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وی درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺗﻮرم در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻓﺮار از
وﺿﻌﯿﺖ رﮐﻮد ﺑﺎزار ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﺘﺎﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻧﻔﺮوﺧﺘﯿﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮدا ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ .ﯾﮏ
ﺗﺎﻻر اﮔﺮ ﯾﮏ روز را از دﺳﺖ دﻫﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آن راه ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﺧﺴﺮو اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﻧﯿﺎ ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد و در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﻢ ﻋﺮوﺳﯽﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻣﺴﺎل
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی ازدواج ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه
و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
روﻧﻖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻻﯾﻞ
ﻣﺘﻌﺪدی را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻮده و اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم در اﯾﻦ
ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ اﯾﺎم ﺣﺞ ﺑﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ ﻣﻮﮐﻮل
ﺷﻮد.
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﻧﯿﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺴﺎدی ﺑﺎزار ﺗﺎﻻرﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ رﮐﻮد را ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در اﻃﺮاف
ﺷﻬﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﻧﻮﻋﯽ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
دروﻏﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﻏﻬﺎی اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ و ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎده اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ،
ﺷﻬﺮﯾﺎر ،ﮐﺮج و ﻟﻮاﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎغﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻫﻢ آﻧﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎغﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ،ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد
ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪ
اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﻓﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ اﺟﺎرهای ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞﻫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 ۳۵ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎﻻرﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﻧﯿﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻦ
 ۳۵ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود
اﯾﻦ ﺻﻨﻒ از رﮐﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎ زﻣﺎن اوج ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن در ﺳﻄﺢ ﺗﻬﺮان
ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﻟﻦ
آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﺪ ،ازدواج داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ را ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺎغﻫﺎ و ﺗﺎﻻرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺟﻮازدار ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﻗﯿﺎس
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دارای ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺤﻞ دارای ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ
ﮐﺴﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺻﻼ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﯿﺎسﻫﺎﯾﯽ ورود ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ
و اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺎﻻرﻫﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.

ﺷﻬﺮداری و ﺗﺎﻻرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎرچﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽروﯾﻨﺪ
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﻧﯿﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از
واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺳﺎلﻫﺎی
ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮداری ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺿﺎﺑﻄﻪای ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
و ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده
اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﻋﺪهای از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﻫﻢ واﺣﺪ ﺧﻮد را ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺎﻻرﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﯽ ﺳﻪ
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۴ﺗﺎﻻر ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮑﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﻻر ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ
وﺳﻌﺖ  ۶۰۰ﺗﺎ  ۷۰۰ﻣﺘﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻋﺮوﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﺮﻓﺮوش ﻣﺎ در ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺎر ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺪود  ۲۱۰ﺗﺎ  ۲۲۰ﻣﺮاﺳﻢ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ
اﻣﺮوز ﭘﺮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺎ ﺣﺪود  ۱۲۰ﺗﺎ  ۱۳۵ﻣﺮاﺳﻢ در ﻃﻮل ﺳﺎل
دارد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ  ۴ﻣﺎه اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﭘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺎغﻫﺎی اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۲۵ﺗﺎ
 ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺗﺎﻻرﻫﺎ در ﺑﺎغﻫﺎی اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﻧﻔﺮی
 ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد.
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