
5 گردشگری

گروه گردشــگری -  جواد براتی، عضو 
هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد 

دانشگاهی در یادداشتی آورده است:
یک پدیده شناخته شده از این وضعیت، آن 
است که در فضای فعلی گردشگری روند 
کاهشی در محصوالت)خدمات( با کیفیت 
باال مشاهده می  شود. قیمت  ها دستخوش 
تغییر شده و کیفیت  ها نیز تحت تاثیر قرار 
می  گیرد، تــا حدی که این وضعیت را در 
صنعت هتلداری مشهد نیز می  توان حس 

کرد.
اما این ایده وجود دارد که انتشار اطالعات 
از طریق شــبکه جهانی وب، چنین عدم 
تقارنی را تاحد زیادی می  تواند کاهش دهد. 
در واقع می  توان شرایطی را پیش  بینی کرد 
که مصرف  کنندگان بهتر از تامین  کنندگان 
در مــورد کیفیت و ارزش واقعی خدمات 
عرضه شده مطلع شوند. با گذشت سال ها 
از زمان پیدایش و توســعه واســطه  های 
آنالین گردشگری، آیا این ایده جامع عمل 

پوشیده است؟
مطالعات بسیاری صورت گرفته است که 

»تجربه« گردشگران و نشر این تجارب از 
دیدگاه مصرف کننده عامل مهمی در رشد یا 
حتی بقای یک بنگاه اقتصادی عنوان کرده 
اند. این ویژگی به ویژه برای بازارهایی که 
جریان اطالعات در آن  ها به صورت متقارن 
بوده و محصوالت بــازاری نیز ملموس 

هستند، اهمیت بیشتری دارد.
در واقــع جریان اطالعات می  تواند عامل 
اصلی ثبــات و کارایی بازارها باشــد اما 
زمانی که این اطالعات متقارن نیست و یا 
اطالعات ناقص وجود دارد، به گونه  ای که 
ارائه  دهندگان خدمات مانند خدمات اقامت 
از ویژگی  هــا و ارزش واقعی آن خدمت 
مطلع هستند اما دریافت  کنندگان خدمت از 

آن بی خبرند، مساله متفاوت است.
آکرلوف، نظریه پرداز اطالعات نامتقارن، در 
پنج دهه قبل نشان داد که در چنین شرایطی 
و با وجود اطالعات نامتقارن و اطالعات 
ناقــص، ناکارایی در بازار رخ می  دهد و به 
نوعی »کاالی بد«، »کاالی خوب« را از بازار 

خارج می سازد.
ناآگاهی مصرف  کننده از »اطالعات کامل« 

محصول عرضه شده و ناتوانی او در ارزیابی 
کیفیت و ارزش واقعی کاالها یا خدمات، در 
نهایت به فروپاشی بازار خواهد انجامید. این 
ویژگی در بازار خدمات گردشگری که از 
عدم تقارن به مراتب بیشتری از بازارهای 
کاالیی برخوردار است، اهمیت بیشتری 

دارد.
گردشــگری مدت هاســت که به عنوان 
بــازاری با اطالعات نامتقارن شــناخته 
می  شــود. اطالعاتی کــه ارائه دهندگان 
خدمات قبل از شروع یک سفر در اختیار 
خریداران)گردشگران( قرار می دهند؛ تنها 
بخشی از کیفیت ویژگی  های بسته مورد 
نظر گردشگران)خریداران( را در بر می

 گیرد. البته ظهور اینترنت و گسترش جریان 
اطالعات از طریق آن نشان داده که با ارائه 
فرصت  های بیشتری که برای جمع آوری 
جزئیات اطالعاتی بیشتر درباره مقاصد و 
ارائه  دهندگان خدمات گردشگری فراهم 
می  آورد، این عدم تقارن را می  تواند تاحدی 
کاهش دهد اما در عمل می  توان مشاهده 
کــرد که »عدم تقارن اطالعــات« در این 

صنعت کاهش چندانی نداشته باشد.
کاهش نیافتن عدم تقارن اطالعات می
 تواند تا حدی به دلیل حضور واســطه

 های آنالین جدیدی باشد که جایگزین 
آژانس  های مسافرتی شده  اند. البته وجود 
اینترنت و شبکه جهانی وب فرصت هایی 
برای افزایــش تعداد افرادی که اطالعات 
سفر خود را به اشتراک می  گذارند، امکان 
مشــورت، مقایســه و ارزیابی تجارب 
مختلف در بستر اینترنت را فراهم می  آورد 
اما با این وجود هنوز اطالعات نامتقارن در 
بازار وجود خواهد داشت و فروشندگان 
نســبت به خریداران از کیفیت و قیمت 

واقعی کاال یا خدمت آگاه ترند.
خریداران مطلع می  توانند در بلندمدت بازار 
را دستخوش تغییر قرار دهند اما شناسایی 
خریداران با اطالع کار دشــواری اســت 
زیرا دانش آن ها کامال خصوصی اســت 
و به صورت متمرکز منتشر نمی شود. در 
واقع امکان افشــای اجباری اطالعات از 
سوی آن ها وجود ندارد. در بازار کاالهای 
دســت دوم یا بنجل)بازار لمون( سیگنال 

دهی)اجبار فروشــنده به ارزش گذاری 
محصول متناسب با کیفیت واقعی و ارائه 
اطالعات از کیفیت واقعی محصول خود(، 
غربالگری)پیدا کردن اطالعات نادرست 
و فیلتــر کــردن آن ها( یــا حمایت  های 
قانونی)ارائه تضمین  هایی برای نشان دادن 
صحت اطالعات منتشره( از جمله اقداماتی 

است که انجام می  شود.
خدمات ارائه شده در بازار گردشگری نیز با 
تمرکز بر شناسایی خریداران مطلع، کسب 
آگاهــی آن  ها از کیفیت و قیمت خدمات 
دریافتی و نشــر و بررسی این اطالعات 
می تواند تا حد زیادی به تقارن اطالعات 
در این بازار کمک کند. در کشــور ایران با  
وجود اینکه خود شرکت  های ارائه دهنده 
خدمــات عمال بزرگترین ســایت  های 
اینترنتی، وبالگ  هــا و صفحات فضای 
مجــازی برای ارائــه اطالعات خدمات 
گردشگری را در اختیار دارند، عمال باعث 
شــده که واســطه  های آنالین نیز بازاری 
مشابه بازار فیزیکی ایجاد کنند. البته هنوز 
جا برای توسعه خدمات بخش خصوصی 

و صفحات مجازی شخصی وجود دارد. 
لذا به نظر می  رسد عدم تقارن اطالعات در 
بازار گردشــگری ایران به مراتب کمتر از 
کشورهای توسعه  یافته باشد که از قوانین 
ســخت گیرانه  تری در انتشار اطالعات 
برخوردارند و بازارهــای انحصاری در 
فضای غیرفیزیکی در آن کشورها گسترده 

تر است.
زمانی  کــه عدم تقــاران اطالعاتی برای 
گردشــگران)در بازار لمون( وجود دارد، 
بازار به ســمت مقاصــد با کیفیت پایین 
منقبض می شــود؛ در حالی که اگر سطح 
اطالعات گردشــگران در مورد مقاصد 
بیشتر از اطالعات ارائه دهندگان خدمات 
در آن مقاصد باشــد، وضعیت بر عکس 
خواهد بود. تفاوت در سطوح اطالعات به 
طور قابل توجهی بر اندازه بازار و همچنین 

بر جهت عدم تقــارن موجود در آن بازار 
تاثیــر می  گذارد. تا زمانــی که تفاوت در 
سطوح اطالعات منفی باشد)گردشگران 
اطالعات کمتری از مقصد داشته باشند(، 
تعداد گردشگران نسبتا ثابت خواهد ماند و 
زمانی  که این تفاوت در سطوح اطالعات 
شروع به افزایش کند، گردشگران به سمت 
کسب اطالعات بیشتر حرکت می  کنند؛ لذا 
پراکندگــی کاهش یافته و این اثر تقویت 

می  شود.
اطالعــات  تقــاران  نتیجه،عــدم  در 
منفی)گردشــگران کم آگاه(، پیشنهادات 
خرید را به ســمت پیشنهادات با کیفیت 
پایین تر حرکت می  دهد که در بلندمدت 
خطر حذف تمام ارائه  دهندگان »خدمات 
با کیفیت باال« را به دنبال دارد. در این فضا 
نقش رسانه و قوانینی که هم فرصتی را برای 

انتشار اطالعات خصوصی فراهم سازد و 
هم مانعی برای نشــر اطالعات نادرست 

باشد، ضروری است.
مدیریت واسطه  های آنالین و بازاریابی 
از آن طریق یکی از اقدامات مهمی است 
که بایستی در صنعت گردشگری کشور 
به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا 
بازار گردشگری موجود نه تنها به عقب 
نرود بلکه به مرور زمان به کیفیت خدمات 
ارائه شده در آن افزوده گردد. لذا بایستی از 
نوپا بودن این واسطه  ها و خال بازاری در 
این حوزه استفاده بیشتری کرد و نهادهای 
متولی توسعه گردشگری در سطوح ملی 
و محلی نسبت به تقویت نشر اطالعات 
شخصی و جلوگیری از قبضه بازارهای 
آنالین توسط آژانس  های بزرگ مسافرتی 

اقدام کنند.  

واسطه  های آنالین و اطالعات نامتقارن در بازار گردشگری
   گردشگری از دیرباز به عنوان بازاری با اطالعات نامتقارن شناخته می شده است؛ به طوری که مصرف کنندگان)گردشگران( قادر نیستند ارزیابی کاملی از کیفیت 

محصوالت)خدمات( عرضه شده داشته باشند.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری مطرح کرد:

دوشنبه 6 دی 1400، 22 جمادی االول 1443 ، 27 دسامبر 2021، شماره 3881 ، صفحه

ممنوعیت۱۵روزهشاملگردشگرانورودیازمرزهایهوایینمیشود
گروه گردشگری -   معاون گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی با اشــاره به مصوبات 
ســتاد ملی مقابله با کرونا در خصوص 
ممنوعیت ۱۵ روزه ورود اتباع خارجی 
از مرزهای، زمینــی، دریایی و هوایی، 
گفت: این ممنوعیت شامل گردشگران 

ورودی از مرزهای هوایی نمی شود.
علی اصغر شالبافیان، با اعالم این مطلب 
افزود: بر اســاس مصوبه ســتاد ملی 
مقابله با کرونا که از ســوی وزیر کشور 
به دستگاه های مختلف ابالغ شده بود، 
ورود اتباع خارجی از مرزهای زمینی، 
هوایــی و دریایی از روز شــنبه ۴ دی 
مــاه ۱۴۰۰ به مدت ۱۵ روز صرفا برای 
گروه های  خاصی مجاز شمرده شده بود 
که این مصوبه اصالح شــد و بر اساس 
مصوبه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا این 
ممنوعیت ۱۵ روزه شامل گردشگران از 

مرزهایی هوایی نمی شود.
وی اضافه کرد: این موضوع از ســوی  

ضرغامــی وزیــر میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دستی پیگیری 
شد و مصوبه ممنوعیت ۱۵ روزه ورود 
گردشگران و اتباع خارجی از مرزهای 
هوایی برداشــته شد. بر این اساس بند 
سوم مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که 
۲۸ آذرماه برگزار و مصوبات آن از سوی 
وزیر کشــور به دســتگاه ها ابالغ شده 
است، امروز در جلسه این ستاد اصالح 
شد. پیش از این در مصوبه جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا که ۲۸ آذر برگزار شده 
بــود، آمده بــود: ورود اتباع خارجی از 
مرزهای زمینی، هوایی و دریایی )به غیر 
از موارد قید شده در بندهای ۱ و ۲ فوق( 
از روز شــنبه مورخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰ به 
مدت ۱۵ روز صرفا برای گروه های ذیل  

مجاز است:
۱ دارنــدگان پروانه های اقامت معتبر 

جمهوری اسالمی ایران.
۲ دارندگان روادید تحصیلی )طالب 
مدارس علــوم دینی و دانشــجویان 

خارجی در دانشــگاه های جمهوری 
اسالمی ایران(

۳ دارنــدگان روادید ورود )شــامل 
بازرگانان و تجار(

۴ دارندگان روادید با حق کار
درمانــی  روادیــد  دارنــدگان   ۵

)گردشگری سالمت(
۶ دارندگان روادید سرمایه گذاری

۷دارندگان مهر خروج و مراجعت از 

پلیس مهاجرت و گذرنامه
تبصره: الــف: ورود اتباع ایرانی حاضر 
در کشورهای همسایه به داخل کشور 
از مرزهای زمینی بــا رعایت الزامات 
بهداشتی )کارت واکسن  دو دوز، ارائه 
تســت pcr  منفی و انجام مجدد تست 
pcr در مبادی( مرزی امکان پذیر است.

ب: خــروج اتبــاع خارجی حاضر در 
کشور از مرزهای زمینی بالمانع است.

گروه گردشگری    شــیوع اومیکرون موجب شده 
برخی از فعالیت های جمعی پاویون کشورها در اکسپو 
۲۰۲۱ دبی تعطیل شود این احتمال هست ادامه فعالیت 
اکسپو متوقف شود با این وجود تا روشن شدن وضعیت 

فعالیت ها ادامه خواهد داشت.
اکســپوی ۲۰۲۰ دبی با یک سال تأخیر به دلیل شیوع 
ویروس کرونا برگزار شد ولی هنوز برخی آن را به جای 
اکسپو ۲۰۲۱ با نام اکسپو ۲۰۲۰ می خوانند. اکسپویی که 
هر ۵ ســال یک بار برگزار می شود و این بار خاورمیانه 

برای اولین بار میزبان این رویداد جهانی بود.
رعایت پروتکل های بهداشــتی و تزریق واکسن های 
مختلف باعث شــد تا امارات بتواند میزبان اکسپو در 
ســال ۲۰۲۱ باشد در این حین سخت گیری ها درباره 
جلوگیری از ورود مبتالیان به محوطه اکسپو به خوبی 
انجام می گرفت. از بررســی کارت واکســن افراد، تا 
تســت های منفی و حتی برخــی از محدودیت ها در 

اجرای برنامه ها.
تا اینکه امــارات چندی پیش اعــالم کرد هیچ بیمار 

جدیدی در این کشور شناسایی نشده است ضمن اینکه 
روز ۲۰ دســامبر خبرگزاری های اماراتی اعالم کردند 
تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه اکسپوی ۲۰۲۰ از مرز 
۷ میلیون نفر گذشت این بازدیدکنندگان اقدامات ایمنی 

مربوط به تمهیدات کرونایی را رعایت می کنند.
اما این کشور که تازه داشت جشن شکست ویروس را 
می گرفت، با سویه جدید کرونا مواجه شد. روز یازدهم 
آذر ماه وزارت بهداشــت امارات از ثبت نخستین مورد 
ابتالء به سویه جدید خبر داد. این فرد مسافری از آفریقای 
جنوبی بوده است که دو دز واکسن را نیز دریافت کرده 

بود.
چند روز پیش هم یک رستوران در پاویون ژاپن به عنوان 
محل انتشار ویروس کرونا در نمایشگاه جهانی اکسپو 

دبی شناسایی و تعطیل شد.
وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن اعالم کرد که ۱۰ 
نفر از پرسنل رستوران سوشی در پاویون ژاپن به سویه 
جدید ویروس کرونا مبتال شده اند. تعدادی از افراد مبتال 
به ویروس کرونا با حضور در این رستوران عامل انتشار 

ویروس بوده اند و این رستوران تا زمان حصول اطمینان 
از امنیت بســته خواهد شد اما پاویون ژاپن همچنان به 

فعالیت خود ادامه خواهد داد.
شناســایی سویه جدید ویروس باعث شده تا برخی از 
کشورها محدودیت های ورود و خروج را به برخی از 
کشورها از جمله کشورهای آفریقایی که مبدا شناسایی 
این ویروس هســتند، اجرا کنند. امارات نیز اعالم کرده 
از ۲۵ دسامبر مسافران کشورهای کنیا تانزانیا، اتیوپی و 
نیجریه یا مسافرانی که در ۱۴ روز گذشته به این کشورها 
رفته اند نمی توانند وارد امارات شوند. اما اتباع امارات، 
بســتگان درجه یک آنها، نمایندگی های دیپلماتیک، 
هیئت های رسمی بین امارات و این کشورها و دارندگان 
اقامت طالیی از شمول این تصمیم مستثنی هستند. اما 

باید ده روز در قرنطینه باشند.
حاال برخی از برنامه های اکسپو در پی شیوع اومیکرون 
تعطیل شده است از جمله برنامه های جمعی، یا برخی 
از رستوران های آن. البته بیشتر این برنامه ها طبق تصمیم 

کشورهایی است که در اکسپو دبی پاویون دارند.

تردیددرتعطیلیاکسپودبی۲۰۲۱

گروه گردشگری     شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹ شیوه زندگی، 
کار، سفر، الزامات، انتظارها و اولویت های مسافران را تغییر داده است. 
رونــد رزرو تا امروز احیای مجدد مناطق بومی با محدودیت های 
مداوم برای کاربران مشتاق تجربیات سفرهای کاوشی در مرزهای 

مقصدهایی که خانه نامیده می شود را بیان می کند.
در این دوران مفهوم تعطیالت در خانه معنای جدیدی پیدا کرده زیرا 
افراد با توجه به عادی ســازی کار از راه دور در هر مکانی می توانند 
کارشان را انجام دهند و بیشتر در مقاصد گردشگری باقی می مانند. با 
این  حال در کوتاه مدت حتی با وجود انعطاف پذیری برای انجام کار از 
هر نقطه افراد از ترس محدودیت های سفر که باعث لغو سفر می شود، 

تمایلی برای رزرو زودتر ندارند.
محدودیت های مداومی که در سفرهای بین المللی ایجاد می شود، 
باعث شده گردشگری تفریحی داخلی در کوتاه مدت تا میان مدت به 
بهبود بخش سفر و گردشگری منجر شود و با افزایش تقاضا برای سفر 

افراد به سمت مقاصد و فعالیت های داخلی روی آورده اند.
با نگاهــی به آینده احتمــاال تقاضای اقامت در کشــورهایی که 
محدودیت های طوالنی مدت در سفرهای خروجی دارند، همچنان 
به قوت خود باقی می ماند و حتی افزایش می یابد. در واقع حدود نیمی 
از مسافران جهانی قصد دارند در ۱۲ ماه آینده برای تعطیالت سفرهای 

داخلی را انتخاب کنند.
داده های نظرســنجی که در تعطیالت بزرگ روز ملی چین در سال 

۲۰۲۱ گرفته شــده، نشان می دهد ۴۹.۱ درصد از گردشگران چینی 
ســفرهای درون استانی را انتخاب می کنند که ۴.۱ درصد بیشتر 
از سال ۲۰۲۰ است. هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و ژاپن نیز 
افزایش تقاضا برای اقامت را تجربه کرده اند. در اروپا نیز با افزایش 

نرخ واکســن و کاهش محدودیت های بهداشتی حجم سفرهای 
داخلی افزایش یافته است.

با بازگشــت سفرهای بین المللی ممکن است سفرهای داخلی به 
نسبت کاهش یابد اما روند احیای مقاصد داخلی احتماال در درازمدت 

ادامه خواهد داشت.
اقامت طوالنی تر، تفریح طوالنی تر

ارائه دهندگان خدمات برای تعطیــالت به دنبال راه های جدیدی 
برای داشتن تجربیات معنادار سفر با دور زدن محدودیت های فعلی 
ازجمله سفرهای طوالنی تر هستند. در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۲ درصد 
از مسافران جهانی ترجیح می دهند اقامت طوالنی تری داشته باشند 
و تقریبا از هر چهار نفر یک نفر)۲۶ درصد( ترجیح می دهد بیش از 
۱۰ شب اقامت داشته باشد؛ در حالی که در سال ۲۰۱۹ متوسط  طول 
ســفرهای داخلی ۴.۴۵ روز و ۹.۲۲ روز برای سفرهای بین المللی 

بوده است.

همانطور که مدل های  
ترکیبی رواج پیدا می کنند و رغبت مسافران برای ترکیب کار و مدرسه 
با سفرهای تفریحی افزایش می یابد، این انتظار وجود دارد که اقامت ها 
طوالنی تر شود و به  طور بالقوه در آینده افزایش یابد. عالوه بر این اگر 
افراد بتوانند دورکار باشند، ۴۰ درصد از مسافران تمایل به قرنطینه قبل 

از تعطیالت دارند.

تغییر روند رزرو
محدودیت های نامشــخص که به سرعت تغییر می کند، بر 
عادات رزرو مسافران تاثیر گذاشته اند. مسافران تمایل کمتری 
به رزرو سفر از ماه ها قبل دارند و به  طور فزاینده ای به دنبال 
رزروهای انعطاف پذیر هستند. در نتیجه خطوط  هوایی، هتل ها 
و سایر ارائه دهندگان مسافرتی مجبور شدند سیاست های لغو خود را 

با تغییرات احتمالی در برنامه های سفر تطبیق دهند.
۷۶ درصد از مسافران در مطالعه ای در سال ۲۰۲۰ گفتند: با 
سیاست های انعطاف پذیر لغو و بازپرداخت تمایل بیشتری 

به رزرو هتل دارند.
البته دوره های رزرو کوتاه تر ممکن اســت یک پدیده موقتی باشد؛ 
گزارش ها نشان می دهد رزروهای یک روزه به تدریج کاهش می یابد؛ 
در حالی که رزروهایی که از قبل انجام می شــود، در حال افزایش 
است. رزروهای یک روزه در سطح جهانی از ۳۹ درصد در هفته اول 
۲۰۲۱ به ۲۳ درصد تا ۲۵ آوریل همان ســال کاهش یافت. این آمار 
بیان می کند افراد ترجیح می دهند رزرو تعطیالت را به جای چند روز 
قبل از حرکت، از روزهای قبل تر انجام دهند؛ بنابراین دوره های رزرو 

کوتاه تر در طوالنی مدت پابرجا باقی نخواهند ماند.

جذابیت مقاصد ثانویه
به دنبال شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹ افراد به  طور فزاینده ای به 
دنبال مقاصد ثانویه، مناطق روستایی و مقاصد مبتنی بر طبیعت برای 
ســفر هستند. مسافران مدرن نیز به دنبال ماجراجویی هستند. ۴۰ 
درصد از مسافران ترجیح می دهند مقصدهای ناآشنا را کشف کنند.

همچنین ۶۹ درصد از مسافران عالقه مند بازدید از مقاصد کمتر 
شناخته شــده هستند؛ در حالی  که ۷۲ درصد امیدوارند از طریق 
سفر از جوامع محلی حمایت کنند. ارائه دهندگان سفر با این روند 
ســازگار شده اند و از طریق راهبردهای بازاریابی نوآورانه جدید 
مانند پخش زنده، محتوا و محصوالت را به مسافران ارائه می کنند 
و تبلیغات اختصاصی برای مقاصد روستایی و فرعی راه اندازی 

کرده اند.
مســافران به کاهش ردپای خود و افزایش تاثیر اجتماعی خود 
تمایل نشــان داده اند. در واقع پیش از همه گیری نیز ۵۱ درصد از 
مســافران جهانی تمایل خود را برای مبادله مقصد اصلی خود با 
یک جایگزین کمتر شناخته  شده اما مشابه که ردپای کمتر و تاثیر 
بیشتری در جامعه داشته باشد را اعالم کردند. این روند با افزایش 
عالقه افراد به سفرهای پایدار، نیکوکاری و گردشگری روستایی 
در حال افزایش اســت. با این حال برای ادامه رشــد پایدار این 
مقاصد در بلندمدت، سرپرستی و سرمایه گذاری موثر مقصد باید 
توسط مشارکت های عمومی، خصوصی و جامعه حمایت شود.

روندرزروکنونیچشماندازگردشگریراتغییرمیدهد

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی:

به دلیل شیوع اومیکرون مطرح شد؛


