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  مقدمه

به منظور شناختن و  فرهنگی دانشجویان ایران –مرکز گردشگري علمی 

در ابعاد  1381شناساندن فرهنگ و تمدن ایران به دانشگاهیان کشور از سال 

ترین اقدامات که از زمره شاخص کندمیفرهنگی، آموزشی و پژوهشی فعالیت 

  توان به موارد ذیل اشاره داشت:آن می

طرح ملی ایران مرز "دوره  12(مانند برگزاري علمی ـ فرهنگی الف) تورهاي

بازدید دانشگاهیان سراسر کشور از مواریث فرهنگی و  اردو) 2200("پر گهر

دوره طرح ملی دریاي خاك  10هاي صنعتی سراسر کشور، اجراي پروژه

کوهنوردي "دوره طرح ملی گنبد گیتی 3، "کویرنوردي دانشجویان ایران"

ویژه اساتید و مستعدین عضو بنیاد ، برگزاري اردوهاي ..). و "دانشجویان ایران

  ملی نخبگان، برگزاري اردوهاي سفر ارزان(عراق، قشم، کیش و ...)

دوره همایش ملی  11(مانند برگزاري یتخصص يهاو نشست هاشیهماب) 

 يهاجاذبه ییدوره جشنواره عکس دانشجو 2پژوهشی خلیج فارس،  –علمی 

 يهدفمند تأثیر یمل شیهما ،يگردشگر یدوره زنگ مل 3 ران،یا يگردشگر

جشنواره  شم،یراه ابر یمل شیکشور، هما يبر توسعه صنعت گردشگر هاارانهی

ملی فیلم جیبی دانشجویان سراسر کشور با موضوع گردشگري و میراث 

حامی میراث فرهنگی و  دانشجوییي هاگروههاي ساماندهی همایش ،فرهنگی

  ..). و گردشگري سراسر کشور

عنوان کتاب  36(مانند چاپ يگردشگر یمطالعات يهاطرح پژوهش وپ) 

میراث و "هاي تخصصی تخصصی، گزارش علمی و انتشار فصلنامه

  ..). مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس و"و  "گردشگري
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علمی و  یرساناطالع گاهیپابزرگترین شامل (و تبلیغات یرساناطالعت) 

هاي مربوط به و پایگاه istta.irآدرسبه زبان  7به  ترویجی گردشگري کشور

  ..). هاي مرکز وهمایش

و  یفرهنگ راثیکوتاه مدت آموزش م يهااجراي دوره(مانند آموزشث)

  ..).. گردشگري و یکد اخالق جهان هايو دوره يگردشگر

 با توجه به حوزة گردشگري نخبگان نظرات یسامانده در راستايمرکز این 

شرایط کنونی کشور که اقتدار ملی و آرامش اجتماعی زمینه را براي شکوفایی 

- هاي فراوان گردشگري و رونق این صنعت را فراهم کرده، سلسله نشستظرفیت

هاي تخصصی را براي بررسی ابعاد و آثار مختلف گردشگري در دوران کنونی و 

  هاي احتمالی طراحی کرده است. پاسخ به پرسش

انداز متفاوتی را چشم دیپلماسی، عرصه در دولت شدن ترفعال که نیست تردیدي

ها نشستاین سلسله  هاي گردشگري در کشور به وجود آورده است.براي فعالیت

 انداز کنونی گردشگري در کشور طراحی شده است وبراي تبیین و بررسی چشم

 ،فرهنگ ،اقتصاد هايچهارگانهثیرات متغیرهاي مستقل تالش خواهد شد تا تا

محورانه به بحث سیاست بر حوزه گردشگري به صورت مسئلهو  یتامن

ها به صورت گزارش مستقل نشستاز  یکهر  مباحثو  یجو نتا گذاشته شود

   .درسبمندان عالقهمدیران، مسووالن و نیز به اطالع 

  

  زادهرحیم یعقوب

دانشجویان ایران و دبیر  فرهنگی –رئیس مرکز گردشگري علمی 

 انداز صنعت گردشگري ایرانهاي چشمسلسله نشست
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 سند موریتمأ و فعلی وضعیتنگاهی به 

  براي گردشگري اندازچشم

  

  *قشالق ایمنی دکتر سیاوش

  

در  گفتن مطالبی براي ارائه به هدف برگزاري این جلسهدر ابتدا باید بگویم 

هاي دوستان از صحبت کهطورهماناست و  گردشگري سیاستگذاريمجامع 

هم مشخص شد ما یک سیاست و استراتژي مشخصی براي گردشگري نداریم 

که ما  شودمیهایی که مطرح شد از آنجا ناشی و همه این مشکالت و آسیب

دانیم که گردشگري خوب است یا بد؟ گردشگري را توسعه بدهیم هنوز نمی

ها و یا خیر؟ کجاي گردشگري خوب است و کجاي آن بد؟ و این مثال

  مصادیقی که مطرح شد، همه موردي هستند. 

با  صرفاًیم بگوییم که توانمیگردشگري یک سیستم است، یعنی ن

یابد؛ بلکه این بخشی هم توسعه می ها، گردشگري ماساخت و توسعه هتل

                                                           
 فرهنگ و علم دانشگاه دانشکده علوم گردشگري و معاون علمی هیئت عضو  

فرهنگی دانشجویان  ایران و مرکز تحقیقات  -*این نشست با همکاري مرکز گردشگري علمی*

  .برگزار شد 1395سوم اسفند  در تاریخ مجمع تشخیص مصلحت نظام استراتژیک



  

6 

 

(جزیی) از سیستم است و ما باید همه این اجزاء و کل سیستم را با هم 

  ببینیم و نگاه کلی داشته باشیم.

جاذبه  20در مورد بحث نقشه راه، نزدیک به  بارها اشاره شد کهطورهمان

ما نقشه راه نداریم  متأسفانهشده ولی  معرفیمنحصر به فرد در سطح ایران 

استفاده کرد؟! جاذبه ما  هااز این جاذبه توانمی طورچهکه چه زمان و 

 توانمیها اي  از آنکجاست و چه مخاطبی دارد و چه زمانی و چه استفاده

  کرد؟ 

پس قبل از هر چیز باید این صنعت را خوب بشناسیم و برایش برنامه داشته 

یمان چیست و کجاست و چه فصلی و براي چه هاجاذبه باید بدانیمباشیم. 

  مخاطبی مناسب است؟

بندي، باید از دو بعد، موردبررسی و به نظرم صنعت گردشگري براساس تقسیم

  مطالعه  قرار گیرد: یکی از نظر ماهیت و دیگري کارکرد. 

و امکانات دیگر   ، زیرساختهتل، از جمله اجزاییاز نظر ماهیت شامل  -1

  است. 

گردشگري در  به عملکرد و نحوه تعاملنسبت  ه و تقاضا و بایدبحث عرض -2

 22یعنی لت و استراتژي آن در عملکردها چیست؟ که وظیفه دو این خصوص

  اي دارند؟! هر کدام چه وظیفه که متولی یا مدعی هفته  گردشگري سازمان

استراتژي هم دو بخش دارد: یکی بحث کالن قضیه است و دیگر 

باید  1404در برنامه ششم توسعه هم داریم که در سال بحث اجرا. خب ما 

ایم یا اهدافی که برایش مشخص کرده امامیلیون گردشگر داشته باشیم؛  20

خیلی کلی و مبهم است یا براي آن برنامه اجرایی مدونی نداریم. پس اول 

ي عملیاتی را مشخص کنیم تا به نتیجه هابرنامهباید اهداف کلی و سپس 

، شودمیبرسیم. مانند برنامه واحدي که در حوزه گمرك از آن استفاده 

ي مختلف هابخشاي احتیاج دارد. چون به چنین برنامه گردشگري هم واقعاً
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اتفاق خوشایندي  تا سازمان متولی) دارد و اگر بخواهد در این حوزه  22(

  آهنگ و همراه سازد.هم هم ازمان را باس 22صورت گیرد باید این 

و خیلی ها  کندمیرا یکجا جمع و متمرکز  هاسازمانره واحد، این جبرنامه پن

و عالوه بر آن، فرد را با یک فرد  کندمیرا حذف و سیستمی (مکانیزه) 

از همان مجموعه (فرد) قوانین و  هاسازمانو همه  کندمی(مجموعه) درگیر 

کنند و مدیریت و هماهنگی واحد ه فرد متقاضی منتقل میها را ببخشنامه

  گیرد. سازمان صورت می 22توسط این 

د باشد. بحث توانمیبنابراین بحث اول، پنجره واحد گردشگري 

ي خود را هاضعفباید علل موفقیت خود را بشناسیم و جایگاه و  کهایندیگر 

لوب خود را در حوزه گردشگري بدانیم؛ همچنین وضعیت فعلی و مط

  بشناسیم تا بتوانیم برایش الگوي مطلوب را ارایه دهیم. 

اداره جهانگردي تشکیل شد و از آن موقع ما  1314از سال  

شویم که بینیم متوجه میگردشگري داریم؛ ولی امروزه که جایگاه خود را می

. استایم و دلیل حضورمان در این جمع هم به همین جهت موفق نبوده

عوامل را به دو گروه، علل بیرونی و درونی  کرده ولل را بررسی اینجانب ع

ها و تقسیم کردم. علل بیرونی یکی بحث انقالب و سپس جنگ و تحریم

هاي غرب و عدم تبلیغات منفی کشورهاي غربی علیه ایران بود و دشمنی

دشگري و مشارکت آنان در این امر و علل ی گرالمللبیني هاشرکتحضور 

شامل ناهماهنگی و نداشتن برنامه درست و مناسب براي توسعه درونی 

  گردشگري است.

دوستان، بحث تبلیغات و تلویزیون را مطرح کردند؛ به نظرم شاید 

نیاز ما خیلی به تلویزیون و شبکه تلویزیونی مجزا براي تبلیغ گردشگري 

ی المللبیني هاشرکتو را جلب  گذاريسرمایهنداشته باشیم. ما اگر بتوانیم 

ي هاآژانسخوبی را در این حوزه جذب کنیم و در ایران هتل بسازند و 

ی و مسافرتی بتوانند ارتباط خوبی برقرار کنند اینها خودشان هزینه المللبین
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کنند و نیازي به شبکه تلویزیونی کنند و خودشان هم ما را تبیلغ میمی

  واهیم بود.گردشگري نیست و ما در مباحث دیگر هم آسیب پذیر نخ

، ما به جاي ایجاد شبکه تلویزیونی گردشگري، برویم به کهاینیک بحث دیگر 

ی و پاي آنها را به حوزه المللبینخارجی و  گذارانسرمایهو  هاشرکتسراغ 

، فردوگاه و دیگر مباحث  نقلوحملکنیم؛ در ساخت هتل ،  بازگردشگري 

بینیم که در یک کنند. اگر ما میخودشان تبلیغات می هاشرکتمشابه؛ این 

آن است که یک شرکتی،  خاطربه، شودمیایران تبلیغ  برايکشوري 

کردن آنها، گردشگري ما را براي جذب گردشگران کشور خود و براي گسیل

  ي خصوصی)هاشرکت(کندمیاین هزینه را انجام داده تبلیغ 

ردم، نبود استراتژدي و علل درونی ما که خدمتتان عرض ک 

در بعد عملیاتی و اجرایی که در  سیاست مشخص و مدون هست، مخصوصاً

ریختگی وجود دارد و بزرگترین مشکل عدم موفقعیت همهآن بی نظمی و ب

آنها این است که دولت به  تبعهاي مختلف و گردشگري به کشور در عرصه

کننده عمل کرده است و بالغو ا ریزبرنامهگذار، بصورت ناظر و عنوان سیاست

در سطح  کهصورتیدربه اصطالح دولت، فقط به صورت متمرکز نقش داشته، 

ها و يریزبرنامهي خصوصی و شهرها، باید در هاشرکتو  هااستانخُرد 

ي ریزبرنامهمشارکت داشته باشند. و این سیستم (رویه) مدیریت و  هاسیاست

دارد در ایران  متأسفانهو متمرکز از باال به پایین یک واقعیت تلخ است که 

 مثال در  و پاسخگو و مناسب نیست؛ و به همین دلیل است که شودمیاجرا 

ي کالن و هاسیاست. شاید ما شودمیشهر کرمان بدین صورت ناموفق عمل 

به نظرم عدم  کردن و اجرا مشکل داریم.کلی داشته باشیم اما در عملیاتی

ي کالن، که ضعف بخش خصوصی هاسیاستي اجرایی با هابرنامهتناسب 

هاي مختلف، خیلی است، هم از نظر سرمایه و دانش و هم از نظر توانمندي

به دانیم که چند درصد از اقتصاد کشورمان باید ضعیف است. ما هنوز نمی

 ؛شودمشخص  ي کالنهاسیاست؟! یعنی اینجا اقتصاد داده شودگردشگري 
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باید مشخص شود که  فرضاًانجام دهند.  هاشرکتولی مابقی را باید مراکز و 

درصد اقتصاد ما از طریق گردشگري باشد و هر دولت  30،  1404در سال 

آیا فردي از شما مطلع هست که چند  ؛ ولیانجام دهد راآنموظف است که 

م درآمد گردشگري از دولتی ما باید از گردشگري باشد؟ سه درآمددرصد از 

دولت و مالیات باید از این  درآمدچقدر گردشگري  اقتصاد چقدر است؟ 

  بخش باشد؟ چه مقدار در اشتغال زایی باید سهیم باشد. 

میلیون گردشگري خارجی در سال  20بگوییم ما باید  صرفاً کهاین 

داشته باشیم؛ خوب است اما کافی نیست. باید دقیقا در برنامه مشخص  1404

 ترعملیاتیشود که هر سال چند درصد و چقدر باشد؟ اینها باید مشخص و 

درصد  15یک سیاست داریم که قرار است در ده سال آینده به  فرضاًشود. 

در هرسال چقدر باشد و سهم هر سال چه  کهاینبرسیم ولی رشد گردشگري 

میزان از آن است، باید مشخص و عملیاتی شود تا برنامه دقیق داشته باشیم. 

ارزیابی ، سنجش و کنترل باشد؛ در غیر این صورت عملیاتی همچنین قابل

  .شودمین

ي تاریخی هاجاذبهبالقوه و بسترهاي مناسب از جمله  توانمنديما 

یم گردشگران بسیاري را جذب توانمیفرهنگی بسیاري در کشور داریم و  و

ي خاصی را به عنوان گردشگر هاگروهکنیم. بعضی ها نظرشان این است که 

طور نیست، اگر ما برنامه و استراتژي داخلی پذیرا باشیم ولی به نظر من این

یشان برنامه ي هدف را خوب شناسایی کنیم و براهاگروهخوبی تدوین کنیم و 

ي و امکانات مشخص را تدوین و تهیه کنیم، هازیرساختداشته باشیم و 

ي مختلف گردشگري وجود دارد. چون تنوع فرهنگی، آب هاگروهامکان جذب 

ي گردشگري را هاجاذبهي تاریخی، ورزشی و انواع و اقسام هاجاذبهو هوایی، 

  داریم. 

ما نیاز به شبکه گردشگري داخلی نداریم،  گویندمی برخی

مغایر این را عرض کنم. به نظر اینجانب، ما گردشگري داخلی و  خواهممی
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سازیم خارجی نداریم، فرودگاه خارجی و داخلی نداریم یا هتل که می

هاست. ها و این یکی براي خارجییم بگوییم این هتل براي داخلیتوانمین

و ما باید تالش  است "ردشگري براي همه استگ "شعار امسال گردشگري 

   "گردشگري براي همه است"کنیم به آن برسیم که 

 سواحل شمالی ما بستري مناسب فرضاًح و آماده کنیم. اصالرا  هازیرساخت

هاي سواحل شمالی زیرساختدارد. اگر  براي گردشگران هم داخلی و خارجی

برایش تهیه و تجهیز کنیم، را خوب درست کنیم و امکانات خوب و مناسبی 

حتی گردشگران داخلی مذهبی ما که به مسائل مذهبی نیز پایبند هستند 

 به اندازه کافی چون اینجا امکاناتند امارومیدیگر به سواحل دیگر کشورها ن

ند. اگر در همین سواحل ما بسترهاي رومیسواحل  کشورهاي دیگرنیست به 

این افراد هم از آن استفاده خواهند کرد و امکانات مناسب داشته باشیم حتی 

  و باید از این شرایط و بسترها به نحو مطلوب براي همه اقشار استفاده کنیم. 

نیاز به توسعه  ی اتفاقاًالمللبینبه نظر من ما براي توسعه گردشگري 

هایی است که ها یکی از روشدر کتاب سازيفرهنگگردشگري داخلی داریم. 

تک تک افراد ایرانی بدانند گردشگري  کهاینوجه شود. الزم است بدان ت

 سازيفرهنگ، سفر خوب است و.... این باید استخوب است و به نفع همه 

میزبان، نهایت  خواهد کرد. جامعه گذاريسرمایهگذار هم شود. سرمایه

نوازي را خواهد کرد. پس به نظرم باید ما اول توسعه همکاري و میهمان

  گردشگري داخلی داشته باشیم چون همه از مزایاي آن استفاده خواهند کرد. 

طور که دوستان هم همان –پیشنهاد دیگر بنده این است که 

سازمان گردشگري یک وزارتخانه باشد. االن چون وزرارتخانه نیست  -فرمودند

شود باید  تبدیلاگر به وزراتخانه  ؛ ولیخگو نیستپاس هم به مجلسلذا 

  د و استیضاح کند.کند از وزیرش سوال توانمیپاسخگو باشد و مجلس 

متخصص نیستند؛ یعنی  معاونتدر حال حاضر، بسیاري از نیروهاي 

خیلی از نیروهاي سازمان گردشگري، متخصص گردشگري نیستند و به این 
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مباحث اشراف ندارند و اگر سازمان تبدیل به وزارتخانه تخصصی گردشگري 

کننده باشد و در این مسیر گام بردارد. یکی از د کمکتوانمی قطعاًشود، 

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و  ي ما که سازمانهاسازمانمشکالت اساسی 

گردشگري هم یکی از آنهاست این است که نیروها متخصص نیستند و 

ي مختلف آموزشی، نیروهاي متخصص در حوزه هادورهرغم وجود علی

گردشگري بسیار کم داریم. فقط هتل را نبینیم؛ وقتی صحبت از گردشگري 

د در حالیکه حتی راننده تاکسی هم رومیها به سمت هتل همه نگاه شودمی

که داخل شهر است و یک تاکسی معمولی است باید آموزش ببیند. ما سفري 

مالزي داشتیم و سوار تاکسی شدیم خیلی مرتب و منظم ما را بعد از سوار به 

کردن به پارگینک هتل برد و جلوي هتل پیاد کرد و خیلی هم برخورد خوب 

اگر تاکسی ما باشد و کمی هم در ترافیک معطل شده  ؛ ولیو مناسبی داشت

  . کندمیهتل آنجاست و گردشگر را در بین راه پیاده  گویدمیباشد، 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و  به نظر بنده دولت به سازمان

، هازیرساختمین أدولت خودش باید براي ت گردشگري نباید بودجه بدهد و

آید برایش هزینه کند. د یا نمیتوانمیهزینه کند؛ چون بخش خصوصی یا ن

پس دولت خودش یا از منابع داخلی و یا خارجی هزینه کند. البته دولت به 

گردشگري باید بگوید خودش درآمد داشته باشد و خود را اداره کند و  متولی

تعبیه کرده و سهمی هم به دولت  درآمدهایی هم براي کسب حتی مشوق

  بدهد!

داریم این است که مدیران آن  هاسازمانالبته یک مشکل که ما در 

کنند، یعنی مدیر تا سازمان را شوند و تغییر میخیلی زود عوض می

ماند این یکی از معضالت و فرصتی براي کار نمی کندمیشناسد، تغییر می

است. اگر سازمان گردشگري را تبدیل به وزارتخانه بکنیم تا حدودي این 

اي یعنی الاقل براي چهارسالی ثبات و تا اندازه شودمیمشکل هم حل 

  مدیریتی خواهد داشت. 
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ختم مطلب آنکه نباید به سازمان گردشگري، نگاه دولتی داشت؛  

 هازیرساختباید از آن درآمدزایی داشته باشیم تا کمک کند به دولت. ما اگر 

قطع اجرائیات هم  طوربهي را داشته باشیم، ریزبرنامهي کالن و هاسیاستو 

ما اگر  و من هم سعی کردم نگاه کالن داشته باشم به موضوع. شودمیعوض 

بخواهیم مصداقی به قضیه ورود کنیم، موارد بسیار هست و آنچه گفته شد در 

  مسئله اما چاره ساز نخواهد بود.  به واقع فقط یک مسکن خواهد بود نسبت
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فعاالن بخش  دیدگاه از گردشگري مطلوب الگوي

  خصوصی

  

  *کردسیاوشی مهدي مهندس

  

ي کلی برنامه هاسیاستو  هابرنامهي کلی گردشگري، در هاسیاستراجع به 

ششم که مجمع تهیه کرد و مقام معظم رهبري هم ابالغ فرمود، این موارد 

در پایان  مثالًآمده و بر آنها اشاره شده است و اهداف را مشخص کردند: 

برابر افزایش پیدا کند. یک سري  5برنامه ششم، تعداد گردشگران باید به 

  را در اول برنامه هم به آنها اشاره کردند که موارد خوبی بود. اهداف 

دانم تلویزیون گردشگري برون مرزي ما چقدر بیننده بنده نمی

بی ، س ان ان و ي مشابه دیگر مثل جمهاشبکهد با توانمیخواهد داشت و آیا 

بی سی که البته بیشتر خبري هستند و به مانند آنها در این سطح فعالیت و 

ي فارسی زبان استفاده هاشبکهرا معرفی کند یا خیر؟ شاید بتوانیم از دیگر  ما

کنیم و نیازي به یک شبکه تخصصی و مجزا براي گردشگري نباشد که 

                                                           
 ایران اتاق گردشگري کمیته عضو  
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ي فارسی زبان هاشبکهیم از همان توانمیچندان نتواند موفق عمل کند ولی 

  استفاده کنیم.

و  هاسیاستد در توانمیاین که فرمودید چه کسی و چه سازمانی  

قوانین حوزه گردشگري بازنگري انجام دهد(که البته پیشنهاد بنده هم بوده 

که باید قوانین بازنگري شوند) به نظرم بهترین سازمان اتاق بازرگانی است. 

د این قوانین و توانمیاتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی 

فرمایید آقاي کرمانی با پیشنهادات و می کهاینرا بازنگردي کند و  هابخشنامه

ست که سازمان میراث ا این خاطربهکنند؛ موارد مطرح شده مخالفت می

دهد و خودش فرهنگی و گردشگري خیلی بخش خصوصی را دخالت نمی

و مشخص است که بخش  کندمیو ابالغ را تهیه  هابخشنامهموارد و  رأساً

کار خیلی خوب در بخش مالیات بر . االن یک کندمیخصوصی هم مقاومت 

دهد. کمیسیون اقتصادي یک طرح تهیه ارزش افزوده، دولت دارد انجام می

به مجلس ارائه کند، به اطاق بازرگانی داد  کهاینکرده براي مجلس و قبل از 

که تهیه و و پس از آن ان بخش خصوصی ببینیم و نظر بدهیمکه ما به عنو

 20لس ارایه کند. اتاق بازرگانی هم تا حاال نهایی شد براي تصویب به مج

جلسه ترتیب داده و از سراسر کشور افراد را دعوت کرده تا این نظرات را 

  به دولت ارائه کند. و بنديجمع

کشور داشته باشید  و خواهید یک الگو براي گردشگرياگر می

فرهنگی، صنایع میراث آقاي مرعشی که رئیس  که کنمتان عرض میخدمت

گفتند بنده در زمان تصدي خودم یک گردشگري کشور بودند میو ستی د

سوال از وزیر وقت گردشگري اسپانیا کردم که شما چکار کردید که موفق 

شدید؟ و دلیل موفقیت شما چه بوده است؟ گفتند ما سه تا سوال در حوزه 

 کهایناول . گردشگري براي خودمان مطرح کردیم و به آن پاسخ دادیم

پرسیدیم ما چه چیزي براي عرضه کردن در حوزه گردشکري داریم؟ اسپانیا 

این  کهاینسپس سوال دوم گردشگران؛ آفتاب و دریا دارد براي عرضه به 
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 کهاینخواهیم عرضه کنیم؟ و سوال سوم گردشگري را براي چه کسانی می

ان امر و متولی اندرکاراندستخواهیم عرضه کنیم؟ ما با می طورچهآن را 

ي کردیم و هم آهنگ شدیم و بر همین اساس هم به این ریزبرنامهنشستیم و 

  کنیم.سه تا سوال پاسخ دادیم و رسیدیم به این نقطه و داریم پیشرفت می

فرمودید ما حوزه گردشگري را سروسامان دهیم به نظر من  کهاین 

ه در برنامه ترین کار این است که نقشه راه گردشگري را تهیه کنیم. کمهم

 دستی، صنایعشده است. باید سازمان میراث فرهنگی تأکیدششم توسعه هم 

و گردشگري کشور با کمک و اتکا به بخش خصوصی و کمک و مشورت 

در حوزه گردشگري این مهم  نامصاحبگرفتن از یک مشاور خوب خارجی و 

درصد گزارش  80توان حدس زد که را انجام دهد. چون مشاوران داخلی می

آنها چه خواهد بود؟ بنده که در استانداري بودم وقتی به مشاورین ایرانی کار 

دانستیم گزارش را چگونه تهیه خواستیم، میسپردیم و از آنها کار میمی

صفحه اول  10دانستیم که نویسند و از قبل خودمان میکنند و چه میمی

  ند و چه گزارشی ارایه کنند. گزارش قرار است چه بنویس

ی المللبینگیري از مشاوران خارجی که در سطح ولی با بهره

ما در حال حاضر در  مثالًیابیم. به نتایج خوبی دست می هستند نامصاحب

کنیم که و مشهور همکاري می نامصاحبکرمان با یک مشاوره خارجی 

ر سطح دنیا معتبر است. د کندمینتایجی که ایشان در حوزه گردشگري ارایه 

چنین افرادي را براي گردشگري کشور انتخاب کرد که به ما  شودمیخب 

ي مختلف هااستانخواهیم گردشگري را در همکاري و مشورت بدهند. ما می

راه بیاندازیم، در  و اکوتوریسم و در حوزهاي مختلف گردشگري مانند سالمت

  طور... و نیز همیندر سیستان و بلوچستان و کرمان، در شمال 

در  فرضاًباید ببینیم هر استان ما چه مزیتی دارد و چه امکاناتی. 

استان کرمان بهترین مزیت ما آفتاب و کویر است؛ چه افرادي می توانند از 

هایی بهره ببرند. پس ند از چنین مزیتتوانمیاین مزیت بهره ببرند؟ اروپاییان 
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یمان براي جذب هازیرساختما در این استان باید برویم سراغ اروپاییان و در 

در تهیه نقشه راه گردشگري  قطعاًي کنیم. ریزبرنامهو  گذاريسرمایهآنها 

 بنديجمعمواردي از این دست را مد نظر قرار داد و تعریف کرد تا به  توانمی

  رسید. 

رم که خدمتتان عرض من سه چهار بحث دیگر هم در این حوزه دا

ما در کمیسیون گردشگري کرمان چند تا پیشنهاد دادیم که مطرح . کنممی

 ؛ ولیو تصویب شد و سپس در کمیسیون گردشگري کشور نیز تصویب شد

طور که باید پیگیر نیست که بتواند به انجام برساند. اولین موضوعی کسی آن

سازي کردند مطرح و پیاده راآنکشورهاي دیگر نیز  وکه مطرح کردیم 

باید  کهاینگنجاندن درس گردشگري در کتب درسی از مقطع دبیرستان بود. 

برخورد کرد؟ وظیفه هر فرد در قبال گردشگر چیست  طورچهبا یک گردشگر 

ها) مطرح امروزه این مباحث و دروس در مدارس (دبیرستان متأسفانهو... که 

کتاب جغرافیا به معرفی آثار تاریخی و شاید در  صرفاً. شودمیو ارائه ن

 باید با یک گردشگر کهاینفرهنگی مثل ارگ بم و... بسنده کرده است ولی 

در  اصالًبرخورد کرد و نحوه برخورد با گردشگر و مزایاي آن چیست؟  طورچه

. کارشناسان حوزه شودمیو... آموزش داده ن آموزاندانشسطوح پایین به 

بخش خصوصی و دولتی) و کارشناسان آموزش و پرورش، گردشگري (اعم از 

مباحث را آماده کرده و در کتب درسی  یکدیگرفکري و همکاري باید با هم

آموز در حال حاضر دانش متأسفانه ؛ ولیدبیرستانی بگنجانند آموزاندانش

فقط تا حدودي با آثار تاریخی و میراث فرهنگی آشناست و به بقیه موارد 

  آشنا نیست.  اصالً

مطالب مختص حوزه  شاید ما در مدارس کهایننکته دیگر 

گردشگري داشته باشیم ولی این بحث باید به عنوان یک درس مستقل و 

مثل دیگر دروس (ریاضی/ فیزیک ) ارائه شود  آموزاندانشعمومی براي همه 

  تا همه با آن آشنایی کامل داشته باشند. 
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ون مستقل گردشگري در مجلس است که در دومین موضوع گنجاندن کمیسی

حال حاضر کمیسیون گردشگري زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی است. 

که همه  طورهمانکمیسیون فرهنگی مجلس، کمترین متقاضی را دارد 

فراکسیونی در مجلس هست تحت عنوان فراکسیون گردشگري، که  واقفید

تالش کنند این مشکل رفع تا عضو دارد. اگر اینها با هم  100فکر کنم باالي

باید آیین نامه مجلس تغییر کند و در این زمینه خیلی مشکل  . قاعدتاًشودمی

را تهیه و امضا کنند و  ايجلسهنداریم. به نظرم اگر این صد نفر صورت 

د به این مسئله توانمیکنند، خیلی  اندازيراهکمیسیون مستقل گردشگري را 

ي اجرایی در هافعالیتو  هابخشنامهها و ین نامهح قوانین و آیاصالدر کشور و 

  حوزه گردشگري کمک کند.

ها به بخش خصوصی در سومین مسئله تسهیل شرایط واگذاري

و گردشگري است. این موارد که خدمتان عرض  صنایع دستی میراث فرهنگی

کنم بیشتر اجرایی هستند. در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی، اماکن می

بسیاري براي واگذاري به بخش خصوصی دارد که در حال تخریب و از بین 

ساز است. . شاید بخواهد یکساله واگذار کند و این خود مشکلهستندرفتن 

آید و طی یکسال کلی وقت و هزینه ی) میچرا که فردي (بخش خصوص

تا مکان را آماده کند ولی فرصتش به پایان رسیده و سازمان  کندمیصرف 

  . کندمیبراي واگذاري مجدد به فرد دیگري آگهی  راآنمیراث دوباره 

ند. این روند رومیآید و اماکن هم از بین با این وضع هیچکس نمی

ح شود. با این کار، اماکن اصالانین مربوطه هم باید به ده سال تغییرکند و قو

که هم شوند به اماکن مسافرتی و گردشگري تبدیل می هااستانبسیاري در 

ي دیگر (اشتغال و هافعالیتبه  کندمیو هم کمک  شودمیحفظ 

درآمدزایی...) که البته در این حوزه، هم زمان و هم نحوه واگذاري (شرایط 

  ح شود و نیاز به بازنگري دارد. اصالاحراز واگذاري) باید 
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مسئله بعدي که ما پیشنهاد دادیم به کمیسیون گردشگري با حضور آقاي 

پلیس گردشگري است.  اندازيراهي که ایشان بسیار هم استقبال کرد، وقشقا

با لباس شخصی  توانمیبا لباس پلیس باشد بلکه  کهاینپلیس گردشگري نه 

تظامی استفاده کرد. در حال حاضر اگر اتوبوس و از بازنشسنگان نیروي ان

گردشگران ما بخواهد از کرمان به تهران بیاید یک ساعت باید در مهریز و در 

صف بازدید معطل شود. یک سرباز نیروي انتظامی با سگ باید وارد اتوبوس 

اي است و کلی افراد را معطل بازدید کند و بعد هم سلیقه شود و کامالً

ما  کهصورتیدر. قرارگاه مرصاد در کرمان نیز به همین صورت است. کندمی

رفته بودیم مصر و بر اساس قوانین و ضابطه و نه رابطه و... یک پلیس 

ها و پلیس راه و... را با یک کارت گردشگري در همه جا با ما بود و همه گیت

گاه، این کردیم. سه روزي که آنجا بودیم تا برگردیم به فرودپلیس گذر می

فرد با کارت مخصوص پلیس گردشگردي همه جا و با همان کارت مشخص و 

همین طرح را درکشور پیاده کرد.  توانمیکرد. تعیین شده، ما را همراهی می

تا این گروه  شودمیاز روزي که گردشگري و اتوبوس گردشگري وارد کشور 

و ایشان از همان اول  این فرد را با آنها همراه کرد توانمیبخواهد برگردد، 

  د گردشگران را تحویل بگیرد و در نهایت تحویل بدهد.توانمی

کار بعدي که باید در این حوزه صورت گیرد، تسهیل صدور  

 کندمیویزاست که البته خوشبختانه وزارت خارجه در این حوزه خوب عمل 

تر از این اما باید شرایط به شودمیها ویزاي الکترونیکی صادر و در فرودگاه

باشد چون فرد پس از آنکه ویزاي الکترونیکی را گرفت باز براي گرفتن ویزاي 

 باید مدتهاي مدیدي داخل صف باشد. البته نسبتاً کندمیکتبی که مراجعه 

  دهد.وزارت خارجه کارش را خوب انجام می

به نظر من هم باید برگزار شود و  "هفته فرهنگی" گفته شده برگزاري کهاین

این را باید دولت برگزار نماید ولی به بخش خصوصی هم باید یارانه بدهد یا 

از بخش خصوصی پول نگیرد و یا پول کمی بگیرد و با حمایت کردنش باعث 
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ها مشارکت کند. یک مورد که شود که بخش خصوصی هم در این نمایشگاه

ي هابخشالعاده براي کرمان در کشور مالزي برگزار کردیم فوقخودمان براي 

  مان خوب و موثر بود. مختلف گردشگري

ما به عنوان پیشنهاد در کمیسیون در موردشان  عمدتاًها مواردي است که این

مرتبط مطرح کردیم و  مسووالنبحث و گفتگو کردیم و همه را هم با 

  کارشناسی هم بشود. پذیرفتند و باید روي این موارد کار 

باید شرایط پرداخت تسهیالت، آسان شود؛  کهاینیک مسئله دیگر 

چون یکی از سخترین شرایط براي پرداخت تسهیالت، در بخش گردشگري 

ه گردشگري کشاورزي، است پرداخت تسهیالت در بخش خصوصی در حوز

ولی  شد اندازيراهبانک گردشگري  کهاینبا صنعت و معدن باید آسان شود 

ها و تسهیالت از حیث شرایط و نحوه پرداخت و هیچ تفاوتی با دیگر بانک

  سود تسهیالت ندارد که باید یک بازنگري هم در این بخش صورت گیرد.

که عرض کردم قوانینی که در حوزه گردشگري هست را  طورهمان 

 د تیم و گروهی تشکیل دهد و مامور کار کند که اینتوانمیاتاق بازرگانی 

ها را برطرف و اقدامات بعدي قوانین را شناسایی کنند و مشکالت و ممنوعیت

ما پیگیري کردیم و خوشبختانه در برنامه  کهرا انجام دهد. یک مورد دیگري 

ششم توسعه حل شد، این است که بخش گردشگري ما متولی دارد. هم 

و گردشگري هر دو  دستیصنایع اصناف و هم سازمان میراث فرهنگی

دانند. چنانچه به میراث فرهنگی و خودشان را متولی امر این حوزه می

که باید مجوز را از ما بگیرید. هفته بعد  گویدمی دگردشگري مراجعه کنی

. هر کدام شرایط خاص خودشان دنه باید مجوز را از ما بگیری گویدمیاصناف 

یگیر شدیم و به ریاست جمهوري هم را دارند و خیلی از طریق اتاق بازرگانی پ

خوشبختانه در برنامه . منتقل شد و هر دوي اینها مستندات قانونی دارند

صنایع  این کار را به میراث فرهنگیمسوولیت ششم اصناف را حذف کردند و 

توانند موفق عمل کنند و چقدر می کهاینو گردشگري دادند ولی  دستی
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باید به آن توجه شود و مد نظر قرار گیرد  ی؛ ولنمیدانم راآنعملیاتی کنند 

  که اجرایی شود. 

در حوزه گردشگري حتما باید دولت در این  ییاببراي بحث بازار

کند، چون با شرایط فعلی براي بخش خصوصی امکان  گذاريسرمایهبخش 

به تنهایی وجود ندارد اگر شما کشورهاي دیگر مثل  گذاريسرمایهورود و 

و  کندمیترکیه، مالزي و... را هم مشاهده کنید دولت است که ورود پیدا 

. کندمیحمایت  رابخش خصوصی و دهد کرده و یارانه می گذاريسرمایه

براي توسعه گردشگري، حتما باید یارانه خاص پرداخت شود. دوستان اگر 

، و ، ترکیه، عمانمثل مالزي هاییاي در کشورتوانند مطالعهتمایل دارند می

هم مشابه ما بود.  در بخش گردشگري داشته باشند که شرایط شانامارات 

هاي طی مدت کوتاهی توانستند ظرفیت طورچهفهمید که  توانمی

به بخش خصوصی  کهاینو  ي خود را افزایش دهندهازیرساختگردشگري و 

در تبریز شوراي اسالمی شهر  تبریز هم کار مشابهی کرد. مثالًامتیاز دهند. 

معاف خواهد بود. یعنی  هاهر کسی هتل بسازد از پرداخت همه مالیات گفت

هیچ پرداختی بابت صدور پروانه و عوارض شهرداري نباید پرداخت کند. 

  به سرعت افزایش پیدا کند.  هاهتلهمین امر موجب شده تا ساخت 

رجام سیل گردشگران خارجی متقاضی ورود به ایران را ما پس از ب 

موانعی هست که اگر به سرعت حل و فصل نشود و ادامه پیدا کند  ؛ ولیداریم

  در این بخش با مشکل مواجه خواهیم شد و اثرات منفی خواهد داشت. قطعاً

ا براي بازدید از مجموعه یک موضوع دیگر را هم مطرح کنم؛ م 

خواست فعالیت رفته بودیم. در این کشور اگر کسی میدر مالزي  "مایدا"

خواست یک هتل بسازد مراجعه به مرکز (مایدا) اگر می مثالگردشگري کند 

یک از دادند و بعد کرد. یک هفته فرصت میو طرح خود را مطرح میکرد می

اگر  نداردکردند که طرح شما توجیه اقتصادي دارد یا هفته به فرد اعالم می

کردند. پیشنهاد ما ساخت هتل در فالن شهر صادي داشت اعالم میتاق توجیه
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که گیرد ت هم دراختیارتان قرار میتسهیالزمین هم با فالن متراژ و هست، 

اش؛ یعنی براي ساخت فالن بانک هست. این فرد هم براي موافقت اصولی

کرد و هم مراجعه نمی "مایدا"هتل، به هیچ اداره و ارگان دیگري غیر از مرکز 

ستید کارتان را توانمیکرد و ظرف یک هفته شما این مرکز نتیجه را اعالم می

  شروع کنید. 

بخواهید در ایران مجوز ساخت یک مرکز بین راهی  فرضاًحاال شما 

 عمدتاً کهاینبگیرید که یکی از ضروریات حوزه گردشگري است. ضمن 

ها را خیلی اجازه کنند مسن و پیر هستند و جوانافرادي که به ایران سفر می

دهند، این افراد نیاز به مراکز خدماتی بین راهی دارند. بین تهران و ورود نمی

قم و کاشان مراکز بین راهی تعدادشان خوب و مناسب است ولی در دیگر 

  ریم. شهرها این طور نیست و نیاز ضروري به این مراکز دا

اخذ مجوز مرکز خدمات بین راهی که بنده مطالعه و پرس و جو 

تا بتوانید مجوزش را بگیرید و  خواهدمیکردم حدود یک سال و نیم زمان 

سازمان آخري مخالفت نکند. یعنی باید از سازمان  کهاینتازه مشروط بر 

ري و و تراب نقلوحملاي، اي، برق و گاز منطقهزمین و اراضی، آب منطقه

  دستگاه مجوز بگیرید.  25تا  20زیست و از حدود ها و محیطپایانه

دعوت کرده بودم و  ايجلسهسازمان راهداري را به  نقلوحملمدیر 

کردند که اخذ مجوز از ما براي بین راهی، حدود یک سال ایشان هم تایید می

و زمان و فرصت  کندمیبرد. با این اوصاف چه کسی حوصله و نیم زمان می

اش را دارد که این کار را بدین نحو انجام دهد؟ ما باید براي این موارد هم 

  فکري بکنیم و بخش خصوصی را وادارکنیم از توانش استفاده کند.

رسد به نظرمی ؛ ولیما امروزه، بخش خصوصی فعال در این حوزه نداریم

بهترین واحد بخش خصوصی فعال، همین اتاق بازرگانی است که جمعی از 

ند به این بخش توانمیفعالین بخش خصوصی در این جا متمرکز هستند که 

  . ببرندها بهره آن تواناییدولت کمک کنند و از 
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  ایران در بایدها و نبایدهاي گردشگردي

  

  *محمدعلی شادي

  

هاي گردشگري در یک کار تحقیقاتی انجام دادم در خصوص چالشاینجانب 

ها را به دو بخش کشور؛ آنچه که مشخص است این است که ما این چالش

 5یا  4اساسی دولتی و خصوصی تقسیم کردیم. بر این مبنا، ما در دولت 

 گريتصديل در این بخش داریم که راهکارش را هم گفتیم؛ کاهش ضمع

 ي گردشگري خصوصی.هافعالیتدولت در حوزه 

نینی و قوا هاییچهارچوب یراث فرهنگی و گردشگريدر سازمان م 

هم به صورت و ما هم درگیرش هستیم( را براي گردشگري مشخص کردند

ها و تمدید آن؛ صدور مجوزهاي نظارت بر آن مثالً )تئوري و هم عملی

ي خدمات مسافرتی، بند الف و ب هست هاشرکتگفت این موارد در  شودمی

میدانید سازمان هواپیمایی، مجوز را با شرایط ویژه  کهطورهمانو بند الف را 

و  دستی، صنایع. بند ب را هم سازمان میراث فرهنگیکندمیخودش صادر 

  بند پ و ج را هم سازمان حج و اوقاف.  ، گردشگري

                                                           
 پژوهشگر و مدرس دانشگاه  
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سخت  کاهش وضعیتجا مطرح شد، حذف یا یکی از مباحث که آن

گردشگري،  گذارانسرمایهواحد خصوصی و  مجوزگیري بود که در اثر آن،

بیشتر به سمت گردشگري سوق پیدا کنند. چه در بحث هتل و چه 

  ي خدمات مسافرتیهاآژانس

مثال معضلی که اکثر  طوربهیک مسئله هم تمرکز این حوزه بود. 

بر اساس بند الف هواپیمایی، ي خدمات مسافرتی دارند این است که هاآژانس

بلیط هواپیما و قطار را باید از سازمان هواپیمایی بگیرند. و یا طبق بند ب، 

با سازمان  )چه داخلی و چه خارجی(برگزاري تورهاي سیاحتی و گردشگري

برگزاري تورهاي سیاحتی و زیارتی بر و طبق بند پ،  میراث فرهنگی است

معضلی است که دائما مدیران فنی و عهده سازمان حج و زیارت؛ و این 

ي مختلف با آن هستند. ما هاسازمان، درگیر ارتباط هاآژانسمدیران عامل 

اش را در این حوزه کاهش داده گريتصديمان این است که دولت تأکید

و نظارت، فعالیت کند. یعنی  سیاستگذاري(حوزه اجرایی) و بیشتر در حوزه 

و  سیاستگذارينقش دولت در بخش اجرایی را کمرنگ کرده و در حوزه 

  افزایش دهد. چه در حوزه داخلی و چه خارجی.  گذاريمشیخطنظارت و 

گردشگران  دانند براي کسب رضایتکه همه اساتید میطورهمان

  اهمیت زیادي دارد.آموزش و توسعه منابع انسانی  و نیز و تجهیزات تأسیسات

یعنی نظارت را بر عهده دولت و  مطالبات گردشگران،اگر این 

دستگاه دولتی  22و گردشگري و  دستی، صنایعسازمان میراث فرهنگی

گذاشته و بخش اجرایی را به عهده خصوصی بگذارند، با ارائه تسهیالت ویژه 

خش من مطمئن هستم که نتیجه خوبی خواهد گرفت. چون هرجایی را ب

خصوصی وارد شده، روندش به سمت توسعه بوده و موفق هم بوده است چون 

دهی برگشت سرمایه و سود کندمی گذاريسرمایهبراي بخش خصوصی که 

  مهم هست. 
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اي که مهم بوده و الزم است بدان اشاره کنیم، بحث تبلیغات دومین مسئله

بایدها و "عنوان را در این باب نوشتم تحت اي بنده مقاله. است المللبین

سازمان صدا و سیما، شبکه شما را به  "نبایدهاي تلویزیون گردشگردي ایران

عنوان شبکه گردشگري مطرح و معرفی کرد. اما من طرحی را نوشتم و شاید 

به نوعی از بدنه مجموعه بودم اما این کار را نقد کردم و دلیل آن هم  کهاینبا 

بکه گردشگري داخلی تلویزیونی نداریم. این بود که به نظرم ما نیازي به ش

ي داخلی تلویزیونی و رادیویی هاشبکهدلیلش هم این است که با این تعدد 

ي متنوع انجام بدهیم هابرنامهکه براي مردم خودمان  کندمیدر ایران ایجاب 

ي هاشبکهیا  )travel(ي تلویزیونی تراولهاشبکهولی براي کشورهاي خارجی 

در حوزه  نیازمند یک شبکه تلویزیونی تخصصیمرتبط با این حوزه. ما 

یم که چارچوب آن در آن طرح تعیین شده و محدوده هستگردشگري 

طلبد در آن دیده شود. در واقع به که بازار گردشگري ایران نیز می ايماهواره

ن و شرایط از ایرا کهاینویژه به بحث تبلیغات دارم و با توجه به  تأکیدنوعی 

ي متمادي براي گردشگري خارجی، ذهنیت منفی ایجاد شده هاسالآن، 

این ذهنیت منفی را براي گردشگران خارجی  هاسالاست و طی این 

تخصصی  ايماهواره، لذا بهتر است که یک شبکه اندکردهمند ایجاد عالقه

اد اي که ایجگردشگري و غیرسیاسی و حتی غیر مذهبی باشد چون هر شبکه

بنده  تأکیداغلب مباحث فرهنگ و سیاست درآن تاثیر گذار است. و  شودمی

بر  تأکیدتخصصی گردشگري با  ايماهوارهبیشتر بر تخصیص یک شبکه 

  اقتصاد و توسعه گردشگري هست.

گردشگري کشور و  تأسیساتبحث دیگر توسعه مجموعه و 

و  دستی ، صنایعسازمان میراث فرهنگی کهایناستاندارد سازي آنهاست. با 

 "اداره کل نظارت بر اماکن اقامتی و گردشگري"گردشگري اداره کلی بنام 

ولیت را به عهده دارد، ولی واقعیت آن است ودارد، و آقاي تیموري هم این مس

ها قدیمی و مستهلک شده و نیروهاي آن هتل تأسیساتکه  در حال حاضر، 
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ي هما بودم این را به عینه هاهتلهستند. زمانی که در گروه  انگیزهکمهم 

هاي ي هما (شرایطشان) قدیمی بوده و ساختمانهاهتلدیدم. پرسنل گروه 

ستاره مشغول  5ستاره و  4ي هاهتلهتل هم فرسوده شده و به عنوان 

اند و نیروهاي جوان و و فرسوده شده انگیزهکمهستند و نیروهاي آن هم 

و  هاهتل. درحوزه اندکردهپیدا ن دیده نیز به سمت آنها گرایشآموزش

من، یکی از معضالت که بارها  تأکیداقامتی و مراکز تفریحی مورد  تأسیسات

ستاره هما در  5و  4ي هاهتلمثال در  طوربهمشاهده کردیم این است که 

تهران، هتل بندر عباس و مشهد و شیراز، پرسنل آن حتی پرسنل پذیرش، 

ی را با گردشگران خارجی و حداقل یک زبان توانایی گفتگوي زبان انگلیس

ي بنیاد شرایطشان بهتر است ولی باز همین هاهتلخارجی را هم ندارند. 

  مشکل را دارند.

ستاره  5ستاره و  4ي هاهتلي اصلی گردشکران خارجی که هاهتل

 در زمینهچه را که موجود است ، ابتدا آنتأسیساتهست را باید از حیث 

بدهند و به نوعی بازسازي انجام شود؛ البته با تکیه بر ارتقاء کیفیت و خدمات 

  آموزش نیروي انسانی و سپس توسعه.

هتل 700در یک سال هم این مطلب مطرح شد که قرار است 

یبی بود. از آن ستاره درکشور ساخته بشود که در زمان خودش یک آمار عج5

آن زمان تا حاال به  و از )فکر کنم زمان آقاي بقایی بودهسال گذشت( 7زمان 

ستاره  5اندازه انگشتان دست هم ساخته نشد. هتل اسپیناس اولین هتل 

مطرح بود که بعد از آن ساخته شد و هتل قلعه گنج کرمان که بنیاد 

با هدف بیشتر اقتصادي و توسعه مناطق محروم و توسعه  راآنمستضعفان 

هتل ترنج کیش اشتغال و توسعه گردشگري در جنوب کرمان ساخت و نیز 

به نوعی به آن اشاره کرد؛ و هتل معین  توانمیکه هتل روي آب هست که 

در شمال و البته در مشهد. همه اینها هدفش فقط جذب گردشگر خارجی 
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نبوده است. هتل ترنج کیش شاید با توجه به شرایطی که دارد تا حدودي 

  است.موفق بوده 

تا این قسمت مشکل اساسی در بخش دولتی را برشمردیم: کاهش 

ی؛ که البته استانداردسازي به المللبینسازي، تبلیغات ، استانداردگريتصدي

تر است. مشکل عنوان معضل بخش دولتی نسبت به این سه حوزه مهم

ي بانکی الکترونیکی به عنوان معظل چهارم نیز عامل مهمی هازیرساخت

ي بانکی هازیرساختو بحث  استی یک قسمتش المللبینباطات است که ارت

هاي مختلف در حوزه هم یک بخش دیگر. در دنیا اکسپریال و سایت

ند به راحتی توانمیدر بزرگترین اکسپریال افراد  مثالًگردشکري وجود دارد. 

ها بشوند و با عضویت در آن از هر جاي مختلف دنیا هتل رزور وارد این سایت

در ایران این حوزه فقط در داخل و خیلی محدود  ؛ ولید و بلیط بگیرندکنن

مان بیشتر درآمدزایی و تأکیدچه مهم است این است که ما وجود دارد. آن

ی ما از این مزایا و المللبینی است که حوزه المللبینارزآوري در حوزه 

بانک گردشگري  مثالًکه رغم آناند. البته باید اشاره کرد علیامکانات بی بهره

بنده هم  کهاینبا اشاره به اح کرده اما هنوز عملیاتی نشده (این سایت را افتت

ها، نم تجربه نشان داده همیشه افتتاح) و باید عرض کنیمه دولتی هستم

 زیرساختشدن نیست. بنده شاهد بودم که سه یا چهار بار نشانگر عملیاتی

ي مختلف افتتاح گردید ولی هادورههاي گردشگري در ها و یا پورتالسایت

عملیاتی نشد و شخصا هم حضور داشتم؛ یکی در دوره آقاي غمخوار (رئیس 

سال پیش افتتاح شد  12سازمان سیاحت و گردشگري بنیاد بود) که حدود 

ولی اجرایی نشد یک بار هم در دوره آقاي مشایی به همین ترتیب. االن هم 

ندارم  ولی مطمئن هستم که عملیاتی و اجرایی  مسألهاین اطالع دقیقی از 

. جداي از بحث سرعت اینترنت و است هازیرساختنشده است و دلیلش هم 

، بحث عدم اعتماد را هم داریم. یعنی عالوه بر بحث سرعت هازیرساخت

، اطمینان الزم را هم نداریم. ما روي اینترنت هازیرساختاینترنت و نبود 
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  شودمیو سایتهاي داخلی زیادي است که  هاشبکهنداریم؛ االن  داخلی بحث

ما  هايند از طریق سایتتوانمیبلیط را خرید و رزو کرد ولی آیا در خارج هم 

  ي تلویزیونی.هاشبکهرزور کنند و از آن استفاده کنند؟ مثل 

بنده با  کهاینمن یک مورد جزیی دیگر را اشاره کنم و آن  نهایتاً  

که از  شودمیگردشگري ارزان قیمت مخالفم که هر دفعه هم دارد مطرح 

قدیم و گذشته هم مطرح و معروف بوده است. گردشگري جزء نیازهاي خود 

جزء کاالهاي لوکس  کهاینشکوفایی افراد در مثلث نیازهاي مازاد است و 

ست پ ري، گیفن،. ما چهار نوع کاال در دنیاي اقتصاد داریم کاالهاي ضرواست

بحث اصلی من این است که  ؛ ولیو لوکس که گردشگري جزء لوکس است

و ارزآوري  باید باشد. در داخل  المللبینگردشگري و درآمدزایی ما در عرصه 

بر این است و  تأکیدمخالف گردشگري داخلی و ارزان قیمت نیستم ولی 

تجربه ثابت کرده است که در طول این مدت بیشتر به دلیل ناآگاهی یا عدم 

، یعنی حوزه مراقبت از منابع گردشگري در سه حوزه ایران سازيفرهنگ

انسان ساخت، طبیعی و فرهنگی باعث شده که تخریب هم بشود و جالب این 

از این جیب به آن در گردشگري  صرفاًهم نداشته بلکه  ارزآورياست که 

 ارزآوريهم  قطعاًی توسعه پیدا کند المللبیناگر گردشگري  ؛ ولیجیب است

  ما بر آن است. تأکیددارد و هم اثرات مثبت اقتصادي که 

مربوط به نظارت بخش دولت است بخش که این است بنده  تأکید  

داده ي مسافرتی یک تسهیالت و خدماتی ارائه هاآژانسحتما براي نظارت بر 

هاي خیلی ضعیفی در نظرگرفته و کارهایی انجام شود. از قرار معلوم تشویق

شده که مشوق خوب و موجب ایجاد انگیزه نیست. بلکه باید کاري کرد که 

به دنبال این باشند که افراد را  کهایني مسافرتی و خدماتی به جاي هاآژانس

به نوعی در  ه باشند،ان گرداننده و ارز آورنداز کشور خارج کنند و خودش

کشور چه در حوزه داخلی و چه خارجی بروند به سمتی که گردشگر از خارج 

  بیاورند به داخل کشور و ارتباطشان به این سمت و سو باشد. 
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 کهاینتر بخواهم خدمتتان عرض کنم و کاربردي ترعملیاتیبه صورت خیلی 

باید سه سازمان صدا و سیما با  مثالًدر بحث شبکه تلویزیونی گردشگري 

 ، صنایع دستیآوري اطالعات و سازمان میراث فرهنگیوزارت ارتباطات و فن

قرار کنند که شوند و رابطه و تعامل بر و گردشگري، با یکدیگر باید هماهنگ

لبته بخش خصوصی چون قانون آن هم ما نوشتیم. که ا را چار چوب آن

ع تشخیص و یا هر جاي دیگر تصویب بینی نشده و در مجلس یا مجمپیش

ند توانمیي خصوصی هاشبکهنشده، لذا پس از تصویب در قانون اساسی، 

در حال حاضر به عنوان مشاور و مشورت دهنده  ؛ ولیمتولی این کار باشند

طبق قانون اساسی غیر از دولت  ند فعالیت کنند (چون در حال حاضرتوانمی

یویی و تلویزیونی داخلی و خارجی ندارد) شبکه راد اندازيراهکس حق هیچ

اري و معرفی و شناسایی شناخت زدفاتر کارگ اندازيراهدر حوزه تبلیغات هم 

گردشگري کشور در کشورهایی که ما وزارتخانه داریم توسط وزارت خارجه، 

 فرهنگ و و گردشگري و سازمان دستی، صنایعسازمان میراث فرهنگی

ارتباطات اسالمی (مجمع ارتباطات اسالمی) که این سه تا سازمان باید با هم 

بر وزارت امور خارجه باید متولی  تأکیدتعامل داشته و هماهنگ شوند. با 

ها سازمان هاي فرهنگی ما دست اینگريبشوند چون دفاتر فرهنگی و کنسول

گري و کنسول هاي فرهنگی در دفاترهستند. چون رایزنها وزارتخانه و

هاي ما مستقر بوده و فعال هستند. یک بخشی هم باید براي سفارتخانه

 قبالً مثالً. باشد هاي ما به سایر کشورهامعرفی کشور ما توسط نمایندگی

که من پیشنهادم ها سفارتخانهي فرهنگی را داشتیم در همین دفاتر هاهفته

به عنوان . ایی مثل مالزيبر کشورهاي آسی تأکیدي گردشگري است با هاهفته

ها هم به مثال یک هفته (هفته گردشگري ایران در این کشور) که خصوصی

به خوبی ما را معرفی کنند و حتی  هابرنامهدر این  ،کنندراحتی مشارکت می

. شودمیجا خیلی معلوم ي مسافرتی براي جذب در آنهاآژانسنقش 

ارشاد و  آن را باید دولت (سازمان میراث و گردشگري و وزارت زیرساخت
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ها به راحتی به آن ورود پیدا کنند و ها و دولتیخارجه) بگذارند و خصوصی

  . باید به نحو مطلوب ما را معرفی کنند

بنده دو هفته پیش با آقاي دکتر قادري در سازمان توسعه تجارت 

ند نقش ایفا کنند و توانمیبه راحتی  هاسازماناین  کهاینجلسه داشتم با 

هر  متأسفانهورود پیدا کنند ولی نقشی ندارند. دلیلش هم این است که 

در این حوزه ورود پیدا کند خود را  خواهدمیاي و سازمانی که مجموعه

هست. بنده  مسألهکننده و این خودش یک و نه هزینه داندمیبخش درآمدزا 

حذف حتی باید بخش دولتی  گريتصديدر اول عرایضم هم گفتم که 

یعنی دولت را باید  شود،حذف  باید کنممی تأکیدکاهش بلکه  گویممین

دولت باید  گريتصدي، خط مشی و نظارت بدانیم و سیاستگذاريمتولی 

توانم کاري را بنده بخش خصوصی هستم. من نمی فرضاًحذف شود. االن 

ام در حوزه گردشگري در ر کردهانجام دهم چرا؟ بنده بارها همایش برگزا

طرح بنده  "هاي مردمی در حوزه گردشگريمشارکت"کشور؛ اولین همایش 

نواره بزرگ ایران زمین را با بودم. من جش 93بود و دبیر آن نیز در سال 

آن را برگزار کنم و  خواهممیهاي مختلف و طرح عالی دارم و چارچوب

اگر من را  گویممی. گردشگري و ستیدفرهنگی، صنایع م سازمان میراثرومی

کنم، گیرم، خودم هزینه میآزاد بگذارند و اجازه دهند خودم اسپانسر می

 برگزارکنم سازمان میراث خواهممیوقتی  ؛ ولیکنمخودم هم اجرا می

مجوز؟ اگر آرم سازمان  گویدمیو گردشگري به من  دستیفرهنگی، صنایع

ي هابخشحتی  هاسازمانو گردشگري نباشد،  دستی، صنایعمیراث فرهنگی

عرض بنده این . اي را بگیرد و ببردگویند این آمده یک بودجهخصوصی می

بر این  تأکیدغیره باید فرهنگی و  میراث سازمان است که نقش دولت مثل

و  سیاستگذاريگذاري، مشیگرانه یعنی همان خطگري متولیباشد که تصدي

نمایشگاه همین هفته پیش   مثالًافتد؟ االن چه اتفاقی می ؛ ولینظارت
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ی گردشگري برگزار شده ولی واقعیت آن است که بخش خصوصی المللبین

  آن را برگزار نکرده است. 

سازمان میراث فرهنگی متولی باشد ولی بخش خصوصی آن را 

کنم بخش خصوصی می تأکیدبرگزار نماید و درگیر شود. وقتی بنده 

هاي مسافرتی) براي جذب گردشگران خارجی که به صورت دوره اي س(آژان

کننده متولی باشد (حمایت صرفاًباشد و دولت خودشان آنجا برگزار کنند، می

هاي فرهنگی که امروزه دفاتر فرهنگی و رایزن متأسفانهو هماهنگ گننده). 

که چه کند؟ فقط  داندمی اصالًبلد هست و نه  طرف نه زبان خارجه

جا و حق ماموریتش را بگیرد و یکسال با خانواده اش برود آن خواهدمی

ي گردشگري را هاهفتههمین  مثالًیا . کنمبرگردد. این بخش را عرض می

هایش را انجام ی) دولت باشد و هماهنگیالمللبیناش(متولی تعامالت متولی

  بدهد و بعد بخش خصوصی اجرا کنند. 

بر  شودمیمباحث و حرف در حوزه گردشگري بسیار است و آن هم که 

 ،تبلیغات ،دولت گريتصديکرد(کاهش  بنديجمعبخش  4مبناي این 

 ،حذف مجوزها ،دولت سیاستگذاريو  گذاريمشیخطحمایت معنوي و 

شبکه تلویزیونی گردشگري) یک بازنگري در قوانین و مقررات حاکم بر حوزه 

ورت بگیرد که شاید همه این مسایل و مشکالت حل شود گردشگري کشور ص

ه خوب ک شودمیتعریف ها بازچرا که در بازنگري نقش دولت و دیگر نقش

دستگاه متولی امر که سازمان  22به کمک الیحه آن باید توسط دولت (

میراث فرهنگی و گردشگري متولی امر است) تهیه شده، به مجلس ارایه شود 

بازنگري کند؛ این از یک طرف و از طرف دیگر نیز بخش و مجلس هم 

سازمان دولتی باید حضور  22خصوصی باید درگیر کارشود. البته هم این 

ترافیک گرفته تا  نقلوحملاز . داشته باشند چون درگیر کار هستند و مرتبط

  در این امر مشارکت کنند. غیره متولی امر گردشگري هستند. باید 
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اسم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  کهایندیگر هم  مسألهیک 

بحث شد و بنده هم این نام را زیر سئوال بردم و نقد  ايجلسهگردشگري در 

 راآنجا شروع کنیم و که اگر از آن. کردم که البته خودم هم زیر سوال رفتم

میراث  . اسم سازمانشودمیها و گفتگوها حل حل کنیم خیلی از این بحث

در هیچ کجاي دنیا چنین . دستی و گردشگري غلط استصنایع فرهنگی،

سم هست یا سازمان یبینید. یا وزارت توراسمی را نخواهید دید و نمی

دستی، میراث ها گردشگري، صنایعدر صنعت توریسم همه این. سمیتور

 فرهنگی زیر مجموعه هست. بنده خودم مدتی در بنیاد مستضعفان بودم و با

دانم که االن سیاست جدید بنیاد شناسم و میآنجا آشنایی کامل دارم و می

و مراکز مرتبط با آنها را بفروشد و خبر دارم که آقاي  هاهتلاین است که 

هاست. با توجه به فرمایشات مقام کیا و دوستانش قصدشان فروش اینسعیدي

ي هافعالیتگري و بنیاد از کارهاي هتلداري و گردش کهاینمعظم رهبري بر 

کسی نیست  متأسفانهرا دارد ولی  هاهتلاجرایی خارج شود، بناي فروش این 

گران قیمت هستند که  هاهتلکه به قدري این اینها را بخرد، به دلیل آن

میلیارد قیمت  800 را هتل استقالل مثالًکسی قدرت خریدشان را ندارد، 

ه ساختمان فرسوده شده و مستهلک و بیند کگذاشتند. خوب خریدار می

باید با یک عزم فرا  مسألهکنم این . براي همین بنده فکر میشودمیپشیمان 

که از حوزه دفتر مقام معظم رهبري حل ملی حل و فصل شود و بهتر آن

  . شود

از طرف دولت  ايالیحه تأکیدبازنگري قوانین اگر با  کهاینخالصه 

ضروري است. اتحادیه  ،و همفکري و مشارکت بخش خصوصی و اتحادیه باشد

 تحقیقات داران، و مرکزداران، رستورانداران، اتاق بازرگانی، هتلآژانس

استراتژیک مجمع تشخیص به عنوان متولی این بحث چون به نوعی 

، این تر است به عنوان متولی این امراش از دولت هم فراگريتصدي

گانه در حوزه گردشگري و بخش خصوصی را جمع کرده و در 22ي هاسازمان
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ها یا بازنگري در قوانین متمرکز نماید تا بتواند کار قالب مجموعه همایش

بندي کرده و خروجی را به تهیه نموده و جمع ايالیحهبازنگري قوانین را در 

  مجلس ارایه کند بلکه به نتیجه برسد. 

ولی یک طرح  ی گردشگري واحد و مجزا نداریمکل ما سیاست

نفر از کارشناسان  4توسط سازمان میراث فرهنگی و  83تا  79سال  جامع در

تهیه و تدوین شد که البته ناقص بوده و  گردشگريسازمان جهانی 

  هاي زیادي دارد و تاکنون هم اجرا نشد.کاستی

این یک روش است در حوزه گردشگري؛ چون بنده دو سه  اصالً 

کشور از جمله فلیپین را بررسی کردم و مشاهده نمودم که یک روش کلی 

، گروهی از کارشناسان خود را با توجه به گردشگرياست که سازمان جهانی 

نیاز و درخواست هر کشوري،  با هماهنگی و همکاري همان کشور و سازمان 

با یکدیگر بسیج و طرح جامع گردشگري را تدوین و فعال متولی گردشگري 

تهیه شده و موجود است ولی اجرا نشد  قبالًکنند. یک بار هم براي ایران می

و اگر بخواهیم  جامع دیدندي کلی را هم در همان طرح هاسیاستزیرا 

گري مرکز مجمع ي کلی گردشگري را تهیه کنیم با متولیهاسیاست

همه متولیان امر گردشگري و  که صورتی در، مصلحت نظام تشخیص

ي دخیل ریزبرنامهو  سیاستگذاري، در دولتی و خصوصی اندرکاراندست

نباشند و نظر ندهند مثل همان طرح جامع گردشگري که انجام نشد، باز هم 

هاي گردشگري، اتحادیه االن در اتحادیه مثالً. خوریمدر اجرا به مشکل بر می

کرمان (اقاي کرمانی) همیشه در همه جلسات مخالف هست و ن ادارآژانس

خواهی از ایشان نظر گذاريسیاستگیري و بحث دارد. چون که در تصمیم

حق هم دارند. پس این مطلب حتما باید مد نظر قرا  نشده است و احتماالً

نظران دعوت و نظر از کلیه صاحب هاسیاستبگیرد که در صورت تعیین 

  خواهی شود.
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