
5 گردشگری

گروه گردشــگری - هشــت 
کشورآمریکا، چین، ژاپن، کره   جنوبی، 
آفریقای جنوبی، اندونزی، عربســتان 
سعودی و نیجریه روند بهبودی در »رشد 
تولید ناخالص داخلی« در بخش سفر و 
گردشگری را از سال ۲۰۲۱ آغاز کرده 
و تقریبا در پایان سال ۲۰۲۳ به وضعیت 
پیش از کرونا بازخواهند گشــت و تا 
سال ۲۰۳۲ به رشد چشمگیری دست 

خواهند یافت.
چین و ســریع ترین رشــد 

اقتصادی توریسم
بر اســاس این گــزارش، چین 
سریع   ترین رشد را طی ۱۰ سال آینده در 
میان کشورهای جهان خواهد داشت. بر 
اساس آخرین داده   های سازمان جهانی 

گردشــگری، انتظــار مــی رود تولید 
ناخالص داخلی ســفر و گردشــگری 
طی ۱۰ ســال آینده به طور متوسط ۷/ 
۹ درصد رشد می کند که این رقم بیش 
از دوبرابــر میزان رشــد ۴/ ۴ درصدی 
کل اقتصاد ملی این کشــور است. این 
رشد، درآمدهای بخش گردشگری را 
به بیــش از ۲/ ۲۵ تریلیون یوآن معادل 
۷/ ۱۳ درصد از کل اقتصاد چین تا سال 
۲۰۳۲ افزایش می دهد. شورای جهانی 
سفر برآورد می کند تا پایان سال ۲۰۲۳، 
ســهم بخش سفر و گردشــگری در 
اقتصاد ملی چین، با رشد ساالنه بیش از 
۳۲ درصد می تواند به بیش از ۱۳ میلیون 
یوآن برسد. این گزارش نشان می دهد 
که ســهم بخش سفر و گردشگری در 

اقتصاد چین می تواند از سطوح قبل از 
همه گیری در سال آینده نیز فراتر رود و 
پیش بینی می شود تقریبا ۱۰ درصد باالتر 
از سطح ســال ۲۰۱۹ افزایش یابد. در 
سال ۲۰۱۹، زمانی که سفر و گردشگری 
در اوج خود بود، هزینه بازدیدکنندگان 
بین المللی در چین نزدیک به ۹۵۱ میلیارد 
یوآن یعنی ۱۴ درصد از کل هزینه های 
داخلی رسید. با این حال سال گذشته از 
آنجا که چین مرزهای خود را بسته نگه 
داشت، کل هزینه   ها کمتر از ۹۱ میلیارد 
یوآن یعنی تنها ۳ درصد بود که هر سال 
تقریبــا ۸۶۲  میلیارد یوآن را از دســت 
می   داد. پیش از همه گیری، سهم کل سفر 
و گردشــگری چین در تولید ناخالص 
داخلــی ۶/ ۱۱ درصد معادل بیش از ۹/ 

۱۱ تریلیون یوآن در سال ۲۰۱۹ بود که 
در ســال ۲۰۲۰ به ۳/ ۴ درصد نزدیک 
به ۵/ ۴۵ تریلیــون یوآن کاهش یافت 
که نشــان دهنده زیان چشمگیر ۵/ ۶۲  
درصدی است. رشــد تولید ناخالص 
داخلی برای ژاپن نیز پیش بینی می شود 
و شــورای جهانی سفر و گردشگری 
)WTTC( بــرآورد می کند که بخش 
ســفر و گردشــگری در ژاپن در سال 
آینده با افزایش ســهم تولید ناخالص 
داخلی این کشــور به سطوح پیش از 
همه گیــری، تقویت قابل توجهی را در 
بهبود اقتصادی این کشور ارائه خواهد 
کرد.بر اساس این پیش بینی   ها، سهم این 
بخــش در تولید ناخالص داخلی ژاپن 
می تواند تا پایان ســال ۲۰۲۳ نزدیک به 
۴۰ تریلیون ین برسد که فقط ۲/ ۲ درصد 
کمتر از سطح سال ۲۰۱۹ است. انتظار 
می رود در دهــه آینده، تولید ناخالص 
داخلی ســفر و گردشــگری به طور 
متوسط ساالنه ۶/ ۲ درصد رشد کند که 
بیش از سه برابر نرخ رشد ۷/ ۰ درصدی 
برای کل اقتصاد کشور است و به بیش 
از ۷/ ۴۶ تریلیون ین معادل ۸/ ۷ درصد 
از کل اقتصاد در ســال ۲۰۳۲ برسد. تا 
پایان ســال جاری، انتظار می رود سهم 
این بخش در تولیــد ناخالص داخلی 
با رشد خیره   کننده ۶۰ درصدی به بیش 
از ۲/ ۳۶۲ تریلیون ین برســد که معادل 
۵/ ۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی 
اقتصادی است. قبل از همه گیری، سهم 
بخش سفر و گردشگری ژاپن به تولید 
ناخالــص داخلــی ۳/ ۷ درصد )۸/ ۴۰ 
تریلیون ین( در ســال ۲۰۱۹ بود که به 
۵/ ۳ درصــد )۴/ ۱۸ تریلیــون ین( در 
سال ۲۰۲۰ کاهش یافت که نشان دهنده 
زیان ۸/ ۵۴ درصدی بود. سال گذشته، 
ســهم آن در تولید ناخالص داخلی ۹/ 
۲۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش 

یافت و به ۷/ ۲۲ تریلیون ین رسید.
اقتصــاد ســفر و گردشــگری 
»کره جنوبی« نیز نشــان می دهد که این 
بخش از کل اقتصاد این کشــور برای 
۱۰ سال آینده پیشی خواهد گرفت. بر 
اساس این گزارش، پیش بینی می شود 
تولید ناخالص داخلی سفر و گردشگری 
کره جنوبی بین سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۲ 

با نرخ متوســط ۸/ ۴ درصد رشــد کند 
کــه به طور قابل توجهی از نرخ رشــد 
۸/ ۱ درصدی کل اقتصاد ملی پیشــی 
می گیرد. این جهش، سهم این بخش را 
نزدیک به ۹/ ۱۱۶ تریلیون وون )واحد 
پول کره جنوبی( افزایش می دهد که ۶/ 
۴درصد از کل اقتصاد را تشکیل می دهد. 
در سال ۲۰۲۳، پیش بینی سازمان جهانی 
گردشگری نشان می دهد که سهم این 
بخــش در تولیــد ناخالــص داخلی 
کره جنوبی می توانــد نزدیک به ۴/ ۸۳ 
تریلیون وون برسد که تنها ۷/ ۴ درصد 
کمتر از ســطح قبل از همه گیری است.  
با نگاهی به سال جاری، سازمان جهانی 
گردشگری پیش بینی می کند که سهم 
این بخش در تولید ناخالص داخلی ۶/ 
۳۰۶ درصد رشــد کند و نزدیک به ۷۳ 
تریلیون پوند یعنی به ۵/ ۳ درصد از کل 
اقتصاد برســد. قبل از همه گیری، سهم 

بخش سفر و گردشگری کره جنوبی در 
تولیــد ناخالص داخلی ۴/ ۴ درصد )۵/ 
۸۷ تریلیون وون( در سال ۲۰۱۹ بود که 
به ۷/ ۲ درصد )۲/ ۵۴ تریلیون وون( در 
سال ۲۰۲۰ کاهش یافت که نشان دهنده 

۳۸ درصد زیان تکان دهنده است.
رشــد اقتصاد گردشــگری 

آفریقای جنوبی
شورای جهانی سفر و گردشگری 
نشــان داده اســت که تولید ناخالص 
داخلی ســفر و گردشــگری آفریقای 
جنوبی موجب بهبــود اقتصاد ملی در 
دهه آینده خواهد شــد. تا سال ۲۰۳۲، 
ســهم این بخش در تولیــد ناخالص 
داخلی می تواند به بیش از ۶/ ۵۵۴ میلیارد 
رند )واحد پول آفریقای جنوبی( یعنی 
۴/ ۷ درصد از کل اقتصاد برسد و نزدیک 
به ۲۸۷ میلیارد رند به اقتصاد ملی تزریق 
کند. پیش بینی شــورای جهانی سفر و 
گردشگری نشان می دهد که، بخش سفر 
و گردشگری آفریقای جنوبی متوسط 

ســاالنه به   طور متوســط ۶/ ۷ درصد 
در دهــه آینده رشــد کند کــه به طور 
قابل   توجهی از نرخ رشد ۸/ ۱ درصدی 
کل اقتصاد این کشــور پیشی می گیرد.
پیش بینی می شــود تا پایان سال جاری 
ســهم ســفر و گردشــگری در تولید 
ناخالص داخلی با رشد ۲/ ۳۷درصدی 
ساالنه نزدیک به ۲۶۸ میلیارد رند معادل 
۳/ ۴ درصد از کل اقتصاد برسد. در سال 
۲۰۱۹، سهم بخش سفر و گردشگری 
آفریقــای جنوبی به تولیــد ناخالص 
داخلی به عنوان ســهمی از کل اقتصاد، 
۴/ ۶۴ درصــد )۲/ ۴۰۵ میلیارد رند( بود 
کــه به ۱/ ۳ درصد )۱۸۰ میلیارد رند( در 
سال ۲۰۲۰ کاهش یافت که نشان دهنده 
زیان خیره کننده ۶/ ۵۵ درصدی بود. در 
سال گذشته، سهم آن در تولید ناخالص 
داخلی ۴/ ۸ درصد نسبت به سال گذشته 
افزایــش یافت و به بیش از ۱۹۵ میلیارد 

رند رســید. پیش بینی شورای جهانی 
ســفر و گردشــگری همچنین نشان 
می دهد که این بخش پس از دو ســال 
رنج، نیروی محرکــه بهبود اقتصادی 
کشــور خواهد بود. انتظار می رود طی 
۱۰ سال آینده، بخش سفر و گردشگری 
اندونزی با نرخ متوسط ساالنه ۱۰ درصد 
رشد کند که این رقم دو برابر نرخ کلی 

اقتصاد یعنی ۱/ ۵ درصد است.
سهم این بخش در تولید ناخالص 
داخلی تــا ســال ۲۰۳۲ نزدیک به ۴/ 
۱۱۸ میلیارد دالر خواهد رســید که ۹/ 
۷۲ میلیارد دالر بیشــتر بــه اقتصاد این 
کشور تزریق می کند که ۵.۷۷/ ۵درصد 
از کل اقتصــاد را تشــکیل می دهــد. 
پیش بینی می شــود تا پایان سال جاری 
ســهم این بخش در تولیــد ناخالص 
داخلــی بــا ۲/ ۵۷ درصد رشــد به ۵/ 
۴۵ میلیارد دالر معادل ۶/ ۳ درصد از کل 
تولید ناخالص داخلی اقتصادی برسد. 
قبل از همه گیری، ســهم بخش سفر و 

گردشگری اندونزی در تولید ناخالص 
داخلی ۶/ ۵ درصد )۴/ ۶۵ میلیارد دالر( 
در سال ۲۰۱۹ بود که به ۸/ ۲ درصد )۳/ 
۳۲۳ میلیارد دالر( در ۲۰۲ کاهش یافت. 
سال گذشته سهم آن در تولید ناخالص 
داخلی ۳/ ۱۰ درصد نســبت به ســال 
۲۰۲۰ کاهش یافت و به ۲۹ میلیارد دالر 

معادل ۴/ ۲درصد از کل اقتصاد رسید.
در  پیشــتاز  عربســتان 

خاورمیانه
بر اساس گزارش شورای جهانی 
سفر و گردشگری، انتظار می رود بخش 
سفر و گردشگری در عربستان سعودی 
در دهه آینده به طور متوســط ســاالنه 
۱۱ درصد رشــد کند و این کشور را به 
سریع   ترین رشد ســفر و گردشگری 
در خاورمیانــه تبدیل کند. این رشــد 
ساالنه، بیش از شــش برابر نرخ رشد 
۸/ ۱ درصــدی کل اقتصاد این کشــور 

اســت که بهبود اقتصادی عربستان را 
به دنبال خواهد داشــت. تا سال ۲۰۳۲، 
سهم بخش سفر و گردشگری به تولید 
ناخالص داخلی می تواند به ۶۳۵ میلیارد 
ریال عربستان برسد که ۱/ ۱۷درصد از 
کل اقتصاد را تشــکیل می دهد. تا سال 
۲۰۲۳، پس از دو سال رنج، سهم بخش 
سفر و گردشگری عربستان سعودی در 
اقتصاد ملی می تواند از ســطوح قبل از 
همه گیری فراتر رود وپیش بینی می شود 
۲ درصد باالتر از ســطح ســال ۲۰۱۹ 
افزایش یابد و به نزدیک به ۲۹۷ میلیارد 
ریال برســد. پیش بینی می شود تا پایان 
سال جاری ســهم این بخش در تولید 
ناخالص داخلی با رشد ۲/ ۱۵درصدی 
نزدیک به ۲۲۳ میلیــارد ریال یعنی ۲/ 
۷درصــد از کل تولید ناخالص داخلی 
اقتصادی برسد. قبل از همه گیری، سهم 
سفر و گردشگری عربستان سعودی در 
تولید ناخالــص داخلی ۷/ ۹ درصد در 
ســال ۲۰۱۹ بود که بــه ۶/ ۶ درصد در 

سال ۲۰۲۰ کاهش یافت که نشان دهنده 
زیان چشمگیر ۶/ ۳۴ درصدی است. در 
ادامه این گزارش، پیش بینی می شود که 
سهم سفر و گردشگری نیجریه نیز در 
تولید ناخالص داخلی با نرخ متوسط ۴/ 
۵ درصد بین ســال های ۲۰۲۲-۲۰۳۲ 
رشــد کند که به طــور قابل   توجهی از 
نرخ رشد ۳ درصدی کل اقتصاد پیشی 
می گیرد. این رشد، سهم این بخش در 
تولیــد ناخالص داخلی را نزدیک به ۳/ 
۱۲ تریلیــون نایرا )واحد پول نیجریه( 
تا سال ۲۰۳۲ می   رساند که نشان دهنده 
۹/ ۴ درصد از کل اقتصاد است. سازمان 
جهانی گردشگری در گزارش های خود 
به بهبودی کوتاه مدت خوش بین است، 
زیرا قرار اســت سهم این بخش تا سال 
آینده نزدیک به سطوح قبل از همه گیری 
تنها با ۵/ ۳ درصد کمتر از ۲۰۱۹ برسد. 
پیش بینی می شــود تا پایان سال جاری 
سهم بخش سفر و گردشگری نیجریه 
بــه تولید ناخالص داخلی ۴/ ۱۰ درصد 
رشد کند و به بیش از ۲/ ۷تریلیون نایرا 
معــادل ۹/ ۳ درصد کل اقتصاد نیجریه 
برســد. قبل از همه گیری، سهم بخش 
ســفر و گردشــگری نیجریه به تولید 
ناخالص داخلی ۵/ ۴ درصد در ســال 
۲۰۱۹ بــود که به ۸/ ۲ درصد در ســال 
۲۰۲۰ کاهــش یافت که نشــان دهنده 
زیان ۳/ ۳۹درصدی بود. سال گذشته، 
ســهم آن در تولید ناخالص داخلی ۱/ 
۳۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
یافت و نزدیک بــه ۶/ ۶ تریلیون پوند 
رسید. آمریکا نیز در مسیر رشد اقتصاد 
گردشگری قرار گرفته و بر اساس آخرین 
گزارش بخش اقتصادی شورای جهانی 
سفر و گردشگری، انتظار می رود بخش 
مسافرت و گردشگری ایاالت متحده 
۲/ ۹ درصد از کل اقتصاد ایاالت متحده 
را تشکیل دهد. این امر نشان   دهند رشد 
ساالنه ۹/ ۳ درصدی این کشور طی ۱۰ 
سال آینده است. شورای جهانی سفر و 
گردشگری برای سال ۲۰۲۲ پیش بینی 
می کند که سهم تولید ناخالص داخلی 
این بخش در مقایســه با ســال ۲۰۲۱ 
بیش از ۴۲ درصد رشــد کند و تا پایان 
ســال جاری ۶/ ۷ درصد از کل اقتصاد 

ایاالت متحده را تشکیل دهد.

گروه گردشگری -  رییس هیأت 
مدیره انجمن صنفــی دفاتر خدمات 
مســافرتی در تهران گفت: سفر نسبت 
به سال گذشته روند رو به رشدی دارد 
اما گرانی، اثرات تحریم، تبلیغات منفی، 
تفاوت نرخ ارز و ریال، دو نرخی شدن 
خدمات و مالحظات کرونا، ســلیقه 
و فرهنــگ ســفر مــردم را تغییر داده 
است؛ گردشگران خارجی با تورهای 
کوچک تر به ایران سفر می کنند و مردم 
ایران هم بیشتر جاده ای و با وسایل نقلیه 

شخصی به سفر می روند.
امیرپویان رفیعی شــاد - رییس 
هیأت مدیــره انجمن صنفــی دفاتر 
خدمات مســافرتی در تهران - درباره 
اوضاع سفر گردشگران خارجی به ایران 
و سفرهای داخلی مردم داخل کشور، 
اظهار کــرد: درباره تورهای ورودی یا 
سفر گردشــگران خارجی به ایران، با 
توجه به این که در سال ۹۸ فقط نصف 
سال این تورها فعال بود و نیمه دوم سال 
تحت تاثیر نرخ بنزین و مسائل سیاسی 
قرار گرفت، بهتر اســت وضعیت آن را 
با سال ۱۳۹۷ مقایسه کنیم که نسبت به 
آن دوره، با تغییر شکل و ساختار مواجه 
شــده اســت؛ گروه های گردشگران 
خارجی کوچک تر و بیشــتر شخصی 
)Individual( شده است. از یک سو 

با تحریم و محدودیت پرواز مستقیم به 
ایران مواجهیم و از سوی دیگر، تبلیغات 
ســوء علیه ایران همچنان جریان دارد. 
با آن که گفته می شــود ایــران مقصد 
ارزانی اســت، ولی نبود پرواز مستقیم 
از کشورهای مختلف، هزینه سفر را به 
ایران برای خارجی ها گران کرده است. 
در حــال حاضر تعداد شــهرهایی که 
دارای پرواز مستقیم بین المللی هستند، 
به قدری محدود اســت که انتخاب را 
برای گردشگر سخت کرده و هزینه ها 
را افزایش داده اســت. فرض کنید یک 
نفر از اروپای شمالی قصد کند به ایران 
سفری داشته باشد، چندبار باید جابه جا 
شود تا به ایران برسد. رفیعی شاد افزود: 
این شیوه تبلغیات همچنان وجود دارد 
و هنــوز ایران مقصد پرخطری معرفی 
می شود. البته بازار گردشگری ورودی 
ایران به نسبت سال های کرونا روند رو 
به رشدی را تجربه می کند اما هنوز سفر 
گردشگران یکسری از کشورها به ایران 
از ســرگرفته نشده است. روند صدور 
ویــزای ایران برخــالف آن چه وعده 
داده شــده بود، کند است. گاه صدور 
ویزا بین ۱۰ تا ۱۵ روز طول می کشــد 
و گاهی هم سر موعد صادر می شود. به 
هر حال ویزا در برابر چالش های دیگر، 
مساله حل نشدنی نیست؛ مساله اصلی 

بازگشت گردشگران خارجی به ایران، 
همانند سال های پیش از کرونا است.

رییس هیأت مدیره انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مسافرتی در تهران ادامه 
داد: نقطه مجهول و پرســش برانگیزی 
که درحــال حاضر وجــود دارد، این 
اســت که در هیأت دولــت که اتفاقا 
تعــداد اعضــای آن خیلی هــم زیاد 
نیست و وزیران گردشگری، راه، امور 
خارجــه و اقتصاد عضو آن هســتند و 
می توانند با یک تعامل ســاده، بسیاری 
از مشــکالت گردشگری را حل کنند، 
چرا چنیــن اقدامی را انجام نمی دهند، 
 چرا نمی توانند به یک حرف و راه حل 
مشترک برسند؟ مسائل و مطالبات وقتی 
به بدنه کارشناسی می رسد، طبیعی است 
که درگیر بروکراســی  شــده و حل آن 
پیچیده خواهد شــد. جنس مشکالت 
گردشــگری به گونه ای است که باید 
در رده باال حل شــود. رفیعی شــاد در 
ادامــه این بحث، به فروش ارزی بلیت 
هواپیما به اتباع خارجی و سهمیه بندی 
محدودی که در این باره صورت گرفته 
است،  اشاره کرد و افزود: دونرخی شدن 
بلیت هواپیما و موزه ها راه را به تدریج 
برای هتل ها، رستوران ها و رانندگان باز 
می کند؛  هرچند که برخی هتل ها همین 
حاال هم قیمت ها را دو نرخی کرده اند. 
به جای آن که روی صنعتی ســازی و 
ضریب تکاثر متمرکز شــویم، عده ای 
به خاطر ســود کوتاه مدت، قیمت ها را 
افزایش داده اند؛ رویــه ای که حتما به 
خانواده صنعت گردشــگری آسیب 
می زند. ضمن آن که تعیین نرخ متفاوت 
برای اتباع و مسافران خارجی، برخالف 
۱۰ فرمان منشــور اخالقی ســازمان 

جهانــی جهانگردی اســت که تاکید 
می کند گردشــگر باید از حقوق برابر 
با جامعه میزبان بهره مند شود. به جای 
این که قیمت را بــاال ببریم، باید تعداد 
گردشــگران را افزایش دهیم تا همگی 
ازســود آن منتفع شویم که همان اصل 
صنعتی سازی است. او سپس، نگاهی 
داشــت به وضعیت سفرهای داخلی و 
درباره آن، گفت: سفر در داخل کشور 
خوب انجام می شود اما هزینه ها خیلی 
باال رفته است. از طرف دیگر، توان مردم 
در تأمین معیشــت پایین آمده است. با 
این وجود شاهد افزایش ضریب اشغال 
هتل ها هســتیم که عامل آن را باید در 
تغییر فرهنگ ســفر مردم جست وجو 
کرد، یعنی اگر ســابق بــر این مردم به 
شــهر دیگری برای دیدن اقوام ســفر 
می کردنــد و در خانه آن ها می ماندند، 
اکنون به خاطر مالحظات کرونا، ترجیح 
می دهند در مکان مستقل دیگری اقامت 
داشته باشند.رفیعی شاد اضافه کرد: علت 
دیگر پُر بودن هتل ها در بیشــتر شهرها 
و در تعطیــالت را باید در مابه التفاوت 
نرخ ارز و ریال جســت که ســبب باال 
رفتن قیمت ســفر و تورهای خارجی 
شــده، در نتیجه اقبال مردم به سفرهای 
داخلی بیشتر شــده است. حاال این که 
این سفرهای داخلی چقدر هدفمند و 
با تور و از طریق آژانس ها مســافرتی 
انجام می شود، باید سراغ آمارها رفت 
که براساس آخرین آمار موجود، میزان 
اســتفاده مردم از تورهای گردشگری 
کمتر از ۱۰ درصد است. در واقع، بیشتر 
مردم ترجیح می دهند خودشــان سفر 
کنند، وضعیت جاده ها در هر تعطیلی 

هم تأییدی بر این موضوع است.

گروه گردشگری -  وزیر راه و شهرسازی گفت: فروش دالری بلیت هواپیما 
فعاًل ممنوع است البته احتمال دارد بعد از اربعین تصمیم دیگری گرفته شود.

رستم قاسمی در حاشیه جلسه کمیته حمل و نقل ستاد اربعین گفت: بر اساس 
جلســات اربعین قرار است حدود ۵ میلیون نفر جابه جایی مسافر صورت گیرد و 
ســهم همه ناوگان ها مشخص شــده است. وی با اشاره به اینکه سهم ریلی حدود 
۳۰۰ هزار نفر، هوایی ۶۰ هزار نفر است و مابقی زائران از جاده ها جابه جا می شوند 
گفت: با توجه به اینکه شهریورماه اوج سفرهای داخلی است از مردم تقاضا می شود 

از وسایل حمل و نقل شخصی خود نیز استفاده کنند. وزیر راه و شهرسازی افزود: 
در ســفر حج فقط با یک ایرالین ایران ایر ۴۰ هزار نفر مســافر جابه جا کردیم در 
حال حاضر ۵ شرکت هواپیمایی باید همین تعداد مسافر را جابه جا کنند. وی گفت: 
قیمت بلیت هواپیما همان ۶ میلیون تومان و قطار هم فعاًل ۲۵۰ هزار تومان است که 
قیمت نهایی اتوبوس و قطار را از طریق رسانه ملی به مردم اطالع رسانی خواهیم 
کرد. قاسمی تاکید کرد: فروش دالری فعاًل ممنوع است با شرکت های هواپیمایی 

خاطی برخورد و به سازمان تعزیرات معرفی شده اند.

رئیس   - گردشــگری  گروه 
اداره فنــی و نظارت بر پروژه های در 
دســت احداث معاونت گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی گفــت: پروژه های 

سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
کشــور با حجم سرمایه گذاری بیش 
از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در دست 

احداث است.
سید محسن قریشی در جریان 

بازدید از پروژه های ســرمایه گذاری 
در حوزه گردشــگری استان سمنان 
بیــان کــرد:  ۲ هــزار و ۵۰۰ پروژه 
سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
در سطح کشور در دست اجرا است.

رئیــس اداره فنــی و نظارت بر 
پروژه های در دست احداث معاونت 
گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی ابراز 
امیدواری کــرد:  بهره برداری از این 

پروژه ها، ســهم بزرگــی در فراهم 
کردن شــرایط اشتغال جوانان داشته 

باشد.
وی ابــراز داشــت: حــدود 
۳۰ پــروژه گردشــگری بــا حجم 

ســرمایه گذاری بیــش از یک هزار 
و ۶۰۰ میلیــارد تومــان در اســتان 
سمنان در دست اجرا است که زمینه 
اشــتغال مســتقیم بیش از یک هزار 
 و ۳۰۰ نفــر را پــس از افتتاح فراهم 

می کند.
پیشــرفت  میــزان  قریشــی، 
در  ســرمایه گذاری  پروژه هــای 
حوزه گردشــگری اســتان سمنان 
را مطلــوب ارزیابی کــرد و افزود:  

در صــورت تخصیص تســهیالت 
مورد نیــاز، بســیاری از پروژه های 
گردشــگری اســتان ســمنان تــا 
 اواخر ســال آینده بــه بهره برداری 

می رسند.

بررسی اوضاع سفر گردشگران داخلی و خارجی در ایران:

سفر رشد دارد اما...

رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های در دست احداث معاونت گردشگری:

۶۰۰  هزار میلیارد تومان پروژه گردشگری در کشور در دست اجرا است

ســازمان جهانــی گردشــگری در گزارش هــای خــود بــه بهبــودی کوتاه مــدت 
خوش بیــن اســت، زیــرا قرار اســت ســهم ایــن بخش تــا ســال آینــده نزدیک 
بــه ســطوح قبــل از همه گیــری تنهــا بــا ۵/ ۳ درصــد کمتــر از ۲۰۱۹ برســد. 

شورای جهانی سفر و گردشگری با بررسی اقتصاد ۸ کشور، برآورد می کند که نه تنها بازگشت اقتصاد صنعت گردشگری
 به سطح پیش از کرونا در سال ۲۰۲۳ تحقق خواهد یافت بلکه طی ۱۰ سال آینده این بخش رشد چشمگیری 

در تولید ناخالص داخلی این کشورها خواهد داشت. 

معرفیکشورهاییکهباجهشگردشگریروبهرومیشوند:

8 پرچمدار توریسم 
تا  ۲۰۲۳ 

احتمال فروش دالری بلیت پروازهای داخلی به خارجی ها، بعد از اربعین
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