
 تاثیر قیمت بلیط هواپیما در گردشگری ایران در ایام کرونا

 

در گردشگری ایران در ایام کرونا، به نحوی است که بر خالف تعرفه های نسبتاً  قیمت بلیط هواپیماتاثیر 

 ارزان و مقرون به صرفه همچنان شاهد افت شدیدی در این عرصه هستیم. 

گردشگری تمام کشور های  بلکه صنعت گردشگری ایراندر واقع ایام کرونا باعث شده نه تنها صنعت 

جهان دچار رکود شود. وجود ویروس منحوس کرونا و محدودیت هایی که برای جامعه به وجود آورده، 

کشور دچار افت شدیدی شود تا جایی که  گردشگریباعث شده است بر خالف سال های معمولی، صنعت 

 قیمت بلیط ها به طرز چشمگیری ارزان و مناسب هستند.

و سیستمی(  چارتر )بلیط قیمت بلیط هواپیمایگر در روز هایی که عموماً شاهد افزایش سفر و به عبارتی د

 بودیم به یکباره با کاهش عجیبی در فروش و به خواب رفتن صنعت گردشگری مواجه هستیم. شتاب انتشار

ریخ سفر های و صنعت هوایی در سراسر جهان، بیشترین تأثیر را در عمر تا بلیط هواپیماکرونا، بر روی 

 هوایی تا به امروز گذاشته است.

قرنطینه ی جهانی باعث شد تا اکثر مسافرانی که در مواقع دیگر از هیچ فرصتی برای بهره مندی از تخفیف 

 .های بلیط هواپیما دریغ نمی کردند، اقدام به خرید نکنند و ناچاراً از وجود تخفیفات بی بهره بمانند



 شرکتاز سوی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور،  ای کرونا، طی اطالعیه شیوع در روز های اولیه اعالم

اسفند شدند و اولین شوک به  ۵، موظف به استرداد بلیط هواپیما بدون اخذ جریمه تا تاریخ های گردشگری

صنعت گردشگری کشور وارد شد. اما با توجه به عدم شناخت از زمان ماندگاری و نقاهت این بیماری، 

ها و زندگی عادی مردم ایجاد شود. اما  مسافرت گیری امکان از سر ۹۹اری امید داشتند که تا نوروز بسی

و ورشکستگی بسیاری از این  گردشگریبه کابوسی برای صنعت  ۹۹متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و نوروز 

 ها تبدیل شد.شرکت 

 99تعرفه ها و شرایط قیمت جدید بلیط هواپیما آبان 

 

در حال حاضر با توجه به تداوم شرایط موجود از لحاظ شیوع ویروس کرونا و نا معلوم بودن زمان دقیق 

و پروتکل های بهداشتی انجام می شوند. تمام این پایان این ایام، پرواز های هوایی با رعایت تمام شرایط 

کشور باعث شده، اثرات قابل توجهی در تعرفه ها و شرایط  گردشگریجریانات و رکود چشمگیر صنعت 

 ببینیم.  99قیمت جدید بلیط هواپیما آبان



ایط رشد از تعرفه های کامالً مناسب و مقرون به صرفه ای نسبت به شر 99قیمت جدید بلیط هواپیمای آبان

قیمت جدید بلیط معمول قیمت ها در سال های گذشته برخوردار است. الزم است بدانید در عوض افزایش 

درصد از ظرفیت خود در راستای رعایت  ۰۶شرکت های هواپیمایی موظف اند فقط برای  99هواپیما آبان

 یط ارائه دهند.فاصله گذاری اجتماعی و برای جلوگیری از تجمع های موثر در شیوع کرونا، بل

 بهترین اقدام برای مسافرتی ارزان و بی خطر در ایام کرونا چیست؟

 

ب نا پذیر است و باید انجام شوند، الزم است اقداماتی انجام از آن جا که رفتن به برخی از سفر ها اجتنا

 دهیم که مسافرت بی خطر و در عین حال ارزان قیمتی داشته باشیم. 

پس اگر در ایام کرونا مجبور به مسافرت شدید، توصیه می کنیم حتما نکات زیر را بخوانید، چون که نکات 

 مسافرتی ارزان و بی خطر در ایام کرونا می شوند: زیر از بارز ترین اقداماتی هستند که منجر به



 

  اولین گام در مسافرت، تهیه ی بلیط است. در این روز ها برای تهیه ی بلیط هواپیما و یا هر وسیله

مثل خرید بلیط اتوبوس، بهترین کار بهره مندی از مرجع های آنالین است. خرید بلیط ی دیگری 

اتوبوس و هواپیما به صورت اینترنتی اقدام موثری در کاهش اجتماعاتِ تحریک کننده، جهت شیوع 

 ویروس کرونا است.

  بپردازید و به هیچ عنوان وب سایت های بی نام و  لیطبخرید حتما از وب سایت های معتبر به

 نشان را انتخاب نکنید.

  و در کل الزم است بگوییم اگر از طریق درگاه های وب سایت ما به خرید بلیط هواپیما و همچنین

ایام که باید یک سری پروتکل خرید بلیط اتوبوس بپردازید، می توانید کم خطر ترین سفر را در این 

 ها به طور حتم رعایت شوند، داشته باشید؛ سفری که عالوه بر کم خطر بودن ارزان قیمت هم است.

هتل و ...، خدمات رزرو  و اتوبوسفروش بلیط هواپیما همچنین الزم است بدانید وب سایت ما عالوه بر 

خدمات و رزرو هتل ارزان قیمت می توانید گام موثر  را هم ارائه می دهد. با بهره مندی از این ارزان قیمت

 دیگری در جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و اجتماعی بردارید. 

 


