ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻣﺎه از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺮرات ارزی در ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮوﺳﺖ .رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﯿﺰ در آﺧﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮش در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶآﻣﺪه ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده و
وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻠﯽﺻﺪرﻧﯿﺎ ـ رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ـ اﻣﺎ ﮔﻮﺷﻪای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶآﻣﺪه را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ و
ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﺴﻨﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ دو ﮔﺮوه روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز در ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ در ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎران و راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﺗﻮر ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ارز ﺧﻮد را در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺮم و در ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎدن ،زﻣﺎﻧﯽ را از ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮔﺎه ﺳﺒﺐ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ او ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آنﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان از ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ارز دوﻟﺘﯽ و آزاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﻠﻊاﻧﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ دو
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮر ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺪان از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﻧﺪ رﯾﺎﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ارز آزاد و دوﻟﺘﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ دﻻر و ﯾﺎ
ﯾﻮرو از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻮر ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﺮوه دوم اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﻧﻔﺮادی ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺰود :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دردﺳﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .ﻃﺮف اﯾﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻻلﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آنﻫﺎ در ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ و ﺣﺘﯽ در
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﮐﻪ دارد و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺮخ ارزی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﺎزار آزاد
وﺟﻮد دارد و دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ  2000ﺗﻮﻣﺎن در ﻫﺮ دﻻر و ﯾﻮرو ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮود ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺪون
آﺳﯿﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﺴﺎﻟﻪ ارز دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ارز ﺧﻮد را ﺑﻪ رﯾﺎل
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻧﮏ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ دردﺳﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﺘﻞﻫﺎ ﻫﻢ وارد ﺣﻮزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﯽداﻧﻢ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ.
ﺻﺪرﻧﯿﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ ارز در دﺳﺘﺮس ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ارز وارد ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺧﺮوج ﭘﻮل از اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ!؟ اﮔﺮ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ارزآوری دارد و
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﺪادی از آژاﻧﺲﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺻﺪرﻧﯿﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ «ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺟﺬب ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
ﻣﻨﺒﻊ  :اﯾﺴﻨﺎ

