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بيشترين ش��كايت از افزايش بهاي
بليت موزهها و بناهاي تاريخي مربوط
به ناگهاني بودن اين اقدام اس��ت؛ زيرا
برنامهري��زي آژانسهاي مس��افرتي و
تورهاي ورودي را به هم ريخته اس��ت.
در اين باره ،حرمتاهلل رفیعی ،نايب
رئي��س انجمن صنف��ي دفاتر خدمات
مس��افرتي ايران ميگويد« :چرا همه
چيز بايد اينقدر سیال باشد؟ حاال كه
ورود گردشگران خارجي رونق گرفته
است ،چرا بايد همين ابتدا قيمت ها با
يك شيب تند باال بروند؟ خصوصاً كه
غير از به��اي ورودي موزهها و بناهاي
تاريخي ،قيمت وروديه ش��هرها را هم
افزاي��ش دادهاند ».او معتقد اس��ت كه
بهتر ب��ود اين افزاي��ش قيمت پس از
رس��يدن به ثب��ات در رون��ق تورهاي
ورودي اتفاق ميافتاد.
 ëدعوا بر سر  3درصد؟
با وجود اين ،به نظر نميرس��د كه
ت بلي��ت موزهها مگر در
افزاي��ش قيم 
موارد استثنايي ،نگرانكننده باشد؛ زيرا
بهاي بليت اكثر موزهها و بناهاي تاريخي
براي گردشگران خارجي با رشدي 25
درص��دي از  15ه��زار توم��ان به 20
هزار تومان رس��يده است؛ يعني كمتر
از ي��ك و نيم دالر افزايش قيمت براي
هر بليت .تنها اس��تثنا موزه ملي ايران
است كه اخيراً با گشايش دو مجموعه
جدي��د ،يعني بخش پي��ش از تاريخ و
بخش دوران اسالمي ،بهاي بليت خود
را تا بيش از سه برابر افزايش داده و از
 15هزارتومان به  50هزارتومان رسانده
است؛ از اينرو ،برخي تورهاي ورودي
درصدد برآم دهاند تا بازديد از موزه ملي
را از برنامه خود حذف كنند.
در اينب��اره ،دينا چراغوند ،مدير
بازارياب��ي توره��اي ورودي يك��ي از
آژانسهاي تهران معتقد است كه افزايش
وروديه موزهها و بناهاي تاريخي كشور
تأثير معناداري در قيمت تمام ش��ده
تورها ندارد .او ميگويد« :چند س��ال
پيش وروديه موزهها و بناهاي تاريخي
وابسته به سازمان ميراث فرهنگي براي
گردش��گران ايراني و خارجي مشتركاً
 500توم��ان بود اما ب��ه يك باره براي
گردش��گران خارجي  30برابر افزايش
پيدا كرد و به  15هزار تومان رس��يد.
اين ،ش��وك بزرگ��ي براي آژانس��ها و
تورهاي ورودي بود كه در مقايس��ه با
آن ،افزاي��ش  25تا  50درصدي فعلي،
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رقم قابل توجهي به حساب نميآيد».
او در پاس��خ به اين پرسش كه چرا
برخي آژانس��ها تا اين ح��د از افزايش
وروديهها نگران ش��دهاند ،به مس��ائل
پنهان در صنعت گردش��گري اش��اره
ميكن��د و ميگويد« :اكن��ون رقابت
ناس��المي بين آژانسها ش��كل گرفته
و برخي دفاتر با در نظر گرفتن س��ود
ناچيز يا حتي با قيمتهايي زير قيمت
تمام شده در حال تصاحب بازار هستند.
براي اين آژانس��ها حت��ي  50دالر هم
رقم قابل توجهي محس��وب ميشود و
قابل چشمپوشي نيست ».هرچند كه
تعيين قيمت تمام شده يك تور براي
هر گردش��گر خارجي بسته به عواملي
چون زمان و مدت سفر ،خدمات ارائه
شده ،تعداد شركتكنندگان در تور و...
بسيار متفاوت است اما خانم چراغوند
به عنوان نمونه ،قيمت تمام شده يك
تور  15روزه براي گردشگران اروپايي با
اقامت در هتلهاي  4و  5س��تاره را بين
 2100تا  2150دالر برآورد ميكند و
يادآور ميشود كه يك سود معقول 20
درصدي نيز به اين رقم افزوده خواهد
ش��د .به گفته او« ،ش��ركتكنندگان
در اين تور در م��دت  15روز به ديدار
حداكث��ر 40م��وزه يا بن��اي تاريخي
تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگي
ميروند كه بهاي مجموع ورودي ه آنها تا
پيش از آذرماه سالجاري معادل 600
هزار تومان يا ح��دود  165دالر بود و
اكن��ون به  800هزار توم��ان يا حدود
 222دالر رسيده است ».بدين ترتيب،
افزايش به��اي وروديهها ،قيمت تمام
ش��ده يك ت��ور  15روزه را كمتر از 3
درصد افزايش داده است.
 ëتوره�اي ورودي مش�كلي
نخواهند داشت
افزايش قيمت بلي��ت هواپيما اما،
تفاوت عمدهاي با افزايش قيمت بليت
موزهه��ا و بناهاي تاريخ��ي دارد .چرا
ك��ه آژانسها خ��ود در چرخه خريد
و ف��روش بليت هواپيما ق��رار دارند و
در موضوع افزاي��ش قيمتها ذينفع
هستند .به بيان ديگر ،هيچ سهمي از
افزايش نرخ بليت موزهها نصيب دفاتر
خدمات مسافرتي نميشود؛ در حالي
كه درصد مش��خصي از بهاي فروش
بلي��ت هواپيما به دفاتر مس��افرتي و
عوامل ف��روش اختصاص دارد كه اين
درص��د با افزايش ن��رخ بليت افزايش

گردشگری
زود انجام ميش��د اما آزادسازي لزوماً
به معناي گران ش��دن بليت نيس��ت،
چونكه قيمتها در ايام پيك س��فر باال
م��يرود و در زمان ركود پايين خواهد
آمد .آزادس��ازي به معني نرخ باالتر در
مقابل ارائه خدمات بهتر است .بنابراين
ايرالينهايي ميتوانن��د بليت خود را
گرانتر بفروش��ند تا خدمات بهتري را
به مسافران ارائه دهند».

تأثیر گران شدن بلیت موزه ها و هواپیما بر گردشگری ایران چگونه خواهد بود

  ندا حبيباهلل

عبور گردشگري
از پیچ گراني

اواسط آبان ماه گذشته بود كه سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري كشور اعالم كرد قيمت بليت ورودي موزهها
و بناه�اي تاريخي زيرمجموعه خود را از ابتداي آذرماه  1394تا
 50درص�د افزايش خواه�د داد .اين اقدام با موجي از اظهارنظر
آژانسه�ا و برنامهريزان تورهاي داخلي و خارجي روبهرو ش�د
ك�ه معتقد بودند گران�ي وروديهها آنها را متض�رر ميكند؛ زيرا
برنامه تورهاي ورودي به كش�ور تا چندين ماه بعد ،بس�ته شده
است و امكان افزايش نرخ اين تورها وجود ندارد .حتي جسته و
گريخته شنيده شد كه برخي تورها ،درصدد حذف برنامه بازديد
از موزه ملي ايران از برنامههاي خود هستند .با اين حال ،مشكل
پيدا ميكن��د .از همينرو ،حرمتاهلل
رفيعي معتقد است كه افزايش قيمت
بليت هواپيم��ا برنامه تورهاي ورودي
را دچار اختالل ج��دي نخواهد كرد.
او ميگويد« :آژانسهايي كه تورهاي
خود را ميان شهرهاي ايران با هواپيما
جابهج��ا ميكنن��د ،اگر هن��گام عقد
قرارداد ،افزاي��ش احتمالي قيمت تور
بر اثر موارد پيشبيني نشده را لحاظ

نكرده باش��ند ،متضرر خواهند شد اما
از اي��ن موضوع نگران نيس��تيم ،زيرا
گردش��گران خارجي عمدتاً در زمان
ركود س��فرهاي داخل��ي (مانند فصل
پاييز) به ايران ميآيند و در اين زمان
قيمت بليت پروازه��اي داخلي گران
نيست».
 ëآزادسازي ،گران كردن نيست
مسأله افزايش قيمت بليت موزهها

بزرگتر ،چند هفته بعدتر و زماني رخ داد كه آزادسازي نرخ بليت
هواپيما در دستور کار شرکتهای هواپیمایی قرار گرفت و برخی
از خطوط مسافرتی به دلیل ازدحام مسافر،با افزایش چشمگیر
قیمته�ا ،الاق�ل در چند روز تعطیلات مواجه ش�دند .اکنون
پرسش اينجاست كه وقتي آژانسها افزايش نسبت ًا ناچیز بليت
موزه ملي ايران را تاب نميآورند ،آيا با افزايش بليت هواپيماها
كنار خواهند آمد؟ آيا افزايش بهاي بليت موزهها و بليت هواپيما
در فاصله كوتاهي از يكديگر ،صنعت رو به رش�د گردش�گري را
دچار ش�وك نخواهد كرد؟ و آيا اين صنعت شكننده ميتواند با
كمترين آسيب از تونل گرانيهاي ناگهاني عبور كند؟
و ني��ز بليت هواپيما فقط ب��ه زيان يا
عدم زيان آژانسها مربوط نميش��ود.
بلك��ه ميتوان��د تأثيرات عم��دهاي بر
گردشگري داخلي كشور داشته باشد.
به نظر ميرس��د كه اي��ن تأثيرات در
بخش موزهها و بناهاي تاريخي آنقدرها
تعيينكننده نيس��ت؛ زي��را بجز كاخ
موزههاي گلستان ،سعدآباد و نياوران،
افزايش بهاي بليت براي گردش��گران

داخل��ي از  2000توم��ان ب��ه 3000
تومان بوده اس��ت كه رق��م معناداري
به حس��اب نميآيد .اما افزايش نسبتاً
چش��مگیر نرخ بليت هواپيم��ا ،قابل
اغماض نيس��ت .ناي��ب رئيس انجمن
صنفي دفاتر خدمات مس��افرتي ايران
در اينباره ميگويد« :آزادس��ازي نرخ
بليت هواپيما مس��تند به يك مصوبه
قانوني اس��ت و به هرح��ال بايد دير يا

 ëرونق توره�اي خارجي به ضرر
تورهاي داخلي
با اين همه ،گران ش��دن نرخ بليت
هواپيم��ا در دوره پي��ك س��فر دور از
نظر نيس��ت .براي نمونه ،در نخستين
روزهاي آزادسازي قيمت بليت هواپيما
كه مقارن با ايام آخر ماه صفر و سالروز
شهادت امام رضا(ع) بود ،قيمت بليت
رفت و برگش��ت پروازه��اي تهران –
مش��هد تا حدود  3براب��ر افزايش پيدا
ك��رد؛ پيشبين��ي ميش��ود ك��ه اين
افزايش در زمانهاي مش��ابه مانند ايام
ن��وروز بار ديگ��ر تجربه ش��ود كه در
اين صورت ،س��فر با هواپيما از برنامه
بس��ياري از خانوادههاي ايراني حذف
خواهد شد .حرمتاهلل رفيعي ميگويد:
«با تداوم اين ن��وع گرانيها ،عدهاي از
م��ردم به س��فر با خودروي ش��خصي
روي ميآورند و عدهاي از آنها به جاي
اقامت در هتلها ،در پاركها و حاشيه
خيابانها چادر ميزنند كه منظره بدي
را براي ش��هرهاي مقصد گردش��گري
ب��ه وجود م��يآورد و چرخه اقتصادي
صنعت گردش��گري را دچ��ار اختالل
ميكند».
در عين حال ،كساني كه همچنان
ق��ادر ب��ه پرداخت بهاي گ��زاف بليت
هواپيما ي��ا تورهاي هوايي هس��تند،
با مالحظه قيمته��اي نجومي ترجيح
ميدهند كه با تورهاي خارجي همراه
ش��وند .رفيعي اظهار م��يدارد« :مث ً
ال
نرخ تورهاي كي��ش در ايام نوروز به 3
تا  4ميليون تومان ميرس��د و عدهاي
ميبينن��د با همين قيم��ت ميتوانند
به خارج از كش��ور برون��د و از خدمات
و امكان��ات بهت��ري برخوردار ش��وند؛
چون در اين كش��ورها به هتلها يارانه
ميدهند و اين ياران��ه را از محلهاي
ديگر مانن��د خريد مس��افران جبران
ميكنند ام��ا در ايران هم قيمت هتل
باالس��ت ،هم قيمت بلي��ت هواپيما و
هم خدمات و امكانات مناسبي فراهم

17
قيمت تمام شده يك تور
 15روزه براي گردشگران
اروپايي با اقامت در هتلهاي  4و
 5س�تاره بي�ن  2100ت�ا 2150
دالر برآورد ميش�ود كه يك سود
 20درص�دي ني�ز ب�ه آن اضافه
خواهد شد .ش�ركتكنندگان در
اين تور به ديدار حداكثر  40موزه
ي�ا بناي تاريخي تحت پوش�ش
سازمان ميراث فرهنگي ميروند
كه بهاي مجم�وع ورودي ه آنها تا
پي�ش از آذرم�اه امس�ال معادل
 600هزار تومان ي�ا حدود 165
دالر ب�ود و اكن�ون ب�ه  800هزار
تومان يا حدود  222دالر رسيده
اس�ت .بدي�ن ترتي�ب ،افزايش
به�اي وروديهه�ا ،قيمت يك تور
 15روزه را كمت�ر از  3درص�د
افزايش داده است

نيست ».او تصريح دارد« :اشتباه است
ك��ه فكر كني��م همه م��ردم بهخاطر
تفریحات نامتعارف به خارج از كش��ور
ميروند بلكه آنها در آنجا با امكاناتي كه
فراهم ش��ده ،آرامش قابل قبولی دارند
اما در مقاصد داخلي اين آرامش اندک
است».
 ëورق برميگردد
در نهاي��ت ،ناي��ب رئي��س انجمن
صنفي دفاتر خدمات مس��افرتي ايران
معتقد اس��ت ك��ه گران��ي اخير بليت
هواپيما كوتاه مدت خواهد بود و تا دو
س��ه ماه ديگر به نقطه تعادل ميرسد:
«اطالع دارم كه در آستانه لغو تحريمها
قراردادهايي ب��راي خريد هواپيماهاي
جديد بسته ش��ده و اينها بزودي وارد
ن��اوگان هواپيمايي ميش��وند ،در اين
صورت رقابتي شكل ميگيرد كه طي
آن اين ايرالينها و آژانسها هستند كه
براي خريد بليت به مس��افران التماس
ميكنند.
مطمئن باشيد كه ورق برميگردد».
پاس��خ به اين پرسش كه آيا واقعاً ورق
برخواهد گش��ت ي��ا ن��ه ،نيازمند دو
س��ه ماه صبوري اس��ت .از هفته آخر
بهمنماه ،فروش تورها و بليت هواپيما
براي س��فرهاي نوروزي آغ��از خواهد
ش��د .آن وقت است كه معلوم ميشود
گرانيه��اي اخير تأثير معن��اداري بر
س��فرهاي داخلي و خارج��ي خواهد
داشت يا نه؟

