشار گاز  -4نمودار 

 هقبل و بعد از اعمال قرنطین

 

 2020منبع: ناسا،       

 کیفیت و مصرف آب -2-1

ها است که در از موارد، مسئله آلودگی آباثر ویروس کرونا بر منابع آبی از چند منظر قابل ارزیابی است. یکی 

های این زمینه مشاهدات حاکی از آن است که بعد از انتشار ویروس و اعمال قرنطینه، آلودگی دریاها و آب

است. به طور مثال در شهرهایی مانند ونیز، با توجه به اینکه گردشگرها  سطحی تا حد بسیاری کاهش یافته

شده، از طرفی کاهش رسوبات و سایر  ترپاکیزه تردد آبی کمتر شده است، آب کنند وبه این شهر سفر نمی

مصرف آب در این دوران است.  افزایش ،ها، موجب شفافیت بیشتر آب گردیده است. مسئله مهم دیگرآالینده

پزشکی، مصرف آب افزایش یافته است. در  مراقبتی در حوزهمسائل با توجه به لزوم رعایت بهداشت عمومی و 

در  کشور کل شرب آب مصرف میزان، کشور فاضالب و مهندسی آب شرکت آمار کشور ایران نیز بر اساس

 به زمان مشابه در سال گذشته، نسبت که بوده مکعب متر میلیون 145 حدود سال جاری، اوایل فروردین ماه

یت آب در مقابل آلودگی ناشی از ویروس نیز مورد دیگری است یافته است. حفظ کیف افزایش درصد 40 حدود

در ، 3و فدراسیون محیط زیست آب 2، آژانس حفاظت از محیط زیست1جهانی بهداشت سازمان که مطالعات

ماندگاری خود را در تواند های آب میتوجه به دما و سایر ویژگی ویروس کرونا با که دهنداین زمینه نشان می

  (.2020و همکاران،  4ال روسانماید)آب حفظ 

                                                            
1 World Health Organization(WHO) 
2 Environmental Protection Agency(EPA) 
3 The Water Environment Federation (WEF) 
4 La Rosa, et.al(2020) 
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 پسماندها -3-1

محیط زیست مطرح هستند. در دوره شیوع ویروس  کننده تهدیدعوامل پسماندها همواره به عنوان یکی از 

ای که در این خصوص، و تنها مسئله 1دهندتولید پسماند نتایج مشخصی را ارائه نمی موجود برایکرونا آمارهای 

ها ها، ماسکهای پالستیکی، دستکشکه پسماندهای عفونی و بیمارستانی، مصرف کیسهآن است شفاف است 

های های استفاده از کیسهها در این دوره همواره در حال افزایش است. حتی محدودیتکنندهو سایر محافظت

کنونی،  که در بعضی کشورها اعمال شده بود، به دلیل ارجحیت حفظ بهداشت در شرایط بحرانی 2پالستیکی

        اند. همه این موارد با آلودگی محیط طبیعی انسان، سالمت او و سایر جانداران را به خطر برداشته شده

 اندازند. می

 ( COP 21نامه تغییرات اقلیمی پاریس)بر توافق COVID-19اثرات  -2

 نامه پاریس چیست؟توافق -1-2

است  3سازمان ملل متحدکنوانسیون تغییر اقلیم  یکمین نشستیست و ب ،نامه تغییرات اقلیمی پاریستوافق

 شورک 197این توافقنامه مطابق با به منظور پیگیری تغییرات آب و هوا به تصویب رسید.  2015در سال که 

هستند.  2030یا  2025 تا سال ایبرای کاهش تولید گازهای گلخانه خود و تعهدات هابه ارائه برنامه موظف

)به میزان  ای جهانی جهت جلوگیری از افزایش دمای جهانینامه کاهش انتشار گازهای گلخانهافقتوکلی هدف 

 . سایر اهداف به شرح زیر هستند:درجه سانتیگراد( است 2

 آوری آب و هوا و افزایش توانایی انطباق با تأثیرات منفی ناشی از تغییرات آب و هوایی و تقویت تاب

  ایجاد نکند. ای به نحوی که تهدیدی برای تولید مواد غذاییگلخانهکاهش  انواع گازهای 

 پذیر در برابر تغییرات ای و توسعه انعطافهای مالی مطابق با مسیر کاهش گازهای گلخانهایجاد جریان

               های انرژی و آب و هوایی با هدف کاهش انتشار آب و هوایی؛ این استراتژی شامل سیاست

درصد و  20انرژی تجدیدپذیر به میزان  هایدرصد، افزایش سهم بازار 20به میزان  یدکربناکسدی

 وری انرژی است.درصدی در بهره 20افزایش 

                                                            
های پزشکی دفع روزانه زبالهدر کشور چین در دوره اوج شیوع کرونا، تنها آمار موثقی که در زمان انجام گزارش موجود بود، آمار پسماند مرتبط با کشور چین است.  1

است، مربوط به ویروس  از آن تن 489 که حدودتن زباله پزشکی  2،661شروع ویروس است. همچنین روزانه  از قبل ازتن بیشتر  532تن بوده است که  5،435حدودا 
 (.chinadaily.com.cnتولید شده است)

ها نیز کاهش پیدا کرده است. حتی در بسیاری از فروشگاه پالستیکی هایکیسه هزینه استفاده از پالستیک برداشته شده است، هایممنوعیت اخیراً نیویورک، در 2
 گیرد.در اختیار خریداران قرار نمیمجدد دیگر  قابل های با قابلیت استفادهکیسه

3 United Nations Framework Convention on Climate Change(UNFCCC) 

 شیمقابله با گرما یبرا ییتا راهکارها کندیعضو برگزار م یاز کشورها یکیدر  (COP) را تحت عنوان مجمع اعضا یاانهیجلسات سال 1994از سال  ونیکنوانس نیا
 .اعضا قرار دهد یرو شیپ نیزم



 

8 

 

 ای ضمن تقویت توسعه پایدارترویج کاهش انتشار گازهای گلخانه 

 ای توسط بخش دولتی و خصوصی تشویق و تسهیل مشارکت در کاهش انتشار گازهای گلخانه 

سال یکبار اهداف جدیدی را برای کاهش  5رود که کشورها هر انتظار می جهت دستیابی به این اهداف در

ها گروهنامه، بر اساس این توافقهمچنین  ای طراحی و عملکرد خود را بررسی نمایند.فزاینده گازهای گلخانه

در نظر گرفته  های آب و هواسازی آلودگیای موثر جهت حداقلهای مختلفی برای ارائه رویکردهو کمیته

 های زیر به پیشرفت این حوزه کمک نمایند:شود تا با همکاری در زمینهاند و از اعضا خواسته میشده

 نامه های خود در اجرای تعهدات جهت شرکت در فرآیندهای ارزیابی توافقارائه پیشرفت 

 ای به اشتراک گذاشتن تجربیات و المللی برهای بینتشویق احزاب، نهادهای کنوانسیون و سازمان

 پیشنهادات 

 ها و اقدامات مشخص شده در طی این فرایند مطابق با ها، روشهمکاری در تسهیل اجرای سیاست

 های توسعه ملی پایداراولویت

 های تخصصی مشارکت در جلسات تخصصی و گسترش فعالیت 

 پتانسیل کاهش را بیش از سایرین  محیطی و اجتماعی در مناطقی کههای اقتصادی زیستتوسعه طرح

 دارند.

 سازی پشتیبانیهای مناسب و ظرفیتافزایش تأمین مالی در فراهم آوردن تکنولوژی 

سال  انیخود را تا پا ایگلخانه یانتشار گازها زانمی که است شده متعهد نامهتوافق نیا یدر راستا زین رانیا

 درصد کاهش دهد. 4 زانیبه م 2030

 نامه پاریس در سایه ویروس کروناتعهدات توافق عمل به -2-2

زیست، گروهی از کارشناسان بر این باورند که کشورها به واسطه شیوع ویروس کرونا و تاثیر مثبت آن بر محیط

تر محقق سازند؛ از طرفی این نگرانی وجود دارد که نامه تغییرات اقلیمی پاریس را آسانتوانند اهداف توافقمی

گازهای  انتشار ها بر اقدامات افزایش تولید و جلوگیری از رکود جهانی، تالش برای کاهشدولتبا تمرکز 

 26کاپ اقلیمی  تغییرات ای در سایه قرار گیرد. یکی از دالیل این نگرانی، به تعویق افتادن کنفرانسگلخانه

موکول شد. مسئله دیگر آن است که اگرچه به  2021به سال  2020است که از نوامبر  متحد سازمان ملل

کند اما بعید است که آنها فراهم می را تعویق افتادن کنفرانس، فرصت بیشتری برای عمل به تعهدات کشورها

در جهت  این فرصت برای جبران رکود اقتصادی، تمایل یا امکانات کافی را برای استفاده ازخود ریزی در برنامه

بحران اقتصادی پیش آمده تهدیدی برای وضعیت بلند مدت به بیان دیگر، داشته باشند.  حفاظت محیط زیست
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به  را تجدیدپذیرهای انرژی درهای جهانی گذاریشود؛ چرا که احتماال سرمایهتغییرات آب و هوایی تلقی می

در این ؛ کندای تضعیف میکاهش تولید گازهای گلخانهاندازد و اهداف زیست محیطی صنایع را برای خطر می

درصد در سال بعد از آن افزایش  5ها به میزان دهد که انتشار آالیندهنشان می 2009تجربه رکود سال  زمینه،

، نیازمند موجود در زمان فعلیترین کنفرانس نامه پاریس، به عنوان مهمبنابراین عمل به تعهدات توافق یافت.

متفاوت است که نه تنها در آن به رفع نیازهای اساسی و ضروری انسان توجه شود، بلکه  تفکریطرز ایجاد 

 تحقق اهداف توسعه پایدار نیز مد نظر قرار گیرد.

 1در دوران پسا کرونا بازیابی سبز -3

ابزارهای کارآمد های ناشی از ویروس کرونا، کشورهای جهان در صدد هستند تا با بکارگیری با توجه به بحران

محیطی در های زیستهای اقتصادی وارد شده را جبران نمایند. از طرفی با توجه به تخریبو موثر، آسیب

های اقتصادی در نظر گرفته شود. در برنامه تدوین های اخیر، ضرورت دارد که وضعیت محیط زیست درسال

تواند های سبز سازگار با محیط زیست میحگذاری در طرمتخصصان بیان نمودند که سرمایههمین راستا، 

های اقتصادی ها برای طراحی برنامه. به طور معمول، دولتکشورها داشته باشداقتصادی را برای  یبهترین بازده

: اولین معیار مدت زمان تحقق و اجرای اقدامات و تاثیرگذاری کنندتمرکز میدو معیار اصلی  بر محرک رشد،

          میزان ازاین اقدامات بر درآمد کشور در بلند مدت است؛ به این معنا که هر و دومی تاثیر  آنها است

از طرفی پایداری محیط زیست و پرداختن به  .گذاری با چه ضریبی در پیشرفت اقتصادی موثر استسرمایه

بحران، اهمیت بسیار دارد. با توجه آن در پروژه های بازیابی، برای دستیابی به نتایج بلند مدت اقتصادی بعد از 

 خود های رشدها و استراتژیدر مدلکشورهای در حال توسعه به ویژه به این موارد، الزم است همه کشورها و 

محیطی را زیستهای های ارتقا پیشرفت اقتصادی، حمایتتغییر ایجاد نمایند؛ به این صورت که در سیاست

ن امر، هماهنگی جهانی بسیار حائز اهمیت است. چرا که سیاستمداران با به گیرند. برای تحقق ایب نیز در نظر

 ،دهندهای خود را افزایش میمدت پروژهحداقل رساندن تأثیرات منفی زیست محیطی، نه تنها پایداری بلند

نیز به وری انرژی را ، امنیت و بهرهتوانند مزایایی مانند کاهش خطر بالیای طبیعی، برابری جنسیتیبلکه می

محیطی های زیستدست آورند. در این زمینه، ایجاد امنیت بیشتر به معنای استفاده از رویکردی است که آسیب

 سبزمفهوم اقتصاد سبز، مسیری برساند. با توجه به این تفاسیر الزم است با توجه ویژه به ابعاد و را به حداقل 

 برای احیای جهان پس از کرونا طراحی نمود. را 

 

 

                                                            
ست. چرا که به دلیل در توضیح تاثیر عوامل مختلف بر محیط زیست بر کرونا از تاثیرات غیر مستقیم هر عامل بر محیط زیست و پرداختن به جزئیات صرف نظر شده ا 1

 گنجد.تکمیلی در حوزه این گزارش نمی هایتوان در همه ابعاد اظهار نظر نمود، از طرفی دیگر، نیز بررسیعدم وجود آمار و اطالعات الزم نمی
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 مفهوم بازیابی سبز -1-3

. اقتصاد سبز برای اولین بار اشاره دارد الزم جهت تحقق اقتصاد سبز مجموعه اقدامات مفهوم بازیابی سبز به

گردید و به عنوان مسیری  معرفی 1992در سال  1در کنفرانس محیط زیست و توسعه پایدار سازمان ملل متحد

شود و در عین می منجر به بهبود رفاه انسان و برابری اجتماعی تحقق این اقتصاد،. شناخته شدبرای پایداری 

ملل  سازمان دهد)برنامه محیط زیستمیکاهش قابل توجهی  را به میزان های زیست محیطیآسیبحال 

 ایشیوههای دولتی و خصوصی به گذاریرشد درآمد و اشتغال توسط سرمایهاقتصاد سبز،  در (.2010، 2متحد

وری منابع و حفظ تنوع زیستی و خدمات که موجب کاهش انتشار آالینده، افزایش بهرهد نشوهدایت می

. مؤلفه اصلی این اقتصاد آن است که سرمایه طبیعی را به عنوان دارایی اصلی یک خواهند شداکوسیستم 

 کند. اقتصاد تلقی می

 : هستند ترین اهداف بازیابی سبز به شرح زیرمهم

 فاده از منابع طبیعیوری در استبهبود بهره 

 هاافزایش مقاومت اکوسیستم 

 مواد غذایی -انرژی-تقویت عدالت اجتماعی، رفاه و مدیریت کارآمد آب 

، حمل یانرژهای المللی اقدامات الزم در حوزهنیاز است که در سطح ملی و بین سبز یابیبازی تحقق اهداف برا

      و مدیریت آب، از طریق  التیشو  جنگلداریپسماند،  تیریمد ،، معماری، تکنولوژی، کشاورزیو نقل

 3د.شون یبانیپشت های موثرگذاریسرمایه

 بازیابی سبز در ایران و جهان  -3-2

ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دارد. در همین راستا، 

    اهداف توسعه پایدار،  جهت محیطی در خالفمنابع طبیعی و زیستبکارگیری نادرست و بیش از اندازه 

د نخواه آن ای نه چندان دور گریبانگیرمحیطی بسیاری بر کشور وارد نموده که در آیندههای زیستآسیب

های ها، ناشی از ترکیب عواملی چون رشد جمعیت، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و فعالیتاین آسیب شد.

 شاخص. اندازدمیرا به خطر  جامعهتوجهی به هر یک از آنها، سالمت و رفاه اجتماعی بی که صنعتی است

                                                            
1 Rio Declaration on Enviroment and Development 

، "اجالس ریو"باشد، با عناوینی همچون اجالس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار که بزرگترین و معتبرترین گردهمایی سازمان ملل متحد می
کشور  172هایی از در شهر ریودوژانیرو برزیل آغاز به کار کرده است و در آن نماینده 1992شناخته می شود. این اجالس در سال  "اجالس زمین"و  "کنفرانس ریو"

 .شرکت نمودند (NGO) های غیردولتینفر از گروه 2400و  دنیا
2 United Nations Environment Programme(UNEP) 

 اند. ترین ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفتهترین و اصلیبسیاری است که در این گزارش مهمهای بازیابی سبز شامل موارد حوزه 3



 

11 

 

 دهدرا برای ایران نشان می 67رتبه  2020های معتبر نیز در سال به عنوان یکی از شاخص 1عملکرد محیطی

نگل زدایی ج زایی وبیابانتوان به محیطی میکه نشانگر وضعیت نامناسب آن است. از جمله مشکالت زیست

های صنعتی و شهری فاضالبرواناب از طرفی  برد؛اشاره نمود که بخش اعظمی از کشور از این موارد رنج می

با گسترش صنعت و عملکرد نادرست در حوزه های ساحلی و زیرزمینی را آلوده کرده است. ها، آبرودخانه

راستای  درباید ایـران  مصادیق،با توجه به این ای در حال نابودی هستند. ها به طور فزایندهکشاورزی نیز، تاالب

کار گیرد تا ضمن دستیابی به بهبود وضعیت اقتصاد سبز ب راهکارهای مناسبی را جهتنیل به توسعه پایدار 

، )ابراهیم زاده و کاشفی دوست نیز پیشرفت نمایداجتمـاعی و  توسعه اقتصـادیمحیطی، در پایداری زیست

بررسی وضعیت ای برای شروع اقدامات موثر باشند. توانند زمینه(. به این منظور الگوهای جهانی می1397

. اندهای مختلفی را انجام دادهها و برنامهبسیاری از کشورها، سیاستدهد که جهانی در این حوزه نشان می

 :هستند چند مورد از این تجربیات به شرح زیر

 وری های مختلفی را تدوین نموده و با تاکید بر بهرهچین برنامههای تجدیدپذیر، در حوزه انرژی

های سبز اختصاص داده است. کشور کنیا و ها را به حوزهگذاریانرژی، بخش قابل توجهی از سرمایه

، بیوگاز و زباله شهری برای های خورشیدی، باد، هیدروژنریزی در خصوص انرژیتونس نیز با برنامه

 سب درآمد و اشتغالزایی استفاده نموده است.ک

   های اساسی  های نوآورانه جهت رفع چالشسازی سیستمریزی شهری پایدار و پیادهبرنامهبرزیل از

 کند.افزایش جمعیت و ایجاد صنایع جدید و مشاغل مختلف استفاده می

 برای تضمین اشتغال، های زیست محیطی روستایی در هند به عنوان یک برنامه ایجاد زیرساخت

 شود.های حاشیه نشین مناطق روستایی شناخته میامنیت و معیشت خانواده

 ها در نپال موجب هدایت و مدیریت منابع این حوزه شده و نقش اصلی را در این مدیریت جنگل

 (.2010برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد،  کند)زمینه دولت ایفا می

توجه به با توجه به موارد فوق و نیز شرایطی که جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا در آن قرار گرفته است، 

های اقتصادی سبز در بعضی اقتصادی ضرورت دارد. در همین راستا برنامهمحیطی در انجام اقدامات ابعاد زیست

مدت خود را جهت بهبود مالی و بلند امهاند. کمیسیون اروپا برننقاط به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته

ها جهت در این برنامه یک توافق کلی برای همسو کردن تالشاست. جبران خسارات اقتصادی اعالم نموده 

که کشورهایی همچون سوئد، هلند، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، دانمارک،  در نظر گرفته شدهسبز  بهبود اقتصادی

                                                            
1 Enviromental Performance Index(EPI) 

 ییآب و هوا راتییو تغ یستیهوا، تنوع ز یاز جمله منابع آب، آلودگ ،یطیمح ستیشاخص ز 22است که براساس مطالعه   یشاخصشاخص عملکرد زیست محیطی،  
 .ردیگیقرار م یمورد بررس
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میلیارد یورو جهت بازیابی  750 همچنیناند. مبورگ به شدت خواستار آن بودهفنالند، پرتغال، لتونی و لوکزا

اقتصادی پس از  کانادا نیز در همین حوزه اعالم نموده که در بازسازی سبز اروپا اختصاص داده شده است.

تسهیالت های تجدیدپذیر، خرید تجهیزات و سبز نمودن صنایع، تولید انرژیکرونا راهکارهای جدیدی را برای 

و حمل و نقل  گذاری برای تولید خودروهای پاکدر جهت راه اندازی و گسترش حمل و نقل سبز، سرمایه

، مانند زیرساخت های دوچرخه یشهر حمل و نقل هایبرنامهها در جهت ایجاد زیرساختریلی سبز و همچنین 

سازمان  1.های این کشور استگر برنامهنیز از دی تمرکز بر کشاورزی سبز و بازیافتاتخاذ خواهد نمود.  سواری

های خود، بر در بیانیهنیز  4های تجدیدپذیرو سازمان انرژی 3، بانک جهانی2المللی پولصندوق بینملل متحد، 

 اند.نموده تاکیدتحقق این اهداف 

 بکارگیری ابزارهای بازیابی سبز در دوران پسا کرونا -3-3

 5مصرف انرژی -3-3-1

گیری مواجه اکسیدکربن با کاهش چشمهای اقتصادی، تقاضای جهانی انرژی و انتشار دیفعالیتدر پی کاهش 

کاهشی میزان برابر بزرگتر از  6حدودا  کاهش انتشار در روزهای آغازین شیوع کرونا، اند، به طوریکه میزانشده

رخ داده  هایجه به تجربه بحراناتفاق افتاد. به هر حال، با توبه دنبال رکود اقتصادی  2009است که در سال 

تغییراتی را در  ،گذاری برای شروع مجدد چرخه اقتصادیاست که سرمایه آنها حاکی از بینی، پیشدر جهان

هایی که برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی ها، اقدامات و برنامهمشاهده سیاست. زندرقم میمصرف انرژی 

از طرفی تغییر  دهد ومطرح شده، توجه به محیط زیست را نشان نمی ندر این دورامدت و بلندمدت کوتاه

بسیار تاثیرگذار خواهد  زمینه تداوم وضعیت فعلی محیط زیستهای دولتی در ها و سیاستسبک زندگی انسان

       ،انرژی در دوران پسا کرونا تولید و مصرف بینی روندبرای بررسی و پیش فوق،بود. با توجه به مطالب 

 6المللی انرژیآژانس بینبر اساس گزارش  د.نشوهای تجدیدپذیر در نظر گرفته میهای فسیلی و انرژیسوخت

 هاهای اخیر بیشترین میزان آالیندگی را به ترتیب زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی و سایر سوختدر سال

 ای( دارا هستند.های هستههای تجدیدپذیر و سوخت)انرژی

 

 

                                                            
ریزی اقتصادی پسا کرونا کما بیش در کشورهای مختلف دیگر به چشم میخورد که یا به طور رسمی تر اعالم نشده و یا در آینده اطالعات اتخاذ و رویکرد سبز در برنامه 1

 تری از آنها در دسترس قرار خواهد گرفت.جامع
2 International Monetary Fund(IMF) 
3 World Bank 
4 International Renewable Energy Agency(IREA) 

 ای به دلیل درصد پایین مصرف و تولید و نیز آمار اندک در خصوص موارد کاربرد آن، صرف نظر شده است. در این گزارش از مصرف انرژی هسته 5
6 International Energy Agency(IEA)  

و در پی بحران  1974، یک سازمان بین الملی استقالل مستقر در پاریس است که در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال آژانس بین المللی انرژی 
 .ایجاد شده است 1973نفت 
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 های فسیلیسوخت -1-1-3-3

شوند. طبق آخرین های تجدیدناپذیر شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ مییا انرژی های فسیلیسوخت

های نفتی و فرآورده(، لذا 1 ل شمارهآمارها، نفت بیشترین میزان تولید و مصرف را در جهان داراست)جدو

یافته و صنعتی دنیا از زمانی که نفت خام به اهمیت بسیاری یافته و بسیاری از کشورهای توسعه 1مشتقات آن

 به همین دلیلاند. برداری از آن تالش کردهتا کنون برای حداکثرسازی بهره عنوان منشاء انرژی شناخته شد

  بسیار حائز اهمیت است.در اقتصاد دنیا  نیز قیمت نفت

 (2)کوادریلیون بی تی یو 2013-2017های های فسیلی بین سالمیزان تولید و مصرف سوخت -1جدول 

 2017 2016 2015 2014 2013 سال

 تولید

 188.682 188.36 187.424 182.23 177.548 نفت

 136.127 130.876 129.645 126.99 125.032 گاز طبیعی

 163.746 158.141 168.435 173.213 172.923 زغال سنگ

های تجدید پذیر و انرژی

 3ایسوخت هسته
79.36 82.297 83.594 87.317 88.313 

 مصرف

 194.714 191.645 191.188 187.539 184.796 نفت

 137.296 132.699 130.052 128.145 127.655 گاز طبیعی

 164.76 165.903 168.479 172.4 172.979 زغال سنگ

های تجدید پذیر و انرژی

 ایسوخت هسته
76.367 79.099 80.384 83.763 86.63 

 اطالعات انرژی آمریکا منبع: اداره 

اختالل در نظم جهانی عرضه و تقاضا، کاهش تقاضا باعث ایجاد مازاد عرضه نفت خام و  شیوع ویروس کرونا با

شد و روسیه و عربستان را وادار به شناخته می 4شد و از طرفی در همین زمان توافقی که با نام اوپک پالس

کشور مذکور با توجه به نیاز شدید به درآمدهای نفتی، سعی کردند کرد، به پایان رسید. هر دو کاهش تولید می

تا با افزایش تولید، کسری بودجه خود را جبران نمایند. این اقدام آنها ضربه سختی بر بازار نفت وارد نمود و 

دالر رسید.  20تا 15که میانگین قیمت هر بشکه نفت خام به  نحویموجب کاهش بیشتر قیمت نفت گردید به 

ای مصرف میلیون بشکه 35تا  30ویروس کرونا موجب کاهش  شیوع 5المللی انرژیبین آژانس مطالعاتبق ط

                                                            
گاز  ،برای تولید پالستیک مواد شیمیایی ،بنزین و مازوتترین آنها شامل موارد زیر است: های نفتی و مشتقات آن موارد کاربرد فراوانی دارند؛ گروهی از مهمفرآورده 1

قیر، قطران طبیعی، موم طبیعی، نفت چراغ  های روان،های اتومبیل، روغنهای هواپیما، سوخت موتور، نفت سفید، سوخت دیزل، نفت گاز، بنزین(، بنزینLNG) مایع
 ی کوره هستند.هاسوخت و
 .استیو تیبی(  1510)ده به نمای پانزده برابر کوآدریلیوناست و یک گیری میزان ذخایر ملی و جهانی واحد اندازهکوآدریلیون  2
های مرتبط با موضوع کرونا، چشم ای به دلیل درصد پایین تولید و مصرف آن در دنیا و عدم وجود اطالعات و تحلیلهای مرتبط با انرژی، از انرژی هستهدر تحلیل 3

 شود. پوشی شده است و آمارهای حاضر به منزله آمار انرژی تجدیدپذیر در نظر گرفته می
 مراجعه نمایید. game-oil-sum-zero-plus-https://www.cfr.org/blog/opecتوانید به لینک وپک پالس میبرای مطالعه بیشتر درباره ا 4

5 International Energy Agency(IEA) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A2%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A2%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://www.cfr.org/blog/opec-plus-zero-sum-oil-game
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ای نزدیک متصور بود توان برای نفت در آیندهنفت در جهان شده است و به همین دلیل بهترین قیمتی که می

را  آن تواند به تدریج روند تولیددالر است. بر اساس موارد بیان شده کاهش تولید و قیمت نفت می 40 کمتر

در خصوص نگهداری تأسیسات تولیدی دامن زده است؛ چرا که این تجهیزات  متوقف سازد که این امر به نگرانی

احتماال ری قیمت پایین نفت ؛ همچنین پایداهستند و تاسیسات به محض بهبود وضعیت بازار نفت مورد نیاز

مانند عراق، لیبی و الجزایر شود و بر توانایی آنها در زمینه  آن ثباتی در کشورهای تولیدکننده عمدهموجب بی

قیمت و تقاضای پایین  اعتقاد دارندبسیاری از صاحبنظران ؛ لذا احیای سطح تولید گذشته نفت تأثیر بگذارد

گیری یک دهد که روند کنونی بازار زمینه را برای شکلتاریخچه نفت نشان میبرای نفت پایدار خواهد بود. اما 

به پایان خواهد رسید و تقاضا برای نفت مجدداً افزایش باالخره روند متضاد فراهم خواهد ساخت. شیوع ویروس 

اولیه عبور از  در مراحل یابد.افزایش میتقاضای نفت و قیمت آن احتماالً به صورت تدریجی  ، بنابراینیابدمی

های شده استفاده خواهد شد و قیمت همچنان پایین خواهد ماند؛ این قیمتدوران قرنطینه، ابتدا از نفت ذخیره 

گیرد و نفت، قیمت آن اوج می یپایین به بهبود وضعیت اقتصادی کمک خواهد نمود. اما پس از احیای تقاضا

 یابد. افزایش می بسیار مصرف آن نیز

که کاهش تقاضای نفت در جریان شیوع  متخصصان نظر دیگری دارند؛ آنها معتقد هستنداز  گروهی دیگر

آنها مبنی بر  اعتقاد های تجدیدپذیر حکایت دارد.گیری دنیای بدون نفت و آغاز عصر انرژیویروس، از شکل

 2050تا  2035های کاهش مصرف نفت بین سال مبنی بر های قبل از شیوع ویروس کرونابینیپیش

(؛  و با توجه به شیوع کرونا و تغییر سبک زندگی، کاهش حمل و نقل و ارتباطات 1پترولیوم بریتیش)است

خام نیز بیش از همه انواع انرژی دچار تغییر شده است و احتماال کاهش تولید حضوری، مصرف و تولید نفت

دور از واقعیت است؛ چرا که با شروع مجدد  بینی بسیاردد. البته این پیشنیز آغاز گر 2035آن زودتر از 

های اقتصادی و عدم وجود بازارهای بزرگ انرژی به عنوان جایگزین نفت، تقاضا برای آن احیا خواهد فعالیت

 های دیگر برای فرآیند فشرده تولید در دسترس جهانیان است. چرا که بیش از انواع سوخت شد

های فسیلی شاید نه به اندازه نفت، اما اهمیت باالیی دارند. گ و گاز طبیعی نیز به عنوان دیگر سوختزغال سن

 د که بعد از نفت، این دو منبع باالترین رتبه تولید و مصرف را در جهان دارا هستندندهمی نشانآمارها نیز 

ی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. (. به دنبال کاهش تقاضا و قیمت نفت، مصرف گاز طبیع1 شماره )جدول

متناسب با تغییرات آینده بازار نفت، گاز طبیعی نیز  زیرا بخش زیادی از تولید آن با نفت پیوند خورده است و

درصد از گاز  70متاثر خواهد شد. از طرفی برای تولید برق، در بسیاری کشورها از جمله کشور ایران به میزان 

در بسیاری از نقاط جهان وجود  برای آن در حال حاضر جایگزین مناسب دیگری شود کهطبیعی استفاده می

ها وجود دارد و به احتمال بسیار باال در دوران پسا در مورد زغال سنگ هم روند مشابهی با سایر سوختندارد. 

                                                            
1 The British Petroleum Company plc (BP) 
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عد از آمارهای کشور چین حاکی از آن است که ب در این خصوصکرونا تقاضا و تولید آن احیا خواهد شد، 

کاهش شیوع ویروس کرونا، مصرف زغال سنگ اندکی افزایش یافته است و به احتمال قوی در آینده نیز بیشتر 

 یابد.افزایش می

همواره به درآمدهای نفتی وابسته بوده  ،گـسترده نفتیو معادن منـابع  مندی ازنیز به دلیل بهره کشور ایران

اقتصاددانان و سیاستمداران به دنبال راه حلی جهت رفع این های اخیر همواره در سال با توجه به اینکهاست. 

مواد اولیه صنایع، رشد ارزش افزوده  به دلیل کاربرد تولیدیاند اما همچنان بـکارگیری نفت بودهوابستگی 

حیطی به با توجه به این موارد و نیز مشکالت زیست م(. 1390گیرد)مشهدی و همکاران، مورد توجه قرار می

های تجدیدپذیر بر انرژی گذاریتواند سرمایهویژه آلودگی هوا که  کشور درگیر آن است، یکی از راهکارها می

پذیر سازد و با توجه به پایانمحیطی را میسر میهای آن هم عمل به تعهدات زیستباشد که برقراری زیرساخت

این امید وجود دارد با تغییرات ایجاد شده در دوره  های فسیلی، تضمینی برای آیندگان است. لذابودن سوخت

 های تجدیدپذیر فراهم آید.  ای برای توجه بیشتر به انرژیکرونا، زمینه

  های تجدید پذیرانرژی -2-1-3-3

در زمانی  را طبیعتآمدن از قابلیت به وجود پذیر انواعی از انرژی هستند که های تجدیدپذیر یا برگشتانرژی

ها (. این نوع از انرژی2019و همکاران،  1شوند)کوئیکپس از مصرف به راحتی جایگزین میو کوتاه دارند 

شوند)گزارش توده، دریایی و انرژی هیدروژن میگرمایی، بادی، آبی، خورشیدی، زیست های زمینشامل انرژی

لحاظ قدرت تکنولوژیکی قادر به رفع بیشتر از  جهان (. در حال حاضر بسیاری از نقاط2010، 2وضعیت جهانی

ای نه های فسیلی در آیندهها نیستند اما با توجه به پایان یافتن منابع سوختنیازها در حوزه این نوع از انرژی

پذیر از کل عرضه انرژی های برگشتسهم انرژی 2035دهند که تا سال اندازها نشان میمچندان دور، چش

                 انتشار  ها،انرژیپترولیوم(؛ به عالوه با توجه به اینکه این  )بریتیشدرصد خواهد رسید 10اولیه به 

های اخیر به دلیل تعهدات کشورها در دهه، های فسیلی دارندسوخت نسبت به تریاکسیدکربن بسیار پاییندی

های انرژی تجدیدپذیر منجر توسعه سیستم؛ همچنین انداهمیت بسیاری یافته ،در مورد کاهش انتشار آالینده

سطح افزایش و نیز ملی به حل مسائلی مانند تولید سوخت ارگانیک مقرون به صرفه، حل مشکالت انرژی 

گذاری در این نوع از ارزش سرمایه همچنینبه توسعه پایدار است. شود که تضمینی برای دستیابی اشتغال می

به عنوان مثال اگر  کند؛میای ایجاد های فسیلی، بازده فزایندهگذاری در سوختسرمایه در مقایسه باها انرژی

یک نیروگاه زغال سنگ و یک نیروگاه توربین بادی را با وسعت مشابه در نظر بگیریم، دومی انرژی بیشتری را 

با ( 2018، 3)مرکز پیشرفت آمریکا هایی که برای آن صرف گردیده در اختیار خواهد گذاشتنسبت به هزینه

                                                            
1 Kuik, et.al(2019) 
2 Global Status Report(GSR) 
3 Center for American Progress 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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های های جدیدی را برای انرژیبینید تقاضای انرژی، پیشتمام این تفاسیر شیوع ویروس کرونا با تغییر رون

 هستند: ارزیابی قابل هااز تحلیل تجدیدناپذیر نیز حاصل نموده است. در این راستا دو نوع

رقابت منابع انرژی جایگزین های فسیلی، با کاهش قیمت سوختها حاکی از آن است که در نوع اول، تحلیل

های فسیلی باعث ایجاد فشار بر منابع انرژی تجدیدپذیر ین بودن قیمت سوختبا آنها سخت خواهد شد. پای

های ارزان قیمت فسیلی واگذار ها عرصه را به سوختشده و اگر حمایتی وجود نداشته باشد، این نوع انرژی

ارشناسان های پاک می تواند به تأخیر بیفتد و یا دچار مشکالتی شود. ککنند. به طور خالصه، توسعه انرژیمی

نیز معتقدند که به دنبال رکود اقتصادی پیش آمده ممکن است بودجه کمتری برای  IEAارشد انرژی در 

و استفاده از آنها جهت کاهش آلودگی و تغییرات  در نظر گرفته شودهای تجدید پذیر گذاری در انرژیسرمایه

 منفی آب و هوا در اولویت قرار نگیرد. 

گذاران و سیاستمداران که بی ثباتی قیمت نفت در آینده، سرمایه اعتقاد دارند صاحبنظران ،هادر نوع دوم تحلیل

ها نماید تا در بلندمدت از بازدهی باالی این پروژههای انرژی تجدیدپذیر میگذاری در پروژهرا ترغیب به سرمایه

تولید، ممکن است قیمت نفت افزایش های اقتصادی و رشد مند گردند. از طرفی دیگر با آغاز مجدد فعالیتبهره

های تجدیدپذیر ایجاد خواهد شد. همچنین گسترش این یابد که از این منظر نیز تمایل بیشتری به انرژی

شکل گرفته کمک نماید؛ چرا که نقش بسیار مهمی  اقتصادی تواند در بلند مدت به درمان بحرانها میانرژی

 1انجمن صنایع انرژی خورشیدیراستا  دارد. در همینکشورها و توسعه تبع آن در رشد  زایی و بهدر اشتغال

نفر شاغل موجود در این  250.000از نفر  120.000تخمین زده است که در بخش انرژی خورشیدی تقریباً 

اظهار  2انجمن انرژی باد آمریکا. از طرفی اندبه دلیل شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده، بخش

 2030گذاری شود، حدودا تا سال میلیارد دالر سرمایه 57تا  28که اگر در صنعت باد دریایی بین  استکرده 

توان نقش این صنایع به لحاظ ایجاد شغل ایجاد خواهد شد؛ بنا بر این اظهارات می 83.000تا  45.000بین 

 زایی را برجسته دانست. ارزش و اشتغال

تکنولوژی  هایپیشرفت دلیلتجدیدپذیر، به انرژی های بسیار در بخش علی رغم شکست در کشور ایران نیز

شکاف که این زمینه ایجاد شود به نحوی  رشد در برای باالییپتانسیل  که شودبینی میپیش در جهان،

در زمان  از لحاظ ظرفیت تولیدیکاهش دهد. های فسیلی و منابع انرژی تجدیدپذیر را ای بین سوختهزینه

درصد باالتر از  17سال وجود دارد که این میزان یک روز آفتابی در  280 در کشور طور میانگین به، کنونی

                                                            
1 Solar Energy Industries Association (SEIA) 

 نی، ا 2019متحده است. در سال  االتیدر ا یدیخورش یصنعت انرژ یرانتفاعیتجارت غ یمل هیشد ، اتحاد سیتأس 1974، که در سال  یدیخورش یانرژ عیانجمن صنا
 .شرکت عضو را گزارش کردند 1000گروه حداقل 

2 American Wind Energy Association(AWEA) 

 هایپروژه دهندهتوسعه ندگانینما. این انجمن متشکل از شده است تاسیس 1974مستقر در واشنگتن است که در سال  یمل یانجمن تجار کی کایباد آمر یانجمن انرژ
 باشد.می باد عتصن مرتبط باافراد  ری، محققان و سایکاربرد یکنندگان قطعات، برنامه ها دی، ارائه دهندگان خدمات، تولزاتیکنندگان تجه نی، تأمیباد یانرژ

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKyajGr8jpAhXipIsKHVYlD3YQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.seia.org%2F&usg=AOvVaw3q_O7NzNsN2Qvy-knxHmYo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKyajGr8jpAhXipIsKHVYlD3YQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.seia.org%2F&usg=AOvVaw3q_O7NzNsN2Qvy-knxHmYo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKyajGr8jpAhXipIsKHVYlD3YQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.seia.org%2F&usg=AOvVaw3q_O7NzNsN2Qvy-knxHmYo
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ها برای تولید انرژی خورشیدی تجهیز گردند آنگاه مشکالت درصد از بیابان 1میانگین جهانی است؛ لذا اگر تنها 

 1ر حال حاضر تنها کمتر از د شد، این در حالی است که انرژی خورشیدی دنناشی از تولید برق رفع خواه

ای در کشور وجود های گستردههای بادی نیز ظرفیتدارد. در مورد نیروگاه سهمدرصد در تولید برق کل کشور 

های وری برق ایران نیروگاههای تجدیدپذیر و بهرهطبق اظهارات سازمان انرژی(. از طرفی 1398د)گلستانه، ندار

اند حدودا از انتشار دو میلیون گاز مگاوات رسیده، توانسته 800آنها به تجدیدپذیر کشور که اکنون ظرفیت 

نیروگاه  55نیروگاه تجدیدپذیر درکشور ساخته شده است که تقریبا  120ای جلوگیری نمایند. تاکنون گلخانه

 به طور کلی .شوندهای کوچک آبی و زیست توده محسوب مینیروگاه بادی و بقیه نیروگاه 19خورشیدی و 

های دولتی است به نحوی که ها و حمایتمستلزم تغییر سیاست ،های بیشتر و گسترش این حوزهپیشرفت

به حضور در این  بخش خصوصی نشان دهد و آنان را ترغیبن اراگذرمایهعالمت قابل اعتمادی را به سبتواند 

  برداری و گسترش بر بهرهید دهنده تاکنشان در این زمینه قوانین و اسناد باالدستیبررسی نماید.  حوزه

 است که های کلی نظام جمهوری اسالمیسیاست( ب)بند  ترین آنهایکی از مهم. استهای تجدیدپذیر انررژی

پذیرها تالش برای استفاده از سهم تجدید بر ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور با رعایت مسایل زیست محیطی و

، های کلی برنامه ششم توسعهسیاستهمچنین در دارد؛  تاکید...  و خورشیدی و بادیهای و ایجاد نیروگاه

پذیر و نوین است به طوری های تجدیدن هم افزایش سهم انرژیو آ وجود داردفقط یک بند در خصوص انرژی 

 5000هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد که از این میزان،  25که بر اساس این برنامه 

 انرژی هایدولت مکلف است سهم نیروگاه ر این اساسب. های تجدیدپذیر خواهد بودات مربوط به انرژیمگاو

گذاری بخش غیر دولتی با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای تجدیدپذیر را با اولویت سرمایه

نامه هیات چنین بر اساس تصویبحداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند. هم به مذکور، قانون برنامه

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر شده است که  138استناد به اصل  باو  1395وزیران در سال 

ها بر اساس ها و شهرداریهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکشرکت ت،ها، موسساوزارتخانه

درصد از برق مصرفی  20دو سال حداقل  طیفهرستی که وزارت نیرو تعیین و منتشر کرده، وظیفه دارند 

 کشور درکه  دهندنشان می موارد مطرح شده .1نمایندهای تجدیدپذیر تامین های خود را از انرژیساختمان

که  عملکرد بسیار ناکارآمدی داشتهبا وجود قوانین و الزامات، های تجدیدپذیر، مندی از انرژیو بهرهستیابی د

های ایجاد صرفه بابنابراین ضرورت دارد تا  ،های دولتی استحمایت نیازمندقبل از هر مورد دیگری، جبران آن 

 ن روند تضمین گردد. توسعه و تداوم ای در بلندمدت اقتصادی و ورود بخش خصوصی

 ( ITاستفاده از اینترنت و فناوری اطالعات) -2-3-3

                                                            
 مراجعه نمایید. http://www.satba.gov.irتوانید به لینک های زیادی در این حوزه ابالغ شده است که برای مشاهده آنها مینامهقوانین و آیین 1

http://www.satba.gov.ir/
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های کاری از حضور فیزیکی به فعالیت از برنامه تغییر ها وفعالیت در دوره شیوع ویروس کرونا با تغییر شیوه

استفاده  جدید، نگرش و شیوه زندگیگیری شکلراه دور، این احتمال وجود دارد که در دوران پسا کرونا نیز، با 

هایی ای این حال استفاده از این حوزه چالشاز فناوری اطالعات و اینترنت در ابعاد گوناگون آن تداوم یابد. 

یکی از آنهاست، به عنوان مثال به رایانه و اینترنت  همگانی عدم برابری در دسترسی نیز به هموراه دارد؛ 

توانند به اینترنت کنند یا به هر دلیل دیگری نمیندگی میافرادی که در مناطق محروم و یا دور افتاده ز

اطالعات  اعتماد برای قرار دادن همچنین عدم مانند.دسترسی داشته باشند، از خدمات الکترونیکی بی بهره می

اما با   شود.های اصلی محسوب میاز دیگر چالشپذیری در برابر حمالت سایبری  آسیبدر فضای اینترنتی و 

بر محیط زیست، انجام گردیده نتایج عمده آنها  های الکترونیکاثر فعالیتدر خصوص توجه به مطالعاتی که 

ها با کاهش تردد و حمل و نقل، کاهش مصرف کاغذ و به تبع آن به طور کلی این فعالیتدهد که نشان می

 و 2؛ دنیل1،2001)فیچترنماینداز محیط زیست محافظت می زدایی و تولید ضایعات کمترکاهش جنگل

 گیرند به شرح زیر قابل ارزیابی هستند: مواردی که در این حوزه جای می تریناز اینرو مهم(. 2002همکاران، 

 3دولت الکترونیک -3-3-2-1

       شکل ها و شهرونـدان ای از ارتباطات الکترونیکی است که بین دولت، سازماندولت الکترونیک مجموعه

خدمات دولتی به متقاضیان و بکارگیری کارا و موثر فناوری اطالعات در جهت ارائه . به بیان دیگر گیردمی

های اقتصادی و موسسات شهروندان، بنگاه شود کهگیری دولت الکترونیک میمنجر به شکلتسهیل امور دولت 

گردد توسط دولت الکترونیک ارائه می(. خدماتی که 0092و همکاران،  4دولتی از جمله متقاضیان آن هستند)لو

گری، خدمات مشاوره از راه دور، خدمات واسطهاز قبیل مواردی  آنها شاملترین مهم بسیار گسترده است، اما

های الکترونیکی، کاریابی، ارائه اطالعات آماری، خدمات پلیس الکترونیکی و خدمات سیاستگذاری ارائه فرم

لی دولت الکترونیکی، ایجاد یک فضای دیجیتالی برای ارائه اطالعات، ایجاد هدف اص . شوندمیالکترونیکی 

ارتباطات و ارائه خدمات مناسب جهت رفع نیازهای تجاری و عمومی افراد جامعه است. در این راستا نیاز است 

بازسازی روابط   اتواند بدولت الکترونیک می که نهاد یا ادارات دولتی، فناوری اطالعاتی مدرنی را به کار گیرند.

بسیار  افزایش شفافیت ارتباط مردم با دولتو  ایجاد حکومت مشارکتی، توسعه اقتصادی، ها با مردممیان دولت

 کمک کننده باشد. 

                                                            
1 Fichter(2001) 
2 Daniel, et.al(2002) 
3 E-government 
4 Lu, et.al(2009) 
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  تبع به و منطقه در فناوری و علم انداز بیست ساله کشور، جایگاه اول چشم سندنیز در کشور ایران 

دهد در نظر گرفته است؛ سیر قوانین نیز نشان می 1404 افق برایمنطقه را  در الکترونیک دولت آن،

 ای شده است:که به جایگاه دولت الکترونیک توجه ویژه

 1(1389)فروردین  های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم رهبریسیاست 

 2مجلس شورای اسالمی(  1395)مصوب سال  های توسعهقانون احکام دائمی برنامه 

 3( 1396-1400) ششم توسعه قانون برنامه 

رتبه  دارایدهد که ایران نشان می4آمارها برای شاخص توسعه دولت الکترونیکیآخرین  که است حالی در این

در تعیین شاخص دولت الکترونیکی  (.2018، 5)سازمان ملل متحد مورد بررسی استکشور  193در بین  86

 تعداد خطوط تلفن ثابت مدو  افراد دارای دسترسی به اینترنتهای شخصی، معیارهایی از جمله تعداد رایانه

گیرد. درصد جمعیت شهری شاخص توسعه نیروی انسانی و شاخص دسترسی اطالعات نیز از نظر قرار می

. مشاهده رتبه ایران و وضعیت توسط سازمان ملل متحد است دیگر معیارهای تعیین شاخص دولت الکترونیک

نیازهای الزم برای توسعه فناوری اطالعات در ایران ها و پیشضعف زیر ساخت های مرتبط نشانگرشاخص

اند. آمیز نبوده هایی که تا کنون انجام گرفته، در عمل چندان موفقیتریزیها و برنامهچرا که گزارشاست. 

وری ارتباطات و نام تکفا )طرح توسعه و کاربرد فنا ای بهها پیش، دولت در گزارشی جامع، از طرح ویژهسال

گاه هیچ 2تکفا  با نام دوم آن تا پایان دولت دوم ادامه یافت اما مرحله تکفا. اجرای نموداطالعات ایران( رونمایی 

خود  ترین زمان ممکن، خدمات. در این طرح ذکر شده بود که اکثر نهادهای دولتی باید در سریعاجرایی نشد

اندازی یک دولت الکترونیک شود که راهمی هبا توجه به این موارد مشاهد را از طریق فضای مجازی ارائه نمایند.

با توجه به مطالب مطرح شده، الزم است با رفع موانع و  واقعی، نیازمند عزم جدی و رفع موانع موجود است. 

 ذیرد.انجام پ های دولت الکترونیکهمؤلف توسعة ریزی جهتبستر مناسبی برای برنامههای این حوزه، چالش

 به دسترسی میزان های مختلف،در بخش اینترنت نفوذ ضریب در ابعادی چون توسعة باید ریزیاین برنامه

                                                            
 آمده است. توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومیمتن سیاست  15در مورد شماره  1
زی، ایجاد ریهای برنامهمنظور تقویت زیرساخت د بههستن ( قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف5های موضوع ماده )کلیه دستگاهاشاره شده است که  38در ماده  2

های اطالعاتی گانه به بانکشفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه
 صورت رایگان پاسخ دهند. گانه بههای وابسته به قوای سهگرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه های صورتموجود کشور به استعالم

ی هاوری زیرساختتوسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطالعات و افزایش بهره به منظوربه اشکال مختلف آورده شده که  67در بندهای ماده  3
های داخلی دستگاه مربوط قلمرو فعالیت اختصاصی در استفاده باشند برایمی دارای شبکه ارتباطی مستقل که اجرائی و نهادهای غیرنظامی هایدستگاه کشور، ارتباطی

 أخذه ب شبکه ملی اطالعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر مجاز
 د.باشنو وفق مصوبات شورایعالی فضای مجازی میمجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

4 E-Government Development Index (EGDI) 
5 United Nations 
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صورت  پیشرفته هاییفناور تأمین و تهیه تالش دولتی در میزان ی،گذارسرمایه به دسترسی فناوری، آخرین

  1گیرد.

 

 تجارت الکترونیک -2-2-3-3

شود. برای تجارت در کشورهای پیشرفته محسوب می ییکی از ارکان توسعه اقتصادتجارت الکترونیک امروزه 

عبارت است از کاربرد فناوری به منظور اتوماسیون  الکترونیک تعاریف مختلفی وجود دارد اما تعریف کلی آن

(. 2001 ،2)توئرک گیردها صورت میکنندگان، مشتریان و شرکتمیان تأمینکه  معامالت تجاری و کسب و کار

 دولتبنگاه با  ،، بنگاه با مشتریگاهمعامالت بنگاه با بن افتد که شاملتجارت الکترونیک در چند سطح اتفاق می

دهد ایران در تعامالت بنگاه با مشتری که و نهایتا معامالت مشتری با مشتری است که آخرین آمارها نشان می

رتبه  2018ترین تاثیرات تجارت الکترونیک بر اقتصادهای ملی و اقتصاد جهانی است، در سال از جمله مهم

در ابعاد دیگر تجارت الکترونیکی  عملکرد کشور (.2019، 3)آنکتاد را در سطح جهانی کسب نموده است 49

هزار  208به میزان  1397حاکی از آن است که حجم کل گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور در سال 

 9.09میلیارد تومان بوده است و نسبت حقیقی مبلغ کل معامالت تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی 

 اقدامات و هاسیاست الزم است(. برای ارتقا جایگاه کشور 1397درصد است)مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، 

 مالیاتی قوانین همچنین یابد. توسعه کار و کسب محیط برای بهبود گذاریسرمایه از حمایت جهت در دولت

 کلی دهکنن تنظیم جایگاه نیز که رقابت شورای گردد. منظور وکار کسب صاحبان تشویقی برای قراردادی و

 اطالعات فناوری تخصصی بخس ارتباطات را داراست باید به عنوان مقررات تنظیم و کمیسیون کشور در رقابت

در خصوص موانع مختلفی که بر سر راه  پیگیری نماید. جدی صورت به را حوزه این در رقابت تنظیم موضوع

 توان به موارد زیر اشاره نمود:تجارت الکترونیک در ایران وجود دارد می

 های حقوقی و قانونی الزم برای تجارت الکترونیکفقدان زمینه 

 های کوچکها و شرکتهزینه اولیه قابل توجه برای موسسه 

 گذاریعدم وجود انگیزه برای سرمایه 

 حوزه تجارت الکترونیکیاز ایران در های تجاری فعال جهانی پشتیبانی نکردن شرکت 

 مات تجارت الکترونیک در کشورهای دولتی و خصوصی ارائه دهنده خدنبود مراکز و شرکت 

                                                            
نجام تعهدات خود، در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک نیز طبق اظهارات دفتر فناوری اطالعات سازمان حفاظت محیط زیست این سازمان قصد دارد عالوه بر ا 1

های دولتی و صنایع با فناوری اطالعات، قرار دهد. بر این اساس های زیست محیطی، خط مشی مناسب و کارآمدی را در اختیار سازمانکاهش آلودگی کنترل وبه منظور 
 بینی شده است که بسیاری از معضالت زیست محیطی کشور را با امکانات فناوری اطالعات محدود و یا کنترل نمود.پیش

2 Tuerk(2001) 
3 United Nations Conference on Trade And Development 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA


 

21 

 

 نبود راهکار برای دریافت مالیات و حقوق گمرکی 

  کنندگانمناسب برای حمایت از حقوق مصرفوجود عملکرد عدم 

 

 

 1آموزش الکترونیک -3-3-2-3

های ها و رسانهفناوریهای آموزشی اینترنتی و کسب دانش از طریق به برگزاری دورهآموزش الکترونیک 

هنوز  این نوع از آموزشهای موفق آموزش در جهان است. شود که امروزه یکی از روشاطالق میالکترونیکی 

افزایش خطر تقلب در هنگام ارزیابی، انزوای  هایی مانندشود چرا که چالشیک روش کامل محسوب نمی

حال آموزش الکترونیک در با این حال های ارتباطی را در بر دارد. و عدم پیشرفت مهارت دانشجویان اجتماعی

ها را دگرگون تواند دانش، مهارت و عملکرد انسانشماری در مباحث آموزشی دارد و میحاضر کاربردهای بی

های هایی انجام شده است و فعالیتدهد که تالشنشان می بررسی وضعیت آموزش الکترونیک در ایرانسازد. 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه  ،نشگاه تهراندا دانشگاه پیام نور، چون مواردی

(. 1392)محمودی و یعقوبی، گیرنددر این گروه جای میمجازی شیراز و برخی دیگر از مراکز مجازی اسالمی 

مراحل اولیه توسعه در هنوز  بخش خصوصی و دولتی در این حوزه، آموزش الکترونیکی هایبا وجود تمام تالش

شوند. گروهی از این موانع به خود قرار دارد و موانع بسیاری موجب عدم پیشروی در این حوزه محسوب می

  شرح زیر هستند:

 نبود حقوق مالکیت معنوی 

 هامشخص نبودن ارزش مدرک تحصیلی مربوط به دوره 

 کمبود نیروی انسانی متخصص 

  ضعف در تهیه منابع الکترونیکی 

  کشوروجود فرهنگ شفاهی در 

 (.1386)حسینی لرگانی و همکاران،  مقاومت در برابر نظام نوین آموزشی 

 بانکداری الکترونیک -4-2-3-3

بانکداری الکترونیک به معنای توسعه کلیه خدمات بانکی از طریق سیستم فناوری اطالعات است که بر حسب 

های خودپرداز بانکداری اینترنتی، بانکداری مبتنی بر دستگاه مواردی چون امکانات و نیازهای بازار به صورت

(. وضعیت توسعه بانکداری 1387)حسنی و همکاران،  شودو بانکداری مبتنی بر شعب الکترونیکی ارائه می

                                                            
1 E-Learning 
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رشد مالی بسیاری در این حوزه وجود داشته که ناشی  1398دهد که در تابستان الکترونیک در ایران نشان می

 1397درصدی را نسبت به سال  25عامالت مختلف است. به طور مثال افزایش معامالت شتاب رشد از رشد م

درصد افزایش در کل معامالت  28های پرداخت داخلی نیز، در مدت مذکور تجربه نموده است. شبکه تراکنش

در  1دهند که پایایمیلیارد تراکنش را پردازش نموده است. آمارهای بانک مرکزی نشان م 27.6را ثبت کرده و 

میلیارد  148هزار میلیارد ریال ) 19.000میلیون معامالت را در خود جای داده است و  874مدت شش ماه، 

میلیون معامالت ثبت گردیده که نسبت به سال قبل  13.6 نیز 2ساتنا در سامانه دالر( نیز تسویه نموده است.

آل مسیری طوالنی پیش رو ور تا رسیدن به وضعیت ایدهدرصد رشد داشته است. با این حال هنوز کش 82آن، 

 شامل موارد زیر هستند:دارد و در مرحله اول باید مشکالت این حوزه را رفع نماید. بخشی از این مشکالت 

 عدم وجود دانش و آگاهی کافی مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیک 

 کترونیکضعف قوانین موجود جهت استفاده از خدمات بانکداری ال 

 دانش و مهارت ضعیف مدیران ارشد در بانکداری الکترونیک 

 د توسکه بانکداری الکترونیکننبود وحدت رویه در فرآی 

 الکترونیک ه الزم جهت تجهیز فنی سازمان در راستای بهبود سخت افزاری بانکدارینعدم تأمین هزی 

 (.1395هیکل و غریب، )خوش

 3سالمت الکترونیک -3-3-2-5

الکترونیک مفهومی است که در آن سالمت و بهداشت توسط فرآیندهای الکترونیکی و ارتباطات سالمت 

های بهداشتی و مسائل مرتبط با بهداشت و سالمت است که به طور شود و همچنین شامل برنامهپشتیبانی می

ن سازمان قرار های ایدر سازمان جهانی بهداشت تصویب گردید و از آن پس در اولویت 2005رسمی در سال 

های پزشکی، ها در زمینهاین مفهوم طیف وسیعی از خدمات یا سیستم(. 2016)سازمان بهداشت جهانی،  گرفت

پزشک ، پرونده الکترونیک سالمتگیرد که مواردی مانند در بر می را فناوری اطالعاتبهداشت و درمان و 

و استفاده از  دانش بهداشتیمدیریت ، سیستم داروی تلفنی سیستم پشتیبانی،، نسخه الکترونیکای، رایانه

در کشور شود. در سطح کالن و بیمار را شامل می های بهداشتیدادهآوری های تلفن همراه در جمعدستگاه

                                                            
دهد تمامی تبادالت بین بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. کاربرد اصلی ها اجازه میپایا یک سیستم تبادل اطالعات بانکی است که به بانک 1

بین بانکی با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس از تکمیل مراحل پیاده سازی، ارائه خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر های خرد این سامانه، مکانیزه کردن پرداخت

 .ها صادر نمایندهای سایر بانکتوانند بنا به درخواست مشتری، دستور واریز و یا برداشت وجوه در حسابهای عضو آن میسازد. به کمک این سامانه، بانکمی
گیرد، مشروط بر اینکه حساب تسویه بانک دارای مانده ناپذیر انجام میصورت آنی، قطعی، نهایی و برگشت بانکی بهتسویه مبادالت بین ای است که در آن،ساتنا سامانه 2

های ار گرفته و در صورت عدم تأمین نقدینگی، درخواستصورت مبادالت تا تأمین نقدینگی و تا پایان روز در صف انتظار قرکافی برای انجام تسویه باشد، در غیر این

 .های کالن و تجاری ایجاد شده استبانکی و انجام پرداختها، شامل تسویه بینشوند. بنابراین این سامانه برای دو کاربرد اساسی بانکمربوطه ابطال و برگشت داده می
3 E-Health 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://en.wikipedia.org/wiki/Computerized_physician_order_entry
https://en.wikipedia.org/wiki/Computerized_physician_order_entry
https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_decision_support_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_decision_support_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Telemedicine
https://en.wikipedia.org/wiki/Telemedicine
https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_data
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قانون برنامه  35ایران نیز در حوزه سالمت الکترونیک فرآیندهایی آغاز گردیده است. مطابق با بند الف ماده 

منظور ارائه خدمات الکترونیکی پنجم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند تا به 

های اطالعاتی مراکز سالمت در انیان و سامانهسالمت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایر

هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال اقدام نمایند. آخرین اقدامات وزارت بهداشت در 

میلیون پرونده الکترونیک سالمت، تشکیل شده است. همچنین  4 /5دهد که در حال حاضر این زمینه نشان می

، ایجاد های تشخیص پزشکیبه طور مثال آزمایشگاه ؛اقدامات دیگری انجام شده استها در طی این سال

با این حال در این حوزه از جمله این اقدامات است. « پرونده سالمت الکترونیک»و « کارت هوشمند سالمت»

جمله این موانع موارد زیر از است.  کیفیت مطلوب نیز موانع متعددی مانع از پیشرفت فرآیندها و ارتقا به سطح

 هستند:

 گذاری منابع سالمتینحصاری مراکز سالمت در به اشتراکبرخوردهای ا 

  های مرتبط با سالمت الکترونیکبازده مالی ملموس و محسوس برای اجرای پروژهعدم وجود 

 های خارجی مورد نیاز در سالمت الکترونیکهای باالی استقرار سیستمهزینه 

 های ستادی وزارت بهداشتهای علوم پزشکی و فعالیتدانشگاه وجود شکاف بین فرآیندهای 

 وجود مشکالت و نقایص بسیار در طراحی و اجرای فرآیندهای بهداشتی و درمانی 

 وجود مقاومت در مدیران حوزه سالمت در برابر احتمال تغییر وضعیت موجود 

  های اطالعاتی سالمتبه نیازهای مشتریان سیستم اندکتوجه 

 یت باال نسبت به حفظ محرمانگی و امنیت اطالعات بیمارانوجود حساس 

 نبود سیستم نظارت و ارزشیابی بر روی اعمال صحیح قوانین مرتبط با سالمت الکترونیک 

 های الکترونیکی در ایرانموانع فعالیت -6-2-3-3

 موانع فرهنگی -

استفاده در اینترنت و به تبع آن گیرد، مسئله زبان مورد یکی از مشکالتی که در حوزه فرهنگ جای می

های انتقال الکترونیکی وجوه است، از آنجا که زبان رایج در ایران فارسی است، استفاده از زبان انگلیسی سیستم

  (.1387)شیخانی،  برای اغلب افراد مشکل است

 امنیت و حریم شخصی عدم تضمین حفاظت از -

(. ایجاد اعتماد 1382فرد، الهیاری) اطالعات، مسائل امنیتی استمهمترین چالش موجود در پذیرش فناوری 

ای اساسی است. از طرف های نوین ارتباطات و اطالعات مسئلهقابل اتکا بودن فناوری دردر ارتباط با امنیت 
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رای بنابراین بدیگر، اگر حریم شخصی افراد نقض شود، تأثیر منفی بر اعتماد آنها در استفاده از خدمات دارد؛ 

های مناسب مورد نیاز به منظور جلب اعتماد سیاستالزم است حفظ حریم شخصی افراد در فضای الکترونیک، 

  گرددتدوین  متقاضیان

 های اساسی و ساختار اداری مطلوبزیر ساخت کفایت عدم -

فراهم  معتبریهای جانبه امور، سیستمکند که برای انجام همهایجاد فرآیندهای الکترونیکی و آنالین ایجاب می

هایی از قبیل شود که با مشکالت و محدودیتگونه دریافت میاین وضعیت ایران در این زمینه،شود. با مشاهده 

نظیر برق، مخابرات، ماهواره، خدمات اینترنت و دسترسی به اینترنت مواجه  مناسبهای عدم وجود زیرساخت

 هستیم. 

 های انسانیکمبود سرمایه -

های نوین ترین منابع در دنیای پیچیده فناوریترین و شاید  مهمهای انسانی یکی از کمیابمایهامروزه سر 

به اندازه گردند. در مباحث توسعه فناوری اطالعاتی و ارتباطی، منابع انسانی ارتباطی و اطالعاتی محسوب می

سوم از جمله ایران را در تنگنا مورد توجه هستند. آنچه که امروزه کشورهای جهان  تکنولوژیمنابع مالی و 

در  فرار مغزها یاهای انسانی فرار سرمایههمچنین عات است. اطالکمبود نیروی متخصص فناوری  ،قرار داده

  1(.1389)مقیمی،  را تشدید کرده است مورد نظر مشکلاین زمینه 

 عدم ارائه گسترده خدمات اینترنتی  -

که امروزه به چالشی مهم تبدیل شده و از آن با عنوان شکاف ای است مشکل دسترسی به اینترنت مساله

 یالکترونیکهای فعالیت لذا برای اینکه همواره وجود دارد. آن شدت یافتنخطر  که شوددیجیتال نام برده می

 (. 1393)جراحی، محیا شودتر سریعخدمات جهت ارائه الزم های تکنولوژیکی ، باید زیرساختاثرگذار باشد

 های کارآمدو آموزش کافی دانش عدم -

جدید، نداشتن دانش استفاده از  هایها و فناوریت پذیرش و بکارگیری سیستمالترین مشکیکی از مهم

ندارند؛ آشنایی  آنها، اما با نحوه بکارگیری ها هستندافراد مایل به استفاده از این سیستمبسیاری از آنهاست. 

تواند در میبا در نظر گرفتن سازوکارهای آموزشی متقاضیان بنابراین توجه به ارتقای سطح آگاهی و دانش 

 2(7138 رسانی، اطالع دبیرخانه شورای عالی) این مورد موثر باشد

 3مدیریت پسماند -3-3-3

                                                            
توان استفاده از همگانی متناسب با باشد. یک بعد آن مربوط به دانش عمومی جامعه است، در صورتی که سطح سواد میسرمایه انسانی از ابعاد مختلف قابل بررسی  1

ی، ها و فقر اقتصادزندگی روستایی، پایین بودن سطح سواد، نارسایی در ایران،های فناوری خواهد بود. پیشرفتاستفاده از برای ی محرک، عامل باشد تکنولوژی فراگیر کشور

 گردد. های ارتباطی نوین محسوب میجهت گسترش شبکه یسیاسی و اجتماعی، مانع بسیار بزرگ

 اند.  ( آورده شده2( و )1ی در پیوست )کیالکترون هایتیفعال یدر راستا ستیز طیحفاظت از محی و کیالکترون هایتیفعال هایچالشمطالب مرتبط با  2
بیمارستانی و عفونی صحبت شده است و همچنین به مصرف مواد ضد عفونی کننده و شوینده اشاره گردیده که به دلیل عدم در این قسمت در خصوص پسماندهای  3

 وجود آمارهای مشخص در این حوزه جایگاه دقیق کشور مشخص نیست.
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را در معرض خطرات ناشی از مواد شیمیایی و سمی  انسان و سایر جانداران همواره طبیعتبه  هازباله ورود

که شود، تولید می پسماندهای عفونی بسیاریفراگیر شدن ویروس کرونا قطعا دهد. با توجه به قرار می

ها و یا دریاها ها، دریاچهبه رودخانهها مستقیما اهمیت است. اگر این زباله اماندهی و مدیریت آنها بسیار حائزس

همچنین افرادی د شد. نخواه حیواناتو نجر به انباشته شدن مواد سمی در چرخه غذایی انسان مد نتخلیه شو

از منظری دیگر، . دشونهای عفونی و مزمن بیماریممکن است دچار  ،گیرندمیه با این مواد قرار که در مواج

 لزوم د،نشوجام میبرای درمان آن انهای بهداشتی و پزشکی که با توجه به وسعت شیوع کرونا و مراقبت

و این مواد شیمیایی هستند . دهدرا افزایش میو بهداشتی  مواد ضدعفونی کنندهو  هاشوینده استفاده از

به صورت محلول  ساختار ویژه مولکولی و ترکیب آنها که به طور عمده شامل کربن، گوگرد و نیتروژن است،

بندی مواد مصرفی در این دهند. از طرفی بستهو خاصیت مولکولی آب را تحت تاثیر قرار می شدهآب  وارد

 زیست وارد ناپذیری را به محیطجبران هایآسیب لذا ورود آنها به طبیعتکنند. حوزه نیز زباله ایجاد می

یست محیطی به شمار ز از معضالت و عفونی بیمارستانی هایمدیریت پسمانددر کشور ایران نیز، . نمایدمی

شوند که پیامدهای منفی جدی بر های معمولی تخلیه و دفع میهمراه زباله هااین زباله ،مواقع اغلب؛ رودمی

زمینی به مواد سمی، فلزات  های سطحی و زیر. بسیاری از منابع آبگذارندبر جای میهای آب شیرین سفره

اگر آب آلوده . قرار گرفته استشدت مورد تهدید ه د و حیات آنها بانهای آلی پایدار آلوده شدهآالینده سنگین و

برای مصارفی مانند آشامیدن، استحمام یا شستشو، تهیه غذا یا آبیاری محصوالت خوراکی مورد استفاده قرار 

الزم است کننده و شوینده نیز، عفونیدر خصوص سایر مواد ضد. اندازدگیرد، سالمت افراد را به خطر می

محیطی کنترل میزان اثرات زیستبا  انجام پذیرد تازیست  با محیط تدابیری جهت تولید محصوالت سازگار

  جلوگیری شود. هااکوسیستمرسانی به از آسیب این محصوالت

 مشاغل سبز -4-3-3

احیای که در حفظ یا هستند  مشاغل سبز یکی از موارد کلیدی جهت دستیابی به اهداف توسعه سبز اقتصادی

تولید وسایل  پذیر،تجدید های، انرژیهای معماریتوانند در حوزهمحیط زیست نقش دارند. این نوع مشاغل می

 1در همین راستا سازمان جهانی کاردیگر ایجاد شوند. زیست محیطی  هایکشاورزی، اکوتوریسم و حوزه نقلیه،

 18اقتصادی به سوی سبز شدن قابلیت ایجاد کند که با توجه به بحران پیش آمده، تغییرات روند بیان می

تحریک اقتصاد و  ،همچنین برای ایجاد مشاغل سبز؛ میلیون شغل در اقتصاد جهانی را به وجود آورده است

                                                            
1International Labour Organization(ILO) 

 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo1_zZy_rpAhVsUhUIHXKnAVcQFjAAegQIERAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2F&usg=AOvVaw0xU2Y7Fg9NCAshEXLjHJvL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo1_zZy_rpAhVsUhUIHXKnAVcQFjAAegQIERAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2F&usg=AOvVaw0xU2Y7Fg9NCAshEXLjHJvL
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های گروهنماید. امروزه رفتار را توصیه میسازی گفتگوی اجتماعی و فرهنگو  هاحمایت از بنگاه، اشتغال

، نیز گرفته تا مشتریان و افرادی که در زنجیره تامین و تقاضای کاالها قرار دارندمختلف مردمی از کارمندان 

در نظر بسیاری از افراد اهمیت یافته است. لذا توجه به همه این  محیطیکاالی زیستتولید  دهد کهنشان می

. بخشی از دهد که با عملکرد مناسب تحقق خواهد یافتبستری را برای گسترش مشاغل سبز شکل میموارد 

 گردند:بندی میاقدامات الزم در این جهت به شرح زیر طبقه

 وری انرژی و مواد اولیه بکارگیری تجهیزات پیشرفته جهت افزایش بهره 

 های مختلف ای از طریق برنامهکاهش انتشار گازهای گلخانه 

 مدیریت مصرف آب 

 استفاده از مواد سازگار با محیط زیست 

 بازیافتهای بکارگیری سیستم 

 محیطیتوجه به حقوق زیست 

 هاسازی ضایعات و آلودگیحداقل 

 های فیزیکی پاک در قالب بکارگیری انرژی تجدیدپذیر، نوسازی ساختارها گذاری در زیرساختسرمایه

 سازی کربنهای جذب و ذخیرهو فناوری

 حمل و نقل سبز -5-3-3

نماید به طوری که ایفا میتغییرات آب و هوا و  ایقش مهمی در انتشار گازهای گلخانهنحمل و نقل همواره 

 گیرددرصد از کل میزان انتشار را در بر می 25از بخش حمل و نقل حداقل ای انتشار مستقیم گازهای گلخانه

های اسیدی، باران(. لذا به طور غیر مستقیم با آلوده نمودن هوا در ایجاد 2019، 1)منطقه اقتصادی اروپا

، 2)پراوس و تولید زباله نقش دارد هازیستگاه تخریب، هاصوالت زراعی و جنگلمح به سیب، آفرسایش خاک

2014) . 

در دوره شیوع ویروس کرونا با توجه به اینکه استفاده از وسایل حمل و نقل به میزان قابل توجهی کاهش یافته 

کنترل میزان آلودگی هوا در دوران توان از این مسیر برای ، توجه به حمل و نقل سبز افزایش یافته و میاست

روی ها این احتمال وجود دارد که استفاده از پیادهاز طرفی با توجه به رفع محدودیت. پس از کرونا استفاده نمود

مجددا آلودگی ناشی از حمل و نقل افزایش وسایل نقلیه خصوصی کاهش یابد؛ با ترجیح سواری یا دوچرخه

                                                            
1 European Economic Area(EEA) 

 المللی که گسترش بازار واحد اتحادیه اروپا را به کشورهای عضو انجمنشد ، توافق نامه بیناروپا تأسیس منطقه اقتصادی اروپا از طریق توافق نامه منطقه اقتصادی 
 .کندپذیر میتجارت آزاد اروپا امکان

2 Prause 
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سازمان با توجه به این شرایط،  از سوی دیگر .توسعه پایدار را از جهان سلب نمایدیابد و فرصت تحقق اهداف 

حمل و  گذاری برتحد برای اروپا اعالم نمودند که سرمایهالمللی کار و کمیسیون اقتصادی سازمان ملل مبین

ادهای سبزتر و ا به سمت اقتصت نمایدها شغل جدید ایجاد کند و به کشورها کمک تواند میلیونسبز می نقل

درستی در این های ها باید انتخابهای جهانی مبنی بر آن است که دولتتری حرکت نمایند. لذا توصیهسالم

 مند گردند.بهره ین فرصتاز اهای اصولی گذاریبا سرمایهانجام دهند و  دوران

 مدیریت آب -6-3-3

  های طبیعی و و منابع آبی یکی از اجزای اصلی اکوسیستم آب یک منبع بین المللی و استراتژیک است

چرا که در تأمین نیازهای بشر اعم از تولید غذا، انرژی  ؛شوندکننده سالمت و پایداری آن محسوب میتعیین

جهان را تحت  تی، کمبود آب حدود دو سوم از جمعدهه اخیرچند  یطد. نها نقش اساسی دارو سایر فعالیت

 قیبه مقابله با مشکالت کمبود آب از طر لیاز کشورها تما یاریدر بسداده است و به همین دلیل قرار  ریتأث

    جادیا و ینیرزمیو ز یسطح یهاآب رهیذخ شیآب وجود دارد، به عنوان مثال، با افزا نیتأم شیافزا

همچنین  ی دارند.آب یهامجدد سفرهها سعی در استفاده برای تصفیه و گندزدایی پساب دیجد یهارساختیز

 یتر تقاضا نییسطح پا قی، تشوای درستتعرفه یهاستمیس طراحی، آب عیحمل و نقل و توز یهاستمیسدر 

، یخانگ یها ستمیاستفاده آب در س وریکارایی و بهره شی، افزایاز و به طور کل آبی هایتکنولوژی رییآب، تغ

. در زمان فعلی نیز توجه به مدیریت آب (2015، 1)کاسگروی اقدامات متعددی انجام شده استاریو آب یصنعت

توجه به شیوع ویروس کرونا و اقداماتی که برای یابد. چرا که با به عنوان یکی از ابعاد اقتصاد سبز اهمیت می

بنابراین شود، ضرورت حفظ امنیت آب به عنوان یک منبع حیاتی وجود دارد. بینی میبازیابی اقتصادی پیش

ترین مهم حاصل شود. آب ای انجام پذیرد که مصرف بهینهتفاده از منابع آبی و حفاظت آن به گونهباید اس

 :شوندبندی میطبقه به شرح زیر آب راهکارهای کلی برای بهبود مدیریت

 های نوین آبیاری کم مصرفتوسعه روش 

  زراعی با مصرف کم و مقاوم به خشکیتولید اقالم زراعی 

  واردات آب مجازی و جلوگیری از صادرات آب مجازی با اصالح الگوهای کشتتوجه به سیاست 

 نظارت مستمر بر میزان آب قابل تخصیص به کشاورزی 

 افزایش ظرفیت نگهداری آب در زمین وهای آبخیزداری توسعه اجرای طرح 

 آب  اریهای آبخوان داری و سدهای زیرزمینی برای نگهداجرای طرح 

 یت آب در فصول بارش برای افزایش رطوبت زمین و ایجاد پوشش گیاهیهای اجرایی مدیرطرح 

                                                            
1 Cosgrove(2015) 
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 اجرای آن دقیق برها و نظارت ای رهاسازی حقابه تاالبهای سازهتنظیم سیستم 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -4

ارزیابی وضعیت محیط زیست در دوره شیوع ویروش کرونا نشانگر آن است که سرعت حرکت جهانیان در 

ها، محیط زیست در وضعیتی مثبت اهداف اقتصادی کاهش یافته و با محدود شدن حیطه فعالیت دستیابی به

قرار گرفته است. یکی از مشهودترین تغییرات حاصل شده، کاهش آلودگی آب و هوا در بسیاری از نقاط 

آغاز گردیده و های اقتصادی ها، دیر یا زود فعالیتبا کاهش شیوع ویروس و رفع نسبی محدودیت دنیاست. اما

این نگرانی وجود دارد که با افزایش فشار برای تولید و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مجددا وضعیت 

محیط زیست را به حالت قبل از کرونا بازگرداند؛ با این حال، بسیاری از کارشناسان و متخصصان باور دارند که 

ظت از محیط زیست استفاده نمود و اهداف توسعه پایدار توان از این وضعیت، به عنوان فرصتی برای حفامی

را تحقق بخشید. در همین راستا مفهوم بازیابی سبز جهان، در دوران پس از کرونا، با تکیه بر اقتصاد سبز 

ها، رشد اقتصادی و شود. در یک بازیابی سبز، احیای اقتصاد باید به نحوی باشد که بتوان رفاه انسانمطرح می

نیاز به های اقتصادی سبز، برنامهها را همزمان در نظر گرفت. رعایت این اصول و تبیین اکوسیستمپایداری 

به این منظور کشورها باید از این فرصت برای مدیریتی درست دارد. بهبود همکاری و هماهنگی جهانی و روند 

بهبود و رونق اقتصادی بلندمدت  هایها استفاده نمایند و برنامههای خود جهت سبزسازی فعالیتافزایش تالش

ترین های مختلفی وجود دارد که از مهمجهت پیگیری بازیابی سبز زمینهرا با توجه به این مفهوم ارتقا دهند. 

های های تجدیدپذیر اشاره نمود. با توجه به نوسانات اخیر قیمت نفت و دیگر سوختتوان به انرژیآنها می

ها انتشار آالینده بسیار های تجدیدپذیر توجه بیشتری شود؛ این انرژیه انرژیفسیلی ، فرصتی فراهم شده تا ب

ای توانند تاثیر مثبت قابل مالحظههای بیشتری برای آنها فراهم آید در بلند مدت میپایینی دارند و اگر ظرفیت

به دنبال قرنطینه بر رفع آلودگی آب و هوا داشته باشند. فناوری اطالعات و اینترنت مورد دیگری است که 

های اداری، ها در زمینهها، استفاده از آنها بسیار افزایش یافته است. امروزه بسیاری از فعالیتشدن انسان

آموزشی، تفریحی و... این قابلیت را دارند که از طریق فناوری اطالعات در اختیار انسان قرار گیرند و اگر نحوه 

کاهش رفت و آمدها، ضایعات و ایجاد تاثیرات مثبت مختلف بر محیط  استفاده از آنها درست باشد، به دلیل

توانند موثر واقع شوند. موارد دیگری چون مشاغل سبز و حمل و نقل سبز نیز به عنوان ارکان مهم زیست، می

محیطی جهت های بسیاری وجود دارد که بتوان با رعایت مالحظات زیستشوند. ظرفیتبازیابی سبز مطرح می

های سراسر جهان در حال بسیاری از شرکت ها به کار برد. امروزه در حوزه مشاغل،اقتصادی در این زمینهرشد 

های سبز برای کاهش تأثیرات زیست محیطی هستند. همچنین بسیاری از مردم، چه در جایگاه دهی گروهشکل



 

29 

 

یا خدمتی را دریافت نمایند که با  کننده کاالها و خدمات و چه در جایگاه تولیدکننده تمایل دارند کاالمصرف

رعایت اصول اقتصاد سبز تولید شده باشد. حمل و نقل نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی انتشار آالینده نیازمند 

زایی رسانی و آالیندههای سبز، آن را به مسیری درست سوق داد که میزان آسیببکارگیری فناوریآن است تا با 

پسماندها عامل دیگری است که برای جلوگیری از آلودگی آب و خاک، از دو جهت  مدیریتآن کاهش یابد. 

کنندهای ها و ضدعفونییابد. از یک سو با افزایش مصارف بهداشتی، شویندهدر دوران پسا کرونا اهمیت می

ر جانداران زیادی مورد استفاده قرار گرفته و ورود آنها به طبیعت مشکالت زیادی را برای سالمت انسان و سای

های الکترونیکی، هر کدام منجر به تولید های پزشکی و افزایش فعالیتبه همراه دارد، از طرفی مراقبت

های فراوانی را به محیط زیست شوند که این دو مورد نیز آسیبهای الکترونیکی میپسماندهای عفونی و زباله

به مدیریت آب اشاره نمود که با توجه به کمبود آن در توان کنند. از ارکان مهم دیگر اقتصاد سبز، میوارد می

ها بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان و احیای مجدد فعالیت

یابد؛ زیرا ای دقیق در راستای اهداف اقتصادی ضرورت میایران، به دلیل آثار زیانبار حاصل از آن، تدوین برنامه

های نفتی پیش از این دوران بر اقتصاد ضربه زده و از سوی دیگر ف وابستگی به درآمد نفت و تحریماز یک طر

نماید. همچنین وضعیت های گزافی بر کشور تحمیل میهای اقتصادی هزینهکنترل ویروس و اختالل فعالیت

برای سیاستمداران است  زدایی، بحران آب و سایر موارد، زنگ خطریها، در زمینه آلودگی، جنگلاکوسیستم

های گذاری اقتصادی خود، محیط زیست را در نظر داشته باشند. لذا نیاز است با شناسایی چالشکه در هدف

های یادشده بستری فراهم گردد که نه تنها در آن اهداف اقتصادی محقق شوند، بلکه محیط موجود در حوزه

 2030درصدی انتشار آالینده تا سال  4ایران برای کاهش  ها قرار گیرد. همچنین تعهدی کهزیست در اولویت

های های خود بگنجاند. در حوزه فعالیتکند که این مسئله مهم را همواره در برنامهداده است، ایجاب می

دهد. حل مسائل در نشان نمی اینترنتی و الکترونیکی مشاهده وضعیت ایران جایگاه مناسبی را در این زمینه

گذاری و آموزش دارد. مسائلی چون ی اطالعات و استفاده از اینترنت بستگی به رفع موانع، سرمایهحوزه فناور

محیطی تبدیل شده و های اصلی در مباحث زیستهای اخیر به چالشمدیریت آب و پسماندها نیز در سال

ز و مشاغل سبز نیز های حمل و نقل سبای رو به رو است. در حوزهکشور در این دو حوزه با مشکالت عدیده

آمده های پیشتواند با توجه به بحرانها است؛ در حالی که میها حاکی از عدم توجه به این حوزهبررسی

با توجه به موارد نامبرده ضرورت دارد که از طریق تدوین  .کندهای رقابتی جدیدی را فراهم فرصتها و ظرفیت

گذاری درست، مسیری های مذکور رفع شوند، سپس با سیاستحوزهها و موانع ریزی اصولی، ابتدا چالشبرنامه

های دولتی است در این خصوص انجام هر گونه اقدامی نیازمند حمایت برای تحقق توسعه پایدار فراهم آید.

های مختلف اقتصاد تواند بخش خصوصی را ترغیب به ورود در حوزههای قوی، میکه در صورت ایجاد پشتوانه

برای آغاز اقدامات سبز در دوران پسا کرونا، راهکارهای کلی زیر در تدوین هرگونه برنامه رشد و  سبز نماید.

 توانند موثر واقع شوند:توسعه اقتصادی می
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 وضع مقررات اصولی برای کاهش ردپای محیط زیستی انسان 

  آن خطراتارزیابی دقیق نقش محیط زیست در زندگی انسان و کاهش 

 نابعتغییر الگوی مصرف م 

 سیاستگذاری و ساز و کارهای بین بخشی و فرابخشی سبز 

 های اقتصادی و اجتماعی با محیط زیستهماهنگ سازی و تلفیق فعالیت 

 های خالقانه سبز در همه ابعاد ممکننوآوری و ایده 

 های تجدیدناپذیرهای انرژیتسریع در گسترش ظرفیت 

 گذاری سبزبخش خصوصی در سرمایههای هدفمند برای جذب منابع مالی ایجاد ضمانت 

 ها و صنایعها، زیرساختگذاری تکنولوژیسرمایه 

 توانند از محیط زیست پشتیبانی کنند هایی که میحمایت از بخش 

 های طبیعیمحدود کردن مخارج در امور تخریب کننده سرمایه 

 های سبزسازی جهت نوآوریگذاری در ظرفیتسرمایه 

 های ملیمحیطی در حسابیستهای زوارد نمودن هزینه 
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 (1پیوست )

 های الکرونیکیهای فعالیتچالش

مثبتی که بر اقتصاد، محیط زیست، سرعت پیشرفت امور و سایر موارد های فناورانه در کنار آثار استفاده از اینترنت و زیر ساخت

دهند که استفاده از یک وبسایت به عنوان مثال تحقیقات مختلف نشان می هایی را نیز به همراه دارد.گذارد چالشبر جای می

میلیارد دقیقه استفاده آنالین  35ود اکسیدکربن شود؛ این در حالی است که به طور ماهانه حدتواند منجر به انتشار دیساده می

شود. هرچه اطالعات پردازش شده بیشتر از طریق این سرورها انجام شود، برق بیشتری مصرف شده و در سراسر جهان ثبت می

نشان  گرفتهانجام  2013هایی که در سال همچنین تخمین .شداکسیدکربن نیز بیشتر خواهد به تبع آن میزان انتشار دی

اکسیدکربن میلیون تن دی 830که با توجه به افزایش تقاضای انرژی برای مصارف اینترنتی، صنعت ارتباطات ساالنه د ندهمی

درصد از انرژی مصرفی جهان  2تا  1.5که اینترنت  اظهار نموده استنیز 1شناسی زیست محیطیمرکز عالی سم .کندمنتشر می

میالدی از  2040های هوشمند تا سال دهد مراکز داده و گوشینشان مینتایج تحقیقات جدید شود، همچنین را شامل می

های شبکه ، تاثیرات مخربی که گسترش زیرساخت2تریبه گزارش سایت وی .شدترین اجزای محیط زیست خواهند کنندهآلوده

گذارند، بسیار قابل مالحظه های هوشمند بر محیط زیست میهای الکترونیکی و گوشیارتباطات  فناوری اطالعات، دستگاه

همگی های هوشمند تبلت و ساعت ،تاپهای هوشمند، لپهای الکترونیکی همچون گوشیهای بکار رفته در دستگاهباتری هستند.

غیرقابل تجزیه و بازگشت به محیط زیست هستند و عالوه بر آن، در صورت تخلیه و رها شدن در طبیعت، محیط زیست را به 

خود به  شدنشارژ  با های الکترونیکی، دستگاهاین. عالوه بر گذارندمی و هواخاک آب،  شدت آلوده کرده و تاثیرات مخربی بر

از تاثیرات منفی ارتباطات، فناوری و تکنولوژی بر محیط زیست محسوب  الذکروارد فوقم همگیکنند. محیط گرما ساطع می

انرژی مورد درصد از  55. به عنوان مثال در حال حاضر، بیشتر مراکز داده برای تولید برق به زغال سنگ متکی هستندد. نشومی

که طبیعتا انتشار  شوداز طریق زغال سنگ تامین میدرصد در مورد فیس بوک  39ام و بیدرصد در مورد آی 50استفاده اپل، 

مهمی های الکترونیکی تولید شده مسئله هجدای از تمام این موارد، زبال را به همراه خواهد داشت.اکسیدکربن دی هزاران تن

به بازیافت مدیرعامل شرکت رینو که  نظراتدر کشورهای مختلف جهان مطرح است. در کشور ایران نیز طبق امروزه که  است

های الکترونیکی اگرچه . زبالهکندیکیلوگرم زباله الکترونیکی تولید م 8تا  7 ردازد، هر ایرانی ساالنهپپسماندهای الکترونیکی می

 های مربوط به پسماندها از همین نوع زباله است. درصد آلودگی 70دهند اما ها را تشکیل میدرصد کل زباله 2

 (2پیوست )

 های الکترونیکیط زیست در راستای فعالیتحفاظت از محی

توان در حین استفاده از فناوری اطالعات و محیطی، چگونه میهای مطرح شده در خصوص اثرات زیستبا توجه به چالش

اینترنت، اثرات مخرب آن بر محیط زیست را کاهش داد؟ در این خصوص راهکارهای مختلفی وجود دارد که هم در عرصه تولید، 

برداری از های مرتبط با ساخت و بهرهتوان تاثیرات منفی را کاهش داد. بسیاری از شرکتدر مرحله مصرف، با انجام آنها میهم 

دارند، به عنوان مثال،  شانمحیطی فعالیتو نیز کاهش اثرات زیست مراکز داده، در دهه اخیر سعی بر افزایش بهره وری امور خود

شرکت گوگل اقدامات متعددی  نمایند. در این راستاهای تجدیدپذیر استفاده میانرژی از مختلف خودبسیاری از آنها برای مصارف 

 35ای که اکنون به گونه نموده استگذاری های تجدید پذیر سرمایهانرژی برایانجام داده است: این شرکت یک میلیارد دالر 

                                                            
1 Center of Excellence in Environmental Toxicology(CEET) 
2 V3.com 
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 چنین مراکز اطالعاتی خود را با محیط زیست سازگارتر ساختههمشود. از انرژی گوگل از منابع تجدیدپذیر حاصل میدرصد 

 یهوا و های سرمایشی طبیعی که به وسیله آبدما، استفاده از دستگاهتنظیم هوشمند از سیستم استفاده  است و در این زمینه

د و از بین بردن مواد خطرناک های انرژی کارآم، نصب سیستمهادر ساختمان به حداکثر رساندن نور طبیعیکنند، بازیافتی کار می

اپل کنند. استفاده می زیستی گیرد که از سوختهایی را به کار میوسیلهدر زمینه حمل و نقل نیز گوگل را مد نظر قرار دهد. 

تصمیم دارد از ترکیب انرژی  آن به عنوان مثال یکی از مراکز اطالعاتیرا دریافته است.  های تجدیدپذیرانرژی اهمیت نیز از

های خود از انرژی تجدید که در پروژه نمودندخورشیدی، برق ، باد و زمین گرمایی استفاده نماید. فیس بوک و یاهو نیز اعالم 

 کرد.پذیر استفاده خواهند 

یابد. می کی اهمیتهای الکترونیخصوص فعالیتها نیز مورد دیگری است که در بهینه سازی برنامه نویسی و طراحی سایت

سایتی که طراحی آن درست انجام شده باشد و استفاده و ورود به آن زمان کمتری را صرف نماید، انرژی کمتری مصرف نموده 

 و به تبع آن انتشار آالینده کمتری هم خواهد داشت.

این حوزه های بازیافت در چه هزینههای حل بحران است. اگرهای الکترونیکی نیز، بازیافت یکی از بهترین روشزبالهدر خصوص 

. بازیافت اصولی صرف این هزینه قابل توجیه استها، زایی این نوع زبالهبا توجه به خاصیت آالیندگی و بیماری بسیار باالست اما

ه زیست را از آلودگی و تهدید مصون نگ های تایید شده علمی و یا دفن بهداشتی و بی خطرسازی این مواد محیطبه روش

محققان و  از موجب خلق ثروت شوند. لذا الزم است توانندحتی می دارد. از سوی دیگر در صورت پردازش و بازیافت اصولیمی

ها چرا که این شرکت را به عمل آورد؛های الزم حمایت ،کنندفعالیت می هااین زباله های دانش بنیان که در زمینه بازیافتشرکت

مشاهده عملکرد این حوزه  د.و جلوی آلودگی محیط زیست را می گیرن نمودهحفاظت یز مناز طبیعت  ،ضمن خلق ثروت

شود چرا که بازیافت بازیافت پرداخت می مبالغی جهتها کشورهای پیشرفته برای بازیافت اصولی چنین پسماندهایی به شرکتدر

در خصوص  ایکنندهنگرانما نیز با توجه به اینکه آمار . در کشور پر هزینه است امری بسیارزباله الکترونیک به شیوه دانش بنیان 

گذاران جانبه از سرمایههای مالی و همهنهادهای دولتی باید با تخصیص کمکوجود دارد، در وهله اول زباله الکترونیکی تولید 

 حمایت نمایند.این صنعت 

 ، در جهت کاهش انتشارآنهااستفاده از اینترنت وجود دارد که بتوانند با انجام  دربارههای مختلفی کنندگان نیز توصیهبرای مصرف

 :گام بردارند آالینده

 کنندگان باید عمر تجهیزات خود را تا حد امکان افزایش دهند.مصرف .1

در بر دارد؛  های تصویری آن هم با کیفیت باال، مصرف انرژی بسیار باالیی رادانلود کردن و مشاهده بیش از اندازه فایل .2

 شود. های غیر ضروری در این زمینه توصیه میلذا محدود کردن مشاهده فایل

فای نسبت کند. همچنین استفاده از وایدر طول روز استفاده از تجهیزات الکترونیکی طبیعتا انرژی کمتری مصرف می .3

 نماید. تری را صرف میمبه اینترنت خطوط تلفن همراه انرژی ک

کسر نماید و نیز میزان وسیله الکترونیکی  مصرفیتواند هم از انرژی های بیهوده و غیر ضروری میپیامتبادل عدم  .4

  مصرف اینترنت را کاهش دهد.
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 صنعت گردشگری کرونا بر  یاثرات اقتصاد

 

 

 

 

 

 خالصه مدیریتی

 دیافت شدنشان از و تجارت کشورها  یناخالص داخل دیکرونا بر تول راتیتاث بانک جهانی در رابطه با گزارش

 تواندیچند روش م هکرونا ب یجهان بانکبه اعتقاد . داردکشورها  یناخالص داخل دیافت رشد تول ودرآمد افراد 

 یهانهیدر هز شیبگذارد که عبارت است از: کاهش اشتغال، افزا ریبر اقتصاد کشورها و به تبع آن جهان تاث

 میو مستق کیبه ارتباط نزد ازیکه ن یخدمات یدر سفر و کاهش در تقاضا برا دیکاهش شد ،یالمللنیمعامالت ب

 .دارد گریکدیافراد با 

درصدی سفر در جهان طی سه ماهه  14تا  12همچنین شورای سفر و گردشگری جهانی، در خصوص کاهش 

میلیون از آن متعلق به  30که نی )میلیون شغل در این صنعت جها 50بینی از دست رفتن و پیش 2020سال

 ( خبر داده است.آسیا است

ها نمانده و به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، صنعت سفر و گردشگری در ایران نیز مصون از این آسیب

درصد سفرها نسبت به  54بنا بر آمار اعالم شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
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در صورت فعال هستند  یدر صنعت گردشگر میصورت مستقبهی که هزار نفر 80و افتهیهش مشابه کا مدت

 شوند. ر میکایب یزیرو برنامه تیحما عدم

را رقم بزند  کشورتواند رونق دوباره گردشگری در آنچه در واقعیت و به شکل پایدار میالزم به ذکر است 

رود ایران بیشتر تقاضای داخلی است تا خارجی، و انتظار میاین تقاضا برای است. « وجود تقاضای گردشگری»

 به دلیل ادامه بیماری آسیب این بخش ادامه داشته باشد.

در همین راستا و با توجه به اهمیت سفر و گردشگری در اقتصاد دنیا و در جهت کنترل پیامدهای مخرب 

اند تا از فروپاشی بخش گردشگری کردههایی ارائه های حمایتی و مشوقشیوع این بیماری، کشورها بسته

ها از این صنعت در سه حوزه حمایت از معیشت کارگران، حمایت جلوگیری نمایند. اقدامات حمایتی دولت

 مالی و تزریق نقدینگی است.

آلمان، ، ترکیه، فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، ربه کشورهای چین، ژاپن، ایتالیادر گزارش حاضر ضمن بررسی تج

گیری با های دولتی در دوره شیوع همهسنگاپور در حمایت از کسب و کارها و ارائه مشوق پرتغال، استرالیا و

ثرتر از این بخش در تمرکز بر بخش گردشگری و مقایسه با ایران، تالش شده تا راهکارهایی برای حمایت مو

 سازان و سیاستگذاران عرصه اقتصادی قرار داده شود.اختیار تصمیم

 

  

 



 

37 

 

 مقدمه

بود  کار در دنیا شدهوهای کسبسفر و گردشگری تبدیل به یکی از بزرگترین حوزهتا پیش از شیوع کرونا، 

، "خدمات مالی"و  "عات و ارتباطاتاطال"بعد از  سفر و گردشگری، بخش 1WTTCبر اساس آمار  کهطوریبه

سفر و گردشگری با صنایع . ه استبود 2019رشد اقتصادی در سال لحاظ سومین بخش اقتصادی در جهان به

درصد از کل اشتغال دنیا  10.4درصد از تولید ناخالص داخلی و  10.3وابسته به گردشگری در مجموع حدود 

سهم مستقیم سفر و گردشگری از تولید ناخالص داخلی  همچنین ه وبه خود اختصاص داد 2019را در سال 

 بوده است.جهان درصد از کل اشتغال  3.8درصد و سهم مستقیم اشتغال آن  3.2جهان 

 های مختلف اقتصادی )درصد(رشد تولید ناخالص داخلی در جهان بر اساس بخش -1 نمودار

 

 2001از نظر تولید ناخالص داخلی و اشتغال( از سال سهم گردشگری در اقتصاد ) در ایران بعد از افت شدید

روندی  2019تا  2011اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور از سال روند تقریبا ثابت آن،  سپس و 2002به 

 : بر اساس آمار ثبت شده برای کشور طوری کهبه .فزاینده داشته است

در  %1.5از " تنزل و "2001در  %1.6به  2001در  %3.8از ": در اشتغال سفر و گردشگریسهم مستقیم  -

 ه است.بهبود یافت "2019در  %2.4به  2011

 2011در  %4.9از "و  تنزل "2002در  %5.2به  2001در  %10.3از "در اشتغال: سفر و گردشگری کل سهم  -

 یافته است.بهبود  "2019در  %7.3به 

 2011در  %1.6از "تنزل و  "2001در  %1.7به  2001در  %4از ": GDPدر سفر و گردشگری سهم مستقیم  -

 یافته است.بهبود  "2019در  %2.5به 

                                                            
1 The World Travel & Tourism Council (WTTC( 
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 2011در  %4.6از "و تنزل  "2001در سال  %5به  2001در  %9.7 از": GDPدر سفر و گردشگری سهم کل  -

 یافته است.بهبود  "2019در  %6.8به 

 سهم کل سفر و گردشگری در اشتغال و تولید ناخالص داخلی ایران )درصد( -2نمودار 

 

جذب  قابل توجهی روبرو بوده است. بطور مثالهای اخیر با بهبود وضعیت صنعت گردشگری در ایران در سال

 7800، تعداد 97هزار گردشگر خارجی، در سال  4600، تعداد 96در سال  وگردشگران خارجی افزایش یافته 

در حوزه  یگذارهیسرما خارجی وارد کشور شدند.هزار گردشگر  8700ماهه سال گذشته  11هزار نفر و در 

 یدر صنعت گردشگرگذاری طوری که در حال حاضر حجم سرمایه، بهاست افتهی شیدت افزابه ش یگردشگر

 5 یهاها هتلاز آن یکه بخش نیز وجود دارددر حال احداث  هتل 500و  باشدمیتومان  اردیلیهزار م 200

واحد  2000به  شیواحد در دو سال پ 400 از وفزایش داشته ابرابر  5حدود  هایگردتعداد بومهستند.  ستاره

 . 1است دهیرسدر حال حاضر 

رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری از سال پذیری سفر و گردشگری، بر اساس گزارش رقابت

ام در 97رتبه ، 2013 ام در سال98سال به رتبه  ام در این114که از رتبه طوریبهبهبود یافته  2دورههر  2011

با چهار پله صعود نسبت به سال  2019 رسیده است. همچنین در سال2017ام در سال 93و رتبه  2015سال 

 نمره 2019سال در قرار گرفته است.  کشور مورد بررسی جهان 140در بین مین کشور ا89در جایگاه  2017

 3.4نمره این ، 2017در مقایسه با سال که بوده  73از  3.5پذیری سفر و گردشگری ایران در شاخص رقابت

                                                            
 6/1/1399، "دستیفرهنگی، گردشگری و صنایعوزیر میراث"اصغر مونسان دکتر علیبه نقل از ، دستیفرهنگی، گردشگری و صنایع میراث سایت وزارت 1
  شود.دوسال یکبار توسط مجمع جهانی اقتصادی منتشر می 2007پذیری سفر و گردشگری از سال رقابتارش گز 2
، رکن( 4) ، شرایط و چارچوب قانونی گردشگریرکن( 5)آمادگی محیطیزیرشاخص  4باشد که در رکن می 14گردشگری متشکل از پذیری سفر و شاخص رقابت 3

زیرشاخص مزبور  4پذیری سفر و گردشگری حاصل میانگین ساده است. نمره شاخص رقابت سازماندهی شده رکن( 2) و منابع فرهنگی و طبیعیرکن(  3)زیرساخت 
 1پذیری جهانی داده شده و با عددی بین هایی است که به پرسشنامه رقابتها برگرفته از پاسخرکن( است. برخی از این مولفه 14مولفه )در  90متشکل از  است که خود
گیری به ارقامی بندی و میانگینن جمعباشند که به منظور امکا( منابع دیگر میHard dataهای رسمی )ها نیز دادهشوند. برخی داده)بهترین( مشخص می 7)بدترین( تا 

 اند. تبدیل شده 7تا  1بین 
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         را در شاخص ( 11)از در میان کشورهای خاورمیانه، رتبه هشتم ایران  .استدرصد نمره بهبود یافته 

 .تغییری نداشته است 2017به خود اختصاص داده که نسبت به سال پذیری سفر و گردشگری رقابت

 جدول 1- رتبه ایران در شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری

 2011 2013 2015 2017 2019 

 89 93 97 98 114 رتبه ایران

 

که بیشترین  داشته بهبودپذیری سفر و گردشگری رقابتشاخص  رکن 14رکن از  10در  رانیا، 2019در سال 

( بوده 4.5مربوط به رکن آمادگی فناوری اطالعات و ارتباطات )نمره  2017نسبت به سال آن میزان بهبود 

 140باالترین نمره را در بین  7از  6.7با کسب نمره  2019در سال  هاقیمت پذیریرقابت رکنایران در  .است

  بدست آورده است.مورد بررسی کسب کرده و رتبه اول در جهان را  رکشو

 جدول 2- نمره و جایگاه ایران در مولفههای شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری

 

Source: WEF, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 

 باشد.)بهترین( می 7تا )بدترین(  1 بین نمره *

 نمودار3- رتبه ایران در شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری 2019

 
 منبع: اتاق تهران )بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد(      
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 شگری و شیوع ویروس کرونا در جهانگرد -1

کرونا  راتیتاث یبه بررس خود 2020منتشره در آوریل در گزارش پس از شیوع کرونا در جهان،  یبانک جهان

کشور  206در  19در زمان نگارش این گزارش کووید . ه استو تجارت کشورها پرداخت یناخالص داخل دیبر تول

 نخست مرحله در کشورها تمرکز اینکه وجود با  .گرفته بودهزار نفر قربانی  40 یش ازب ومنتشر شده جهان 

دو سناریو برای اقتصاد کشورهای دنیا در در این گزارش  ،است آن مهار به ادامه در و بیماری مدیریت به

هایی که فرض بر این است که کشورها تنها نیمی از شوکو  مواجهه با پدیده پاندمی کرونا در نظر گرفته شده

، افت شدید در درآمد افراد که در نهایت به افت رشد تولید سناریو این درشوند. چین متحمل شد، متحمل می

شود، در صورت تداوم شرایط موجود که سبب قرنطینه شدن تقریبا نیمی از ناخالص داخلی کشورها منجر می

 تولید ،های صنعتی در بسیاری از کشورها را به مرز تعطیلی کشاندهجمعیت جهان شده و عالوه بر آن فعالیت

 از توسعه حال در کشورهای سهم.  رسدمی 3.9 رقم به و یابدمی کاهش درصد دو تا جهان لیداخ ناخالص

 است. شده بینیپیش درصد 1.8 صنعتی کشورهای و درصد 2.5 تا جهانی ناخالص تولید کاهش

بگذارد  ریبر اقتصاد کشورها و به تبع آن جهان تاث تواندیچند روش م هکرونا ب یپاندم یجهان بانکبه اعتقاد 

در سفر و کاهش  دیکاهش شد ،یالمللنیمعامالت ب یهانهیدر هز شیکه عبارت است از: کاهش اشتغال، افزا

در بخش دیگری  بانک جهانی دارد. گریکدیافراد با  میو مستق کیبه ارتباط نزد ازیکه ن یخدمات یدر تقاضا برا

کاهش در (، شوک سوماست که یکی از آنها )بینی کرده برای کشورها پیش 1شوک اقتصادی 4 از گزارش،

باعث  یو هتلدار یگردشگر یهاکرونا در بخش ریاست. تاث سمیشدن صنعت تور ریگنیتعداد گردشگران و زم

 .2شده است سمیدر بخش تور یفصل یدرآمدها یدرصد 75کاهش 

بر خدمات گردشگری درصدی  50مالیات اخذ  ناشی ازکه  است المللیبین گردشگری شدید افت سوم شوک

. مالیات بر صادرات خدمات گردشگری داخلی و باشدمیالمللی شامل حمل و نقل، اقامت و غیره کنترل بین

ی؛ حمل و نقل آبی، هوایی و خدماتهای فعالیت گیرد: خدمات اقامتی و رستوران،خارجی موارد زیر را در برمی

 .خدمات دیگر و تفریحی خدمات و ؛هاسایر حمل و نقل

 هایبخش در. است بوده سابقهبی 3تفریحی و پذیریمیهمان گردشگری، هایبخش در 19-کووید تأثیرات

 رزرو درصدی 50 کاهش شاهد مسافرتیهای آژانس یافته و کاهش درصد 75 فصلی درآمد ،اقامت و اسکان

                                                            
 هاییتعدیل بعضا و هااستخدام در کاهش با. باشد جهانی میانگین نرخ از ترپایین درصد 3 تا تواندمی نرخ این که است استخدام در افت ، کشورها بر کرونا شوک اولین 1

خود  یمبادالت تجار یبرا یشتریب نهیدرصد هز 25انتظار داشت که کشورها تا  توانیم .تجارت است یهانهیهز شیشوک در افزا نیدوم دهند.می انجام هاشرکت که
درصد  15با افراد دارد تا  شتریبه تعامل ب ازیکه ن یخدمات یهاتیخدمات توسط خانوارها اختصاص دارد. فعال دیخر یشوک چهارم به کاهش در تقاضا برا .پرداخت کنند

 کاهش در درآمد ساالنه داشته باشد.
 24/1/1399اقتصاد آنالین،   2

3 Tourism, hospitality and recreation 
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 میلیارد 113 جهان سراسر در هوایی خطوط، 2020در سال  شودمی بینیپیش. بودند 2020 سال مارس در

 ماه اواسط از. است شده لغو چین درپروازها  درصد 70 ،بیماری شیوع اوج در. بدهند دست از درآمد دالر

 تخمین( WTTC) جهانگردی و سفر جهانی شورای و است شده متوقف المللیبین سفرهای ،2020 سال مارس

 افت منظور کنترل پیامدهای ناشی ازبه. یابد کاهش 2020 سال در درصد 25 حداقل جهانی سفر که زندمی

درصدی بر صادرات خدمات تجاری اعمال شد که در  50 ، مالیاتتفریحی خدمات و نوازیهمانم گردشگری،

 .شددرصد در سطح جهان  32تا  20به میزان  گردشگری خدمات صادرات افت به منجرنتیجه 

ان را تشکیل داده است آسیب فراوانی را متحمل تولید ناخالص داخلی جه %10این صنعت که در حال حاضر  

 14تا  12که شورای سفر و گردشگری، در خصوص کاهش بطوریو همچنان نیز ادامه خواهد داشت. شده 

میلیون شغل در این صنعت  50بینی از دست رفتن و پیش 2020ماهه سال درصدی سفر در جهان طی سه

 .1است( خبر داده استمتعلق به آسیا از آن میلیون  30که جهانی )

ای گیری ویروس کرونا در جهان تاثیرات گستردهبراساس برآوردهای سازمان جهانی گردشگری، همه همچنین

المللی درصدی، تعداد گردشگران ورودی بین 30تا  20بر بازار گردشگری جهان خواهد گذاشت و با کاهش 

 .2افتمیلیون نفر کاهش خواهد ی 440تا  290بین ، 2020در سال 

2020بینی سازمان جهانی گردشگری از تعداد توریست خارجی در دنیا در سال پیش -4نمودار 

 
               Source:UNWTO 

e               برآورد : 

                                                            
 )لینک خبر در منبع( 2020مارس  17سایت مجمع جهانی اقتصاد، به نقل از شورای جهانی سفر و گردشگری،   1
 25/1/1399، "گراف جهانی از سقوط گردشگری"روزنامه دنیای اقتصاد،   2
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 ها نمانده و به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور،صنعت سفر و گردشگری در ایران نیز مصون از این آسیب

درصد سفرها نسبت به  54 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیبنا بر آمار اعالم شده از سوی 

 در صورتفعال هستند  یدر صنعت گردشگر میصورت مستقبهی که هزار نفر 80و افتهیمشابه کاهش  مدت

 شوند. ر میکایب یزیرو برنامه تیحما عدم

را  خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا به صنعت گردشگری استانها نیز به صورت جداگانه برخی استان

 خسارت به الیر اردیلیم 6000فارس حدود استان در ، ند. بر اساس برآوردهای انجام شدهاهاعالم کردو  برآورد

نفر  600حداقل حدود همچنین  .2وارد شده استاستان  نیا 1یدست عیو صنا یحوزه گردشگر یهاساخت ریز

 موجب زیان کرونا وعیشبیکار شدند. در استان گلستان  در سطح فارس یخیثبت شده آثار تارفعال  یراهنما

در استان کهگیلویه و بویراحمد  .3شده استاستان  یدست عیو صنا یگردشگر یهابه حوزه یالیر اردیلیم 1760

 .4خسارت وارد شده است از اسفندسال گذشته تاکنون یگردشگر یهاتیفعال یلیتعط یدر پ الیر اردیلیم 150

 ی استان کرماندر حوزه گردشگر یجار ماهنیاز خسارت در اسفندماه گذشته و فرورد یناش هیاول یبرآوردها

 رها،یپذها، مهمانهتل ال،یر اردیلیم 450 یدفاتر خدمات مسافرت ال،یر اردیلیم 240 یگردشگر انیراهنما یبرا

 الیر اردیلیم 56 یو مؤسسات آموزش الیر اردیلیم 1270 ،یراهنیب یهاها و مجتمعرستوران یاماکن اقامت

و  خسارت دیده الیر اردیلیم 300نیز نزدیک به  کرمانشاه استان یو گردشگر یدست عیحوزه صنا. 5بوده است

 100حدود نیز و نفر  600،15 میمستق یکاریب همچنین .6داردوجود  در این حوزهنفر  1130 یکاریخطر ب

 نیز در استان لرستان  .7از دست رفته است مازندران یدر صنعت گردشگر میمستق ریطور غهزار شغل به 

یا به علت نبود مسافر و گردشگر تاثیر رکود کرونا، بیکار تحت این صنعتهزار نفر از شاغالن  15نزدیک به 

 .8نشینی هستندمجبور به خانه

ای داشته باشد ولی باید در اقتصاد آن سهم عمده یگردشگرای نیست که گونهدر ایران به دیتول بیترکگرچه 

های اخیر روند رشد و بهبود را طی توجه داشت که صنعت گردشگری در ایران صنعت نوپایی است که در سال

توسط  های خود را گسترش داده و اشتغالزایی داشته است. همچنین طبق مطالعات صورت گرفتهکرده، فعالیت

بینی طوری که پیشترین اثر را بر صنعت گردشگری و توریسم در جهان دارد بهالنی، کرونا  طوموسسه مکنزی

                                                            
دفاتر خدمات  گردی و سنتی،های بومهای مسافر، اقامتگاهپذیرها، خانهها، میهمانها، هتل آپارتمانهتل ز جمله تاسیسات اقامتی،ی امرتبط با گردشگر یواحدها یتمام  1

 های تعاونی صنایع دستیاتحادیهو های انفرادی و جمعی تولید صنایع دستیمسافرتی، کارگاه
 10/2/1399،  "استان فارس یدست عیو صنا ی،گردشگریفرهنگ راثیم رکلیمد"ی ریام بیمصخبرگزاری ایرنا، به نقل از   2
 10/2/1399، "مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان" احمد تجریخبرگزاری ایرنا، به نقل از   3
 26/1/1399، "کهگیلویه و بویراحمدگردشگری و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری،معاون " زادهمحمد حسینخبرگزاری ایرنا، به نقل از   4
 25/1/1399، "دستی اتاق کرمانرئیس کمیسیون گردشگری و صنایع"ی محمدرضا بهرام پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به نقل از  5
 14/2/1399، "دیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاهم" امید قادریبرگزاری ایسنا، به نقل از خ  6
 30/1/1399، معاون اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مازندراناز  مهران حسنی خبرگزاری ایرنا، به نقل  7
 15/2/1399، "یستیتور یهاامو عیتوز اریمع"روزنامه دنیای اقتصاد،   8
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بحران دون شک ب. 1های خود را مجددا از سر بگیردنتواند فعالیت 1399شود این صنعت زودتر از پائیز می

ن صنعت های گردشگری و تمامی فعاالکاهد و فعالیت آژانسهای داخلی و خارجی میموجود از حجم مسافرت

 .دهدتاثیر قرار میتوریسم را تحت

 ها در سطح جهانزمان آغاز مجدد فعالیت -1شکل 

Source: Mckinsey & Company 

 های سیاستی در کشورهای مختلفحمایت -2

در همین راستا و با توجه به اهمیت سفر و گردشگری در اقتصاد دنیا و در جهت کنترل پیامدهای مخرب 

اند تا از فروپاشی بخش گردشگری هایی ارائه کردههای حمایتی و مشوقکشورها بسته شیوع این بیماری،

رسد  اقدامات سریع و مهمی برای حمایت از صنعت سفر و گردشگری در جلوگیری نمایند چراکه به نظر می

 رو مورد نیاز است. های پرآشوب پیشماه

ها از این صنعت در سه حوزه زیر حمایتی دولتخواستار اقدامات  (WTTCگردشگری جهانی )شورای سفر و 

 شد:

ها کارگری که با مشکالت جدی : کمک مالی باید برای محافظت از میلیونحمایت از معیشت کارگران (1

 مواجه هستند، اعطا شود.

های جهانی سفر و گردشگری و های ضروری و نامحدود برای شرکت: دولت باید وامحمایت مالی (2

به عنوان مشوقی برای جلوگیری از سقوط آنها تخصیص نگاه کوچک و متوسط ها بهمچنین میلیون

 دهد.

و  ز بازیگران بزرگ و کوچک عرصه سفر: کمک به جریان نقدینگی برای حمایت اتزریق نقدینگی (3

گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین دولت باید حمایت هدفمند از صنایع به شدت 

 تحت تأثیر این بخش ارائه نماید.

های خود را اعالم کرده و تعدادی از کشورهایی را که مشوق WTTCالذکر، بر اساس سه اولویت سیاستی فوق

 نموده است.خص ها هستند، مشهم اکنون در حال اجرای این سیاست

                                                            
 یابد.ماه پس از پایان یافتن شیوع کرونا، صنعت گردشگری بهبود می 10به عقیده شورای جهانی سفر و گردشگری  1
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 چین -2-1

ای را برای حمایت از های مالیاتی و هزینهکمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای ایالتی سه دسته سیاست 

ی، با تمرکز بر ریگهمهگیری و از سرگیری کار اجرا کرد. دسته اول متمرکز بر پیشگیری و کنترل کنترل همه

حمل و نقل کاالهای پشتیبانی مرتبط بود. دسته دوم متمرکز حمایت مستقیم از درمان و حمایت از تولید / 

بر کاهش بار ناشی از حق بیمه اجتماعی، حقوق بازنشستگی، بیکاری، بیمه جراحات ناشی از کار، حق بیمه 

های کوچک، کسب و ها بود. دسته سوم متمرکز بر بنگاهپزشکی و کاهش هزینه فرآیندهای اشتغال بر شرکت

هایی که کنند و صاحبخانهکوچکی که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می دهندگاناتیالمکارهای شخصی و 

 اند بود.اجاره خود را کاهش داده

های فرهنگی و برای کمک به بنگاه 1(ICBCوزارت فرهنگ و گردشگری و بانک صنعتی و تجاری چین )

میلیارد یوانی  100ارائه خط اعتباری  در حال ICBCهمکاری استراتژیک امضا کردند.  نامهتوافقگردشگری 

های ای آنها از طریق وامبرای مؤسسات فرهنگی و گردشگری تحت تأثیر کرونا به منظور تأمین نیازهای سرمایه

     های خصوصی و برای کمک به شرکت "وام مالیاتی"و  "وام اشتغال"، "وام ضد اپیدمی"مختلف نظیر 

است. اقدامات سازمان هواپیمایی کشوری چین شامل تخفیف مالیاتی  های کوچک فرهنگی و گردشگریشرکت

و پرداخت یارانه، معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای درآمد حاصل از حمل و نقل مواد ضدعفونی و تحویل 

 سریع؛ معافیت خطوط هوایی از پرداخت به صندوق توسعه هواپیمایی کشوری از اول ژانویه است.

های کوچک تقسیم ریسک اعتباری برای افزایش وام بانکی به شرکت های محلی از سیاستتعالوه بر آن، دول

میلیارد یوان بودجه برای تسویه حساب و بازپرداخت  500استفاده کرده و بانک مرکزی چین نیز  و متوسط

 های کوچک و متوسط و بخش کشاورزی تخصیص داد.به شرکت نهیهزکموام و ارائه منابع مالی 

 ژاپن -2-2

تولید ناخالص  ٪20تریلیون ین، معادل حدود  108بسته اقتصادی اضطراری خود را به ارزش  نیتربزرگژاپن  

ای تریلیون ینی هزینه مستقیم و مجموعه 39.5ها یک بسته داخلی خود به تصویب رساند. از جمله این مشوق

ت اقتصادی افزایش مالیات بر مصرف در سال گذشته تریلیون ین، با هدف کاهش اثرا 19.8ها به ارزش از برنامه

تریلیون ین برای تحریک مصرف و کمک به صنایع مرتبط با گردشگری پس از  1.68است. از کل این مبلغ، 

 شیوع ویروس اختصاص یافته است.

                                                            
1 the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) 
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بدون هایی با نرخ بهره کم و های هواپیمایی، وامهای بزرگ نظیر شرکتبه شرکت 1(DBJبانک توسعه ژاپن )

ای شامل موارد ذیل اقدامات ویژههای کوچک و متوسط دهد. برای رفع نیازهای مالی شرکتسقف ارائه می

 شود: ارائه می

  های کوچک و متوسط میلیون دالر آمریکا( برای بنگاه 2.8 باًیتقرمیلیون ین ) 300وام 

  های خرد دالر آمریکا( برای بنگاه 561،000 باًیتقرمیلیون ین ) 60وام 

 2از میان برداشتن شرایط الزم برای دریافت وام شبکه امن. 

 ایتالیا -2-3

دولت ایتالیا حمایت از کارگران را از طریق فعال کردن مجدد  3"درمان ایتالیا"به عنوان بخشی از بسته  

دستمزد کارگران درصد از  80ها در دستور کار قرار داده و به موجب آن برای همه بخش 4"صندوق افزونگی"

 نهیهزکمکتوانند برای دریافت ها و کارگران فصلی میشود. عالوه بر آن خوداشتغالتوسط دولت پرداخت می

شان به دلیل در صورت تعطیل شدن مشاغل توانندیمها یورو در ماه مارس اقدام نمایند. خانواده 600به مبلغ 

روز در ماه مارس و آوریل تمدید  15. مرخصی والدین تا ازندندیبشیوع بیماری، پرداخت وام خود را به تعویق 

توانند به جای سه روز شده است، افرادی که مراقبت از یک فرد دارای معلولیت در خانواده به عهده دارند می

میلیون یورویی برای مقابله با خسارات وارده به  500روز مرخصی بگیرند. ایتالیا همچنین یک صندوق  12

 ایجاد کرده است.  5های آلیتالیاپیمایی و فعالیتصنعت هوا

 ترکیه -2-4

 های مالی دولت ترکیه شامل موارد ذیل است: مشوق 

  های مختلف شامل: ماه در بخش 6حق بیمه تأمین اجتماعی و کسر مالیات بر ارزش افزوده برای

و غذا و نوشیدنی به  های اقامتیهای مسافرتی، مکانمراکز خرید، گردشگری، آژانس فروشی،خرده

 حالت تعلیق درآمد.

 های اقامتی تا ماه نوامبرتعویق مالیات مکان 

  ماه  6بازپرداخت مبالغ مربوط به حق اجاره هتل و پرداخت سهم درآمدی برای 

                                                            
1 The Development Bank of Japan (DBJ) 
2 the Safety Net Loan: :یک نوع وام برای کمک به کسانی که مشکالت جدی دارند و هیچ نوع کمک دیگری ندارند 
3 Italy Cure 
4 La cassa integrazion:  مؤسسهای است که بر طبق قوانین ایتالیا متشکل از یک سرویس اقتصادی برای حمایت از کارگرانی است که به طور موقت کار
.خود را از دست دادند  

5 Alitalia 
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 درصد کاهش  1به  درصد 18های هواپیمایی داخلی برای سه ماه از مالیات بر ارزش افزوده شرکت

 یافته است.

 شود.های مسافرتی دریافت نمیرس تا ژوئن جریمه پر نکردن سهمیه از آژانساز ماه ما 

 2020آوریل  12مارس تا  12یی که بین هاتیبلمارس صادر شده و  19ی پروازی که قبل از هاتیبل 

توان به مدت یک سال از تاریخ را می هاتیبلشوند. این مورد استفاده قرار نگرفتند شامل جریمه نمی

 های پرواز استفاده کرد.ودیترفع محد

 درصد نرخ تخفیف اضافی  10ی تخفیف گروهی را داشتند، هاتیبلهای مسافرتی که حق خرید آژانس

 اکتبر معتبر است. 15مارس تا  16کنند که از تاریخ دریافت می

 هایی که با اختالل در جریان نقدی خود تعویق در پرداخت اعتباری به مدت سه ماه برای شرکت

 اند.واجه شدهم

  میلیارد لیر افزایش پیدا کرده است و به  50میلیارد لیر ترکیه به  25سقف صندوق ضمانت اعتبار از

هایی که نیاز به نقدینگی دارند یا با کسری وثیقه مواجه هستند های کوچک و متوسط و شرکتبنگاه

 تعلق خواهد گرفت. 

 فرانسه -2-5

ها و کارمندان ارائه وعده تخصیص بودجه برای پشتیبانی نامحدود از شرکتدولت این کشور به عنوان پیشرو در 

اندازی کرده است که میلیارد یورو راه 2آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، یک صندوق همبستگی به ارزش 

های ذکر شده اکثر فعالین سفر و گردشگری واجد شرایط دریافت کمک از این صندوق با توجه به مالک

 هستند:

کسب و کارهایی که فعالیت آنها تعطیل شده است )به طور عمده به خدمات پذیرایی و تهیه غذا اشاره  (1

 هزار واحد است( 160دارد که 

 هزار واحد( 140کسب و کارهای غیر از صنایع غذایی ) (2

 هزار واحد( 100توریسم ) (3

از دست  2019 درصد گردش مالی خود را در قیاس با مارس 70های کوچک و متوسطی که بنگاه (4

 دادند.

 میلیون یورو است. 1های کوچک و متوسطی که گردش مالی آنها کمتر از بنگاه (5

میلیارد یورو برای تأمین مالی کارگران  8.5میلیارد یورویی تزریق نقدینگی این کشور،  45عالوه بر آن در طرح 

یابد. برای استفاده از کار ص مییا کسانی که به صورت موقتی شغل خود ر ا از دست دادند، تخصی وقتپاره
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درصد خالص(  84درصد حقوق ناخالص )حدود  70ها به کارمندان خود غرامت معادل ، شرکتمدتکوتاه

. دولت همچنین از دست دادن شوندیمجبران  ٪100کنند. کارمندان با حداقل دستمزد یا کمتر پرداخت می

برابر حداقل دستمزد، به طور  4.5خالص ماهانه، یعنی یورو نا 6،927موقتی شغل را برای دستمزد حداکثر 

 کند.کامل بازپرداخت می

 بریتانیا -2-6

ای از اقدامات موقت و هدفمند را برای پشتیبانی از خدمات عمومی، مردم و مشاغل، برای دوره دولت مجموعه 

میلیارد پوند است. این اقدامات  330اختالالت ناشی از شیوع ویروس تنظیم کرده که در حال حاضر بالغ بر 

 شامل:

 پذیرها و مشاغل تفریحی در انگلستانها، مهمانفروشبرای همه خرده ماه معافیت مالیاتی 12 (1

پذیر و تفریحی که فروشی، میهمانپوند برای مشاغل خرده 25،000بودجه کمک مالی به ارزش  (2

 د. پوند دارن 51.000تا  15.000امالک قابل ارزیابی به ارزش 

اندازی کرد که از سوی بانک تجاری بریتانیا تا را راه 1دولت همچنین طرح وام وقفه در تجارت کرونا ویروس

شود. های بزرگ اعطا میمیلیون پوند برای بنگاه 50های کوچک و متوسط و میلیون پوند به بنگاه 5سقف 

اعتماد بیشتری به ادامه تأمین  دهندگانوامکند تا فراهم می نامهضمانت ٪80عالوه بر آن دولت برای هر وام 

های کوچک و متوسط داشته باشند.. هیچ کسب و کاری تا پایان ماه ژوئن مالیات بر ارزش مالی برای بنگاه

افزوده پرداخت نخواهد کرد. دولت همچنین برای پرداخت دستمزد کارمندان یک طرح جدید ارائه کرده است 

پوند را برای کارمندانی که در لیست حقوق و دستمزد نگه داشته  2500ا از دستمزد ت ٪80 نهیهزکمکو 

کند. این امکان به مدت سه ماه و با امکان تمدید باز خواهد بود و مشاغل با هر شوند)اخراج نشوند(، تأمین می

ش گردشگری های مختص به بخشود. حمایتها تا پایان آوریل انجام می. اولین پرداختردیگیبرماندازه را در 

 )DMOs(2  های مدیریت/بازاریابی مقاصد گردشگریمیلیون پوندی برای حمایت از سازمان 1.3شامل طرح 

 تا بتوانند به بهبود صنعت در منطقه خود کمک کنند.

 اسپانیا -2-7

را برای  3(ICOمیلیون یورویی با ضمانت مؤسسه رسمی اعتباری اسپانیا ) 400دولت اسپانیا خط تأمین مالی  

یورو دارند،  500.000های گردشگری مستقر در اسپانیا که نیاز به نقدینگی تا سقف ها و شرکتخوداشتغالی

های اتومبیل، آژانس های کرایهها، آژانسها، رستورانها، هتلهای حمل و نقل، تاکسیاعالم کرد. شرکت

                                                            
1 the Coronavirus Business Interruption Loan Schemes (CBILS) 
2 Destination Marketing/Management Organizations (DMOs) 
3 Official Credit Institute of Spain) ICO( 
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ساله با نرخ  4این خطوط تأمین مالی به عنوان وام شوند. ها و موارد مشابه شامل این مورد میمسافرتی، موزه

 کند. ریسک مشتریان را برای مؤسسات اعتباری ضمانت می ICO 50٪( هستند و ٪1.5بهره ثابت )حداکثر 

میلیارد یورو  200مارس بسته  17قابل اجرا است. دولت همچنین در  2020دسامبر سال  31این عملیات تا 

در اثر بحران اعالم کرد. از میان  ریپذبیآسهای محافظت از کارگران و سایر گروهها و را برای کمک به شرکت

میلیارد یورو صندوق، نیمی از این پول برای اطمینان از وجود نقدینگی در کسب و کارهای درگیر، به  200

 ود.شها استفاده میویژه برای حمایت از کارگران و مشاغل تحت تأثیر و تضمین نقدینگی در بنگاه

 آلمان -2-8

های مرتبط با سفر و گردشگری در این کشور، در حال تعلیق تعهدات دولت آلمان برای حمایت از شرکت 

ی روبرو خواهند شد. ورشکستگهایی است که به دلیل مشکالت حاد نقدینگی تا ماه سپتامبر با قانونی شرکت

میلیارد دالر(  610میلیارد یورو) 550میلیارد یورو به  460ها از کمک نقدینگی دولت شامل افزایش دامنه وام

 . 1شوداست که از سوی بانک توسعه این کشور اعطا می

 پرتغال -2-9

ارائه کرد.  19و کاهش تأثیرات اقتصادی کووید  هاخانوادهطرح برای حمایت از کارگران و  30دولت بیش از  

میلیون یورویی برای مشاغل خرد  60ری اختصاصی بر بخش سفر و گردشگری یک خط اعتبا دیتأکدولت با 

، اختصاص 19های ناشی از کووید اندازی کرد که برای تقویت ظرفیت ملی به منظور پاسخگویی به چالشراه

 یافت. اقدامات حمایت از کسب و کارها شامل: 

  70دستمزد و  دوسومبرای حفظ قراردادهای شغلی در یک شرکت با پرداخت  العادهفوقحمایت 

 شود(درصد حق بیمه تأمین اجتماعی )باقیمانده توسط کارفرما پرداخت می

  ایتمدید مهلت پرداخت مالیات و سایر تعهدات اظهارنامه 

 سال باید در خانه بمانند.  12ها که برای مراقبت از فرزندان تا حمایت مالی از کارمندان و خوداشتغالی 

های مسافرتی، میلیون یورو برای آژانس 200ضمین شده تصویب کرد که دولت همچنین یک خط اعتباری ت

میلیون یورو برای کسب و کارهای خرد و کوچک  75های خدمات تفریحی و سازمان دهندگان رویداد، شرکت

میلیون یورو برای کمک به اجاره کسب و کارهای خرد  300ها و مراکز اقامتی و میلیون یورو برای هتل 900

 دهد. ارائه میو کوچک 

کنند ها را به صورت آنالین برگزار میکالس 2از سوی دیگر تمام مدارس جهانگردی وابسته به گردشگری پرتغال

های بخش ها در این مدت به حالت تعلیق درآمده است. همچنین با همراهی انجمنو شهریه این کالس

                                                            
 )لینک گزارش در منبع(شورای سفر و گردشگری جهانی سایت   1

2 Turismo de Portugal: ،یک مؤسسه عمومی که زیر نظر وزارت اقتصاد و انتقال دیجیتال است 
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ها و مراکز اقامتی با ت از صاحبان هتلیورو برای حمای 250،000خصوصی و گردشگری پرتغال یک صندوق 

 های برق، آب، گاز و نظافت در این اماکن ایجاد شد.پرداخت هزینه

 استرالیا -2-10

 38.3میلیارد دالر استرالیا ) 66میلیارد دالری، دولت اعالم کرد که بیش از  17.6عالوه بر اولین بسته مشوق  

میلیارد  1ده هزینه خواهد شد. در این طرح، دولت متعهد شد میلیارد دالر آمریکا( دیگر برای شش ماه آین

، از اندقرارگرفته 19ها، مناطق و جوامعی که به شدت تحت تأثیر اقتصادی کووید دالر برای حمایت از بخش

در استرالیا در حال  1جمله صنایعی مانند گردشگری، کشاورزی و آموزش کمک کند. برنامه حافظ اشتغال

، 2است. طبق طرح یارانه دستمزد 19از کووید  متأثرکمک به حفظ اشتغال در کشور و حمایت از مشاغل 

کنند. دولت همچنین دالر استرالیا )قبل از مالیات( دریافت می 1500کارگران از طریق کارفرمای خود مبلغ 

گردشگری را که بتوانند به حیات خود ادامه دهند، در تزریق پول و یارانه به طور خاص برای برخی از مشاغل 

  دستور کار قرار داد.

 سنگاپور -2-11

دولت برای حمایت از بخش سفر و گردشگری با تمرکز بر جلب اعتماد و ارائه کمک، اقداماتی را در دستور  

را برای موارد مشکوک هایی که محیط تمیز کار قرار داد. در همین راستا دولت هزینه نظافت و ضدعفونی هتل

ایجاد  3کند. دولت سنگاپور همچنین یک گواهینامه نظافتیا تأیید شده به بیماری فراهم آورند، پرداخت می

، دهندیمهایی که اقدامات پیشگیرانه دقیق را انجام کرده که به مردم محلی و بازدیدکنندگان در رابطه با مکان

 .دهداطمینان می

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:دولت سنگاپور می از جمله سایر اقدامات

 های ، آژانس4شده از سوی شورای گردشگری سنگاپور دیتائهای خودداری از دریافت هزینه مجوز هتل

 2020مسافرتی و راهنمایان تور برای سال 

  های تجاری تحت نظارت شورای درصد هزینه مشارکت صنایع در نمایشگاه 50کاهش حداکثر

 گردشگری سنگاپور 

 ها و دستمزد درصد هزینه دوره 90های آموزشی تا های آموزشی و تأمین مالی برنامهافزایش طرح

 مربیان و اساتید

                                                            
1 Job Keeper Programme 
2 Wage subsidy scheme 
3 Clean Certification 
4 The Singapore Tourism Board (STB) 
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 درصد حقوق  70با پرداخت حداکثر  1های درآمدی از طریق طرح نیروی کار سنگاپورارائه حمایت

 ثابت ماهانه

  ماه 6دالر برای هر کارمند در طول دوره آموزشی به مدت  2000پرداخت مبلغ 

  دالری به آنها  1000دستمزد  نهیهزکمکارائه گواهینامه به راهنمایان تور خوداشتغال و پرداخت

 برای کمک به تأمین نیازهای اصلی زندگی

 تخفیف اجاره های پارکینگ و همچنین های مربوط به هزینهها از جمله تخفیفارائه برخی تخفیف

های حمل بار در چنگی، مشروط بر اینکه شهروندان سنگاپور یا ساکن دائم این کشور مغازه و آژانس

2باشند.
 

 ایران -2-12

وکارهایی که های اقتصادی کشور متضرر شدند و تعداد کسبدر پی شیوع ویروس کرونا تمام بخشدر ایران  

مند های دولت بهرهرسته شغلی معرفی شدند تا بتوانند از حمایت 35 در این خصوص آسیب دیدند، زیاد بود.

های منابعی که دولت داشت برای دریافت تسهیالت رسته با توجه به محدودیت 10شوند که از این تعداد 

 :این سه رسته شامل .دستی استانتخاب شدند، از این تعداد، سه رسته مربوط به حوزه گردشگری و صنایع

وکارهای مرتبط به تشخیص این فعاالن این حوزه و کسب) تفریحی و گردشگری (2اقامتی، پذیرایی،  مراکز (1

رای گروه اول که ب .دستی استصنایع (3و  (تحت عنوان دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و گردشگری وزارتخانه

میلیون ریال تسهیالت  160شود به ازای هر اشتغالی که مراکز اقامتی داشتند، گردشگری نیز شامل آن می

(. ها داشتکردن آن لیبود که دولت الزام به تعط ییوکارهاشامل کسب کیگروه ) شوددرصد پرداخت می 12

 یلیون ریال تسهیالت دریافت کنند.م 120توانند دستی به ازای هر شغل میفعاالن حوزه صنایع

 99پایان خرداد ادامه دارد و بازپرداخت آن مهر ها آغاز و تا این تسهیالت از نیمه دوم اردیبهشت در بانک

هایی که هایی که این وام را اردیبهشت دریافت کنند تنفس چهارماهه دارند و سایر بنگاهخواهد بود، بنگاه

طورکلی طی دو سال باید تسهیالت شود. بهماهه داده میمند شوند، تنفس سهخرداد از این تسهیالت بهره

در  تواندیاستفاده کند م التیتسه نیواهد از ابخ  ضرحا در حال یاگر بنگاههمچنین  د.دریافتی، پرداخت شو

را درخواست  یدرصد 12 التیتسه افتیود دارد، دروج یتقاضا در حوزه گردشگر کیتحر یکه برا یستیل

 .                       3مند شودبهره التیتسه نیاند از اوت یبارمکیاه گکند. درمجموع هر بن

                                                            
1 Workforce Singapore 

که این بخش به صورت دائمی بروزرسانی شده و تجارب های سیاستی در کشورهای مختلف برگرفته از سایت شورای سفر و گردشگری جهانی است قسمت حمایت  2

  است. 2020استفاده شده در این گزارش مربوط به آخرین بروزرسانی در ژوئن 
 3/2/1399کشور، معاون گردشگری  وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به نقل از ولی تیموریسایت   3
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عالوه تسهیالت اعالم شده، اقدامات دیگری هم از سوی دولت برای حمایت از بخش گردشگری انجام شده که 

 شود: در جدول زیر به صورت خالصه ارائه می

 اقدامات صورت گرفته در جهت حمایت از صنعت گردشگری و صنایع دستی -3جدول 

1 
و اماکن تحت  هاطیدر تمام مح یمسائل بهداشت تیرعاهایی برای واحدهای اقامتی سراسر کشور برای صدور دستورالعمل و پروتکل

 1وزارتخانه نینظارت ا

 2درخواست تعویق زمان سفر به جای کنسل کردن آن از مردم 2

3 

چهارچوب  طیحسب شرا یبرداردوره بهره شیافزا ایفوق  یلیاماکن در طول دوره تعط نیا یبهاکامل اجاره یبخشودگ ایاستمهال 

واگذارشده به بخش  یگردشگر یاماکن و فضاها یلیبا توجه به تعط)در آن وزارتخانه  ربطیکارگروه ذ دییپس از تأ یواگذار

 3(کرونا روسیاز انتشار و یریمنظور جلوگبه یخصوص

 4ییکرونا مارانیب یعنوان نقاهتگاه برابه یهتل یختصاص فضاهاا 4

 995 نیفرورد 24تا  98سال از نیمه دوم  ییروستا یدست عیصنا یکارگاه ها یکمک بالعوض برا الیر اردیلیم 9جذب   5

  6یدست عیجبران خسارت در بخش صنا یبرا التیتسه الیر اردیلیم 6220تخصیص  6

7 
 یمجاز دانهیع نیها کمپاز آن تیحما یبرا)ک ماس دیبه تولیی روستا یدست عیصنا دیتول یاز کارگاه ها یتعداداختصاص خط تولید 

 7(بفروشند نیکمپ نیبتوانند محصوالت خود را در ا ییو روستا یتا هنرمندان شهر ندکرد یراه انداز نیرا به شکل آنال یدست عیصنا

8 
درصد  95سفر به های هواپیمایی داخلی و خارجی بدون کسر هزینه لغو هزار میلیارد ریال توسط شرکت 8بیش از بازگرداندن 

  8است.  که سفرشان کنسل شده یمسافران

 

                                                            
 6/1/1399، گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی وسایت   1
 همان  2
جمهوری با وزیر، معاونان، تعدادی از مدیران و در نشست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس: 30/1/1399، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریسایت   3

فرهنگی، گردشگری و اصغر مونسان وزیر میراثشد، دکتر علیفروردین برگزار  16دستی که در فرهنگی، گردشگری و صنایعهای میراثفعاالن بخش خصوصی حوزه
باره مساعدت کنند. این پیشنهاد دکتر جمهوری خواست تا دولت دراینبهای اماکن واگذارشده را مطرح و از معاون اول رئیسپیشنهاد بخشودگی کامل اجاره دستیصنایع

برگزار شد، تعیین نحوه حمایت از اماکن و فضاهای گردشگری  99فروردین  17هیئت دولت که روز یکشنبه مونسان مورد موافق اسحاق جهانگیری قرار گرفت و در جلسه 
منظور وزیران در این نشست، با توجه به تعطیلی اماکن و فضاهای گردشگری واگذارشده به بخش خصوصی بههیئت در دوره تعطیلی ناشی از کرونا، مشخص شد.

بهای این اماکن در طول دستی را مسئول کرد تا نسبت به استمهال یا بخشودگی کامل اجارهفرهنگی، گردشگری و صنایعنا، وزارت میراثجلوگیری از انتشار ویروس کرو
ای از س در نامهاین موضوع سپ ربط در آن وزارتخانه اقدام کند.برداری حسب شرایط چهارچوب واگذاری پس از تأیید کارگروه ذیدوره تعطیلی فوق یا افزایش دوره بهره

ای به محمد خیاطیان دستی ابالغ شد و دکتر مونسان نیز در نامهفرهنگی، گردشگری و صنایعاصغر مونسان وزیر میراثجمهوری به دکتر علیسوی معاون اول رئیس
ر خواستار اجرایی شدن این مصوبه هیئت دولت از طریق استان کشو 31دستی فرهنگی، گردشگری و صنایعمعاون توسعه مدیریت این وزارتخانه و نیز مدیران کل میراث

 با رعایت دقیق موازین قانونی شد. 88و  27کارگروه ملی ماده 
یکی از مصوبات  در برنامه زنده شبکه دو سیما اعالم کرد: کشور یمعاون گردشگری موریت یول: 26/1/1399، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریسایت   4

که این کار ها از امکاناتی که در اختیاردارند برای کمک به مهار و درمان این بیماری کمک کنند و ازآنجاییلی مدیریت کرونا این موضوع بوده است که دستگاهستاد م
ها ها این ظرفیتشد در تهران و برخی از استان های هتلی که در اختیار داشتیم این آمادگی را اعالم کردیم. در همین رابطه مقرریک کار انسانی است و با توجه به ظرفیت

 .در اختیار ستاد ملی مدیریت کرونا قرار گیرد
 "دستیدستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعسرپرست دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع" فرهاد غالمعلی فالح، به نقل از 25/1/1399ایسنا،   5
 همان  6
 همان  7
 9/2/1399، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری رضا جعفرزادهروزنامه دنیای اقتصاد، به نقل از   8
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه -3

وجود تقاضای »را رقم بزند  کشورتواند رونق دوباره گردشگری در آنچه در واقعیت و به شکل پایدار می

بخش از تقاضا، این تقاضا برای ایران بیشتر تقاضای داخلی است تا خارجی، که متاسفانه این است. « گردشگری

دلیل همزمانی آن با تعطیالت نوروز ضربه مضاعف خورد و هم بعد از مهار هم هنگام شیوع کرونا در کشور به

رود که آسیب این بخش ادامه داشته باشد. زیرا در کنار عواملی چون تورم، با توجه به رکود کرونا انتظار می

درآمد خانوارها در منجر به کاهش  هاوکارها و شغلکسبتعطیلی بسیاری از اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، 

همچون گردش  یهای غیرضرورهزینه در پی آن، این احتمال وجود دارد که خانوارهاو  خواهد شدجاری سال

 . در بازار گردشگری خواهد بود و بیشتر که پیامد آن رکود سنگین کنندحذف  خود سبدرا از و تفریح 

 پیشنهادات:

 اول معاون ریاست و دستیصنایع و گردشگری فرهنگی، میراث وزیر دبیری با بحران ستاد تشکیل -

 بخش نمایندگان و گردشگری صنعت با مرتبط مسئول مقامات و وزرا حضور با و جمهور رئیس

  گردشگری حوزه با مرتبط خصوصی

 یی اعطا التیتسهماهه به ششاعطای تنفس  -

 افزودهارزشبر  اتیبر درآمد و مال اتیاعم از مال ات،یماله ماه ششامهال  -

 یآت هایسال به 99 و 98های ی سالاتیمال انیانتقال ز -

 ورماهیشهر انیتا پایان رماکارفبیمه حق تمدید مهلت پرداخت  -

 تقاضا  کیتحر یبرا دستیصنایعدر حوزه  ویژهبهمحصوالت  یفروش اعتبار یاندازراه -

 یمجاز یگردشگربرای  یمجاز یها و امکانات فضاتیظرفاستفاده از  -

...  تور، راهنمایان ها،آپ استارت ها،تشکل: مانند گردشگری فعاالن فردی کارهای و کسب از حمایت -

 بیکاری هایبیمه مانند حمایتی هایبیمه از برخورداری دادن قرار مدنظر با

 مانند پسا بحران دوران در سفر به شهروندان تشویق برای حمایتی هایبرنامه سازیآماده و تدوین  -

 سفر تشویقی و تسهیالت مرخصی از مندیبهره

به مدت یک سال  99تا فروردین  98های پروازی استفاده نشده بین اسفند برداری از بلیتامکان بهره -

 های پرواز از تاریخ رفع محدودیت
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