




KOSAR HOTELS GROUP

دفتر مرکزی: تهران ـ خیابان ایرانشهر شمالی،  روبروی خیابان اراک، پالک ۱۳۷    تلفن: ۷ - ۶۹۵ ۳۳ ۸۸۸ - ۰۲۱ 

مجتمـع فرهنگی و تفریحی ایثار )کرج(
ISAR Recreational

 & Cultural Complex  /Karaj
Tel: +98 26 44 32 42 42 -5

شرکت خدمـات مسـافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی 
شاهدان کوثر )تهران(

Shahedan Kosar Agency
Tel: +98 21 885 93 304-9

 هتـل هویزه )تهران(
Howeyzeh Hotel / Tehran

Tel: +98 21  88 80 43 44 - 58

 هتـل آپارتمان کوثر )رامسر(
Kosar Apartment Hotel /Ramsar

Tel: +98 11  552 10 971 - 4

هتل شاهد )قم(
Shahed Hotel /Qom
Tel: +98 25  38 61 25 20 - 3

 هتـل ثامن )مشهد مقدس(
Samen Hotel /Mashhad

Tel: +98 51  355 10 900-5

 هتـل سفید کنار )بندر انزلی(
Sefidkenar Hotel /BandarAnzali

Tel: +98 13  44 50 30 01-8  

 هتـل قدس )مشهد مقدس(
GHods Hotel /Mashhad

Tel: +98 51 322 12 227 -  9

No.137,Northern Iranshahr Ave.Taleghani Str. Tehran-Iran   Tel:+98 21 88327656 - 7 www.kosarhote ls .com

KOSAR HOTELS GROUP

گـروه  هتل های کوثـر بـا در اختیار داشـتن هفت هتـل در شـهرهای مختلف 
گردشـگری و دهکـده ایثـار )یکـی از بزرگتریـن مراکـز فرهنگـی تفریحـی ایران(  

از گروه هـای مطـرح کشـور در حـوزه فعالیـت هتلـداری، خدمـات زیارتـی 

و گردشـگری اسـت کـه بـا الگویـی ایرانـی و اسـالمی فضایـی ایمـن بـرای 

جامعـه هدف و سـایر اقشـار فراهـم نموده کـه به مـوازات خدمات رسـانی در 

مراکـز تحـت پوشـش، فعالیت هـای گسـترده ای را در اعـزام زائر و مسـافر به 

عتبات عالیـات و سـایر مراکـز زیارتـی و سـیاحتی فراهـم  نموده اسـت.

Kosar Hotels Group is one of the most important 
residential and tourism organizations which own 7 hotels 
and 1 cultural-residential Complexes. This organization is 
honored to welcome and satisfy thousands of tourists in 
every seasons of a year.
Reservation: In order to facilitate the reservation process, 
you may book and pay all costs directly via Kosarhotels 
Group website.
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سال بیست و هفتم، دوره  دوم ، 
شماره ۷۳،  آبان ۹۷عکس روی جلد:  

روی جلد: هتل میراژ، جزیره کیش

صاحب�امتیاز،�مدیرمسئول�
و�سردبیر�

همایون ذرقانی

مدیر�تحقیق�و�ارتباطات
آتوسا خداداد

همکاران�تحریریه�این�شماره
جعفر سپهری، ساناز رشیدزاده،

کامل حلمی،  وحید امیری، عباس رزاقی، 
عباس زندباف، محمدمهدی غفوری

عکاسان�این�شماره
حامد بلوچی، سروش نفیسی

اشتراک
هانیه عزالدین 

لیتوگرافی،�چاپ�و�صحافي
خاتم نو

نشانی:
تهران - بلوار آفریقا-  خیابان دستگردی - 

پالک ۲۶۹، طبقه ۲، واحد ۷ 
۸۸۲۰۵۰۱۱ تلفکس: ۱۳-

روابط عمومی و تبلیغات: ۲۲۶۶۸۶۵۵
www.safar.me
info@safar.me

و  انسانی  علوم  موضوعات  بر  تمرکز  با  "سفر" 
ارتباطات اجتماعی نشریه ای است که تحلیل های 
جامعه شناسی،   مردم شناسی، ارتباطات بهتر 
انسان ها با یکدیگر و تعامل شان با محیط زیست 

را در چارچوب انواع سفرها ارائه می دهد.
نشریه می کوشد با هم فکری پژوهش گران علوم 
اجتماعی و اقتصادی راه کارهای نوآورانه ای برای 
بهره گیری بهتر از سفرهای گردشگری، فرهنگی، 
تجاری و آموزشی را به بحث بگذارد. "سفر" را 

بخش خصوصی منتشر می کند.
- سفر از انعکاس دیدگاه های شما در قالب مقاله  

و گزارش های سفر استقبال می کند.
به  را  موضوع  با  مرتبط  عکس های  و  -مقاالت 

نشانی پستی و یا ایمیل ماهنامه  بفرستید.

و سخن نخست

و مطالعه موردی

ماهنامه سفر

ماهنامه سفر، آنالین اشتراک می پذیرد. 
 store.safar.me

 برای دریافت شماره های گذشته "سفر" 
 از طریق فروشگاه اینترنتی ماهنامه 

سفارش دهید و یا با واحد اشتراک ماهنامه سفر 
به شماره ۸۸۲۰۵۰۱۱ تماس حاصل فرمائید.

و میراث

/ sa farmagaz ine

 نشریه برگزیده برترملی گردشگری

و کارآفرینان

و گزارش اصلی

ویژه نامه جامعه هتلداران ایران 
به مناسبت ۴مهرماه، گردهمایی بزرگ هتلداران کشور
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هتل های پیشرو 
معماران اجتماع 

همایون ذرقانی

ــا� ــراوان،�ب ــا�اعتبــار�اجتماعــی�ف هتلــداری،�کســب�وکاری�اســت�ب
ــی� ــی�و�نگاه ــاری�اجتماع ــرد�معم ــران،�رویک ــه�مدی ــد�ک ــن�تاکی ای
ــای� ــند��هتل�ه ــته�باش ــا�داش ــروش�اتاق�ه ــیع�تر�از�ف ــب�وس ــه�مرات ب
ــیاری�از� ــه�بس ــخ�گویی�ب ــم�در�پاس ــرص�و�محک ــی�ق ــق�جایگاه موف
ــدا� ــان�پی ــی�آموزشــی�شــهروندان�و�مهمان ــای�تفریحــی�و�حت نیازه
ــده�اند�� ــت�ش ــات�فراغ ــار�اوق ــام�عی ــد�تم ــک�مقص ــود�ی ــرده��و�خ ک
ــی� ــی،�بازتاب ــن�مکان�های ــری�در�چنی ــای�هن ــا�و�خالقیت�ه نوآوری�ه

ــت�� ــل�دار�اس ــک�هت ــی�ی ــوؤلیت�های�اجتماع ــته�از�مس شایس
ــات� ــور�موسس ــان�و�همین�ط ــداری�جه ــه�ای�هتل ــاوران�حرف مش
مســتقل�تحقیقاتــی�کــه�کارشــان�دیده�بانــی�رونــد�تقاضاهــا�و�
تغییــرات�ذائقــه�مســافران�اســت�بــه�تجربیــات�جالبــی�بــرای�ســال�
میــالدی�پیــش�رو�رســیده�اند��مســافران�بــه�دنبــال�اتاق�هــای�
هوشــمند�هســتند�و�تجربــه�فناوری�هــای�تــازه�را�در�هتل�هــا�انتظــار�
ــه� ــار�و�تجرب ــده�اند�رفت ــادر�ش ــداران�ق ــو،�هتل ــند��از�آن�س می�کش
ــا� مهمــان�را�از�زمانــی�کــه�از�وب�ســایت،�اتاقــی�را�رزرو�می�کننــد�ت
زمانــی�کــه�از�هتــل�خــارج�می�شــود�بــه�واســطه�فنــاوری�»اینترنــت�
اشــیاء«�بســنجند��نکته�هایــی�سرشــار�از�ظرافــت�کــه�ممکــن�اســت�
ــت� ــم���“اینترن ــگ�نکنی ــر�روی�آن�درن ــدان�ب ــادی�چن در�زندگــی�ع
ــب�دوش� ــای�مناس ــه�دم ــد�ک ــادآوری�می�کن ــان�ی ــه�مهم ــیا”�ب اش
مــورد�اســتفاده�اش�چــه�باشــد،�تصاویــر�خانوادگــی�خــود�را�بــر�روی�
ــه� ــر�آیین ــورت،�ب ــالح�ص ــگام�اص ــد،�هن ــی�ورق�بزن ــوار�دیجیتال دی
ــد�و� ــرور�کن ــه�اش�را�م ــورد�عالق ــای�م ــات�و�برنامه�ه ــرو،�سفارش روب
در�نهایــت�در�چنیــن�فضــای�لذت�بخشــی،�در�ضمیــر�ناخودآگاهــش�
بیامــوزد�کــه�او�فــردی�قابــل�احتــرام،�صرفه�جــو�و�دوســتدار�

محیط�زیســت�اســت�
ــد� ــیم�می�کن ــهر�را�ترس ــک�آرمان�ش ــی�ی ــن�خدمات ــت�چنی ماهی
کــه�در�نــگاه�اول�مجلــل�و�دور�از�دســترس�می�نمایــد��دســتکم�بــرای�
ســرمایه�گذاران�هتلــدار�ایــران،�کــه�ایــن�روزهــا�گرفتاری�هــای�
ــات،� ــای�باثب ــود�برنامه�ریزی�ه ــی�و�نب ــادی�و�سیاس ــدان�اقتص دوچن

رویکردهــای�توســعه�ای�را�در�نطفــه�بــه�تحلیــل�می�بــرد��حــاال�
ــی�آن�را�پشــت� موضوعــات�ســاده�ای�کــه�سال�هاســت�جامعــه�جهان
ســر�گذاشــته،�بــه�کالفــی�پیچیــده��بــا�گره�هــای�کــور�تبدیــل�شــده�

کــه�شــاغالن�ایــن�صنــف�را�هــم�کالفــه�کــرده�اســت�
ــار�یــک�تضــاد�جــدی�در�مفهــوم� ــران�گرفت ــداری�ای صنعــت�هتل
ــش� ــای�بخ ــت�و�توانمندی�ه ــی�دول ــت�اصول ــت��حمای ــعه�اس توس
ــف� ــوز�تکلی ــزی�هن ــام�برنامه�ری ــد�و��نظ ــم�بیگانه�ان ــا�ه ــی�ب خصوص
ــع� ــه�تب ــت���ب ــرده�اس ــن�نک ــگری�روش ــت�گردش ــا�صنع ــود�را�ب خ
ــره� ــی�بی�به ــای�بنیان ــز�از�حمایت�ه ــران�نی ــداری�ای ــت�هتل آن،�صنع
مانــده�اســت��صنعــت�هتلــداری�ناگزیــر�اســت�کــه�مجلــل�و�باشــکوه�
ــی� ــن�ســرزمین�را�میزبان ــد�داشــته�های�ارزشــمند�ای ــا�بتوان باشــد�ت
ــد� ــام�ده ــد�انج ــت�می�توان ــه�دول ــن�کاری�ک ــن�کم�تری ــد��بنابرای کن
ــن� ــوان�یکــی�از�مهم�تری ــه�عن ــداری�را�ب ــت�هتل ــه�صنع آن�اســت�ک
زیرســاخت�های�توســعه�گردشــگری�در�مســیر�شایســته�قــرار�دهــد�
چهــارم�مهرمــاه�ســال�جــاری�نقطــه�عطفــی�بــرای�جامعــه�
ــپیناس� ــل�اس ــک�روزه�در�هت ــی�ی ــود��گردهمای ــران�ب ــداران�ای هتل
ــردار� ــر�،�بهره�ب ــناس،�مدی ــور��۲۲۰۰کارش ــا�حض ــران�ب ــاالس�ته پ
ــه� ــس�نســبت�ب ــت�و�مجل ــا�دول ــد�ت ــا�ش ــی�برپ ــرمایه�گذار�هتل و�س
مطالبــات�ایــن�صنــف�آگاه�شــوند��شــماره�ای�کــه�پیــش�رو��داریــد�به�
بررســی�چالش�هــا�و�دیدگاه�هــای�مدیــران�ارشــد�صنعــت�هتلــداری�
ــماره،� ــن�ش ــردآوری�ای ــازی�و�گ ــرای�آماده�س ــردازد��ب ــران�می�پ ای
ــا� ــد�ت ــی�گرفتن ــتمری�را�پ ــالش�مس ــفر،�ت ــه�س ــکاران�ماهنام هم
نقــاط�قــوت�و�ضعــف�صنعــت�هتلــداری�ایــران،�کارآفرینــان،�مدیــران�
و�بهره�بــرداران�را�بــه�تصویــر�بکشــند��ایــن�شــماره�از�نشــریه�
می�توانــد�بــرای�تصمیم�گیری�هــای�بعــدی�و�تدویــن�نقشــه�راه�

ــد� ــا�باش ــران�راهگش ــداری�ای ــت�هتل ــعه�صنع توس
ــید� ــر�جمش ــای�دکت ــژه��اق ــه�وی ــران�ب ــداران�ای ــه�هتل از�جامع
حمــزه�زاده�رییــس�جامعــه،�کــه�در�ایــن�شــماره�همکاری�هــای�الزم�

ــگزاریم� ــه�سپاس ــد،�صمیمان ــل�آوردن ــه�عم را�ب
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آرامش واقعی در ترنج، نخستین هتل دریایی ایران در جزیره کیش

 دل به دریا بزن!
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ــه� ــه�نقط ــت�ک ــران�اس ــی�ای ــل�دریای ــتین�هت ــج�نخس ــی�ترن ــل�دریای هت
ــی�رود�� ــمار�م ــه�ش ــش�ب ــره�کی ــرمایه�گذاری�در�جزی ــی�در�س عطف

ــه� ــده�اولی ــل،�ای ــن�هت ــی�از�مالکی ــازنده�و�یک ــرداز،�س ــی�صــدوق�ایده�پ عل
ــا� ــش�تنه ــره�کی ــت��در�جزی ــرده�اس ــاس�ک ــو�اقتب ــج�را�از�مالدی ــاخت�ترن س
ــه�دور�اســت�همیــن�منطقــه�ای� ــا�آرامــش�دارد�و�از�امــواج�ب بخشــی�کــه�دری
اســت�کــه�مجموعــه��۱۰۰ویــال�بــر�روی�پایه�هــا�چشــم�نوازی�می�کنــد��هتــل�
دریایــی�بــه�شــکل�ترنــج�کــه�نمــادی�ایرانــی�اســت�ســازه�نوآورانــه�ای�اســت�و�
ــداری� ــت�هتل ــرمایه�گذاری�ها�در�صنع ــمندترین�س ــی�از�ارزش ــور�یک همین�ط

ایــران�کــه�در�کانــون�توجــه�گردشــگران�خارجــی�قــرار�گرفتــه�اســت��
ویژگــی�ایــن�منطقــه�ســاحلی�در�جزیــره�کیــش�بــه�گونــه�ای�اســت�کــه�تــا�

۵��۱کیلومتــر،�عمــق�آب�از�یــک�متــر�بیشــتر�نیســت��
ــه� ــی�ب ــرده�و�آرامش ــار�ک ــا�را�مه ــم�دری ــراف،�تالط ــاحلی�اط ــاختار�س س
ــا�بخشــیده�اســت�کــه�در�کشــورهای�حــوزه�خلیــج�فــارس�ایــن�ویژگــی� دری

ــت�� ــتیابی�اس ــل�دس ــدرت�قاب به�ن
آقــای�صــدوق�نتیجــه��۱۴ســال�مطالعــه�و�فعالیــت�ســاختمانی�در�جزیــره�
کیــش�را�پشــتوانه�ورود�بــه�ایــن�عرصــه�از�ســرمایه�گذاری�توصیــف�می�کنــد��
تیــم�مهندســی�او�توانســت�در�عــرض��۲ســال��۱۰۰۰شــمع�در��۶۰هزارمترمربع�
فضــا�در�بســتر�دریــا�نصــب�کنــد�و��۱۰۰مجموعــه�ویالیــی،�رســتوران�و�اســپا�را�
روی�دریــا�بســازد��بــه�واســطه�ایــن�ســرمایه�گذاری،�حــاال�هتــل�دریایــی�ترنــج�
ــال� ــه��۶۰متــری�و��۴امپری ــال�تــک�خواب ــاق�آن�روی ــاق�کــه��۵۰ات ــا��۱۰۰ات ب
�۱۲۰متــری��و��۴۶اتــاق�دو�تختــه�اســت�ظرفیــت�پذیرایــی�از�۳۲۰نفــر�را�در�
دریــای�نیلگــون�کیــش�ایجــاد�کــرده�اســت��ایــن�پــروژه�در�ســال��۹۴بــا��۲۰

میلیــون�دالر�ســرمایه�گذاری�بــه�ســرانجام�رســید��
آقــای�صــدوق�در�توضیــح�ویژگی�هــای�ایــن�هتــل�می�گویــد:�هتــل�چــون�
روی�بســتر�دریــا�قــرار�دارد،�بــه�طــور�طبیعــی�محیــط�آرامش�بخشــی�را�بــرای�
ــدت��۲۰ ــه�م ــتی�روی�آب�را�ب ــن�کش ــت:�«ای ــان�آورده�اس ــه�ارمغ ــان�ب مهم

ــب� ــه�مرات ــرات�آن�ب ــتهالک�و�تعمی ــه�اس ــم��هزین ــرداری�می�کنی ــال�بهره�ب س
ــروژه�ای�اســت�» ــر�پ ــنگین�تر�از�ه س

نکتــه�ای�کــه�از�چنیــن�ســازه�ی�دریایــی�بــه�ذهــن�می�آیــد،�رعایــت�الزامــات�
زیســت�محیطــی�اســت��ســازندگان�هتــل�دریایــی�ترنــج�برخــالف�نخــل�دوبــی�
ــد،� ــر�روی�آب�اســت،�بســتر�آب�را�خشــک�نکرده�ان ــر�ب ــه�ظاه ــم�ب ــه�آن�ه ک
بلکــه�اجــازه�داده�انــد�تــا�مســیر�جریــان�آب�زیــر�ویالهــا�جریــان�داشــته�باشــد�
موضــوع�دیگــر،�هشــدارهایی�اســت�کــه�در�همــه�جــای�هتــل�مهمانــان�را�
ــرده� ــاس�ک ــخص�حس ــای�مش ــا�در�مکان�ه ــن�زباله�ه ــه�دور�ریخت ــبت�ب نس
ــود� ــت�می�ش ــع�آوری�و�بازیاف ــا�جم ــط�پمپ�ه ــتم�فاضــالب�توس ــت��سیس اس
فــاز�هتــل�دریایــی�تکمیــل�شــده�و�عملیــات�اجرایــی�فــاز�خشــکی�بــا��۱۲۰
ــا��۶۳ ــج�ســیتی�ب ــز�شــهر�ترن ــار�آن،�در�مرک ــاق�در�جــال�اجراســت��در�کن ات
ــت� ــرار�خواهــد�گرف ــرداری�ق ــورد�بهره�ب ــز�م ــوان�بوتیک�هتــل�نی ــه�عن ــاق�ب ات
ــان�می�پرســیم��او�تاکیــد�دارد�کــه� ــاره�ارزیابــی�مهمان از�آقــای�صــدوق�درب

بــرای�مهمانــان�خارجــی�عمومــا�چنیــن�ســازه�ای�حیرت�انگیــز�جلــوه�می�کنــد�
و�مســافران�خارجــی�بــه�ویــژه�کشــورهای�عربــی�دهــان�بــه�دهــان�و�از�طریــق�
می�گویــد:� او� می�شــوند�� هتــل� ایــن� جــذب� مجازی�شــان� شــبکه�های�
«مهمانــان�چندبــاره�فــراوان�داریــم��مهمانــی�را�ســراغ�دارم�کــه��۱۷بــار�در�ایــن�

هتــل�اقامــت�کــرده�اســت�»
هتل�هــای�دریایــی�در�تمــام�دنیــا�نرخ�هــای�ویــژه�ای�دارنــد��نــرخ�اتــاق�روی�
ــاخته�اند،� ــال�روی�آب�س ــه��۱۰وی ــارا�ک ــتکم��۷۰۰دالر�اســت��در�آنانت آب�دس
اتاق�هــای�آن�را�شــبی��۶۰۰۰درهــم�)�۲۴میلیــون�تومــان(�می�فروشــند��
ــن� ــبت�ای ــه�نس ــت��ب ــو��۷۰۰دالر�اس ــای�مالدی ــرف�هتل�ه ــه�ع ــال�آن�ک ح
ــر� ــب�تری�دارد�و�ه ــب�مناس ــه�مرات ــت�ب ــج�قیم ــی�ترن ــل�دریای ــا،�هت هتل�ه
اتــاق�معمولــی�آن�شــبی��۱میلیــون�و��۵۰۰هــزار�تومــان�قیمت�گــذاری�شــده�
اســت��ایــن�رقــم�بــرای�گردشــگران�خارجــی�کــه�امــروز�از�تفــاوت�بــاالی�نــرخ�
ــرعت� ــه�س ــا�ب ــت�و�خارجی�ه ــز�اس ــیار�هیجان�انگی ــد،�بس ــود�می�برن دالر�س
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هتــل دریایــی ترنــج بــا ۱۰۰ ســوئیت همگــی بــر روی دریــا ســاخته شــده 
و دارای کــف شیشــه ای هســتند و مهمانــان می تواننــد از داخــل اتــاق کــف 

دریــا را ببیننــد.
ــا،  ــتوران های روی دری ــه رس ــوان ب ــل می ت ــن هت ــات ای ــر امکان از دیگ
رســتوران ســاحلی، کافــه گلــف، ســالن بازی ســاحلی، ســالن اســپا و ماســاژ، 

ــرد. ــاره ک ــواری اش ــودرو و دوچرخه س ــاره خ ــس، اج ــالن کنفران س
ــن  ــایت ای ــه وب س ــج ب ــی ترن ــل دریای ــا هت ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ب

ــد: ــه کنی ــه مراجع مجموع
www.toranj-hotel.com

تلفن: ۰۷۶444۷4۱۱4

ــاوت�قیمــت�می�شــوند� ــن�تف متوجــه�ای
طبیعــی�اســت�انتظــار�نداشــته�باشــیم�روشــی�کــه�چارترکننــدگان�هتــل�
ــروش� ــی�انگیــزه�ف ــرای�چنیــن�هتل�های ــد�ب ــد�بتوان و�هواپیمــا�پیــش�گرفته�ان
داشــته�باشــد��داشــتن�کیفیــت�بــاالی�خدمــت�در�هتــل�دریایــی�ترنــج�ایجــاب�
ــاره� ــن�ب ــای�صــدوق�در�ای ــد��آق ــش�بگیرن ــی�پی ــه�متفاوت ــه�برنام ــد�ک می�کن

می�گویــد:�
ــده� ــه�ای�بازدارن ــن�مجموع ــرای�چنی ــر�ب ــه�چارت ــم�ک ــالم�کردی ــدا�اع از�ابت
ــن� ــم�پایی ــت�ه ــد،�کیفی ــت�می�کن ــت�اف ــه�قیم ــان�ک ــرور�زم ــه�م ــت�و�ب اس
می�آیــد��در�فــروش�و�بازاریابــی�چنیــن�هتلــی،�تخفیــف�ویــژه�ای�بــرای�دفاتــر�

ــود� ــاظ�نمی�ش ــافرتی�لح مس
تقاضــای�مهمانــان�ایرانــی�بــرای�اتاق�هــای�گران�تــر�مثــل��۴میلیــون�
تومانــی�بیشــتر�از�اتاق�هــای�ارزان�تــر�اســت�و�نشــان�می�دهــد�در�ایــران�بــرای�

ــا�کیفیــت�همــواره�کشــش�تقاضــا�وجــود�دارد� کارهــای�ب
در�قانــون�هتلــداری�برخــی�بــه�غلــط�معتقدنــد�کــه�اتــاق�یــک�کاالســت�و�
اگــر�فــروش�نــرود�از�دســت�مــی�رود�در�صورتــی�که�چنانچــه�ارزش�محصــول�را�
بــه�درســتی�بشناســیم،�می�توانیــم�راهبــرد�درســت�بازاریابــی�را�اتخــاذ�کنیــم�
ــران،� ــای�ای ــن�هتل�ه ــندگان�آنالی ــی�فروش ــج�در�ارزیاب ــی�ترن ــل�دریای هت

همــواره�رتبــه�اول�را�داشــته�اســت��بــه�گفتــه�آقــای�صــدوق،�در�درجه�بنــدی�
ســایت�های�پرفــروش�بین�المللــی،�همیشــه�درجــه�رضایت�منــدی�ایــن�هتــل�
بــاال�بــوده�اســت��«مــا�در�هتــل�دریایــی�ترنــج�کلمــه�«نــه»�نداریــم�و�همــان�
ــد� ــی�بخواه ــان�هرخدمت ــم��مهم ــش�گرفته�ای ــرقی�را�پی ــیای�ش ــرد�آس راهب
بــرای�او�تــدارک�می�بینیــم��مثــال�ممکــن�اســت�مهمــان�بگویــد�کــه�شــامپوی�
ــه� ــه�را�ک ــج�آن�چ ــران�ترن ــت��مهمان�پذی ــب�نیس ــر�او�مناس ــرای�س ــل�ب هت

ــد�» ــه�می�کنن ــرای�او�تهی ــد�ب ــان�بخواهن مهم
آقــای�صــدوق�تاکیــد�دارد�کــه��۱۳۰پرســنل�هتــل�از�نظــر�مالــی�در�مضیغــه�
نیســتند�و�روش�مدیریتــی�متفاوتــی�بــرای�اداره�هتــل�دریایــی�پیــش�گرفتــه�
ــد�� ــل�ســبک�دیگــری�را�می�طلب ــن�هت ــه�داری�ای ــات�خان ــه�خدم اســت�چراک
تیــم�خانــه�داری�مجبــور�هســتند�در�گرمــای��۴۵درجــه�فضــای�بــاز�بــه�مهمــان�

خدمــات�ارایــه�کننــد�
ــرای� ــبی�ب ــای�مناس ــز�فض ــج�نی ــی�ترن ــل�دریای ــی�هت ــوپ�اختصاص کل
ــای� ــایر�هتل�ه ــد�س ــه�مانن ــه�ب ــت��البت ــرده�اس ــم�ک ــی�فراه ــات�دریای تفریح
دریایــی�جهــان�نمی�تــوان�انتظــار�داشــت�کــه�مهمــان�از�اتــاق�خــود�مســتقیم�
بــه�دریــا�وارد�شــود�و�شــنا�کنــد�بــا�ایــن�حــال�در�ســاحل،�امکانــات�مناســبی�

ــا�شــده�اســت� ــرای�تفریحــات�دریایــی�مهی ب
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هتــل�میــراژ�ســرمایه�گذاری�ویــژه�ای�در�جزیــره�کیــش�اســت��اقامتگاهــی�
بــا�محوطه�هــای�فــراخ�و�مناســب�بــرای�اتراق�هــای�دســته�جمعی�و�خانوادگــی�
ــا� ــاز�می�شــود!�اتاق�ه ــت�ب ــل�بنگــری،�دل ــن�هت ــه�ای ــه�ب ــه�ک ــر�زاوی ــه�از�ه ک
و�رســتوران�هایی�فرح�بخــش،�تــو�گویــی�در�یکــی�از�هتل�هــای��۵ســتاره�

خــاوردور�یــا�اروپایــی�قــدم�گذاشــته�ای!�
آمفی�تئاتــر�روبــاز�کــه��۱۰۰۰نفــر�را�پذیراســت�بــرای�برپایــی�یــک�کنســرت�
و�یــا�اســتندآپ�کمــدی�جذابیت�هــای�فراوانــی�ایجــاد�کــرده�اســت�همچنیــن�
کــه اســت Hotel�Schoolســاختمانی�در�جــوار�ایــن�هتــل،�مدرســه�هتلــداری�
کارآمــوزان�رشــته�پذیرایــی�و�اقامتگاهــی�در�آن�آمــوزش�می�بیننــد�و�از�فضــای�

�۸۰۰مترمربعــی�آشــپزخانه�بهــره�می�برنــد��

همایــون�بلورفروش�هــا�دانش�آموختــه�رشــته�عمــران،�حــاال�عصــاره�ســال�ها�
تــالش�و�تجربــه�در�عرصــه�مهندســی�را�یک�جــا�در�هتــل�میــراژ�جزیــره�کیــش�
ــر�دل�نشــیند�� به�نمایــش�گذاشــته�اســت��آن�چــه�کــه�از�دل�برآیــد،�الجــرم�ب
از�کارهــای�شــاخص�او،�ســومین�بــرج�بعــد�از�انقــالب�را�ســراغ�داریــم�کــه�بــه�
ــور�تهــران�در�ســال��۷۴ ــای�ن ــان�دری ــزا�شــهرت�دارد�و�در�خیاب ــرج�لوفت�هان ب
ــی�در�آن� ــرکت�های�نفت ــزا�و�ش ــی�لوفت�هان ــرکت�هواپیمای ــد��ش ــاخته�ش س

فعــال�هســتند�
ــدیم� ــه�ش ــذرا،�متوج ــی�گ ــا�نگاه ــتیم،�ب ــدم�گذاش ــه�ق ــل�ک ــن�هت ــه�ای ب
ــیت�های� ــوده�و�حساس ــه�ب ــل�بامطالع ــن�هت ــاری�ای ــاخص�های�معم ــه�ش ک
زیســت�محیطی�در�آن�رعایــت�شــده�اســت��نوعــی�ســازه�آیرودینامیــک،�

ضدبــاد�کــه�در�ســه�بــال�آن،�مهمــان�از�هــر�طــرف�چشــم�انداز�زیبــای�جزیــره�
ــره� ــره�به ــاب�جزی ــراوان�و�لذت�بخــش�آفت ــور�ف ــا�را�پیــش�رو�دارد�و�از�ن و�دری
ــد� ــده�هــم�می�توان ــه�طــور�خوابی ــل،�مهمــان�ب ــن�هت ــرد��در�اتاق�هــای�ای می�ب

ــا�را�ببینــد� دری
ــن�در� ــع�زمی ــزار�مترمرب ــعت��۲۰ه ــه�وس ــی�ب ــا�در�فضای ــل�زیب ــن�هت ای
ــه�طبقــات� ــرداری�رســیده�اســت��هرچــه�ب ــه�بهره�ب خردادمــاه�ســال�جــاری�ب
باالتــر�برویــد،�تعــداد�اتاق�هــا�کمتــر�و�فضــای�مجلل�تــری�بــه�دســت�می�دهــد��
طبقــه�اول��۵هــزار�مترمربــع�و�طبقــه�بــاال��۶۰۰مترمربــع�اســت�و�ســاختار�ایــن�
ســازه�هتلــی�به�تدریــج�حالــت�هرمــی�بــه�خــود�می�گیــرد��مجموعــه�اقامتــی�
ــع� ــال�آن��۲۰۰مترمرب ــای�پرزیدنت ــه�اتاق�ه ــوییت�ک ــاق�و�۴۴س ــا��۱۲۵ات ب

آن چه از دل برآید
الجـرم بر دل نشیند

میراژ، فصلی تازه در مهمان پذیری پنج ستاره ایرانی
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مســاحت�دارد�و�۶۰۰نفــر�را�پذیراســت��ویژگــی�مهــم�هتــل�میــراژ�تمرکــز�بــر�
فضاهــای�جانبــی�از�جملــه�مرکــز�تجــاری،�کابانــا،�هتــل�اســکول�و�کافــی�بــار�و�

ــاز��۱۰۰۰نفــره�آن�اســت� ــار�روب همین�طــور�آمفــی�تت
کــه� بــود� نگذشــته� میــراژ� هتــل� بهره�بــرداری� از� صباحــی� چنــد�
ــدار� ــروه�پرطرف ــاس»�و�گ ــه�ای�«الی ــده�ترکی ــت�خوانن ــان�اقام ــت�میزب توانس

باشــد� کیــش� جزیــره� در� «جیپســی�کینگ» 
آقــای�بلورفروش�هــا�تاکیــد�دارد�کــه�جــذب�مهمانــان�از�کشــورهای�خارجــی�
بــه�ویــژه�حــوزه�خلیــج�فــارس�و�روســیه�از�برنامــه�ویــژه�مدیریتــی�او�پیــروی�
ــان� ــراژ�توانســته��میزب ــاه،�هتــل�می ــن�مــدت�کوت می�کنــد��هرچنــد�کــه�در�ای
مهمانانــی�از�عمــان�و�قطــر�هــم�باشــد��او�می�گویــد:�«موفــق�شــدیم�قــرارداد�
ــگران� ــور�مســتقیم�گردش ــه�ط ــا�ب ــم�ت ــد�کنی ــث�منعق ــا�کشــور�ثال ــی�ب خوب
خارجــی�را�در�هتــل�میــراژ�پذیــرا�باشــیم��ایــن�حرکــت�بــرای�کشــور�بســیار�
ــت�بازارســازی� ــرد�در�جه ــن�راهب ــی�اقتصــاد�بهتری ــت�کنون ارزآور�و�در�وضعی

هتل�هــا�ارزیابــی�می�شــود�»

ــت� ــبکی�از�مدیری ــژه�و�س ــر�وی ــی�تفک ــه�نوع ــراژ�ب ــل�می ــذار�هت بنیان�گ
ــداری�کیــش� ــد�مرزهــای�کســب�وکار�در�هتل ــاد�دارد�کــه�بتوان شــجاعانه�اعتق
ــاد� ــتای�ایج ــی�در�راس ــت�و�اصول ــت�های�درس ــاذ�سیاس ــد���اتخ ــر�ده را�تغیی
ــا� ــازد�ت ــادر�می�س ــور�را�ق ــی،�کش ــگر�خارج ــذب�گردش ــرای��ج ــهیالت�ب تس

ــود� ــق�ش ــازه�خل ــای�ت فرصت�ه
در�آموزه�هــای�مدیریتــی�نکتــه�ای�اســت�کــه�یــادآوری�می�کنــد�هــرگاه�همــان�
کارهایــی�کــه�قبــال�انجــام�می�دادیــد�انجــام�دهیــد،�همــان�نتایجــی�را�به�دســت�
ــه� ــیده�ک ــت�آن�رس ــن�وق ــد��بنابرای ــت�آورده�ای ــه�دس ــون�ب ــه�تاکن ــد�ک می�اوری
مدیریــت��کالن�در�جزیــره�کیــش�پوســتی�بیانــدازد�تــا�نتایــج�متفاوتــی�حاصــل�
شــود��بــه�گفتــه�آقــای�بلورفروش�هــا:�«دانــش،�ســرمایه�و�شــکوه�در�این�ســرزمین�
ــد�راهمــان�را�پیــدا� ــاده�کــه�بای ــی�در�ممکلــت�افت ــات�خوب ــد�و�اتفاق مــوج�می�زن
کنیــم��امکانــات�دســت�اولــی�چــون�هتــل�میــراژ�زیرســاخت�های�کاملــی�بــرای�
میزبانــی�از�گردشــگران�خارجــی�پیــش�رو�می�گــذارد�و�در�عیــن�حــال�می�تــوان�از�

ــرداری�کــرد�» ــه�درســتی�بهره�ب ــره�کیــش�ب ــه�جزی جذابیت�هــای��یگان



۲4

۷۳
ره 

ما
 ش

  

۲۵

۷ 
ا

 

z  جزیره کیش همیشه  در جذب سرمایه گذاری های گردشگری پیشرو بوده
است. فرصت های کسب وکار در جزیره را چگونه ارزیابی می کنید؟

منطقــه�ازاد�کیــش�بــه�عنــوان�اولیــن�نمونــه�منطقه�آزاد�کشــور�ثبــت�شــده�و�از�قدمت�
بیشــتری�بــه�نســبت�ســایر�مناطــق�برخــوردار�اســت��رویکردهــای�اولیــه�که�برای�توســعه�
جزیــره�و�تبدیــل�آن�بــه�منطقــه�ازاد�در�نظــر�گرفتنــد،�موضوعــات�تجــاری�و�گردشــگری�

ــت�� بوده�اس
در�ایــن�دولــت،�هــر�نــوع�فعالیتــی�را�به�طــور�کارشناســی�در�دســتور�کار�قــرار�داده�ایــم�
و�طــرح�جامــع�توســعه�جزیــره�مجــددا�مــورد�بازنگــری�قــرار�گرفــت��در�مرحلــه�ی�تجدید�
موضوعــات�توســعه�کالبــدی�جزیــره�هســتیم��باتوجــه�بــه�وضعیــت�موجــود�و�فضایــی�
ــره� ــعه�جزی ــور�توس ــگری،�مح ــد،�گردش ــور�دارن ــادی�در�آن�حض ــای�اقتص ــه�بخش�ه ک

خواهــد�بــود�
بــا�چنیــن�رویکــرد�و�هدف�گــذاری،�مزیت�هــای�گردشــگری�بهتــر�شناســایی�می�شــود�
و�در�ســطح�ملــی�و�بین�المللــی�ایــن�ظرفیت�هــا�نمــود�می�یابــد��البتــه�صرفــا�شناســایی�
فرصت�هــا�کافــی�نیســت،�امکانــات�بازاریابــی�و�فعالیت�هــای�موفــق�گردشــگری�الزاماتــی�
را�می�طلبــد�کــه�هــر�مدیریتــی�بایــد�بــه�آن�توجــه�کنــد�و�مــا�نیــز�بــا�دقــت�و�حساســیت�

ایــن�مســیر�را�دنبــال�می�کنیــم�
بــه�دنبــال�ایــن�هســتیم�کــه�مزیت�هــای�گردشــگری�کیــش�را�کــه�امــکان�رقابتــی�
بیشــتری�فراهــم�مــی�کنــد�بــا�مشــارکت�بخــش�خصوصــی�شناســایی�و�ایجــاد�کنیــم��
ــافرت� ــای�مس ــزه��ه ــی�و�انگی ــش�خصوص ــرمایه�گذاری�بخ ــرای�س ــای�الزم��ب انگیزه�ه

ــرار�دارد� ــا�ق ــای�م ــره�در�اولویت�ه ــه�جزی بیشــتر�ب

z  شرایط کنونی اقتصاد تا چه اندازه طرح های توسعه ای کیش را تحت تاثیر
قرار داده و شــراطی کنونی نرخ ارز چه فرصت ها و تهدیدهایی را ایجاد کرده 

است؟

علی�رغــم�تنگناهــا�و�محدودیت�هــا،�معمــوال�در�اختــالف�نــرخ�پــول�ملــی�بــا�
ــش� ــی�بخ ــد��یک ــته�باش ــدی�را�داش ــترین�عای ــد�بیش ــوزه�می�توان ــی�دو�ح ارز�بین�الملل
صــادرات�و�دیگــری�بخــش�گردشــگری�اســت��هزینه�هــای�ســفر�بــه�مقاصــد�ارزان،�زمانی�
ــن� ــد��ای ــدان�می�کن ــا�را�دوچن ــد،�جذابیت�ه ــی�باش ــرخ�ارز�بین�الملل ــر�از�ن ــه�پایین�ت ک

مهــم،�در�کنــار�برخــی�تســهیالت�ســفر،�مصــداق�دارد��
فشــار�اقتصــادی�در�ســطح�کشــور�هســت�و�بــه�تبــع�آن�فعــاالن�جزیــره�نیــز�دســت�
بــه�گریبــان�هســتند���منتهــی�بــا��تمهیداتــی�کــه�انجــام�گرفــت،�تنــش�در�بخــش�منفــی�
بــازار�تاثیــر�جــدی�نداشــته�اســت��بــه�ایــن�بیــان�کــه�معمــوال�در�مقصدهــای�گردشــگری�
ــه�ایجــاد�و�طراحــی�حضــور� ــی�وظیف ــای�مختلف ــب�گردشــگران�مجموعه�ه ــرای�ترغی ب
گردشــگران�را�برعهــده�دارنــد�و�در�ســطح�جزیــره�و�ســازمان�نیــز�بــه�آن�پرداختــه�شــده�
اســت��مناســبت�ها�و�جشــنواره�های�کیــش�باعــث�انگیــزه�ســفر�بیشــتر�مــردم�بــه�جزیــره�

ــود�� ــش�می�ش کی
در�جشــنواره�های�تابســتانی��امســال�ســعی�شــد�بــا�تغییــر�در�رویکــرد�و�بــرای�کمــک�
بــه�کاهــش�هزینه�هــای�ســفر،�انگیزه�هــای�دوچنــدان�بــرای�حضــور�گردشــگران��ایجــاد�
کنــد��هرچنــد�در�همــان�مقطــع�بــا�تغییــر�نــرخ�ارز�مســافرتی�روبــرو�شــدیم�کــه�چالشــی�

بــرای�تصمیــم�ســفرهای�داخلــی�ایجــاد�کرد��
بالفاصلــه�توانســتیم�طــرح�حضــور�«هــر�گردشــگر�یــک�کارت�هدیــه»�را�بــا�کمــک�
ــق� ــرادی�تعل ــه�اف ــه�ب ــن�کارت�هــای�هدی ــم��ای ــه�اجــرا�بگذاری ــره�ب ــی�جزی ــان�مال حامی
ــد�و�در�هتل�هــا�اقامــت�داشــتند�� ــه�جزیــره�ســفر�می�کردن ــا�بســته�تــور�ب گرفــت�کــه�ب
ــه� ــفر�ب ــش�س ــار�کاه ــا�دچ ــه�تنه ــل�ن ــال�های�قب ــه�س ــه�نســبت�ب ــد�ک ــه�آن�ش نتیج
جزیــره�نشــدیم�بلکــه�امســال��۱۰درصــد�هــم�افزایــش�حضــور�گردشــگری�داشــتیم��در�
واحدهــای�اقامتــی�هــم�متوســط�ســطح�اشــغال�هتل�هــا�نســبت�بــه�ســال�قبــل��۶درصــد�
افزایــش�داشــت��ایــن�در�حالــی�اســت�کــه�برمبنــای�سیاســت�های�قبلــی،�کاربری�هــای�
مســکونی�در�ســطح�جزیــره�بــه�شــدت�افزایــش�یافتــه�و�ایــن�موضــوع�نگرانی�هایــی�را�در�

معاون گردشگری منطقه ازاد کیش در گفت وگو با ماهنامه سفر:

کیـش: مـقصد 
رویـدادمحور

بخش�هــای�اقامتگاهــی�ایجــاد�کــرده�اســت��از�ایــن�دســت�تمهیــدات،�ســبب�می�شــود�
ــا��از�نگرانی�هــای�بخــش�خصوصــی�کاســته�شــود�� ت

از�طــرف�دیگــر�تعامــل�خــوب�صنــف�بــازار�هم�رضایــت�نســبی�را�از�حضور�گردشــگران�
در�بازارهــا�ایجــاد�کــرد��تمــام�این�طرح�هــا�در�جزیــره�کیــش،��زنجیــره�وار�بــه�هــم�مرتبــط�
ــرای�گردشــگران�معنــا�و�مفهــوم�دارد�� ــرای�ترغیــب�انتخــاب�مقصــد�کیــش�ب ــوده�و�ب ب
کیــش�برخــی�مزیت�هــای�جدیــد�پیــدا�کــرده�اســت�و�البتــه�برخــی�مزیت�هــای�قبلــی�
را�از�جملــه�خریــد�بــه�تدریــج�از�دســت�می�دهــد��بــا�توجــه�بــه�ایــن�مزیت�هــا،�رویکــرد�
اصلــی�ســازمان،�تقویــت�گردشــگری�رویدادمحــور�اســت��تجربه�شــش�ماه�نخســت�ســال�
ــخص� ــان�مش ــا�درج�زم ــی�را�ب ــبت�ها�و�رویدادهای ــرگاه�مناس ــه�ه ــان�داد�ک ــاری�نش ج
برنامه�ریــزی��کنیــم�امــکان�عرضــه�این�هــا�در�خــاک�اصلــی�و�دفاتــر�مســافرتی�کــه�اقــدام�
بــه�خریــد�تــور�می�کننــد�وجــود�دارد��ایــن�موضــوع�را�تبدیــل�بــه�پیش�فــرض�کردیــم��
ــات�نمایشــگاهی،�فرهنگــی�و� ــه�موضوع ــی�از�جمل ــای�مختلف ــا�در�گروه�ه ــن�رویداده ای
هنــری�حتــی�در�بخش�هــای�بین�المللــی�و�کنســرت�های�بین�المللــی�به�ویــژه�در�
شــرایط�کنونــی�نــرخ�ارز�می�توانــد�فرصت�هــای�جدیــد�و�تــوازن�نســبی�ایجــاد�کنــد�تــا��

حــوزه�ســفر�بــه�کیــش�محــدود�بــه�فصــل�خاصــی�نباشــد�
ــه� ــت��تجرب ــوری�اس ــوع�دریامح ــگری،�موض ــت�گردش ــم�معاون ــای�مه از�رویکرده
یک�ســال�اخیــر�نشــان�داد�کــه�عالقه�منــدی�مــردم�بــه�اســتفاده�از�مزیت�هــای�دریایــی�
کیــش�بــه�نســبت�ســال�های�قبــل�افزایــش�یافتــه�و�ســازمان�طــرح�ایجــاد�دو�پــالژ�دیگــر�

ــتور�کار�دارد� را�در�دس

z  سرمایه گذاران عموما از هزینه های ناگزیر در جزیره گالیه دارند که بر روی
کســب و کار هتل ها تاثیر بازدارنده داشته اســت. این هزینه ها بیشتر از آن 

چیزی است که انتظار می رفت. چتر حمایتی سازمان چگونه است؟
ــت��در� ــر�نیس ــی�باالت ــرزمین�اصل ــوب�در�س ــرخ�مص ــرژی�از�ن ــای�ان ــرخ�حامل�ه ن
ســال�های�قبــل�در�قالــب�برخــی�واگذاری�هــا�کــه�دقیــق�مدیریــت�نشــده�بــود،�نیــروگاه�
اصلــی�بــرق�و�تامین�کننــده�آب�جزیــره�کیــش�بــا�شــرایطی�بــه�بخــش�خصوصــی�واگــذار�
شــده�منتهــی��بــا�توجــه�بــه�ســهامی�کــه�ســازمان�منطقــه�آزاد�کیــش�در�اختیــار�دارد�
ایــن�وضعیــت�بــه�گونــه�ای�مدیریــت�می�شــود�کــه�تاثیــرات�مدیریتــی�آن�بــه�نفــع�فعاالن�
ــای� ــا�نرخ�ه ــا�ب ــای�هتل�ه ــه�ه ــازمان،�تعرف ــات�س ــاس�تصمیم ــر�اس ــد��ب ــره�باش جزی
ترجیحــی�محاســبه�می�شــود��مراکــز�خدماتــی�و�پذیرایــی�نیــز�زیــر�ایــن�چتــر�حمایتــی�
قــرار�خواهنــد�گرفــت�و�کاهــش�هزینه�هــای�نــرخ�حامل�هــای�انــرژی�را�بــرای�واحدهــای�

ــم� ــی�فراهــم�می�کنی اقامت

z  خرید هم جذابیت های خود را در جزیره کیش از دســت داده اســت. در 
نگاه عمومی حجم پروژه های نیمه تمام باالست.به این ترتیب وضعیت طرح های 

نیمه تمام چه می شود؟ 
ایــن�ارزیابــی�را�از�منظــر�کارشناســان�بیرونــی�خدمــت�شــما�عــرض�می�کنــم�حضــور�
آقــای�دکتــر�انصــاری�الری�بــه�ریاســت�ســازمان�منطقــه�ازاد�کیــش�هم�زمــان�بــود�بــا�
ــات� ــتند�و�تصمیم ــری�داش ــان�تدابی ــور��ایش ــر�کش ــادی�در�سرتاس ــای�اقتص نگرانی�ه
بســیار�خــوب�و�راهگشــایی�بــرای�تعییــن�تکلیــف�پروژه�هــای�نیمــه�تمــام�اتخــاذ�شــد�
ــودگی� ــد��بخش ــال�می�کنن ــی�دنب ــیر�خوب ــا�را�در�مس ــادی�پروژه�ه ــاالن�اقتص ــه�فع ک
بســیاری�از�جرایــم�و�تاخیــرات،�نحــوه�محاســبه�میــزان�تاخیرهــا�از�تمهیداتــی�بــوده�که�
بــه�پیشــبرد�امــور�کمــک�کــرده�اســت��تســهیالتی�از�جملــه�افزایــش�طــول�مجوزهــا�
از�یک�ســال�بــه�ســه�ســال�و�کاهــش�ضرایــب�مالیاتــی�کــه�بعــد�از��۲۰ســال�معافیــت�
ــا�ســرمایه�گذاران�احســاس��کننــد� ــوده�ت ــه�آن�تعلــق�گرفتــه�از�دیگــر�مشــوق�هایی�ب ب
ــرو� ــرمایه�گذاری�ها�در�گ ــر�از�س ــی�دیگ ــت��برخ ــر�هس ــا�میس ــه�پروژه�ه ــکان�ادام ام
بانک�هــا�بــوده�و�بانک�هــا�تــوان�اجرایــی�بــرای�پروژه�هــا�صــرف�نمی�کننــد��بــا�رویکــرد�
مثبــت�رییــس�ســازمان،�برخــی�از�ســرمایه�گذاران�ایرانــی�خــارج�از�کشــور�جــذب�ایــن�
ــه� ــای�مربوط ــا�بانک�ه ــرخ�ارز�ب ــر�ن ــن�تغیی ــا�ای ــده�اند�و�ب ــام�ش ــای�نیمه�تم پروژه�ه

ــاز�کننــد� تعامــل�کــرده�تــا�بتواننــد�گــره�پروژه�هــا�را�ب
ــد��فضــای�کســب�و�کار� ــذر�کن ــچ�گ ــن�پی ــا�حــدودی�از�ای ــق�شــده�ت ســازمان�موف
اطمینان�بخــش�شــده�و�ســرمایه�های�ایرانیــان�مقیــم�خــارج�ریســک�را�پذیرفتــه�و�وارد�

ــم�در� ــود�ه ــع�خ ــازمان�از�مناف ــده�اند�و�س ــا�ش فضــای�کســب�و�کار�و�گشــایش�پروژه�ه
مــواردی�گذشــته�اســت��بــه�اختصــار�عــرض�کنــم�کــه�در�حــوزه�واحدهــای�اقامتــی�هتلی�
داشــتیم�کــه�دو�ســال�متوقــف�مانــده�بــود�و�ســرمایه�گذار�ایرانــی�کــه�در�خــارج�از�کشــور�
ســاکن�بــود�در�کمتــر�از��۷مــاه�پــروژه�را�بــه�اتمــام�رســاند�کــه�در�مــدار�بهره�بــرداری�قــرار�
گرفــت��بازارهــای�در�حــال�ســاخت�و�برخــی�دیگــر�از�فعالیت�هــا�شــکل�گرفتــه�اســت�و�

نتایــج�بهتــری�هــم�شــاهد�هســتیم�

z  در مورد پروازهای شرکت  هواپیمایی کیش، این پروازها با سایر ایرالینها
ارتباط مبادله مســافر ندارند. این عامل بازدارنده ای اســت که گردشگران 
خارحی به ســختی می توانند کیش را به عنوان یک مقصد گردشگری انتخاب 
کنند. کیش ایر برای این که بتواند فعالیت هوایی خود را گســترش دهد الزم 

است با سایر ایرالین های خارجی تفاهم نامه مبادله مسافر داشته باشد.
بــا�توجــه�بــه�این�کــه�ســازمان�منطقــه�ازاد�کیــش،�شــرکت�هواپیمایــی�کیــش�را�نیــز�
در�اختیــار�دارد،�اولویــت�و�ماموریــت�ایــن�شــرکت�هواپیمایی،�تقویــت�و�پشــتیبانی�جزیــره�
کیــش�و�برنامه�ریــزی�ســفر�به�عنــوان�مبــدا�و�مقصــد�کیــش�اســت��در�حــال�حاضــر��۷۰

درصــد�پروازهــای�هواپیمایــی�کیــش�در�مبــدا�و�مقصــد�جزیــره�اســت�
بــا�توجــه�بــه�این�کــه��شــرکت�هواپیمایــی�کیــش�ایــن�حجــم�از�جابجایــی�را�انجــام�
می�دهــد�در�تعییــن�نــرخ�پایــه�مســافرت�های�هوایــی�نیــز�موثــر�اســت��علــی�رغــم�ایــن�
ــه� ــر�روی�ایرالین�هــا�دارد�امــا�در�مســیرهایی�کــه�ب ــرخ�ارز�تاثیــر�منفــی�ب کــه�تغییــر�ن
ســمت�کیــش�منتهــی�می�شــود،�ســازمان�و�ایــن�شــرکت�هواپیمایــی�نــه�طلــب�انتفاعــی�

دارنــد�بلکــه�قایــل�ارایــه�یارانــه�بــه�ســمت�کیــش�هســتند�
یکــی�از�تاکیــدات�کیش�ایــر�گســترش�شــبکه�پــروازی�بــه�کشــورهای�حــوزه�خلیــج�
فــارس�بــوده�و�از�اواســط�ســال��۹۶بــا�راه�انــدازی�مســیر�مســقط-�کیــش�ســامان�پیــدا�
کــرد��علی�رغــم�ایــن�کــه�ایــن�مســیر�بیــش�از��۲مــاه�زمــان�بــرد�تــا�بازاریابــی�و�برندینــگ�
کــردن�ایــن�مســیر�بــرای�عمــان�جــا�بیافتــد�هم�اکنــون�اســتقبال�رو�بــه�گســترش�اســت�
و�پروازهــا�از�دو�پــرواز�هفتگــی�بــه�ســه�پــرواز�رو�بــه�افزایــش�اســت��همیــن�بحــث�را�در�
ــز�جــزو� ــه�دوحــه�نی ــم�و�درخواســتی�از�مســیر�کیــش�ب ــه�کیــش�داری ــی�ب مســیر�دوب

برنامه�هاســت�
نــگاه�اولیــه�و�ســاختاری�هواپیمایــی�کیــش�ایــر�بیشــتر�پروازهــای�چارتــری�بــوده�کــه�
ســعی�می�کنیــم�بــا�وصــل�شــدن�بــه�نرم�افزارهــای�بین�المللــی�در�ایــن�عرصــه�فــروش�

کیــش�بــه�عنــوان�یــک�مقصــد�بین�المللــی�گردشــگری��فراهــم�شــود�
تفاهم�نامــه�ای�نیــز�بــا�خــط�هوایــی�ترکیــه�داریــم�کــه�تبلیغــات�جزیــره�کیــش�در�
ــق� ــا�پروازهــای�تجــاری�از�طری ــاب�دارد��مســافرانی�کــه�ب ــروازی�آن�بازت شــبکه�درون�پ
شــرکت�هواپیمایــی�ترکیــه�بــه�یکــی�از�مقاصــد�داخلــی�کشــور�ســفر�می�کننــد�امــکان�
پــرواز�و�اقامــت��۳شــب�رایــگان�در�جزیــره�کیــش�هــم�برایشــان�فراهــم�اســت�کــه�تاکنون�

ــم� ــان���۴گــروه�مســافر�بوده�ای میزب

ــن  ــش ای ــره کی ــی در جزی ــات دریای ــی و تفریح ــای آب ورزش ه
روزهــا در کانــون توجــه عالقه منــدان قــرار  گرفتــه اســت.  هرچنــد 
ممکــن اســت برخــی جذابیت هــا ماننــد مراکــز خریــد  کــه زمانــی 
ــه  ــورد توج ــر م ــود، کم ت ــره ب ــه جزی ــافران ب ــی مس ــدف اصل ه
ــتر  ــه بیش ــش هرچ ــره کی ــت گذاری های جزی ــرد سیاس ــرار بگی ق
ــی،  ــات دریای ــت. تفریح ــی اس ــی آن متک ــای طبیع ــر جذابیت ه ب
ــودن  ــذت ب غواصــی زیــر آب و شــنا در ســواحل خلیــج فــارس و ل
ــوع و  ــوای مطب ــا آن ه ــز ب ــل پایی ــی در فص ــناورهای تفریح در ش

دلپذیــر حــس و حــال دیگــری دارد.  ایــن روزهــا کــه نــرخ ارزهــای 
خارجــی افزایــش  داشــته، ایــن جزیــره بــرای گردشــگران خارجــی 
ــاون  ــان مع ــای علی رضــا قائدی ــا آق ــدان دارد. ب جذابیت هــای دوچن
گردشــگری کیــش بــه گفت وگــو نشســتیم و وضعیــت کســب وکار در 
جزیــره کیــش را بــه بحــث گذاشــته ایم. تحصیــالت آقــای قائدیــان 
کارشناســی ارشــد مدیریــت بازرگانــی با گرایــش مدیریــت راهبردی 
ــرکل میــراث فرهنگــی و  ــا ۱۳۸۵ مدی اســت. ایشــان از ســال ۷۸ ت

ــد: ــو را می خوانی ــن گفت وگ ــود. ای ــارس ب ــتان ف ــگری اس گردش



جزیــره  هتل هــای  ماهنامــه: 
کیــش از تنــوع باالیــی در ایــن 
ــرای  ــتند. ب ــوردار هس ــره برخ جزی
ــب خواهد  خواننــدگان ماهنامــه جال
ــره  ــای جزی ــد هتل ه ــا بدانن ــود ت ب
ــد و  ــی دارن ــای اقامت ــه ظرفیت ه چ
ــه  ــان چگون ــت کسب وکارش وضعی

ــت؟ اس
مســیح اهلل صفــا: �۵۰هتــل�بــا�
ــر��۱۳۰۰۰ ــغ�ب ــاق�و�بال ــت��۴۸۳۰ات ظرفی
تخــت�در�جزیــره�کیــش�فعالیــت�می�کند��
منتهــی�بــرای�ایــن�تعــداد�هتــل،�
برنامه�هایــی�از�گذشــته�تدویــن�شــده�کــه�
ــی�نشــده�اند��توجــه�داشــته� ــا�اجرای عموم
ــم�انداز� ــا�چش ــرمایه�گذار�ت ــه�س ــید�ک باش
ــد� ــته�باش ــد�نداش ــرای�درآم ــداری�ب پای
قــادر�نخواهــد�بــود�خدمــات�خــود�را�
توســعه�دهــد��جزیــره�کیــش�حــاال�منطقه�
جاافتــاده�ای�اســت��در�مقاطعــی،�هتل�های�
جزیــره�ماننــد�هتــل�داریــوش،�هتــل�
شــایگان�و�هتــل��دریایــی�ترنــج�بــه�عنوان�
نقطــه�عطــف�ســرمایه�گذاری�مطــرح�
ــه� ــی�کســب�وکار�ب ــد��شــرایط�کنون بوده�ان
گونــه�ای�اســت�کــه�حــاال�چندمــاه�از�ســال�
را�ســر�بــه�ســر�می�گذرانیــم�و�چنــد�مــاه�از�

ــم� ــه�می�دهی ــال�را�یاران س
ــت� ــون�بلی ــش�تاکن ــاه�پی ــار�م از�چه
ــد�و� ــران�ش ــا�گ ــت�هواپیم ــت�و�برگش رف
ــرار�داد�� ــر�ق ــت�تاثی ــی�را�تح ــازار�هوای ب
ــا�راه�ورود� ــه�تنه ــت�ک ــی�اس ــن�در�حال ای
بــه�جزیــره�کیــش�از�طریق�هواپیماســت�و�
مســافران�زمینــی�و�دریایــی�در�زمان�هــای�
چــارک� بنــدر� در� دریــا،� پرتالطــم�

می�شــوند� زمین�گیــر�
رســالت�هواپیمایــی�کیــش�همــواره�بــر�
ایــن�اصــل�بــوده�تــا�مســافر�را�بــه�جزیــره�
بیــاورد،�حتــی�اگــر�زیــان�بدهــد�ســازمان�

منطقــه�ازاد�کیــش�موظــف�بــه�حمایــت�از�
ایــن�شــرکت�هواپیمایــی�اســت�و�یارانــه�به�
ــرکت� ــن�ش ــاال�ای ــرد��ح ــق�می�گی آن�تعل
ــه�نظــر�می�رســد�کــه�خــود� هواپیمایــی�ب
پرچــم�دار�گرانــی�بلیت�هــای�هوایــی�شــده�

اســت�
ــر،� ــای�اخی ــدوق: گرانی�ه ــی ص عل
ــده� ــل�بازدارن ــک�عام ــد�ی ــد�می�توان هرچن
ــرای� ــان�ب ــن�زم ــاال،�بهتری ــا�ح ــد�ام باش
اســت�� خارجــی� گردشــگران� جــذب�
ــوی� ــادی�از�س ــال�زی ــا�اقب ــا�ب ــن�روزه ای
گردشــگران�لبنانــی�بــرای�ســفر�بــه�کیش�
روبــرو�هســتیم��تقاضایــی�را�بــرای�افــزودن�
پروازهــا�در�ایــن�مســیر�داشــتیم�کــه�هنوز�
قیمت�گــذاری�مســیر�ارایــه�نشــده�اســت��
ــم� ــر�ه ــه�از�قط ــت�ک ــی�هس صحبت�های
پــرواز�داشــته�باشــیم�امــا�موفقیــت�کیــش�
در�آن�بخشــی�اســت�کــه�بــا�دیگــر�خطوط�
ــال�مســافر� ــرارداد�انتق ــی�خارجــی�ق هوای

داشــته�باشــند��از�ســوی�دیگــر،�عمانی�هــا�
هــم�اســتقبال�بســیار�مناســبی�از�ایــن�بازار�

داشــته�اند�
آخــر� کرده�انــد� عــادت� عمانی�هــا�
ــد��در�کشورشــان� ــه�دوبــی�برون هفته�هــا�ب
ــم� ــافاری�ه ــا�س ــوب�و�ی ــی�خ ــارک�آب پ
ندارنــد��وجــود�چنیــن�امکاناتــی�در�کیــش�
ــت�� ــذاب�اس ــیار�ج ــا�بس ــرای�عمانی�ه ب
ــش� ــه�کی ــنبه�ب ــنبه�و�ش ــا�چهارش آن�ه
عمانــی� گردشــگران� اغلــب� می�آینــد��
ــبک� ــا�س ــح�آنه ــتند�و�تفری ــرد�هس مج
ــم� ــکلی�ه ــچ�مش ــه�هی ــت�ک ــی�اس خاص

بــرای�کشــور�ایجــاد�نمی�کنــد��
صفــا:�متاســفانه�رایزن�هــای�فرهنگــی�
ــرای� ــدان�ب ــلمان�چن ــورهای�مس در�کش
معرفــی�بــازار�ســفر�بــه�ایــران�و�بــه�ویــژه�
کیــش�فعــال�نیســتند��االن�هــر�گردشــگر�
ــره� ــه�جزی ــا�هــر�بودجــه�ای�ب خارجــی�و�ب
ــیار� ــدی�بس ــا�مقص ــد،�این�ج ــش�بیای کی

به�صرفــه�اســت�و�از�هتل�هــای�کیــش�
بــا�نــرخ�بســیار�رقابتــی�خدمــات�مناســبی�

ــد��� ــت�می�کنن دریاف
فرشــید ابراهیمــی:�تحــوالت�جزیره�
کیــش�را�کــه�مــرور�کنیــم،�شــاهد�اتفاقات�
ــا� ــتیم،�ام ــاص�هس ــع�خ ــوب�در�مقاط خ
ــرح� ــک�ط ــوب�ی ــات�در�چارچ ــن�اتفاق ای
جامــع�نبــوده،�بلکه�عمومــا�مدیــران،�روش�

ــد�� ــون�و�خطــا�را�پیــش�گرفته�ان آزم
ــتان،� ــافرانی�از�ارمنس ــته،�مس در�گذش
ــرای� ــد�و�ب ــش�می�آمدن ــه�کی ــیه�ب روس
ایجــاد� دســتی� صنایــع� بــازار� آن�هــا�
داخــل� تولیــدات� آن�هــا� بــود�� شــده�
ــی� ــش�پایگاه ــد��کی ــور�را�می�خریدن کش
ــا� ــود��ام ــم�ب ــدد�ه ــادرات�مج ــرای�ص ب
ــرح� ــام�مط ــن�ابه ــن�ای ــرای�م ــه�ب همیش
ــه� ــات�خــوب�ب ــن�اتفاق ــوده�کــه�چــرا�ای ب
ــران� ــرا�مدی ــف�می�شــود��چ ــاره�متوق یکب
ــرای�توســعه� ــردی�را�ب سیاســت�های�راهب

اعضای جامعه هتلداران کیش در گفت وگو با ماهنامه سفر:

سیاستی دگر باید...

کیــش، جزیــره آرامــش سال هاســت بــه عنــوان مقصد زیبــای گردشــگری، 
ــوده اســت.  ــان ب ــح هم وطن ــات فراغــت و تفری ــرای اوق ــه ای مناســب ب گزین
ــب  ــه مرات ــای ب ــز از ظرفیت ه ــش نی ــداری کی ــت هتل ــع آن صنع ــه تب ب
توســعه یافته ای بــه نســبت ســرزمین اصلــی برخــوردار اســت. بــا ایــن وجــود 
هتلــداران ایــن جزیــره بــا چالش هــای عدیــده ای دســت و پنجــه نــرم کــرده 

و خواســتار تدابیــر ویــژه ای هســتند. 
ــه  ــر ب ــی دیگ ــب وکار و بخش ــت کس ــه وضعی ــا ب ــن چالش ه ــی از ای بخش

ــود. ــط می ش ــگر مرتب ــذب گردش ــی ج ــت های کل سیاس
ماهنامــه ســفر در ایــن شــماره بــا جمعــی از اعضــای هیــات مدیــره جامعه 
هتلــداران کیــش بــه گفت وگــو نشســته اســت. در ایــن نشســت کارشناســی 
ــدوق،  ــی ص ــش، عل ــداران کی ــه هتل ــس جامع ــا، ریی ــیح اهلل صف ــان مس آقای
فرشــید ابراهیمــی، فرشــید کریمــی، محمدرضــا کلینــی و محمــد پورقاســمی 
ــده  ــت گذاری های آین ــول در سیاس ــش، تح ــداران کی ــه هتل ــای جامع از اعض

را بــرای توســعه پایــدار کیــش  خواســتار شــدند.

۲۷

۷ 
ا

 

چالش های پیش روی کیش 
در جذب گردشگر خارجی 

با�تمام�تهدیدها�و�فرصتها�،�قیمت�کماکان�یکي�از�
مهم�تریــن�عوامل�موثر�در�جذب�گردشگر�به�مقاصد�
گردشگري� مقصد� بهعنوان� ایران� است�� گردشگري�
بهطور�عام�و�کیش�به�طور�خاص�هماکنون�ارزانترین�
مقصد�براي�گردشگران�خارجي�اســت��اما�با�وجود�
افزایش�قابل�توجه�نرخ�برابري�ارزهاي�خارجي�با�ریال�
که�منجر�به�ارزان�تــر�شدن�خدمات�در�داخل�کشور�
براي�گردشگران�خارجي�شده،�مسافران�خارجي�هنوز�
به�جزیره�کیش�اقبال�نشان�نداده�انــد���ماهان�مدون�
سازمان� فرهنگي� میراث� و� گردشگري� توسعه� مدیر�
که� دارد� عقیده� این�خصوص� در� کیش� آزاد� منطقه�
زیرساختها�و�فرایند�هاي�گردشگري�جزیره�نیازمند�
بازبیني�دقیقتري�است�و�الزم�است�تمرکز�بیشتري�بر�
پایش�مسیرهاي�ورودي�و�راه�هاي�دسترسي�به�کیش�
از�دیدگاه�یک�گردشگر�خارجي�داشته�باشیم��او�در�
پاسخ�به�این�پرسش�که�مشکالت�زیرساختي�از�چه�
جنسي�است�ميافزاید:�با�تمرکز�بر�بازار�هدف�خارج�
از�ایران،�مشکالت�زیرساختي�از�انواع�مختلفي�هستند�
که�شاید�براي�بازار�داخلي�مورد�توجه�قرار�نگیرند�و�یا�
از�اهمیت�کمتري�برخوردار�باشند�اما�یکي�از�مواردي�
که�تاکنون�کمتر�به�آن�توجه�شده�است�لزوم�شناخت�
دقیق�دروازه�ورود�به�کیش�است���همه�فکر�ميکنند�
که�این�دروازه�ورودي،�فرودگاه�یا�بندر�گاه�کیش�است�
خارجي� گردشگران� دیدگاه� از� نیست�� طور� این� اما�

ــتند� فرودگاه�هاي�مبداء،�دروازه�ورود�هس
اگر�همه�فعالیت�هاي�بازاریابي�و�تبلیغاتي�در�بازار�
هدفي�خارج�از�ایران�منجر�به�جلب�توجه�گردشگري�
ــفر� ــرای�س ــود�و�این�گردشگر�بخواهد�کیش�را�ب ش
انتخاب�کند،�چه�طــور�باید�به�این�مقصد�بیاید�؟�در�
حاضر� حال� در� که� دارد� وجود� مسیر� سه� تنها� واقع�
مسیر� »از� است�:� شده� شناخته� ما� خود� براي� فقط�
یکي�از�شهر�هاي�داخل�کشور�،�از�دبي�و�از�مسقط«��
دسترسي� فوق� مسیرهاي� از� هیچ�کــدام� از� البته� و�
بیاید،� اصلي� سرزمین� از� اگر� داشت�� نخواهد� راحتي�
تا� امامخمیني� بینالمللي� فرودگاههاي� از� است� الزم�
فرودگاه�مهرآباد�را�به�همراه�چمدان�خود�طي�کرده�و�
با�تاخیر�دســتکم�نیم�روزه�بلیــت�کیش�را�تهیه�کنــد�

و�البته�روادیــد�ایران�را�هم�داشته�باشد�که�در�این�
حالت�عمال�دو�مزیت�رقابتي�کیش�که�آرامش�و�عدم�
نیاز�به�روادیــد�را�از�دست�داده�است��از�مسیر�هاي�دبي�
و�مسقط�هم�همین�طــور�است�و�امکان�تهیه�بلیــت�
نه�چندان� البته� و� مقاصد� آن� خود� در� به�جــز� کیش�
راحت�و�شفاف�وجود�ندارد��بنابراین�یا�باید�مسیرهاي�
بین�المللي�به�مقصد�کیش�توسط�ایرالین�هاي�خارجي�
وجود�داشته�باشد�و�یا�امکان��Code Shareشدن�ان�
ــی�با�پرواز�هاي�کیش�ایر��فراهم�شــود�� خطــوط�هوای
جهت� الزم� سرمایه�گذاري� است� نیاز� � راستا� این� در�
ارتقای�زیرساخت�هاي��فني�الزم�نیز�صورت�پذیرد�و��
این�نوع�اقدامات�مي�تواند�کیش�را�در�سطح�بین�الملل�
دسترسپذیرتر�کــرده�و�به�نوعي�دروازه�هاي�کیش�را�

باز�کند��� بروي�جذب�گردشگران�خارجي�
دبي-�� �- � کیش� پروازي� مسیر� ميافزاید:� مدون�
کیش�که�ســال�ها�قدمت�دارد�و�به�نوعي�تنها�مسیر�
تاریخي� قدمت� لحاظ� از� کیش� به� ورودي� بین�المللي�
بر� ســال�ها� تجارتشان� تمرکز� ميآید�،� حساب� به�
و� بود� متمرکــز� امارات� روادید� تمدید�کنندگان� بازار�
توجهي� داشت� بازار� این� که� خوبي� رونق� به�دلیــل�
با� ارتباط�موثر� ایجاد� و� توسعه�در�بخش�هاي�دیگر� به�
ــی�در�دبي�نداشت���کیشایر�سابقه� دیگر�خطــوط�هوای
را� کیش� به� بینالمللي� پروازهاي� مسیر�هاي� برقراري�
دارد��همچنین�هواپیمایي�زاگرس�نیز�چند�سال�پیش�
پرواز�استانبول�را�برقرار�کرد�که��تنها�چندماه�دوام�آورد���
بین�المللي� گردشگران� جذب� در� عمدتا� مسیر�ها� این�
الزم� ترویجي� و� تبلیغي� فعالیت�هاي� و� بودند� ناموفق�
دیگري� مسیر� هیچ� به� زیرا� بود� نگرفته� صورت� هم�
وصل�نبودند�و�صرفا�از�همان�مقصد�مي��بایست�تامین�
اگر� است�� مشکلي� بسیار� کار� که� می�کردنــد� مسافر�
یک�خــط�هوایــی�خارجي�مستقیما��به�کیش�پرواز�
داشته�باشد�و�مسیر�برنامهاي�بگذارد�عمال�این�مشکل�
برطرف�می�شــود�که�مسلما�نیاز�به�تامین�الزم�و�توجیه�

است� اقتصادي�
مدون�حمل�و�نقل�دریایي�را�موضوع�پیچیدهتري�
ارزیابي�کرد�و�افزود:�اتکا�به�حملونقل�دریایي�در�جذب�
ميخواهد�� دقیقتري� برنامهریزي� خارجي� گردشگران�
بــرای� که� باشیم� داشته� مسیري� از� تصوري� باید�
همیشه�پایدار�باشد�و�تغییرات�جوي�کمترین�تاثیر�را�
در�برقراري�آن�داشته�باشند�که�این�امر�با�بهره�گیري�
از�کشتي�هایي�میسر�می�شــود�که�یا�در�ایران�وجود�
به� نیاز� آن�هــا� شدن� اقتصادي� اینکه� یا� و� ندارند�
فعالیت�ها�و�اقدامات�بسیاري�است��کشتي�«ساني»�که�
سال�گذشته�در�کیش�پهلو�گرفت�،�هم�کنون�در�مسیر�
بندرعباس�-�شارجه�بار�و�مسافر�ميبرد��و��۲۴ساعته�
در�حال�تردد�است��اگر�در�مسیر�کیش�این�شناور�را�
به�ظرفیت� توجه� با� فرستادیم� مي� دیگر� هرکجاي� به�
آن�توجیه�اقتصادي�نداشت�و�شناورهاي�کوچکتر�هم�

این�مسیر�را�حفظ�کنند�� نميتوانند�
است� سالي� چند� که� دارد� تاکید� مدون� آقاي�
اول� اولویت� کیش� جزیره� در� خرید� گردشگري�
گردشگران�ورودي�نیست�و�ذائقه�بازار�ایران�عوض�شده�
است���گرایش�اصناف�به�فروش�اجناس�ارزان�قیمت�تر�
در�ســال�های�اخیر�بازار�را�به�سمت�مسافران�ارزانتر�
کشاند�و�همین�چرخه�معیوب�ادامه�داشت�تا�این�مزیت�
کیش�در�رقابت�با�دیگر�مقاصد�داخلي�و�خارجي�مورد�
توجه�گردشگران�ایراني�از�دست�رفت���آن�چیزي�که�
در�گردشگري�خرید�مورد�توجه�و�زمینه�ساز�جذابیت�
خوب� کیفیت� و� تفاوت� گردشگری�ســت،� نوع� این�
اجناس�در�کنار�قیمت�مناسب�و�وجود�فرصت�خرید�
شده� انجام� برنامه�ریزي� با� لذا� است�� خانواده� کنار� در�
مجتمعهاي�در�حال�ساخت�در�کیش�نیز�صرفا�مراکز�
بود�و�مقاصد�تفریحي�،�گردشگري�در� خرید�نخواهند�

کنار�فرصت�خرید�فراهــم�خواهد�شــد�
را� کیش� رقابتي� مزیت�هاي� از� یکي� مدون� آقاي�
اتکا�بر�ظرفیتهاي�تفریحي�و�گردشگري�دریایي��آن�
امســال� تابستان� در� جالبي� تجربه� گفت:� و� برشمرد�
داشتیم�که�کنسرت�دو�گروه��خواننده�خارجي�براي�
اولین�بار�در�کیش�اجرا�شد�:�گروه�کولي�هاي�اسپانیا�و�
الیاسیالچینتاش�خواننده�ترکیه�اي��در�زمان� کنسرت�
باال� توجهي� قابل� میزان� به� تقاضا� رویداد� این� اجراي�
رفت��در�سه�روزي�که�الیاس�در�کیش�کنسرت�داشت،�
�۱۰هزار�نفــر�به�یکباره�افزایش�ورودي�داشتیم�و�اقامت�
و�مدت�ماندگاري�به�مراتب�باالتر�از�انتظار�بود��براساس�
مطالعات�انجام�شده�تا�زماني�که�ورودي�مسافر�روزانه�
بیش�از��۴۰۰۰نفر�باشد،�تقریبا�همه�ذینفعان�صنعت�
گردشگري�جزیره�را�بهره�منــد�می�کنــد�و�البته�در�

ایام�نوروز�این�رقم�تا��۱۸۰۰۰هم�رسیده�است��
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و�پیشــبرد�امــور�پیــش�نگرفته�انــد؟
ــره� ــت�در�جزی ــه�می�توانس ــی�ک طرح
کیــش�موثــر�باشــد�بازارســازی�بــرای�
ــا� ــود��آن�ه ــزی�ب ــلمانان�مال ــاج�مس حج
کــه�بــه�جــده�ســفر�می�کننــد،�در�راه�
ــتند� ــور�می�توانس ــه�کواالالمپ ــت�ب بازگش
ــد�� ــد�صباحــی�در�کیــش�اقامــت�کنن چن
ــد�کــه�اگــر�مســلمان� مالزیایی�هــا�معتقدن
از�فریضــه�حــج�در� بازگشــت� هنــگام�
کشــور�ثالثــی�توقــف�داشــته�باشــد�ثــواب�
ــه� ــده�ب ــن�ع ــرد��االن�ای ــدان�می�ب دوچن
جاکارتــا�می�رونــد��کیــش�می�توانســت�
ــن� ــت�ای ــرای�اقام ــمندی�ب ــت�ارزش فرص

ــد� ــلمانان�باش ــت�از�مس دس
فرشــید کریمــی: اگــر�بــه�کتابخانــه�
مرکــز�اســناد�کیــش�مراجعــه�کنیــد،�
ــعه� ــع�توس ــرح�جام ــه�ط ــد�ک درمی�یابی
کیــش�از�پیــش�از�انقــالب�تهیه�شــده�و�در�
آن�زمــان�ایــن�جزیــره�بــه�عنــوان�پایلــوت�
ــود� ــده�ب ــاب�ش ــران�انتخ ــگری�ای گردش

ــده� ــا�ش ــرح�ره ــن�ط ــی�ای در�زمان�های
ــر� ــد��دکت ــال�ش ــلیقه�ای�اعم ــرات�س و�نظ
ــی� ــخن�جالب ــاتید،�س ــی�از�اس ــاوری�یک ی
ــال� ــا��۶س ــای�دنی ــه�ج ــه�در�هم دارد�ک
ــه� ــاه�ب ــا�را�در��۶م ــد�و�ایده�ه فکــر�می�کنن
ــه� ــن�روی ــران�ای ــد�و�در�ای ــرا�می�گذارن اج

برعکــس�اســت!
دوره�مدیریتــی�اگــر�ســریع�باشــد،�
تحــوالت�نمــود�نــدارد��در�مقطعــی�در�
ــی�� ــه�کوتاه ــه�فاصل ــته�ب ــال�های�گذش س
ــا� ــت��ب ــده�اس ــوض�ش ــل�ع �۱۱مدیرعام
چنیــن�رویکــردی�نمی�توانیــم�انتظــار�

ــیم�� ــته�باش ــش�را�داش ــول�در�کی تح

جزیــره� توســعه� بــه� نــگاه� نــوع�
ــی�از�اشــکال�نیســت�� ــی�نیــز�خال هندوراب
در�ایــن�جزیــره��۱۰۰میلیــارد�تومــان�
بــرای�ســاخت�فــرودگاه�هزینــه�شــده�کــه�
ــال� ــه�دنب ــی�ب اساســا�در�چنیــن�مکان�های
ــه� ــنگین�نیســتند��بلک ــاخت�های�س زیرس
ــد� ــه�کار�می�برن ــبکی�را�ب ــای�س هواپیماه
کــه�روی�آب�نشســت�و�برخاســت�داشــته�

ــد�� باش
نیمــه� پروژه�هــای� دیگــر� از�ســوی�
تمــام�در�جزیــره�کیــش�کامــال�قابــل�
ــه� توجــه�اســت��شــخصی�از�کشــور�ترکی
ــرمایه�گذاری� ــنجی�س ــرای�امکان�س ــه�ب ک
ــا�مشــاهده�ایــن� ــود،�ب ــه�کیــش�آمــده�ب ب
ــت� ــف�می�گف حجــم�ســرمایه�های�بالتکلی
اتمــام� بــرای� انگیــزه� نبــود� وضعیــت�
پروژه�هــا،�او�را�از�ادامــه�ســرمایه�گذاری�
بازداشــته�اســت�زیــر�پــروژه�او�نیــز،�مدتــی�
دیگــر�بــه�سرنوشــت�ایــن�طرح�هــای�
ــر� ــه�نظ ــود��ب ــه�می�ش ــام�مواج ــه�تم نیم
ــه� ــی�در�بدن ــر�زمان ــش�از�ه ــد�بی می�رس
ــارت� ــه�جس ــری�ب ــت�و�تصمیم�گی مدیری
ــرای�رفــع� ــا�عزمــی�جــدی�ب نیازمندیــم�ت
ایــن�موانــع�باشــد���تصــور�مــن�ایــن�اســت�
کــه�مطالعــات�را�بایــد�بازنگــری�کنیــم�و�به�

ــم�� ــا�بدهی ــش�به ــاالن�کی ــود�فع خ

ــود  ــی وج ــه دالیل ــه: چ ماهنام
ــی  ــش خصوص ــاالن بخ ــه فع دارد ک
همچنــان گرفتــار نامالیماتــی از این 

ــتند؟ ــت هس دس
محمــد پورقاســمی:�در�صحبت�هــای�
ــهود� ــال�مش ــه�ای�کام ــن،�نکت ــتان�م دوس

اســت�و�آن�این�کــه�نــگاه�بــه�مناطــق�
حاکمیتــی،� مجموعــه� کل� در� آزاد�
نیســت�� شــده�ای� تثبیــت� �نــگاه�
رو� پیــش� را� �۱۴۰۴ دورنمــای� مــا�
داشــته�ایم�و�اگــر�مدیــران�منصــوب�شــده�
ــری� ــداف�را�پیگی ــتی�اه ــه�درس ــی�ب دولت
ــیدیم�� ــا�نمی�رس ــن�ج ــه�ای ــد�ب می�کردن
عــدم�نــگاه�تثبیــت�شــده،�مدیــران�دوره�ای�
را�بــر�مســند�کیــش�نشــاند�و�تصمیماتــی�
ــدام� ــه�هیچ�ک ــد�ک ــته�ش ــرا�گذاش ــه�اج ب
ــای�آن� ــخگوی�پیامده ــون�پاس ــز��تاکن نی

نبوده�انــد��
و� مقطعــی� هدف�گذاری�هــای�
کوتاه�مــدت��ســبب�شــد�از�ســال��۸۲
در� حتــی� و� بزنیــم� درجــا� تا�کنــون�
داشــته�ایم� هــم� عقب�گــرد� �مــواردی�
ــاله� ــه�س ــره�دوره�س ــل�جزی ــران�عام مدی
ــس� ــز�پ ــان�نی ــای�آن ــکان�ابق ــد�و�ام دارن
ــق� ــه�مناط ــط�دبیرخان ــام�دوره�توس از�اتم
آزاد�وجــود�دارد��امــا�ســراغ�نداشــته�ایم�
کــه�بــا�تغییــرات�در��دولــت،�مدیــران�
�عامــل�جزیــره�کیــش�نیــز�عــوض�نشــوند�
ویژگــی��مدیریــت�کارآمــد�آن�اســت�کــه�به�
جــای�نــگاه�روزمــره،�نــگاه�ایده�آلیســتی�و�
بلندمــدت�داشــته��باشــد��در�چنیــن�حالتی�
اســت�کــه�کلیــه�صنــوف�و�جوامع�بــا�هدف�

مدیــر�همگــرا�می�شــوند�
هــم� همگرایــی� ایــن� متاســفانه�
�اکنــون�در�حداقــل�خــود�وجــود�دارد��
�آن�چــه�مــا�خواســتار�آن�هســتیم�تغییــر�
ــگاه�حاکمیــت� ــا�و�ن ــن�در�رویکرده بنیادی

ــه�مدیریــت�مناطــق�آزاد�اســت� ب
بــه�شــرکت�هواپیمایــی�کیــش�اشــاره�

شــد��اســاس�و�فلســفه�وجــودی�شــرکت�
هواپیمایــی�کیــش��ورود�مســافر�از�هر�نقطه�
دنیــا�بــه�جزیــره�کیــش�اســت�و�بــر�ایــن�
اســاس�اگــر�هواپیمایــی�کیــش��ضــرر�هــم�
کنــد،�از�منافــع�حاصــل�از�ورود�مســافر�بــه�
ــمی� ــط�مکانیس ــت�توس ــش�می�بایس کی
ــارت� ــران�خس ــه�آزاد�جب ــیله�منطق به�وس
بشــود��امــا�امــروز�شــاهد�آن�هســتیم�
ــف� ــر�مکل ــش�ای ــل�کی ــران�عام ــه�مدی ک
شــده�اند�فــارغ�از�نــگاه�جامــع�نگــر�و�
ــگاه� ــک�بن ــد�ی ــش�همانن ــا�کی ــو�ب همس
ــد� ــل�کنن ــود�دوره�ای�حاص ــادی،�س اقتص
کــه�نتیجــه�ایــن�رویکــرد��شــده�پروازهایی�
از�تهــران�بــه�ترکیــه!�به�جــای�پــرواز�تهــران�

ــر� ــه�کیــش�توســط�کیــش�ای ب
البتــه��تجــارت�هوایــی،�مخصوصــا�
این�کــه�از�رانــت�دولتــی�نیــز�اســتفاده�
شــود،�ســودآور�اســت�ولــی�بررســی�شــده�
بــا�ایــن�همــه�امکانــات،�چــه��میــزان�ســود�
ــد� ــت�آورن ــته�اند�به�دس ــی�می�توانس منطق
ــد؟� ــراز�می�کنن ــزان�از��آن�را�اب ــه�می و�چ
شایســته�اســت�در�قالــب�ســازوکار�اولیــه،�
ــع� ــر�مناف ــره�ب ــق�جزی ــی�و�رون ــع�آت مناف
ــح�داده� ــی�ترجی ــرکت�هواپیمای ــک�ش ی

شــود�
�ورودی�بــه�جزیــره�همــواره�عــدد�ثابتی�
اســت�و�مدیــران�هرســاله�اعــالم�می�کننــد�
ــه� ــته�ایم�ک ــش�داش ــد�افزای ــه��۱۰درص ک
ایــن�افزایــش�معمــوال�نمــودی�عینــی�در�
ــره� ــداری�جزی ــگری�و�هتل ــت�گردش صنع
ــرازی� نداشــته�و�فقــط�روی�نمودارهــای�اب

قابــل�رویــت�اســت�
ــت�از� ــرون�رف در�مجمــوع�این�کــه�راه�ب
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وضعیــت�موجــود�یکــی�نــگاه�جامع�نگــر�و�
ــری� ــند��۱۴۰۴و�دیگ ــح�س ــرای�صحی اج
اجمــاع�تشــکل�هایی�هماننــد�جامعــه�
ــتفاده�از� ــا�اس ــر�ب ــش�ای ــداران�و�کی هتل
ابزارهــای�نویــن�به�عنــوان�ســتون�های�
ــریع� ــی�س ــاد�دسترس ــرای�ایج ــی�ب الزام
و�آســان�گردشــگران�و�ایجــاد�و�ارایــه��
ــا�نــرخ�مناســب�بــرای�حضــور� تورهایــی�ب
پرشــمار�گردشــگران�بــه�ایــن�جزیــره�زیبــا�

ــت� ــور�اس ــگری�کش ــب�گردش و�قط
ــر� ــر�واقع�نگ ــی:�اگ ــا کلین محمدرض
ــران� ــت�وی ــای�بس ــا�از�پ ــن�بن ــیم�ای باش
ــرای� ــف�دارد�و�ب ــگری�تعری ــت��گردش اس
ــه�داد�� ــد�ارای ــف�جدی ــوان�تعری آن�نمی�ت
ــه� ــادی�ب ــل،�تقاضــای�زی در�ســال�های�قب
کیــش�بــود،�مــردم�بــرای�خریــد�اجنــاس�
اتفــاق� ایــن� االن� و� می�آمدنــد� ارزان�
برعکــس�شــده�اســت��بینــش�گردشــگران�
بــرای�خریــد� دیگــر� و� عــوض�شــده�
ــاز� ــم�نی ــا�نمی�توانی ــروزه�م ــد��ام نمی�آین

ــم�� ــرآورده�کنی ــگر�را�ب گردش
ــه�ترکیــه� گردشــگر�مســلمان�امــروز�ب
مــی�رود��ایــن�بــه�معنــای�آن�نیســت�کــه�
ــه� ــاد�خــود�را�از�دســت�داده�اســت��ب اعتق
هیــچ�وجــه!�تفکــر�بــرای�گردشــگری�فــرق�
کــرده�اســت��کشــورهای�اســالمی�زیــادی�
داریــم�کــه�گردشــگری�دارنــد��مصــر،�
ــا� ــزی،�امــارات�و�����آی ــر،�مال تونــس،�الجزای
ــن�کشــورها� ــه�ای ــه�ب ــن�گردشــگران�ک ای
رفته�انــد�اســالم�را�از�دســت�داده�انــد؟!�
آن�هــا�اعتقــاد�خــود�را�از�دســت�نداده�انــد��
بــرای�حفــظ�نظــام�اقتصــادی�و�کســب�
ــت�الزم� ــن�مملک ــکار�ای ــدان�بی و�کار�فرزن
اســت�بــه�گردشــگری�بهــا�بدهیــم�و�برخی�

تابوهــا�را�بشــکنیم��
ــه� ــش�ب ــگری�کی ــرای�گردش ــروز�ب ام
ــر� ــم�مگ ــاره�ای�نداری ــور�اخــص�راه�و�چ ط
بــردن�تفکــر�بــه�ایــن�ســمت�که�گردشــگر�
ــه� ــی�ب ــر�لبنان ــد��اگ ــش�باش ــش�کی هدف
ــد�این�جــا�مقصــد�او�نیســت� کیــش�می�آی
بلکــه�زیــارت�امــام�رضــا�)ع(�اســت�کــه�دو�
ــد� ــش�می�کن ــپار�کی ــم�او�را�رهس روز�ه

مقصــد� کیــش� کــه� ایــن� بــرای�
گردشــگری�باشــد،�شکســتن�تابوهــا�بایــد�

در�دســتور�کار�قــرار�بگیــرد�
ــان� ــای�مونس ــه�آق ــگری�ک آن�گردش
بــه�آن�می�بالــد�بــه�کیــش�نمی�آیــد��
می�خواهیــم�� تفریحــی� گردشــگر� مــا�
همان�هایــی�کــه�چهــار�روز�در�ایــران�
تعطیــل�می�شــود�همگــی�بــه�شــمال�
و� می�پوشــند� شــلوارک� می�رونــد��

باشــند� راحــت� می�خواهنــد�

ــی  ــواده عمان ــک خان ــه: ی ماهنام
ــش  ــه کی ــه ب ــی ک ــی ایران ــا حت ی
ــد  ــرا نمی توان ــد چ ــفر می کنن س
بهره منــد  اختصاصــی  پــالژ  از 
باشــند. موضوعاتــی از این دســت را 
ــد مطــرح و  تشــکل های صنفــی بای

ــد. ــال کنن دنب
ــن� ــه�ای ــه�ب ــن�ک ــل�از�ای ــا:�قب صف
ــاره� ــه�اش ــن�نکت ــه�ای ــردازم�ب ــوع�بپ موض
ــزوم�جــذب�ســرمایه�گذار،� ــه�ل ــم�ک می�کن
حفــظ�ســرمایه�گذار�قدیمــی�اســت��چــرا�
ــل�از� ــش��۴۱هت ــره�کی ــد�در�جزی االن�بای
ســال��۸۱هنــوز�تکمیــل�نشــده�باشــد���۲۷
هــزار�واحــد�را�انبوه�ســازان�ســاخته�اند�
و�خالــی�اســت�و�هنــوز�هــم�دارنــد�

می�رویــم� جلوتــر� هرچــه� می�ســازند��
مدیــران�نمی�تواننــد�بــرای�یــک�یــا�شــش�

ــند� ــته�باش ــزی�داش ــال�برنامه�ری س
امــام�خمینــی�)ره(�حفــظ�نظــام�را�
ــن� ــا�ای ــات�دانســته�اســت��ب اوجــب�واجب
شــرایط�اقتصــادی��نظــام�ایــن�مــردم�
ــراوان� ــای�ف ــد�فرصت�ه ــه�بای ــتند�ک هس
ــه�ای� ــه�حرف ــند��چ ــته�باش ــتغال�داش اش
بهتــر�از�گردشــگری�اســت�کــه�هــم�پــاک�
و�بــدون�دود�و�هــم�اشــتغال�زا�و�کارآفریــن�

ــت� اس
ــلمان� ــور�مس ــا�کش ــران�تنه ــر�ای مگ
دنیاســت؟�چــرا�گردشــگری�کــه�بــه�مالزی�
و�کشــورهای�حاشــیه�خلیــج�فــارس�و�یــا�
ترکیــه�وارد�می�شــود�آزادی�هــای�فــردی�را�
می�توانــد�رعایــت�کنــد�امــا�در�ایــران�رعــب�
ــم؟ ــرای�آن�درســت�می�کنی و�وحشــت�ب

ایــن�پــالژی�کــه�صحبــت�آن�شــد�مــا�
ــرح� ــا�ط ــی�م ــر�دوره�مدیریت ــم��در�ه داری
دادیــم�کــه�پــالژ�را�بــرای�خارجی�هــا�
فعــال�کنیــد�و�خدمــه�آن�اقلیت�هــای�
باشــگاه� در� مگــر� باشــند�� مذهبــی�
آرارات�در�تهــران�آزادی�هــای�فــردی�را�
ــه� ــم�ک ــا�می�دانی ــد���م ــت�نمی�کنن رعای
ظرفیت�هــای�بالقــوه�جزیــره�کیــش�و�بکــر�
بــودن�آب�و�هــوا�یــک�مزیــت�مهــم�اســت��
حــال�در�چنیــن�شــرایطی�چــرا�گردشــگر�
ــرود� ــه�غواصــی�ب ــا�همســرش�ب ــد�ب نتوان
ــت� ــاف�اس ــات�مع ــه�ازاد،�از�مالی منطق
ــق�آزاد� ــت�در�مناط ــفه�فعالی ــن�فلس و�ای
ــق� ــن�مناط ــتی�ای ــت�دو�دس ــت��دول اس
ــرد� ــی�ک ــاد�و�دارای ــم�وزارت�اقتص را�تقدی
ــان�راس� ــه�آقای ــن�ک ــود�ای ــاال�باوج و�ح
وزارتخانــه�دارایــی�حســن�نیــات�دارنــد�امــا�
قانــون�دســت�آن�هــا�را�بســته�اســت��قانون�
ــت� ــه�فعالی ــرده�ک ــاره�ک ــق�آزاد�اش مناط
در�مناطــق�آزاد�از��۱۰۰درصــد�مالیــات�
معــاف�اســت�امــا�حــاال�هــم�اظهارنامــه�و�
ــد�و� ــا�می�خواهن ــی�از�م ــر�قانون ــم�دفت ه
ایــن�چــه�فرقــی�دارد�بــا�حــوزه�مالیاتــی�در�

ــی!؟ ــرزمین�اصل س
آیــا�شــرکت�آب�و�بــرق�جزیــره�کیــش�
ــود�کــه�آن� ــان�ب ــارد�توم معطــل��۸۰میلی
را�بــه�بخــش�خصوصــی�سفارش�شــده�
فروختنــد؟�مجموعــه�ای�که�کل�تاسیســات�
آن�بیــش�از��۴۰۰میلیــارد�تومــان�مــی�ارزد��
حــاال��۴۹درصــد�ســهم�ســازمان�و��۵۱
درصــد�ســهم�بخــش�خصوصــی�اســت�و�
ــرای�بخــش� ــد�ب ــه�بخواهن ــی�ک ــر�رقم ه
خصوصــی�می�نویســند�و�فرقــی�بیــن�
ــگری�و� ــات�گردش ــرژی�خدم ــرف�ان مص

ــل�نیســتند�� مناطــق�مســکونی�قائ

آمــوزش�کارکنــان�نیــز�حــاال�بــه�
مشــکل�بزرگــی�تبدیــل�شــده�اســت��
ــا� ــه�این�ج ــی�ک ــرای�مردم ــاره�ب ــرخ�اج ن
ــه� ــت�ک ــران�اس ــدر�گ ــد�آن�ق کار�می�کنن
ــد�� ــاق�را�نمی�کن ــوی�ات ــان�تکاف حقوق�ش
پــالژ� بــا� ارتبــاط� در� ابراهیمــی:�
یزدان�پنــاه� آقــای� زمــان� اختصاصــی،�
ــتور� ــی�دس ــه�دالیل ــا�ب ــا�بن ــتیم�ام داش
تعطیلــی�آن�صــادر�شــد�و�ایشــان�تحــت�
فشــار�بودنــد�تــا�ایــن�پــالژ�تعطیــل�شــود�
ــره� ــرد��باالخ ــدا�ک ــری�پی ــری�دیگ و�کارب
ــه� ــه�شــود،�ب ــد�ارای ــش�بای ــی�از�کی تعریف
عنــوان�گردشــگری�حــالل�کــه�پــالژ�
ــه� ــم�دارد�و�ب ــوان�ه ــرای�بان اختصاصــی�ب
ــدف� ــک�ه ــد�ی ــا�می�توان ــن�ج ــال�ای هرح
خوبــی�بــرای�گردشــگران�مســلمان�باشــد�
کلینــی:�ســال�گذشــته�مطالعــه�ای�در�
ــلمان� ــگران�مس ــای�گردش ــه�رفتاره زمین
ــای� ــی�از�هتل�ه ــه�داشــتم��در�یک در�ترکی
بِلـِـک�جالــب�بــود�کــه�گــروه�زیــادی�عــرب�
مســلمان�وجــود�داشــت�و�از�کویــت،�عمان�
و�مصــر�آمــده�بودنــد��خانم�هــای�محجبــه�
بــا�همسرشــان�می�آمدنــد�کنــار�ســاحل�و�
بــا�لبــاس�مخصــوص�بــه�شــنا�می�رفتنــد��
امــا�از�آن�هــا�کــه�پرســش�می�شــد�حاضــر�

نبودنــد�بــه�کیــش�بیاینــد�
ــا� ــد��تنه ــفاف�باش ــد�ش ــا�بای واقعیت�ه
ظرفیــت�کیــش�آفتــاب�اســت�و�آب��از�این�
ــتفاده� ــا�آن�اس ــد�متناســب�ب ــت�بای ظرفی
کــرد��چنانچــه�امکانــات�پذیرایــی�و�البتــه�
ــه� ــیای�میان ــاکنان�آس ــرای�س ــی�ب بازاریاب
فراهــم�باشــد،�ایــن�جزیــره�در�فصــل�پاییز�

ــد� ــوج�می�زن ــگران�م ــن�گردش از�ای
ــرای�توفیــق�در� ــی:�ب ــید کریم فرش
ــزی�کــه� صنعــت�گردشــگری،�اولیــن�چی
ــه�پیشــینه� ــن�اســت�ک ــم�ای ــد�بپذیری بای
تاریخــی،�قدمــت�و�تمــدن�نبایــد�موجــب�
غــرور�مــا�شــود�همــه�را�از�بــاال�نــگاه�کنیم��
ایــن�آفتــی�اســت�کــه�جامعــه�را�دچــار�
ــن� ــم�ای ــد��مه ــی�می�کن ــود�بزرگ�بین خ
اســت�کــه�از�ایــن�داشــته�ها�چگونــه�بایــد�
اســتفاده�کــرد��روزی�که�رشــته�هتــل�داری�
را�شــروع�کــردم�بــه�خــودم�قبوالنــدم�کــه�
ــف� ــی�اســت�و�در�صن ــن�خدمات ــه�م حرف
خــودم�اگــر�الزم�هــم�شــود�تــا�کمــر�پیش�

ــوم�� ــان�خــم�می�ش روی�میهم
از�ســوی�دیگــر�ســاختار�دولتــی�مــا�باید�
ــل� ــه�کشــوری�مث ــک�باشــد��وزارتخان چاب
ــه� ــازمان�کوچکــی�اســت�و�کلی ــه�س ترکی
کارهــا�را�انجمــن�تورســاب�انجــام�می�دهــد��
بهــا�دادن�بــه�بخــش�خصوصــی�موجبــات�

ــد� ــح�را�فراهــم�می�کن رشــد�صحی
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ــه�باعــث�شــاخص� ــی�آن�چــه�ک ــی�همگــی�را�داراســت�ول ــای�محل حکومت�ه
ــه�: ــت�ک ــن�اس ــردد�ای ــه�می�گ ــن�مجموع ــدن�ای ش

دارای� شــهری� هــر� اســالمی� و� تاریخــی� ادوار� در� کــه� می�دانیــد� �-۱
ــت� ــود�نداش ــکه�وج ــرب�س ــز�ض ــورت�متمرک ــه�ص ــود�و�ب ــه�ای�ب ضراب�خان
بنابرایــن�ضرابخانه�هایــی�کــه�گاهــی�در�یــک�دوره�بــه�ضــرب�ســکه�
ــخ� ــب�تاری ــی�از�آن�درکت ــط�نام ــا�فق ــده�اند�و�ی ــه�ش ــد�و�متروک می�پرداختن

یافــت� دیــده�می�شــود�می�تــوان�در�میــان�ســکه�های�مــوزه�
ــدت� ــه�م ــورش�گر�ب ــک�ش ــا�ی ــی�ی ــم�محل ــاه�حاک ــک�پادش ــی�ی ۲-�گاه
ــگ� ــا�یــک�ان ــه�و�فقــط�ب ــرار�گرفت ــدرت�ق ــاه�حتــی�یــک�روز�برمســند�ق کوت
ــن� ــخ�شــورش�را�مشــخص�کــرده�اســت�در�ای ــام�خــود�و�تاری ــا�سورشــارژ�ن ی

ــود�دارد� ــه�وج مجموع
کمتــر� در� کــه� دارد� وجــود� محلــی� حکومت�هــای� از� ســکه�هایی� �-۳
مجموعــه�ای�از�آن�ســکه�ها�در�دســترس�اســت�ولــی�بــه�تعــداد�قابــل�توجهــی�

ــود�دارد� ــه�وج ــن�مجموع در�ای
آقــای�صــدری�گنجینــه�نفیــس�بانــک�ســپه�را�عــالوه�بــر�ســکه�ها�حــاوی�
ــران� ــپهری،�ای ــهراب�س ــد�س ــر�همانن ــهیر�معاص ــدان�ش ــی�از�هنرمن تابلوهای
ــان،� ــده�رودی�،�داود�امدادی ــی،�حســین�زن ــزی،�رضــا�ماف دّرودی،�صــادق�تبری
مســعود�عربشــاهی�و�محســن�ســهیلی�)شــاگرد�مســتقیم�کمــال�الملــک�(�و�
غیــره�برشــمرد�کــه��هریــک�دارای�ســبک�و�ســیاق�خاصــی�هســتند�و�جالــب�
اینجاســت�کــه�در�واقــع�ســر�آمــدان�ســبک�و�تکنیک�هــا،�همگــی�تابلوهایشــان�
در�ایــن�محــل�گــرد�آمده�انــد�تــا�از�طــرز�تفکــر�و�نــوع�صحیــح�و�ایــده�آل�ســبک�

مــورد�نظــر�خــود�صحبــت�کننــد�و�آنــان�را�بــه�منصــه�ظهــور�برســانند�

ــای� ــا�مدیریــت�جنــاب�آق ــن�برهــه�از�زمــان�ب سیاســت�بانــک�ســپه�در�ای
ــرای� ــی�ب ــوزه�را�عامل ــوده�و�م ــردم�ب ــا�م ــکاری�ب ــاری�و�هم ــازردی�همی چق
ــا�مــردم�مــی�داننــد�کــه�در�کنــار� ارتبــاط�فرهنگــی�یــک�بنــگاه�اقتصــادی�ب
ــا� ــرای�م ــان،�مــردم�بتواننــد�از�آن�چــه�کــه�گذشــتگان�ب ــاه�حــال�هموطن رف
ــؤولیت�های� ــتای�مس ــپه�در�راس ــک�س ــوزه�بان ــد��م ــره�ببرن ــته�اند�به گذاش
اجتماعــی�نه�تنهــا�رایــگان�اســت�بلکــه�آمادگــی�دارد�کــه�بــا�ســایر�موزه�هــا�و�
ارگان�هــا�و�هم�چنیــن�هنرمنــدان�همــکاری�الزم�را�داشــته�باشــد�و�در�صــورت�
ــگاه�های� ــی�نمایش ــه�برپای ــرک�ب ــای�متح ــردن�پانل�ه ــه�ک ــا�اضاف ــکان�ب ام
موقــت�بپــردازد�هرچنــد�کــه�ایــن�مســأله�بــرای�مــوزه�نیــز�تازگــی�دارد�ولــی�
در�راســتای�اعتــالی�مســائل�فرهنگــی�و�اجتماعــی�انشــاء�اهلل�ایــن�مســئله�نیــز�
تحقــق�یابــد�زیــرا�مــوزه�کنونــی�بانــک�بــه�متــراژ��۱۱۸۰مترمربــع�بــا�آخریــن�
تکنیــک�روز�مــوزه�ای�در��۱۴اســفندماه�ســال��۱۳۹۵بــا�تاکیــد�و�پیگیری�هــای�
مدیرعامــل�جنــاب�آقــای�چقــازردی�و�مســؤولین�بانــک�بازگشــایی�شــد��الزم�
بــه�ذکــر�اســت�کــه�تمامــی�هموطنــان�و�دوســتداران�میــراث�فرهنگــی�چــه�در�
داخــل�کشــور�و�چــه�در�خــارج�از�کشــور�می�تواننــد�بــه�صــورت�رایــگان�همــه�
روزه�از�ســاعت��۹الــی��۱۵و�روزهــای�پنجشــنبه�از�ســاعت��۹الــی��۱۳از�مــوزه�
بانــک�ســپه�دیــدار�بــه�عمــل�آورنــد�و�همچنیــن�از�دیدنی�هــای�میــدان�مشــق�

کــه�مــوزه�نیــز�در�ایــن�محوطــه�تاریخــی�قــرار�دارد�در�تاریــخ�گام�بردارنــد�
�پس�دیدار�در�میدان�مشق�و�یا�توپخانه�سابق�در�ابتدای�خیابان�سپه�

ــب  ــپه جن ــان س ــدای خیاب ــی ابت ــام خمین ــدان ام ــانی : می نش
شــعبه مرکــزی بانــک ســپه ســاختمان ادارات مرکــزی بانــک ســپه 

مــوزه ســکه. 

مــوزه�بانــک�ســپه�از�ســال��۱۳۳۶تــا��۱۳۴۶بــه�مــدت�ده�ســال�بــه�همــت�
ــز� ــی�را�نی ــار�مل ــه�ریاســت�انجمــن�آث ــک�ســپه�ک ــت�بان ــل�وق ــت�عام مدیری
ــردآوری� ــه�گ ــی�ب ــک�زاده�بیان ــده�داشــتند�و�ســرکارخانم�مل ــه�عه ــان�ب هم�زم
ــال��۱۳۵۲ ــه�س ــت�ب ــه�در�نهای ــد�ک ــران�پرداختن ــکه�های�ای ــاخص�ترین�س ش
فعالیــت�رســمی�خــود�را�بــا�نــام�مــوزه�ســکه�بانــک�ســپه�آغــاز�نمــود��آقــای�
ــخصات�و� ــپه��مش ــک�س ــی�بان ــاون�اداره�کل�روابط�عموم ــدری،�مع ــک�ص باب

ــرد: ــف�ک ــرح�توصی ــن�ش ــده�را�بدی ــردآوری�ش ــکه�های�گ ــای�س ویژگی�ه
ــه� ــوط�ب ــده�مرب ــرب�ش ــکه�ض ــان�س ــه�در�جه ــی�ک ــن�زمان �از�قدیمی�تری
آســیای�صغیــر�قــرون�هفتــم�و�هشــتم�پیــش�از�میــالد�و�تمــام�ادوار�تاریخــی�
اعــم�از�هخامنشــی،�اســکندر�و�جانشــینانش�و�اشــکانیان�و�ساســانیان�و�عــرب�
ساســانی�همــراه�بــا�حکومت�هــای�محلــی�هم�زمــان�و�هم�چنیــن�تمــام�
ــزی�و� ــای�مرک ــروز�حکومت�ه ــه�ام ــا�ب ــی�ت ــوی�و�عباس ــالمی�از�ام ادوار�اس
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موزه بانک سپه
گنجینه   ناب از سکه های نایاب



تنها درخانه!
بزرگ ترین گرده�یی هتلداران ایران 
برای پیگیری مطالبات فروخفته
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ــل� ــاری�در�هت ــال�ج ــر�س ــار�مه ــران�در�روز�چه ــداران�ای ــه�هتل جامع
اســپیناس�پــاالس�تهــران�در�ضیافتــی�باشــکوه�گــرد�هــم�آمدنــد�تــا�راهکاری�
بــرای�مدیریــت�چالش�هــای�بدیهــی�بیابنــد�کــه�ایــن�روزهــا�تــوان�حرکــت�را�

از�ایــن�صنــف�بازســتانده�اســت��
ــی�یــک�روزه،�گفت�وشــنودها�ضرباهنگــی�مشــخص�داشــت:� در�گردهمای
ــالل� ــور�اخت ــداری�کش ــت�هتل ــد�صنع ــعه�هدفمن ــا�در�توس «بی�برنامگی�ه
جــدی�ایجــاد�کــرده�اســت�»�مدیــران�و�روســای�جوامــع�هتلداری�اســتان�های�
ــان� ــت�کسب�وکارش ــر�وضعی ــم�ب ــی�حاک ــود�تورم ــرایط�رک ــور،�از�ش کش
ــه� ــران�صح ــداری�ای ــت�هتل ــن�صنع ــای�بنیادی ــر�دغدغه�ه ــد�و�ب می�گفتن
ــه�از� ــدارد�ک ــال�آن�ن ــگار�خی ــون�ان ــن�ســوزن�گراماف ــا�ای می�گذاشــتند��گوی
�انتشــار�یــک�نــوای�آزاردهنــده�و�یک�نواخــت�دســت�بشــوید�و�آوازی�پرطنیــن�
و�امیدبخــش�را�طنین�افکــن�کنــد!��حضــور�گســترده�مالــکان�هتل�هــا،�هتــل�
ــان� ــداری�نش ــوزه�هتل ــاالن�ح ــرمایه�گذاران�و�فع ــران�و�س ــا،�مدی آپارتمان�ه
داد�کــه�بخــش�خصوصــی�بــه�طــور�جــدی�بــه�دنبــال�مطالباتــی�اســت�تــا��
ــان� ــه�جری ــتی�ب ــم�در�مســیر�درس ــداری�ه ــت�هتل ــه�صنع ــرانجام�چرخ س

� فتد بیا
آن�هــا�بــه�طــور�مشــخص�ســاماندهی�اقامتگاه�هــای�غیرمجــاز�را�خواســتار�

بودنــد�و�بــر�ایجــاد�ســامانه�آمــاری�دقیــق�و�نرخ�گــذاری�آزاد�بــرای�هتل�هــا�
تاکیــد�می�کردنــد���اصــالح�نظــام�مالیاتــی�و�اصــالح�ســاختار�استانداردســازی�
و�درجه�بنــدی�هتل�هــا�نیــز�از�دیگــر�خواســته�های�آنــان�بــود��این�هــا�

بخشــی�از�مطالبــات�کارشناســان�و�مدیــران�صنعــت�هتلــداری�اســت�
دکتــر�جمشــید�حمــزه�زاده�رییــس�جامعــه�هتلــداران�ایــران�به�نتایــج�این�
همایــش�سراســری�چشــم�دوختــه�اســت�تــا�مطالبــات�ایــن�صنف�در�مســیر�

درســت�پیگیری�شــود��
او�بــا�اشــاره�بــه�پیگیری�هــای�انجــام�شــده�و�نشســت�های�متعــدد�جامعــه�
بــا�نهــاد�متولــی�دولتــی�و�مجلــس،�پاییــز�را�زمــان�مناســبی�بــرای�اجرایــی�
ــد�و� ــردن�آن�می�دان ــی�ک ــا�و�دو�نرخ ــرخ�هتل�ه ــت�ن ــن�وضعی ــردن�تعیی ک
می�گویــد:�در�تعییــن�نــرخ��هتل�هــا��الزم��اســت�نــرخ�تــورم�مــالک�باشــد��
بــا�تــورم�حــال�حاضــر،�ادامــه�کســب�وکار�ایــن�صنــف،�قابــل�اجــرا�نیســت��
بــه�دنبــال�آزاد�کــردن�نــرخ�هســتیم�و�پیگیــر�آنیــم�تــا�طبــق�قانــون،�نــرخ�
هتل�هــا�بنــا�بــر�شــرایط�هــر�اســتان�بیــن��۱۵تــا��۳۰درصــد�افزایــش�یابــد�

ــد� ــداران�اســتان�ها�را�می�طلب ــه�هتل ــه�همــکاری�جامع ک

ــتی�و� ــع�دس ــی،�صنای ــراث�فرهنگ ــازمان�می ــاختار�س ــالح�س ــزوم�اص ل
ــل� ــخگوی�ح ــی،�پاس ــازمان�متول ــب�اداری�س ــه�ترکی ــگری�و�این�ک گردش
ــای� ــری�از�صحبت�ه ــش�دیگ ــت�بخ ــگری�نیس ــت�گردش ــکالت�صنع مش

ــود��� ــت�ب ــن�نشس ــران�در�ای ــداران�ای ــه�هتل ــس�جامع ریی
ــی،� ــراث�فرهنگ ــازمان�می ــدن�س ــه�ش ــوع�وزارتخان ــه��موض ــزه�زاده�ب حم
صنایــع�دســتی�و�گردشــگری�نیــز�اشــاره�داشــت�کــه�بــا�تالش�هــای�جامعــه�
هتلــداران�کل�کشــور�در�مجلــس�تصویــب�شــده�و�در�حــال�حاضــر�منتظــر�
ــح�کــرد�کــه�»خیلی�هــا�در� تاییــد�شــورای�نگهبــان�اســت��وی�البتــه�تصری

بدنــه�دولــت�بــه�دنبــال�ایــن�هســتند�جلــوی�ایــن�تغییــر�را�بگیرنــد��«
باتوجــه�بــه�اظهــارات�رییــس�جامعــه�هتلــداران�ایــران،�الزم�اســت�توضیح�
داده�شــود�کــه�طــرح�تبدیــل�ســازمان�میــراث�فرهنگــی،�صنایــع�دســتی�و�
گردشــگری�بــه�وزارتخانــه�طــی�ســال�های�گذشــته�بارهــا�توســط�نماینــدگان�
مجلــس�مطــرح�شــده،�در�آبــان����۹۶نیــز�ســرانجام�بــا�کلیــات�و�جزییــات�در�
مجلــس�بــه�تصویــب�رســید�و�در��۱۰مردادمــاه�نماینــدگان�مجلــس�شــورای�
ــا�مــاده�واحــده�طــرح�تشــکیل�وزارت�میــراث�فرهنگــی،�صنایــع� اســالمی�ب
دســتی�و�گردشــگری�موافقــت�کردنــد��ایــن�موضــوع�کــه�اجرایــی�شــدن�این�
ــه��۲۵ ــردی��۱۴۰۴ک ــند�راهب ــم�انداز�س ــه�چش ــت�یابی�ب ــا�در�دس ــرح،�آی ط

میلیــون�گردشــگر�و��۳۰میلیــارد�دالر�درآمــد�را�در�حــوزه�گردشــگری�در�نظر�
دارد�تاثیــر�خواهــد�گذاشــت�یــا�خیــر،�موضوعــی�اســت�کــه�بایــد�در�جایــی�

دیگــر�مــورد�بررســی�کارشناســی�قــرار�بگیــرد�

برزخ هتلداری و آمارهای رو به رشد  ½
چنانچــه�صحبت�هــای�معــاون�رییس�جمهــور�و�رییــس�ســازمان�میــراث�
فرهنگــی،�صنایــع�دســتی�و�گردشــگری�را�مــالک�بگیریــم�در�آغــاز�بــه�کار�
دولــت�حســن�روحانــی،��۱۲۵هتــل��۴و��۵ســتاره�در�ســطح�کشــور�فعالیــت�
می�کــرد�کــه�اکنــون�بــه��۱۵۸هتــل�رســیده�و�ایــن�دولــت�بنــا�دارد�تــا�پایــان�

کارش،�ایــن�رقــم�را�بــه��۲۸۰هتــل�برســاند�
ایشــان�ورود�گردشــگران�خارجــی�در�نیمــه�اول�امســال�را�بــا�رشــدی��۵۱
درصــدی�همــراه�می�دانــد�و�ثبــت�رقــم��۷۴میلیــون�نفــر�شــب�اقامــت�در�ایام�
ــوروز�امســال�و�رشــد��۲۰درصــدی�را�نشــان�از�رونــق�گردشــگری�داخلــی� ن
ــا�اهــداف� ــن�ســازمان�را�همســو�ب برشــمرده�اســت��مونســان�برنامه�هــای�ای

عالــی�ارزیابــی�می�کنــد�حــال�آن�کــه�ایــن�ســکه�روی�دیگــری�هــم�دارد�



دکتر جمشید حمزه زاده رییس جامعه هتلداران ایران در نخستین همایش 
سراسری هتلداران ایران حمایت ویژه از صنعت هتلداری ایران را در شرایط 

کنونی اقتصاد،  اجتناب ناپذیر دانست
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ــن�طــور�اســتنباط�کــرد� ــن�نشســت�مطــرح�شــد�ای ــوان�از�ســخنانی�کــه�در�ای می�ت
ــدار�در�کشــور� ــا�انتظــارات�فعــاالن�هتل ــران�منطبــق�ب ــد�توســعه�گردشــگری�ای کــه�رون
نیســت��جامعــه�هتلــداران،�گرداننــدگان�تورهــای�مســافرتی�و�بســیاری�از�فعــاالن�صنعــت�
ــل� ــه�دلی ــران�را�ب ــگری�ای ــت�گردش ــعه�صنع ــر�توس ــای�اخی ــن�ماه�ه ــگری�در�ای گردش
ــف� ــوان�توصی ــا�کم�ت ــه�قیمت�ه ــش�بی�روی ــادی�و��افزای ــای�اقتص ــا�و�بی�ثباتی�ه گرانی�ه

کرده�انــد�
ــد� ــا��۹۰درص ــمالی��۸۰ت ــان�ش ــتان�خراس ــداران�اس ــه�هتل ــس�جامع ــه�رئی ــه�گفت ب
هتل�هــای�موجــود�ایــن�اســتان،�آمادگــی�خــود�را�بــرای�فــروش�اعــالم�کرده�انــد��“یونــس�
کاظمــی”�افزایــش�قیمــت�اقــالم�مصرفــی�در�هتــل�از�یــک�ســو�و�اســتقبال�کــم�مســافران�
از�ایــن�مراکــز�از�ســوی�دیگــر،�باعــث�شــده�تــا�مالــکان�آن�هــا�بــرای�فــروش�ایــن�واحدهــا�
اعــالم�آمادگــی�کننــد��بــه�گفتــه�او،�ضریــب�اشــغال�هتل�هــای�اســتان�خراســان�شــمالی�

طــی�تابســتان�امســال�تنهــا��۱۰درصــد�بــود�

از�ســوی�دیگــر،�آمــاری�کــه�شــرکت��فرودگاه�هــای�کشــور�در�شــش�ماهــه�گذشــته�
ــرودگاه� ــا�در�ف ــت��تنه ــت�داش ــفرها�حکای ــه��س ــل�توج ــش�قاب ــرد،�از�کاه ــر�ک منتش
ــی�کشــور�را� ــای�بین�الملل ــه�نخســت�فرودگاه�ه ــه�رتب ــی�)ره(�ک ــام�خمین ــی�ام بین�الملل
ــت��۱۳ ــا�اف ــز�ب ــی�نی ــای�داخل ــای�فرودگاه�ه ــته�و�در�پروازه ــت�داش ــد�اف دارد،��۱۱درص

ــم�� ــرو�بوده�ای ــد�روب درص
هرچنــد�بــرای�ســفر�بــه�مقاصــد�گوناگون�در�کشــور�تقاضــا�وجــود�دارد�امــا�در�مناطقی،�
کمبــود�مســافر�بــرای�صنعــت�هتلــداری�آزاردهنده�اســت���بــا�این�وجــود�در�شــهری�مانند�
مشــهد�بــه�عنــوان�قطــب�گردشــگری�مذهبــی�کشــور�ســرمایه�گذاری�بیــش�از�هــر�نقطــه�

متمرکز�شــده�اســت�
ــاالنه� ــوی،�س ــان�رض ــداران�خراس ــه�هتل ــس��اتحادی ــی�ریی ــد�قانع ــه�محم ــه�گفت ب
ــن� ــد�اماک ــش�از��۵۰درص ــد�و�بی ــفر�می�کنن ــهد�س ــه�مش ــر�ب ــون�زائ ــدود��۳۰میلی ح
ــن�و�ســنگین�ترین� ــه�او�گران�تری ــه�گفت ــای�کشــور�در�مشــهد�اســت��ب ــی�و�هتل�ه اقامت

ــا�ایــن�وجــود� ســرمایه�گذاری�ها�در�مشــهد�در�بخــش�ســاخت�هتــل�صــورت�می�گیــرد�ب
آقــای�قانعــی�میانگیــن�عمــر�هتل�هــای�مشــهد�را��۶ســال�بیــان�می�کنــد،�همین�طــور�در�

دیگــر�شــهرهای�کشــور�ایــن�میانگیــن�بیــش�از��۳۷ســال�بــوده�اســت�
ش    ا  اه   ا

ا رشا  ره  ر 

�بی�ثباتــی�در�مقــررات�پولــی�و�کاهــش�ارزش�پــول�ملی،�فضــای�کســب�و�کار�نامطلوب،��
کاهــش�مســافر�و�افزایــش�شــدید�هزینه�هــا�را�در�پــی�داشــته�اســت��ایــن�وضعیــت�هرچند�
بــرای�گردشــگری�خارجــی�می�توانــد�یــک�فرصــت�باشــد�امــا�تاثیــرات�نامطلــوب�آن�بــر�
کســب�وکارهای�صنعــت�هتلــداری�بــه�مراتــب�بیشــتر�بــوده�اســت��آقــای�حمــزه�زاده�در�
ایــن�بــاره�می�گویــد:�صنعــت�هتلــداری�در�حــال�حاضــر�بــا�موانــع�و�چالش�هــای�مختلفــی�

ــه�اســت�� ــرژی�از�آن�جمل ــه�گریبــان�اســت�کــه�افزایــش�هزینــه�حامل�هــای�ان دســت�ب
هزینــه�ماهانــه�آب�و�بــرق�یــک�هتــل�دو�ســتاره�کــه�قبــال��۱۵میلیــون�تومــان�بــود�اکنــون�
بــه��۶۰میلیــون�تومــان�رســیده�کــه�ایــن�امــر�ناشــی�از�نــگاه�وزارت�نیــرو�اســت��آن�ها�هتل�
و�مراکــز�اقامتــی�را�بــا�منــزل�مســکونی�در�یــک�ردیــف�از�نظــر�مصــرف�قــرار�داده�انــد�در�

صورتــی�کــه�هتــل،�مصــرف�بــرق��۲۴ســاعته�دارد���
ــت� ــک�صنع ــگری�ی ــت�گردش ــد:�صنع ــادآور�ش ــران�ی ــداران�ای ــه�هتل ــس�جامع رئی
فرابخشــی�اســت�و�ماهیــت�گردشــگری�بــه�گونــه�ای�اســت�کــه�بــا�صنایــع�و�ســازمان�های�
ــم� ــازمان�ها،�علی�رغ ــی�س ــفانه�در�برخ ــرار�دارد��متأس ــگ�ق ــاط�تنگاتن ــف�در�ارتب مختل
تالش�هــا�و�پیگیری�هــای�بــه�عمــل�آمــده،��منافــع�ســازمانی�بــر�منافــع�ملــی�ارجحیــت�

دارد!
ــا�و� ــل�آپارتمان�ه ــا،�هت ــد�هتل�ه ــش�از��۷۰درص ــی�بی ــت�مالیات ــزود:�معافی وی�اف
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ــا�بــه�دالیــل�مختلــف�از�طــرف�ممیزهــای�مالیاتــی�مــردود�شــده�اســت�و�ایــن� مهمان�پذیرهــا�عمدت
ــده�اند� ــوردار�نش ــی�برخ ــت�مالیات ــد�معافی ــا�از��۵۰درص هتل�ه

�حمــزه�زاده�در�ادامــه،�لــزوم�تجدیــد�نظــر�در�دریافــت�مالیــات�بــر�ارزش�افــزوده�و�مالیــات�بــر�درآمــد�
را�از�نظــر�دور�ندانســت�و�اشــاره�کــرد:�بیشــتر�هتل�هــای�مــا�بــه�دالیــل�مختلــف�از�ســوی�مأمــوران�بیمه�
ــف� ــوارض�مختل ــا�نگاه�هــای�ســلیقه�ای�ســعی�در��وضــع�ع ــر�شــهرداری�ها�ب جریمــه�می�شــوند�و�اکث

دارنــد�کــه�خــالف�قانــون�اســت�و�ایــن�نگاه�هــا�در�مالیــات�بــر�ارزش�افــزوده�تجمیــع�شــده�اســت��������
وی�تصریــح�کــرد:�در�شــرایط�فعلــی،�نیازمنــد�تعریــف�بســته�حمایتــی�از�ســوی�دولــت�هســتیم�
کــه�مقدمــات�ایــن�کار�در�جلســه��اعضــای�هیــأت�مدیــره�جامعــه�هتلــداران�ایــران�بــا�دکتــر�مونســان�
انجــام�شــده�و��بــا�همــکاری�ســازمان�میــراث�فرهنگــی،�صنایــع�دســتی�و�گردشــگری�در�هیــأت�دولــت�

تصویــب�خواهــد�شــد�
وی�در�ادامــه�بــا�اشــاره�بــه�این�کــه�الزم�اســت�در��بســته�حمایتــی،�معافیــت�صــد�درصــد�مالیاتــی�
اعــم�از�مالیــات�بــر�ارزش�افــزوده�و�مالیــات�بــر�درآمــد�بــرای�یــک�دوره�مشــخص�و�اســتمرار�تســهیالت�
ــداری،�از� ــر�فعــاالن�عرصــه�هتل ــزود:�اکث ــم��لحــاظ�شــود،�اف ــه�جرای ــدون�تحمیــل�هرگون دریافتــی�ب
ــل� ــه�دلی ــر�ب ــال�حاض ــد�و�در�ح ــاال�گرفته�ان ــای�ب ــا�بهره�ه ــنگین�ب ــای�س ــف�وام�ه ــای�مختل بانک�ه
ــار� ــا�در�انتظ ــه�پرداخــت�آن�نیســتند�و�بانک�ه ــادر�ب ــی�کشــور،�ق ــداری�و�اقامت ــرایط�ســخت�هتل ش

ــته�اند�� ــا�نشس ــت�وام�ه ــرد�بازپرداخ ــورت�دیرک ــا�در�ص ــادره�هتل�ه مص
حمــزه�زاده�ادامــه�داد:�دولــت،�تمرکزگــرا�اســت،�بــه�ایــن�معنــا�کــه�تدبیــر�ســازمان�های�دولتــی�از�
ســال�ها�پیــش�چنیــن�بــوده�کــه�تصدی�گــری�کلیــه�امــور�در�دســت�دولــت�باشــد��لــذا�بــا�توجــه�بــه�
سیاســت�ریاســت�جمهــوری�مبنــی�بــر�تقویت�بخــش�خصوصــی،�از�ســازمان�میــراث�فرهنگــی،�صنایع�
دســتی�و�گردشــگری�انتظــار�داریــم�براســاس�مــاده��۱۰۰قانــون�ششــم�توســعه،�امــور�تصدی�گــری�را�

بــه�تشــکل�های�گردشــگری�بخــش�خصوصــی�واگــذار�کنــد��
ــا�اشــاره�بــه�دریافــت�نــرخ�ارزی�از�گردشــگران�خارجــی�افــزود:�در�شــرایط�فعلــی،� وی�در�ادامــه�ب
ــه�ایــن�صــورت،�ســرمایه�مملکــت� ــه�گردشــگران�خارجــی��می�فروشــیم��و�ب عمــال�هتل�هــا�را�ارزان�ب
ارزان�در�اختیــار�خارجی�هــا�قــرار�می�گیــرد؛�لــذا��الزم�اســت�بــه�عنــوان�راهــکار،�دریافــت�نــرخ�ارزی�از�

گردشــگران�خارجــی�مــورد�توجــه�و�بررســی�قــرار�گیــرد��
موضــوع�دیگــری�کــه�حمــزه�زاده�به�آن�اشــاره�کــرد،�نقــش�بازدارنــده�مهمانســراها�و�مــدارس�دولتی،�

خانــه�مســافرها�و�مراکــز�اقامتــی�غیرمجــاز�در�کســب�و�کار�هتــل�هــا�بود��
وی�گفــت:�مهمانســراهای�دولتــی،�بــا�تغییــر�تابلــو،�بــا�تغییــر�رنــگ�و�دور�زدن�قوانین�کشــور،�رقابت�
نابرابــر�بــا�بخــش�خصوصــی�دارنــد�و�انتظــار�داریــم�کــه�هیــأت�دولــت�طبــق�مصوبــه��تأییــد�شــده،�کلیه�
ســازمان�ها�و��مراکــز�دولتــی�را�از�هرگونــه�فعالیــت�در�مباحــث�اقامتــی�منــع�کنــد��وزارت�آمــوزش�و�
پــرورش�بــه�جــای�ارائــه�خدمــات�بــه�فرهنگیــان�زحمتکــش�کشــور،�بــه�دلیــل�درآمدزایــی�کالس�هــای�
ــر�خــالف�نظــام�فعالیــت�گردشــگری�و�نظــام� ــن�ب ــه�مســافران�آزاد�اجــاره�می�دهــد�کــه�ای درس�را�ب

هتلــداری�کشــور�اســت���
ــذاری� ــدی�و�نرخ�گ ــالح�درجه�بن ــه��اص ــه�آیین�نام ــه�ب ــران�در�ادام ــداران�ای ــه�هتل ــس�جامع رئی
تأسیســات�گردشــگری�کــه�در�ســال��۹۴انجــام�شــد�اشــاره�کــرد�و�گفــت:�متأســفانه�در�این�آییــن�نامه،�
خانه�مســافر�جزئــی�از�مصادیــق�تأسیســات�کشــوری�محســوب�شــده�اســت�در�حالــی�کــه�خانه�مســافر�



علی اصغر مونسان معان رییس جمهور از توافق با بانک گردشگری برای 
تخصیص ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار به صنعت گردشگری خبر داد

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری

گردشــگرانی�از�کشــورهای�منطقــه،�نــه�فقــط�در�بخــش�تفریــح�بلکــه�در�حوزه�هــای�دیگــر�
ــه�کشــور� ــه�گردشــگری�تجــاری،�گردشــگری�ورزشــی�و�گردشــگری�ســالمت�ب از�جمل
وارد�می�شــوند�و�نکتــه�مهــم�ایــن�اســت�کــه�بــه�هــر�صــورت�مــا�شــاهد�ایــن�رشــد�در�
گردشــگری�ورودی�بوده�ایــم��عراقی�هایــی�کــه�از�مــرز�ارونــد�گــذر�می�کننــد�و�بــه�آبــادان�
و�خرمشــهر�وارد�می�شــوند�بــه�عنــوان�گردشــگر�ورودی�محاســبه�نشــده�اند�چــون�بــدون�

ــد� ــد�می�آین روادی
معــاون�رئیــس�جمهــور�بــا�اشــاره�بــه�این�کــه�طــی�یک�ســال�گذشــته��۲۶۴میلیــارد�
ــوزه� ــزرگ�ح ــای�ب ــار�پروژه�ه ــعه�در�اختی ــدوق�توس ــل�صن ــهیالت�از�مح ــان�تس توم
ــه�ویــژه�هتل�ســازی�در�کشــور�قــرار�گرفتــه��اســت�یــادآور�شــد:�در�حــال� گردشــگری�ب
حاضــر��۱۲۵هتــل�چهــار�و�پنــج�ســتاره�در�کشــور�وجــود�دارد�کــه��تــالش�می�شــود�تــا�

پایــان�دولــت�دوازدهــم�بــه��۲۸۰هتــل�برســد�����
وی�در�ادامــه�بــه�اقدامــات�دیگــری�کــه�در�حمایــت�از�صنعــت�گردشــگری�انجــام�شــده�
اســت�اشــاره�کــرد�و�گفــت:�تصویــب�تعمیــم�معافیــت�قانــون�تحویــل�کاربــری�و�قانــون�
ــود�و� ــا�ب ــه�هتل�ه ــوط�ب ــال�من ــه��قب ــات�اســت�ک ــن�اقدام ــه�ای ــذاری�اراضــی�از�جمل واگ
مشــکالتی�را�بــرای�ســایر�بخش�هــا�ایجــاد�کــرده�بــود�و�بــا�پیگیری�هــای�انجــام�شــده�در�
کمیســیون�فرهنگــی�و�کمیســیون�اقتصــادی،�تصویــب�شــد�عــالوه�بــر�هتل�هــا،�مناطــق�
ــت�از� ــمول�معافی ــم�مش ــگری�ه ــات�گردش ــا�و�تأسیس ــگری،�بوم�گردی�ه ــه�گردش نمون

پرداخــت�عــوارض�بــرای�تغییــر�کاربــری�باشــند����
معــاون�رئیس�جمهــور�در�ادامــه�ســخنانش�از�افزایــش�لغــو�روادیــد�بــا�کشــورهای�هدف�
خبــر�داد�و�اظهــار�کــرد:�ایــن�طــرح�بــا�همــکاری�وزارت�خارجــه�انجــام�خواهــد�شــد�کــه�

ــا�لغــو�روادیــد� در�نخســتین�فــاز�بــه�صــورت�یک�طرفــه�بــا�عمــان�اجــراء�شــده�اســت��ب
ایــران�بــرای�عمانی�هــا�در�بحــث�توریســت�درمانی،�بــه�تعــداد�گردشــگران�ســالمت�اضافــه�

خواهــد�شــد��
�مونســان�در�ادامــه�موضــوع�دریافــت�ارزی�خدمــات�ارائــه�شــده�در�هتل�هــا�را�مطــرح�
کــرد�و�گفــت:�الزم�اســت�توافقــی�بیــن�دفاتــر�خدمــات�مســافرتی��و�جامعــه�هتلــداران�در�
زمینــه�تفــاوت�نــرخ�ارزی�ایجــاد�شــود�کــه�هــم�موجــب�کاهــش�گردشــگر�نشــود�و�مزیتی�
کــه�بســته�ارزان�بــرای�ســفر�بــه�ایــران�بــرای�صنعــت�گردشــگری�دارد�را�از�دســت�ندهیــم�

و�هــم�هتلــداران�بتواننــد�از�ایــن�منافــع�برخــوردار�شــوند���
رئیــس�ســازمان�میــراث�فرهنگــی،�صنایــع�دســتی�و�گردشــگری�هم�چنیــن�از�توافــق�
بــا�بانــک�گردشــگری�بــرای�تخصیــص��۸۵۰میلیــارد�تومــان�اعتبــار�بــا�عنــوان�حمایــت�از�
گردشــگری�خبــر�داد�و�گفــت:��۷۵۰میلیــارد�تومــان�ایــن�اعتبــار�در�قالــب�کارت�های�ســفر�
ــه�مــردم� در�اختیــار�مــردم�قــرار�می�گیــرد�کــه�البتــه�قــرار�نیســت�در�ازای�پــول�نقــد�ب
داده�شــود�تــا�منجــر�بــه�رشــد�نقدینگــی�و�هدررفــت�پــول�شــود���۱۰۰میلیــارد�تومــان�
ــا�پرداخــت� ــات�گردشــگری�و�هتل�ه ــر�خدم ــه�دفات ــوان�وام�ب ــا�عن ــار�ب ــن�اعتب ــر�ای دیگ

خواهــد�شــد�����
مونســان�در�ادامــه�افــزود:�اســتفاده�از�ظرفیــت�ارز�دیجیتــال�نیــز�از�جملــه�طرح�های�در�
حــال�پیگیــری�بــه�شــمار�می�آیــد�و�طــی�مکاتباتــی�کــه�بــا�بانــک�مرکــزی�و�وزارت�امــور�
خارجــه�داشــته�ایم،��لغــو�روادیــد�گروهــی�بــرای�چینی�هــا�مطــرح�شــده�و�پیگیــر�هســتیم�
کــه�ایــن�طــرح�اجــرا�شــود���همچنیــن�طــرح�صــدور�روادیــد�رایــگان��۷۲ســاعته�بــرای�
گردشــگران�ترانزیتــی�در�فــرودگاه�امــام��را�مطــرح�کرده�ایــم�کــه�در�حــال�پیگیــری�اســت��

در�تمــام�دنیــا�تابــع�ضوابــط�و�شــرایط�اســت��ایــن�امــر�مخــل�نظــام�سیاســی،�اجتماعــی�
و�امنیتــی�و�مخــل�فعالیــت�جامعــه�هتلــداری�مــا�در�سراســر�کشــور�اســت��لــذا�جامعــه�
هتلــداران�ایــران�طرفــدار�ســاماندهی�خانه��مســافرها�اســت�نــه�رســمیت�دادن�بــه�آن��بحث�
مــا�ســاماندهی�نظــام�آمــاری�اســت�و�امیدواریــم�در�آینــده�نزدیــک�شــاهد�اســتقرار�نظــام�
آمــاری�و�مکانیــزم�آمــاری�در�ســازمان�میــراث�فرهنگــی�بــرای�تأسیســات�گردشــگری�و�

فعالیــن�گردشــگری�باشــیم��
وی�تصریــح�کــرد:�دخالــت�و�برخوردهــای�ســلیقه�ای�برخــی�از�کارشناســان�ســازمان�ها�
بــه�صــورت�غیرحرفــه�ای�و�غیرکارشناســی�در�حــوزه�مأموریــت�هتلــداری�کشــور�از�جملــه�
ــا�یکدســت�شــدن�قوانیــن��و�عمــل�کــردن�یکســان� مشــکالتی�اســت�کــه�الزم�اســت�ب

ــود�� ــت�ش ــور�رعای ــر�کش ــا�در�سراس ــا�و�بخش�نامه�ه آیین�نامه�ه
حمــزه�زاده�بــه�فعال�ســازی�شــورای�عالــی�میــراث�فرهنگــی�و�گردشــگری�بــا�حضــور�
ــراث� ــی�می ــورای�عال ــی�ش ــت:�به�تازگ ــرد�و�گف ــاره�ک ــی�اش ــدگان�بخــش�خصوص نماین
فرهنگــی�فعــال�شــده�اســت�و�امیدواریــم�نماینــدگان�واقعــی�بخــش�خصوصــی�در�ایــن�

شــورا�عضــو�باشــند���
حمــزه�زاده�افــزود:�کشــوری�در�امــر�توســعه�پایــدار�گردشــگری�موفــق�اســت�کــه�برنامه�
جامــع�توســعه�ای�داشــته�باشــد���در�حــال�حاضــر�برنامه�هــا��بــه�صــورت�اســتانی،�محلــی،�
ــا�ایــن�نــگاه،�بی�تردیــد�بــه�یــک� منطقــه�ای�و�عمدتــاً�کوتــاه�مــدت�تدویــن�می�شــود�و�ب
توســعه�واقعــی�دســت�نمی�یابیــم��لــذا�از�آقــای�دکتــر�مونســان��اســتدعا�دارم��تدویــن�و�یــا�

بازنگــری�برنامــه�جامــع�ملــی�را�در�دســتور�کار�قــرار�دهــد�
حســینعلی�امیــری�معــاون�پارلمانــی�رئیــس�جمهــوری�نیــز�حــل�مشــکالت�و�موانــع�

حــوزه�گردشــگری�و�هتلــداران�را�یکــی�از�موضوعاتــی�برشــمرد�کــه�رئیس�جمهــوری�بــه�
آن�توجــه�ویــژه�دارد��رقابــت�ســالم،�بــاال�بــردن�اســتانداردها�در�توســعه�صنعت�گردشــگری�
و�جــذب�گردشــگر�و�هم�چنیــن�ایجــاد�فرهنــگ�گردشــگری،�پاییــن�آوردن�هزینه�هــا�بــا�
ــه�توزیــع� ابتــکارات�و�خالقیت�هــا،�آمــوزش�نیروهــا�و�بررســی�های�کارشناســی�نســبت�ب

هتل�هــا�در�ایــن�حــوزه�اهمیــت�زیــادی�دارد�
وی�افــزود:�درســت�اســت�کــه�دولــت�بایــد�در�جهــت�تحقــق�جایــگاه�گردشــگری�کــه�
در�ســند��۱۴۰۴تعریــف�شــده�اســت،��اقــدام�کنــد،�امــا�بخــش�قابــل�توجهی�از�دســت�یابی�

بــه�ایــن�جایــگاه�نیــاز�بــه�فرهنگ�ســازی،�نــوآوری�و�تــالش�بخــش�خصوصــی�دارد��

ش    ا  ا ه  ر  ا   ا ا    
ه  ر  ا  م 

علــی�اصغــر�مونســان�رییــس�ســازمان�میــراث�فرهنگــی،�صنایع�دســتی�و�گردشــگری،�
ــا�چهــار� ــه�ایــران�را�مســاعد�توصیــف�کــرد�و�گفــت:�ســال��۹۶را�ب ــازار�ســفر�ب شــرایط�ب
درصــد�رشــد�مثبــت�گردشــگری�ورودی�بــه�اتمــام�رســاندیم�و�در��۵ماهــه��ســال��۹۷ایــن�
رقــم�بــه��۳میلیــون�و�۱۴۰هــزار�نفــر�رســیده�اســت�کــه�نســبت�بــه�زمــان�مشــابه�ســال�

قبــل�کــه��۲میلیــون�و��۱۵۹هــزار�نفــر�بــوده،�رشــد�نشــان�می�دهــد���
ــه� ــان�این�ک ــا�بی ــع�دســتی�و�گردشــگری�ب ــراث�فرهنگــی،�صنای رئیــس�ســازمان�می
بخــش�مهمــی�از�ایــن�رشــد�مربــوط�بــه�حــوزه�منطقــه�ای�اســت�یــادآور�شــد:�ترکیــب�
گردشــگران�ورودی�در�ایــران�به�واســطه�تهدیــدات�بین�المللــی�تغییــر�کــرده�اســت��امــروزه�

ا ا ا 
عبــاس�بیدگلــی�مدیــر�اجرایــی�جامعــه�
ــی�نخســتین� ــه�پایان ــران�بیانی ــداران�ای هتل
ــران�را�در� ــداران�ای ــری�هتل ــش�سراس همای

ــرد::�� ــت�ک ــرح�قرائ ــد�بدین�ش �۱۰بن
۱-�در�شــــرایط�ویژه�کنوني�کشــــور�که�
مالي� محدودیت�هاي� ایجاد� با� نظام� مخالفان�
و�اقتصــــادي�در�پي�اعمال�فشــــار�بر�مردم�
عزیز��کشــــورمان�هســــتند،�گردشــگري،�
این�صــــنعت�پاک�و�توانمند�از�ظرفیت�هاي�
متعددي�در�عرصــــه�دیپلماســــي�عمومي،�

ملي� ناخالص� تولید� خارجي،� ارزآوری�
و� بوده� برخوردار� داخلي� واشــــتغال�زایي�
ممکن� مســــیر� ســــاده�ترین� و� کوتاه�ترین�
لذا� است؛� کشور� شــــرایط� بهبود� براي�
شرکت�کنندگان�در�همایش�پیمان�مي�بندند�
که�همه�کوشش�خود�را�براي�ارتقاء�کیفیت�
خدمات�و�توسعه�این�صنعت�به�کار�بسته�و�از�

نکنند� فروگذار� تالشي� هیچ�
مطروحه� موارد� اهمیت� به� توجه� با� �-۲ �
در�بند�یــک،�از�دولت،�دولتمردان�و�تمامي�
مسئوالن�نظام�در�سطوح�مختلف�تمنا�داریم�
اندرکاران� دســــت� ملي� کوشــــش� � با� که�
ایران� هتلداري� و� گردشــــگري� صــــنعت�
همراه�شــده�و�با�حذف�گلوگاه�هاي�بي�مورد،�

مســیر�این�حرکت�ملي�را�هموار�نمایند؛�این�
قوانین�و� بازنگري� یا� و� با�تدوین� ویژه� به� امر�
مقررات�مربوطه�با�مشــــورت�تشــــکل�هاي�
بخش�خصوصي�و�همچنین�اجراي�صحیح�و�

بود�� خواهد� میسر� موجود� قوانین� تنقیح�
و� کارآفرینان� بسته�حمایتي� اعطاي� � �-۳
سرمایه�گذاران�صنعت�گردشگري�و�هتلداري�
و� مالي� مشوق�هاي� و� معافیت�ها� تسهیل� و�
غیرمالي�نظیر�معافیت�هاي�مالیاتي�و�بیمه�اي�

خواستاریم��� را�
از�سرمایه�گذاران� راستاي�حمایت� ۴-�در�
این�صنعت�و�به�تبع�آن�مسئولیت�ایشان�در�
تطویل� بخش،� این� کارکنان� معیشت� قبال�
از�طرح�هاي� از�بهره�برداري� دوره�تنفس�پس�

ســــود� یارانه�هاي� پرداخت� تازه�ســاخت،�
تســــهیالت�دریافتي�توســط�تاســیســات�
وام� بازپرداخت� دوره� افزایش� و� گردشگري�
و�تسهیالت،�دســتکم�به�میزان��۱۵سال�را�

خواهانیم����
و� بي�رویه� افزایش� به� توجه� با� � �-۵
گردشگري� تأسیسات� هزینه�هاي� سرسام�آور�
نظیر�هزینه�آب،�برق،�گاز�و�عوارض�مختلف�
از��سوي�شهرداري�ها،�خواستار�حمایت�دولت�
این� سرمایه�گذاران� از� عمومي� هاي� نهاد� و�
صنعت�و�همراهي�جدي�تر�مسئوالن�مرتبط�

ــتیم���� هس
کنار� در� غیرمجاز� اقامتگاه�هاي� �-۶
از� برخي� غیراخالقي� و� غیرحرفه�اي� رفتار�

اقامتگاه�هاي�رســــمي�مانند�مهمانســراهاي�
دولتي�و��خانه�هاي�معلم�در�پذیرش�میهمانان�
نظارتي،� دغدغه�هاي� داشتن� بدون� آزاد،�
مالیاتي،�عوارضي�و�نظایر�آن�با�دست�اندازي�
اقامتي� تأسیسات� بزرگ� چندان� نه� بازار� به�
بر� را� ضربات� مهلک�ترین� کشور،� مجاز�
این� سرمایه�گذاران� و� کارآفرینان� پیکر�
و� قوانین� علی���رغم� که� مي�آورند� وارد� صنعت�
هیچ� سال�هاســت� متعدد،� دستورالعمل�هاي�
آن� توقف� و� جلوگیري� براي� جدي� اراده�
وجود�ندارد�و�در�کمال�تأسف�همچنان�رو�به�

اســت�� گسترش�
مسئوالن� صریح� بیانات� ۷-��علی�رغــم�
براي� شفاف� و� جدي� قوانین� وجود� و� نظام�

توان� از� برداري� بهره� و� تصدي�گري� کاهش�
در� گردشگري� خصوصي� بخش� تشکل�هاي�
اجراي�امور�مربوطه،�عزم�و�اراده�اي�در�تفویض�
اختیارات�غیرحاکمیتي�به�تشکل�ها�در�دولت�
مشاهده�نمي�شود�و�بار�دیگر�خواسته�چندین�
ساله�خود�را�جهت�کاهش�تصديگري�دولت�
اعالم� بخش� این� در� کار� و� کسب� تسهیل� و�
نموده�و�خواستار�رسیدگي�فوري�به�این�امر�

هســتیم���
۸-�کاهش�روزمره�و�مستمر�ضریب�اشغال�
برنامه�ریزي� نیازمند� کشور� در� اقامتي� مراکز�
تهیــه�� و� جانبه� همه� و� دقیق� سریع،� بسیار�
با�مشارکت� دولت� توسط� یکپارچه� راه� نقشه�

موثر�بخش�خصوصي�اســت��

روزمره�دست� چالش�هاي� از� بسیاري� �-۹
اندرکاران�صنعت�هتلداري�کشور�نظیر�امکان�
دریافت�ارز�از�گردشگران�خارجي،�حمایت�از�
تولید� امکان� که� خارجي� اقالم� برخي� ورود�
دخالت� از� جلوگیري� ندارند،� کشـــــور� در�
دســـتگاه�هاي�متعدد�در�امورات�جاري�مراکز�
اقامتي�و�ایجاد�پنجره�واحد،�مواردي�هستند�
که�با�نگرش�فرابخشي�و�دلسوزانه�مسئوالن،�
که� مي�باشند� رسیدگي� و� دستیابي� قابل�

گیرند�� قرار� توجه� مورد� داریم� استدعا�
در�صورت� نشان�مي�شــود� �خاطر� �-۱۰
عدم�تصمیم�گیري�فوري�و�جدي�در�خصوص�
با� کشور� هتلداري� صنعت� فوق،� موارد�
آسیبهاي�جبران�ناپذیري�مواجه�خواهد�شد��
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 عبدالحمید حمیدی، رییس جامعه هتلداران استان کردستان ½
ــت�انتظــار� ــن�قدم ــا�ای ــد���ب ــت�دارن ــا��۵۰ســال�قدم ــا�قدیمــی�هســتند��و�بعضــا��۴۰ت ــای�م بســیاری�از�هتل�ه
این�کــه�کامــال�استانداردســازی�شــوند�محــال�اســت��در�تمــام�آیتم�هایــی�کــه�بــرای�استانداردســازی�الزم�اســت�یــک�
هتــل�داشــته�باشــد،�هتل�هــای�قدیمــی�مــا�بــه�هیچ�عنــوان�نمی�تواننــد�بــا��اســتانداردهای�روز�دنیــا�خــود�را�تطبیــق�
ــای� ــورد�هتل�ه ــر�اســت�در�م ــرار�دارد،�بهت ــی�ق ــه�اجرای ــا�در�برنام ــدی�هتل�ه ــرای�درجه�بن ــر�طرحــی�ب ــد��اگ بدهن

تــازه�تاســیس�اجرایــی�شــود��

سید علی معین زاده،  رییس جامعه هتلداران کرمان ½
ــت�� ــه�دول ــد�ن ــن�کن ــرخ�را�تعیی ــل،�ن ــر�هت ــتری�و�مدی ــت�مش ــا،�الزم�اس ــذاری�هتل�ه ــرخ�گ ــث�ن در�بح
ــد�و� ــان�تصمیــم�بگیری ــد�خودت ــا�را�مشــخص�کــرده�و�می�گوی طبــق�بنــد��۳مــاده��۱۰۰قانون�گــذار،�وظیفــه�م
خودتــان�کار�کنیــد��پــس�چــرا�مصوبــه�اجــرا�نمی�شــود��اگــر�نرخ�گــذاری��برعهــده�خــود�هتلــداران�باشــد،�بهتــر�
ــه�طــور�واضــح�در�مــورد�تفویــض� ــت�می�خواهیــم�بنــد��۳را�اجــرا�کنــد�و�ب ــد��از�دول می�تواننــد�تصمیــم�بگیرن
اختیــار�در�ایــن�مــاده�صحبــت�شــده�اســت��اگــر�ایــن�تفویــض�اختیــار�را�بگیریــم�بخــش�خصوصــی�می�توانــد�

مشــکالت�را�کاهــش�دهــد�و�کارهــا�را�رو�بــه�راه�کنــد�

محمد رضا اکبری رییس جامعه هتلداران استان کهکیلویه و بویراحمد ½
وضعیــت�تــورم�و�نبــود�درآمــد�بــرای�آحــاد�مــردم�جامعــه،�مدتــی�اســت�موجــب�کاهــش�آمــار�گردشــگران�شــده�یــا�اگر�هم�ســفر�
می�کننــد�در�پارک�هــا�و�چادرهــا�اســکان�می�گزیننــد��ایجــاد�مهمانســراها�در�ادارات�دولتــی�و�خانه�مســافر�و�اجــاره�منــازل�شــخصی�
توســط�کلیــد�بــه�دســتان�در�ورودی�هــای�شــهرها�را�می�تــوان�بــه�مشــکالت�هتلــداری�اضافــه�نمــود��شــما�می�توانیــد�بــا�گرفتــن�
درصــد�اشــغال�از�شــهرهای�گردشــگر�پذیر�ماننــد�اصفهــان�و�شــیراز�وغیــره�وضعیــت�نامطلــوب��مراکــز�وهتل�هــا�را�مشــاهده�کنیــد��
کاهــش�گردشــگر��و�عــدم�تعــادل�بیــن�درآمــد�و�هزینــه�در�هتل�هــا�موجــب�شــده�فشــار�ســنگینی�بر�هتلــداران��وارد�شــود��ســازمان�
میــراث�فرهنگــی،�صنایــع�دســتی�و�گردشــگری�قول�هــا�و�تشــویق�هایی�را�بــرای�تأســیس�هتــل�در�اســتان�ها�مطــرح�می�کنــد�امــا�
وقتــی�هتــل�تأســیس�می�شــود،�گفته�هــا�عمــل�نمی�شــود�و�هتلــدار�بــا�مشــکالت�و�موانــع�مختلــف�روبــه�رو�می�گــردد��ایــن�اتفاقــی�

اســت�کــه�طــی�دوســال�اخیــر�در�اســتان�کهکیلویــه�و�بویراحمــد�پیــش�آمــده�اســت��
عبدالحمید حرمتی، عضو هیات مدیــره جامعه هتلداران ایران و رییس جامعه هتلداران  ½

استان خوزستان
ــت� ــول�نیس ــل�قب ــه�قاب ــچ�وج ــه�هی ــه�ب ــت�ک ــن�اس ــا�ای ــازی�هتل�ه ــث�استاندارد�س ــی�در�بح ــکل�اساس مش
درجه�بنــدی�هتل�هــای�کشــور�بــه�دلیــل�استاندارد�ســازی�ملغــی�شــود��استاندارد�ســازی�یــک�موضــوع�و�
ــازمان� ــه�س ــی�رود��کاری�ک ــن��م ــا�از�بی ــت�هتل�ه ــدام،�هوی ــن��اق ــا�ای ــت�و��ب ــر�اس ــه�ای�دیگ ــدی�مقول درجه�بن
میــراث�فرهنگــی،�صنایــع�دســتی�و�گردشــگری�در�دو�دهــه�اخیــر�انجــام�داده�مشــکالت�بنیادیــن�دارد��کیفیــت�
ــات� ــت�مطالع ــد�و�الزم�اس ــری�می�کن ــی�براب ــورهای�اروپای ــای�کش ــا�هتل�ه ــواردی�ب ــای�در�م ــی�از�هتل�ه برخ
ــران� ــای�ای ــای�هتل�ه ــه�قابلیت�ه ــود�ک ــا�مشــخص�ش ــود�ت ــام�ش ــازمان�انج ــه�و�س ــطح�جامع ــی�در�س کارشناس

ــه�اســت� چگون
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ــران در دو نشســت  ــداران ای نخســتین همایــش سراســری جامعــه هتل
ــران و کارشناســان صنعــت  ــا حضــور مدی تخصصــی صبــح و بعدازظهــر ب

هتلــداری کشــور در هتــل اســپیناس پــاالس تهــران برگــزار شــد. 
در  پنــل صبــح، عمــوم مدیــران و هتلــداران شــرکت داشــتند و مباحثی 
ــه  ــداران را ب ــب وکار هتل ــش رو در کس ــای پی ــا و چالش ه ــون رویه ه پیرام
بحــث گذاشــتند.  هریــک از ســخنرانان  دربــاره مســائل صنفــی گفــت  و گو 
داشــتند تــا راه حلــی بــرای هدایــت ایــن مشــکالت در چارچــوب صحیــح 
ــیار  ــته ها بس ــا و خواس ــن صحبت ه ــف ای ــود.  طی ــاد ش ــت ایج و درس

متنــوع بــود. ایــن موضوعــات از  تبعــات افزایــش نــرخ ارز تــا اتفاقاتــی که 
ــان دارد  ــه جری ــن عرص ــازی در ای ــذاری و استانداردس ــه قیمت گ در عرص
ــد و در  ــدی ش ــپس جمع بن ــده س ــرح ش ــث مط ــت. مباح را در برمی گرف
گردهمایــی بعدازظهــر در حضــور مدیــران دولتــی، رییــس شــورای شــهر 
تهــران و  نماینــدگان مجلــس طــرح گردیدتــا در قالــب بیانیــه ای پیگیــری 
شــود.  آن چــه در پــی می آیــد گزیــده ای از دیدگاه هــای روســای جوامــع 
هتلــداری اســتان هــا، مدیــران و کارشناســانی اســت کــه هریــک بــه بیان 

مطالبــات خــود پرداختنــد.

امیر سامان سایبان، مدیرکل هتل اطلس مشهد ½
بیــش�از��۵۰درصــد�هتل�هــای�ایــران�در�مشــهد�متمرکــز�اســت���ایــن�هتل�هــا�موافــق�افزایــش�نــرخ�هتل�هــا��نیســتند��
ــی� ــم��بســته�های�حمایت ــاز�داری ــع�مشــکالت��نی ــی�اســت��در��جهــت�رف ــع�دارای ــه�نف ــی�ب ــش�عامل ــن�افزای ــه�ای چراک
ــرای�هتــل�مــا��۸ ــرژی��بحــث�دارایــی�و������در�نظــر�گرفتــه�شــود��هرســال�قبــض�آب�ب ــرای�بحــث�کاهــش�ان دولــت�ب
میلیــون�تومــان�و�امســال��۳۲میلیــون�تومــان�آمــده�اســت��در�ایــن�شــرایط،�مدیــر�هتــل�بــا�هیــچ�معجــزه�ای�نمی�توانــد�
آن�را�تامیــن�کنــد��اگــر�وضعیــت�بــه�همیــن�منــوال�ادامــه�یابــد�بــه�خصــوص�در�درجــه��۲و��۳مجبــور�بــه�تعدیــل�نیــرو�
خواهیــم�بــود��موضــوع�دیگــر�این�کــه�مــا�چــون�در�مشــهد�مهمــان�حــوزه�خلیــج��داریــم�الزم�اســت�ارز�خارجــی�دریافــت�
ــر�اســت��در�همــه�جــای�دنیــا� ــرخ�دو�ســال�پیــش�هــم�ارزان�ت ــه�خارجــی�داده�می�شــود�از�ن کنیــم��نرخــی�کــه�االن�ب

تصمیمــات�هتلــی،�منطقــه�ای�اتخــاذ�می�شــود�

جعفر بذری، رییس جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان اردبیل ½
ــن�اولیــن�مجمــع�بزرگــی�اســت�کــه�در�ایــن�صنعــت�توســط�بخــش�خصوصــی�برگــزار�شــده�اســت��موضــوع� ای
مهــم�در�صنعــت�گردشــگری،�تصدی�گــری�دولتــی�اســت��متاســفانه�درحــال�حاضــر�ارگان�هــای�دولتــی�هرکــدام�هتــل�
ســاخته�اند�و�براســاس�اصــل��۴۴قانــون�اساســی،��الزم�اســت��اختیــارات�بخــش�خصوصــی�در�ایــن�حــوزه�بیشــتر�شــود��

باقر نژاد، مدیرکل هتل درویشی مشهد ½
چــرا�در�مــورد�نداشــته�هایمان�صحبــت�می�کنیــم�؟�بایــد�بــه�ســمت�تولیــد�داشــته�ها�حرکــت�کنیــم�و�آن�چــه�کــه�
مــا�در�کشــورهای�موفــق�دنیــا�و�همچنیــن�در�مجموعه�هــای�موفــق�کشــورمان�وجــود�دارد�را�بــه�ســمت�اجرایــی�شــدن�

درجهــت�توســعه�صنعــت�گردشــگری�کشــورمان�ســوق�دهیــم�
ــر� ــر�در�زی ــاق�نظ ــه�و��اتف ــر�برنام ــم���اگ ــایی�کنی ــورمان�شناس ــگری�کش ــوزه�گردش ــا�را��در��ح ــد�توانمندی�ه بیایی
ــم��مــا�می�توانیــم� ــه�آن�هــا�نپرداخته�ای ســایه�جامعــه�هتلــداران�کشــور�داشــته�باشــیم،�خیلــی�فرصت�هــا�داریــم�کــه�ب
بــا�کشــورهای�اســالمی�منطقــه�بــرای�جــذب�گردشــگران�مذهبــی�بــه�صــورت�یک�جانبــه�لغــو�روادیــد�داشــته�باشــیم��
امیــد�کرده�ایــم��تمــام� از�حمایت�هــا�و�همراهی��هــای�ســازمان�های�دولتــی�قطــع� ایــن�صنعــت�واقعــا� در�
زیرســاخت�های�توســعه�گردشــگری�را�در�قالــب�هلدینــگ�ایجــاد�کرده�ایــم�و�از�حوزه�هــای�اســکان�و�خدماتــی�و�حمــل�و�
نقــل��خودمــان�بــه�راحتــی�می�توانیــم�ایــن�امکانــات�را�در�گردشــگری�ایجــاد�کنیــم��نیــاز�بــه�یــک�برنامــه�و�طــرح�جامــع�
داریــم��مشــکل�ایــن�اســت�کــه��نمی�دانیــم�نیــاز�مــا�بــه�تاسیســات�گردشــگری�در�کشــور�چه�قــدر�اســت�و�الزم�اســت�
بــا�زیرســاخت�های�علمــی�و�اســتفاده�از�افــراد�کارشــناس�کــه�در�صنعــت�گردشــگری�و�هتلــداری�داریــم،�طــرح�جامــع�کلــی�را�طراحــی�کنیــم�و�بــه�دولــت��ابــالغ�

کنیــم��الزم�اســت�مــا�بــرای�دولــت�مســیر�را�تعییــن�کنیــم�نــه�این�کــه��چشــم�و�امیدمــان�بــه��نیروهــای�باالدســتی�باشــد�

کمری،  مدیر عامل گروه هتل های کوثر ½
تمــام�مــواردی�کــه�مطــرح�شــد�در�ســودآوری�و�کســب�و�کار�مــا�تاثیرگــذار�اســت�ولــی�واقعــا�بیاییــم�فکــر�کنیــم�آیــا�
مشــکل�اساســی�مــا�اینهاســت؟�قانون�گــذار�و�مجلــس�مــا�بــرای�ایــن�جمعیتــی�کــه�امــروز�در�همایــش�حضــور�پیــدا�
ــد�از� ــع�بســیاری�اســت�چــه�قوانینــی�تصویــب�کــرده�اســت؟��بای ــا�صنای ــرای�صنعتــی�کــه�در�ارتبــاط�ب ــد�و�ب کرده�ان
قانون�گــذار�بخواهیــم�کــه�چنــد�قانــون�محکــم�کــه�از�دخالــت�دیگــران�در�کار�هتلــداران�جلوگیــری�کنــد�وضــع�نمایــد��
هیــات�دولــت�بایــد�مصوبــه�داشــته�باشــد�کــه�هیــچ�ارگانــی�حــق�نداشــته�باشــد�هتلــداری�کنــد��بایــد�ببینیــم�کــی�و�
ــات� ــا�از�هی ــران�نیســت؟�م ــداران�ای کجــا�مجــوز�این�هــا�را�صــادر�می�کنــد؟!�مگــر�مجــوز�دادن�تخصــص�جامعــه�هتل
مدیــره�خواهــش�می�کنیــم�دســت�کســانی�کــه�ارتباطــی�بــا�صنعــت�گردشــگری�و�هتلــداری�ندارنــد�را��قطــع�کننــد�و�
راهــش�هــم�قانــون�اســت��در�مــورد�قیمت�گــذاری�هــم�همین�طــور�اســت�جنــس�و�خدمــات�مــال�هتلــدار�اســت�و�مــا�
بایــد�قیمــت�را�تعییــن�کنیــم�و�قیمت�گــذاری�هــم�یــک�قانــون�بــرای�همــه�نیســت���قشــر�کــم�درآمــد،�قشــر�پــر�درآمــد�

و�قشــر�متوســط�داریــم�و�قیمت�هایمــان�الزم�اســت�نوســان�داشــته�باشــد�تــا�همــه�بتواننــد�اســتفاده�کننــد������

هتلدارها چه می خواهند؟
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شهرام شیروانی، نایب رییس جامعه هتلداران ایران و رییس جامعه هتلداران همدان ½
�در�پایــان�جلســه�هم�اندیشــی�جامعــه�هتلــداران�کشــور�شــهرام�شــیروانی�در�مــورد�پایــش�تصویــری�گفــت:�بایــد�
در�ورودی�هتــل،�بخــش�پذیــرش،�در�ورودی�پارکینــگ�و�راهروهــا�دوربیــن�نصــب�شــود��در�مــورد�بازدیــد�آنالیــن�هــم�
دســتوری�وجــود�نــدارد�و�اگــر�فقــط�مــوردی�پیــش�بیایــد،�نیــاز�اســت�دوربیــن�بررســی�شــود�هیــچ�شــرکتی�اجــازه�
نــدارد�بــه�نــام�اماکــن�یــا�از�طــرف�اماکــن�غیــر�از�فهرســت�مســافران�اطالعــات�دیگــری�از�هتــل�را�درخواســت�کنــد�
وی�در�بحــث�ســامانه�هوشــمند�ســنا�گفــت:�از�چنــد�ســال�پیــش�بــر�اســاس�توافقنامــه�ای�جامعــه�هتلــداران�ایــران�
بــا�اداره�اماکــن�ناجــا،�هــر�هتلــی�بــه�تناســب�در�حــدود��۲۵۰تــا��۵۰۰هــزار�تومــان�بــرای�نگهــداری�سیســتم��پرداخــت�
می�کــرد��در�خصــوص�میــزان�مبالــغ�هــم�توافــق�شــد�یــک�هتــل�یــک�ســتاره�یــا�یــک�مهمانپذیــر�ماهــی��۱۰هزارتومــان�
و�هتل�هــای��۳ســتاره��۳۰هــزار�تومــان�پرداخــت�کننــد���بخشــنامه�ضوابــط�نیــروی�انتظامــی�تنظیــم�شــده�و�خیلــی�از�
مــواردی�کــه�نیــروی�انتظامــی�بــه�حــوزه�هتلــداری�وارد�می�شــد�حــذف�شــد��خیلــی�مشــکالت�بــه�نفــع�هتلــداران�رفــع�

شــد�و�نهایتــا�اینکــه�وظیفــه�اماکــن�بایــد�در�چارچــوب�ضوابــط�تعییــن�شــده�باشــد�
شــیروانی�در�پایــان�تصریــح�کــرد:��جامعــه�هتلــداران�ایــران�بــا�تــالش�شــبانه�روزی�پیگیــر�رفــع�موانــع�و�مشــکالت�

صنعــت�هتلــداری�خواهــد�بــود���

حسن سیادتان،  رییس جامعه هتلداران استان فارس  ½
ــد�پشــت� ــی�و�جدی ــای�قدیم ــه�هتل�ه ــی�ک ــم�و�مراحل ــه�دو�بخــش�تقســیم�می�کنی ــا��را�ب ــازی�هتل�ه استانداردس
ســر�می�گذارنــد�در�ایــن�بحــث�متفــاوت�باشــد���جامعــه�هتلــداران�ایــران�همــراه�بــا�جوامــع�اســتان�ها�می�تواننــد�ایــن�

وظیفــه�را�برعهــده�بگیرنــد�چــون�افــرادی�در�ایــن�مجموعــه��هــا�هســتند،�علــم�ایــن�کار�را�دارنــد�
�۸۰درصــد�از��مســافران�اروپایــی�بــه�دلیــل�مســایل�سیاســی�و��این�کــه�مهــر�جمهوری�اســالمی�بــر�روی�گذرنامه�شــان�
نباشــد،�سفرهایشــان�را�در�ایــن�اواخــر�لغــو�کردنــد��جامعــه�هتلــداران�بــا�نشســت�هایی�کــه�بــا��ســازمان�و�وزارت�امــور�
خارجــه�داشــت�و�طــی��۴مــاه�پیگیــری�در�یافتــن�راه�حلــی�بــرای�ایــن�موضــوع�نقــش�داشــته�و�در�حــال�حاضــر�بــر�روی�

گذرنامه�هــای�گردشــگران�اروپایــی�بــه�ایــران�مهــر�نمی�خــورد��

 کامیار اسکندریون دبیر جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران زنجان ½
گذشــت�بیــش�از�یــک�مــاه�از�برگــزاری�نخســتین�همایــش�سراســری�جامعــه�هتلــداران�ایــران�،�مــا�را�بــر�آن�داشــت�
ــر� ــار�اســکندریون�دبی ــان�کامی ــش�را�از�زب ــن�همای ــداران��در�ای ــتای�درخواســت�های�هتل ــات�انجــام�شــده�در�راس اقدام
جامعــه�هتلــداران�ایــران�و�رئیــس�جامعــه�هتلــداران�اســتان�زنجــان�بشــنویم��اســکندریون�از�ســال��۱۳۶۸عنــوان�مدیــر�
هتــل�و�قبــل�از�آن�هــم�در�بخش�هــای�دیگــر�صنعــت�گردشــگری�و�هتلــداری�فعالیــت�داشــته�و�در�حــال�حاضــر�نیــز�
مدیریــت�دو�هتــل�در�اســتان�زنجــان�را�برعهــده�دارد��وی�از�ابتــدای�شــروع�کار�جامعــه�هتلــداران�ایــران�در��۱۳۷۷در�هیأت�

مدیــره�ایــن�تشــکل�حضــور�داشــته�اســت����
رئیــس�جامعــه�هتلــداران�اســتان�زنجــان�در�مــورد�اقداماتــی�کــه�بــرای�اجرایــی�کــردن�تعییــن�وضعیــت�و�دو�نرخــی�

کــردن�هتل�هــا��انجــام�شــده�اســت�گفــت:��الزم�اســت�عــرض�کنــم�جامعــه�هتلــداران�ایــران�فعالیــت�و�تــالش�خــود�را�در�اجرایــی�کــردن�ایــن�طــرح�انجــام�داده�
اســت�و�در�روزهــای�آینــده�نیــز�جلســاتی�را�مســؤولین�ذیربــط�خواهیــم�داشــت��این�کــه�تــا�بــه�حــال�هنــوز�بــه�نتیجــه�قطعــی�نرســیده�ایم،�تغییــر�مدیریت�هــا�
در�ســازمان�میــراث�فرهنگــی،�صنایــع�دســتی�و�گردشــگری�بــوده�و�نبــود�معاونــت�گردشــگری�در�یــک�دوره�موجــب�اخــالل�در�انجــام�امــور�شــد��بــا�انتخــاب�
دکتــر�تیمــوری�کــه�هــم�کارشــناس��و�هــم�از�بدنــه�صنعــت�هســتند،��امیدواریــم��ادامــه�اقدامــات�در�ایــن�زمینــه�انجــام�شــود�و�از�تــوان�کارشناســی�بخــش�

خصوصــی�هرچــه�بیشــتر�اســتفاده�شــود���
اســکندریون�در�ادامــه�بــه�فعالیــت�خانه�مســافرها�و�و�اقامتگاه�هــای�غیرمجــاز��بــه�عنــوان�مانــع�بــر�ســر�راه��ادامــه�حیــات�هتل�هــای�کشــور�اشــاره�کــرد�و�
ــود�در�برخــی�اســتان�ها��و�در� ــرار�ب ــه�مســافرها�در�بعضــی�اســتان�ها�شــروع�شــد،��ق ــی�و��ســامان�دهی�خان گفــت:�از�ده�ســال�پیــش�کــه�دســتور�العمل�اجرای

زمان�هــای�پــر�رونــق�و�پــر�تراکــم�ســفر�ایــن�طــرح�اجــرا�شــود،�امــا�بــا�گذشــت�زمــان�بــه�دلیــل�عــدم�نظــارت،�بــه�کل�کشــور�تعمیــم�داده�شــد��
ــم�مســؤولین،� ــده�هســتند�و�امیدواری ــاز�در�ســطح�کشــور�پراکن ــتیجاری�غیرمج ــه�اس ــزار�واحــد�خان ــش�از��۲۰ه ــال�حاضــر�بی ــرد:�در�ح ــح�ک ��وی�تصری
ــه�تشــکل�کشــوری�تفویــض�اختیــار�کننــد��جامعــه�هتلــداران�ایــران�بــه�هرحــال�بهتــر�از�خــود�حاکمیــت،�در�موضــوع� ســامان�دهی�و�مدیریــت�ایــن�کار�را�ب

ــناخت�و�تخصــص�دارد��� گردشــگری�ش
�دبیــر�جامعــه�هتلــداران��ایــران�در�مــورد��مشــوق�ها�و��معافیت�هــای�بیمــه�ای�و�مالیاتــی�گفــت:�ایــن�پیگیــری�نــه�فقــط�در�ایــن�یکــی�دو�مــاه�بلکــه�از�زمــان�
شــروع�هدفمنــدی�یارانه�هــا�در�حــال�انجــام�اســت��در�تمــام��دنیــا�بهــای�حامل�هــای�انــرژی��بســیار�پاییــن�ر�از�بخش�هــای�خدماتــی�دیگــر�اســت،�در�حالــی�کــه�

مــا�تــا�بــه�حــال�فقــط�قــول�آن�را�شــنیده�ایم�و�متأســفانه�هیــچ�اقدامــی�صــورت�نگرفتــه�اســت�
وی�در�پایــان�از�کلیــه�دســت�انــدرکاران�برگــزاری�همایــش،�اعضــای�کمیته�هــای�مختلــف�برگــزاری،�رئیــس�و�نایــب�رییــس�محتــرم�جامعــه�هتلــداران�ایــران،�
ــره�جامعــه� ــد،�اعضــای�هیــأت�مدی ــی�بودن ــی�کــه�اسپانســر��و�حامــی�مال ــداری�اســتان�ها،�گروه�هــای�هتل ــگاران،�رؤســای�جوامــع�هتل اصحــاب�رســانه�وخبرن
هتلــداران�ایــران�وکلیــه�همــکاران�سراســر�کشــور�بــرای�حضــور�پرشــور�در�ایــن�همایــش�تشــکر�و�قدردانــی�کــرد�و�گفــت:�برگــزاری�ایــن�مراســم��زحمــت�حــدود�
�۹مــاه�بــرای�دوســتان�و�همــکاران�مــا�داشــت�و�البتــه�طبیعــی�اســت�کــه�بــا�ایــن�حجــم�شــرکت�کننــده،�نمی�توانســت�خالــی�از�ایــراد�باشــد��آسیب�شناســی�ها�

صــورت�گرفتــه�و�تــالش�خواهــد�شــد�در�ســال�های�بعــد�اشــکاالت�بــه�حداقــل�برســد��

نعیمی مدیر هتل میثاق مشهد، عضو هیات موسس جامعه هتداران خراسان رضوی  ½
ــراها�� ــم�و�زائرس ــاد�خانه�معل ــورد�ایج ــه�در��م ــکالتی�ک ــر�مش ــالوه��ب ــر�ع ــتان�های�دیگ ــن�اس ــهد�و�همچنی در�مش
داشــتیم،�دســتور�العمل�جدیــدی�در�مــورد�زائرســراها�ابــالغ��شــده�کــه�تمامــا�می�تواننــد�مجــوز�و�پروانــه�بهره�بــرداری�
بگیرنــد�و�به�عنــوان�یــک�هتــل�ســتاره�دار��فعالیــت�کننــد!��بــا�صــدور�چنیــن�مجوزهایــی،�نــه�تنها�مشــکالت�گردشــگری�
مــا�حــل�نخواهــد�شــد�بلکــه�مشــکلی�بــر�مشــکالت�دیگــر�ایــن�صنعــت�اضافــه�می�گــردد�کــه�الزم�اســت�مــورد�بررســی�

قــرار�گیــرد���

حسن مهرورز، رییس هیات مدیره جامعه هتلداران استان گیالن ½
بحــث�اصلــی�مــا�موضــوع�ســامانه�ســنا�اســت��شــرکتی،�انــواع�مختلــف�پیغام�هــا�را�می�فرســتد�کــه�اگــر�هزینــه�بــه�
ــا�تاییــد� آن�هــا�پرداخــت�نکنیــم،�هتــل�را�پلمــپ�می�کننــد!��پرســش�ایــن�اســت�کــه�باتوجــه�بــه�این�کــه�نــرم�افــزار�ب
وزارت�اماکــن�و�ســازمان�میــراث�فرهنگــی،�صنایــع�دســتی�و�گردشــگری�خریــداری�شــده�و�اطالعــات�ارســال�می�شــود�
آیــا�اســتقرار�آدم�متخلــف�یــا�غیرمتخلــف�بــه�ســتاره�هتــل�بســتگی�دارد؟��در�هیــچ�جــای�آییــن�نامــه�اداره�نظــارت�بــر�
اماکــن�ذکــر�نشــده�کــه�آییــن�نامــه�را�بــر�اســاس�پــول�اجــرا�کنیــم���مراکــز�دادگســتری��یــا�کالنتــری�موظفنــد�ایــن�

مبلــغ�را�خودشــان�پرداخــت�کننــد��

 یونس کاظمی رییس جامعه هتلداران خراسان شمالی ½
ــت� ــع�وضعی ــه�تب ــی�ب ــل�بررســی�اســت���از�طرف ــداری�در�اســتان�خراســان�شــمالی�در�دو�بخــش�قاب مشــکالت�هتل
اقتصــادی�فعلــی�کشــور،�تــورم�و�افزایــش�هزینه�هــا�باعــث�شــده�تــا�هتل�هــای�اســتان�شــرایط�نامســاعدتری�بــه�نســبت�

ــر�صنعــت�هتلــداری�اســتان�حکــم�فرمــا�شــده�اســت� قبــل�داشــته�باشــند�و�رکــود�بی�ســابقه�ای�ب
در�بخــش�دوم،�صنعــت�هتلــداری�به�عنــوان�یکــی�از�مهم�تریــن�مؤلفه�هــای�صنعــت�گردشــگری�بــه�صــورت�مســتقیم�
ــی�و�پرواز�هــای� ــوب�زیرســاخت�های�اساســی�کشــور�اســت��نبــود�زیرســاخت�های�خطــوط�هوای ــر�از�شــرایط�نامطل متأث
ــای� ــایر�مؤلفه�ه ــود�س ــوب(�و�نب ــل�مطل ــل�و�نق ــبکه�حم ــب�)ش ــای�مناس ــی�و�جاده�ه ــوط�ریل ــم،�خط ــی�و�منظ کاف
اقتصــادی،�توســعه�صنعــت�هتلــداری�در�خراســان�شــمالی�را�فاقــد�توجیــه�اقتصــادی�کــرده�اســت���بــا�وجــود�جاذبه�هــای�

مهیــا،�نبــود�تبلیعــات�مناســب�و�هدفمنــد�نیــز�از�عوامــل�بی�رونقــی�صنعــت�هتلــداری�ایــن�اســتان�اســت�

محمد علی فرخ مهر، زییس اتحادیه هتل آپارتمان های تهران  ½
االن�بهتریــن�فرصــت�اســت�کــه�گردشــگر�خارجــی�را�جــذب�کشــور�کنیــم��در�زمینــه�محیــط�زیســت،�بهداشــت،�

ــع�شــود� ــد�رف ــا�بای ــا�دچــار�مشــکل�هســتیم�و�این�ه ــل�و�پایانه�ه حمــل�و�نق
همــه�نهادهــا�و�حتــی�مقــام�معظــم�رهبــری�تکیــه�بــر�گردشــگری�دارنــد�و�بهتریــن�راه�ایــن�اســت�کــه�ایــن�صنعــت�
بــه�نتیجــه�مناســب�برســد���قانون�گــذار�مصــوب�کــرده�کــه�شــورای�عالــی�میــراث�فرهنگــی�هــر�مــاه�بایــد�یــک�جلســه�
داشــته�باشــد�و�مصوباتــی�کــه�در�شــورا�تصویــب�می�شــود�ســازمان�میــراث�فرهنگــی�موظــف�اســت�ایــن�مصوبــات�را�

اجرایــی�کنــد�

علی اکبر فکوری، 
رییس هیأت مدیره جامعه هتلداران استان لرستان

هتلــداری�در�اســتان�لرســتان�نتوانســته�جایــگاه�واقعــی�خــود�را�در�بیــن�اصنــاف�و�ادارات�مرتبــط�پیــدا�کنــد�و�این�ســبب�شــده�
کــه�تصمیم�گیری�هــای�ســازمان�ها�و�ادارات�مرتبــط،�ایــن�صنعــت�را�بــا�مشــکالت�زیــادی�روبــرو�کنــد��فعــاالن�ایــن�صنعــت�از�
ابتدایی�تریــن�حــق�صنفــی�خــود�کــه�مشــارکت�در�امــر�نرخ�گــذاری�اســت،�محــروم�شــده�اند���ســرمایه�گذاران�هتل�هــای�اســتان�
بــا�چنیــن�شــرایطی�نمی�تواننــد�بــه�اهــداف�خــود�کــه�ارائــه�خدمــات�کمــی�و�کیفــی�بــه�گردشــگران�اســت،�نائــل�شــوند��لــذا�در�
صورتی�کــه�نــرخ�خدمــات�ماننــد�تمــام�اســتان�های�مجــاور،�بــا�نظــر�کارشناســی�جامعــه�هتلــداران�اســتان،�بــه�صــورت�شــناور�

تعییــن�شــود،�ســبب�افزایــش�کیفیــت�خدمــات،�بــاال�رفتــن�رقابــت�بیــن�مراکــز�و�در�نهایــت�جــذب�ســرمایه�گذار�می�شــود�

محمد تقی مستقیمی رییس جامعه هتلداران قم
�الزم�مي�دانــم�در�ابتــدا�از�تشــکیل�شــورای�گفتگــوي�بخــش�دولتــي�و�بخــش�خصوصــي�در�اســتان�هــا�و�از�مســؤولین�

ذیربــط�تشــکر�کنم���
ــه�وضعیــت�ارز�،�خواســته�کوتاه�مــدت�مــا�در�اســتان� ــا�شــرایط�حاضــر�و�باتوجــه�ب ــداری��ب در�مــورد�وضعیــت�هتل
ــود،� ــرا�ش ــه�الزم�اســت�اج ــری�ک ــاق�اســت���موضــوع�دیگ ــرخ�ات ــدن�ن ــداران�کشــور�دو�نرخــي�ش ــام��هتل ــم�و�تم ق
تأســیس�وزارتخانــه�گردشــگری�و�قانون�منــد�شــدن�امــور�گردشــگري�اســت�کــه��مي�توانــد�گــره�بســیاری�از�مشــکالت�
گردشــگري�را�در�چارچــوب�قانــون�حــل�و�فصــل�کنــد�چراکــه�مصوبــه�بــه�صــورت�آیین�نامــه�ای�بــا�تغییــر�هــر�مســؤول�
دســتخوش�تغییــرات�حســب�ذوق�و�ســلیقه�مســؤول�ذیربــط�می�شــود�کــه�تجربــه�ســنوات�گذشــته�خــود�گویــای�صــدق�

عرایــض�اینجانــب�اســت�



در�عصــر�اینترنــت�و�فنــاوری�اطالعــات�و�رشــد�روزافــزون�آن،�کســب�وکاری�
کــه�خــود�را�بــا�نیازهــای�جدیــد�مخاطبــان�همســو�نکنــد،�از�گردونــه�رقابــت�
فــروش�و�خدمــات�در�عصــر�نویــن�حــذف�یــا�بــا�افــت�شــدید�فــروش�مواجــه�

خواهــد�شــد�
ــی� ــای�اقامت ــداری�و�واحده ــش�هتل ــژه�در�بخ ــگری�به�وی ــت�گردش �صنع
ایــران�هــم�از�ایــن�مقولــه�مســتثنی�نیســت��در�صــورت�عــدم�همســو�شــدن�بــا�

نیازهــای�جدیــد،�از�گردونــه�رقابــت�حــذف�خواهــد�شــد�
در�عصــر�امــروز،�بــه�علــت�مشــغله�های�فــراوان�و�عــدم�برنامه�ریــزی�
بلندمــدت�مســافران،�اغلــب�ســفرها،�در�لحظــات�آخــر�برنامه�ریــزی�می�شــود��
ــر� ــا�و�دیگ ــخ�داد��هتل�ه ــه�پاس ــاز�در�لحظ ــن�نی ــه�ای ــت�ب ــن�الزم�اس بنابرای
واحدهــای�اقامتــی�کــه�نتواننــد�خــود�را�بــا�ایــن�نیــاز�همســو�کننــد�بــا�افــت�

ــد�شــد� ــرو�خواهن ــروش�و�مخاطــب�روب شــدید�ف
امــا�ایــن�مســأله�چه�طــور�اتفــاق�خواهــد�افتــاد�و�معنــی�ارائــه�خدمــات�در�

لحظــه�بــه�چــه�معناســت؟
ارائــه�خدمــات�در�لحظــه�هتــل�یــا�همــان�ســرویس�آنالیــن�مقولــه�ای�اســت�
کــه�در�عصــر�آنالیــن،�جــز�حقــوق�واضــح�و�مســلم�خریــداران�آنالیــن�اســت�تــا�
مشــتریان�بتواننــد�بــا�خیــال�راحــت�و�بــا�آگاهــی�کامــل�از�ظرفیــت�و�قیمــت�

هتل�هــا�واحدهــای�اقامتــی�مــورد�نظــر�خــود�را�رزرو�کننــد�
برخی�از�مزایای�آنالین�شدن�واحدهای�اقامتی�بدین�شرح�است:

•�فروش�در�لحظه،�آنی�و��۲۴ساعته
•�افزایش�فرصت�های�فروش�در�سایر�ساعات�شبانه�روز

•�افزایش�درصد�اشغالی�و�گرفتن�سهم�بیشتر�بازار�تقاضا
•�کاهــش�منابــع�درگیــر�در�بخــش�رزرو�و�اختصــاص�آن�هــا�بــه�فعالیت�هــای�

یگر د
•�امکان�رقابت�و�عرضه�اتاق�در�بخش�انتخاب�مشتری

•�کاهش�استرس�و�نگرانی�های�هماهنگی�و�پر�شدن�هتل
ــی�و�خارجــی� ــع�داخل ــی�شــبکه�های�توزی ــاق�در�تمام ــکان�عرضــه�ات •�ام
و�ایــن�بــه�معنــای�مواجــه�شــدن�بــا�مشــتریان�جدیــد�و�رفــع�دغدغــه�فــروش�

اســت�
•��امکان�همکاری�با�تمامی�سرویس�دهنده�های�آنالین

•�رفــع�دغدغــه�فــروش�و�پرداختــن�بــه�خدمــات�هتلــی�بــه�مشــتریان�)�کــه�
اصلی�تریــن�وظیفــه�هتــل�اســت�(

•��و�ده�ها�مزیت�دیگر���
واضــح�اســت�کــه�می�بینیــم�بــا�آنالیــن�شــدن�واحــد�اقامتــی�چــه�مزایــای�
ــی� ــن�ســرویس�تمام ــد�و�در�صــورت�نداشــتن�ای ــه�دســت�می�آورن ــی�ب فراوان

مزایــا�از�بیــن�خواهــد�رفــت�
ــت� ــدن�جه ــن�نش ــیب�های�آنالی ــی�از�آس ــه�برخ ــم�ب ــه�می�توانی �در�ادام

ــم: ــوع�بپردازی ــدن�موض ــن�ش روش
معایب�آسیب�رسان�به�دلیل�آنالین�نشدن�واحد�های�اقامتی:

۱-�عــدم�امــکان�رقابــت�و�عرضــه�اتــاق�در�بــازار�آنالیــن�کــه�ســهم�بســیار�
بزرگــی�از�ســهم�کل�رزرو�هتــل�در�ایــران�را�بــه�خــود�اختصــاص�داده�و�به�زودی�

بــه�باالتریــن�درصــد�خــود�خواهــد�رســید�
ــار�گذاشــته� ــن�و�کن ــده�شــدن�واحــد�اقامتــی�در�حــوزه�آنالی ۲-�عــدم�دی

ــروش ــع�ف ــای�توزی ــط�کانال�ه ــدن�آن�توس ش
۳-�نگرانــی�حداکثــری�مدیــر�هتــل�در�ارتبــاط�بــا�پــر�نمــودن�اتاق�هــا�و�روی�

آوردن�بــه�فــروش�کــه�وظیفــه�اصلــی�هتل�نیســت�
۴-�ایجــاد�هزینه�هــای�مــازاد�در�بخــش�رزرواســیون�بــه�علــت�ســخت�بــودن�

رزرو فرآیند�
۵-�نداشتن�سهمی�از�فروش�در�ساعات�غیر�اداری�و�روزهای�تعطیل

۶-�عدم�توانایی�در�ارائه�مدل�های�فروش
۷-�و�ده�ها�مورد�دیگر�که�با�آفالین�ماندن�اتفاق�می�افتد���

حــاال�پرســش�اساســی�و�مهــم�در�ارتبــاط�بــا�نحــوه�آنالیــن�شــدن�هتل�هــا�
و�واحدهــای�اقامتــی�در�ایــران�مطــرح�می�شــود:

پرســش:�در�صــورت�قبــول�کــردن�ایــن�مــوارد�چگونــه�بــه�ســمت�آنالیــن�
شــدن�گام�برداریــم�و�بهتریــن�راه�حــل�چیســت؟

پاسخ�واضح�و�روشن�است:
بهتریــن�و�اصلی�تریــن�روش�آنالیــن�شــدن�هتــل،�وصل�شــدن�فروشــندگان�
ــن� ــن�اصلی�تری ــه�جــدول�واقعــی�ظرفیــت�هتــل�«رک»�اســت�کــه�ای ــاق�ب ات
ــای� ــه�دارای�نرم�افزاره ــزرگ�ک ــای�ب ــت�و�در�هتل�ه ــش�اس ــن�بخ روش�در�ای

هتلــداری�بــا�زیرســاخت�فــروش�آنالیــن�هســتند،�امکان�پذیــر�اســت�

ضیافتی برای همگرایی

نخســتین�همایــش�سراســری�جامعــه�هتلــداران�ایــران�در�تاریــخ�چهــارم�مهرماه�
ســال�جــاری�هم�زمــان�بــا�آغــاز�هفتــه�جهانــی�گردشــگری�و�بــا�حضــور�گســترده�
ــراث� ــازمان�می ــن�س ــس�و�معاونی ــه�رئی ــگری�از�جمل ــوری�و�گردش ــات�کش مقام
فرهنگــی،�صنایــع�دســتی�و�گردشــگری،�معــاون�پارلمانــی�رئیس�جمهــور،�رئیــس�
ــدگان� ــی�از�نماین ــران،�جمع ــهر�ته ــورای�ش ــس�ش ــران،�رئی ــداران�ای ــه�هتل جامع
ــور�و� ــال�در�کش ــگری�فع ــکل�های�گردش ــای�تش ــالمی،�رؤس ــورای�اس ــس�ش مجل
هم�چنیــن�بیــش�از�دو�هــزار�نفــر�از�مدیــران،�مالــکان،�ســرمایه�گذاران،�کارشناســان،�

اســاتید،�دانشــجویان�و�دیگــر�فعــاالن�صنعــت�هتلــداری�کشــور�برگــزار�شــد�
بــرای�ایجــاد�هماهنگی�هــای�الزم�و�گســترده�کشــوری،�دبیرخانــه�ایــن�همایــش�
بــه�ســرعت�و�چنــدی�پیــش�از�برگــزاری�ایــن�رویــداد�تشــکیل�شــد�و�نشســت�های�
ــه� ــه�کار�دبیرخان ــدای�شــروع�ب ــرد��از�ابت ــزار�ک ــا�را�برگ ــر�کمیته�ه ــا�دیگ منظــم�ب
همایــش�و�در�یــک�فرآینــد�یــک�ماهــه،�بیــش�از��۱۰۰جلســه�از�ســوی�کمیته�هــای�
ــتره� ــا�گس ــد�ت ــزار�ش ــزی�برگ ــانی�و�برنامه�ری ــی،�اطالع�رس ــی�و�فن ــی،�علم اجرای
ــدگان� ــه�نماین ــور�از�جمل ــداری�کش ــت�هتل ــدرکاران�صنع ــت�ان ــیعی�از�دس وس
ــی،� ــراث�فرهنگ ــازمان�می ــران�کل�س ــن�و�مدی ــالمی،�معاونی ــورای�اس ــس�ش مجل
صنایــع�دســتی�و�گردشــگری�کشــور�و�اســتا�ن�ها،�اســتانداران،�فرمانــداران�و�
ــتان�ها،� ــداری�اس ــع�هتل ــای�جوام ــور،�رؤس ــازی�کش ــی�و�شهرس ــن�عمران معاونی
مدیــران�عامــل�گروه�هــای�هتلــداری�کشــور،�رؤســای�شــبکه�های�صــدا�و�ســیمای�
جمهــوری�اســالمی�ایــران،�مدیــران�عامــل�بانک�هــا،�رؤســا�و�اســاتید�دانشــگاه�ها�و�
مراکــز�آمــوزش�عالــی،�رؤســای�تشــکل�های�گردشــگری�فعــال�در�کشــور،�مالــکان،�
ــن� ــه�ای ــدان�ب ــی�عالقه�من ــع�وابســته،�دانشــجویان�و�تمام ــا،�صنای ــران�هتل�ه مدی

صنعــت�در�ســطح�ملــی�دعــوت�شــوند�
ــای� ــت�حمایت�ه ــه�و�دریاف ــزرگ،�مطالب ــداد�ب ــن�روی ــم�ای ــداف�مه �یکــی�از�اه
همــه�جانبــه�از�مســؤولین�و�مقامــات�کشــوری�و�گردشــگری�در�حوزه�هــای�مرتبــط�
ــدت� ــه�ش ــر�ب ــای�اخی ــات�و�آماره ــق�گزارش ــه�طب ــود�ک ــداری�ب ــت�هتل ــا�صنع ب
درحــال�رکــود�اســت���کمیتــه�اجرایــی�بــه�منظــور�برگــزاری�هرچــه�بهتــر�همایش،�
ــوت� ــه�دع ــام�داد،�از�جمل ــف�انج ــل�مختل ــترده�ای�را�در�مراح ــانی�گس اطالع�رس
گســترده�از�خبرنــگاران�و�اصحــاب�رســانه�بــه�تعــداد�بیــش�از��۸۰ســرویس�خبــری�

بــا�هــدف�پوشــش�کامــل�ایــن�رویــداد�ملــی�
حضــور�پرشــور�و�بی�ســابقه�فعــاالن�هتلــداری�از�سراســر�کشــور�در�کنــار�روحیــه�
ــا�قرائــت�بیانیــه�پایانــی�همــراه�شــد�و� مطالبه�گــری�هتلــداران�از�مســؤولین�کــه�ب
ــر� ــل�ذک ــکات�قاب ــر�ن ــجم،�از�دیگ ــم�و�منس ــزی�منظ ــی�و�برنامه�ری ــم�مثال�زدن نظ
در�ایــن�همایــش�بــود�کــه�اهمیــت�برگــزاری�ایــن�رویــداد�ملــی�را�نشــان�مــی�داد�
ــوی� ــگری�از�س ــی�گردش ــه�جهان ــم�هفت ــی�مراس ــو�ناگهان ــر،�لغ ــوی�دیگ از�س
ســازمان�میــراث�فرهنگــی،�صنایــع�دســتی�و�گردشــگری�بــه�بهانــه�قــرار�گرفتــن�
در�ایــام�محــرم�و�هم�چنیــن�عــدم�تداخــل�بــا�مراســم�برنامه�ریــزی�شــده�از�
ســوی�بخــش�خصوصــی،�بیــش�از�پیــش�بــر�اهمیــت�برگــزاری�ایــن�همایــش�بــه�
عنــوان�تنهــا�رویــداد�ملــی�برگــزار�شــده�در�هفتــه�جهانــی�گردشــگری�افــزود�کــه�
خوشــبختانه�جامعــه�هتلــداران�ایــران�بــه�عنــوان�نماینــده�تشــکل�های�خصوصــی�
ــه� ــار�دیگــر�ثابــت�کــرد�واگــذاری�امــور�ب فعــال�در�صنعــت�گردشــگری�کشــور،�ب
ــه�در� ــه�ک ــد�آن�چ ــه�مانن ــول�و�ن ــی�و�معق ــورت�منطق ــه�ص ــی�ب ــش�خصوص بخ
دالیــل�لغــو�مراســم�از�ســوی�متولــی�گردشــگری�کشــور�شــاهد�آن�بودیــم،�بهتریــن�

تصمیــم�ممکــن�اســت�

مهدی حسینی
دبیر کمیته اطالع رسانی و تبلیغات 
جامعه هتلدارا ن ایران

خدمات هتلداری در لحظه 

ــران� ــی�ای ــا�بخــش�کوچکــی�از�واحدهــای�اقامت ــی�در�حــال�حاضــر�تنه ول
ــن� ــه�ای ــی�ک ــان�هتل�های ــد�و�هم ــد�را�دارن ــن�فرآین ــردن�ای ــم�ک ــکان�فراه ام
ــرو� ــادی�روب ــات�زی ــا�و�ابهام ــا�چالش�ه ــد�دارا�باشــند�ب ــز�می�توانن ــکان�را�نی ام
هســتند�کــه�تمایــل�حداکثــری�بــه�آنالیــن�شــدن�را�ندارنــد�کــه�در�ایــن�مقالــه�

ــرد� ــل�آن�اشــاره�ک ــه�عل ــوان�ب نمی�ت
ــا�راه�حــل�دیگــری�کــه�راحــت�و�آســان�باشــد�وجــود�دارد؟�پاســخ� امــا�آی

بلــی�اســت�
ــه� ــده�اند�ک ــه�ش ــرکت�ها�متوج ــن�ش ــی،�ای ــروش�جهان ــامانه�های�ف در�س
ــات� ــن�خدم ــد�ای ــا�نمی�توانن ــی�در�دنی ــای�اقامت ــا�و�واحده بســیاری�از�هتل�ه
زیرســاخت�را�فراهــم�نمــوده�و�راه�حــل�مناســبی�بــرای�هتلــداران�و�واحدهــای�

اقامتــی�ارائــه�داده�انــد�
در�ایــران�هــم�شــرکت�ایــران�هتــل�آنالیــن�بــا��۱۲ســال�ســابقه�فعالیــت�در�
ــه�داده� ــل��راه�حــل�مناســبی�را�ارائ حــوزه�گردشــگری�الکترونیکــی�و�رزرو�هت
ــه�اســت�و� ــرار�گرفت ــی�ق ــای�اقامت ــورد�اســتقبال�واحده ــه�بســیار�م اســت�ک

بســیار�پرکاربــرد�اســت�
ــای� ــای�پنل�ه ــگان�و�مزای ــات�رای ــی�از�خدم ــه�برخ ــم�ب ــر�می�توانی در�زی

ــم: ــاره�کنی ــرکت�اش ــن�ش ــمند�ای هوش
ــای� ــداری�نرم�افزاره ــروش�و�خری ــاخت�ف ــاد�زیرس ــه�ایج ــاز�ب ــدم�نی •�ع

ــداری� هتل
ــه�کننــدگان� ــا�ارائ ــی�تعهــدآور�ب ــه�عطــف�قراردادهــای�مال ــاز�ب •�عــدم�نی

ــا� ــن�هتل�ه ــاخت�آنالی ــر�س ــرویس�زی س
•�رایگان�بودن�و�کاربری�بسیار�آسان�این�پنل�ها

•�امــکان�ارائــه�ظرفیــت�هتــل�بــه�صــورت�کامــال�ســاده�و�راحــت�و�تعییــن�
ســهم�فــروش�جهــت�جلوگیــری�از�مغایــرت�در�فــروش

•�امــکان�ارائــه�مدل�هــای�فــروش�اتــاق�در�پنــل�هوشــمند�ایــران�هتــل�کــه�
تفــاوت�اساســی�بــا�نســخه�هــای�بین�المللــی�دارد�و�بومی�ســازی�شــده�اســت�

ــل�در� ــل�و�مســئول�پن ــر�هت ــه�مدی ــی�در�لحظــه�ب •�اطالع�رســانی�و�آگاه
ارتبــاط�بــا�فرآینــد�فــروش�

•�امــکان�ریختــن�ظرفیــت�کامــل�هتــل�در�پنــل�و�توزیــع�ظرفیــت�هتــل�از�
ســمت�پنــل�هوشــمند�آی�هــو�بــه�ســایر�مراکزفــروش�آنالیــن

•�ارائــه�راهکارهــای�جــذاب�و�تشــویقی�در�بخــش�قیمــت�گــذاری�و�پیــش�
فــروش�اتــاق�هــای�واحدهــای�اقامتــی

•�و�ده�ها�امکان�جذاب�و�رایگان�دیگر���
ــن� ــتم�آفالی ــی�از�سیس ــوان�به�راحت ــی�ت ــور�م ــه�چه�ط ــم�ک ــب�می�بینی خ
فــروش�بــه�مــدل�آنالیــن�ســوئیچ�کــرد�و�از�مزایــای�فــروش�آنالیــن�بهــره�بــرد�
واضــح�اســت�کــه�بــا�آنالیــن�شــدن�فرآینــد�فــروش،�هتل�هــا�را�از�
دغدغه�هــای�فــروش�آســوده�کــرد�و�آن�هــا�را�بــه�ســمت�خدمات�رســانی�
هرچــه�بهتــر�بــه�مشــتریان�ســوق�می�هــد�و�رقابــت�اصلــی�بــه�خدمات�دهــی�
ــؤولیت� ــن�مس ــود�اصلی�تری ــن�خ ــه�ای ــت�ک ــد�گش ــاز�خواه ــتری�ب ــه�مش ب

ــی�رود� ــمار�م ــه�ش ــل�داران�ب هت

آسیب های خطرناک آفالین بودن واحدهای اقامتی ایران

وحید امیری
 برگزیده برند محبوب سال ۹۵
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z  روند صدور موافقت اصولی و سرمایه گذاری برای ساخت هتل از چه 
رویه ای پپروی می کند؟

�در�کشــور�مــا،�مشــکالتی�کــه�صنعــت�هتلــداری،�جامعــه�هتلــداران�و�هتــل�
آپارتمان�هــا�و�در�مجمــوع�ســرمایه�گذاران�ایجــاد�تأسیســات�گردشــگری�
ــی�تقســیم��می�شــود�� ــه�ســه�بخــش�اصل ــر�هســتند�ب ــا�آن�درگی در�کشــور�ب
یعنــی�اگــر�رونــد�ســرمایه�گذاری،�احــداث�و�بهره�بــرداری�را�در�بخــش�صنعــت�
هتلــداری�کشــورمان�بررســی�کنیــم،�می�توانیــم�شــماری�از�نواقــص،�مشــکالت،�
موانــع�و�محدودیت�هــا�را�بــه�عنــوان�عوامــل�بازدارنــده�ســرمایه�گذاری�در�

صنعــت�گردشــگری�بــه�ویــژه�هتلــداری�شناســایی��کنیــم��
�موانــع�و�مشــکالت�قبــل�از�احــداث�هتــل�از�جملــه�موانــع�بازدارنــده�
ســرمایه�گذاری�اســت��اولیــن�مشــکل�در�ایــن�مرحلــه،�عــدم�اختصــاص�زمیــن�
ــری�عمومــی�و�گردشــگری�اســت��متأســفانه�در�شــهرهای� ــا�کارب در�شــهرها�ب
ــازی�� ــگری�و�هتل�س ــری�گردش ــرای�کارب ــی�را�ب ــهرداری�ها�زمین�های ــران،�ش ای
ــل�بســیار� ــرای�احــداث�هت ــن�عرصــه�ب ــذا�قیمــت�تامی ــد��ل در�نظــر�نمی�گیرن
گــران�تمــام�می�شــود�و�در�مواقعــی�بیــش�از�یــک�ســوم�ســرمایه�ســرمایه�گذار�
بایســتی�بــه�خریــد�زمیــن�اختصــاص�یابــد�کــه�متاســفانه�ایــن�ســرمایه�بــرای�
ــود� ــوب�نمی�ش ــرمایه�گذار�محس ــزوه�آورده�س ــز�ج ــی�نی ــهیالت�بانک ــذ�تس اخ
نکتــه�دوم،�مباحــث�مربــوط�بــه�تغییــر�کاربــری�اســت��یعنــی�اگــر�
ــگری� ــه�گردش ــد�آن�را�ب ــد�و�بخواه ــی�کن ــی�را�مکان�گزین ــرمایه�گذار�زمین س
تبدیــل�کنــد،�درگیــر�مشــکالت�متعــددی�خواهــد�شــد��ایــن�موضــوع�در�خــارج�
از�حریــم�و�مناطــق�شــهری�تشــدید�و�رونــد�تغییــر�کاربــری�آن�بســیار�طوالنــی�

اســت��
ــی،�اســتعالم�از�دســتگاه�های�اداری�و� ــرای�صــدور�موافقــت�اصول از�طرفــی�ب
اجرایــی�متعــدد�اعــم�از�آب�و�بــرق،�ترافیــک،�شــهرداری�و�����را�بایــد�بگیــرد�کــه�
بســیار�زمان�بــر�اســت�و�گاهــی�رونــد�صــدور�موافقــت�اصولــی�بیــن��۶مــاه�تــا�

ــد�� ــه�می�یاب ــال�ادام �۲س
چالــش�بعــدی�از�مــوارد�قبــل�از�احــداث،�بحــث�فــروش�تراکــم�و�پرداخــت�
عــوارض�متعــدد�اســت�کــه�ســرمایه�گذار�را�بــا�شــهرداری�و�مشــکالت�متعــدد�

ــد��� ــر�می�کن ــاد،�درگی ــن�نه ای
در�اکثــر�کشــورهای�توســعه�یافته�دنیــا�بــرای�احــداث�هتل�هــا،�محدودیتــی�
ــار� ــن�چه ــدارد��ای ــود�ن ــوارض�وج ــت�ع ــا�پرداخ ــم�ی ــروش�تراک ــوان�ف ــه�عن ب
ــی�از� ــرد��خیل ــرمایه�گذار�می�گی ــادی�را�از�س ــیار�زی ــت�بس ــاً�وق ــه�قاعدت مرحل
ــه�منصــرف�شــدن�ســرمایه�گذار�از� ــی�منجــر�ب ــه�مطــرح�شــد�حت ــواردی�ک م

ــود�� ــل�می�ش ــداث�هت اح

z  در بحث تخصیص تسهیالت در صنعت هتلداری، آیا امکانات ویژه ای
هم برای سرمایه گذار می توانید اشاره کنید؟

ــع،�محدودیــت�و�مشــکالت�ســرمایه�گذار�در�حیــن�احــداث�هتــل�هــم� �موان
وجــود�دارد�کــه�در�ایــران�عــدم�دسترســی�بــه�تســهیالت�و�پــول�ارزان�قیمــت�
ــرای�یــک� ــا��۳۰درصــد�ب ــا���۲۶و�حتــی�ت اســت���بهره�هــای�متعــددی�از��۱۶ت
ــن�امــر،�طرح�هــای�ســرمایه�گذاری� ــر�دارد�و�ای ســرمایه�گذار�هتلــی�هزینــه�در�ب
و�گردشــگری�را�غیرقابــل�توجیــه�فنــی�و�اقتصــادی�می�کنــد،�ســرمایه�گذارهای�
مــا�دسترســی�بــه�پــول�خارجــی�ارزان�قیمــت�ندارنــد�و�از�فاینانس�هــای�داخلــی�
و�خارجــی�نمی�تواننــد�اســتفاده�کننــد����امــروزه�بــا�افزایــش�هزینه�هــای�متعــدد�
بــرای�گرفتــن�انشــعاب�آب،�بــرق�و�گاز�،�در�خیلــی�از�کشــورهای�توســعه�یافتــه�
ــرمایه�گذار� ــرای�س ــی�را�ب ــوق�ها�و�تخفیفات ــا��مش ــگری�دنی ــت�گردش در�صنع
لحــاظ�می�کننــد�چراکــه�هتل�هــا�به�عنــوان�مکانــی�عمومــی�و�خدمــات�شــهری�
ــه� ــور�ک ــوند��همان�ط ــوب�می�ش ــهرداری�ها�محس ــی�ش ــف�تکلیف ــزء�وظای ج
ــذران� ــات�گ ــد�ســینما��و�امکان ــارک�بســازند،�کمــک�کنن ــد�پ شــهرداری��ها�بای
فراغــت�مــردم�در�شــهرها�احــداث�شــود،�بایــد�ایــن�کار�را�بــرای�احــداث�هتل�هــا��
نیــز�انجــام�داده�و�تســهیالت�زیربنایــی�را�در�دســتگاه�اجرایــی�ارائه�کنند��مشــکل�
اصلــی�ایــن�اســت�کــه��اگــر�هتــل�خــارج�از�محــدوده�شــهری�و�در�محورهــا�و�
ــدان�می�شــود�و� مســیرها�ی�گردشــگری�باشــد،�مشــکالت�ســرمایه�گذار�دوچن

اســتفاده�از�امکانــات�آب،�بــرق،�انــرژی�خیلــی�هزینه�بــر�اســت��

z استانداردسازی تجهیزات هتلی در ایران در چه سطحی قرار دارد؟  
��در�حــوزه��تجهیــزات�هتلــی،�خیلــی�از�تجهیــزات�مــورد�نیاز�در�داخل�کشــور�
ــی� ــیار�پایین ــتانداردهای�آن�در�ســطح�بس ــد�اس ــر�باش ــا�اگ ــود�ی ــد�نمی�ش تولی
تعریــف�شــده�اســت��بــه�عنــوان�مثــال�امــروزه�الزم�اســت��بــرای�هتــل���۴و��۵
و�حتــی��۳ســتاره،�از�تجهیــزات�گرمایــش�و�ســرمایش�و�آسانســور�و�باالبرهــای�
ــه�� ــات��۵۰ســاله�را�ب ــک�خدم ــد�ی ــه�دســتکم�بتوان خارجــی�اســتفاده�شــود�ک
هتــل�بدهــد��متأســفانه�مــا�در�کشــور�بــرای�واردات�ایــن�تجهیــزات�مــورد�نیــاز�
هتلــی�و�ایــن�صنعــت�بــه�عنــوان�یــک�صنعــت�ســاختمانی�مجلــل،�بــا�مشــکل�
مواجــه�هســتیم��و�بــه�همیــن�دلیــل�اســت�کیفیــت�خدمــات�در�هتل�هــای�مــا�

نســبت�بــه�رقبایمــان�در�دنیــا�از�ســطح�بــه�مراتــب�پایین�تــری�اســت��
z .مورد عوارض بر ساخت هتل هم توضیحاتی بفرمایید

در�همیــن�بخــش�بــه�عنــوان�مانــع�چهــارم،�بحــث�درگیــری�ســرمایه�گذار�بــا�
تأمیــن�اجتماعــی��و�عــوارض�بــر�ســاخت�و�گیــر�و�دارهایــی�مطــرح�اســت�کــه�
ــرای� ــد��ب ــل�می�کنن ــرمایه�گذار�تحمی ــه�س ــاخت�ب ــن�س ــهرداری�ها�در�حی ش

ــازمان� ــا،�س ــور�م ــفانه�در�کش ــور،�متأس ــی�در�کش ــای�هتل ــداث�مجموعه�ه اح
ــرای� ــی�ب ــه�خیل ــد�ک ــف�می�کن ــل�تعری ــداث�هت ــر�اح ــوارض�ب ــی�ع اجتماع
ــرمایه�گذار� ــه�س ــم�ک ــرات�می�بینی ــه�به�ک ــت�و�البت ــر�اس ــرمایه�گذار�هزینه�ب س
ــا�مســایل�متعــدد�و�فرســاینده�ای� ــرای�اخــذ�مفاصا�حســاب�از�ایــن�ســازمان�ب ب
مواجــه�می�شــود��در�حیــن�ســاخت�بنــا�هــم�می�بینیــم�کــه�شــهرداری�ها�گرچــه�
مجــوز�الزم�را�بــرای�احــداث�صــادر�نموده�انــد�ولــی�بــاز�هــم�بــه�طــرق�مختلــف�
ــت�وپای� ــرده�و�دس ــل�ک ــک�تحمی ــه�مال ــی�را�ب ــلیقه�ای�هزینه�های ــا�س و�گاه

ســرمایه�گذار�را�می�بندنــد���

z  حاال که سرمایه گذار به دوران بهره برداری می رسد، در فروش خدمات
خود با چه چالش هایی مواجه می شود؟  

��در�ایــن�مرحلــه�اولیــن�مانــع،��تولیــد�و�فــروش�محصــول�و�خدمــات�هتلــی�
اســت��مالحظــه�می�فرماییــد�کــه�عمــده�درآمــد�هتل�هــای�مــا�از�فــروش�اتــاق�
ــد� ــا�در�مقاص ــایر�هتل�ه ــه�س ــی��ک ــه�آن�معن ــی�ب ــای�جانب ــت�و�درآمده اس
ــزاری� ــرای�برگ ــران�ب ــا�برخــوردار�نیســتند��در�ای ــد،�اینه ــا�دارن گردشــگری�دنی
مجالــس�و�مراســم�هایی�کــه�در�هتل�هــا�جــزو�وظایــف�ذاتــی�محســوب�
می�شــود،�بایــد�از�اداره�اماکــن�نیــروی�انتظامــی�مجــوز�خــاص�گرفتــه�شــود�و�
مبالغــی�پرداخــت�شــود���ایــن�امــر،�آزادی�کســب�و�کار�هتلــی�را�در�چارچــوب�
ــدد� ــط�متع ــا�ضواب ــردار�را�ب ــه�بهره�ب ــد�ک ــه�رو�می�کن ــکل�روب ــا�مش ــی�ب قانون

ــد�� ــه�می�کن ــی�مواج ــی�و�نظارت ــتگاه�های�اجرای دس
موضوعــات�بعــدی�در�حــوزه�بهره�بــرداری�هتــل،�تهیــه�مــواد�اولیــه�
اســتاندارد�هــم�بــرای�تجهیــز�هتل�هــا�و�هــم�بــرای�پذیرایــی�از�مهمــان�اســت�
ــت�و�در� ــه�اس ــودی،�مواج ــاً�صع ــناور�و�عمدت ــای�ش ــا�نرخ�ه ــردار�ب ــه�بهره�ب ک
ــد�� ــی�کن ــرر�م ــا�را�متض ــابه�هتل�ه ــذا�و��نوش ــش�غ ــوارد�در�بخ ــیاری�از�م بس
معضــالت�کارگــر�وکارفرمــا�بــا�وزارت�کار�و�ســازمان�تأمیــن�اجتماعــی،�عــوارض�
ــروی� ــوزش�نی ــث�آم ــف�در�بح ــی،�ضع ــای�تکلیف ــزوده�و�مالیات�ه ــر�ارزش�اف ب
انســانی�حرفــه�ای�و�متخصــص�و�عــدم�توجــه�دســتگاه�متولــی�از�آمــوزش�صنعت�

ــداری�اســت��� هتل

z  به نظر شما دو نرخی شــدن هتل ها به عنوان راهکار توسعه صنعت
گردشگری اثرگذار است ؟

��در�هیــچ�جــای�دنیــا�نــرخ�هتل�هــا�و�نــرخ�خدمــات�هتلــی�را�دولــت�تعییــن�
نمی�کنــد��نــرخ�یــک�نظــام�عرضــه�و�تقاضایــی�دارد�کــه�در�زمــان�کــم�مســافری�
و�پرمســافری�شــناور�اســت�و�هتل�هــا�بــرای�ایــن�کــه�بتواننــد�در�بــازار�بماننــد�

ــن�صنعــت� ــد�نرخ�هــای�ترجیحــی�داشــته�باشــند��متأســفانه�شــاید�ای مجبورن
ــی� تنهــا�صنعتــی�اســت�کــه�خدمــات�را�بخــش�خصوصــی�تولیــد�می�کنــد�ول
نــرخ�را��دولــت�تعییــن�می�نمایــد��در�چنیــن�شــرایطی،�ســرمایه�گذاری�هتلــی�
ــی�و� ــرمایه�گذارهای�داخل ــدارد�و�س ــادی�الزم�را�ن ــه�اقتص ــا�توجی ــور�م در�کش
ــه� ــتند�چراک ــت�نیس ــن�صنع ــرمایه�گذاری�در�ای ــه�س ــد�ب ــی�عالقه�من خارج
ــم� ــا�ه ــه�بانک�ه ــود�و�البت ــی�می�ش ــی�طوالن ــان�خیل ــود�سرمایه�ش برگشــت�س
رغبتــی�بــه�ارایــه�تســهیالت�بــه�ایــن�بخــش�نشــان�نمی�دهنــد�چــون�بازگشــت�

ــد� ــه�طــول�می�انجام ســرمایه�بیــش�از�۸-�۷ســال�ب
در�حــال�حاضــر�بــا�ایــن�تفــاوت�دو�نرخــی�و�کاهــش�ارزش�پــول�ملــی�کــه�
ــرخ� ــد�ن ــه�بتوانن ــن�هســتند�ک ــال�ای ــه�دنب ــا�ب ــده�اســت،�هتل�ه ــه�وجــود�آم ب
ارزی�از�گردشــگرها�بگیرنــد�کــه�تکــرار�یــک�اشــتباه�قدیمــی�در�ایــن�صنعــت�
اســت�و�تبعیضــی�را�بیــن�گردشــگر�داخلــی�و�خارجــی�دامــن�می�زننــد�گرچــه�
ــتباه� ــم�اش ــه�آن�ه ــم�ک ــال�می�کنی ــان�اعم ــن�دو�نرخــی�را�در�موزه�هایم ــا�ای م
اســت���ایــن�راهــکار�مربــوط�بــه��دهــه���۷۰بــوده�و�االن�منســوخ�شــده�اســت��
ــده� ــه�وجــود�آم ــم�ب ــرخ�نداری ــا�آزادســازی�ن ــه�م ــل�این�ک ــه�دلی ــاق�ب ــن�اتف ای
اســت��اگــر�مــا�آزادســازی�نــرخ�داشــتیم�اصــاًل�نیــاز�بــه�دو�نرخی�شــدن�نیســت��
دفاتــر�خدمــات�مســافرتی�مــا�برنامه�هــا�و�بســته�های�ســفری�کــه�بــا�همــکاری�
ــه� ــی�ک ــه�طــور�معقول ــل�را�ب ــرخ�هت ــد�ن ــف�می�شــود،�می�توانن ــداران�تعری هتل
ــازار� ــا�در�ب ــا�ســایر�رقب منافــع�هــردو�را�تامیــن�کنــد�و�هم�چنیــن�در�ارتبــاط�ب
داخلــی�و�خارجــی�نــرخ�خدمــات�را�تعریــف�کننــد�و�هیــچ�منعــی�هــم�وجــود�
نــدارد��پــس�مــا�بایــد�بــه�ایــن�ســمت�حرکــت�کنیــم�کــه�هتل�هــای�مــا�بتواننــد�

نــرخ�خودشــان�را�مطابــق�بــا�نیــاز�بــازار�تعییــن�کننــد��

z  با کاهش ارزش پول ملی، دو نرخی کردن خدمات هتل ها از ســوی
جامعه هتلداران ایران مطرح شده است. محاسبه خدمات هتلداری به ارز 

خارجی آیا گزینه مطلوبی است؟
ــرداری�و�اداره�و�مدیریــت�کلیــه�بناهــا�و� البتــه�هزینه�هــای�احــداث،�بهــره�ب
ــا�در�طــی�ســال�گذشــته� ــای�م ــژه�هتل�ه تاسیســات�گردشــگری�کشــور�به�وی
و�ســال�جــاری�بــه�صــورت�غیر�متعارفــی�افزایــش�یافتــه�اســت�کــه�هتلــداری�
ــه�کمــک� را�غیر�اقتصــادی�نمــوده�اســت�و�بایســتی�دولــت�در�حداقــل�زمــان�ب
همــه�جانبــه�ایــن�صنعــت�بیایــد��امــا�چــاره�کار�را�در�دو�نرخــی�شــدن�خدمــات�
ــازی� ــال�آزادس ــه�دنب ــران�ب ــداران�ای ــه�هتل ــم��جامع ــا�آن�مخالف ــم�و�ب نمی�بین
نرخ�هــا�باشــند�تــا�اخــذ�وجــه�بــه�پــول�خارجــی��در�آزادســازی�نرخ�هــا�اهــداف�

آن�هــا�نیــز�محقــق�خواهــد�شــد����

دکتر علی رحیم پور مشاور عالی استاندار گیالن: هتلداری، تنها صنعتی است که 
خدمات را بخش خصوصی تولید می کند ولی نرخ را  دولت تعیین می نماید!

هفت خان 
هتل سازی!

کسی که بخواهد هتل  بسازد الزم است کفش آهنین به پا کند و  از 
هفت خان بگذرد. رویه هایی دست و پاگیر که سرمایه گذاران را از ورود به 
این بخش دلسرد می کند. چالش های صدور موافقت اصولی برای هتل ها 
و اماکن اقامتي و گردشگری یکی از بارزترین این مباحث است. با دکتر 
علی رحیم پور درباره این موضوعات به گفت وگو نشستیم. وی طی ۲۰ 
سال فعالیت در سازمان متولی گردشگری، سمت هایی چون مدیرکل  

نظارت بر هتل ها و مدیرکل نظارت بر مراکز تورها، مدیرکل خدمات 
گردشگری، مدیرکل استانداردها و تدوین استانداردهای فنی سازمان 

گردشگری و معاونت پژوهشکده گردشگری را برعهده داشته است. 
رحیم پور دوره مدیریت گردشگری را درکشورهای اسپانیا،  ترکیه، 

ژاپن و یونان گذرانده و مدیرعامل گروه هتل های هما و مدیرعامل 
هلدینگ گردشگری بیمه ایران از دیگر مسؤولیت های وی بوده 

است. رحیم پور در حال حاضر عالوه بر تدریس رشته گردشگری در 
دانشگاه های کشور، مشاور عالی استاندار گیالن و مجری طرح توسعه 

صنعت گردشگری استان گیالن  است.  ساناز رشیدزاده



امــروزه�روز�هــر�کاری�را�بــا�تلفــن�همــراه�هوشــمند�انجام�
ــا�آن�در�هتــل�جــا�گرفــت�� ــوان�ب می�دهیــم�پــس�چــرا�نت
شــکی�نیســت�کــه�فنــاوری�ایــن�کار�وجــود�دارد�و�مــردم�
هــم�به�راســتی�خواهــان�آن�هســتند��طبق�بررســی�انتشــار�
یافتــه�ی�شــرکت�دادهــای�زبــرا��۶۸درصــد�مســافران�نیــز�
ــا�اســتفاده�از�گوشــی�های�هوشــمند� ــد�کــه�ب دوســت�دارن
ســریع�تر�در�هتل�هــا�اتــاق�بگیرنــد��یعنــی�مســافران�

بتواننــد�بــا�اســتفاده�از�گوشــی�در�هتــل�اتــاق�بگیرنــد،�کلیــد�
ــر� ــه�منتظ ــدون�آن�ک ــد�و�ب ــاق�را�از�روی�پیشــخوان�بردارن ات

ــوند� ــاق�ش ــد�وارد�ات ــان�برس ــا�چمدان�هایش ــد�ت بمان
ــل� ــردی�هت ــه�ی�کارب ــافران�از�برنام ــب�مس ــن�ترتی ــه�ای ب
ــه� ــن�برنام ــق�ای ــوان�از�طری ــرد�و�می�ت ــد�ک ــتفاده�خواهن اس
راجــع�بــه�هتــل�خــود�تبلیــغ�کــرد�و�ارتبــاط�بــا�مشــتریان�را�

ــرد� ــهیل�ک تس

گی
زند

ک 
 سب

ر و
سف

ــری� ــاوری�مهمان�پذی ــروه�فن ــزارش�گ ــق�گ طب
ــای� ــع�نیازه ــرای�رف ــا�ب ــی�از�هتل�ه ــش�از�نیم بی
خــود�بــه�فنــاوری�اطالعــات�بــه�ســراغ�ســامانه�های�
ــا،� ــت�دارایی�ه ــرای�مدیری ــد�و�ب ــرواره�ای�رفته�ان اب
ــتفاده� ــا�اس ــد�از�آن�ه ــت�درآم ــا�مدیری ــام�ی ثبت�ن

می�کننــد�
در�واقــع�رایانــش�ابــری�را�دیگــر�نمی�تــوان�
اولویــت�راهبــردی�ایــن�صنعــت�خوانــد�زیــرا�اکنــون�
ــل� ــا�تبدی ــرداری�در�هتل�ه ــادی�بهره�ب ــه�روال�ع ب

شــده�اســت�
کــه� بیایــد� پیــش� پرســش� ایــن� شــاید�

ــزاری�موجــود�چــه�عیبــی�دارد�کــه��ســراغ� ســامانه�های�ســخت�اف
ــری� ــم�انعطاف�پذی ــل�مه ــک�دلی ــم؟�ی ــرواره�ای�بروی ــامانه�های�اب س
اســت��خدمــات�فنــاوری�مبتنــی�بــر�ســخت�افزارهای�موجــود�حالــت�
ایســتا�دارد��فضــای�ابــرواره�اجــازه�می�دهــد�تــا�خدمــات�را�بر�اســاس�
نیازهــای�خــود�تنظیــم�کنیــم�و�نوآورانه�تریــن�فناوری�هــا�در�فضــای�

ــترس�اســت� ــرواره�در�دس اب
ــات� ــزو�ضروری ــاری�ج ــافران�تج ــرای�مس ــای�ب ــه�وای�ف ــی�ب دسترس
مســلم�اســت�و�ایــن�مســافران�هــم�بی�شــک�بخــش�بزرگــی�از�مشــتریان�
ــات� ــه�ی�خدم ــت�ارای ــا�باب ــا�هتل�ه ــد��ام ــکیل�می�دهن ــا�را�تش هتل�ه
وای�فــای�بایــد�پــول�بگیرنــد�یــا�بــه�رایــگان�ایــن�خدمــات�را�عرضــه�کنند؟
واقعیــت�ایــن�اســت�کــه�پــول�گرفتــن�بابــت�خدمــات�وای�فــای�باعــث�
دفــع�کــردن�چنیــن�مشــتریانی�می�شــود��طبــق�گزارشــی�کــه�شــرکت�
ــی�از� ــگان�یک ــای�رای ــت�وای�ف ــرده�اس ــر�ک ــتماجیک�منتش داده�ای�سیس
جاذبه�هــای�کلیــدی�بــرای��۴۹درصــد�مســافران�کاری�اســت��در�جایــگاه�
دوم�هــم�صبحانــه�ی�رایــگان�بــا��۱۴درصــد�قــرار�دارد��بنابرایــن�وای�فــای�
مهم�تریــن�خدماتــی�اســت�کــه�هتــل�می�توانــد�بــه�مســافران�کاری�ارائــه�

دهــد�
ــدار� ــی�مق ــد�ول ــاز�باش ــای�درآمدس ــت�وای�ف ــن�باب ــول�گرفت ــاید�پ ش
ــتری�از� ــت�دادن�مش ــت�از�دس ــی�باب ــن�هتل�های ــد�چنی ــادی�از�درآم زی

ــی�رود� دســت�م

ــم�از� ــد�ه وســیله�ی�ســاده�ای�چــون�کلی
ــه� ــده�اســت��ب ــوج�تحــوالت�مصــون�نمان م
ــزار� ــن�اب ــت�ای ــه�در�گام�نخس ــه�ای�ک گون
فلــزی�جــای�خــود�را�بــه�کارت�الکترونیکــی�
داده�اســت��امــا�هنــوز�مــوج�نخســت�تحــول�
ــای� ــون�داده�ه ــه�اکن ــود�ک ســپری�نشــده�ب
کلیــد�را�درون�افــزاره�ی�همــراه�مســافر�
ــاق� ــزاره،�در�ِات ــان�اف ــا�هم ــا�ب ــد�ت می�ریزن
را�بتوانــد�بــاز�کنــد��شــماری�از�هتل�هــا�
ــاوری� ــن�فن ــتفاده�از�ای ــه�اس ــون�ب هم�اکن
ــاوری� ــن�کار�از�فن ــرای�ای ــد�و�ب روی�آورده�ان
یــا� نزدیک�میدان)انافســی(� ارتباطــات�
پویــش�دیــداری�شناســه�)ماننــد�بلیت�هــای�
ــا(� ــورد�اســتفاده�در�بســیاری�از�فرودگاه�ه م

اســتفاده�می�کننــد�

نیمی از هتل ها در فضای ابرواره حضور دارند

 دسترسی به وای فای رایگان در انتخاب هتل ½
 نیمی از مسافران کاری نقش دارد

افزاره های همراه در نقش کلید ½

ها در فضای ابرواره حضور دارندها در فضای ابرواره حضور دارندها در فضای ابرواره حضور دارندها در فضای ابرواره حضور دارندها در فضای ابرواره حضور دارند فناوری  اطالعات 
در صنعت هتلداری

ــا  ــود ام ــرح می ش ــل مط ــتوران هت ــا و رس ــت اتاق ه ــا، نظاف ــا، تختخواب ه ــث مهمان بَره ــد بح ــش می آی ــل پی ــث هت ــی بح وقت
زیرســاخت فنــاوری اطالعــات نیــز در هتل هــا بــه همیــن انــدازه مهــم اســت. بــا توجــه بــه آن کــه فنــاوری هم چنــان در حــال پیشــرفت 
ــاق  ــه ات ــت ک ــداری اس ــای هتل ــای نرم افزاره ــش قابلیت ه ــود آن افزای ــت و نم ــش اس ــال افزای ــات در ح ــاوری اطالع ــت فن ــت اهمی اس
ــری فنــاوری اطالعــات در صنعــت  ــرای مســافران آســان تر می کننــد. برخــی از مهم تریــن آمارهــا در مــورد کارب گرفتــن در هتل هــا را ب

هتلــداری کمــک می کنــد تــا بــه شــناختی از اهمیــت ایــن فنــاوری در صنعــت هتلــداری برســیم.

در�ســال��۲۰۱۶میــالدی�هزینه�کــرد�صنعــت�هتلــداری�در�فنــاوری�
اطالعــات�افــت�کــرد�)�بیشــتر�بــه�خاطــر�آن�کــه�ســال��۲۰۱۵ســال�پرمخارجی�
ــد� ــری��۵۷درص ــاوری�مهمان�پذی ــروه�فن ــر�گ ــزارش�اخی ــق�گ ــا�طب ــود(�ام ب
ــد�و��۴۲ ــش�دهن ــاوری�را�افزای ــرمایه�گذاری�در�فن ــد�س ــد�دارن ــا�قص هتل�ه
درصــد�هــم�قصــد�دارنــد�مقــدار�ســرمایه�گذاری�قبلــی�را�حفــظ�کننــد�و�فقــط�
ــات�را� ــاوری�اطالع ــرمایه�گذاری�در�فن ــد�س ــد�دارن ــا�قص ــد�از�هتل�ه �۲درص
ــرف� ــا�ص ــه�ی�هتل�ه ــد�بودج ــزارش��۳.۵درص ــن�گ ــق�ای ــد��طب ــش�دهن کاه

ــود� ــات�می�ش ــاوری�اطالع فن

ــه��۷۴درصــد� ــده�اســت�ک ــرا�آم ــاوری�زب ــروه�فن ــزارش�گ ــن�در�گ هم�چنی
ــنهادهای� ــا�دارای�پیش ــه�هتل�ه ــتند�ک ــان�آن�هس ــا�خواه ــتریان�هتل�ه مش

ــند� ــادار�باش ــتریان�وف ــایی�مش ــای�شناس ــی�و�برنامه�ه سفارش
بــه�کمــک�فنــاوری�اطالعــات�می�تــوان�پســندهای�مشــتری�را�دنبــال�کــرد�
ــای� ــایر�داده�ه ــاق�و�س ــرای�ات ــت�ب ــژه،�درخواســت�نظاف و�درخواســت�های�وی
ورودی�آن�هــا�را�ثبــت�کــرد�تــا�وقتــی�دوبــاره�می�آینــد�بــا�گذاشــتن�نوشــیدنی�

مــورد�عالقه�شــان�در�جلویشــان�آن�هــا�را�شــگفت�زده�کــرد�
ــب�کــردن�نظــر�مســافران�افزایــش� ــرای�جل ــت�ب ــه�آن�کــه�رقاب باتوجــه�ب
یافتــه�اســت�هتلــداران�بــا�فراهم�ســازی�خدمــات�منحصــر�به�فــرد�و�سفارشــی،�
ــه� ــد��ب ــش�می�دهن ــتریان�را�افزای ــاداری�مش ــد�و�وف ــز�می�کنن ــود�را�متمای خ
لطــف�داده�هایــی�کــه�می�تــوان�هــر�روز�از�طریــق�فنــاوری�اطالعــات�بــه�دســت�
ــان� ــابقه�از�مهمان ــه�ای�بی�س ــه�گون ــا�ب ــد�ت ــادی�دارن ــا�فرصــت�زی آورد�هتل�ه

پذیرایــی�کننــد�

 بیش از نیمی از هتلها در پی افزایش  ½
سرمایه گذاری در فناوری اطالعات هستند

�ســه چهــارم مســافران خواهــان خدمــات 
هســتند سفارشــی 

عباس زندباف

دوسوم مسافران دوست دارند از طریق گوشی هوشمند خود در هتل جا بگیرند ½

۵۰

۷۳
ره 

ما
 ش

  

۵۱

۷ 
ا

 



همگرایی ارتباطات ثابت و سیار ½
ــل�از�تلفــن� ــگام�اقامــت�در�هت ــه�هن ــد�ب ــردم�ناچــار�بودن روزی�روزگاری�م
ثابــت�درون�اتــاق�اســتفاده�کننــد��امــا�رواج�گســترده�ی�تلفــن�همــراه�ســبب�
ــد�� شــده�اســت�کــه�نقــش�تلفــن�ثابــت�درون�اتاق�هــا�بــه�شــدت�کاهــش�یاب
البتــه�تلفــن�ثابــت�منســوخ�نمی�شــود�بلکــه�نقــش�دیگــری�پیــدا�می�کنــد�و�

ــت� ــه�کار�خواهــد�رف ــات�ارتباطــی�ب ــرای�به�کــرد�خدم ب
ــود� ــراه�خ ــزاره�ی�هم ــد�اف ــد�می�توان ــل�ش ــه�وارد�هت ــافری�ک ــاًل�مس مث
ــا� ــون�ی ــا�آن�تلویزی ــد�ب ــا�بتوان ــاق�خــود�همســاز�کنــد�ت ــت�ات ــا�تلفــن�ثاب را�ب
ســامانه�های�صوتــی�درون�اتــاق�را�خامــوش�روشــن�کنــد�یــا�حتــی�پرده�هــا�را�
باالپاییــن�ببــرد��حتــی�وقتــی�مســافر�در�بیــرون�از�هتــل�هــم�باشــد�متصدیــان�
هتــل�می�تواننــد�بــه�وی�خبــر�دهنــد�کــه�لباس�هــای�وی�کــه�بــرای�اتوکشــی�

ــود�آمــاده�اســت� داده�ب

خودکارسازی خدمات ½
امــروزه�روز�بســیاری�از�مســافران�دوســت�دارنــد�حتــی�کارهــای�ســاده�را�هــم�
فنــاوری�برایشــان�انجــام�دهــد�نــه�انســان��گزینه�هایــی�چــون�از�راه�دور�در�هتــل�
ــر�شــدن�اســت�و� ــه�فراگی ــه�کــردن�رو�ب ــل�را�تخلی ــا�از�راه�دور�هت ــن�ی جــا�گرفت
ــد�کــه�امــکان�می�دهنــد� ــه�اســتفاده�از�برنامه�هایــی�رو�آورده�ان برخــی�از�هتل�هــا�ب
مهمــان�از�طریــق�تلفن�همــراه�خــود�خدمــات�نظافــت�اتــاق�را�ســفارش�بدهــد��بــا�
ــودکار�درآورد� ــورت�خ ــه�ص ــیاری�را�ب ــات�بس ــوان�خدم ــاوری�می�ت ــتفاده�از�فن اس
تــا�وقــت�کارکنــان�هتــل�آزاد�شــود�و�بــه�ســراغ�کارهــای�دیگــری�بــرای�بهکــرد�

خدمــات�دیگــر�برونــد��

 برنامه های کاربردی ویژه ی مهمانان ½

ــی� ــه�روی�گوش ــان�ک ــص�مهمان ــردی�مخت ــای�کارب ــک�برنامه�ه ــه�کم ب
نصــب�می�شــود�می�تــوان�انــواع�خدمــات�از�چگونگــی�خدمــات�هتلــی�و�تاییــد�
جــوش�خــوردن�معامــالت�کاری�را�اطــالع�داد��وقتــی�کــه�مهمــان�بخواهــد�بــه�
ــوان�برنامــه�ی�همایــش�و�نقشــه�ی�مســیر�را�از� ــرود�می�ت همایشــی�در�شــهر�ب

ایــن�طریــق�بــه�اطــالع�مهمــان�رســاند�
هــم�اکنــون�بســیاری�از�هتل�هــا�بــه�ســراغ�چنیــن�خدماتــی�رفته�انــد�و�هــر�

روز�بــه�امکانــات�برنامه�هــای�کاربــردی�خــود�می�افزاینــد�

نبرد بر سر پهنای باند ½
تلفــن�همــراه،�رایانــه�ی�کیفــی،�کتابخــوان�الکترونیکــی�و�ســایر�ابزارهایی�از�
ایــن�قبیــل�کــه�مســافران�همــراه�خــود�دارنــد�خــوره�ی�پهنــای�بانــد�اینترنــت�
هســتند��چنیــن�مســافرانی�چــه�در�ســفر�کاری�باشــند�چــه�در�ســفر�تفریحی،�
ــان� ــت�خانه�ش ــرعت�اینترن ــان�س ــه�هم ــل�ب ــت�هت ــه�اینترن ــد�ک ــع�دارن توق
ــت�خــود�را�افزایــش� ــد�اینترن ــد�پهنــای�بان باشــد��بنابرایــن�هتل�هــا�هــم�بای

دهنــد�

  دیدارگا ه های دارای قابلیت فناوری ½
میعادگاه�و�محل�های�دیدار�نیز�از�حالت�سنتی�خارج�شده�اند�و�دیگر�در�میز�

و�صندلی�زیبا�خالصه�نمی�شوند��اکنون�فناوری�در�چنین�کاربردهایی�اهمیت�
فراوان�پیدا�کرده�است��اهل�کسب�و�کار�به�امکانات�چندرسانه�ای�برای�انجام�
سخنرانی�و�ارایه�ی�مطالب�خود�نیاز�دارند�و�در�اکثر�موارد�نیز�کسانی�از�راه�

دور�در�نشست�ها�حضور�دارند��بنابراین�اتاق�های�مالقات�هتل�ها�باید�از�چنین�
امکاناتی�برخوردار�باشند�که�باید�تا�حد�امکان�کاربرپسند�باشند�
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z  اقتصــاد فضــای کنونــی 
اندازه  تا چــه  کار  و  و کســب 
توسعه  و  ســرمایه گذاری  برای 
فعالیت هــای بخــش خصوصی 
و  کسب  فضای  اســت؟  مستعد 
سرمایه گذاری  فرصت های  و  کار 
هتلداری   و  گردشگری  حوزه  در 

استان همدان چگونه است؟
ــور� ــی�کش ــای�کنون ــع�فض ــه�تب ب
مشــکالت� و� ارزی� نوســانات� و�
ــه� ــن�برنام ــود،�در�صــورت�تدوی موج
تــوان� از� بهره�گیــری� بــا� مــدون�
بخش�خصوصــی،�بی�شــک�فرصــت�
پایــدار� توســعه� بــرای� پیــش�رو،�
ــق�آن� ــه�تحق صنعــت�گردشــگری�ک
چنــدان�دور�از�دســترس�نیســت،�کــم�
ــی� ــراق�و�حت ــازار�ع ــت��ب ــر�اس نظی
قطــر�می�توانــد�فرصــت�مناســبی�
را�بــرای�ایــران�باالخــص�همــدان�
فراهــم�کنــد��تعامــل�ارگان�هــای�
زیرســاخت�های� ایجــاد� و� ذیربــط�
مناســب�ایــن�فرصــت�طالیــی�را�

ــود� ــه�وج ــد��البت ــت�می�ده ــه�دس ب
درکنــار� موجــود� ظرفیت�هــای�
رویــداد�میزبانــی�اجــالس�دوره�ای�
ــی�گردشــگری��۲۰۱۸ ســازمان�جهان
ــر� ــی�وعلمــی�ب ــگاه�واقع درصــورت�ن
آن�می�توانــد�تهدیــدات�موجــود�را�
ــرای�توســعه� ــه�فرصتــی�بی�بدیــل�ب ب

ــازد� ــدل�س ــدار�مب پای
�
z  با توجه بــه انتخاب همدان 

میزبان سازمان جهانی  به عنوان 
نظر شما  به  گردشــگری ۲۰۱۸، 
تاثیری  چه  بین المللی  اتفاق  این 
بر صنعت گردشگری به طور عام 
طور خاص  به  هتلداری  و صنعت 

خواهد داشت؟
ــل� ــن�معض ــد�اصلی�تری ــی��تردی ب
ایــران،� گردشــگری� بــازار� در�
عــدم�شــناخت�جوامــع�هــدف�از�
ــران� ــای�ای ــا�و�ظرفیت��ه توانمندی�ه
اســت�کــه�بــه�دلیــل�ضعــف�در�حوزه�
تبلیغــات�و�شــیوه�های�آن�حاصــل�

می�توانــد� رویــداد� ایــن� و� � شــده�
ــی� ــرای�معرف ــر�ب ــد�و�موث ــی�بلن گام
ــا�باشــد��� همــدان�در�تمامــی�عرصه�ه
ــه� ــروز�همــدان�ب بی�شــک�ظهــور�و�ب
ــا�و� ــد�فضاه ــوت،�نیازمن ــوان�پایل عن
ــه�در� ــت�ک ــه�اس ــات�مربوط تأسیس
ــه� ــداری�ب ــت�هتل ــه،�صنع ــن�زمین ای
ــی� ــگر�اصل ــن�و�نمایش ــوان�ویتری عن
ــر�از� ــد�پررنگ�ت ــد�می�توان ــن�مقص ای

ــد� ــش�کن ــای�نق ــته�ایف گذش
�بــه�دلیل�فصلی�بودن�گردشــگری�
به�واســطه�شــرایط�اقلیمی�همــدان�و�
ــت،� ــن�صنع ــی�ای ــم�فصل ــدم�تعمی ع
ــت� ــانات�شــدید�در�صنع ــاهد�نوس ش
هتلــداری�هســتیم��توســعه�هتلداری�
بی�شــک�بایــد�موردتوجــه�قــرار�گیــرد�
ــی� ــعه�کّم ــه�از�توس ــه�ک ــا�آن�چ ام
ــر�اســت�توســعه�کیفــی� هتــل�مهم�ت
ــه� ــفانه�آن�چ ــت��متأس ــات�اس خدم
ــیب� ــوازی�آس ــه�روح�میهمان�ن ــه�ب ک
ــعه� ــرای�توس ــی�ب ــاند�و�مانع می�رس
ایــن�صنعــت�می�شــود�ذبــح�کیفیــت�

ــه�بهــای�توســعه�کّمــی�اســت�کــه� ب
جبــران� لطمــات� بلند�مــدت� در�
ــت� ــن�صنع ــره�ای ــر�پیک ــری�ب ناپذی

ــت� ــاخته�اس وارد�س

z  به ایــن ترتیــب هتلداران
چالش هایی  چه  با  همدان  استان 

روبرو شده اند؟
صنعــت� فــراروی� چالش�هــای�
ــه�تبعیــت�از� ــداری�در�همــدان�ب هتل
ــه�الزم� ــت�ک ــور�اس ــای�کش چالش�ه
اســت�درشــرایط�حســاس�کنونــی�که�
ــد�نقــش�مهمــی� گردشــگری�می�توان
ــا� را�در�توســعه�اقتصــادی�کشــور�ایف
ــر� ــا�جدی�ت ــه�آن�ه ــبت�ب ــد،�نس کن
بــود��عــدم�حمایــت�دولــت�به�صــورت�
ــال،� ــش�به�طورمث ــن�بخ ــی�از�ای واقع
عــدم�توجــه�بــه�درخواســت�منطقــی�
دونرخــی�شــدن�هزینــه�اقامــت�و�
ــراهای� ــی�مهمانس ــدم�تعطیل ــز�ع نی
ــورد� ــدم�برخ ــن�ع ــی�و�هم�چنی دولت
ــی� ــا�معضــل�اقامتگاه�هــای�غیرقانون ب

شهرام شیروانی رئیس جامعه هتلداران همدان:

احیای نام همدان با اجالس جهانی گردشگری  
ــا میزبانــی اجــالس دوره ای ســازمان جهانــی گردشــگری  همــدان  ب
ــال ۲۰۱۸   ــان در س ــگری جه ــد گردش ــوان مقص ــه عن UNWTO  ب
ــی  ــرای معرف ــمند  ب ــت ارزش ــی اس ــن فرصت ــود. ای ــاخته می ش ش
ــد  ــی و رش ــن معرف ــدان و همچنی ــتان هم ــگری اس ــای گردش جاذبه ه
صنعــت گردشــگری ایــران کــه الزم اســت بــا کمــک ارگان هــای دولتی 

و خصوصــی، بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد. رئیــس جامعــه 
هتلــداران همــدان و مدیرعامــل گــروه هتل هــای بین المللــی باباطاهــر 
ــتان  ــگری اس ــداری و گردش ــای هتل ــا و چالش ه ــورد توانمندی ه در م

ــد: ــح می ده ــدان توضی هم

تحــت�عنــوان�ویــال�و�����کــه�عــالوه�بــر�
مســایل�مترتــب�بــر�اســکان�و�پذیرایی،�
ــز� ــی�نی ــی�واجتماع ــالت�فرهنگ معض
مشــکالتی� اهــم� از� دارد� به�دنبــال�
ــداری�اســتان� اســت�کــه�صنعــت�هتل

ــه�رو�اســت� ــا�آن�روب ب

z  استان موقعیت جغرافیایی  آیا 
حوزه  در  شــدن  واقع  و  همدان 
کشــورهای  مقصد  به  ترانزیتی  
عربــی بر صنعت گردشــگری و  
هتلداری  اســتان تأثیرگذار بوده 

است؟
ــازار�گردشــگری�همــدان�نیازمنــد� ب
تعریــف�مقاصــد�نــو�اســت���همان�طــور�
کــه�عــرض�شــد،�عــراق�و�حتــی�قطــر�
ــدان� ــرای�هم ــبی�ب ــیار�مناس ــازار�بس ب
اســت�و�بــی�شــک�اقلیــم�مناســب�
عنــوان� بــه� را� همــدان� می�توانــد�
گردشــگری� مقصــد� اصلی�تریــن�
کشــورهای�حــوزه�خلیج�فــارس�معرفی�
ســازد�امــا�الزم�اســت�دو�موضــوع��
توســعه�زیرســاخت�ها�باالخــص�تعییــن�
و�تصویــب�مــرز�هوایی�فــرودگاه�همدان�
و�برقــراری�پروازهــای�بین�المللــی�و�
توجــه�ویــژه�بــه�کلیــه�ســالیق�و�عالئق��
ــالمت�و� ــگری�س ــوص�گردش ــه�خص ب
ایجــاد�زیرســاخت�های�الزم�آن�را�بــرای�
تحقــق�ایــن�مهــم�مــورد�بررســی�قــرار�

ــرد� گی

z  تحت مجموعه  توانمندی های 
مدیریــت جنابعالی و فرصت های 
ایجاد شــده برای گردشگران در 

چه زمینه هایی است؟  
بین�المللــی� هتل�هــای� گــروه�
ــاور� ــالت�و�ب ــاس�رس ــر�اس ــر�ب باباطاه
ــی�خــود�سال�هاســت�تالطم�هــای� قلب
بســیار�و�نامالیمــات�فراوانــی�را�تجربــه�
ــاور�راســخ،�� ــا�براســاس�آن�ب ــرده�ام ک
لحظــه�ای�بــرای�تحقــق�اهــداف�از�
ــه�در� ــت�و�چ ــده�اس ــاز�نمان ــالش�ب ت
ــر� تهــران�و�چــه�در�همــدان،�عــالوه�ب
ــه� ــل�ب ــی�تبدی ــوان�اقامت ــت،�ت کمی
ــوع� ــت�و�تن ــه�کیفی ــدی�در�عرص برن
خدمــات�شــده�و�بــا�شــعار�«هــر�
ــا�هــدف�حــک� ــو�ب ــه�جل روز�گامــی�ب
ــیر� ــگر»�درمس ــان�گردش ــد�برلب لبخن
بــه�روزرســانی�و�ارائــه�خدمــات�اســت�
و�ایــن�تــالش�را�بــرای�خــود�بــه�
ــی� ــی�میهن ــه�مل ــک�وظیف ــوان�ی عن

کرده�ایــم� ترســیم�

مدیرعامل هتل پارسیان آزادی: به برنامه ریزی هوشمندانه، 
منسجم و موثر در شرایط کنونی اقتصاد  نیازمندیم 

افزایش نرخ ارز
فرصتی کم نظیر برای هتلداری  

افزایش�نرخ�ارزهاي�خارجي�بی�تردیــد�
توســعه�گردشگري�کشــور�فرصت� برای�
ــزی� ــین�پروی ــای�امیرحس ــد�بود،�آق خواه
مدیرعامــل�هتــل�پارســیان�آزادی�بــا�اعالم�
ایــن�مطلــب�بــه�ماهنامــه�ســفر�گفــت:�در�
که� ترکیه� و� امریکا� بین� اخیر� تنش� جریان�
موجب�کاهش�ارزش�لیر�در�برابر�دالر�شد،�
حجم�ورودي�گردشــگر�به�کشــور�ترکیه��۲۱
درصد�افزایش�پیدا�کرد��ما�براي�استفاده�از�
این�فرصت�نیازمند�برنامه�ریزي�هوشمندانه،�
منسجم�و�موثر�در�صنعت�هستیم��بــه�بــاور�
ایشــان،�در�بعد�اقتصادي�حمایت�هاي�کم�

و�قیمت�تمام�شده�باال�و�در�بخش�حرفــه�اي�
آموزش�هــای�به�هنگام�و�استاندارد�سازي�براساس�شاخص�هاي�
بین�المللي�از�مهم�تریــن�چالش�هــای�پیــش�روی�توســعه�

صنعــت�هتلــداری�در�کشــور�بــه�شــمار�مــی�رود�
ــا�چــه� ــه�فضايکنوني�ت ــن�پرســش�ک ــه�ای او�در�پاســخ�ب
انــدازه�بــرای�توســعه�کســب�وکار�در�صنعت�هتلداری�مســتعد�
اســت�افــزود:�باتوجه�به�حجم�سرمایه�گذاري�و�نوسانات�غیرقابل�
پیش�بیني�درصد�اشغال�و�فروش�هتل�ها�که�ناشي�از�شرایط�ویژه�
است،�ریسک�سرمایه�گذاري�در�این�صنعت�را�افزایش���می�دهــد�
ــداران� ــدی�هتل ــات�بهره�من ــه�موضوع ــزی�ب ــای�پروی آق
ــه� ــی�اشــاره�کــرد�و�در�پاســخ�ب از�کاالهــا�و�محصــوالت�ایران
ــی�در� ــدگان�داخل ــه��محصــوالت�تولیدکنن ــن�پرســش�ک ای
چــه�بخش�هایــی�می�تواننــد�جایگزیــن�نمونه�هــای�خارجــی�

باشــند�خاطرنشــان�کــرد:�
بخش� طریق� این� از� انقالب؛� فرزانه� رهبر� تاکید� بر� بنا�

مردم� به� ملي� تولید� از� حمایت� عظیم�
در� سرمایه�گذاران� نقش� بازمی�گــردد�
این�زمانه�بسیار�با�اهمیت�است��در�زمینه�
تهیه�کاالي�داخلي�با�استانداردهاي�بین�
المللي�هنوز�نیاز�به�کسب�تجربه�و�افزایش�
از� بسیاری� امــا� هستیم،� تولید� کیفیت�
تولیدکنندگان�و�تامین�کنندگان�هستند�
که�توانایي�تولید�کاالي�با�کیفیت�رقابتي�
را�دارند��به�عنوان�مثال�در�زمینه�موکت�
و� استاندارد� با� اغلب� تقریباً� مبلمان� و�
انتظار�مواجه�هستیم� کیفیت�هاي�مورد�
ــوزش�در� ــت�آم ــر�اهمی او�ســپس�ب
صنعــت�هتلــداری�اشــاره�کــرد�و�گفــت:��
اساساً�آموزش�یکي�از�مهم�تریــن�نیازها�و�عوامل�موثر�در�افزایش�
ــت،�تغییرات�مستمر�در� بهره�وري�در�صنعت�هتلداري�کشور�اس
ــه�و�خواست� ــاوری�و�نیازهاي�جدید�مشتریان،�تغییر�در�ذائق فن
نسل�ها،�استفاده�از�دانش�بین�المللي�را�براي�به�روز�داشتن�صنعت�
بومي�سازي،� با�دیدگاه� لذا� ناپذیر�می�کنــد�� اجتناب� در�کشور�
نیازهاي�فنــاوری�و�مدیریتي�استفاده�از�مشاوران�بین�المللي�از�
ضروریات�است��مدیرعامــل�هتل�پارسیان�آزادي�جایــگاه�ایــن�
هتــل�پنــح�ســتاره�در�پایتخــت�را�همــواره�میزبانــی�از�اشخاص�
ــت:� ــرد�و�گف ــف�ک ــران�توصی بلند�پایه�و�متقاضیان�سفر�به�ای
ایجاد�تنوع�در�رستوران�ها،�راه�اندازي�بخش�هاي�منحصر�به�فرد�
در�کلوپ�سالمت،�برآورد�هرگونه�خدمات�مورد�نیاز�میهمانان�
عزیز�در�میز�کانسیرژ�از�قبیل�تهیه�بلیــت،�خدمات�تهران�گردي،�
خدمات��CIPو�خدمات�منشي�گري�از�جمله�خدماتي�ست�که�

در�هتل�پارسیان�آزادي�به�میهمانان�گرامي�ارائه�می�شــود�
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z  باتوجه به موقعیــت ایران از لحاظ امکانات
گردشــگری، به نظر جنابعالی، چــه موانع و 
چالش هایی صنعت گردشــگری به طور عام و 
صنعت هتلداری را به طور خاص از دست یابی به 

توسعه شایسته بازداشته است؟  
ــران،� ــگری�ای ــعه�گردش ــع�در�توس ــن�مان مهم�تری
نداشــتن�برنامــه�راهبــردی�و��مشــخص�نبــودن�
اهــداف�و�سیاســت�های�گردشــگری�در�ایــران�در�
قالــب�یــک�برنامــه�اجرایــی�اســت��در�اکثــر�کشــورها�
ــران� ــا�در�ای ــود�دارد�ام ــگری�وج ــه�گردش وزارت�خان
ایــن�وزارت�خانــه�هنــوز�تشــکیل�نشــده�اســت�و�مــا�
ــی�از�اساســی�ترین� ــوان�یک ــه�عن منتظــر�هســتیم�ب
ــن� ــور،�ای ــگری�در�کش ــعه�گردش ــای�توس راهکاره
ــکالت� ــع�مش ــر�رف ــده�و�ب ــیس�ش ــه�تأس وزارتخان
ــور� ــگری�در�کش ــات�گردش ــردن�امکان ــم�ک و�فراه

تأثیر�گــذار�باشــد��
ــوب� ــمال�و�جن ــترده�در�ش ــیار�گس ــواحل�بس س
کشــور�قابلیــت�توســعه�دارنــد�کــه�متأســفانه�هیــچ�
ــرای�جــذب� ــات�گردشــگری�در�آن�هــا�ب ــه�امکان گون

ــه�نشــده�اســت�� گردشــگر�در�نظــر�گرفت
ــدوش� ــرای�مخ ــی�ب ــب�تبلیغات ــای�نامناس فضاه
کــردن�چهــره�ایــران�در�ســطح�بین�المللــی،�فقــدان�
ــور� ــالع�در�ام ــوده�و�بی�اط ــروی�تخصصــی�کارآزم نی
جهانگــردی�و�صنعــت�گردشــگری�و�عــدم�مشــارکت�
بخــش�خصوصــی�در�حــوزه�گردشــگری�در�ســطح�
کشــور�نیــز�از�دیگــر�مشــکالت�ایــن�صنعــت�اســت�

کــه�بایــد�مــورد�توجــه�قــرار�گیــرد���
گردشــگری،� بخش�هــای� مهم�تریــن� از� یکــی�
ــکالت� ــا�مش ــا�ب ــن�روزه ــه�ای ــتند�ک ــا�هس هتل�ه
ــا� ــد��هتلداره ــرم�می�کنن ــه�ن ــت�و�پنج ــادی�دس زی
ــور� ــرای�ام ــالیانه�را�ب ــد�س ــد�از�درآم ــد��۳۵درص بای
ــچ� ــد��هی ــت�بدهن ــه�دول ــزوده�ب ــی�و�ارزش�اف مالیات
ــرای� ــت�ب ــوی�دول ــروز�از�س ــه�ام ــا�ب ــاعدتی�ت مس

حمایــت�از�جامعــه�هتلــداران�ارایــه�نشــده�اســت�در�
ــای� ــر،�در�بحران�ه ــورهای�دیگ ــه�در�کش ــی�ک صورت
اقتصــادی،�بســته�های�حمایتــی�و�تســهیالت�ویــژه�ای�
ــا�جــذب� ــا�ب ــرد�ت ــرار�می�گی ــداران�ق ــار�هتل در�اختی
ــع� ــود،�صنای ــل�ش ــری�حاص ــگر،�ارزآوری�بهت گردش
مختلــف�فعــال�شــوند�و�براســاس�آمــار�جهانــی،�ورود�
ــا��۱۰ ــتغال��۷ت ــر�گردشــگر�دســتکم�موجــب�اش ه

نفــر��خواهــد�شــد���
ــای� ــراها�و�خانه�ه ــاد�زائرس ــر،�ایج ــوع�دیگ موض
اقامتــی�اســت�کــه�بــه�مشــکالت�صنعــت�هتلــداری�
ــا�زائرســرا� ــا�ایجــاد�اقامتــگاه�ی ــا�ب ــد��م دامــن�می�زن
ــن� ــرد�ای ــت�عملک ــا�الزم�اس ــتیم�ام ــف�نیس مخال
مجموعه�هــا،�مطابــق�بــا�اصــول�و�قوانیــن�و�مقــررات�
مشــخصی�باشــد؛�یعنــی�همانطــور�کــه�یــک�هتــل�
ــا�زائرســرا�هــم� ــات�بدهــد،�خانه�مســافر�ی ــد�مالی بای
ــرای� ــل�ب ــه�هت ــور�ک ــا��همانط ــردازد�ی ــات�بپ مالی
انجــام�امــور�مختلــف�بایــد�مجوزهــای�الزم�را�بگیرد�و�
�هزینه�هــای�مختلــف�بپــردازد،�ایــن�اقامتگاه�هــا�هــم�
ملــزم�بــه�رعایــت�قوانیــن�باشــند�تــا�ناامنــی�ایجــاد�
نشــود��در�حــال�حاضــر�بــر�اســاس�آمارهــای�رســمی�
و�مطالعاتــی،�حــدود��۳۰۰هــزار�خانه�مســافر�در�
کشــور�وجــود�دارد�کــه�از�ایــن�تعــداد،���۸۴۲۱واحــد�
دارای�مجــوز�هســتند�و��بقیــه�بــدون�مجــوز�فعالیــت�
می�کننــد��تمــام�فعالیــت�شــبانه�روزی�هتــل،�درآمــد�
ــر� ــی�اکث ــت�ول ــفاف�اس ــد�در�آن�ش ــت�و�آم و�رف
ــد�در� ــرای�گردشــگران�پیــش�می�آی ــه�ب ــی�ک اتفاقات
ــدون�مجــوز�اســت�� ــای�ب خانه�مســافرها�و�اقامتگاه�ه
ــا�پذیرایــی�از�مهمــان�اســت،� اصولــی�کــه�مرتبــط�ب
ــر� ــگر�در�نظ ــک�گردش ــرای�ی ــد�ب ــه�بای ــی�ک امنیت
گرفتــه�شــود،�متأســفانه�در�ایــن�اقامتگاه�هــا�رعایــت�

نمی�شــود�
ــور،� ــگری�در�کش ــی�گردش ــع�اصل ــر�موان از�دیگ
ــب� ــای�مناس ــل�اقامتگاه�ه ــه�مث ــات�اولی ــود�امکان نب

و�امکانــات�بدیهــی�و�ضــروری�مثــل�باجه�هــای�
اطالع�رســانی�بــه�زبان�هــای�مختلــف،�خدمــات�
ــت��الزم� ــا��اس ــن�راه�ه ــهرها�و�بی ــتی�در�ش بهداش
اســت�پلیــس�گردشــگر�داشــته�باشــیم�تــا�در�مواقــع�
ــگر� ــترس�گردش ــل،�در�دس ــای�تعطی ــزوم�و�روزه ل

ــد��� ــی�باش خارج
ــی� ــور�کادر�تخصص ــارکت�و�حض ــن�مش �همچنی
گردشــگری�در�نمایشــگاه�های�بین�المللــی��بایــد�
جــزو�برنامه�هــای�حــوزه�گردشــگری�کشــور�باشــد�
ــواردی�کــه�الزم�اســت� ــن�م �یکــی�از�ضروری�تری
ــه�آن� ــی�ب ــی�و�دولت ــش�خصوص ــکاری�بخ ــا�هم ب
ــواره��ای�در� ــبکه�ماه ــدازی�ش ــود،�راه�ان ــه�ش پرداخت
ــه�� ــبکه�ای�ک ــت؛�ش ــران�اس ــگری�ای ــوزه�گردش ح
ــع� ــا�و�موان ــات،�توانمندی�ه ــی،�امکان ــوع�فرهنگ تن

ــد� ــش�بده ــران�را�پوش ــگری�ای گردش
ــه� ــود�ک ــم�ش ــترهایی�فراه ــد�بس ــت،�بای در�نهای
ــا�بحــران� ــه�خصــوص�در�ایــن�وضعیــت�کــه�مــا�ب ب
اعتبــاری�و�مالــی�روبــرو�هســتیم،�بخــش�خصوصــی�
همچنــان� هتلــداری،� و� گردشــگری� حــوزه� در�

انگیزه�هــای�ســرمایه�گذاری�را�حفــظ�کنــد������

z  در ارتباط با  فضای کســب و کار و جذب
سرمایه در حوزه گردشــگری در حال حاضر 
با یک وضعیت عدم قطعیت روبه رو هســتیم. 
سرمایه گذار نمی  داند چه چشم اندازی در شرایط 
کنونی برای بازگشت ســرمایه اش وجود دارد.  
شما  این وضعیت را چگونه تحلیل می کنید؟ چه 
راهکاری در نظر دارید برای اینکه  سرمایه گذار 
ترغیب شود در صنعت هتلداری به طور عام و 
فرصت های سرمایه گذاری در مجموعه سیاحتی 

کوثر به طور خاص مشارکت داشته باشد؟ 
�مســأله�مهــم�ایــن�اســت�کــه�اگــر�تکیــه�گاه�مــا�
ــم� ــا�نفــت�تأمیــن�کنی ــز�را�ب نفــت�باشــد�و�همه�چی

ــر�خواهــد� ــروز�هســت،�بدت ــه�ام وضــع�از�آن�چــه�ک
شــد���الزم�اســت�از�صنعــت�تــک�محصولــی�بیــرون�
ــن� ــکا�باالتری ــور�آمری ــال�کش ــوان�مث ــم��به�عن بیایی
ــگری�را� ــت�گردش ــی�صنع ــی�را�دارد�ول ــر�نفت ذخای
وابســته�بــه�ایــن�دارایــی�نکــرده�اســت�و�یــا�کشــور�
ــگاه�ها�در� ــن�دانش ــاد�بهتری ــق��ایج ــزی�از�طری مال
ــق� ــه�و�موف ــگر�پرداخت ــذب�گردش ــه�ج ــه��ب منطق
هــم�بــوده�اســت�یــا�در�حــوزه�تفریحــی�کشــورهای�

ــد�� ــل�کرده�ان ــق�عم ــی�موف ــه�و�دب ترکی
ــه� �معتقــدم�در�مرحلــه�اول�الزم�اســت�نســبت�ب
توانمندی�هــای�گردشــگری�کشــورمان�شــناخت�
پیــدا�کنیــم��در�ایــران�علی�رغــم�غنــا�و�تنــوع�
فرهنگــی�از�لحــاظ�تمدنــی�زیســت�محیطــی،�آداب�
ــت� ــت،�متأســفانه�صنع ــن�طبیع و�رســوم�و�همچنی
گردشــگری�جایــگاه�و�ســهم�مناســبی�را�در�توســعه�
بــه�دســت�نیــاورده�اســت��خیلــی�از�زیرســاخت�های�
فرهنگــی�در�کشــور�برای�موضــوع�گردشــگری�آماده�
فرهنگی�تریــن� اقتصــادی،� کارشناســان� نیســت��
ــد� ــگری�می�دانن ــت�گردش ــاد�را�صنع ــش�اقتص بخ
و�معتقدنــد�ایــن�صنعــت،�بخشــی�از�مجموعــه�
عظیــم�اقتصــاد�اســت�کــه�در�حــد�بســیار�زیــادی�بــا�
الیه�هــای�فرهنگــی�گــره�خــورده�اســت��متأســفانه�
مــا�مهمانــداری�و��مهمان�پذیــری�را�بــه�کودکان�مــان�
آمــوزش�نمی�دهیــم�و�آن�هــا�طــی�اتفاقــات�روزمــره�
ــه� ــه�ب ــد�ن ــه�صــورت�تجربــی�آن�را�یــاد�می�گیرن و�ب
ــزی�دقیــق�آموزشــی�� ــا�برنامه�ری صــورت�علمــی�و�ب
ــی� ــای�خارج ــوزش�زبان�ه ــث�آم ــت�در�بح الزم�اس
ــت� ــاخت�های�صنع ــی�از�زیرس ــوان�یک ــه�عن ــز�ب نی

گردشــگری،�تحــول�ایجــاد�شــود��
�در�حــوزه�مالــی،�گردشــگری�نیــز�بــرای�ایــران�۱۰
میلیــارد�دالر�تولیــد�ناخالــص�داخلــی�و���۲/۲درصــد�
اشــتغال�زایی�پیش�بینــی�شــده�اســت�و�ایــن�در�
حالــی�اســت�کــه�اعــداد�و�ارقــام�بــا�آنچــه�در�ســند�
�۱۴۰۴پیش�بینــی�شــده�اســت�فاصلــه�زیــادی�دارد��
ــور،��۲۰ ــاله�کش ــت�س ــم�انداز�بیس ــاس�چش ــر�اس ب
میلیــون�گردشــگر�و�درآمــدی�معــادل��۲۰میلیــارد�
دالر�پیش�بینــی�شــده�اســت�در�حالــی�کــه��تــا�بــه�
االن،�نتوانســته�ایم�بیــش�از��۶/۵میلیــون�نفــر�جــذب�
گردشــگر�داشــته�باشــیم��ایــران�از�لحــاظ�امکانــات�
ــت�در� ــا�اس ــر�دنی ــور�برت ــزو�ده�کش ــگری�ج گردش
ــی�کــه�رتبــه��۱۱۷در�بیــن�کشــورهای�دنیــا�را� حال
کســب�کــرده�اســت�و�ایــن�آمــار�نشــان�می�دهــد�بــه�
ــن�صنعــت�نرســیده��ایم� ــول�در�ای ــل�قب ــگاه��قاب جای
کــه�الزم�اســت�برنامه�هــای�زیرســاختی�اجــرا�شــود�
ــری�و� ــت،�پیگی ــدم�موفقی ــای�ع ــل�و�علت�ه و�دالی

رســیدگی�گــردد��

z  همان طور که اشــاره نمودید،  با توجه به
این که مالکیت مجموعــه کوثر بر عهده بنیاد 
شــهید اســت، ارتباط تنگاتنگی با نهادهای 
حاکمیتــی دارید و طبیعتا ایــن انتظار وجود 
دارد که چنین ایده های  نوآورانه ای در  بســتر 

راحت تری در جامعه نمود پیــدا کند و بتواند 
جذب ســرمایه  نماید. آیا چنین است یا این که 
با همان چالش هایی روبرو هســتید که بخش 

خصوصی با آن دست به گریبان است؟ 
�ســازمان�فرهنگــی�ســیاحتی�کوثــر�وابســته�بــه�
ــردان�اداره� ــال�خودگ ــا��کام ــت�ام ــهید�اس ــاد�ش بنی
میشــود��هیــچ�دریافــت�ریالــی�از�دولــت�بــرای�
خدماتــی�کــه�بــه�جامعــه�ایثارگــری�می�دهیــم�
نداریــم�و�از�درآمــد�ســازمان�صــرف�هزینــه�جامعــه�

هــدف�می�کنیــم�
در�واقــع�انســجام�و�هماهنگــی�فکــری�بایــد�
بیــن�تمــام�دســتگاه�ها�وجــود�داشــته�باشــد�و�
ــا� ــداف�را�ب ــبرد�اه ــازمانی�پیش ــی�بین�س ناهماهنگ
ــا� ــگری�ب ــت�گردش ــد��صنع ــرو�می�کن ــش�روب چال
ــاط� ــف�ارتب ــای�مختل ــیاری�در�حوزه�ه ــع��بس صنای
ــه� ــت�ک ــاز�اس ــرا�نی ــث�اج ــد�در�بح دارد�و�بی�تردی
هماهنگــی�بیــن�دســتگاه�های�اجرایــی�کشــور�ماننــد�
ــازمان� ــازی،�س ــت،�وزارت�راه�و�شهرس ــط�زیس محی
ســازمان� و� شــهرداری�ها� کشــوری،� هواپیمایــی�
ــود� ــرار�ش ــازمان�هایی�برق ــر�س ــی�و�دیگ ــور�مالیات ام
ــا�صنعــت�گردشــگری� ــه�نوعــی�در�ارتبــاط�ب کــه��ب
ــا� ــدی�در�برنامه�ریزی�ه ــری�واح ــتند��تصمیم�گی هس
ــم� ــا�بتوانی ــد�ت ــته�باش ــود�داش ــور�وج ــرای�ام و�اج
ــه� ــم��ب ــن�صنعــت�حرکــت�کنی ــق�ای در�جهــت�رون
عنــوان�مثــال،�مالیــات�بــر�ارزش�افــزوده�یــا�مالیــات�
ــه�قبــض�آب�و�گاز�و� ــا�هزین ــا�ب ــرد�هتل�ه ــر�عملک ب
بــرق�هتل�هــا��مربــوط�بــه�دو�ارگان�متفــاوت�اســت��
ــزوده� ــر�ارزش�اف ــات�ب ــرای�مالی ــد�ب االن��۱۵درص
ــرد� ــر��عملک ــات�ب ــرای�مالی ــد�ب ــدودا��۲۵درص و�ح
ــه�از� ــان�هزین ــا�روش�خودش ــدام�ب ــد�هرک می�گیرن
ــام� ــان�تم ــن�می ــد�و�در�ای ــت�می�کنن ــل�دریاف هت

ــت�� ــدار�اس ــر�روی�هتل ــار�ب فش
هتــل�مرکــز�ثقــل�گردشــگری�یــک�کشــور�
اســت���بــه�جــای�اینکــه�در�شــرایط�بحرانــی�همــه�
ــکاری� ــت�هم ــن�صنع ــق�ای ــرای�رون ــتگاه�ها�ب دس

نماینــد،�مشــکالت�را�اضافــه�می�کننــد���مشــخص�
ــه� ــه�ای�ب ــن�شــرایط،�ســرمایه�دار�عالق ــا�ای اســت�ب
ــت�� ــد�داش ــوزه�نخواه ــن�ح ــرمایه�گذاری�در�ای س
بخــش� بــرای� ســرمایه�گذاری� پرســودترین�
خصوصــی،��حــوزه�گردشــگری�اســت،�چــون�
هــم��ســرمایه�گذار�ســود�خوبــی�می�بــرد�هــم�
ــی� ــرمایه�گذار�جای ــا��س ــه��ام ــم�جامع ــت�و�ه دول
خطرپذیــری� کــه� می�کنــد� ســرمایه�گذاری�

ــد� ــته�باش ــری�داش کمت
ــه� ــره�ب ــک�زنجی ــوان�ی ــه�عن ــع��ب ــام�صنای �تم
هــم�پیوســته�هســتند��اگــر�از�صنعــت�گردشــگری�
ــاد�خواهنــد� ــع�نیــز�آب حمایــت��شــود�ســایر�صنای
ــا� ــه�ی ــال�در�کشــورهای�ترکی ــوان�مث ــه�عن شــد��ب
اقتصــادی،� بحران�هــای� � اوج� زمــان� در� دوبــی�
ــه� ــا�یاران ــه�هتل�ه ــد،�ب ــق�می�کن ــول�تزری ــت�پ دول
می�دهــد،�هتــل�مســافر�مجانــی�می�گیــرد�و�دولــت�
ــود� ــن�می�ش ــه�ای ــد�نتیج ــن�می�کن ــه�را�تأمی هزین
ــرد� ــر�می�گی ــغل�های�دیگ ــه�از�ش ــی�ک ــه�مالیات ک
ــا�از� ــد�تنه ــه�می�توان ــی�می�شــود�ک ــر�پول ــد�براب چن
ــر� ــی�توســعه�و�فک ــن�روش�یعن ــرد؛�ای ــدار��بگی هتل

مدیریتــی��
در�کشــور�مــا�متأســفانه�برعکــس�اســت��در�
ــوب� ــادی�نامطل ــاع�اقتص ــه�اوض ــر�ک ــرایط�حاض ش
ــرد،� ــر�عملک ــات�ب ــدار،�مالی ــک�هتل ــرای�ی اســت،�ب
مالیــات�بــر�ارزش�افــزوده،�بیمــه،�هزینــه�حامل�هــای�
انــرژی�همــه�افزایــش�یافتــه�و�اجــازه�افزایــش�قیمت�
هــم�داده�نمی�شــود��از�یــک�طــرف�ارزش�ریــال�
کاهــش�پیــدا�کــرده�و�از�طرفــی�هزینه�هــا�افزایــش�
ــداری�و�صنعــت� ــه�ضــرر�صنعــت�هتل ــه�ب ــه�ک یافت

گردشــگری�کشــور�اســت������

z  در ارتباط با سیاســت دو نرخی کردن نرخ 
هتل ها که در همایــش جامعه هتلداران ایران  
مطرح شد، چه نظری دارید؟  با توجه به اینکه 
از نظر علم اقتصاد، دو نرخی بودن همیشــه 
کارایی خوبی ندارد و پیام های منفی به جامعه 
هدف می دهد،  آیا شما  معتقد هستید راهکار 
مشکالت هتلداری در حال حاضر این است که 

سیاست دو نرخی اجرایی شود؟ 
ــی�از� ــاید�یک ــت�ش ــن�سیاس ــن��ای ــر�م ــه�نظ ب
ــت� ــع�صنع ــع�مشــکالت�و�موان ــرای�رف ــا�ب راهکاره
گردشــگری�باشــد�امــا�تنهــا�راهــکار�موجــود�نیســت��
تأثیرگــذاری�اجــرای�ایــن�کار�را�در�گذشــته�امتحــان�
کرده�ایــم�و�االن�دیگــر�زمــان�آزمــون�و�خطــا�
ــر� ــای�میان�ب ــتفاده�از�راه�ه ــت�اس ــت،�االن�وق نیس
و�تجــارب�دیگــران�اســت��الزم�اســت�ببینیــم�
ــورهای� ــزی،�کش ــه،�مال ــه،�فرانس ــورهای�ترکی کش
ــد� حــوزه�اســکاندیناوی�وگرجســتان�چــه�کار�کرده�ان
کــه�بــه�ســرعت�در�حــال�پیشــرفت�هســتند��بایــد�از�
تجربه�هــای�بین�المللــی�بــا�تلفیــق��فرهنــگ�کشــور�
ــم� ــرخ�ایجــاد�کنی ــا�دو�ن ــه�م ــم��اینک اســتفاده�کنی
ــدم� ــگر�دارد��معتق ــذب�گردش ــی�در�ج ــر�روان تأثی

دکتر علی عباس کمری مدیر عامل سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر: فضاهای نامناسب تبلیغاتی برای مخدوش کردن 
چهره ایران در سطح بین المللی، فقدان نیروی تخصصی کارآزموده از چالش های پیش روی صنعت گردشگری است.  

برنامه راهربدی، 
کلید مع�ی گردشگری است

ــه  ــتن برنام ــران، نداش ــگری ای ــعه گردش ــع در توس ــن  مان مهمتری
ــگری در  ــت های گردش ــداف و سیاس ــودن اه ــخص نب ــردی و مش راهب
قالــب یــک برنامــه اجرایــی اســت. طــی ســال های  اخیــر،  گردشــگری 
در میــان دیگــر بخش هــای اقتصــادی جهــان بیشــترین رشــد را داشــته 
و نقــش مهــم ایــن صنعــت در کاهــش فقــر و  افزایــش اشــتغال زایی در 
جوامــع مختلــف، یــک اتفــاق بســیار مهــم بــه حســاب می آیــد. صنعــت 
ــه  ــع دیگــری از جمل ــا صنای ــاط تنگاتنــگ ب ــه دلیــل ارتب گردشــگری ب
ــی و  ــاری و مهندس ــت، معم ــط زیس ــابه، محی ــذا و نوش ــل، غ حمل ونق

ــت.  ــرده اس ــه ک ــتری را تجرب ــدرت و دوام بیش ــداری، ق هتل
علــی عبــاس کمــری مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی ســیاحتی کوثــر 
بخشــی از راهکارهــای اجرایــی بــرای برون رفــت از مشــکالت موجــود را 
تشــریح می کنــد. وی ۲۵ ســال تجربــه  فعالیــت در بنیــاد شــهید و امــور 
ایثارگــران را در حوزه هــای مختلــف فرهنگــی، آموزشــی، پژوهشــی و امور 
نخبــگان دارد. تحصیــالت خــود را در مقطــع دکترا در رشــته روانشناســی 
اخــذ کــرده و عــالوه بــر فعالیــت در حــوزه گردشــگری، در دانشــگاه نیــز 

ــد. ــس می نمای تدری
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بــه�جــای�ایــن�کار،�همانطــور�کــه�قبــال�هــم�گفتــه�
شــد�بهتــر�اســت�تســهیالت�بــرای�هتلــداران�ایجــاد�
شــود�و�مالیــات�و�هزینه�هــا�کاهــش�یابــد��هــر�
ــدارد�بررســی� ــی�ن ــا�هــم�همخوان جــا�سیاســت�ها�ب
شــود،�محدودیت�هــای�محیــط�زیســتی�و�فرهنگــی�
برداشــته�شــود،�زیرســاخت�های�حمــل�و�نقــل��
ــد�و� ــش�یاب ــهری�افزای ــات�ش ــردد،�امکان ــالح�گ اص
آمــوزش�گســترش�یابــد�تــا�بتوانیــم�بــا�کشــورهای�

ــم�� ــرار�کنی ــاط�برق دیگــر�ارتب
��در�ایــن�حــوزه�نیــاز�بــه�خالقیــت�و�نــوآوری�چــه�
در�بحــث�گردشــگری،�چــه�در�حــوزه�ســالمت�و�چــه�
در�حــوزه�فرهنگــی�داریــم��امکانات�بســیار�گســترده�
و�شــگفت�انگیزی�در�ســطح�کشــور�داریــم�کــه��الزم�
اســت�زمینــه�همــکاری�افــراد�عالقه�منــد،�خــالق�و�
نــوآور�فراهــم�شــود���بــه�اعتقــاد�مــن�در�ایــن�حــوزه�
بایــد�برنامه�هــا�و�راهبرد�هــا�بازنویســی�شــود�و�
انتخــاب�حرکت�هــا،�مســیرها�و�ابــزار�هدفمنــد�
باشــد�تــا�از�ایــن�وضعــی�کــه�االن�گرفتــار�آن�اســت�

نجــات�پیــدا�کنــد��
z  سازمان فرهنگی ســیاحتی کوثر در حوزه

گردشگری و ایجاد مراکز تفریحی چه امکاناتی 
در اختیار دارد؟ 

��ســازمان�فرهنگــی�ســیاحتی�کوثــر�از�نهاد�هــای�
ــل�� ــه�دلی ــت�و�ب ــگری�اس ــوزه�گردش ــی�در�ح قدیم
ارتبــاط�در�باالتریــن�ســطح،��قــادر�اســت�در�حــوزه�
ــت�و�ریاســت�جمهــوری� ــا�رأس�دول اداری�و�کاری�ب
تنهــا�بــا�یــک�فاصلــه�در�تمــاس�باشــد��کارمــان�یک�
فعالیــت�ارزشــی�اســت�و�اولیــن�وظیفــه�مــا�خدمــت�

بــه�جامعــه�ایثارگــری�اســت������
ــت� ــات�فراغ ــذران�اوق ــه�گ ــه�ب ــه�توج در�زمین
جامعــه�هــدف�بــا�ایجــاد�تســهیالت�ویــژه�در�قالــب�
فعالیت�هایــی�کــه�در�حــوزه�معاونــت�فرهنگــی�و�بــا�
ــود،� ــی�می�ش ــی�اجرای ــت�فرهنگ ــی�معاون هماهنگ
ــال� ــم�و�امس ــه�داده�ای ــاد�ارای ــه�بنی ــی�را�ب برنامه�های
و� اقتصــادی� ســخت� شــرایط� علی�رغــم� نیــز�
ــاالی� ــرا�ب ــه�اکث ــا�ک ــازی�هتل�ه ــای�بازس هزینه�ه
ــات�شایســته� ــه�خدم ــد،�ارای ــت�دارن �۴۵ســال�قدم
ــرارداد� ــی�ق ــرار�دارد��ط ــتور�کار�ق ــان�در�دس همچن
بیــن�معاونــت�فرهنگــی�و�ســازمان� همــکاری�
ســیاحتی�کوثــر،��هماننــد�ســال�های�گذشــته،�بــرای�

ــه� ــات�گردشــگری�ارای بیــش�از��۶۰هــزار�نفــر�خدم
ــم�داد�� خواهی

ســازمان�فرهنگــی�ســیاحتی�کوثــر�از�قدیمی�ترین�
مراکــز�فعــال�در�حــوزه�گردشــگری،�بومگــردی�
ــر� ــالوه�ب ــازمان�ع ــن�س ــت��ای ــم�اس ــا�اکوتوریس ی
مجموعــه�هتل�هــا�در�سرتاســر�کشــور،�بالــغ�بــر��۲۵
بیمارســتان�درجــه�یــک�کشــور�ماننــد�بیمارســتان�
خاتــم�و�بیمارســتان�صــدر�را�نیــز�در�اختیــار�دارد�که��
بهتریــن�کادر�درمانــی��را�در�خــود�جــای�داده�انــد��در�
ــر�رامســر� حــوزه�ســالمت�و�گردشــگری،�هتــل�کوث
بــه�عنــوان�یــک�مرکــز�شــاخص�فرهنگی�و�ســالمت،�
ــی�از�ســبک�زندگــی�ســالم�در�حــوزه�ســالمت� مدل
ــه� ــک�درد�را�ارای ــرم�و�کلینی ــتخر�آب�گ ــد�اس مانن
ــان�از� ــان�درم ــی�از�متقاضی ــون�خیل ــد،��چ می�نمای
کشــورهای�حاشــیه�خلیــج�فــارس�کســانی�هســتند�
ــب� ــق�ط ــته�و�از�طری ــی�نداش ــه�جراح ــاز�ب ــه�نی ک
ســنتی�و�تمــدد�اعصــاب�بــا�روش�هــای�نویــن�انــرژی�

ــد� ــود�می�یابن ــی�بهب ــی�و�فیزیک درمان
از�دیگــر�برنامه�هــای�ســازمان�فرهنگــی�ســیاحتی�
کوثــر،�ســاخت��هتــل�چهــار�ســتاره�تــاپ�در�شــمال�
ــت�� ــتارا�اس ــاده�آس ــر��۵ج ــی�و�کیلومت ــدر�انزل بن
ــت� ــی�اس ــل�و�و�ویالهای ــه�ای�از�هت ــا�مجموع این�ج
کــه�بــه�واســطه��ســاحل�اختصاصــی�و�فضای�بســیار�
ــه�مســاحت��۷۰هکتــار�فضــای� خــوب�در�زمینــی�ب
مناســبی�را�بــرای�ایجــاد�دهکــده�گردشــگری�مهیــا�

کــرده�اســت�����
در�نهایــت،�ارتبــاط�مجموعــه�رامســر�و�ســفیدکنار�
ــا�و�حمــل�و�نقــل�از�طریــق�شــناورها� از�طریــق�دری
ــی� ــازمان�فرهنگ ــعه�ای�س ــای�توس ــر�برنامه�ه از�دیگ
ســیاحتی�کوثــر�در�حــوزه�بوم�گــردی�و�گردشــگری�
ــذ� ــه�را�اخ ــای�اولی ــه�موافقت�ه ــت�ک ــالمت�اس س
ــاده�اجــرا�اســت��در�ســواحل�مکــران� ــم�و�آم کرده�ای
ــعه� ــی�و�توس ــز�تفریح ــاخت�مرک ــز�س ــار�نی چابه
در�بحــث�بوم�گــردی�را�در�دســتور�کار�داریــم�و�
ــا� ــا�ب ــن�حوزه�ه ــم�در�ای ــتیم�بتوانی ــد�هس عالقه�من
بخــش�خصوصی��مشــارکت�کنیم��مجموعــه�دیگری�
کــه�موقعیــت�راهبــردی�دارد،�مجموعــه�فرهنگــی�-�
اقامتــی��»ایثــار«�در�فاصلــه��۴۵کیلومتــری�پایتخــت�

ــردان�اســت�� ــه�ک و�در�منطق
�ایــن�مجموعــه�در��۲۲۰هکتــار�ســطح�اشــغال�
ــای� ــس،�کالس�ه ــالن�های�کنفران ــال،�س ــا��۶۹وی ب
ــال� ــای�فوتب ــالن�های�ورزش،�زمین�ه ــی،�س آموزش
و�فوتســال�و�مجموعه�هــای�ورزشــی�مختلــف�،�
بــاغ�وحــش،�دریاچــه�تفریحــی،�شــهربازی�و�
ــده� ــدارک�دی ــنتی�ت ــتوران�های�س ــن�رس هم�چنی
شــده�اســت��ایــن�مجموعــه�بــه�دلیــل�نزدیکــی�بــه�
ــرودگاه� ــی)�ف ــرودگاه�بین�الملل ــه�ف ــت�و��س پایتخ
امــام�خمینــی،�فــرودگاه�مهرآبــاد�و�فــرودگاه�
ــز� ــه�مرک ــه�ب ــوه�را�دارد�ک ــکان�بالق ــن�ام ــام(�ای پی
تفریحــی،�اقامتــی�و�ورزشــی�کشــورهای�اســالمی�

ــود����� ــل�ش ــه�تبدی در�منطق
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z  ،آموزش هــا موضــوع  و  هتلــداری  در 
مدیریت هــا،  و  مالکیت هــا  در آمیختگــی 
ســرمایه گذاری های بی تدبیرانه و نداشــتن 
پشتوانه قوی حمایت دولتی از توسعه هتلداری 
با چالش هــای زیربنایی روبه رو هســتیم. در 
واقع این چالش ها نه تنهــا موضوعات تازه ای 
 نیستند بلکه سالیان سال است که وجود دارد. 
به نظر شما گره کور صنعت هتلداری ایران در 

کجاست؟
در�ابتــدا�الزم�اســت�بگویــم�کــه�گردشــگری�بــه�
ــت� ــال�اولوی ــر�فع ــال�حاض ــف�و�در�ح ــل�مختل دالی
دولــت�نیســت��باتوجــه�بــه�شــرایط�اقتصادی�کشــور�
کــه�کامــال�متکــی�بــه�نفــت�اســت،�پــول�نفــت�بــه�
راحتــی�بــه�دســت�می�آیــد��دولــت�هــم�هرجــوری�
بخواهــد�می�توانــد�آن�را�مدیریــت�کنــد�در�صورتــی�
کــه�گردشــگری�کار�ســختی�بــرای�دولت�محســوب�

می�شــود�و�شــرایط�خــاص�خــود�را�دارد�
در�صنــف�گردشــگری،�پــول�بــه�طــور�مســتقیم�
ــور�لیــدر،�راننــده�تاکســی،�فروشــنده� ــه�دســت�ت ب
ــه� ــار�جامع ــر�اقش ــدار�و�دیگ ــتی،�هتل ــع�دس صنای
ــت�نمی�رســد� ــه�دســت�دول می�رســد�و�مســتقیما�ب
و�بــه�همیــن�دلیــل�در�برنامه�هــای�توســعه�و�
ــه� ــود�ب ــور،�خ ــه�ای�و�کالن�کش ــای�بودج برنامه�ه
ــب� ــر�موج ــن�ام ــدارد��ای ــی�ن ــه�پررنگ ــود�جاذب خ
شــده�زیرســاخت�های�گردشــگری�کــه�قبــل�از�
انقــالب�شــکل�گرفتــه،�بــه�همــان�صــورت�ســنتی�
مــورد�بهره�بــرداری�قــرار�بگیــرد�و�در�صنعــت�
گردشــگری�و�هتلــداری�مــا�کار�ریشــه�ای�و�اصولــی�
ــگری� ــه�گردش ــرای�اینک ــرد��در�کل�ب ــکل�نگی ش
رونــق�بگیــرد�الزم�اســت�ســه�بــازوی�اصلــی�حمــل�
�نقــل،�هتــل�و�پذیرایــی�مــورد�توجــه�قــرار�بگیــرد�
گردشــگری،� توســعه� در� بخــش� مهم�تریــن�
بایــد مــا� یعنــی� اســت،� حمل�ونقــل� �حــوزه�

زمینــی،� هوایــی،� حمل�ونقــل� زیرســاخت�های�
ریلــی،�دریایــی�را�در�ســطح�اســتانداردهای�الزم�

بین�المللــی�تجهیــز�کنیــم���
حــوزه�دیگــری�کــه�در�صنعــت�گردشــگری�بایــد�
مــورد�توجــه�قــرار�بگیــرد،�توســعه�زیرســاخت�های�
هتــل�و�اقامتگاه�هاســت�و�الزم�اســت�مکان�یابــی�
ــت� ــن�اس ــن�ای ــنهاد�م ــود��پیش ــام�ش ــت�انج درس
کل�ایــران�بــه�پنــج�منطقــه�گردشــگری�بــر�
اســاس�برخــورداری�و�اولویت�بنــدی�جاذبه�هــای�
جاذبه�هــای� تاریخــی،� جاذبه�هــای� گردشــگری،�
دســته�بندی� دیگــر،� ظرفیت�هــای� و� مذهبــی�
ــود�� ــاخته�ش ــل�س ــاس�هت ــن�اس ــر�ای ــده�و�ب �ش
کتابخانه�هــا� در� کــه� کتابچه�هایــی� و� فایل�هــا�
قــرار�دارنــد،�اجرایــی�شــود�و�مهم�تــر�از�همــه�
شــود�� گذاشــته� کنــار� پارتی�بازی�هــا� �اینکــه�
گردشــگری� بحث�هــای� در� دنیــا� در� معمــوال�
ــد� ــب�دارن ــتر�مخاط ــتاره�بیش ــای��۳و��۴س هتل�ه
ــا� ــر�اســت��م ــا�توجیه�پذی ــرمایه�گذاری�در�آن�ه و�س
ــرمایه�گذاری� ــال�س ــه�دنب ــد�ب ــران�نبای ــم�در�ای ه
بــرای�ســاخت�هتــل��۵ســتاره�باشــیم�چــون�هتــل�
ــل��۳ســتاره� ــم�مشــتری�هت ــد�ه �۴ســتاره�می�توان
ــد� ــذب�کن ــتاره�را�ج ــل��۵س ــتری�هت ــم�مش �و�ه
زیرســاخت�ســوم،�پذیرایــی�یــا�صنعــت�رســتوران�و�
ــز�اهمیــت�اســت��انســان� غذاســت�کــه�بســیار�حائ
ــذا�می�خــورد�و� ــده�غ در�طــول�شــبانه�روز�ســه�وع
یکــی�از�تفریحــات�در�حــال�حاضــر،�غــذا�خــوردن�
ــه�دارد� ــی�رود،�عالق ــه�ســفر�م ــه�ب اســت��کســی�ک
ــود��در� ــنا�ش ــور�آش ــی�آن�کش ــگ�غذای ــا�فرهن ب
ــا� ــا�مدت�ه ــرقی�ت ــوب�ش ــیای�جن ــورهای�آس کش
ــورهای� ــا�کش ــی�ب ــه�غذای ــه�ذائق ــل�فاصل ــه�دلی ب
ــه� ــود�و�ب ــده�ب ــم�ش ــی�ک ــب�خیل ــر،�مخاط دیگ
همیــن�دلیــل�بــر�روی�ایــن�موضــوع�تمرکــز�کــرده�
کشورشــان� وارد� را� بین�المللــی� رســتوران�های� و�

ــد�و�از�طــرف�دیگــر،�ذائقــه�غــذای�خودشــان� کردن
را�هــم�تاحــدی�بــه�ذائقــه�بین�المللــی�نزدیــک�
ــند�� ــق�باش ــگر�موف ــذب�گردش ــا�در�ج ــد�ت کردن
ــات� ــه�شــد�موضوع ــه�گفت ــن�ســه�زیرســاخت�ک ای
�مهمــی�هســتند�کــه�بایــد�در�کشــور�نهادینــه�شــود�
موضــوع�مهــم�دیگــر،�منابــع�انســانی�اســت��یعنــی�
ــر�این�کــه�زیرســاخت�های�فیزیکــی�آمــاده� عــالوه�ب
ــگر� ــه�گردش ــات�را�ب ــن�خدم ــد�ای ــردی�بای ــد�ف ش
ارایــه�دهــد�و�الزم�اســت�بــر�روی�زیرســاخت�و�
ــع� ــث�مناب ــود��در�بح ــز�کار�ش ــانی�نی ــع�انس مناب
ــوزش�و� ــرش،�آم ــوع�پذی ــه�موض ــم�س ــانی�ه انس

ــم� ــرار�دهی ــه�ق ــورد�توج ــد�م ــزش�را�بای انگی
پذیــرش� و� جــذب� در� بایــد� اینکــه� ضمــن�
ــی� ــیم�و�نیروی ــته�باش ــت�داش ــانی�دق ــع�انس مناب
ــد�� ــغل�باش ــب�آن�ش ــه�مناس ــود�ک ــتخدام�ش �اس
ــی� ــی،�چــه�نیروی ــرای�چــه�جای ــم�ب ــد�بدانی ــا�بای م
نیــاز�داریــم�و�شــرایط�احــراز�ایــن�شــغل�نیــز�بســیار�
مهــم�اســت��این�کــه�ایــن�آدم�خوبــی�اســت،�معــرف�
ــد� ــت�و��بای ــی�نیس ــت�کاف ــالم�اس ــی�دارد،�س خوب
آیتم�هــای�خاصــی�مشــخص�شــده�باشــد�کــه�
نیــروی�انســانی�در�مصاحبــه�براســاس�آن�مجوزهــا�
�پذیــرش�شــود�و�بعــد�تحــت�آمــوزش�قــرار�بگیــرد���
�همیشــه�معتقد�هســتم�در�این�حوزه�آموزش�بســیار�
ــن� ــد�آخری ــتباه�می�توان ــن�اش ــت�دارد�و��اولی اهمی
اشــتباه�باشــد��یــک�درصــد�اشــتباه�می�توانــد�یــک�
فاجعــه�ایجــاد�کنــد�یــا�بعضــا�بــه�جســم�و�ســالمت�
ــد��آموزش�هــای�مهــارت�هتلــی� مهمــان�لطمــه�بزن
بایــد�در�کارگاه�یــا�ورک�شــاپ�انجــام�شــود�و�همانند�
ــم� ــاعت�ها�فیل ــا�س ــه�ب ــت�ک ــی�اس ــارت�رانندگ مه
دیــدن�و�کتــاب�خوانــدن�فراگرفتــه�نمی�شــود��
هم�چنیــن�عالقــه�بــه�ایــن�حرفــه�و�ســالمت�
جســمانی�و�روانــی�کســی�کــه�می�خواهــد�بــه�ایــن�
صنعــت�وارد�شــود�بســیار�مهــم�اســت��معتقــدم�در�
�هتــل،�تضمیــن�خدمــات،�تضمیــن�کیفیــت�اســت�
ــک� ــود�را�دارد��ی ــاص�خ ــای�خ ــوزش،�قاعده��ه آم
ــر� ــوع�دیگ ــت�و�ن ــی�اس ــای�عموم ــوع�آموزش�ه ن
آموزش�هــای�تخصصــی�کــه�مخصوصــا�در�کارهــای�
خدماتــی�بایــد�مرتبــا�بــه�صــورت�عملــی�و�تئــوری�
ــای� ــداوم�داشــته�باشــد��آموزش�ه ــرار�شــود�و�ت تک
عمومــی�شــامل�ارتباطــات�و�مشــتری�مداری�اســت�
کــه�بایــد�حتمــا�نهادینــه�شــود�چــرا�کــه�مهمــان�

ــل�را�دارد� ــام�در�هت ــن�مق باالتری

z  به نظــر جنابعالی، خدماتــی که در یک 
هتل چهار ســتاره به فــرض در مالزی و یا 
ترکیه ارایه می شــود در مقام مقایسه واقعا با 
این هتل 4 ســتاره در ایران در چه ســطحی 
هســتند؟ درجه بندی هتل هــای ایران تا چه 
 حد با هتل های دیگر کشورها همخوانی دارد؟
در�بحث�ارایه�خدمات،�نمی�گویم�ما�ضعیف�هستیم�و�
بعضا�کم�لطفی�در�این�زمینه�در�مورد�هتل�های�ایران�
وجود�دارد��نباید�یک�مورد�را�به�ده�مورد�دیگر�تعمیم�
بدهیم��در�ترکیه،�هتل�های�چهار�ســتاره�زیادی�هم�
هســت�که�خدمات�خوبی�ارایه�نمی�دهند�اما�در�کل،�
ترکیه�حدود�بیســت�و�پنج�سال�است�که�به�صورت�
حرفــه�ای�بر�روی�این�صنعــت�کار�می�کند،�مدارس�
هتلداری�و�پلیس�گردشگری�به�صورت�حرفه�ای�دارد�
مســلماً�اگر�هتل�های�زنجیــره�ای�و�بین�المللی�چهار�
ســتاره�در�آن�جا�را�با�یک�هتل�معمولی�چهار�ستاره�
در�ایران�مقایســه�کنیم،�از�نظر�سطح�زیرساخت�ها�و�
خدمات�،�تفاوت�های�بسیاری�مشاهده�می�شود�ولی�با�
همه�این�ها�رسیدن�به�آن�درجه،�با�برنامه�ریزی�درست�

و�هدفمند�قابل�دسترسی�است�
همان�طــور�کــه�قبــال�هــم�گفتــم�بیشــتر�اعتقــاد�
ــی� ــد�عمل ــران�بای ــای�ای ــا�در�هتل�ه دارم�آموزش�ه
ــاله�را� ــی��۱۵س ــل��۱۰ال ــک�دوره�حداق ــد�و�ی باش

طــی�کنــد�
ــع� ــل�توق ــا�از�هت ــی�از�مهمان�ه ــی،�خیل از�طرف
خانــه�را�دارنــد�و��قوانیــن�ســفر،�آداب�ســفر�و�
ــق�و� ــان�ح ــی�مهم ــد��یعن ــل�را�نمی�دانن آداب�هت
حقــوق�خــود�را�در�هتــل��نمی�دانــد�و�از�ســوی�
دیگــر�مــواردی�را�کــه�حــق�طبیعــی�اوســت�و�بایــد�

ــتاند� ــادر�نیســت�بس ــود�را�ق ــت�ش رعای

z  با توجــه به افزایــش نــرخ ارز، برخی
کارشناسان بر این باورند که این وضعیت برای 
تلقی  مزیت  می تواند یک  گردشگران خارجی 
شــود، به نظر جنابعالی تاثیر این وضعیت در 
صنعت گردشــگری ورودی ایران نمود داشته 

است؟
ــاه� ــث�ارز�چندم ــه�در�بح ــی�ک ــورد�اتفاقات در�م
ــن� ــی�جایگزی ــفرهای�داخل ــده،�س ــش�آم ــر�پی اخی
ســفرهای�خارجــی�شــده�اســت�و�مــا�در�مجموعــه�
ــغال� ــب�اش ــش�ضری ــد�افزای ــان��۸درص هتل�هایم
می�گویــم� جــرات� بــه� کــه� بودیــم� شــاهد� را�
حــدود��۴درصــد�آن�مدیریتــی�بــوده�اســت�و�
بــه�شــرایط�کشــور�بســتگی�داشــت� �مابقــی�
تــا� شــده� فراهــم� خوبــی� فرصــت� معتقــدم�
ــه� ــم�چراک ــویق�کنی ــردی�تش ــه�ایرانگ ــردم�را�ب م
می�شــود�� مدیریــت� کشــور� از� ارز� �خــروج�
بــر�اســاس�آمــار�ســازمان�میــراث�فرهنگــی،�
ــر� ــون�نف ــگری،���۵میلی ــتی�و�گردش ــع�دس صنای
گردشــگر�ورودی�و��۱۰میلیــون�نفــر�گردشــگر�
خروجــی�ثبــت�شــده�اســت��در�ازای�هــر�نفــر�

چیــزی� مــی�رود� کشــور� از� کــه� گردشــگری�
�حــدود���۷۰۰تــا��۱۰۰۰دالر�خــارج�می�شــود�
ــن� ــوان�از�ای ــزی�هدف�منــد�می�ت ــا�برنامه�ری �پــس�ب

شــرایط�بــه�نفــع�گردشــگری�داخلــی�بهــره�برد�

z  مجموعــه گــروه هتل هــای زنجیره ای 
دارای  ایرانگردی و جهانگردی در حال حاضر 
۶4 هتل است. در بحث جانمایی و موقعیت های 
راهبردی  و همچنین امکانات و ظرفیت اقامتی 

هتل ها لطفا توضیحاتی بفرمایید.
و� ایرانگــردی� هتل�هــای� گــروه� مجموعــه�
جهانگــردی�در�حقیقــت�قدیمی�تریــن�و�بزرگتریــن�
ــه� ــش�ب ــه�قدمت ــت�ک ــور�اس ــداری�کش ــروه�هتل گ
بازمی�گــردد�� �۱۳۴۵ تــا� �۱۳۴۲ حــدود� �ســال�
ــه� ــی�س ــتان�ط ــر�انگلس ــتی�کانس ــرکت�توریس ش
لحــاظ� از� را� هتل�هــا� ایــن� جانمایــی� ســال،�
راه�هــای� کشــور،� گردشــگری� ظرفیت�هــای�
دسترســی�و�موقعیت�هــای�محلــی�بــه�صــورت�
ــرودگاه،� ــه�ف ــی�ب ــام�داد��نزدیک ــق�انج ــیار�دقی بس
ــه�شــهر�بعــدی�و�حتــی�جهــت� ــه،�نزدیکــی�ب پایان
ــن� ــور�خورشــید�در�ای ــش�ن ــاد�و�جهــت�تاب وزش�ب

جانمایی�هــا�در�نظــر�گرفتــه�شــده�اســت��
در�حقیقــت�یــک�بخــش�توســعه�صــد�ســاله�را�
در�آن�دیــده�بودنــد��کار�بســیار�هوشــمندانه�ای�کــه�
ــان�اجــرای� ــه�در�زم ــن�اســت�ک ــد�ای انجــام�داده�ان
فــاز�یــک،�در��۵هــزار�مترمربــع�از�یــک�زمیــن��۱۰۰
ــن� ــه�زمی ــل�ســاخته�و�بقی ــک�هت ــری،�ی ــزار�مت ه
خالــی�مانــده�و�پیش�بینــی�شــده�کــه�شــاید�
ــاد� ــگر�زی ــد�و�گردش ــدا�کن ــش�پی ــت�افزای جمعی
ــاخته� ــی�س ــق�خوب ــا�در�مناط ــون�هتل�ه ــود��چ ش
ــد،� ــان�توســعه�شــهری،�مرکــز�خری شــده،�در�جری
ــی� ــع�آن�جانمای ــه�تب ــازمان�ها�ب ــهرداری�و��س ش
ظرفیت�هــای� بــه� توجــه� بــا� کامــال� و� شــده�
�گردشــگری�آتــی�کشــور�قابــل�توســعه�اســت�

مــد� هتــل� صــد� ســاخت� اصلــی،� طــرح� در�
ــل�در� ــر��۶۴هت ــال�حاض ــه�در�ح ــوده�ک ــر�ب نظ
�۲۳اســتان�کشــور�بــا�اقلیم�هــای�کوهســتانی�
ــرکت� ــار�ش ــری�در�اختی ــی�و�کوی ــی،�جنگل دریای
�ســرمایه�گذاری�ایرانگــردی�و�جهانگردی�قــرار�دارد��
ــاق�دارد�و� ــزار�ات ــدود��۵ه ــه�در�ح ــن�مجموع ای
�۷درصــد�ظرفیــت�اقامتــی�کشــور�در�اختیــار�
نفــر� از��۱۰۰۸ بیــش� و� اســت� ایــن�شــرکت�
مجموعــه� ایــن� در� شــاغل� انســانی� نیــروی�
هتل�هــا�فعالیــت�دارنــد�و�نکتــه�قابــل�توجــه�
ــور� ــهرهای�کش ــی�از�ش ــه�در�خیل ــت�ک ــن�اس ای
دارد� هتــل� جهانگــردی� مجموعــه� �فقــط�
ــد�و� ــی�دارن ــیل�های�خوب ــرا�پتانس ــا�اکث ��هتل�ه
ظرفیــت�اتاق�هــا�و�ظرفیــت�ســالن�های�پذیرایــی،�
ــوان� ــی�را�می�ت ــازی�و�تفریح ــز�ب ــا�و�مراک تاالره
ــا��۳۶۰هــزار� ــا�از��۸هــزار�ت گســترش�داد��زمین�ه
متــر�وســعت�دارد�و�صــد�در�صــد�ســهام�شــرکت�
متعلــق�بــه�بازنشســتگان�محتــرم�ســازمان�تامیــن�
اجتماعــی�و�صنــدوق�بازنشســتگی�کشــور�اســت��

z  در جهانگردی  و  ایرانگردی  شــرکت  آیا 
زمینه توســعه امکانات برنامه هایی در دست 

اجرا دارد؟
طــی�دو�ســال�و�نیــم�کــه�مدیریــت�ایــن�
مجموعــه�را�برعهــده�دارم،�شــعار�«ارتقــاء�کیفیــت،�
افزایــش�درآمــد�و�کنتــرل�هزینــه«�را�بــرای�دوام�و�
پایــداری�شــرکت�انتخــاب��و�همــواره�مــد�نظــر�قرار�
ــت� ــرکت،�کیفی ــا�در�ش ــر�م ــدم�اگ ــم�،�معتق داده�ای
ــد� ــش�درآم ــود�افزای ــه�خ ــود�ب ــیم�خ ــته�باش داش
نیــز�خواهیــم�داشــت�و�فقــط�الزم�اســت�حواســمان�
باشــد� مجموعــه� در� هزینه�هــا� کنتــرل� �بــه�
طــی�ایــن�مــدت،�در�بحــث�کیفیــت�کارهــای�
ــت� ــده�اس ــام�ش ــا�انج ــه�م ــیاری�در�مجموع �بس
��۴۰۰۰اتــاق�بازســازی��و��۲۱ســتاره�بــه�ســتاره�های�
مجموعــه�هتل�های�ایرانگــردی�و�جهانگــردی�اضافه�
شــد�و�طبــق�برنامــه�قــرار�اســت��۹ســتاره�دیگر�هم�
�تــا�آخــر�ســال�بــه�تعــداد�گفتــه�شــده�اضافه�گــردد�
پیگیــری� جــدی� خیلــی� را� آموزش�هــا� بحــث�
می�کنیــم��واحــد�آمــوزش�و�استانداردســازی�را�
در�مجموعــه�ایجــاد�کردیــم�و�ســعی�شــده�در�
ــتاره،� ــک�س ــای�ی ــی�در�هتل�ه ــا�حت ــل�اتاق�ه داخ
پارچــه�ای� منســوجات� و� تشــک�ها� و� تخت�هــا�
ــون� ــند�چ ــک�باش ــه�ی ــتاندارد�و�درج ــواب،�اس خ
ســرویس� و� تخــت� هتــل،� بخــش� مهم�تریــن�

بهداشــتی�اســت�
در�بحــث�ارزیابــی�نظــارت،�در�دو�حــوزه�از�
ــده�اند� ــته�ش ــه�بازنشس ــه�در�مجموع ــی�ک همکاران
و�ســابقه�و�تجربــه�خیلــی�خوبــی�دارنــد،�اســتفاده�
کردیــم،�یکــی�در�بحــث�آمــوزش�و�دیگــری�ارزیابی�
ــا�اثربخشــی� ــد�ت ــوزش�داده�ان ــه�در�آن�آم ــی�ک هتل
آموزش�شــان�را�ببیننــد��بــا�ایــن�کار،�هــم�بــه�
نوعــی�از�نیــروی�انســانی�بازنشســته�کــه�نیروهــای�

دکتر مهرداد تاوتلی مدیرعامل گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی:

درآمدهای نفتی گردشگری 
را از اولویت خارج کرده است

ــه در  ــی مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری ایرانگــردی و جهانگــردی ک ــر مهــرداد تاوتل دکت
ســال ۱۳۹۶ بــه عنــوان مدیــر نمونــه صنعــت گردشــگری و هتلــداری کشــور انتخــاب شــد، دارای 
مــدرک دکتــرای مدیریــت راهبــردی و کارشناســی ارشــد مدیریــت جهانگــردی از دانشــگاه تهران 
اســت. وی در گفت وگــو بــا ماهنامــه ســفر تاکیــد دارد کــه توســعه صنعــت گردشــگری ســه بازوی 
اساســی دارد : هتلــداری، حمــل و نقــل و پذیرایــی.  توجــه ویــژه بــه ایــن زیرســاخت ها می توانــد 
ــه  ــا ماهنامــه ســفر ب صنعــت گردشــگری ایــران را متحــول کنــد. آقــای تاوتلــی در گفت وگــو ب
ــاخت های  ــن زیرس ــه از قدیمی تری ــه ک ــن مجموع ــل ای ــده در ۶4 هت ــاد ش ــای ایج ظرفیت ه

صنعــت اقامتــی ایــران هســتند اشــاره کــرده اســت. 
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واقعــا�ارزشــمندی�هســتند،�قدردانــی�می�شــود�و�هــم�
�بحــث�آمــوزش�و�ارزیابــی�و�نظــارت�انجــام�می�گــردد�
صــدای�مشــتریان��از�دیگــر�کارهــای�ارزشــمندی�
ایرانگــردی�و� اســت�کــه�در�مجموعــه�هتل�هــای�
ــورت� ــن�ص ــه�ای ــت،�ب ــده�اس ــام�ش ــردی�انج جهانگ
کــه�یــک�هفتــه�بعــد�از�ســفر�بــه�هتــل،�بــه�
مهمان�هــا�زنــگ�می�زننــد�و�ده�ســوال�مشــخص�
ــذا� ــی�غ ــل،�پذیرای ــت�هت ــه�داری،�نظاف ــه�خان ــع�ب راج
ــود�و� ــیده�می�ش ــا�پرس ــان�از�آنه ــا�مهم ــورد�ب و�برخ
ــد�� ــط�کنن ــان�را�ضب ــه�صدایش ــد�ک ــازه�می�گیرن �اج
دپارتمــان�صــدای�مشــتری�مســتقیما�تحــت�نظــر�خود�
ــه� ــا�را�ب ــی�گزارش�ه ــل�صوت ــود�و�فای ــن�اداره�می�ش م

طــور�مســتقیم�تحلیــل�و�ارزیابــی�می�کنیــم�

z  از نظــر پراکندگی هتل هــای ایرانگردی و
جهانگردی، طبیعی اســت که برخی ممکن است 
سودآور نباشــند. باتوجه به این که جامعه هدف، 
بازنشســتگان هســتند، آیا درآمد و هزینه ها 
و  راهبرد  این مجموعه هتل ها  در این ســال ها 

سودآور بوده است؟
را� مــا� هــدف� جامعــه� درصــد� �۱۵ الــی� �۱۰
ــا� ــای�م ــوند�امــا�هتل�ه ــتگان�شــامل�می�ش بازنشس
ــبختانه� ــت��خوش ــم�آزاد�اس ــوم�ه ــتفاده�عم ــرای�اس ب

مجموعــه�مــا�طــی�ســه�ســال�گذشــته�ســودده�بــوده�
اســت��ارزش�ســندی،�ارزش�امــالک�و�مســتغالت�
�ایــن�مجموعــه�بیــش�از�۷هــزار�میلیــارد�ریــال�اســت��
ــه� ــتند�ک ــی�هس ــا�در�مناطق ــای�م ــماری�از�هتل�ه ش
نــه�ظرفیــت�گردشــگری�دارنــد�نــه�مقصــد�گردشــگری�
ــار� ــا�ناچ ــره�هتل�ه ــظ�زنجی ــرای�حف ــا�ب ــتند�ام هس
هســتیم�درآمــد�مناطقــی�کــه�ســودده�هســتند�را�در�
ــوق�در� ــرانه�حق ــم��س ــه�کنی ــازده�هزین ــق�کم�ب مناط
هتل�هــای�مــا�۴و�نیــم�میلیــون�تومــان�اســت�کــه�رقــم�
ــی� ــی�از�هتل�های ــه�خیل ــی�ک ــت�در�صورت ــی�اس باالی
ــا�ســرانه� ــا�در�شــهرها�هســتند�ب ــه�همســایه�های�م ک
ــا�۲��۲میلیــون�تومــان�فعالیــت�می�کننــد� �حقــوق��۲ت
بازاریابــی�مجموعــه� اقداماتــی�کــه�در� از�جملــه� �
ــم،� ــام�دادی ــردی�انج ــردی�و�جهانگ ــای�ایرانگ هتل�ه
ــا�در� ــروش�م ــامانه�ف ــت��س ــی�اس ــی�دیجیتال بازاریاب
ــدادی� ــکاری�تع ــا�هم ــن�اســت�و�ب حــال�حاضــر�آنالی
از�دانشــجویان�دانشــگاه�شــریف،�عمــال�می�توانیــم��بــا�
��۴۰۰دفتــر�مســافرتی�در�هــر�ســامانه��نــرم�افــزاری�و�

ــم���� ــرویس�بدهی ــزاری،�وب�س ــخت�اف س
تــا�االن�اولویــت�مــا�در�برنامه�هــای�ســال�۹۷،�
ــا�دفاتــری� بیشــتر�توســعه�بازاریابــی�داخلــی�بــوده�و�ب
ــم�� ــکاری�داری ــد�هم ــای�ورودی�کار�می�کنن ــه�توره ک
بــر�اســاس�آمــار�ســال��۹۶در�حــدود��۸درصــد�

مســافران�مــا�مهمانــان�و�گردشــگران�خارجــی�بودنــد�
کــه�عمدتــا�بــه�کرمــان،�شــیراز،�اصفهــان،�یــزد،�تبریــز،�
ــی� ــد�و�مابق ــفر�کردن ــنندج�س ــطام�و�س ــمنان،�بس س

ــد� ــی�بودن ــافران�داخل مس

z  آیا ســهام داران به واگذاری این مجموعه به 
بخش خصوصی و یا ســرمایه گذاران خارجی نیز 

اندیشیده اند؟
جایــگاه�ایــن�مجموعــه�در�بخــش�خصوصــی�اســت�
ــریع� ــه�و�س ــد�آزادان ــی�می�توان ــش�خصوص ــی�بخ یعن
ــد�و� ــعه�بده ــد،�توس ــازد،�بفروش ــرد،�بس ــم�بگی تصمی
ســرمایه�گذار�جــذب�نمایــد��نمی�گویــم�در�بخــش�
ــواب� ــاالری�اداری،�ج ــا�دیوان�س ــود�ام ــی�نمی�ش دولت
دادن�هــای�متعــدد،�از�هــر�زاویــه�ای�چابکــی�را�از�یــک�
ــر� ــای�مدی ــت�انگیزه�ه ــن�اس ــرد�و�ممک ــر�می�گی مدی

ــود��� ــر�ش ــد�کمت ــای�جدی ــرای�برنامه�ه ــرای�اج ب
ــم�در� ــال�و�نی ــی�دو�س ــن�ط ــه�م ــاید�کاری�ک ش
ــی� ــش�خصوص ــر�در�بخ ــام�دادم�اگ ــرکت�انج ــن�ش ای
بــود�طــی��شــش�مــاه�انجــام�می�شــد�چــون�آن�
زمــان�بــه�یــک��نفــر�پاســخگو�بــودم�و��االن�بایــد�بــه�
ــواب� ــتم�ج ــد�هس ــم��معتق ــواب�بده ــر�ج ــزاران�نف ه
ــواب�دادن� ــاد�ج ــا�زی ــت�منته ــد�نیس ــوال�ب دادن�اص
ــا�می�شــود� ــرای�اجــرای�بســیاری�از�برنامه�ه ــی�ب �مانع
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z  را تشریح ظرفیت های گروه هتل های هما 
نماییــد؟ این هتل ها هم اکنــون چند درصد 
از ظرفیت هــای اقامتگاهی کشــور را در بر 

می گیرند؟
گــروه�هتل�هــای�همــا�شــامل�پنــج�هتــل�پنــج�
ســتاره�اســت��دو�هتــل�احمدآباد�و�خیام�در�مشــهد،�
ــی� ــران�و�هتل ــا�ته ــل�هم ــیراز،�هت ــا�ش ــل�هم هت
ــدود� ــود��ح ــامل�می�ش ــاس�را�ش ــا�در�بندرعب زیب
�۹۰۰بــاب�اتــاق�در�مجموعــه�گــروه�هتل�هــای�
ــادل��۱۳ ــداد�مع ــن�تع ــه�ای ــا�موجــود�اســت�ک هم
درصــد�از�ظرفیــت�اقامتــی�هتل�هــای�پنــج�ســتاره�
کشــور�اســت��کل�ســهام�ایــن�هتل�هــا،�متعلــق�بــه�
ــی� ــن�اجتماع ــازمان�تامی ــگ�گردشــگری�س هلدین

)هگتــا(�اســت��
ــا،� ــای�هم ــروه�هتل�ه ــرای�گ ــرد�نخســت�ب راهب
ــه�طــور� ــه�ب بازســازی�هتل�هــای�موجــود�اســت�ک
جــدی�پیگیــری�می�شــود��در�همیــن�راســتا�هتــل�
ــی� ــده،�بخش ــازی�ش ــال�بازس ــاد�کام ــا�احمد�آب هم
ــران�در� ــای�ته ــل�هم ــام�و�هت ــای�خی ــل�هم از�هت
چهــار�طبقــه�نیــز�عملیــات�بازســازی�آن�بــه�انجــام�
رســیده�اســت��در�حــال�حاضــر�یــک�بــرج�از�هتــل�
ــا� ــت�و�ت ــازی�اس ــال�بازس ــز�در�ح ــاس�نی بندرعب
چنــد�مــاه�دیگــر�بــه�بهرهبــرداری�خواهــد�رســید�
ــار� ــدان�در�اختی ــان�و�هم ــی�در�اصفه زمین�های
داریــم�کــه�مطابــق�طــرح�توســعه�گــروه�هتل�هــای�
همــا،�دو�هتــل�پنج�ســتاره�در�این�دو�شــهر�ســاخته�

ــا� ــتان�ها�ب ــازی�در�شهرس ــل�س ــد��هت ــد�ش خواه
ــکاری� ــا�هم ــت�ب ــاال،�الزم�اس ــای�ب ــداد�اتاق�ه تع
تنگاتنــگ�مســؤوالن�اســتان�باشــد�و�در�غیــر�
بازگشــت� چنــدان� ســرمایه�گذاری� این�صــورت،�

ــت� ــد�داش ــبی�نخواه مناس

z  فرآیند جذب سرمایه برای هتل های جدید
چگونه اســت؟ برای جذب ســرمایه گذاری 

خارجی و یا داخلی چه برنامه ای دارید؟
تنهایــی�ســرمایه�گذاری� بــه� مســلما�هگتــا�
نخواهــد�داشــت�و�در�ایــن�خصوص�اســتقبال�خوبی�
از�ســوی�ســرمایه�گذاران�خارجــی�صــورت�گرفتــه�و�
مذاکراتــی�هــم�انجــام�و�حتــی�برخــی�درحــال�بــه�

نتیجــه�رســیدن�اســت�

z  آیا ضریب اشغال هتل های هما در شش ماه
نخست سال جاری رضایت بخش بوده است؟

ضریــب�اشــغال�رضایــت�بخــش�نیســت��البتــه�
ــاوت�اســت��در�مشــهد� ــف�متف در�شــهرهای�مختل
از� ورود�گردشــگر� بــاالی� تقاضــای� دلیــل� بــه�
ــرخ�ارز،�وضعیــت�اقامــت� کشــور�عــراق�و�تســعیر�ن
ــن�وجــود�در� ــا�ای ــوده�اســت���ب ــر�ب از�پارســال�بهت
تهــران�بــه�دلیــل�افــت�فعالیت�هــای�تجــاری،�

ــت� ــده�اس ــن�آم ــی�پایی ــغال�خارج ــد�اش درص

z  به نظر شــما در موضوع هتلــداری چه
سیاستی الزم است از سوی متولی گردشگری 
کشور پیگیری شــود تا  حرکتی معناداری در 

صنعت هتلداری را شاهد باشیم؟
ــود�� ــازی�ش ــه�بسترس ــت�ک ــن�اس ــن�کار�ای اولی
زیرســاخت�های�قوانیــن�بــه�درســتی�تعریــف�شــود��
در�کشــور�کارشناســان�متبحــر،�کــه�شــناخت�کافی�
نســبت�بــه�قوانیــن�بین�المللــی�داشــته�باشــند،�کــم�
ــا�را� ــد�تفاهم�نامه�ه ــد�بتوانن ــراد�بای ــن�اف ــم��ای داری
بــه�قــرارداد�تبدیــل�کننــد��بــه�قاعــده�وقتــی�شــما�
نیــاز�داریــد�قــراردادی�را�بــا�یــک�برنــد�بین�المللــی�
ــا�و� ــه�تعهده ــبت�ب ــت�نس ــد،�الزم�اس ــد�کنی منعق
الزامــات�قوانیــن�بین�المللــی�اشــراف�داشــته�باشــید�
�آن�چیــزی�را�کــه�در�داخــل�کشــور�شــاهد�آن�
هســتیم�بســیاری�از�ایــن�تفاهم�نامه�هــا�تبدیــل�بــه�
قــرارداد�نمی�شــود�و�در�ســاختار�اداری�مــا�قوانیــن�و�
ــرای�جــذب�ســرمایه�های�خارجــی� تخصــص�الزم�ب
ــش� ــه�پول ــرمایه�گذاری�ک ــه�نیســت��س ــورد�توج م
ــه�ســاختمان� ــل�ب ــذارد�و�تبدی را�در�مملکــت�می�گ
ــرمایه�اش� ــت�س ــه�امنی ــبت�ب ــد�نس ــد�نبای می�کن

نگرانــی�داشــته�باشــد�
ــت�و� ــام�درس ــار�و�ارق ــود�آم ــر،�نب ــوع�دیگ موض
ــت�� ــرمایه�گذاران�اس ــذب�س ــرای�ج ــکا�ب ــل�ات قاب
ــازار�و�طرح�هــای� در�همــه�جــای�دنیــا،�مطالعــات�ب
ــل� ــای�قاب ــر�آماره ــق�ب ــی�منطب ــی�همگ توجیه

ــوند� ــه�می�ش ــتناد�تهی اس
ــرای�ترغیــب� ــن�موضــوع�بســتر�مناســبی�را�ب ای
ســرمایه�گذاران�ایجــاد�می�کنــد�و�ایــن�همــان�
ادبیــات�مشــترک�ســرمایه�گذاری�اســت��وقتــی�
نمی�تواننــد� متولیــان� کــه� احســاس�می�کنیــم�
آمــار�و�ارقــام�صحیــح�در�اختیــار�بگذارنــد،�رییــس�
اتحادیــه�یــک�رقــم�ضریــب�اشــغال�می�گویــد�
و�مقــام�دولتــی�آمــاری�دیگــر�اعــالم�می�کنــد،�
ــرده� ــکل�ک ــار�مش ــا�را�دچ ــا�تصمیم�گیری�ه این�ه
و�در�نهایــت�توجیه�پذیــری�ســرمایه�گذاری�را�بــا�
ــوز� ــن�هن ــرای�م ــا�ب ــد��واقع ــرو�می�کن ــام�روب ابه
روشــن�نیســت�کــه�چــرا�همــه�از�ارایــه�آمــار�و�ارقــام�

ــتند! ــزان�هس ــح�گری صحی

z  داشــته انتظار  نمی توانیم  ترتیب  این  به 
باشــیم برنامه ای هم برای جذب حجم فراوان 
نقدینگی در کشورمان باشد. به نظر جنابعالی 
آیا صنعت هتلداری مانند صنعت خودورسازی 
بتوان حجم  که  نیســت  قدر ســودآور  آن 
نقدینگی ســرگردان را به توسعه این صنعت 

سوق داد؟
شــاخص�های�متعــددی�بــرای�اندازه�گیــری�
ســودآور�بــودن�یــک�طــرح�وجــود�دارد��در�
ــه�جــرات� ــواردی�ب ــج�ســتاره�در�م ــای�پن هتل�ه
ــا� ــد�ت ــاعد�باش ــرایط�مس ــر�ش ــه�اگ ــم�ک می�گوی
�۳۰درصــد�حاشــیه�ســود�دارد��در�چــه�صنعتــی�
آورد؟� به�دســت� را� ســودی� چنیــن� می�تــوان�

آفــت�ایــن�صنعــت�این�جاســت�کــه�متغیرهــای�
ــاد� ــن�صنعــت�زی ــر�روی�ای ــی�ب تاثیرگــذار�بیرون
ــد� ــه��۵درص ــی�ب ــود�را�گاه ــیه�س اســت�و�حاش
ــن� ــی�از�ای ــی�یک ــای�سیاس ــاند��تنش�ه می�کش
ــود�را� ــیه�س ــد�حاش ــه�می�توان ــت�ک ــل�اس عوام
بــه�شــدت�پاییــن�بیــاورد�و�هتلــداران�را�متضــرر�

کنــد��

z  آیا سازوکاری هست مردم تشویق شوند تا
سرمایه های پراکنده خود را به صنعت هتلداری 

راهی کنند؟
ــد�� ــدا�می�کن ــود�را�پی ــای�خ ــه�ج ــازار�همیش ب
ــرمایه�ها�راه� ــد�س ــودآور�باش ــه�س ــی�ک ــر�تجارت ه
ــه� ــاز�ب ــدا�نی ــد��ابت ــمت�می�برن ــه�آن�س ــود�را�ب خ
معرفــی� و� هتلــداری� در�صنعــت� اطالع�رســانی�
ــا� ــا�ورود�هتل�ه ــی�از�راه�ه ــت��یک ــا�هس جذابیت�ه
ــورس�اســت�و�اگــر�نســبت�ها�مناســب� ــه�نظــام�ب ب
باشــد�در�ســازمان�بــورس�ســود�صنعــت�هتلــداری�

مشــخص�می�شــود�

z  آیا گروه هتل های هما این قابلیت را دارد که
به بورس وارد شود؟

یکــی�از�راهبردهــای�مــا�ورود�بــه�بــورس�اســت�
و�اقداماتــی�را�هــم�انجــام�داده�و�پذیــرش�موقــت�را�
ــورس� ــع�وارد�ب ــه�موق ــه�چ ــن�ک ــا�ای ــم�ام گرفته�ای
شــویم�بســیار�مهــم�اســت�و�یــک�بنــگاه�بایــد�بــه�
وضعیــت�مناســب�برســد��در�حــال�حاضــر�ســازوکار�
درون�ســازمانی�بــرای�ورود�بــه�بــورس�را�در�اختیــار�

داریــم�

z  فضای کسب وکار هتل ها بیش از هر زمانی
به سمت فروش آنالین گرایش دارد. هتل های 
هما در این بازار چه عملکردی داشته و ارتباط 

شما با دفاتر خدمات مسافرتی چگونه است؟
الزم� مســافرتی� خدمــات� دفاتــر� و� هتل�هــا�
و�ملــزوم�یکدیگــر�هســتند��اگــر�ایــن�ارتبــاط�

ــن�دو�صنــف�خــوب� ــزرگان�ای دوســویه�توســط�ب
مدیریــت�نشــود�بی�تردیــد�هــر�دو�صنــف�لطمــه�
ــاده� ــاق�افت ــازار�اتف ــه�در�ب ــودی�ک ــد��رک می�بینن
در�مــواردی�موجــب�شــده�تــا�هتل�هــا�بــه�ناچــار�
بــه�نرخ�هــای�پاییــن�تــن�دهنــد��دفاتــر�مســافرتی�
هــم�بــه�ایــن�موضــوع�دامــن�زده�انــد��آن�هــا�نیــز�
ــر� ــد�و�پایین�ت ــا�گرفته�ان ــی�را�از�هتل�ه قیمت�های
از�ایــن�قیمت�هــا�در�بــازار�می�فروشــند��ایــن�
موضــوع�در�کالن�بــه�ضــرر�هــر�دو�صنــف�اســت��
اگــر�هتــل�نتوانــد�ســودآوری�خــود�را�حفــظ�کنــد�
چــاره�ای�نخواهــد�داشــت�کــه�خدمــات�را�کاهــش�

دهــد�
کاهــش�خدمــات،�منجــر�بــه�کــم�شــدن�
مهمان�هــا�می�شــود��از�نــگاه�دیگــر�هتل�هــا�از�
ــی� ــی�باالی ــازار،�توانای لحــاظ�جــذب�نیــروی�کار�ب
ــر� ــد�و�اگ ــی�و�اشــتغال�زایی�دارن در�بخــش�خدمات
ــه�تعدیــل� ــد�هتل�هــا�مجبــور�ب درآمــد�کاهــش�یاب

نیــرو�می�شــوند��
در�حــال�حاضــر��۵۵درصــد�هزینــه�یــک�
ــد� ــکیل�می�ده ــانی�آن�تش ــروی�انس ــل�را�نی هت
و�بــا�کاهــش�درصــد�اشــغال�هتل�هــا�تعــداد�
کاســته� در�هتل�هــا� نیروهــای�جــذب�شــده�
ــکات� ــن�ن ــه�ای ــد�ب ــردان�بای ــود��دولت�م می�ش
توجــه�داشــته�باشــند�و�ســختگیری�ها�را�کاهــش�
ــات� ــات�و�مالی ــل�مالی ــت�هایی�مث ــد��سیاس دهن
بــر�ارزش�افــزوده�در�شــرایط�کنونــی�عامــل�
ــی،� ــل�بحــران�کم�آب ــه�دلی ــده�ای�اســت��ب بازدارن
ــی� ــل�توجه ــزان�قاب ــه�می ــا�ب ــه�آب�هتل�ه هزین
چنــد�برابــر�شــده�اســت��هتــل�یــک�کاالی�
ــا� ــش�تقاض ــا�کش ــد�ب ــت�و�نمی�توان ــس�اس لوک
ــا،� ــش�تقاض ــا�کاه ــن�ب ــد��بنابرای ــت�کن مقاوم
کاهــش�درآمــد�و�کاهــش�ســطح�خدمــات�اتفــاق�
ــده�ای�را� ــد�کــه�سلســله�وار�مشــکالت�عدی می�افت
ــب�وکارها� ــایر�کس ــرای�س ــم�ب ــل�و�ه ــرای�هت ب

ایجــاد�می�کنــد�
ضمــن�ایــن�کــه�در�نظر�داشــته�باشــیم،�شــماری�
از�هزینه�هــای�هتلــی�را�بــی�هیــج�وجــه�نمی�تــوان�
کاهــش�داد��چــه�هتــل��۲۰درصــد�ضریــب�اشــغال�
داشــته�باشــد�و�چــه��۱۰۰درصــد،��پرســنل�را�
ــا�چــراغ�هتــل�روشــن�باشــد�� ــد�حفــظ�کنــد�ت بای
ــده�اند� ــر�ش ــیار�ضربه�پذی ــا�بس ــن�روزه ــا�ای هتل�ه
و�بــه�حمایــت�دولــت�بســیار�نیازمنــد�هســتند��الزم�
اســت�تــا�دولــت�بیــش�از�هــر�زمانــی�چتــر�حمایتی�

ــر�ســر�هتل�هــا�حفــظ�کنــد� خــود�را�ب
ــد� ــم�بای ــافرتی�ه ــر�مس ــر�دفات ــوی�دیگ از�س
متوجــه�باشــند�کــه�ســود�آنــی�بــه�دردشــان�
نمی�خــورد��اگــر�کاهــش�نرخــی�از�ســوی�هتل�هــا�
اعــالم�می�شــود�ایــن�موضــوع�بایــد�انگیــزه�ای�
برایشــان�باشــد�تــا�بازارهــای�جدیــد�ایجــاد�کننــد�
ــه�کار� ــازار�ب ــرای�ســطحی�از�ب ــرخ�را�ب ــش�ن و�کاه
ــتفاده� ــات�اس ــن�خدم ــون�از�ای ــه�تاکن ــد�ک گیرن

نمی�کردنــد��

اصغر خیامیان: مدیرعامل گروه هتل های هما در گفت وگو با ماهنامه سفر:
صنعت هتلداری برای گذر موفقیت آمیز از بحران ها، بیش از هر زمانی به حمایت دولت نیازمند است.

دولت چرت ح�یتی را گسرتده کند

این روزها صنعت هتلداری در ایران در شرایط آسیب پذیر قرار گرفته است. در شرایط موجود که 
گروه هتل هایی چون هتل هما سرگرم بازسازی مجموعه هتل هاست و برنامه هایی هم برای توسعه دو 

هتل جدید خود در شهرهای اصفهان و همدان دارد، بیش از هر زمانی به حمایت دولتی نیازمند است. 
افزایش سرسام آور هزینه های آب و انرژی، سیاست های مالیاتی و عوارض مختلف کسب وکار صنعت 

هتلداری را با ابهاماتی روبرو کرده است. با اصغر خیامیان مدیرعامل گروه هتل های هما به گفتوگو 
نشستیم تا شرایط کسب وکار و برنامه های توسعه ای این مجموعه قدیمی را به بحث بگذاریم. 

آقای خیامیان ۲۷ سال سابقه فعالیت در صنعت هتلداری ایران را دارد و در سوابق حرفه ای خود 
مدیریت مالی هتل کوثر اصفهان تا معاون توسعه هتلداری گروه هتل های پارسیان را برعهده داشته 

است. 
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z  نوسانات نرخ ارز، هتلداران را به تکاپو واداشته
تا پیشنهاد دو نرخی شدن اتاق ها را مطرح کنند. 
در مقاطعی، نظام دو نرخــی در هتل های ایران 
پیام های ســردرگمی به بازار می فرستاد. به نظر 
شما آیا اجرای سیاست دو نرخی بر روی تابلوی 

هتل ها می تواند اقدامی موثر باشد؟
در�اوایــل�انقــالب،�سیاســت�دو�نرخــی�در�هتل�هــا�
ــا�در� ــه�عمدت ــود�ک ــن�روشــی�ب ــم��ای ــه�کردی را�تجرب
ــود� ــورهای�همس ــد�و�کش ــرا�می�ش ــرق�اج ــوک�ش بل
خارجــی� ارز� � خارجی�هــا� از� )مشــترک�المنافع(�
ــه� ــود�هزین ــهروندان�خ ــرای�ش ــرده�و�ب ــت�ک دریاف
ــن� ــد��ای ــبه�می�کردن ــری�محاس ــور�دیگ ــت�را�ط اقام
روش،�آثــار�و�تبعــات�مناســبی�در�آن�مقطــع�نداشــت�
و�بیــن�مســافران�خارجــی،�برداشــت�مناســبی�ایجــاد�

نمی�کــرد��
ــی�را� ــت�دونرخ ــه�سیاس ــه�ادام ــذا�در�صورتی�ک ل
بخواهیــم�در�مقطــع�فعلــی�در�پیــش�بگیریــم،�شــاید�
در�ایــن�دوره�کوتــاه�منافعــی�را�بــرای�هتل�هــا�ایجــاد�
ــا�به�لحــاظ�سیاســت�های�کالن�گردشــگری� ــد�ام نمای
به�هیچ�وجــه�روش�مطلوبــی�نخواهــد�بــود�و�آثــار�
منفــی�در�ســایر�زمینه�هــا�به�وجــود�خواهــد�آورد��
مثــال�قبــال�گاهــی�اوقــات�ایرانیــان،�مهمــان�خارجــی�
داشــتند�و�دلیلــی�نداشــت�کــه�آن�هــا�دالر�بپردازنــد�و�

ــود�� ــن�احســاس�تفــاوت،�آزاردهنــده�ب ای
ــوان�بیــن�مهمــان� ــرخ�را�نمی�ت ــه�عقیــده�مــن،�ن ب
ایرانــی�و�یــا�خارجــی�تفکیــک�کــرد��ضــرورت�دارد�تــا�
ــر� ــروش�بهت ــی،�ف ــن�بازاریاب ــداران�روش�هــای�نوی هتل
ــر� ــد�نظ ــگری�را�م ــوع�گردش ــته�های�متن ــه�بس و�ارائ

ــاد� ــوع�ایج ــان�تن ــا�در�درآمدهایش ــند�ت ــته�باش داش
ــدی�از� ــاق�و�تاح ــا�از�ات ــا�تنه ــد�هتل�ه ــد��درآم کنن
ــم�از� ــد�بتوانی غــذا�و�نوشــابه�اســت��حــال�آن�کــه�بای
ــه� ــه�ارائ ــژه�در�زمین ــه�وی ــل�ب ــر�هت ــای�دیگ بخش�ه
ورزش�و�تفریحــات،�برنامــه�گشــت،�ســوغات،�صنایــع�
دســتی�و�مــواردی�از�ایــن�دســت،�درآمدزایــی�داشــته�

باشــیم�

z  ،در حال حاضر باتوجه به نوســانات نرخ ارز
شرایط نامتعارفی در قیمت گذاری اتاق ها داریم. در 
این شرایط، نرخ اتاق ها را چگونه باید تعیین کرد؟
نرخ�گــذاری�بایــد�برمبنــای�عرضــه�و�تقاضــا�باشــد��
ــم� ــی�ه ــافران�داخل ــا�از�مس ــر�هتل�ه ــال�حاض در�ح
ــه�لحــاظ�رعایــت�معیشــت�مــردم�هزینــه�کمتــری� ب
دریافــت�می�کننــد،�امــا�می�تــوان�شــرایط�را�بــه�
گونــه�ای�ترســیم�کــرد�تــا�هتلــداران�درآمــد�بیشــتری�
داشــته�باشــند���بــرای�ایــن�کــه�از�اتــکای�صــرف�بــه�
فــروش�اتــاق�رهــا�شــویم،�هــر�هتلــی�می�توانــد�بــرای�
ــفر� ــرده�و�س ــزی�ک ــود�برنامه�ری ــان�خ ــای�مهم نیازه
ــای� ــام�هتل�ه ــد��در�تم ــز�کن ــرای�او�خاطره�انگی را�ب
ــه� ــن�وظیف ــی،�همی ــز��conciergeدر�الب ــا�می دنی
را�برعهــده�دارد���مســؤول�مربوطــه،�برنامه�هــای�ســفر�
ــادی� ــداد�زی ــد،�تع ــم�می�کن ــافران�تنظی ــرای�مس را�ب
ــل،� ــوی�هت ــوس�در�جل ــواری،�ون�و�اتوب ــودروی�س خ
ــد� ــرای�بازدی ــف�ب ــای�مختل ــه�مقصده ــافران�را�ب مس
می�برنــد��طراحــی�گشــت�های�شــهری�از�مبــداء�
ــن� ــون�در�ای ــد��چ ــذار�باش ــد�تاثیرگ ــا،�می�توان هتل�ه
زمینه�هــا�نــاکام�هســتیم،�لــذا�می�خواهیــم�تنهــا�
ــن� ــه�ای ــم��ب ــد�کنی ــاق�کســب�درآم ــرخ�ات از�محــل�ن
ــته�ای� ــم�و�بس ــورد�کنی ــر�برخ ــد�جامع�ت ــب�بای ترتی
پیــش�روی�مهمــان�بگذاریــم�تــا�تمــام�خدمــات�ســفر�

ــرد� ــر�گی را�در�ب

z  فضای سرمایه گذاری نیز در صنعت هتلداری
چندان جالب توجه نیست. شما می بیند در عرض 

چند دقیقه مردم بــرای خرید پراید، میلیاردها 
تومان پول از طریق سایت می پردازند، اما متقابال 
هیچ سازوکاری وجود ندارد تا سرمایه هایی از این 
دست، در کسب وکارهایی چون صنعت هتلداری 

جذب شود.
ســرمایه�گذاری�به�ویــژه�جــذب�ســرمایه�گذاری�
ــق� ــادی�رون ــر�بخــش�اقتص ــد�در�ه ــی،�می�توان خارج
ایجــاد�کنــد��وقتــی�پــول�بــه�بدنه�هــر�صنعتــی�تزریق�
ــد�� ــاد�می�کن ــی�را�ایج ــی�و�پویای ــق،�بازده ــود،�رون ش
ــغلی� ــد�ش ــای�جدی ــاد�فرصت�ه ــر،�ایج ــوع�دیگ موض
ــع� ــه�مناب ــاز�ب ــد،�نی ــرمایه�گذاری�جدی ــر�س ــت��ه اس
انســانی�دارد�کــه�در�ســایه�جــذب�ســرمایه�گذاری،�بــه�
اشــتغال�زایی�هــم�کمــک�می�نمایــد��اگــر�غیــر�از�ایــن�
ــم� ــاکام�خواهی ــم�ن ــتغال�زایی�ه ــه�اش ــد،�در�زمین باش
بــود��در�مرحلــه�بعــد،�ایــن�ســرمایه�گذاری�بــه�
افزایــش�فنــاوری�و�مهارت�هــای�مدیریتــی�می�انجامــد�
بــه�ویــژه�اگــر�ســرمایه�های�خارجــی�را�جــذب�کنیــم�
حتمــا�مهارت�هــای�مدیریتــی�را�ارتقــاء�خواهیــم�داد�و�
شــاهد�توســعه�ارتباطــات�داخلــی�و�خارجــی�و�ایجــاد�
همگرایــی�بیــن�کشــورها�خواهیــم�بــود��این�هــا�
مزایایــی�اســت�کــه�در�هــر�شــغلی�بــه�ویــژه�در�صنعت�

گردشــگری�راهگشــا�خواهنــد�بــود�
ــال� ــود�و�مث ــه�می�ش ــه�ارای ــه�در�جامع ــی�ک آمارهای
می�گوینــد�بــه�ازای�ورود�هــر�گردشــگر��۱۰۰۰دالر�
ــدق� ــران�ص ــورد�ای ــود،�در�م ــاد�می�ش ــی�ایج درآمدزای
بــه�کشــورهای� ایــن�آمارهــا�متعلــق� نمی�کنــد��
توســعه�یافتــه�اســت�کــه�زیرســاخت�های�الزم�را�
ــاخت�های� ــا�زیرس ــور�م ــا�در�کش ــد��ام ــاد�کرده�ان ایج
توســعه�جــذب�گردشــگر��هنــوز�کافــی�نیســت��طبــق�
آمارهایــی�کــه�ســازمان�جهانــی�گردشــگری�در�زمینــه�
اشــتغال�زایی�ارائــه�می�کنــد،��۱۰درصــد�مشــاغل�دنیــا�
در�زمینــه�گردشــگری�فعــال�هســتند��اما�در�کشــور�ما،�
ــه�مراتــب�کمتــر� ــا�گردشــگری�ب شــغل�های�مرتبــط�ب
ــای� ــه�آماره ــبت�ب ــم�نس ــش�ه ــن�بخ ــتند��در�ای هس
جهانــی�فاصلــه�داریــم�و�بایــد�زیرســاخت�های�کشــور�را�

ضرورت های تنوع بخشی به درآمد هتل ها در گفت وگو با محسن قریب:

نگاه رصف اتاق فروشی، 
هتلداری را از رونق می اندازد

در�ســرمایه�گذاران�داخلــی�و�خارجــی�توســعه�بدهیــم�
z  در یک نگاه اجمالی به نقشه سرمایه گذاری ها

در صنعت هتلداری در کشــور، تمرکز در نقاط 
مشخصی است. مثل مشهد مقدس، جزیره کیش 
و تا حدودی مناطق شــمالی به دلیل تقاضاهای 
پایدار، این ســرمایه گذاری ها جذب شده است. 
منتهی سیاست ها به گونه ای نبوده که توزیع سفر 
در همه نقاط کشــور از برنامه مشخصی پیروی 
کند. به همین خاطر به نظر می رسد که اراده کافی 
هم برای توسعه صنعت گردشگری و به دنبال آن 

هتلداری، وجود نداشته باشد. 
در�سفرســازی،�نــاکام�هســتیم��بــرای�ســاخت�
ــد�گردشــگری� ــای�جدی ــی�مقصده ــد�معرف ســفر�بای
را�بــه�طــور�مــداوم�انجــام�بدهیــم�تــا�جامعــه�از�ایــن�
مســیرهای�تــازه�آگاه�شــود��اگــر�بخواهیــم�مقصدهای�
گردشــگری�فعلــی�را�تعریــف�کنیــم،�نیمــی�از�ســفرها�
بــه�مشــهد�بــه�عنــوان�قطــب�زیارتــی�انجــام�می�شــود�
ــی�و� ــه�تفریح ــوان�نقط ــه�عن ــش�ب ــس�از�آن،�کی و�پ
ــای� ــاظ�فض ــه�لح ــران�ب ــمال�ای ــه،�ش ــومین�نقط س
سرســبز��مــد�نظــر�گردشــگران�اســت�و�بقیــه�مقصدها�
ــی� ــن�در�حال ــده�و�دور�از�دســترس�هســتند��ای پراکن
اســت�کــه�شــهرهای�مــا�در�اســتانی�مانند�کردســتان،�
می�تواننــد�قطــب�عالــی�گردشــگری�باشــند�منتهــی�
بســیاری�از�مــردم�بــه�مقاصــدی�از�ایــن�دســت،�آگاه�
ــتان� ــه�کردس ــی�ب ــر�کس ــد�اگ ــتند�و�نمی�دانن نیس
بــرود،�آیــا�وســیله�ایــاب�و�ذهــاب،�هتــل�و�یــا�
امکانــات�دیگــر�کافــی�هســت�یــا�خیــر؟�همیــن�تصور�
نســبت�بــه�اســتان�کهگیلویــه�و�بویراحمــد،�ایــالم�و����
ــه� ــدودی�ب ــیار�مح ــداد�بس ــن�تع ــود�دارد!�بنابرای وج
ــگری� ــی�گردش ــد��متول ــفر�می�کنن ــق�س ــن�مناط ای
ــیما� ــدا�و�س ــد�ص ــی�مانن ــانه�های�عموم ــور�و�رس کش
ــدم� ــا�پیش�ق ــن�زمینه�ه ــد�در�ای ــتانداری�ها�بای و�اس
شــوند�و�بســته�های�ســفر�معرفــی�کننــد��چــون�ایــن�
ــا� ــرای�خانواده�ه ــودی�ب ــورت�خودبه�خ ــنایی�به�ص آش
اتفــاق�نمی�افتــد،�طبیعــی�اســت�کــه�انتخــاب�مــردم،�
ــه�آن� ــه�نتیج ــد�ک ــدود�باش ــفر�مح ــام�اوج�س در�ای
ــرای�آشــنایی�بیشــتر� ــای�شــدید�اســت��ب راه�بندان�ه
ــن� ــا�و�اماک ــی،�آیین�ه ــای�فرهنگ ــا�جاذبه�ه ــردم�ب م
ــته�های� ــا�بس ــت�ت ــن�اس ــی�ای ــه�مل ــی،�وظیف تاریخ
جدیــد�ســفر�دائمــا�بــه�مــردم�معرفــی�شــود�و�خطوط�
ــن� ــا�ای ــب�ب ــز�متناس ــی�نی ــاده�ای�و�هوای ــی،�ج ریل
مســیرها،�توســعه�داشــته�باشــند��در�چنیــن�حالتــی،�
بــا�توزیــع�منطقــی�تقاضــا�بــرای�ســفر،�درآمــد�پایــدار�
ــگاه� ــرای�مــردم�در�ســطح�مناســب�ایجــاد�شــود�آن ب
ایــن�گونــه�نخواهــد�بــود�کــه�ســفرها�در�بــازه�زمانــی�
ــه� ــد�و�ب ــز�باش ــتان�متمرک ــد�و�تابس ــی�در�عی خاص
یک�بــاره�شــاهد�باشــیم�کــه�در�شــش�مــاه�دوم�ســال�
تقاضــا�بــرای�ســفر�بــه�کمتریــن�میــزان�ممکن�برســد�

z  گروه هتل های آریا  برمبنای چه ضرورت هایی
شکل گرفته است؟

�گــروه�هتل�هــای�آریــا،�بــه�عنــوان�تجربــه�موفــق�

ــده� ــکیل�ش ــی�تش ــش�خصوص ــی�در�بخ ــروه�هتل گ
ــال� ــه�در�ح ــی�ک ــای�هتل ــته�از�گروه�ه ــت��آن�دس اس
حاضــر�در�کشــور�فعالیــت�دارنــد،�عمومــا�دولتــی�و�یــا�
متعلــق�بــه�نهادهــای�عمومــی�هســتند��تجربــه�گــروه�
هتلــی�بخــش�خصوصــی،�بــرای�اولیــن�بــار�در�کشــور�
ــا��۱۰هتلــدار�موفــق�در��۱۰اســتان�پایه�ریــزی�شــد� ب
کــه�عمدتــا�هتل�هــای�ممتــاز��۴و��۵ســتاره�در�کشــور�
هســتند��پــس�از�چندیــن�نشســت�هماهنگــی،�موفــق�
شــدیم�تــا�ایــن�تعــداد�هتــل�را�در�قالــب�یــک�تشــکل�
ــم� ــرد�ه ــا�گ ــای�آری ــروه�هتل�ه ــوان�گ ــه�عن ــی�ب هتل

جمــع�کنیــم��
عمــده�اهــداف�بــرای�ایــن�کار،�ظرفیت�ســازی�
ــم� ــعی�کردی ــود��س ــی�ب ــای�گروه ــورت�توره ــه�ص ب
ــای� ــهرداری�ها�و�ارگان�ه ــا،�ش ــازمان�ها،�نهاده ــا�س ب
داشــته� تعامالتــی� نیــز� پایتخــت� در� مربوطــه�
ــت،� ــدان�دول ــرای�ســفرهای�گروهــی�کارمن باشــیم��ب
بازنشســتگان،�قراردادهــای�رفاهــی�منعقــد�نموده�ایم�و�
حاصــل�آن،�اعــزام�تورهــای�مختلــف�بــه�ایــن�هتل�هــا�
ــه� ــازی�ب ــرای�ظرفیت�س ــدام�مناســبی�ب ــه�اق ــوده�ک ب
شــمار�مــی�رود��موضــوع�دیگــر،�بحــث�تبلیغــات�اســت��
ــی،� ــه�خارج ــه�در�زمین ــی�و�چ ــه�داخل ــه�در�زمین چ

هزینه�هــای�تبلیغاتــی�مدیریــت�می�شــود��ایــن�تشــکل�
بــه�نمایندگــی�از�هتل�هــا�در�نمایشــگاه�های�داخلــی�و�
ــد��امســال�توانســتیم�راه�حــل� خارجــی�حضــور�می�یاب
جامعــی�بــرای�طراحــی،�تجهیــز�و�بازســازی�هتل�هــای�
موجــود�کشــور�ارایــه�کنیــم��بــه�همیــن�منظــور�اولین�
نمایشــگاه�دائمــی�تجهیــزات�هتلــی�را�در�تهــران�
راه�انــدازی�کردیــم�کــه�این�نمایشــگاه�در�قالــب�طراحی�
مشــابه�یــک�هتــل�و�بــا�همان�قــواره�هتــل،�اقــالم�مورد�
نیــاز�متقاضیــان�و�هتلــداران�را�ارائــه�می�نمایــد��این�جــا�
فضــای�خوبــی�بــرای�هتل�ســاز،�ســرمایه�گذار�و�هتل�دار�
ــا� ــود�را�ب ــر�خ ــورد�نظ ــول�م ــا�محص ــده�ت ــم�آم فراه
توجــه�بــه�موقعیــت�هتــل�خودشــان�انتخــاب�کننــد��
ــر� ــرای�ه ــه�ب ــن�اســت�ک ــی�نمایشــگاه�ای ــدف�اصل ه
ــا� ــور�م ــوال�در�کش ــم��معم ــازی�کنی ــی،�مدل�س هتل
وقتــی�هتــل�تکمیــل�می�شــود،�ممکــن�اســت�تجهیــز�
آن�بــه�ســالیق�شــخصی�مدیــر�هتــل�محــدود�شــود�و�
ــد،�در� ــه�دور�بمان ــه�ای�ب ــتانداردهای�حرف ــا�از�اس عموم
حالــی�کــه�بایــد�در�ایــن�بخــش�کامــال�مبانــی�علمــی�
و�اســتاندارد�بــه�کارگرفتــه�شــود�و�تجهیزاتــی�اســتفاده�
شــود�کــه�بــرای�کارکنــان�هتــل�و�خانــه�داری،�ســهولت�

در�جابجایــی�داشــته�باشــد��

تحقق فضای مطلوب کسب وکار در صنعت هتلداری ایران، به اقدامات زیربنایی نیازمند است. 
این اقدامات از دو جنبه قابل تحلیل است: یکی ایجاد پایداری ورود مسافر در چارچوب نقشه راه و 

دیگری سازوکارهای حرفه ای بازاریابی و بازارداری از سوی بخش خصوصی و سرمایه گذاران هتلی تا 
درآمدهایشان را متنوع کنند. این موضوعات، محور گفت وگوی اختصاصی ماهنامه سفر با مهندس 

محسن قریب دبیر کل انجمن سرمایه گذاران کیش، عضو هیات مدیره انجمن متخصصین گردشگری 
ایران و رییس هیات مدیره گروه هتل های آریا است. 
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بنگاه های تجاری که مسئولیت های 
اجتماعی را سرلوحه فعالیت های 

خود قرار داده اند، امروزه راهبردهای 
توسعه ای متفاوتی  را در جامعه 

جهانی پیاده می کنند. راهبردهای 
سرمایه گذاری این بنگاه ها با منافع 

مشتری در راستای توسعه پایدار 
تنیده شده است. غیر از این، 

مشتریان و عموم مردم نسبت به 
سرمایه گذاری های کالن ممکن است 

واکنش خوش بینانه نداشته باشند. 
سرمایه گذاری در صنعت هتلداری با 

چنین نگاهی تا چه اندازه در کشورمان 
محلی از اعراب دارد؟ این موضوعی 
بود که با آقای دکتر عباس شیریان، 

مدیرعامل شرکت توسعه هتل تجارت 
تات به بحث گذاشتیم. این مجموعه 

پس از راه اندازی هتل روتانا در مشهد، 
حاال برای تکمیل و بهره برداری از یکی 
بزرگترین طرح های هتلداری در غرب 
پایتخت تحت برند هتل های ِفرمونت 
آماده می شود. عباس شیریان تاکید 
دارد که شاخص های توسعه پایدار به 

تمامی در این مجموعه رعایت شده و با 
بهره برداری از این هتل، مسئولیت های 
اجتماعی سرمایه گذار در پایتخت نمود 

خواهد داشت.

z  نگاه شما به ســرمایه گذاری در
پروژه های کالن از این دست چیست؟ 
بهره برداری از هتل ِفرمونت تهران را  
چه تحولی در صنعت هتلداری ایران 

می دانید؟
دو�پــروژه�بــازار�بــزرگ�ایــران�و�هتــل�
فِرمونــت�در�غــرب�تهــران�مجموعــه�
کــه� اســت� تفریحــی� و� خدماتــی�
مســئولیت�های�اجتماعــی�را�بــه�بهتریــن�
شــکل�ممکــن�در�راســتای�توســعه�پایدار�
درصــد� می�گــذارد���۷۰ نمایــش� بــه�
و� خدماتــی� محیــط،� � ایــن� فضــای�
تفریحــی�اســت�و�کســب�وکارهــا�لزومــا�

ــتند�� ــور�نیس مح
یــک� اجتماعــی� مســؤولیت�های�

اســت� معنــا� آن� بــه� ســرمایه�گذار�
ــات� ــه�تبع ــا�ب ــرمایه�گذار�عموم ــه�س ک
اجتماعــی�و�فرهنگــی�ســرمایه�گذاری�
خــود،�آگاه�و�حســاس�باشــد��بــه�فــرض،�
نــگاه�اقتصــادی�بــه�گونــه�ای�نباشــد�کــه�
ــی� ــزان�کاف ــه�می ــگ�ب ــای�پارکین فض
ــی� ــا،�مزاحمت�های ــده�نشــود�و�تردده دی
ــی� ــد�و�کارای ــاد�کن ــردم�ایج ــرای�م را�ب
تاثیــر� تحــت� ســرمایه�گذاری� یــک�

ــرد�� ــرار�بگی ــوب�ق نامطل
اســتنباط�مــن�ایــن�اســت�کــه�
گرایــش�بــه�چنیــن�رویکردهایــی�هنــوز�
مشــاهده� مــا� ســرمایه�گذاری�های� در�
انســانی� منابــع� توســعه� نمی�شــود��
شــدیدا� توســعه�یافته� انســان�های� و�
مــورد�نیــاز�ایــن�صنعــت�اســت��انســان�
و� اســت� ریســک�پذیر� توســعه�یافته،�
در� کار� بــرای� نیســت�� منفعت�طلــب�
اســت�� آمــاده� عدم�قطعیــت� شــرایط�
در� را� تیمــی� چنیــن� اگــر� بنابرایــن�
ــد،�احتمــال� ــه�کار�نگیری ــط�ب ــن�محی ای
ســرمایه�گذاری� شــدن� ناکارآمــدن�
جــدی�اســت��کادری�کــه�در�هتــل�
ــد�از� ــوزش�می�بینن ــران�آم ــت�ته فِرمون
ــل� ــژه�هت ــه�و�وی ــتانداردهای�یکپارچ اس
فِرمونــت�بهره�منــد�می�شــوند�تــا�آن�
دســته�روش�هــای�آموزشــی�کــه�منجــر�
ــی�های� ــود�و�خط�مش ــری�ش ــه�یادگی ب
روز�مهمان�پذیــری�بین�المللــی�را�بــه�

ــد� ــاعه�دهن ــتی�اش درس
وقتــی�آمــوزش�در�مســیر�یادگیــری�و�
یادگیــری�تبدیــل�بــه�رفتــار�شــود،�آن�گاه�
اشــاعه�می�یابــد�� فرهنــگ�ســازمانی�
ــوزش� ــتاندارد�آم ــای�اس ــا�مدل�ه این�ه
هتلــداری�در�دنیاســت�کــه�در�گذشــته�از�

ــم�� ــه�می�خوردی ــدان�آن�غبط فق
کــه� باشــید� داشــته� نظــر� در�
ســازه�هایی�چــون�هیلتــون�و�هایــت�
ســابق�در�ایــران�هنــوز�هــم�همــان�
نظــر� از� را� جهانــی� اســتانداردهای�
ــا� ــراژ،�اندازه�ه ــزات،�مت تاسیســات،�تجهی
و�ابعــاد�اتاق�هــا�را�دارنــد��منتهــی�منابــع�
انســانی�توســعه�یافتــه�در�کشــورمان�

ناکافــی�اســت��ترکیــب�منابــع�انســانی�با�
استانداردهاســت�کــه�کیفیت�خدمــات�را�
ــن� ــدام�از�ای ــر�ک ــی�آورد��ه ــه�وجــود�م ب
موضوعــات�را�کــه�بشــکافیم�عمومــا�
ــه�در�مجمــوع�از� ــی�هســتند�ک خالء�های
ــت� ــای�صنع ــوان�چالش�ه ــه�عن ــا�ب آن�ه

هتلــداری�ایــران�یــاد�می�کنیــم��

z  نیروی تربیت  اســتانداردهای 
انسانی برای گروه هتل های ِفرمونت 
به این مفهوم است که در هر کجای 
دنیا بتــوان خدماتی واحد را تجربه 
کرد. حاال این پرســش مطرح است 
که این اســتانداردها تا چه اندازه با 
در  ایران  آموزشــی  نظام  خروجی 
صنعت هتلداری ســازگار است؟ آیا 
بخش خصوصی  آموزشی  موسسات 
با برندهای مطرح جهان  فاصله دارند. 
آیا دانش آموختگان دوباره باید وقت 
بگذراند و دوبــاره اصول جدیدی را 

بیاموزند؟
نظــام�آموزشــی،�به�طــور�کلــی�دانش�
ــن�کــه�چه�طــور� را�افزایــش�می�دهــد��ای
ــه� ــه�مهــارت�و�مهــارت�را�ب آمــوزش�را�ب
ــد� ــما�می�دانی ــم،�ش ــل�کنی ــار�تبدی رفت
ــواک�زدن،� ــار�مس ــه�ب ــا�روزی�س ــه�ب ک
ــش� ــن�دان ــد��ای ــالم�می�مان ــا�س دندان�ه
دانــش� ایــن� اگــر� امــا� دارد�� وجــود�
ــر� ــپس�منج ــری�و�س ــه�یادگی ــر�ب منج
بــه�رفتــار�نشــود،�دندان�هــا�خــراب�
در� آموزش�هــا� بنابرایــن� می�شــود��
صنعــت�هتلــداری�نیــز�کمابیــش�چنین�
وضعیتــی�دارد��در�نظــام�آموزشــی�ایران،�
فــردی� نیــاز� بر�اســاس� آموزش�هــا�
درس�هــا،� بلکــه� نمی�شــود� طراحــی�
کلــی�اســت��زمانــی�ایــن�آموزش�هــا�بــه�
کار�می�آیــد�کــه�مهارت�محــور�باشــد�
ــق� ــزه�و�عش ــا�انگی ــگان�ب و�دانش�آموخت
ــن� ــد��ای ــال�کنن ــا�را�دنب ــن�تالش�ه ای
ــل�نشــود� ــه�مهــارت�تبدی ــش�اگــر�ب دان

مشــکل�آفرین�اســت��
هتلــداری،� آموزش�هــای� در�
مهــارت�ورزی�معمــوال�مغفــول�می�مانــد��

ــن� ــا�ای ــه�م ــه،�وظیف ــن�مجموع در�همی
اســت�کــه�ســبک�آموزشــی�هتــل�
و� کنیــم� مستندســازی� را� فِرمونــت�
ــا�را� البتــه�نســخه�اســتاندارد�هتــل�روتان
ــن� ــل�ای ــر�مث ــی�دیگ ــوان�در�جای نمی�ت

ــت� ــه�کار�گرف ــل�ب هت
و� «هتلــداری� کنیــم� تصــور� �
یــک� وســط� در� مهمان�نــوازی»�
ــع� ــت��ضل ــه�اس ــرار�گرفت ــتطیل�ق مس
بــزرگ�یــا�همــان�طــول�مســتطیل،�
ــد�دوره� ــه�بای ــش�اســت��دانش�آموخت دان
آمــوزش�علمــی�را�کارشناســی�طــی�کند��
ــه�اســت� ــش،�تجرب ــا�دان ــع�مــوازی�ب ضل
کــه�رفتــار�و�فرهنــگ�خدماتــی�را�شــکل�
ــه� ــار�پرســنل�بی�ادبان ــر�رفت ــد��اگ می�ده
باشــد،�نشــان�از�آن�دارد�کــه�نحــوه�
ــل� ــن�هت ــری�در�ای ــه�یادگی ــرد�ب رویک
نادرســت�بــوده�اســت��بنابرایــن�تجربــه،�
ــورد� ــتطیل�م ــش�در�مس ــا�دان ــوازی�ب م
ــی�رود��در�برندهــای� ــه�پیــش�م اشــاره�ب
ــه� ــدم�ب ــران�ق ــداری،�مدی ــر�هتل معتب
ــد�� ــری�می�کنن ــارن�را�رهب ــدم�کارکن ق
ایــن� کوچک�تــر� ضلــع� دو� می�مانــد�
مســتطیل،�یکــی�مهارت�هــای�ارتباطــی�
ــتری� ــا�مش ــه�ب ــوان�رابط ــر�نت ــت��اگ اس
ــات�و� ــم�تجربی ــرار�کنی ــان�برق و�کارکن
دانــش�بــه�کار�نمی�آیــد��کانــال�ارتباطــی�
کــه�قطع�باشــد�دو�ضلــع�دانــش�و�تجربه�
ــوارد�را�درس� ــن�م ــا�ای ــت��برنده رهاس
ــان� ــرض�درب ــه�به�ف ــن�ک ــد��ای می�دهن
هتــل،�حــق�دارد�تــا�کجــا�قــدم�بــردارد،�
چــه�حرفــی�بزنــد�و�یــا�نزنــد!�رفتارهایــی�
ــتی»�و�از� ــارف»�و�«رودربایس ــل�«تع مث
ایــن�قبیــل،�غیراســتاندارد�و�فاقــد�ارزش�

ــت� اس
ــان� ــا،�اطمین ــع�دوم�مســتطیل�م ضل
�Quality Assurance کیفیــت� از�
اســت��ایــن�کــه�فــردی�ده�ســال�آشــپز�
درجــه�ســه�باشــد�و�در�ایــن�مــدت�
ــوب� ــابقه�محس ــد،�س ــرده�باش ــد�نک رش
نمی�شــود��رشــد�کیفــی�در�تجربــه�مــورد�
بینان�گــذار� می�گیــرد�� قــرار� توجــه�
چرخــه�ای� بــه� ماریــوت� هتل�هــای�
ــان� ــد�کارکن ــدا�بای ــه�ابت ــود�ک ــد�ب معتق
ــان�راضــی� ــن�کارکن ــند�و�ای راضــی�باش
خدمــات�خــوب�را�بــه�مهمــان�می�دهنــد�
و�مهمــان�را�راضــی�نگــه�می�دارنــد�و�
ــک� ــت�ی ــاری�کیفی ــن�چرخــه�رفت همی
برنــد�را�زبانــزد�می�کنــد��در�چنیــن�
«نیــاز»� مثــل� مقولــه�ای� برندهایــی�
مشــتری�دیگــر�مطــرح�نیســت�چرا�کــه�

عباس شیریان مدیرعامل شرکت توسعه هتل تجارت تات:

مسؤولیت اجـت�عــی 
در هتل های صاحب نام

عبــور� مقولــه� ایــن� از� سال�هاســت�
ــری�و� ــت�حداکث ــه�رضای ــد��بلک کرده�ان
ــد�� ــت�می�کنن ــه�مشــتری�را�مدیری تجرب
نکتــه� نویــن� راهبردهــای� در�
این�جاســت�کــه�چگونــه�می�تــوان�در�
یــک�مدیریــت�فرایند�محــور،�به�درســتی�
ــا�آن� ــن�روش�ه ــرد��ای ــه�ک ــام�وظیف انج
قــدر�در�مهــارت�ورزی�دقیــق�هســتند�که�
تمامــی�رفتارهــا�و�اندیشــه�های�درســت،�
ــرد� ــرار�می�گی ــان�ق ــن�کارکن ــه�ذه ملک
یکــی�از�هنرهــای�ایــن�نــوع�برندهــا،�
ارزش�گــذاری�بــر�خدمــات�اســت�و�بــرای�
ــزات،� ــاق�و�تجهی ــزای��ات ــک�از�اج هر�ی
فضــای�طراحــی�و�معمــاری�داخلــی�
ــتورالعمل� ــه�و�دس ــذا�برنام ــن�غ و�تزیی
دارنــد��در�رســتوران�چنیــن�هتلــی�لزومــا�
و� غــذای�پرحجــم�میــل�نمی�کنیــد�
فراوانــی�مــد�نظــر�نیســت��حــال�آن�کــه�
طراحــی�و�تزییــن�زیبــای�منــوی�غذایــی�
و�رعایــت�تناســب�میــزان�کالــری�مــورد�
نیــاز�بــدن�ممکــن�اســت�تــا��۳۰درصــد�
از�ارزش�آن�را�بــه�خــود�اختصــاص�دهــد�

z  هنوز که کسب وکار  در شرایطی 
چگونه  ندارد،  باثباتی  چشــم انداز 
از این  مطمئن هستید که ایده هایی 
دست و سرمایه گذاری در این حجم 
توجیه مناسب در جامعه داشته باشد؟
ــت� ــادی�الزم�اس ــات�اقتص در�موضوع
ــه� ــرد�و�ب ــدار�کار�ک ــگاه�توســعه�پای ــا�ن ب
فضــای�کســب�و�کار�ســوءظن�داشــت��در�
ــرد�و� ــد�عقب�نشــینی�ک ــی�الزم�باش جای
جایــی�دیگــر�بــا�تمــام�تــوان�پیــش�رفت��
اوضــاع�نامهربــان�و�نامالیمــات�را�همه�
ــد�� ــه�می�کنن ــی�تجرب ــه�نوع ــورها�ب کش
مهــم�آن�اســت�کــه�جهانــی�فکــر�کنیم�و�
کاری�را�انجــام�ندهیــم�کــه�نــزد�آیندگان�
مــورد�نکوهــش�و�شــماتت�قــرار�بگیریــم��
کاری�اســتاندارد�کــه�بــه�تمامــی�
باالیــی� ارزش� ســرمایه�گذاری�ها� ایــن�
ــت� ــن�اس ــه�ممک ــد�ک ــد��هرچن می�ده
ــورد� ــتاورد�م ــی�آن�دس ــرایط�کنون در�ش
انتظــار�را�نداشــته�باشــیم��ایــن�اطمینــان�
را�داریــم�کــه�پروژه�هــای�خدماتــی�از�
ایــن�دســت�را�همــه�دوســت�دارنــد�
ــرار� ــرداری�ق ــورد�بهره�ب ــر�م هرچــه�زودت
ــازه� ــی،�س ــار�مل ــک�اعتب ــرا�ی ــرد�زی بگی
تمــدن�و�روش�معمــاری�نویــن�را�در�

ــذارد� ــش�می�گ ــه�نمای ــور�ب کش

فرشــید�کریمــی�دانش�آموختــه�دکتــرای�مدیریــت�آموزشــی�
و�مدیرعامــل�شــرکت�آریــن�پارســه�کیــش،�تمرکــز�ویــژه�ای�بــر�
ــال� ــح�س ــداری�دارد�و�از�پن ــت�هتل ــی�در�صنع ــث�آموزش مباح
گذشــته�تــالش�مســتمری�را�بــرای�نهادینــه�کــردن�مهارت�هــای�
صنعــت�پذیرایــی�در�مجموعــه�تحــت�مدیریت�خود�بــه�کار�گرفته�
ــال�کارورزان�هــم� ــورد�اقب ــا�م ــن�روزه ــل�شــایگان�ای اســت��هت
ــل،� ــن�هت ــی�در�ای ــخت�گیری�های�آموزش ــرد�و�س ــرار�می�گی ق

ــرد�� ــاال�می�ب ــان�را�ب ــه�ای�آن ــای�حرف مهارت�ه
فرشــید�کریمــی�معتقــد�اســت�خالءهایی�کــه�در�ایــن�صنعت�
ــه�ای�در� ــازوکارهای�حرف ــود�س ــا�از�نب ــد�عمدت ــه�چشــم�می�آی ب
آمــوزش�ناشــی�می�شــود��در�پنــج�ســال�اخیــر،��هــر�اتفاقــی�کــه�
بخواهــد�در�ســاختار�شــرکتی�رخ�دهــد�بایــد�دانش�محــور�باشــد�
و�مباحــث�علمــی�و�آکادمیــک�در�بدنــه�ســازمان�ها�رخنــه�کنــد��
در�ایــن�صــورت�اســت�کــه��اتفاقــات�خــوب�آینــده�مجموعه�هــا�
را�بــه�پیــش�می�بــرد��ایشــان�بــه�ســند�راهبــردی�شــرکت�آریــن�
پارســه�کیــش�اشــاره�می�کنــد�کــه�بــا�همــکاری�دانشــگاه�تهــران�
تدویــن�شــده�و�خط�مشــی��های�حرفــه�ای�را�بــرای�توســعه�هتــل�
شــایگان�کیــش�ترســیم�کــرده�اســت��در�حــال�حاضــر�ایــن�هتل�
بــا��۱۰۵نفــر�پرســنل�و��۱۳۵اتــاق،��ضریــب�اشــغالی�بــا�میانگیــن�
بــاالی��۸۰درصــد�دارد�و�برمبنــای�ایــن�سیاســت�ها�توانســته�ا�ز�

هتلــی��۴ســتاره�بــه��۵ســتاره�ارتقــا�یابــد�
ــد:�در�صنعــت�گردشــگری�کشــور� ــای�کریمــی�مــی��افزای آق
ــد� ــی�نمی�دان ــم!�کس ــت�بروی ــرار�اس ــا�ق ــد�کج ــی�نمی�دان کس
ــود� ــه�خ ــی�را�ک ــی�راه�های ــن�هرکس ــت!�بنابرای ــه�راه�چیس نقش

تشــخیص�می�دهــد،�اجــرا�می�کنــد��
ــالم� ــا�اع ــود��ترک�ه ــاده�می�ش ــه�پی ــه�راه�در�ترکی ــا�نقش ام
کرده�انــد�کــه�هم�زمــان�بــا�جشــن�صدســالگی�جمهوریــت�ترکیــه�
در�ســال��۲۰۲۳می�خواهنــد�جــزو��۵کشــور�اول�گردشــگری�دنیــا�
باشــد���بنابرایــن�بــه�تمامــی�نهادهــا�تفهیــم�شــده�کــه�تــالش�

کننــد�و�بــه�ایــن�برنامــه�برســند��
مــا�در�مجموعــه�کوچــک�خــود�آسیب�شناســی�کرده�و�نقشــه��
ــدند�و�در� ــه�یابی�ش ــکالت�ریش ــدا�مش ــم��ابت ــن�کرده�ای راه�تدوی

ازای�هرکــدام�از�ایــن�هدف�هــا�برنامــه�داریــم����
دومیــن�کاری�کــه�در�مجموعــه�خودمــان�رقــم�زدیــم،�ایجــاد�
آموزشــگاه�هتلــداری�در�طبقــه�چهــارم�هتــل�بــود�تــا�پرســنل،�

ــه�روز�باشــند� ــه�مهارت�هــای�رفتــاری�ب نســبت�ب
ــن� ــد�تدوی ــایگان�در��۱۲جل ــل�ش ــی�هت ــیوه�نامه�اجرای ش
ــان�از� ــو�نش ــن�لوگ ــتاندارد�دارد��درج�ای ــوی�اس ــده�و�لوگ ش
آن�دارد�کــه�بخش�هــای�گوناگــون،��شــیوه�نامه�های�الزم�را�
رعایــت�کرده�انــد���بــه�گفتــه�آقــای�کریمــی،�پرســنل�تــازه�وارد�
ــد�در� ــا�بتوان ــد�ت ــال�آگاه�باش ــیوه�نامه�ها�کام ــن�ش ــد�از�ای بای
ایــن�هتــل�کار�کنــد��از�بایدهــا�و�نبایدهــا�تــا�آداب�و�معاشــرت،�
نحــوه�ســالم�کــردن�را�هــم�می�آموزیــم��در�تونــل�ســالم�

ــاد� ــا�ی ــد�ت ــم�ســالم�می�کنن ــه�ه ــه�دو�ب ــردن�پرســنل�دو�ب ک
بگیرنــد�چه�طــور�حــس�پرانــرژی�ســالم�کــردن��را��بــه�مهمــان�
ــا�باشــد��پرســنل� ــه�لب�ه ــد�ب ــد�و�همیشــه�لبخن ــال�دهن انتق
را�بــا�موســیقی،�رنــگ�و�نــور�و�ترکیــب�آشــنا�می�کنیــم��
آن�هــا�الزم�اســت�ســاختار�ســازمانی�هتــل،�را�نیــز�بشناســند��
ــد�دارم،�جلســه� ــه�همیشــه�روی�آن�تاکی ــر�ک کتابچــه�ای�دیگ
ــوال� ــا�معم ــنل�در�مجموعه�ه ــراد��و�پرس ــت��اف ــی�اس توجیه
ــان� ــر�زم ــوند�و�در�ه ــه�نمی�ش ــان�توجی ــه�وظایف�ش ــبت�ب نس
بیــن�سرپرســت�ها�بایــد�نشســت�های�توجیهــی�برقــرار�باشــد�
بــر�اســاس�همیــن�الگوها،�شناســنامه�مشــاغل�هتل�شــایگان�
ــه�شــرایط�احــراز�آن�چیســت�و�چــه� ــم�ک ــن�کرده�ای را�در�تدوی

ــد� ــته�باش ــد�داش ــی�می�توان ویژگی�های
ــن� ــر�ای ــم�و�ب ــازی�کرده�ای ــا�را�مستندس ــن�کاره ــروزه�ای ام
ــم��در� ــه�می�دهی ــای�الزم�را�ارای ــنل�آموزش�ه ــه�پرس ــاس�ب اس
ایــن�هتــل�بــه�روی�کارورزهــا�و�دانشــگاه�های�علمــی�و�کاربــردی�
بــاز�اســت��مــا�خیلــی�ســخت�گیرانه�البتــه�بــا�کارآمــوزان�برخورد�

می�کنیــم�
ــح� ــن�پارســه�کیــش،�موضــوع�تفری مدیرعامــل�شــرکت�آری
ــاد� ــات�زی ــوع�خدم ــایگان�را�دارای�تن ــل�ش ــرگرمی�در�هت و�س
ــتوران�همیشــه� ــا�در�رس ــد:�ظهره ــد�و�می�افزای ــف�می�کن توصی
موســیقی�زنــده�برقــرار�اســت�و�امــکان�اجــاره�دوچرخه،�اســکوتر�
ــز��۲۴ ــز�نی ــاز�نی ــه�فضــای�ب ــا�اســت���چایخان ــا�خــودرو�مهی و�ی
ســاعته�برقــرار�اســت�و�کلبــه�غذاهــای�برزیلــی�و�کافه�تــراس�بــا�
دیــد�دریــا،�در�کنــار�آن�مجموعــه�ســالمت�فیش�اســپا،�اســتخر،�
ســونا�و�جکــوزی�امکانــات�قابــل�توجهــی�بــرای�مهمانــان�ایــن�
ــواع�و�اقســام�ســالن��۲۰۰نفــره�و� ــا�کــرده�اســت���ان هتــل�مهی
فضــای�حرفــه�ای�بــرای�کــودکان�و�مربیــان�مخصــوص�کــودک�
ــرده�اســت�� ــا�مطــرح�ک ــرای�خانواده�ه ــه�ای�ب ــا�گزین ــز�این�ج نی
هــر�پنجشــنبه�برنامــه�مفــرح�شــب�کیش�ونــدی�در�هتــل�
ــش� ــت�و�در�کی ــی�اس ــه�مفرح ــه�برنام ــم�ک ــایگان�داری ش

ــاده�اســت�� جاافت

فرشید کریمی، مدیرعامل آرین پارسه کیش خالءهای هتلداری را ناشی از نبود سازوکارهای حرفه ای در آموزش می داند.

 مهارت های رفتاری 
با تداوم آموزش 

۶۹

۷ 
ا

 



۷۰

۷۳
ره 

ما
 ش

  

۷۱

۷ 
ا

 

بنیانگذاران  جامعه هتلداران ایران
معرفی روسای جوامع هتلداران استان ها

جامعه هتلداران ایران تنها تشکل رسمی 
هتل ها، هتل آپارتمان ها و مهمان پذیرهای 
ایران است.  این تشکل را جامعه هتلداران 

استانی شکل داده اند و تشکل موازی ندارد. 
در حال حاضر حدود  ۲۰۰۰ هتل و هتل 

آپارتمان زیر پوشش جامعه هتلداران ایران 
قرار گرفته است.

در دهه ۷۰ جرقه تاسیس »جامعه 
هتلداران ایران« با همفکری بزرگان صنعت 
هتلداری و گردشگری زده شد و در ششم 

مرداد ماه ۱۳۷۷ به طور رسمی، در قالب 
جامعه فعالیت خود را آغاز کرد. هم اکنون 
جامعه هتلداران ایران ۳۱ استان کشور را 

تحت پوشش دارد که هر یک از تشکل های 
استانی هتلداری کشور دارای یک حق رای 

در جامعه هتلداران ایران هستند.
در انتخابات و مجمع عمومی روسا و 

اتحادیه های هتلداری که ۲4 دی ماه سال 
۱۳۹4 در هتل باباطاهر تهران با حضور ۲۹ 
نماینده از تشکل های هتلداری ۳۱ استان 

کشور برگزار شد، جمشید حمزه زاده با 
۲۷ رأی از ۲۹ رأی به عنوان رئیس جامعه 

هتلداران ایران به مدت دو سال در این سمت 
ابقا شد. مدیریت جدید در جامعه هتلداران 

ایران رویکردهایی دارد که شامل انسجام 
کامل و هماهنگی مناسب دست اندرکاران  

صنعت هتلداری کشور، استانداردسازی 
هتل ها و ارتقای سطح کیفیت خدمات هتل 
ها، تهیه برنامه راهبردی توسعه گردشگری 

کشور در راستای سیاست های سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

می شود.

کامیار اسکندریون
استان زنجان

جعفر عطار
 استان خراسان رضوی 

محمدعلی فرخ مهر
 استان تهران

خسرو گلشن ایران پور
 استان مازندران

محمدتقی مستقیمی
استان  قم

زنده یاد  مصبریان
 استان اصفهان

سیدعلی معین زاده 
استان کرمان

اکبر نوروزی
 استان قزوین

اعضاء هیات مدیره و بازرسین

جمشید حمزه زاده/ رئیس هیئت مدیره 

شهرام شیروانی/ نایب رئیس هیئت مدیره 

کامیار اسکندریون/ دبیر

امیرناصر طباطبایی / عضو اصلی هیات مدیره

عبدالحمید حرمتی / عضو اصلی هیات مدیره

سیدعلی معین زاده / عضو اصلی هیات مدیره

عباس بیدگلی / مدیراجرایی جامعه

حسن سیادتان/ خزانه دار

جمشید سلطان مرادی/ عضو علی البدل هیات مدیره

فریدون رئیسی دهکردی / بازرس علی البدل هیات مدیره

محمد قانعی / عضو علی البدل هیات مدیره

جعفر بذری / بازرس اصلی هیات مدیره
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پیشکسوتان و مفاخر 
صنعت هتلداری ایران

یادی از درگذشتگان 
صنعت هتلداری ایران
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نخستین ه�یش جامعه هتلداران ایران 
به روایت تصویر
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 حاج جعفر عطار
حاج جعفر عطار متولد ۱۸ خرداد ۱۳۱۶ در شهر مشهد است. وی فعالیت های کاری خود را در تجارت خانه پدر آغاز 

کرد  و پس از آن به فعالیت های ساختمانی در دو شهر »تربت حیدریه« و »تربت جام« روی آورد. حاج جعفر عطار  
اولین تاالر پذیرایی شهر مشهد را در سال ۱۳4۶ افتتاح کرد و سپس با هدف میزبانی زائران حضرت امام رضا )ع( در 
سال ۱۳۵۳ هتل »رازی« ، در سال ۱۳۶۷ هتل »فرید«  و در سال ۱۳۷4 هتل »تارا« را افتتاح نمود. پس از شکل گیری 

جامعه هتلداران استان خراسان، ایشان به مدت ۶ سال در سمت رئیس جامعه هتلداران استان خراسان مشغول به 
فعالیت بوده اند.  

 

  هرمز پورعزیز  
هرمز پور عزیز متولد سال  ۱۳۱۷ در شهر اردبیل است.  وی از سال ۱۳۵۱ بهره بردار هتل سانترال )مرکزی(  و از 

سال ۱۳۶۲ بهره بردار هتل گیالن )هتل بزرگ فردوسی فعلی( بود.
هرمز پور عزیز از سال ۱۳۷۳ مسؤولیت نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران 
را بر عهده داشت و  در  سال ۱۳۷۸ ریاست هیأت مدیره اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران را برعهده 

گرفت.  وی در حال حاضر مالک هتل بزرگ فردوسی است.

تقدیر از چهره های ماندگار صنعت هتلداری 
در نخستین ه�یش رسارسی جامعه هتلداران ایران





ــن و  ــی از برتری ــوده یک ــص و کارآزم ــانی  متخص ــروی انس ــر نی ــش از 850 نف ــوئیت و بی ــاق و س ــدود ۹00 ات ــتاره و ح ــل 5 س ــا 5 هت ــا ب ــای هم ــروه هتل ه گ
مطرح�تریــن برند�هــای گردشــگری جمهــوری اســامی ایــران محســوب می�شــود کــه بــه دلیــل مکان�گزینــی و موقعیــت جغرافیایــی منحصــر به فــرد، جایــگاه برتــری را 

در ارائــه خدمــات بــه مســافران، گردشــگران داخلــی و خارجــی و میهمانــان و مقامــات سیاســی و دیپلماتیــک کشــور دارد.  
گــروه هتل�هــای همــا در بــازار رقابتــی امــروز از نظــر کیفیــت ســرویس و نیــروی انســانی حرفــه�ای یکــی از هتل�هــای ســرآمد ایــران به شــمار مــی رود. هتل�هــای همــا 

بــه ســبب باغ شــهر بــودن و بهره�گیــری از فضــای ســبز قابــل توجــه، بهتریــن گزینــه بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت گردشــگران و مســافرین داخلــی و خارجــی اســت.

www.homahotels.com
Reservation: 02188963078
  @homahotels

مهمان نوازی سنت ماست



 88998296-88998364-88998367-88998354
88396715-88396581-88396504-88396516

گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی
www.ittic.com

- برگزاری تورهای آزاد خارجی 
- رزرو هتل در سراسر کشور

- برگزاری تورهای بازنشستگان 
- برگزاری تورهای یک روزه و طبیعت گردی 

- برگزاری تورهای یک روزه تهرانگردی 
- برگزاری تورهای آخر هفته

Tourism Hotels Group






