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خبر اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
تصور موجود زنده در ایران تا ۲۰ سال 

آینده دور از انتظار است
رئیس اتــاق بازرگانی 
ایــران گفــت: گــزارش 
سازمان ملل نشان می دهد 
که اگر ایران به همین منوال 
جلو برود در 20 سال آینده 

تصور موجود زنده در این کشور دور از انتظار است. ایران 
10 ســال فرصت دارد که از این چالش جلوگیری کند. 
غالمحسین شافعی،  مدیریت بحران آب را مشروط به 
این دانست که کشت زعفران به اردبیل نرود و بزرگترین 
کشت هندوانه به مناطق شرقی ایران منتقل نشود و ما از 

صادر کننده نمونه هندوانه تقدیر نکنیم.
    

 انار صادراتی ایران 
ارزان تر از انار بازار داخلی 

اقتصاد نیوز- داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد، 
در شش ماهه نخست سال جاری در بازار داخلی متوسط 
قیمت هر کیلو انار 2۶ هزار تومان بوده است. این درحالی 
که داده های گمرک ایران نشان می دهد، ارزش قیمت 
هر کیلو انار صادراتی در این مقطع به طور متوسط 11 
هزار تومان بوده است. به تعبیر دیگر ایرانی ها گرانتر از 
خارجی ها انار ایرانی می خورند. آمار گمرک ایران نشان 
می دهد ایران هر کیلو انــار را نیم دالر صادر می کند، اما 
سایر کشــورهای صادرکننده، این محصول را 2.۵ تا ۴ 

دالر صادر می کنند.
    

 کاهش ۳۰  درصدی قیمت گاز
 در اروپا

تاس- متوسط قیمت 
گاز در اروپا در مــاه اکتبر 
حــدود 1۳۸2 دالر در هر 
1000 متــر مکعــب و در 
ســپتامبر 20۹0 دالر بود. 

بر اساس داده های ارائه شده توسط ICE لندن در مورد 
قراردادهای آتی نوامبر و دســامبر، قیمت گاز در اروپا در 
اکتبر 2022 بیش از یک سوم نسبت به ماه قبل کاهش 
یافت و به حدود 12۴۶ دالر در هر 1000 متر مکعب رسید. 
گرمای غیرعادی هوا در این منطقه که شروع فصل گرما را 

به تعویق انداخت، یکی از عوامل اصلی کاهش بوده است.

بــا رای مثبت نماینــدگان مجلس 
شــورای اســالمی، فاطمی امین وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت باقــی ماند تا 
پرونده نزدیک به نه ماه مناقشــه میان 

دولت و مجلس بسته شود. 
 تیرماه سال جاری بود که برای اولین 
بار طرح استیضاح وزیر صمت به صحن 
علنی مجلس آمد اما در این دوره قالیباف 
طرح مذکور را از دستور کار خارج و تاکید 
کرد قرار است دولت در دو ماه نسبت به 
ارائه الیحه ای برای تفکیک وزارت صنعت 
و معدن و بازرگانی اقــدام کند. حاال نه 
تنها استیضاح وزیر صمت با رای مخالف 
نمایندگان روبرو شد، بلکه پرونده تفکیک 
وزارت صنعت، معدن از وزارت بازرگانی 
نیز منتفی شــد؛ چرا که قالیباف، اعالم 
کرد مرکز پژوهش های مجلس این مهم 
را بررسی کرده و در جمع بندی تخصصی 
به تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه 

نرسیده است. 
 به نظر می رسد که دولت با یک تیر در 
جریان استیضاح دو نشان زده است. یکی 
ماندگاری فاطمی امین، یار نزدیک   رئیسی 
در کابینه و دیگری منتفی شدن تفکیک 

این دو وزارتخانه . 
 برخی معتقدند اصرار بیش از چهار 
ماهه برای استیضاح وزیر صمت و سپس 
رای مثبت نماینــدگان به فاطمی امین 

نشان از البی های پشت پرده دارد. 

  آخرین تالش ها در   آخرین ساعات 
به نظر می رسد سرنخ رای اعتماد امروز 
را باید در نشســت های شب استیضاح 
جســتجو کرد. در حالی که یک روز به 
استیضاح وزیر صمت مانده بود، جلسه 
نمایندگان اســتان تهران در اتاق وزیر 
صمت برگزار شد و در عین حال مخالفت 
رئیس مجلس و فراکسیون حامی رئیسی 
در انتخابات 1۴00 به وضوح نشــان داد 
که استیضاح زیر عالمت سئوال بزرگی 

قرار دارد. 
مالک شــریعتی؛ دبیر کمیســیون 
انقالب اســالمی نیز اعالم کرده بود که 
فاطمی امین با حضــور در جمع بیش 
از ۴0 نفر از نمایندگان، توانســت آنها را 
درباره منتفی کردن رای به اســتیضاح 
قانع کند. در همین راســتا طی روزهای 
گذشته نمایندگان مجمع استان تهران 
نیز با حضور در محل کار فاطمی امین، 
با او درباره استیضاح گفتگو کردند. ایرنا 

خبرگزاری دولت گزارش داده نمایندگان 
حاضر در این جلســه بــر ادامه فعالیت 

فاطمی امین تاکید کردند. 
جزئیات بیشــتری از این نشســت 
منتشر نشده؛ اما به نظر می رسد سرنوشت 
استیضاح در همین نشست ها رقم خورده 

است. 

 پاشینیان، مانع حضور رئیسی 
در مجلس

دیروز ابراهیم   رئیســی در نشست 
استیضاح حضور نیافت. قالیباف درباره 
دلیل عدم حضور اعالم کرد: الزم است این 
نکته را جهت اطالع نمایندگان عزیز عرض 
کنم که جناب آقای رئیس جمهور هم به 
صورت شــفاهی گفتند و هم در نامه ای 
نوشته اند و ضمن تشــکر از نمایندگان، 
اعالم کردند قصد شــرکت در جلســه 
امروز صحن علنی را داشتند، اما از آنجا 
که موضوع ســفر دوجانبه نخست وزیر 
ارمنستان پیش آمد و رئیس جمهور باید 
از ایشان استقبال کرده و جلسه ای برگزار 
می کردند، امکان حضور در نشست امروز 
مجلس شــورای اســالمی را نداشتند، 
بنابراین به دوســتان خداقوت گفته و 

عذرخواهی کردند.

 آقای وزیر دوران ان شاء اهلل
و ماشاءاهلل تمام شده است

هاجر چنارانــی، نماینــده موافق 
استیضاح ســخنان مهمی درباره ماجرا 
بر زبان آورد. وی پشــت تریبون مجلس 
تاکید کرد: برخی از نمایندگان مجلس از 
بدو ورود گزینه 2 را اعالم می کنند لذا باید 
مشخص شود این 2 از کجا آمده است؛ از 
تماس های دیشب و فشارهای بسیار به 

نمایندگان و البی های مکرر! 
وی گفت: آقای وزیر دوران ان شاء اهلل 
و ماشاء اهلل تمام شده است، مردم بعد از 
یک ســال می خواهند عمل و اقدامی از 
شما ببینند؛ آن گونه شما از رشد اقتصادی 
صحبت کردید که باورمان شد اما مردم کار 
و اقدام انقالبی می خواهند، مردم از گرانی 
افسارگسیخته به ستوه آمده اند، قیمت 
مصالح ساختمانی و خوار و بار لحظه به 
لحظه باال رفته و بازار کامال رها شده است.  
او پشــت پرده این تماس ها را بازگو 
نکرد اما همین سخنان وی روشن کرد که 
برخی درصدد بودند ماجرا را ختم به خیر 

کنند که البته چنین نیز شد. 
چنارانی اظهار کــرد: مجلس امروز 
باید فریاد بزند، انحصار خودروســازی 
و اســتانداردهای جهانــی دو موضوع 

مهم اســت؛ در مجلس اجازه داده شد 
یکسری خودروها با استانداردهای روز 
دنیا وارد  بازار شــود؛ نمایندگان امروز 
مخالف رأی می دهند اما اگر از فردا به وزیر 
صمت تذکری داده شود مورد توجه قرار 
نمی گیرد لذا انحصار خودروســازی در 
کشور باید بشکند. آقای وزیر شما قدرت 
اجرایی دارید و می دانید چه مافیای پشت 

واردات خودرو وجود دارد.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس 
شورای اســالمی خطاب به وزیر صمت 
گفــت: به عنــوان رئیس فراکســیون 
نمایشگاه ها می گویم امیرکبیر در سال 
1۸۵1 در اولین نمایشــگاه لندن برای 
ایران ۹2 متر غرفه گرفــت اما امروز این 
پســت توســط وزیر به روابط عمومی 
خندوانــه داده شــده اســت، خدایا از 
امیرکبیر بــه روابط عمومــی خندوانه 

رسیده ایم، این چه وضعی است.

وزارت صمت گوشت واردات 
خودرو را به دست گربه سپرد

در عین حــال موســوی الرگانی، 
نماینده فالورجــان در مجلس با انتقاد 
از عملکــرد فاطمی امیــن در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و با بیان این که 

یکی از شــعارهای صریح آقای رئیسی 
بــه کارگیــری متخصصان و بســتن 
سرچشمه های فســاد بود، ابراز عقیده 
کرد: آقای فاطمی امیــن وزارتخانه را 
به سرچشــمه و اقیانوس رانت تبدیل و 
با میدان دادن به بانیــان وضع موجود 
اهانتی بزرگ بــه مردم، مجلس و حتی 

رئیس جمهور محترم کرده است.
وی با تاکید بر اینکــه وزارت صمت 
گوشــت واردات خودرو را به دست گربه 
سپرد، تاکید کرد: وزارت ضمن تا توانست 
برای مافیای مونتــاژی و خانواده های 
پر نفــوذ خودرویی رانت درســت کرد 
درحالی که طبق وعــده باید این مافیا را 
نابود می کرد نه اینکه بیش از گذشته آنها 

را فربه کند.
صدیف بدری، دیگر موافق استیضاح 
تاکید کرد: نگهداری 200 هزار خودرو 
در پارکینــگ به بهانــه افزایش قیمت 
را نمی تــوان افزایش تولیــد تلقی کرد. 
متاســفانه در همچنان بر همان پاشنه 
می چرخد! ارتقای کیفیت خودرو از دیگر 
وعده های وزیر صمت بــود که دغدغه 
نمایندگان و رهبر معظم انقالب نیز بود، 
اما مــردم همچنان ناراضی هســتند و 
حق با مردم است، ساالنه 1۷ هزار نفر از 

هموطنان جان خود را در جاده ها از دست 
می دهند و ۳۶0 هزار نفر با جراحت های 
مختلف، از قطع عضو تا قطع نخاع مواجه 
می شوند. در این شرایط چگونه کیفیت 
خودروهــای داخلی ایــران را می توان 

ارزیابی کرد؟
وی حتــی در صحن علنــی گفت: 
آقای فاطمی امین شما به ۷0 نفر بدون 
یک ســاعت تجربه اجرایی  با واسطه و 
فامیل بازی در وزارت صمت پست دادید. 

وزیر صمت دوباره قول داد
فاطمی امین در دفاع از خود بار دیگر 
قول هایی به نمایندگان داد. او با اعتماد به 
نفسی که از جلسات رایزنی پیشین داشت، 
پشت تریبون ایســتاد و گفت: وصله ی 
فامیل بازی به من نمی چسبد، من مدعی 
مبارزه با فساد هستم. ما تا زمانی که تولید را 
اضافه نکنیم هیچ مسئله ای حل نمی شود 
و الحمدهلل در اولین هدف گذاری به رشد 

خودرو رسیدیم.
وزیر صمت با بیان اینکــه اگر اثبات 
شــود در واردات خودرو با شــرکت من 
قرارداد بسته اند استعفا می دهم، اظهار 
داشت: این حرف را نمی  بخشم و از آقای 
قالیبــاف می خواهم پیگیــری قضایی 
شود. این چنین بود که اولین استیضاح 
در دولت سیزدهم با رای منفی اکثریت 
نمایندگان همراه شد و تنها ۸۴ نماینده 
با حضور فاطمی امین در پســت وزارت 
صمت مخالف بودند. بسیاری معتقدند این 
رای اعتماد دوباره به معنای تایید عملکرد 

وزارت صمــت 
و همچنین تیم 
اقتصادی دولت 
است. باید دید در 
ماه های پیش رو 
روابط مجلس و 
دولت به کدام سو 

خواهد رفت؟

هم فاطمی امین ماند، هم تفکیک وزارت صمت منتفی شد؛

دو-دوها چگونه وزیر را نجات داد؟!
باران زرین قلم

هاجر چنارانی، موافق 
استیضاح پشت تریبون 

مجلس تاکید کرد: برخی از 
نمایندگان مجلس از بدو ورود 

گزینه 2 را اعالم می کنند لذا 
باید مشخص شود این 2 از 

کجا آمده است؛ از تماس های 
دیشب و فشارهای بسیار به 
نمایندگان و البی های مکرر! 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک کالچای

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160318020002919مورخ1401/06/24 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کالچای تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی 
یوسف صفری فرزند محمد بشماره شناسنامه 1294 و کد ملی 0065937831صادره 
از تهران بصورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه مساحت ششدانگ 
201/65متر مربع به پالک 3206فرعی در قسمتی از پالک 999فرعی از سنگ 
312اصلی واقع در قریه چابکسر بخش 29گیالن از مالکیت سابق آقای رمضانعلی 
شضیرخانزاد محرز گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1401/07/26
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1401/08/11

علی نصرتی
 ریس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1401603180080002537_ 1401/05/15 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودسر تصرفات مالکانه بال معارض آقای بهمن جعفری 
باللمی فرزند ناصر بشماره شناسنامه 726صادره از املش در ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 200/06 متر مربع به شماره پالک 1031فرعی 
قسمتی از 380فرعی از 56 اصلی واقع در قریه باللم بخش 29گیالن خریداری از 
مسیح حبیب زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :روز سه شنبه 1401/07/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :روز چهارشنبه 1401/08/11

ریس ثبت اسناد و امالک رودسر
 رمضان قربانی

آگهی مفقودی برگ کمپانی – برگ سبز
اینجانب مهدی محبی مالک خودروی سواری سیستم رنو تیپ لوگان رنگ نوک مدادی – 
 K4MA690W053079 متالیک به شماره انتظامی ایران 16-593ک 71شماره موتور
شماره شاسی NAPLSRALD01094567 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوشت )المثنی ( مذکور را نموده است لذا چنانچه هركس ادعایي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت سایپا واقع در کیلومتر 15 
جاده مخصوص کرج مراجعه نماید. بدیهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.                                                                     دیواندره

کارشــناس بازار کار معتقد اســت در طول یک سال 
فعالیت دولت سیزدهم شاهد افزایش ۴00 تا ۵00 درصدی 
قیمت ارزاق ضروری زندگی بوده ایم، گفت: برآوردها نشان 
می دهد خط فقر نسبی در ایران به 20 میلیون تومان رسیده 
است.  حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با قرن نو تاکید 
کرد: در روزهایی که شرایط اقتصادی در ایران در وضعیت 
مناسبی نیســت این نیاز بیش از پیش احساس می شود 
و باید توجه داشت که بسیاری از موارد برمبنای خط فقر 
تعریف می شود برای نمونه هنگامی که می خواهیم حداقل 
دستمزد را تعریف کنیم، یا توزیع یارانه را در کشور داشته 
باشیم، یا پس از افزایش قیمت کاالها و انرژی برای بررسی 

آثار و تبعات آن نیازمند تعریف خط فقر هستیم. 

  از وقتی یارانه پرداخت شد 
مردم رو به روز فقیرتر شدند

وی گفت: حدود 1۵-1۶ سال است که یارانه پرداخت 
می کنیم و متاسفانه روز به روز بر تعداد یارانه بگیران افزوده 
شده و فقیران فقیرتر شده اند که این مساله نشان می دهد 
که ما مبنای دقیقــی برای توزیع منابع کشــور و یارانه، 
حمایت های اقتصادی و اجتماعی در کشور نداریم. اگر این 
موارد بر اساس شاخصه ها و آمارهای دقیق باشد مطمئن 
باشید هم منابع کشــور در مسیر درست هزینه می شود 
و در نتیجه اهداف محقق خواهد شد و هم اینکه ما دچار 
بحران ها و گرفتاری های که روز به روز بر میزان و تعداد آنها 

افزوده می شود، نخواهیم شد.

حاج اسماعیلی ادامه داد: در کالنشهرهای بزرگ مانند 
تهران اکنون رقم خط فقر نسبی حدود 20 میلیون تومان 
است و البته چنین ارقامی ممکن است برای بعضی از افراد 
جامعه یا مسووالن عجیب باشد اما باید توجه داشت اگر 
خانوار را ۳.۵ نفر در نظر بگیریم برای سکونت به واحدی با 
متراژ ۶0 تا ۷0 متر نیاز دارد که در اجاره آن در یک منطقه 
متوســط ماهانه با ۹ تا 10 میلیون امکان پذیر است؛ این 
مساله در سبد خانوار واقعیت دارد و نمی دانیم دولت چرا به 
این سماله توجه جدی ندارد زیرا مسکن حقوق و دستمزد 
کارمندان، بازنشســتگان و کارگران را می بلعد و چیزی 
باقی نمی ماند تا آنها صرف ارزاق عمومی، نیازها آموزشی، 

بهداشتی، رفاهی کنند. 

کارگران سفر نمی روند
وی ادامه داد: در زمینه امور رفاهی نیز اوضاع به همین 
منوال است و کارگران و کارمندان برای تازه کردن روحیه و 
پررنگ شدن امید و برای ادامه زندگی با انرژی تر شوند، قادر 

نیستند به سفر بروند و این مساله مضیقه و تنگنای جدی 
برای این گروه ها ایجاد کرده است. 

به طور متوسط اگر هزینه این موارد را در کالنشهری 
مانند تهران محاسبه کنیم، درمی یابیم یک خانواده به طور 
متوسط باید 20 میلیون تومان درآمد داشته باشد تا بتواند 
نیازهای اولیه و ضروری  که با عنوان خط فقر نسبی از آن 

یاد می کنیم، برآورده سازد. 
وی خاطرنشان کرد: در زمینه خط فقر مطلق شرایط 
بسیار بغرنج تر است و متاسفانه در این محدوده موضوع 
مرگ و زندگی مطرح است و در بحث فقر مطلق با شرایطی 
مواجه هستیم که موضوع ارزاق عمومی و وسایل ضروری 
زندگی مطرح می شــود و اکثر کســانی که در گروه فقر 
مطلق قرار می گیرند؛ کسانی هستند که به کمیته امداد و 
بهزیستی مراجعه می کنند و مستمری که این سازمان ها 
به آنها می دهند حتی کفاف یک سوم ارزاق عمومی آنها را 
نمی دهد زیرا مبالغ بسیار پایین هستند و در مقابل رشد 

قیمت ها بسیار زیاد است.

کارشناس بازار کار:

 ارزاق اساسی یک ساله 4۰۰ تا 5۰۰ درصد گران شد

گزارش

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، 
گردشگری و زیارتی اســتان تهران از کندی اینترنت و 
تصویرســازی که این روز ها از ایران در جهان می شود و 
تاثیر آن بر حوزه گردشگری سخن گفت و ادامه داد: بیش 
از ۹0 درصد تور های ورودی کنسل شدند و شاهد رکود در 

گردشگری داخلی، خروجی و تور های ورودی هستیم.
به گزارش ایلنا، امیر پویان رفیعی شاد با اشاره به آنکه این 
روز ها حال صنعت گردشگری خوب نیست، گفت: دو عامل 
سبب حال بد گردشگری ایران است. نباید فراموش کرد 
که گردشگری به شدت به اینترنت وابسته است. نخستین 
صنعتی که به حوزه الکترونیــک و تکنولوژی ورود کرد، 

حوزه گردشگری است.
او ادامه داد: صنعت گردشگری با تکنولوژی آمیخته 
اســت. از این رو کندی ســرعت اینترنت و فیلتر شدن 

اپلیکیشن هایی که بخش عمده ای از بار تبلیغات و فعالیت 
آژانســداران و فعاالن گردشــگری بر روی آن ها انجام 
می شد، آسیب های زیادی را متوجه صنعت گردشگری 

کرده است.
بســیاری از فعــاالن حوزه گردشــگری، باشــگاه 
مشتریانشان را در بستر این اپلیکیشن ها فعال کرده بودند. 
عالوه بر این، بارگذاری اطالعات مسافرین و آنچه که باید 
در سایت ها انجام می شد در بستر وب انجام می شود حتا 
اطالعات قراردادها، تور ها و ســفر ها نیز از طریق همین 
اپلیکیشن ها ارسال می شد که در شرایط موجود مختل 

شده است.
عالوه بر تور های داخلی که با چنین مسائلی روبه رو 
شده اند در بحث تور های نیز با چالش های فراوان همراه 
هســتیم. چنانکه عملکرد نهاد های متولــی در غرب و 

واکنش هایی که نشــان دادند، به گونه ای ایران را جلوه 
می دهد که تصویری نامناسب از ایران است و این در ذهن 
گردشــگران برای انتخاب ایران به عنوان مقصد ســفر، 

تاثیرگذار است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، 
گردشگری و زیارتی استان تهران با اشاره به آنکه درحال 
حاضر آژانسداران و فعاالن گردشگری با کنسل شدن و 
لغو تور های ورودی همراه هستند که ضرر و زیان بسیاری 
را متوجه آن ها کرده است، گفت: گردشگری ایران در حوزه 
تور های ورودی، دو فصل پرمسافر دارد، بهار و پاییز این دو 
فصل هستند و عموما در اردیبهشت و خرداد و مهر، آبان و 

آذر تعداد گردشگران ورودی ما افزایش می یابد.
با وجود آنکه اکنون در زمان پر مسافر ایران قرار داریم و 
تور های ورودی پاییز می توانست تامین کننده هزینه های 
ساالنه ما باشد، اما عمال با لغو این تور ها ضرر و زیان زیادی 
متوجه گردشگری شده است. شرایط به گونه ای ست که 
حتا نمی توانیم به ورود تور های گردشــگران خارجی در 

اردیبهشت سال آینده نیز امید داشته باشیم.
به گفته او، حدود ۸0 تا ۹0 درصــد تور های ورودی 

سفرشان به ایران را کنسل کرده اند. گروهی که سفرشان 
را کنسل نکردند از آن جهت است که مدل اجرای تور های 
ورودی به این شکل است که بلیت عموما توسط کارگزار 
ما در کشور ها یا خود افراد تهیه می شود از این رو برخی از 
گردشگران برای آنکه خسارت و جریمه کنسلی ندهند 
سفرشان به ایران را لغو نکردند. اما برخی دیگر پرداخت 

خسارت را پذیرفتند و سفرشان را کنسل کرده اند.
وی تصریح کرد: لغو تور هــای ورودی عالوه بر آنکه 
با کنســلی رزرو هتل ها و پرواز ها همراه اســت، بیکاری 
راهنمایان گردشگری را نیز به همراه دارد. تمام اعضای 

زنجیره گردشگری از این ضرر و زیان تاثیر می گیرند.

رفیعی با اشاره به اختالل و کندی اینترنت:

بیش از ۹۰ درصد تور های خارجی کنسل شد

گزارش


