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پولهاییکهدبیدرجامجهانیقطرپارومیکند...!

گروه گردشــگری- محســن 
رشــنواز درباره ارزان ســازی سفر و 
اعطــای یارانه ســفر، اظهار داشــت: 
سیاست های ارزان ســازی سفر برای 
گردشگر ورودی و گردشگر خروجی 
متفاوت است؛ البته ایران به دلیل اینکه 
هزینه برخی کاالها و خدماتش به نسبت 
سایرکشــورهای جهان پایین تر است، 
جزو مقاصد ارزان برای گردشــگران 
خارجی محســوب می شــود. وی که 
مدیرعامل یکی از شرکت های خدمات 
سفر و گردشگری است، معتقد است: 
شــرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
هم شامل زیرساخت توسعه گردشگری 
است. بسیاری از کشورهایی که بیشتر 
درآمدهای بودجــه ای آنها از صنعت 
گردشــگری تامین می شود، ابتدا همه 
این نوع زیرساخت ها را فراهم و سایر 
زیرساخت های مورد نیاز گردشگری 
مانند خطوط پرواز، تاسیســات اقامت 
و پذیرایی، تســهیالت صدور روادید، 
خدمــات رزرو و پرداخــت آنالین را 
ایجــاد و تقویت کرده اند. در همه جای 
دنیا اســتفاده از پول نقد منســوخ شده 
اســت، و همه گردشگران کارت های 
 )Credit card( اعتبــاری بین المللی
همراه دارند، حاال مسافری که قصد سفر 
به ایران دارد، در زمان خرید چگونه باید 
پول پرداخت کند؟ زیرساخت و سیستم 
پرداخت با این کارت ها در کشور وجود 
ندارد و گردشگران همیشه برای خرید 
و پرداخــت هزینه با مشــکل مواجه 
می شــوند. عال صنعت گردشــگری 
با اشــاره به سیاست ســفر ارزان برای 
گردشــگران ایران، تصریح کرد: تا این 
لحظــه که اقدامی در ایــن زمینه انجام 
نشده است؛ در همه این سال ها نوسانات 
ارز به شــدت در نرخ پرواز و اقامت در 
هتل تاثیر گذاشته است که منجر به گران 
شــدن هزینه های ســفر می شود، البته 

فشــار نهایی ایــن افزایش قیمت ها بر 
دوش مسافر است و در نهایت صنعت 

گردشگری است که آسیب می بیند.
تعییــن کانال های شــفاف 
تامین ارز بــرای فعاالن صنعت 

گردشگری
رشنواز فرایند تامین و اعطای ارز 
مسافرتی را جزو زیرساخت های اصلی 
صنعت گردشــگری دانست و گفت: 
وقتی برای گردشگر، هتل خارجی رزرو 
می شود بعد از یک هفته تایید می شود و ما 
باید بالفاصله هزینه آن را پرداخت کنیم، 
این در حالی است که کانال مشخص و 
شــفافی برای انتقال ارز وجود ندارد تا 
هزینه را پرداخت کنیم؛ باید چند صرافی 

شناســنامه دار تعیین شود تا ما از طریق 
آنها ارز تهیه کنیم و یا حواله صادر کنیم. 
وی با بیان اینکه ارز ترجیحی و یارانه ای 
به صنعت گردشگری اختصاص داده 
نشده اســت، تاکید کرد: با تعیین چند 
صرافی مشخص برای انجام عملیات 
ارزی برای فعاالن صنعت گردشگری 
در وهله اول دســت کم فعالیت مالی 
واحد گردشگری شفاف می شود و در 
گام بعدی میزان مالیات آن واحد -که به 
درآمد عمومی کشــور کمک می کند - 
روشن می شود، از همین نقطه می توان 
اهمیت و نقش صنعت گردشگری در 
اقتصاد ملی را نشان داد و سیاستگذاران 
کالن کشــور متوجه می شوند که این 
صنعت در اقتصاد کالن کشــور نقش 

بسزایی دارد.
فعال صنعت گردشــگری وجود 
فرودگاه اســتاندارد و پرواز مستقیم در 
مقصد را از مهمترین زیرســاخت های 
توســعه صنعت گردشگری دانست و 
گفت: گاهی هزینه های سفر به دلیل نبود 
پرواز مستقیم به مقصد و ضرورت انتقال 
از مقصد اول به مقصد اصلی به مسافر 
تحمیل می شود، دفتر خدمات سفر این 
هزینه را روی قیمت تمام شده بسته سفر 
می کشد.  از طرفی نبود فرودگاه باعث 
می شــود پروازها در شهرهای دورتر 
بنشیند و گردشگر با اتوبوس مسیری را 
۴ تا ۵ ساعت طی کند تا به مقصد اصلی 
برسد، که البته هم هزینه سفر افزایش می 

یابد و با توجه به ایمنی و امنیت جاده ها، 
مخاطرات جانبی هم ایجاد می کند.

سیاســت های تشویقی در 
صنعت گردشگری ضروری است

رشنواز سیاست های تشویقی در 
صنعت گردشگری را ضروری دانست 
و توضیــح داد: در برخی کشــورها که 
صنعت گردشــگری حرفه ای اســت 
روش هــای حرفه ای بــرای پرداخت 
یارانــه دارنــد، در مقاطعی از ســال، 
یارانه هــای تخصصی ســفر در قالب 
مشــوق های گردشــگری به صورت 
غیرمســتقیم پرداخت می شــود. وی 
گفت: در ترکیه در شهرهایی که پرواز و 
مسافر کمتر می رود، دولت اعالم می کند 
»به چارترکننده یا شــرکت مسافرتی و 

هواپیمایی که مسافر ]مثال[ از ایران به آن 
شهر ببرد، ۵۰۰۰ دالر پرداخت می کند«، 
این کار عالوه بــر اینکه باعث کاهش 
قیمت تور می شود، مشوق چارترکننده 
هم شده و شریک تجاری ترکیه ای هم 

منفعت می برد.
برخی ارز مسافرتی دریافت 

می کنند، اما سفر نمی روند
رشنواز گفت: اعطای یارانه فردی 
در قالــب ارز ترجیحی که با کدملی به 
هر مسافر داده می شود، اقدام نادرستی 
اســت، برخی فقط این ارز را دریافت 
می کنند حتی به ســفر هم نمی روند و 
هزینه ســفر و سیاحت برای گردشگر 
اصلی که از این نوع ارز استفاده نمی کند، 

گران تمام می شود. چند میلیون کارت 
ملی به صرافی ها سرازیر می شود اما آیا 
همین تعداد گردشــگر از کشور خارج 

می شوند؟
فعال صنعت گردشــگری اظهار 
داشــت: از طرفی دیگر هزینه خروج 
کشــور یکباره چندبرابر می شــود و 
برای هر بار خروج در سال هم پلکانی 
محاسبه می شــود، اگر به دنبال توسعه 
گردشگری هستیم باید هزینه های اولیه 
ســفر کاهش یابد، اینها نوعی عوارض 
مالیاتی اســت که بر سفر و گردشگری 
بسته می شود و آرام آرام گردشگری را با 
رکود و تعطیلی مواجه می کند، زیرا وقتی 
گردشــگر تعداد سفرهایش را کاهش 
دهد، دومینــووار ارکان و اجزا صنعت 

گردشــگری هم در رکود فرو می رود. 
متولی اصلــی صنعت گردشــگری 
باید جز به جز مســائل گردشگری از 
زیرساخت و روبنا، از شرایط سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی اجتماعی تا رقابت 
با همتایان و بازارهای گردشــگری در 
کشــورهای همسایه را لحظه به لحظه 
شناســایی و رصد کند، اگر نیاز باشد 
سیاست های جدید تدوین و تصویب 
کند و بر اســاس همین سیاســت های 
جدیــد، زیرســاخت های الزم را نیز 

فراهم کند.
ترافیک هــا  و  تاخیرهــا 
هزینه های اضافی به گردشــگر 
تحمیل می کند/ تضمینی وجود 

ندارد
رشنواز به شــرایط ترافیک های 
جــاده ای و همچنین تاخیر پروازها در 
ایران اشاره کرد و گفت: هیچ تضمینی 
وجود ندارد که گردشــگر خارجی که 
بــه تهران می آید و در برنامه ســفرش 
اصفهان، شــیراز و یزد قــرار دارد، در 
طول ســفر یــا در زمان بازگشــت به 
تهران به این تاخیرهــا و ترافیک های 
چندین ســاعته برخــورد نکند، اینکه 
چهار ســاعته به تهران برمی گردد یا ۲۴ 
ســاعته! هم برنامه سفر خراب می شود 
 و هــم هزینه هــای اضافــی تحمیل 
می کند. فعال صنعت گردشگری با بیان 
اینکه »هزینه هر شب اقامت در هتل های 
خارجــی از ۱۰۰ تا ۷۰۰ دالر اســت« 
گفت: در ایران چنین قیمت هایی وجود 
ندارد، قیمت بنزین هم پایین تر است، 
اگر زیرساخت های گرشگری اصالح 
شود، یارانه اختصاصی و هدفمند برای 
تشویق گردشگری اعطا شود و جلوی 
رانت و هدررفت ســرمایه گرفته شود، 
اگر همه اینها ســر جای خود باشــد و 
نظارت شود، هزینه سفر به ایران نسبت 
به کشورهای دیگر بسیار پایین تر است، 

سفر به ایران و گردشگری داخلی بسیار 
ارزان تمام خواهد شد.

قواعد دست وپاگیرِ عجیب از 
سر راه ایرالین ها برداشته شود

رشنواز با اشاره به تحریم های بر 
ضد ایــران و نظام قیمت گذاری بلیت 
هواپیما برای پروازهای خارجی گفت: 
بر اســاس تعرفه ای که ما ابالغ کردیم 
ایرالین هــای خارجــی در ایران همه 
خدمات را بر اســاس نظام یارانه ای به 
مسافران ارائه می کنند، اما ارز مورد نیاز 

خود را باید از بازار آزاد تهیه کنند، یعنی 
آنها هزینه بلیت را از مسافر ایرانی به ریال 
دریافت مــی کنند، اما پس از پرداخت 
کامل هزینه های فرودگاهی و سوخت، 
در زمان انتقال پول باید ارز را از بازار آزاد 
بخرند و خارج کنند، این نوع مسائل باید 
حل شود. برخی شرکت های هواپیمایی 
خارجی به دلیل تحریم ها از ایران رفته اند، 
برخی هم که تابع تحریم ها نیســتند و 
می توانند به ایران بیایند، گرفتار این نوع 
مسائل دست وپاگیرِ عجیب می شوند. 

فعال صنعت گردشــگری با بیان اینکه 
»بیشترین میزان گردشگر ورودی ما از 
عراق اســت« گفت: عراقی ها عالوه بر 
وجود اشتراک های فرهنگی، تاریخی و 
مذهبی، به دلیل اینکه هزینه های سفر در 
ایران برای آنها به صرفه است، به کشور 
ما می آیند، اما اگر شــرایط فراهم شود 
و زیرساخت های گردشگری تقویت 
شــود، مطمئنا از کشــورهای اروپایی 
 و آســیای شــرقی هم به ایران ســفر 

می کنند.

گردشــگری-  گــروه 
باستان شناســان ایران و فرانســه در 
کاوش مشــترک در محوطه اشکانی 
و ساســانی »ویرانشهر«، بنای یادمانی 
با کاربری مذهبی یا حکومتی کشــف 

کردند.
فصــل چهــارم ایــن کاوش به 
سرپرســتی »میثم لبــاف خانیکی« و 
»روکو رانته« در محوطۀ ویرانشــهر، 
واقع در شــمال شــهر فاروج استان 
خراسان شــمالی با مجوز پژوهشگاه 
میــراث فرهنگی و گردشــگری، از 
ســر گرفته شده اســت. کاوش های 

باستان شناســی این فصــل، در ادامۀ 
کاوش های فصل های پیشــین در سه 
ناحیۀ دروازۀ غربی، تپۀ جنوبی و میانۀ 

محوطۀ ویرانشهر تمرکز دارد.
لبــاف خانیکی در این باره گفت: 
بررســی و کاوش باستان شناسی این 
محوطه که از ســال ۱۳۹۸ آغاز شده، 
نشان داده اســت ویرانشهر در دوران 
اشــکانی و ساسانی، مســکونی و در 
ناحیــۀ درۀ »اتــرک« دارای مرکزیت 
سیاســی و اقتصــادی بوده اســت. 
مطالعات و بررســی باستان شناســان 
ایرانی و فرانســوی بیانگر این اســت 

که ســکونتگاه یافته شــده به وسعت 
۱۴ هکتــار با دیواری دفاعی محصور 
می شــده و در گوشۀ شمالی آن بخش 
محصــور دیگــری قرار داشــته که 
احتماالً به عنــوان ارگ، مقر حاکمان 
این ســکونتگاه را تشــکیل می داده 
است. سرپرست هیأت باستان شناسی 
محوطه ویرانشــهر همچنین گفت: بر 
اساس بررسی بقایای معماری و شواهد 
سطحی، برج هایی به فواصل متوالی در 
طول دیوار تعبیه شده بود و سازه های 
معماری ُخرد و کالن در داخل محوطه 
برپــا بوده اند که امروزه به صورت تپه 

ماهورهــای نامنظــم در پهنۀ محوطه 
قابل مشاهده اند. لباف خانیکی با بیان 
این کــه در نتیجۀ کاوش فصل چهارم، 
ساختار دروازه، شامل معبر ورودی و 
برج های مکعب مستطیل شکل جانبی 
مورد شناسایی قرار گرفت، اظهار کرد: 
کاوش باستان شناســی در تپۀ جنوبی 
نشــان داد که در این بخش از محوطه، 
بنایــی یادمانی با کاربــری مذهبی یا 
حکومتــی برپا بوده و ســاختار آن از 
دیوارهایی خشــتی به پهنای سه متر 

بهره می برده است.
او همچنیــن گفــت: گمانه زنی 

در بخش میانی محوطۀ ویرانشــهر از 
وجود بقایــای معماری در این بخش 
از محوطه پرده برداشــت. سرپرست 
هیأت باستان شناسی محوطه ویرانشهر 
ادامه داد: نتایج مقدماتی کاوش فصل 
چهارم محوطۀ ویرانشهر حاکی از آن 
اســت که این ســکونتگاه به فراخور 
اهمیت سیاســی و دفاعــی درۀ اترک 
در دورۀ اشــکانی و ساســانی یکی از 
مهمترین مراکز جمعیتی ناحیۀ شمال 
شرق ایران محسوب می شده و شاهد 
رویدادهای تاریخی تعیین کننده ای در 
این منطقه بوده اســت. لباف خانیکی 

گفت: ادامــۀ کاوش ها در این محوطۀ 
تاریخــی، اطالعات ارزنده ای در باب 
تاریخ معماری ایران و نیز ســنت های 
سفالی خراســان در دوران تاریخی را 
در اختیار پژوهشــگران قرار خواهد 
داد. »ویرانشــهر« یکــی از مهم ترین 
محوطه های تاریخی دره اترک اســت 
کــه یکــی از مهم ترین شــریان های 
ارتباطی شــرق به غرب نیز بوده و از 
دیربــاز، توجه باستان شناســان را به 
خود جلب کرده است. باستان شناسان 
ایتالیایی که پیش از انقالب این محوطه 
را شناســایی کرده اند،  تاریخی معادل 

دوره ساسانی را برای آن پیشنهاد داده 
بودند. مطالعات باستان شناسی در این 
محوطه تاریخی به عنوان بخشــی از 
فعالیت های مشترک دانشگاه تهران با 

موزه لوور  پاریس تعریف و از ســال 
۱۳۹۸ آغاز شــده اســت و بر اساس 
تفاهم نامه پنج ساله پژوهشگاه میراث 

فرهنگی کشور انجام می شود.

گــروه گردشــگری- دبی با 
قایق های لوکس و جت های خصوصی 
با هزینه هــای چند میلیــارد تومانی، 
 هوادارانی که پول نقد برای خرج کردن 
دارند را فراخوانده است. مقامات دبی 
می گویند با وجود مبالغ چشمگیر اجاره 
این خدمات اما اســتقبال قابل توجهی 
از ســوی هواداران وفادار فوتبال شده 

است.
قطر تنها کشــوری نیست که به 
لطف میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲، رونق 
زیاد در گردشگری را تجربه می کند. به 
گفته شورای ورزش دبی، امارات متحده 
عربی، همسایه قطر نیز قرار است از این 
موج بهره مند شود و پایتخت تجاری پر 
زرق و برق آن، دبی حدود یک میلیون 
بازدیدکننده دیگر را در دوران مسابقات 

جام جهانی فوتبال میزبانی کند.
مدیرعامــل  گریفیــث،  پــل 
فرودگاه هــای دبــی، پیــش از آغاز 
مســابقات فوتبال، این بندر توریستی 
را "دروازه اصلــی" جام جهانی خواند 
و پیش بینی کرد: گردشــگران بیشتری 
نسبت به قطر به دبی سفر کنند. در همین 
حال، دبی با بیش از ۱۴۰,۰۰۰ اتاق هتل، 
میزبان در سایه قطر محسوب می شود.  
دبــی کــه از ماه ها قبــل درحال 
آماده ســازی و تدارک بود، از شهرت 
خــود به عنوان یک شــهر فوق مدرن، 
آزادتر و توســعه یافته تر از قطر استفاده 
می کند و جاذبه های توریستی فوق العاده 
خود را برای جذب تماشــاچیان جام 
جهانی تبلیغ می کند. این شهر به خاطر 
تجربه های عجیب شهرت دارد، از جمله 

مجموعه پیست اسکی سرپوشیده اش 
در بیابان، عمیق ترین اســتخر غوطه ور 
ساخته دست بشر، بلندترین ساختمان 
جهان و بزرگترین چرخ و فلک. اکنون، 
تجربه های خاصــی را با موضوع جام 
جهانی اضافه کــرده و همزمان از این 
واقعیت استفاده می کند که قطر، کشور 
کوچکی با ســه میلیون نفر جمعیت، 
در تالش اســت تا تمام گردشــگران 
پیش بینی شــده را در خود جای دهد، 
درحالــی که بســیاری از آن ها به جای 
قطر، در دبی اقامت خواهند داشت.  دبی 
با اســتفاده از ایده »سفرهای هوایی در 
روز مسابقه« که توسط خطوط هوایی 
قطر و شــرکت هواپیمایی ارزان قیمت 
مستقر در دبی اجرا می شود، به مسافران 
این امکان را می دهد که پروازهای رفت 
و برگشــت یک روزه از دبی یا عمان را 
برای شرکت در مسابقات جام جهانی 
در قطــر رزرو کننــد. توفیــق رحیم، 
پژوهشگر مدرسه ای دولتی در امارات 
گفت: »دبی با پرواز فقط یک ساعت با 
قطر فاصله دارد و در خاورمیانه مقصدی 
آشناتر برای مسافران جام جهانی است. 
زیرســاخت های گردشــگری در آن 
آماده تر و الزامات ورود آسان تر است، 
از همین رو این شهر به پایگاهی مناسب 
برای طرفداران جام جهانی تبدیل شده 
است.   در سراســر امارات، ۴۳ منطقه 
هواداری برای تماشــای مســابقات 
فوتبال جام جهانی ایجاد شــده است 
که برخی از آن ها، مانند منطقه رســمی 
هــواداران »Budweiser« در بندر 
دبی، به اندازه ای بزرگ است که روزانه 

۱۰ هــزار هــوادار را میزبانی می کند و 
مســابقات فوتبال را در نمایشگرهای 
بزرگ به اندازه ۳۵۵۲ فوت مربع پخش 
می کنــد. حتی یک هتل با تم فوتبال در 
مجمع الجزایــر پالم )نخل( وجود دارد 
که فداکارتریــن هواداران می توانند در 
آن اقامت داشته باشند و روزانه بین دبی 
و دوحه )قطر( برای تماشای مسابقات 

رفت و آمد کنند.
درآمد دبی فقــط از محل اقامت 
در هتل هــا و رســتوران ها و حتــی 
پروازهای یک روزه تامین نمی شــود؛ 
بازدیدکننــدگان می تواننــد از امارات 
قایق هــای تفریحی با قیمت ده ها هزار 
دالر )حدود ۳۵۰ میلیون تومان به نرخ 
روز ارز( در هر شــب اجاره کنند تا در 
حین عبور از خلیج فارس، مسابقات را 

تماشا کنند.
 ،»Xclusive Yachts«
بزرگ ترین شرکت قایق رانی اجاره ای 
خصوصــی در امــارات اســت کــه 
مجلل ترین تجربه دریایــی خود را با 
۲۰,۰۰۰ دالر )حــدود ۷۰۰ میلیــون 
تومــان( در هر شــب در یــک قایق 
تفریحی ســه طبقه با اسکای داک، بار 
داخل هواپیما، اسکای لونج، پنج کابین 
و یک سرآشــپز ستاره دار میشلین ارائه 
می کند. مدیر عامل این شــرکت اجاره 
قایق های لوکس تفریحی به دوحه نیوز 
گفته بود: مــا انتظار داریم بیش از ۳۰۰ 
درصد رزرو قایق های بادبانی در دوران 

جام جهانی افزایش یابد.
فرودگاه های دبی در اواســط ماه 
نوامبر، همزمان با آغاز مســابقات جام 
جهانــی در قطر اعــالم کردند که ۱۲۰ 
پرواز شــاتل از ۲۰ نوامبر تا ۱۸ دسامبر 
)طول برگزاری جــام جهانی ۲۰۲۲( 
هر روز به داخــل و خارج از فرودگاه 
اصلــی دبی پــرواز می کننــد.   غیث 
الغیث، مدیرعامل فالی دبی همچنین 
گفته است: در روز آغاز مسابقات جام 
جهانی، تقریباً تمام پروازهای شاتل این 
شــرکت هواپیمایی به مقصد دوحه با 
ظرفیت کامل انجام شده است. با اضافه 
شــدن پروازها از فرودگاه اصلی دبی، 
مســافران می توانند هر ۳۰ تا ۵۰ دقیقه 

یک پرواز داشته باشند.  
مقامات این شــهر برای هواداران 
جام جهانی که پول نقد برای خرج کردن 
دارنــد، یک گزینه لوکس دیگر را روی 
میز گذاشته اند؛ جت های خصوصی که 
گفته شده همزمان با جام جهانی رونق 
در کســب وکار را تجربــه می کنند، به 
طوری که برخی از هواداران حاضر به 
پرداخت مبالغ چشمگیر برای رسیدن به 
مسابقات هستند.   اولگ کافاروف، مدیر 
توســعه و ارتباطات شرکت جت های 
چارتــر و خصوصــی در دبی پیش از 
آغــاز جام جهانی پیش بینی کرده بود با 
افزایش ترافیک بین دبی و دوحه مواجه 
شوند، برای همین آن ها دو بسته پیشنهاد 
کرده اند: یک سرویس جت خصوصی 
کامل با قیمت ۲۴۰,۰۰۰ درهم امارات 
)۶۵,۳۴۰ دالر/ حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومان( برای حداکثر ۱۰ مسافر، 
یا صندلی هــای جداگانه با قیمت هر 
عــدد ۲۹,۰۰۰ درهــم )۷,۸۹۵ دالر/ 
حــدود ۲۷۸ میلیارد تومــان(. مدت 
زمان پــرواز بین دبــی و دوحه با این 
جت های خصوصی تقریباً یک ساعت 
طول می کشد. اپراتورهای چارترکننده 
جت های خصوصــی در دبی گزارش 
داده اند: با وجود قیمت های باال، تقاضا 
برای پروازهای خصوصی به طور قابل 
توجهی بیشتر از سال گذشته بوده است، 
اگرچــه مبالغ اجاره جت خصوصی از 
شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است.

 ایان مور، مدیر ارشــد بازرگانی 
شرکت خصوصی چارترکننده جت در 
دبــی نیز گفت: بیش از ۷۰ پرواز از دبی 
به مقصد قطر برای روزهای مسابقه از 
قبل رزرو شده است. داده پردازی ها نیز 
بیانگر آن اســت که در میان کشورهای 
همسایه قطر، امارات بیشترین سود را 
از جام جهانی ۲۰۲۲ خواهد داشــت. 
امارات )دبی( با وجود آن که ســال ها به 
واسطه اختالفات و تنش های سیاسی 
روابط گرمی با قطر نداشــت، حاال در 
جریان جام جهانی به واسطه هواداران 
وفادار فوتبال، بیشترین مراوده را با این 
کشور برقرار کرده و به نوعی میزباِن در 
سایه جام جهانی ۲۰۲۲ به شمار می آید.

فعال صنعت گردشگری با بیان اینکه جای »یارانه تخصصی« در صنعت گردشگری خالی است، گفت: در زمان 
کاهش فصلی مسافر، اعطای این نوع یارانه ها مشوق تورگردانان، دفاتر خدمات گردشگری، ایرالین ها و هتلداران است.

قواعد دست وپاگیِر ایرالین های خارجی حذف شود؛

جای »یارانه  تخصصی« در 
صنعت گردشگری خالی است

 از طرفی دیگر هزینه خروج کشــور یکباره چندبرابر می شــود و برای هر بار خروج در سال 
هم پلکانی محاســبه می شود، اگر به دنبال توسعه گردشگری هستیم باید هزینه های اولیه 
ســفر کاهش یابد، اینها نوعی عوارض مالیاتی است که بر سفر و گردشگری بسته می شود 
و آرام آرام گردشــگری را بــا رکود و تعطیلــی مواجه می کند، زیرا وقتی گردشــگر تعداد 
سفرهایش را کاهش دهد، دومینووار ارکان و اجزا صنعت گردشگری هم در رکود فرو می رود.
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