
5 گردشگری

کاهش ۸۴ درصدی تردد مسافرت های خارجی
گروه گردشگری - تردد مسافران از مرزهای زمینی و 
هوایی طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
با کاهش ۸۴.۵۷ درصدی در تردد مسافران ورودی و کاهش 

۸۴.۳۳ درصدی در تردد مسافران خروجی روبرو شد.
آرزو غنیــون معــاون آمار دفتر فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات گمرک ایران اظهار داشت: کرونا نه تنها یک بیماری 
است که به جان انسان ها افتاده و باعث قربانی شدن انسان های 
بسیاری شده، بلکه ویروسی است که اقتصاد جهانی و صنایع 
مختلف را نیز زمین گیر کرده و باعث شده تولید و تجارت 
کاال کاهش چشم گیری پیدا کند و صنایعی مثل گردشگری 
و حمل و نقل را نیز به مرز ورشکستگی بکشاند. از آغاز سال 
تا پایان آذر ماه به دلیل محدودیت های بسیار ناشی از کرونا و 
توقف چندین ماهه مرزهای زمینی، دریایی، ریلی و هوایی 
شــاهد کاهش چشــم گیر تردد مسافر به کشور یا بالعکس 
بودیــم. به گونه ای که در این مــدت ۲ میلیون و ۷۰۷ هزار 
و ۱۳۴ مســافر به کشــور وارد شدند و یا به اصطالح مسافر 
ورودی بودند. این تعداد مســافر ورودی شامل ۲ میلیون و 
۳۸۸ هزار و ۱۶۹ نفر مسافر ورودی ایرانی و ۳۱۸ هزار نفر و 
۹۶۵ نفر مسافر ورودی خارجی بوده است.معاون آمار دفتر 
فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک ایران ادامه داد: در این 
مدت ۲ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۵۰۷ نفر نیز به عنوان مســافر 
خروجی از کشور تردد داشته اند. تردد مسافری طی ۹ ماهه 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل آن با کاهش قابل 
توجه حدود ۸۴.۵۷ درصدی در تردد مســافران ورودی و 
همچنین کاهش ۸۴.۳۳ درصدی در تردد مسافران خروجی 
روبرو بوده است. این ارقام نسبت به میزان تردد مسافر طی نه 
ماهه سال جاری روندی بسیار کند اما مثبت را نشان می دهد.

غنیون گفت: ناگفته پیداست که دلیل اصلی آن مسدود بودن 
مرزها، لغو انواع سفرها اعم از تفریحی _ سیاحتی، زیارتی 
_ مذهبی و کاری، عدم پذیرش مســافران ورودی توســط 
کشورهای مقصد یا شرایط سختگیرانه ورود مسافر اعم از 
قرنطینه و همچنین شــرایط مشابه در مسافران خروجی، به 
دلیل مخاطرات ناشی از انتقال ویروس کووید ۱۹ بوده است. 
این کاهش ۸۴ درصدی در تردد مســافر، کاهشی در حدود 
۱۴ میلیون نفر مســافر در هر دو گروه مســافران ورودی و 
خروجی را شامل می شود. معاون آمار دفتر فناوری اطالعات 
و ارتباطات گمرک ایران افزود: در کشــوری مانند ایران که 
عمده مســافرت های خارجی در مقطع زمانی خاصی مانند 
ســفر حج یا ســفر به عتبات عالیات صورت می گرفت، به 
دلیل شرایط حاکم بر کشور و کل دنیا متأثر از بیماری کرونا، 
فرودگاه هایی مانند فرودگاه ساری، کرمانشاه، زاهدان، اهواز، 
یــزد و … که تنها پروازهــای خارجی آنها جنبه زیارتی و 
مذهبی داشته، با میزان تردد مسافری »صفر« به فعالیت خود 

ادامه داده اند. 
در این میان تردد مسافری از پرترددترین فرودگاه کشور 
یعنــی فرودگاه امام خمینی )ره( نیز با کاهش قابل توجه ۹۱ 
درصدی در تردد مســافران ورودی و خروجی، طی نه ماهه 
ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل آن روبرو شده 
است که این میزان تغییرات نسبت به هشت ماهه سال جاری 
رشدی یک درصدی را نشان می دهد. تعداد مسافران ورودی 
از این گمرک در مدت زمان مورد بررسی ۲۵۱ هزار و ۴۶۹ 
مسافر و تعداد مسافران خروجی ۲۵۴ هزار و ۲۳۲ مسافر بوده 
است.عمده پروازهای خارجی از فرودگاه امام خمینی )ره( به 

مقصد ترکیه با کاهش شدید مواجه بوده است. 
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گروه گردشگری - ولی تیموری 
در پاسخ به سوالی درباره برنامه وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی برای مدیریت سفرها، با توجه 
به گســترش مســافرت های داخلی 
که بیشــتر خانوادگی و دوســتانه و 
سازماندهی نشده است، به ایسنا گفت: 
با توجه به خســارت ســنگینی که به 
صنعت گردشــگری وارد شده است، 
امیــد ما به تعطیالت نوروز و برقراری 
دوباره ســفر و جبران بخشی از زیان 
کرونا و بیکاری های گســترده بود، اما 
در شــرایط موجود برای عادی شدن 
ســفرها نمی توان پیش بینی داشت. تا 
وقتی هم که مطمئن نشــویم و ســتاد 
کرونا تایید نکند نمی توانیم برنامه ریزی 
برای سفر داشته باشیم. البته اگر تا نوروز 
اوضاع تغییر کرد حتما برنامه هایی را که 

متوقف شده است، از سر می گیریم.
وی اظهار کرد: گردشگری داخلی 
ظرفیت گسترده ای دارد که نمی توان از 
آن چشم پوشی کرد و باید حرفه ای تر 
وارد آن شویم. از طرفی، روند سفر در 
کشــور ما تخصصی نیست و قیمت، 
عاملی مهم و تاثیرگذار است. اگر انتظار 
داریم گردشــگری داخلی نه به شکل 

امروز، راه افتد باید کارهای خالقانه و 
مبتکرانــه انجام دهیم، طوری که مردم 
متوجه شــوند این سفرها را به تنهایی 

نمی توانند تجربه کنند.
معاون گردشگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در پاسخ به این ســوال که وزارتخانه 
بــرای مدیریت و کنتــرل هزینه های 
ســفر چه برنامه یا ایده ای در دســت 
اجرا یا پیگیــری دارد؟ به طرح هایی 
مثل وام ســفر و یا ســاب )سفر آسان 
و برنامه ریزی شــده یا همان قسطی و 
ارزان( اشــاره کرد و گفت: بررسی ها 
نشان می دهد قیمت برای خانوار ایرانی 
در انتخاب مقصد و یا سفر مهم است، 
بنابراین سعی کردیم با اختصاص وام و 
یا تسهیالت حمایتی، مزیت سفر با تور 

را در بین مردم بیشتر کنیم. 
هدفمان از وام سفر نیز بیشتر ایجاد 
انگیزه برای سفرهای سازماندهی شده 
است، مخصوصا آن که شرایطی فراهم 
می شود تا مردم از همان ابتدا کل هزینه 
ســفر را نپردازنــد و در عین حال، از 
تسهیالت ارزان قیمت برای مسافرت 
اســتفاده کنند. البته که این طرح های 
تشــویقی به دلیل ویروس کرونا و در 

پی مصوبه ها و دستورالعمل های ستاد 
کرونا، فعال متوقف شــده اســت. اما 
زمانی که سفر به حالت عادی برگردد، 
تخصیص وام و طرح ساب را به جریان 

می اندازیم.
بخــش  عملکــرد  تیمــوری 
خصوصــی را در مدیریــت و کنترل 
هزینه های سفر اثرگذار دانست و افزود: 
هرچند که بخش خصوصی در دوران 
کرونا آسیب و ضرر سنگینی دیده است 
اما برای کنترل هزینه ســفر الزم است 
این بخش مشارکت داشته باشد، همین 
حاال مردم ســفر می کنند اما هتل ها و 
آژانس ها تعطیل، بیکار و خالی اند. باور 
عمومی این است که اقامت در هتل و 

سفر با تور، گران است. 
ما هــم با درک شــرایط بخش 
خصوصــی از آن هــا می خواهیم که 
مزیــت بازار را درنظر بگیرند و در حد 
اختیارات خــود، هزینه ها را مدیریت 
کنند. اینکه یک هتل کل ســال خالی 
بماند بهتر و اقتصادی تر اســت یا چند 
درصــد از ظرفیتش تکمیل شــود؟ 
آژانس های گردشگری درست است 
که سال ســختی را سپری کرده اند اما 
چطور برخی از آن ها در مســیر ترکیه 

پــرواز چارتر می کنند تــا هزینه ها به 
صرفه شــود اما برای مســیر داخلی 
نمی تواننــد ایــن کار را انجام دهند؟ 
به نظرم بخش خصوصــی می تواند 
در محدوده اختیارات خود، بخشــی 
از هزینه های ســفر را کنتــرل کند تا 
مردم ســازماندهی شده تر سفر کنند و 
درآمدشان نصیب بخش خصوصی و 

تاسیسات گردشگری شود.
او دربــاره نقش دولت در کنترل 
هزینه های سفر، گفت: قطعا در سطح 
کالن ایــن انتظار می رود دولت هزینه 
سفر را پایین بیاورد، هرچند که وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی حدود و اختیاراتی دارد که در 
همان چارچــوب می تواند اقداماتی 
انجــام دهد، اما با توجه به وابســتگی 
گردشــگری به بخش های دیگر، الزم 
است دستگاه های دیگر بیشتر همراهی 
کنند. ما با بسته های ترجیهی، سفرهای 
قسطی، وام و طرح ساب )سفر آسان و 
برنامه ریزی شده( تا حدی در این مسیر 

گام برداشته ایم.
وی دربــاره ایــن کــه بخــش 
خصوصی بارها از دولت درخواست 
کرده بــا کاهش یا حــذف مالیات و 

عوارض در تاسیسات گردشگری مثل 
هتل، هواپیما و تور، به کنترل و کاهش 
قیمت تمام شــده سفر کمک کند، اگر 
دغدغه گرانی ســفر و مسافرت های 
بدون ســازماندهی و مخاطره آمیز در 
شــرایط کرونا وجود دارد، چرا بخش 
دولتی در این باره اقدام نمی کند تا هم 
هزینه ها پایین آید و هم سفر مدیریت 
شــود؟ گفت: ما هم بسیار مایلیم که از 
مالیات و عوارض در بخش گردشگری 
کاسته شود، چون می دانیم اثر مستقیم 
آن به مردم می رسد. اما وضعیت دولت 
به گونه ای اســت که از مالیات درآمد 
کســب می کند و با وجود رایزنی ها و 
مذاکرات متعدد هنوز موفق نشــدیم 
طــرف مقابل را برای کاهش یا حذف 

عوارض و مالیات ها متقاعد کنیم.
تیمــوری گفت: توصیــه ما به 
تاسیاســت گردشــگری که متمرکز 
بر ســفر داخلی هســتند این است که 
کارهای مبتکرانه و خالقانه ای داشــته 
باشند و فعال صبر کنند. این وضعیتی 
نیســت که فقط در ایران حاکم باشد، 
کل دنیا با این مســاله مواجه اســت. 
شــرایط خاص است و فعال راه حلی 

وجود ندارد.  

گروه گردشــگری - ستاد کرونا 
تبلیغ ســفر برای نوروز ۱۴۰۰ را ممنوع 
کرده است، حاال انگشت اتهام به سمت 
مردم نشانه رفته و هشدار داده شده که اگر 
ســفرهای زمستانی شان مخاطره آمیز و 
پیک چهارم سخت تر شود، ممنوعیت ها 
و محدودیت ها برای سفرهای نوروزی 
برمی گردد. منع تردد بین شــهری از ۲۰ 
دی ماه برداشته شــد. ستاد کرونا اعالم 
کرد ممنوعیت و جریمه های تردد فقط 
بین شهرهای زرد و نارنجی برقرار است، 
اما بعد از گذشــته یک هفته ستاد کرونا 
گزارش کرد ســفرهای مردم به شمال و 

جنوب کشور نگران کننده شده است.
علیرضا زالیـ  رییس ستاد مقابله 
با کرونا در کالنشــهر تهــرانـ  گفت: 
در روزهای گذشــته بــا توجه به حجم 
گسترده خروجی های تهران و همچنین 

ورود بیــش از ۵۰ هزار نفر به جزیره ای 
کوچک و مســافرت به شهرهای قرمز 
ممکن اســت با بازگشــت بــه تهران 
فرم های جدیدی از بیماری را شــاهد 
باشیم. ســعید نمکیـ  وزیر بهداشتـ  
نیز اظهار کرد: عادی پنداری در شرایطی 
که سیستم بهداشت و درمان به صورت 
شبانه روزی نهایت تالش خود را کرده 
تا آمار ابتال و فوتی هــا را پایین بیاورد، 
قطعــا دوباره ما را به شــرایط خطرناک 
همه گیری کرونا بازمی گرداند. علیرضا 
رئیســیـ  سخنگوی ســتاد ملی مقابله 
با کروناـ  پس از جلســه روز شنبه این 
ســتاد در ۲۷ دی ماه، نسبت به وضعیت 
اســتان های مازندران، گیالن و گلستان 
ابراز نگرانی کرد و گفت که در چند روز 
گذشته در برخی نقاط کشور شاهد عدم 
رعایت پروتکل ها بودیم. مسافرت هایی 

به جنوب به ویژه قشــم صورت گرفته 
و مسافرت های زیادی به سمت شمال 
داشتیم. هشدار بسیار جدی است که اگر 
رعایت ها ضعیف شــود متاسفانه موج 
چهــارم می تواند اواخــر بهمن و اوایل 
اسفند شــکل بگیرد و هر موجی شکل 
بگیــرد برابر  ۸ تا ۱۰هزار فوت بیشــتر 
است.معاون وزیر بهداشت تاکید کرد که 
اگر در منطقه ای اعالم می شود وضعیت 
کم خطر شــده به معنــای از بین رفتن 
ویروس یا ضعیف شدن آن نیست که بار 
سفر را ببندیم. اگر این اتفاق بیفتد با توجه 
به این که تجربه اردیبهشت و خرداد و تیر 
را داشتیم و ممکن است پیک سهمگینی 
تکرار شــود، به همین دلیل درخواست 
می کنیم مردم این هشدار را جدی بگیرند 
که اگــر رعایت نکنیم متاســفانه موج 
چهارم شــکل خواهد گرفت و دوباره 
محدودیت ها اواخر اسفند و تعطیالت 
عیــد نــوروز برخواهد گشــت. ایرج 
حریرچیـ  معاون کل وزیر بهداشت و 
درمانـ  پر شــدن هتل ها و حجم سفرها 
را در یک هفته گذشــته فاجعه خواند و 
گفت: میزان تــردد خودروها در دی ماه 
نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 
فقط ۵ درصد کاهش پیدا کرده، انگار که 
۹۵ درصد مردم اوضاع را عادی می دانند 
و به همان میزان در داخل و خارج شهرها 

تردد می کنند.حدود یک ســال است که 
هشدار می دهند »سفر نروید« اما هر بار 
که محدودیت ها برداشته می شود حجم 
سفرهای مردم، مسؤوالن را شگفت زده 
می کنــد. تکرار این وضعیت ناشــی از 
نداشتن استراتژی برای »مدیریت سفر« 
و تکیه بر سیاسِت توصیه و هشدار است. 
در ایــن مدت نیز تنها عامل بازدارنده و 
یا کنترل ســفرها، اعمال تردد فقط برای 
خودروهــا و جریمه نقــدی، تعطیلی 
مراکــز اقامتــی و پذیرایی، محدودیت 
۶۰ درصدی مســافر برای حمل و نقل 
عمومی و استعالم بیماران کرونایی بوده 
که صرف نظر از چگونگی اجرای آن ها، 
به نظر می رســد بیشتر نقش سوپاپ را 
داشته تا راه کار، چون به محض برداشته 
شدن، انفجاری رخ داده است.مضاف بر 
این، از ابتدای کرونا و همزمان با محدود 
و ممنوع کردن سفرها این سوال مطرح 
بود که آیا سیاســت تحدید و تعطیلی به 
تنهایــی برای کنتــرل کرونا و مدیریت 
ســفر در وضع موجود کافی است، آیا 
نباید نظــارت قوی تر شــود، آیا هنوز 
وقت آن نشده محیط هایی مثل ساحل، 
نــاوگان حمل و نقل، مراکــز اقامتی و 
حتی سایت های توریســتی، موزه ها، 
رستوران ها و ســرویس های بهداشتی 
و نمازخانه هــای بین راهی برای دوران 

کرونا تجهیــز و محکم تر از گذشــته 
نظــارت شــوند و آمــوزش و آگاهی 
بیشتر شــود؟ وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی به عنوان 
متولی سفر مدعی است برای مدیریت 
این وضعیــت، طرح هایی را که نام های 
مختلفی هم مثل »سفر ایمن، مسؤوالنه 
و یا ســالم« دارد، به همراه پروتکل هایی 
برای سفر گردشگران خارجی و داخلی 
به ستاد ملی کرونا داده، اما ظاهرا موافقتی 
در پی نداشته که به اجرا درنیامده است.

این وزارتخانه حتی طرح های تشویقی 
مثل وام ۲۰ میلیون تومانی و سفر قسطی 
را متوقف کرده است تا مبادا مورد انتقاد 
بیشتر ستاد کرونا قرار گیرد. کمیته عالی 
نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی 
مدیریت کرونا نیز ممنوعیت تبلیغ سفر و 
مشوق های آن در تمام تعطیالت بویژه 
نوروز را مصوب کرده است. با این همه، 
ســفرهای مردم در حد انتظار کم نشده 
اســت. حال به جای آن که شیوه دیگری 
برای مدیریت ســفرها و نظارت ها در 
پیــش گرفته شــود و یا بــه الگوهای 
موفق سایر کشــورها توجه شود، مثل 
همیشــه اخطار به مردم داده شــده که 
اگر سفرهای زمستانی شان مخاطره آمیز 
شــود، محدودیت  و ممنوعیت ها برای 

سفرهای نوروزی برگردانده می شود.

معاون گردشگری می گوید: اگرچه ما فکر می کردیم سفر در تعطیالت نوروز به جریان عادی خود برگردد، 
اما شرایط کنونی کرونا اجازه چنین پیش بینی نمی دهد. با این حال نمی توان بی تفاوت بود. باید هزینه های سفر را 

متعادل کرد و یسکری کارهای خالقانه و مبتکرانه برای آینده انجام داد.

چاره سفرهای گران و 
مدیریت نشده چیست؟

اما اگرهای محدودیت در سفرهای نوروزی  

عکس: جعفر همافر

تبدیل موج شکن پارک نیلوفر کیش به اسکله تفریحی

معاون گردشگری پاسخ داد:

بخــش  عملکــرد  تیمــوری 
خصوصــی را در مدیریــت و 
کنترل هزینه های سفر اثرگذار 
دانست و افزود: هرچند که بخش 
خصوصــی در دوران کرونــا 
آســیب و ضرر سنگینی دیده 
است اما برای کنترل هزینه سفر 
الزم اســت این بخش مشارکت 
داشته باشد، همین حاال مردم سفر 
می کنند امــا هتل ها و آژانس ها 
تعطیــل، بیــکار و خالی انــد. 


