
"خطط تايالند الخاصة بـ "السياحة الرقمية

تايالند: الشواط والجزر الخالبة واإلجازات واالسترخاء ‐ واآلن رمز الخدمة الخاص
كما أعلنت بانوك .(TAT) بها؟ كل شء عن خطط الرقمية لهيئة السياحة ف تايالند
حاليا باستشاف ما إذا كان رمز الخدمة (TAT) بوست ، تقوم هيئة السياحة ف تايالند
الخاص بها يمن أن يون له تأثير إيجاب عل قطاع السفر ف البالد. يمن أن يمنح
حتTAT.  رمز الخدمة المخصص لتايالند شريحة مربحة من فطيرة التشفير ، وفقًا لـ

اآلن ، فإن اللمة الوحيدة ف حالة استخدام مثل هذا الرمز ه أنه يمن تحويل القسائم إل رموز رقمية. ومع ذلك ، ال يزال هناك
بشل مناسب:"نحتاج ، TAT رئيس ، YuthasakSupasorn قدر كبير من العمل أمام هيئة السياحة ف تايالند قبل اإلطالق. علق
إل إعداد البنية التحتية الرقمية ومحو األمية الرقمية لمزودي السياحة لدينا إلطالق السياحة الرقمية. ألن نموذج األعمال التقليدي
".قد ال يون قادرا عل مواكبة التغييرات الجديدة

تجري حاليا محادثات مع بورصة تايالند لألوراق المالية. وقال إنهم يريدون التفير TAT إل أن YuthasakSupasorn تم أشار
نفسها ه منظمة حومية ، وهذا هو السبب ف أنها يجب أن تول عناية خاصة TAT معا ف جدوى رمز خدمة محتمل. هذا ألن
للعمل ف انسجام مع السلطات األخرى ف الدولة ، مع االمتثال أيضا لجميع اللوائح الحومية ذات الصلة. وبالتال ، يجب أيضا
مصرحا لها بإصدار مثل هذا الرمز المميز ف المقام األول. من أجل الحصول عل شريك كفء TAT أوال تحديد ما إذا كان
نفسها ، أكثر Bitkub تداول العمالت الرقمية رقم واحد ف تايالند ، كما تصف .Bitkub علTAT  لخططها إل جانبها ، تعتمد
من 76 مليون دوالر يوميا ف تداول العمالت الرقمية. قوة دافعة قصيرة المدى لتايالند حققت تايالند إيرادات بقيمة 65.082
مليار دوالر أمري من السياحة ف عام 2019. وبالمقارنة ، بلغ إجمال الناتج المحل لتايالند ف نفس العام 544.264 مليار
دوالر أمري. وبالتال ، كانت صناعة السياحة وحدها مسؤولة عن 8.36 ف المائة من الناتج المحل اإلجمال ف عام 2019.
أيضا بهذا. عالوة عل ذلك ، يتوقع أن YuthasakSupasorn وبالتال ، تمثل السياحة ركيزة مهمة لالقتصاد التايالندي. يستشهد
يوفر رمز الخدمةالجديد دفعة قصيرة المدى لقطاع السياحة ف بالده. يقول سوباسورن إن رمز الخدمة يمن أن يحسن القدرة
التنافسية لقطاع السياحة ف تايالند. ف أفضل سيناريو ، يمن أن يساعد رمز الخدمة ف تحسين جو التشفير ف البالد ، وشفاء
.أضرار أزمة كورونا ، وف النهاية جذب محب العمالت المشفرة من جميع أنحاء العالم إل تايالند
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