ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،دی ۱۳۹۷
ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﻧﺸﺪن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻫﺘﻠﯽ ﺧﺒﺮ
داد.
اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﺷﻮد ،ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﺳﻮی »دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﻌﺪادی از اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎ را اراﺋﻪ

دﻫﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ«.

در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ  ۷۰ﺳﺎﯾﺖ
»ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﺣﻮزه اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻫﺘﻠﯽ« را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮی »ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮانﮔﺮدی
و ﺟﻬﺎنﮔﺮدی« ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎﯾﯽ را از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮده ﺗﺎ اﻗﺎﻣﺖﮔﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻫﺘﻠﯽ را از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ» :ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽاش را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺒﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻔﺎﻫﯽ
اﺳﺖ «.وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ در ﻫﻤﯿﻦ
راﺑﻄﻪ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﺳﺘﺪﻻﻟﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻏﯿﺮﻫﺘﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮاﯾﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦﮐﺎر ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻏﯿﺮﻫﺘﻠﯽ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ و آﻓﻼﯾﻦ در ﺣﺎل رخ دادن
اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﻮدن اﯾﻦﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اذﻋﺎن
دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ »ﻣﺠﻮز ﺑﻨﺪ ب دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و
ﮔﺮدﺷﮕﺮی« را در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻮز اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺎﻣﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ ﺑﻪ رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺧﺼﻮص ﺣﺬف ﻣﺠﻮز ﺗﯽﻧﻤﺎد.
ﻫﯿﺎت ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮز ﺑﻨﺪ ب از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺠﻮز اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

»رﺿﺎ اﻟﻔﺖﻧﺴﺐ« ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻫﯿﺎت ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ ،ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺲ از
ﺣﺬف »ﺗﯽﻧﻤﺎد« ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺠﻮز ﺑﻨﺪ ب دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
و ﯾﺎ ﺑﺎ آژاﻧﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز را دارد ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻮز اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی را ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﻨﺪ ب ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﺳﻤﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﭼﻨﺪﻫﺰار آژاﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﻨﺪ ب دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﯿﺎت ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﻮد«.

اﻟﻔﺖﻧﺴﺐ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ،ﺑﺎ آژاﻧﺲﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻫﻤﮑﺎری دارﻧﺪ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی آﻓﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ» :وﻗﺘﯽ ﻣﺠﻮز ﺑﻨﺪ ب
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
او اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﻨﻮز رﺳﻤﺎً وارد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺪه ﭼﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﯾﺮانﮔﺮدی و ﺟﻬﺎنﮔﺮدی را ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی

ﺑﺎﯾﺪ رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﮐﻨﺪ» :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب اراﺋﻪ ﺷﻮد .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ۱۶اﺳﺘﺎرتآپ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺠﻮز
داده و ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﺣﺎل ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

