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اختصاص ارز مسافرتی حاصل
یک اقتصاد بیمار است

آرش نورآقایی کارشناس گردشگری معتقد است :اختصاص ارز مسافرتی به این شکل به مسافران ایرانی که به خارج از کشور
می روند و در کشور ما که به نوعی سوبسید به حســاب می آید حاصل اقتصادی بیمار است و به نظر می رسد بهتر است دولت به
جای آن  ،زیرساخت های مرتبط با سفر را در ایران توسعه بدهد.

همه سوال ها درباره ارز همراه مسافران

ارزمسافرتی؛ثروتیکه می رود

طی  ۳ماه حدود  ۵هزار میلیارد تومان به ارز مسافرتی اختصاص داده شده است
دانش پور -بــازار نامتعادل ارز طی یــک ماه اخیر
عمال شــرایط را برای بروز هر اتفاقــی فراهم کرده
اســت .این شــرایط حتی بــازار گردشــگری را هم
با تغییراتــی همراه کرد بــه نحوی کــه زمزمه های
حذف ارز مسافرتی برای گردشگرانی که به خارج
از کشور می رفتند شنیده شد.اگر چه این حرف و
حدیث ها که از ابتدا هم توسط هیچ مسئولی تایید
نشــد  ،اظهار نظرهای متفاوتی را رقــم زد .برخی
گفتند طرح چنین مســائلی توســط بازار گرم کن
های دالر به راه افتاده اســت ،برخی هم حذف ارز
مســافرتی را منطقی دانســتند و دیگرانی هم ساز
مخالفت با آن را سردادند.
▪  نرخ ارز و حواشی ارز مسافرتی

البته شــاید در گذشــته کــه بیــن ارز دولتــی و ارز
آزاد خیلــی فاصله نبــود تعلق این ارز به مســافران
هیاهویی به دنبال نداشــت امــا با افزایش افســار
گســیخته قیمــت ارز و تفاوت چشــمگیر بیــن ارز
دولتــی و آزد عمــا بــاب سوءاســتفاده از همیــن
ارز مســافرتی توســط تعــدادی از آژانــس هــای
مســافرتی یا برخــی ازمــردم فراهم شــد .از طرف
دیگر بازار نامتعادل و گرانی ها عاملی شد تا برخی
از اختصــاص ایــن ارز به کســانی که فقــط به نیت
تفریح به کشــورهای اروپایــی یا حاشــیه ای ایران
می روند معترض باشــند.پرداخت حدود 1000
یورو به مسافران با نرخ رسمی که برای کشورهای
هممرز و نســبتا نزدیک تا  500یورو تعیین شــده،
موضوعی است که در سیاســت جدید ارزی دولت
از  21فروردین امسال به مرحله اجرا درآمد .بر این
اســاس مســافران میتوانند روادید و بلیت و دیگر
مدارک این میزان ارز را بــا نرخ دولتی که هر روز با
تغییراتی برای دالر حــدود  4200تومان و یورو تا
 5000تومان اســت ،دریافــت کنند.اما اختالف
قیمت ایــن ارز با بــازار آزاد (دالر حــدود  8400و
یورو حدود  9600تومــان) موجب ایجــاد رانت و
حواشی شده است.
▪انتشار خبر حذف ارز همراه و تکذیبیه

این حواشــی تا جایی پیش رفت که چند روز پیش
خبری منتشــر شــد مبنی بر ایــن کــه آژانس های
مسافرتی اعالم کردهاند بانک مرکزی طی نامهای
موضوع حذف ارز مسافرتی را به آن ها اعالم کرده و
قرار است که پرداخت نهایتا تا پایان تیر انجام شود.
اما خبرهای بعدی این موضوع را رد کرد و مسئوالن
بانک مرکزی تاکید کردند که فعال برنامهای برای
حذف ارز مسافرتی نیست و ســاز و کاری برای آن
تعریف نشده و روال ادامه دارد .از سوی دیگر رئیس
انجمن آژانسهای گردشــگری نیز خبــر دریافت
چنیــن نامهای از ســوی بانــک مرکــزی را تکذیب
کرد .به گفته رفیعی ،این خبرها عمدتا فضاسازی
بوده و شایعه است و تاکنون هیچ مذاکرهای در این
زمینه با آژانسهای مسافرتی نشده است.درباره
این موضــوع معاون گردشــگری ســازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری کشور نیز

هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک
المنافع به غیــر از عراق  500یورو یــا معادل آن به
دیگر ارزهاست".
▪از ترکیه تا پاکستان و قبرس

این اطالعیه نشــان می داد ،کسانی که قصد سفر به
کشورهای ارمنستان ،آذربایجان ،بالروس ،استونی،
لتونی ،لیتوانی ،گرجستان ،قزاقستان ،قرقیزستان،
مولــداوی ،روســیه ،تاجیکســتان ،ترکمنســتان،
اوکراین ،ازبکســتان ،ترکیــه ،افغانســتان ،بحرین،
قطر ،کویت ،پاکستان ،عمان ،امارات متحده عربی و
قبرس را دارند ،می توانند  500یورو ارز مسافرتی و
کسانی که قصد مسافرت به دیگر کشورها را دارند،
مــی تواننــد  1000یــورو دریافت کننــد .همچنین
بانک مرکزی به مسافران عراق 250 ،هزار دینار ارز
مسافرتی پرداخت می کند.

▪ثروتمندان و یارانه بیشتر

و امــا یکــی از راهکارهــای دولــت بــرای کاهــش
ســفرهای خارجی بــی مــورد کاهش ســهمیه ارز
مســافرتی بــود  .راهــکاری کــه در  22فروردیــن
 1397توســط بانــک مرکــزی طــی اطالعیه ای
اعالم شــد" :ارز مســافرتی بــرای یک بار ســفر در
ســال  1000یورو یــا معــادل آن به دیگــر ارزها به
مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می
شــود .میزان ارز مســافرتی پرداختی به مسافران

▪احتمال افزایش سفرهای داخلی

وی خاطرنشــان کــرد :البته حــذف ارز مســافرتی
شــاید هم باعث شــود برخی گردشــگری داخلی را
به جای گردشــگری خارجی انتخاب کنند .معاون
گردشــگری همچنین با تاکید بر ایــن که تخصیص
ارز مســافرتی در کشــور ما از ابتدا به عنوان مشــوق
ســفر مطرح نبوده اســت افزود :به ویژه قبال که رقم
ارز دولتــی و آزاد تفــاوت چندانــی نداشــت مــردم
ارز مورد نیــاز خــود را از صرافــی ها خریــداری می
کردند اما اکنــون ارز ثانوی ایجاد شــده اســت .وی
درباره این که گفته می شود حذف ارز مسافرتی و به
دنبال آن کاهش مسافران خروجی منجر به کاهش
مسافران ورودی می شود اظهار کرد :چنین بحثی
در هیچ نقطه ای از دنیا مطرح نیست  .محب خدایی
همچنینگفت:موضوعارزمسافرتیبهشکلیکهدر
کشور ما وجود دارد در دیگر کشورها دیده نمی شود.
آن ها روش های دیگری برای توجه به سفر دارند.

▪یارانه دولتی برای سفرهای خارجی

قیمت هــر یــوروی مســافرتی در زمــان تنظیم این
گزارش تقریبــا پنج هــزار تومان اســت و قیمت هر
یورو در بازار آزاد حدود  9هزار و  904تومان است؛
این یعنــی بانک مرکزی به هر مســافر کشــورهای
خارجی بابت هر یــورو ،یارانــه چهار هــزار و 904
تومانی پرداخت می کند .اگر فردی قصد ســفر به
کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به
غیر از عراق را داشته باشد ،دولت در عمل به وی دو
میلیون و 452هزار تومان یارانه ارزی میدهد و اگر
همینفردقصدسفربهدیگرکشورهاراداشتهباشد
دولت چهار میلیون و  904هزار تومان یارانه ارزی
به او می دهد .بنابراین مشــهود است که در اوضاع
کنونی اقتصادی ،فردی می تواند به این کشــورها
سفر کند که در بیشتر موارد استطاعت مالی دارد؛
از این رو ،دولت عم ً
ال به اقشــار توانمند یارانه ارزی
 2.5تا  4.9میلیون تومانی می دهد .این در حالی
اســت که هر فرد با دریافت یارانــه  45هزار و 500
تومانی ماهانه ،در سال تنها  546هزار تومان یارانه
دریافــت می کند .این آمــار و ارقام نشــان می دهد
که همچنــان ثروتمندان و شــبه ثروتمندهــا یارانه
بیشتری را نسبت به دیگر اقشار جامعه دریافت می
کنند .از این جهت دولت باید یک بار دیگر در نحوه
تخصیص ارز مسافرتی یا قیمت آن تجدید نظر کند.
▪ 5هزار میلیارد تومان یارانه

در عین حال محاسبات نشــان می دهد طی دوره
ای که سیاســت تخصیــص ارز مســافرتی بــه نرخ
دولتی در پیــش گرفته شــده ،مســافران خارجی
حدود پنــج هزار میلیــارد تومان یارانــه گرفته اند.
به گــزارش میزان ،کارشناســان بر ایــن باورند که
در شــرایط ارزی کنونی ،اختصاص ارز مســافرتی
با نرخــی پاییــن تر از نــرخ واقعــی به گردشــگران
خروجــی منطقی نیســت و باعث فشــار بیشــتر به
منابع ارزی دولتی شده است .از سوی دیگر ،آن ها
معتقدند در شرایطی که خرید و فروش ارز با نرخی
به جز نرخ رسمی ،قاچاق محســوب می شود و هر

تخصیص ارز مسافرتی در ایران  ،برای تشویق به سفر به وجود نیامد.
بلکه هدف اصلی این بود؛ افرادی که ناگزیر به سفر خارج از کشور بودند
برای مواردی چون مداوا و  ...بتوانند از این ارز استفاده کنند
گفت :هیچ گفتوگویی برای حذف ارز مسافرتی
در جریان نیســت .وی افزود :دل نگرانیهایی که
در فضای مجازی وجود دارد باعث شــد تا مســئله
را از عبــاس عراقچی معاون سیاســی وزیر خارجه
پیگیــری کنم اما هیچ خبــر یا ابالغیــهای مبنی بر
حذف ارز مسافرتی صادر نشده است.

عنوان یکی از مسئوالن مرتبط با حوزه گردشگری
موافق تعلق ارز مســافرتی به گردشگران خارجی
هســتید و اصال ضرورتــی در این خصــوص وجود
دارد؟ محب خدایی در پاسخ گفت :پاسخ دادن به
این سوال سخت است .در بحث تخصیص ارز باید
به شرایطی که در آن هستیم توجه کنیم و تالش ما
این باشد که برای اولویت ها هزینه کنیم .بنابراین
بهتر اســت برای تخصیص این ارز ،مســافرانی که
بیشترین نیاز را دارند در اولویت قرار گیرند .بر این
اســاس افرادی که به دلیل امور پزشــکی به خارج
از کشــور می رونــد در اولویت دریافــت ارز دولتی
هستند .این افراد با کسانی که برای تفریح به خارج
از کشور می روند فرق دارند.

مسافر خروجی تنها یک بار در سال می تواند از ارز
مسافرتی استفاده کند ،مسافرانی که به هر دلیلی
قصد دارند چند بار در سال به ســفر های خارجی
بروند ،نمی توانند با شــیوه های قانونــی ارز مورد
نیاز خود را تامین کنند .این موضوع یعنی با اعمال
سیاست ارزی این چنینی ،از ســویی به سفر های
خارجی یارانه ارزی داده می شود و از سوی دیگر،
مســافران خروجی به بازار های زیرزمینی ســوق
داده می شوند.
▪وقتی سفر رایگان می شود

امــا سیاســت تخصیــص ارز دولتــی به ســفرهای
خروجی که از شهریور گذشته تا فروردین امسال
لغو شــده بود ،در جهش ارزی ســال  91در دولت
دهم ،برگزیده و اجرا شد؛ به طوری که در آن زمان
با تخصیص  200تا  300دالر ارز دولتی به ســفر

های خارجی ،عمال هزینه مســافرت به کشــوری
ماننــد ترکیه بــه دلیــل غیرواقعی بودن نــرخ ارز،
رایگان می شــد .با تغییــر دولــت و در دولت های
یازدهم و دوازدهم نیز ،همین سیاســت به تداوم و
حیات خود ادامه داد؛ با این تفاوت که نرخ دولتی
ارز در آن زمان تفاوت چشمگیری با نرخ آن در بازار
نداشــت .در شــهریور  96بود که این سیاست لغو
شد و امید هایی را برای تک نرخی و واقعی کردن
نرخ ارز زنده کرد .با این همه ،در فروردین امسال
و بــا اوج گیری نابه ســامانی و تالطم در بــازار ارز،
دولت بار دیگــر تخصیص ارز مســافرتی را اعمال
کرد.براساس بررســی ها تخمین زده می شود که
طی بیش از سه ماه حدود پنج هزار میلیارد تومان
یارانه ارزی به سفر های خروجی داده شده است.
به عالوه ،محاســبات نشــان مــی دهد بــا دریافت
ارز مســافرتی این امــکان وجود دارد مســافرت به
برخی مقاصد در صورت مدیریت هزینه ها از طرف
گردشــگر ،با صرف نظــر از هزینه هــای اولیه ای،
چون روادید و بلیــت ،کامال رایگان تمام شــود .به
دلیل همین نارسایی ها که باعث اعطای یارانه به
سفر های خارجی شــده بود ،پیش از این پیشنهاد
شــده بود با شــکل گیری بازار ثانویه ارز ،ارز مورد
نیاز مســافران خارجی با همــان ســازوکار قبلی،
اما به نرخ بــازار ثانویه تامین شــود؛ بــه این ترتیب
مسافران بدون محدودیت های غیرمنطقی به بازار
ارز با نرخ واقعی دسترســی خواهند داشت و دیگر
نیازی نیست دولت از منابع محدود ارزی کشور در
تنگنای کنونی برای سفر های خارجی هزینه کند.
▪سفر خارجی ضروری نیست

البتــه نمایندگان مجلــس از مطرح شــدن موضوع
توقف عرضه ارز دولتی برای سفرها و واردات خودرو
و موبایل در جلسه رئیس ســازمان برنامه و بودجه و
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعضای کمیســیون
اقتصادی مجلس خبر دادند .به گفته بهمنی ،عضو
کمیسیوناقتصادیمجلسدراینجلسهمطرحشد
که باید از ادامه تخصیص ارز مســافرتی و زیارتی به
ویژهحججلوگیریشود،البتهدراینمقولهپرداخت
ارز دانشــجویی و درمان کمــاکان بایــد ادامه یابد.
امیرآبادی دیگر عضو اقتصادی مجلس نیز پرداخت
ارز مسافرتی و حج به همراه ارز واردات گوشیهای
تلفنهمراهوخودروراازضرورتهایمردمندانست
و گفــت :بــرای بهبود وضــع اقتصاد کشــور بســته
پیشــنهادی مجلس به دولت درایــن خصوص ارائه
میشود.البته پیشنهاد رئیس هیئت مدیره انجمن
صنفیخدماتمسافرتهواییوجهانگردیدرباره
این موضــوع قابل توجه اســت  .حرمــت ا ...رفیعی
ضمن آن که از ورشکســتگی آژانسهای مسافرتی
بهدلیل افزایش قیمت ارز خبر داد ،درباره حذف ارز
مسافرتی گفت :تاکنون ابالغیهای در این باره به ما
اعالم نشده است و این صحبت به نظر شایعه میآید
و همانند گذشته مسافران ارز خود را از طریق حواله

محب خدایی:در بحث تخصیص ارز باید
تالش ما این باشد که برای اولویت ها
هزینه کنیم .بهتر است برای تخصیص این
ارز ،مسافرانی که بیشترین نیاز را دارند در
اولویت قرار گیرند .بر این اساس افرادی
که به دلیل امور پزشکی به خارج از کشور
می روند در اولویت دریافت ارز دولتی
هستند .این افراد با کسانی که برای تفریح
به خارج از کشور می روند فرق دارند
بانکی دریافت میکنند .رفیعی گفت :پیشنهاد ما
این است که ارز دولتی مســافران به آژانسها داده
شود تا از این ارز ،هزینه برخی خدمات سفر همانند
هتل کسر و مستندات آن به مسافر ارائه شود و بقیه
آن برای هزینههای جاری به مســافران داد ه شود.
پیشــنهادی که به نظــر می رســد در کنــار تخلفات
برخیازآژانسهایمسافرتیدربارههزینههاوارائه
ندادن مطلوب بسته ها و خدمات ارائه شده در سفر ،
عمالراهرابرایسوءاستفادههمینآژانسهابیشتر
از قبل فراهم می کند.
▪تبعات حذف ارز مسافرتی

اما حذف ارز مســافرتی چه تبعاتی به دنبال دارد؟
و اصال آیا در شرایط خاص اقتصادی جامعه ؛ تعلق
ایــن ارز به افــرادی که به قصــد تفریح به خــارج از
کشور سفر می کنند منطقی است؟
در این خصوص باید گفت بعد از طرح شایعه حذف
ارز مســافرتی اولین خبرهایی که منتشــر شــد به
افزایش نرخ بلیت هواپیما مربوط می شد .به نحوی
که ســفر به مقاصدی چــون ترکیه و گرجســتان با
درخواست کاذب برای سفر مواجه و بر این اساس
بلیــت هواپیما به مقصد کشــورهای گرجســتان و
ترکیه با افزایــش چندبرابری روبه رو شــد و نتیجه
آن سود سرشار برای ایرالین ها بود .پیگیری های
ما نشــان داد شــرایط به نحوی پیش رفت که برای
مسیرهای تهران به تفلیس و استانبول قیمت بلیت
هواپیما به بیــش از یک میلیون تومان هم رســید.
درعین حــال امــا گویا دربــاره آژانس هــا وضعیت
به گونه ای دیگر رقــم خورد چرا کــه رئیس هیئت
مدیره انجمــن صنفی خدمات مســافرت هوایی و
جهانگردی وضعیت آژانس ها را بحرانی اعالم کرد
و گفــت :آژانسها تا کنون  30درصــد از نیروهای
خود را تعدیــل کردهاند و پیش بینــی میکنیم که
این تعدیل نیــرو تا  50درصــد برســد.حرمت ا...
رفیعیادامهداد:برایاعالمورشکستگیدرچنین
شرایطی که مسافری وجود ندارد و پروازها خالی
است نمیتوان اظهار نظر کرد اما اگر این وضعیت
ادامه پیدا کند آژانسها مجبور به تعطیلی و رفتن به
سمت شغل دیگری خواهند شد .وی افزود :برخی

▪محصول اقتصاد بیمار

کارشناســان عقیده دارنــد که این صنعت ســبب
خروج ارز است ،اکنون با وضعیت پیش آمده و این
تعداد افرادی که بیکار شدهاند و هرکدام خرج یک
خانواده را بر دوش داشتند چه مقدار فشار به دولت
وارد خواهد شد؟
▪تاثیر در جذب گردشگر

درباره این موضوع معاون گردشگری کشور معتقد
است که حذف ارز مسافرتی روی مسافران ورودی
به کشــور تاثیری نخواهد داشــت اما ممکن است
که بر تعداد مســافرانی که به خارج از کشــور سفر
می کنند تاثیر بگذارد چرا که حذف ارز مســافرتی
هزینه ســفر را گران می کنــد و همیــن امر ممکن
اســت که ســفر های عموم مــردم را کمتــر کند اما
این موضوع تاثیر زیادی ندارد ،زیرا برای کسی که
برنامه ریزی برای ســفر خارج از کشور کرده است

یک کارشناس گردشگری هم درباره این موضوع
معتقد است  :ابتدا باید بر این مسئله که علت سفر
افرادی که به خارج از کشــور می رونــد و این که از
نظر اجتماعی و اقتصادی چرا ســفر خارجی را به
سفرهای داخلی ترجیح می دهند بررسی صورت
گیرد و پس از آن درباره تاثیر حذف ارز مســافرتی
بر ســفرهای داخلی و خارجی صحبت کرد .آرش
نورآقایی در گفت وگو با خراســان بــا تاکید بر این
که تاکنون بررســی و کارشناسی در این خصوص
صورت نگرفته اســت ،تصریح کــرد :این موضوع
ابعــاد اجتماعــی ،فرهنگــی دارد و شــاید کمتــر
موضوع آن اقتصادی باشد .وی خاطرنشان کرد:
بر اســاس ارتباطی که با شــرکت های مســافرتی
دارم باید بگویم پس از گران شدن ارز ،سفر مردم به
خارج از کشور کمتر شد و این کم شدن  ،ارتباطی
به تخصیص یا تخصیص نــدادن ارز دولتی ندارد.
بنابرایــن نمــی تــوان گفت که اگــر ارز مســافرتی
حذف شــود مردم تا چه میزان ســفر های خارجی
خود را حذف می کنند .این موارد نیاز به بررســی
بیشــتری دارد.وی در پاســخ به این ســوال که آیا
کشــورهای دیگر به مســافران خود ارز مسافرتی

معاون گردشگری کشور:برای کسی که برنامه ریزی برای سفر خارج از
کشور کرده است حذف شدن این عدد خیلی فرقی نمی کند .به عبارتی اگر
مسافر قبال با یک میلیون تومان به سفر می رفت االن با دو میلیون می رود
حذف شــدن این عــدد خیلی فرقی نمــی کند .به
عبارتی اگر مســافر قبال بــا یک میلیــون تومان به
ســفر می رفت االن با دو میلیون مــی رود  .محمد
محب خدایی در گفت وگو با خراسان درباره تاثیر
حذف ارز مسافرتی بر فعالیت شرکت های پروازی
نیز خاطرنشــان کرد :بــا کاهش میزان ســفرهای
خارجــی؛ ســفرهای داخلــی بیشــتر خواهد شــد
بنابرایــن پروازهای خارجــی هم کم می شــود اما
شــرکت های هواپیمایــی داخلــی مــی توانند در
صورتی که با کم شدن مسافر مواجه شوند  ،مقاصد
داخلی بیشــتری داشــته باشــند بنابرایــن به نظر
نمیرسد که حذف ارز مسافرتی روی این گروه هم
تاثیر زیادی داشته باشد.
▪تعیین اولویت ها

از معاون گردشــگری کشــور ســوال کردیــم آیا به

به گونه ای که در ایران وجــود دارد ،تخصیص می
دهند ؟ توضیــح داد :درباره این موضــوع تا کنون
چیزی نشــنیده ام ولی باید بگویم که در بعضی از
کشــورها به مردم برای ســفر بیشــتر کمک هایی
می شــود .البته این کمک ها صرفا مادی و نقدی
نیســت  .به عنــوان مثــال برخــی کشــورها برای
مسافرت مرخصی تشویقی می دهند همان گونه
که ژاپن مشــوق هایی برای تشــویق مردم به سفر
در نظــر گرفت .البتــه تخصیص ارز مســافرتی در
ایران  ،برای تشــویق به ســفر به وجود نیامد .بلکه
هدف اصلــی این بود؛ افــرادی که ناگزیر به ســفر
خارج از کشــور بودند برای مــواردی چون مداوا و
 ...بتوانند از این ارز استفاده کنند .این کارشناس
حوزه گردشگری خاطرنشان کرد :اختصاص ارز
مسافرتی به این شــکل به مســافران ایرانی که به
خارج از کشور می روند و در کشــور ما که به نوعی

حذف ارز مسافرتی باعث کاهش
میزان سفرهای خارجی و افزایش
سفرهای داخلی خواهد شد
بنابراین پروازهای خارجی هم
کم می شود اما شرکت های
هواپیمایی داخلی می توانند در
صورتی که با کم شدن مسافر
مواجه شوند ،مقاصد داخلی
بیشتری داشته باشند بنابراین
به نظر نمی رسد که حذف ارز
مسافرتی بر این گروه هم تاثیر
زیادی داشته باشد
سوبسید به حساب می آید حاصل اقتصادی بیمار
اســت و به نظر می رسد بهتر اســت دولت به جای
آن  ،زیرســاخت هــای مرتبط بــا ســفر را در ایران
توسعه بدهد  .وی تاکید کرد :تخصیص ارز به این
شکل آن هم در شرایط اقتصادی کنونی ضروری
نیســت به ویژه آن که حتی در زندگی شخصی هم
وقتی شــرایط اقتصادی خانواده مطلوب نباشــد
شرایط ســفر تغییر می کند بنابراین اکنون نیز که
ما در شرایط خاص اقتصادی هســتیم و دولت در
تنگناســت باید این موضوع لحاظ شود.ضمن آن
که به نظر می رســد این سیاســت از ابتدا سیاست
درســتی نبوده و بر اســاس یک اقتصاد نادرســت
شکل گرفته اســت بنابراین باید تصمیمی گرفته
شود که کمترین بازتاب را داشته باشد.یکی دیگر
از کارشناســان حوزه گردشــگری نیز دربــاره ارز
مســافرتی معتقد اســت که این موضوع می تواند
بر تعداد مســافران به خارج از کشور تاثیر بگذارد.
محمد رضایی گفت :مطمئنا با حذف ارز مسافرتی
و نوســاناتی که قیمــت دالر و یورو در کشــور دارد
تعداد سفرهای خارجی کم می شود چرا که برای
مردم هزینه هایی که در سفر انجام می دهند مهم
اســت و آن ها در برنامه ریزی هایی کــه انجام می
دهند این موضوع را هم لحاظ می کنند.وی تاکید
کرد  :اما در شــرایطی که تــا این انــدازه قیمت ارز
نوســان دارد و از طرفی مردم و دولت با مشکالت
اقتصادی مواجه هستند نباید الزامی در پرداخت
ارز مسافرتی به گردشگران وجود داشته باشد مگر
در موارد مربوط بــه درمان و تحصیــل  .البته الزم
است تا برای تشویق به سفر مشوق های دیگری در
نظر گرفت مانند اختصاص اضافه کار یا مرخصی
تشویقی به کارمندان به نحوی که سفر برای آن ها
اختیاری باشد.
▪احتمال کاهش  70درصدی

در عین حال مسئول یکی از آژانس های مسافرتی
درباره ایــن موضوع تاکیــد می کند کــه حذف ارز
مســافرتی می تواند تــا  70-60درصــد از میزان
مسافران ایرانی به خارج ازکشور کم کند .عباسی
گفت :تا چنــدی قبل کــه هنــوز قیمت ارز بــه این
وضعیت گرفتار نشــده بود یک تور هفت روزه با ارز
چهار هزار تومانی رقمی حدود پنج -شش میلیون
تومان در می آمد اما اکنون همان سفر حداقل 12
میلیون تومان می شــود بنابراین مردم برای انجام
این ســفر باید خیلی از مســائل را در نظر بگیرند.و
اما آن چه که از نگاه کارشناســان در این گزارش به
آن اشــاره شــد به روشــنی ناکارآمدی سیاست ارز
مسافرتی و حجم اتالف منابع محدود ارزی کشور
را نشان می دهد .از طرفی و از آن جا که حق سفر از
حقوق اولیه انسان ها محسوب می شود و بسیاری
از ســفر های خارجی ایرانیان ســفر هایی ضروری
هستند و نمی توان مانع از آن ها شد ،کارشناسان
بر این موضوع تاکید دارند که دولت باید تخصیص
یارانــه ارز مســافرتی را قطــع کنــد و با آزادســازی
بازار یــا ایجاد ســازوکار تهیه ارز ســفر به نــرخ بازار
دوم ارز ،دســت کم اجازه تهیه ارز به نــرخ بازار دوم
را به گردشــگران بدهد .به این ترتیب دیگر میزان
عظیمی از بودجه و منابع ارزی کشور اتالف نخواهد
شد و هر مسافر خارجی متناسب با توان مالی و نیاز
خود می تواند ارز سفرش را تامین کند.

خبر مرتبط

دست زائران عتبات کوتاه و ارز بر نخیل
  سردرگمی زائران عتبات عالیات در مراجعه به شعب بانک های اعالم شده برای صدور حواله بانکی برای دریافت ارز زیارتی ادامه دارد و گالیه ها به جایی نرسیده است .آنان می گویند
چرا به مسافران اروپا ارز مسافرتی تعلق می گیرد اما هیچ ارزی به زائران عتبات نمی دهند.هوای گرم و طاقت فرسای تابستان و پاسخ سردر گم کننده مسئوالن شعب بانک ها ،زائران
عتبات را عرق برپیشــانی و با اعصاب به هم ریخته هر روز روانه خانه می کند .یکی از زائران عتبات عالیات که خود را سید احســان معرفی می کند ،به ایرنا گفت :چرا باید بانک ها برای
مسافران کشورهای اروپایی ارز مسافرتی اختصاص دهند اما برای سفر زیارتی آن هم عتبات عالیات که موجب توســعه و نشراسالم ناب محمدی است این گونه دوگانه عمل می شود.
وی که هنگام سخن گفتن چهره اش بسیارعرق کرده و عصبی به نظر می رسید ،اظهار کرد :به رغم اعالم بانک مرکزی برای ارائه ارز مسافرتی به مبلغ  250هزار دینار به هر زائر عتبات
عالیات چرا مسئوالن بانک ها زیر بار این بخشــنامه نمی روند و جواب های سرباال می دهند و می گویند تاکنون به ما اعالم نشده اســت.خانم مراجعه کننده دیگری به بانک نیز که خود
را زائر کربالی معلی معرفی کرد ،گفت :از هشت صبح تا االن که حدود ساعت  13است در این گرمای طاقت فرسا برای تهیه ارز مسافرتی عتبات عالیات به بانک های سامان ،تجارت،
ملت ،پارسیان و دیگر شعب بانک ها مراجعه کرده ام اما فقط یک جمله می گویند «اگر می خواستید اروپا بروید همین اعالم اقدام می کردیم اما برای عتبات چیزی اعالم نشده است».وی
خاطرنشان کرد :چرا سیاست یک بام و دوهوا در بین تصمیم مسئوالن بانک مرکزی با شعب دیگر بانک ها حاکم است که در نهایت موجب ایجاد فاصله بین مردم و مسئوالن و در نهایت
بی اعتمادی مردم به مسئوالن می شود.بانک مرکزی  14اردیبهشت امسال با صدور بخشنامه ای پنج بانک ملی ،ملت ،سامان ،تجارت و پارسیان را برای تامین و پرداخت ارز مسافرتی
معرفی کرد.بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است :بانک های تجارت ،پارسیان و ملت هم به فهرست بانک های ارائه دهنده خدمات ارز مسافرتی به مسافران خارج کشور افزوده شدند.
در ادامه این بخشنامه آمده است :همچنین در تصمیمی دیگر ،بانک های تجارت و پارسیان با هماهنگی ســازمان حج و زیارت به تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات
اقدام خواهند کرد.از این رو و با هدف اجرای تصمیمات گرفته شده از ســوی ستاد اقتصادی دولت مبنی بر تبیین سیاســتهای جدید ارزی ،ترتیبات تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به
این شرح است که تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) یک بار در سال امکان پذیر خواهد بود.بر اساس گزارش بانک مرکزی ،عالوه بر این ،تامین و پرداخت ارز مسافرتی
(به صورت اسکناس) برای مســافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنســتان ،آذربایجان ،بالروس ،اســتونی ،لتونی ،لیتوانی ،گرجستان ،قزاقستان ،قرقیزســتان ،مولداوی ،روسیه،
تاجیکستان ،ترکمنستان ،اوکراین ،ازبکستان ،ترکیه ،افغانســتان ،بحرین ،قطر ،کویت ،پاکســتان ،عمان ،امارات متحده عربی و قبرس به مبلغ  500یورو یا معادل آن به دیگر ارزها و
برای دیگر کشورها (به جز کشور عراق) به مبلغ هزار یورو یا معادل آن ها به دیگر ارزها به نرخ روز اعالمی از سوی این بانک و با احتساب کارمزدهای متعلقه در ارتباط با پرداخت ارز مورد
اشاره امکان پذیر خواهد بود.
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