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لغو  را  چین  نوروزی  تورهای  کرونا  اسالم زاده[  ]پریسا 
که  می گویند  تهران  مسافرتی  آژانس های  و  است  کرده 
تمامی تورلیدرهای شان را از چین برگردانده اند. البته به گفته 
آژانس های مسافرتی، همچنان تقاضا برای تورهای نوروزی چین 
وجود دارد و مسافرانی هستند که از آژانس ها تقاضا می کنند که 

برایشان هتل و بلیت را رزرو کنند و نیازی به تور لیدر ندارند. 
شرقی  آسیای  کشورهای  نوروزی  تورهای  سمت  آن  از 
همچنان برقرار است. هرچند که قیمت این تورها پایین تر آمده 

است و برخی از این تورها لغو شده اند. 
با  مسافرتی  آژانس های  انجمن  رئیس  رفیعی،  حرمت اهلل 
اشاره به کاهش قدرت خرید مردم به »شهروند« می گوید که 
تقاضا برای تورهای نوروزی امسال بسیار کاهش داشته و کرونا 

بخش کوچکی از علت این مسأله است. 

ین کردند؟ مردم تورهای چین را با کدام کشورها جایگز
را به چین  لغو  آژانس های مسافرتی تورهای نوروزی خود 
کرده  اندو برخی از آنها می گویند تا اردیبهشت هم پرواز به چین 
نخواهند داشت. البته سفرهایی به آسیای شرقی ادامه دارد 
مثل  کشورهایی  مقصد  به  نوروز99  برای  مسافرتی  تورهای  و 

تایلند، ویتنام، فیلیپین، سریالنکا و سنگاپور برقرار هستند.
البته لغو تورهای چین اتفاقی خودخواسته نبوده است و 
تورهای مسافرتی بنا به تصمیم هیأت دولت تا اردیبهشت ماه 
لغو شده اند.  با این حال، لغو تورهای نوروزی به چین ارتباطی 
به لغو پروازهای مستقیم به چین ندارد و همچنان پروازهای 

غیرمستقیم ایران به چین برقرار است. 
آژانس های مسافرتی اما دل خوشی از این اتفاقات ندارند. 
چین  نوروزی  تورهای  زیادی  مسافران  برای  که  می گویند  آنها 
را رزرو کرده بودند و از آنجایی که برای هر یک نفر سفر به چین 
دست کم 20 میلیون تومان آب می خورد، از دست دادن درآمدی 
آژانس ها  که بابت برگزاری تورهای نوروزی چین نصیب  کالن 

می شد، خبر بدی برای آنها بود.
آسیا  شرق  کشورهای  سایر  به  مسافرتی  تورهای  البته   
همچنان به قوت خود باقی هستند اما در هفته های نخستی 
شده  دنیا  جای  همه  در  اخبار  اصلی  تیتر  به  تبدیل  کرونا  که 
بود، تعداد سفرها به این کشورها هم کاهش پیدا کرد و عده 
تعطیالت  در  کشورها  این  مقصد  به  رزروشده  تورهای  اندکی 
با  می گویند  هواپیمایی  آژانس های  اما  کردند  کنسل  را  نوروز 
سایر  به  حد  چه  تا  کرونا  اینکه  از  مردم  نگرانی  فروکش کردن 
کشورهای آسیای شرق سرایت کرده باشد، باز هم مشتریان 
تورهای سفر به این کشورها برای رزرو تورهای مورد نظرشان به 

سراغ آژانس های هواپیمایی رفتند.

تخفیف های ویژه برای تورهای آسیایی
این  منشی  و  می گیرم  تماس  هواپیمایی  آژانس  اولین  با 
آژانس می گوید که تمام لیدرها و کارمندان آژانس هم از چین 
به ایران برگشته اند و این طور که مشخص است، ایرالین های 

ایرانی تا مدت نامعلوم به چین سفر نخواهند کرد.
و  معتبرترین  از  که  دیگر  مسافرتی  آژانس  یک  با 
پرمشتری ترین آژانس های پایتخت است، تماس می گیرم و از 
او درباره سفر ایرانی ها به چین می پرسم و آنها پاسخ می دهند 
که: »شرکت مسافربری ماهان که اغلب پروازها به چین را انجام 
بعید  است.  کرده  کنسل  را  خودش  پروازهای  تمام  می داد، 
است که به این زودی ها پرواز به چین داشته باشیم، به همین 
دلیل تمام پروازها به چین حداقل تا اردیبهشت لغو شده و به 
آژانس ها تأکید شده تا آن زمان هیچ پروازی به چین نداشته 

باشند.«
قبل از شیوع کرونا مسافران زیادی تورهای نوروزی به چین و 
بسیاری دیگر از کشورهای شرق آسیا را رزرو کرده بودند که بعد 
از شیوع این بیماری تمامی تورها به مقصد چین و  غالب این 
تورها به مقاصد اطراف چین لغو شده است. همین باعث شد 
آژانس ها برای تورهای عید نوروز تخفیف درنظر بگیرند  برخی 
، باز هم  تا مشتریان خود را حفظ کنند اما طی یکی دوهفته اخیر
مشتریانی برای سفر به کشورهای همسایه چین داشته ایم. 
آژانس ما هم تورهای خود را برای عید نوروز به کشورهای شرق 
آسیا دارد و حتی ظرفیت برخی از تورها طی یک هفته اخیر پر 
شده که این موضوع نشان می دهد مردم مثل یک ماه گذشته 

نسبت به شیوع کرونا در کشورهای دیگر نگرانی ندارند.«

کاهش قیمت تورهای شرق آسیا 
و  6 میلیون  بین  ویتنام  به  نوروزی  تورهای  حاضر  درحال 
800 تا 14 میلیون تومان قیمت دارد و تور سنگاپور بین 12 تا 
خ تورهای نوروزی مالزی هم  15 میلیون تومان قیمت دارد. نر

بین 6.5 میلیون تومان تا 12 میلیون تومان است.
البته طول دوره این تورها بین 5روز تا 12روز است. قیمت 
بین  کرونا  شیوع  از  پیش  به  نسبت  شرقی  آسیای  تورهای 
15 تا 20 درصد کاهش داشته و تا پیش از این، به عنوان مثال 

تورهای ویتنام یا مالزی با قیمت 6 میلیون تومان به ندرت پیدا 
می شد. یک نکته دیگر درباره قیمت تورهای نوروزی این است 
 ، که آژانس های مسافرتی به دلیل نگرانی از شوک قیمت دالر
بسیاری از تورهای خود را به صورت دالری قیمت گذاری کرده اند. 

یاد است انس ها ز ژ سود سفرهای چین برای آ
درباره کاهش یا عدم کاهش سفر توریست های ایرانی به 
کشورهای شرق آسیا تناقض های زیادی وجود دارد. درحالی که 
آژانس های هواپیمایی می گویند استقبال مردم برای سفر به 
آسیا در تعطیالت نوروز کاهش پیدا نکرده، اما حرمت  شرق 
اهلل رفیعی، رئیس انجمن دفاتر مسافرت های هوایی می گوید 
سفرهای مردم به کشورهای شرق آسیا کاهش داشته که البته 

دلیل اصلی این کاهش »کرونا« نیست.
رفیعی به »شهروند« می گوید: »واقعیت اینجاست که درحال 
حاضر نه تنها سفرها به شرق آسیا کاهش پیدا کرده، بلکه مردم 
شیوع  است  ممکن  نمی کنند.  سفر  هم  دیگر  کشورهای  به 
کرونا روی این موضوع تأثیر داشته باشد اما فصلی که در آن قرار 
داریم، فصل سفر نیست. ضمن اینکه بنا به دالیلی مردم هنوز از 
سفرهای نوروز استقبال نکرده اند و بازار آژانس های مسافرتی 
بی رونق است. با این حال باید صبر کنیم و ببینیم در اسفند ماه 

چه اتفاقی برای سفرهای نوروزی می افتد.«
آژانس های مسافرتی درباره   کرمانی، رئیس سابق انجمن 

کشورهای  به  ایرانی ها  سفر  شده  باعث  کرونا  آیا  اینکه 
»شهروند«  به  نه،  یا  باشد  داشته  کاهش  آسیا  شرق 
اخیر  ماه  یک  طی  شد  باعث  کرونا  »شیوع  می گوید: 
سفرهای توریستی و تفریحی ایرانی ها به کشورهای شرق 
آسیا کاهش داشته باشد، اما برخی هم به دالیل کاری 
از  مجبور  بودند سفر کنند. هنوز استقبال چشمگیری 
تورهای نوروزی شرق آسیا نشده و باید منتظر بمانیم و 
ببینیم در اسفندماه وضع تورها چطور می شود. افزایش 
شیوع کرونا در کشورهای اطراف چین هم روی استقبال از 

تورهای شرق آسیا تأثیر دارد.«
او ادامه می دهد: »با این حال ما سفر به اطراف چین را 
اصال به مشتریان پیشنهاد نمی کنیم و از آنها می خواهیم 
کشورهای دیگری را که درگیر کرونا نیستند، برای گذراندن 
تعطیالت عید انتخاب کنند. با اینکه برگزاری این تورها 
برای آژانس های هواپیمایی سود زیادی دارد اما برای ما 

جان مردم مهم تر از سود مالی است.«

یسم چین را به کما برد کرونا صنعت تور
تعداد سفرهایی که در طول تعطیالت ژانویه به کشور 
ناچیز  بسیار  گذشته  به سال  نسبت  شده،  انجام  چین 

است.
 لیو ژیائومین، معاون وزارت حمل ونقل چین مدتی 
پیش اعالم کرد که تعداد کلی سفرهای انجام شده سراسر 
به سال  نسبت  چینی  نو  روز سال  نخستین  در  چین 

گذشته ۳0 درصد کاهش داشته است.
 او گفت سفر با هواپیما و قطار با کاهشی 41 درصدی 

و  هتل ها  مسافرتی،  بزرگ  شرکت های  است.  شده  روبه رو 
ایرالین ها  برای انصراف و لغو سفر یا اقامت در چین برای ماه 
لغو  جریمه های  از  که  کرده اند  اعالم  خود  مشتریان  به  فوریه 
برای مشتریان چشم  پوشی می کنند. بسیاری  اقامت  یا  سفر 
از شرکت های هواپیمایی معتبر در دنیا هم خدمات خود را در 

چین به طور کامل به حالت تعلیق درآورده اند.
شهر  موزه ها،  ازجمله  توریستی  مهم  نقاط  حال  همین  در 
ممنوعه پکن و حتی پارک های تفریحی دیزنی در شانگهای و 
هنگ کنگ نیز درهای خود را روی گردشگران بسته اند. در پکن 
و سایر شهرها نیز دولت برگزاری جشن های  سال نو را لغو کرد و 
تمام تالش خود را به کار برد تا بتواند ازدحام جمعیت را محدود 

کند.
درآمدهای  دائمی  رفتن  دست  از  معنای  به  اتفاقات  این   
حاصل از فعالیت های توریستی است، زیرا سفرهای لغوشده 
در دوران تعطیالت سال نو پس از پایان تعطیالت امکان ندارد 

که تکرار شود. 
درواقع ویروس کرونا در بدترین زمان ممکن یعنی در آستانه 
در  گردشگری  مقامات  کرد.  پیدا  گسترش  چینی  نوی   سال 
کشورهایی مثل ژاپن و تایلند مدعی شده اند که 40 و 60 درصد از 
توریست هایی که هرماه به این دو کشور سفر می کنند، چینی 
هستند و نرفتن چینی ها به کشورهای آنها درآمد توریستی شان 

را کاهش داده است.

سعید غالمحسینی/ شهروند

حداکثر سهم ایران در بازار حالل جهان 
دفترنمایندگی  مدیرکل  فلسفی،  پیمان 
ولی فقیه در وزارت کشاورزی گفت: »گردش مالی 
غذای حالل در دنیا چهار هزار میلیارد دالر است که 
سهم ایران همچنان از این بازار کمتر از یک درصد 
بوده که باید افزایش پیدا کند.اکنون محصوالت 
تولیدی ایران نیازمند نشان حالل است؛ زیرا اگر 
کشورهای واردکننده بخواهند تولیدات حالل از 
کشور ما وارد کند، باید محصوالت ما به طور عموم 

دارای نشان حالل باشد.«

رشد نقدینگی در 10ماهه سال 98 
کرد:  اعالم  اقتصاد  وزیر  دژپسند،  فرهاد 
»تاکنون 12 هزار و 500 میلیارد تومان سهام و 6 هزار 
دولتی  بانک های  امالک  تومان  500 میلیارد  و 
فروخته شده است.«او در پاسخ به این پرسش 
که بدهی دولت به نظام بانکی چند درصد افزایش 
یافته است، گفت:» این نکته مهم است که آیا 
دولت برای تأمین نیاز بودجه ای به نظام بانکی 
داد:  ادامه  او  خیر؟«  یا  است  شده  متوسل 
10ماه  پایان  تا  نقدینگی  رشد  »خوشبختانه 

امسال 28 درصد بود.«

خسارت سیل پرداخت شد 
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 
تومان  18 هزار میلیارد  گفت:»تاکنون  بودجه 
بابت جبران خسارت مالی سیل از سوی دولت 

به استان های سیل زده کشور پرداخت شد.«

عـــدد خــبــــر
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18
هزار میلیارد تومان

تورهای نوروزی چین لغو شد
آژانس های مسافرتی از خسارت سنگین بازار سفرهای نوروزی پس از کرونا خبر می دهند

 برخی ایرانی ها همچنان برای سفر نوروزی به چین اصرار دارند

تمام پروازهای خودش را 
کنسل کرده است. بعید 
است که به این زودی ها 

پرواز به چین داشته 
باشیم، به همین دلیل تمام 

پروازها به چین حداقل تا 
اردیبهشت لغو شده و به 
آژانس ها تأکید شده تا آن 
زمان هیچ پروازی به چین 

نداشته باشند


