وﯾﻼﺳـﺎزی ،داغ ﻓﻘـﺮ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺑـﺮ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻤﺎل اﯾﺮان
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،وﯾﻼﺳﺎزی در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻧﯿﺴﺖ،
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ آن در ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﻣﻞ
ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻫﺸﺪار را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ارزان ﻗﯿﻤﺖ ،وﯾﻼﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن
ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ وﯾﻼﺳﺎزی و وﯾﻼﺧﻮاﺑﯽ را در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺒﻮد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزان ﻗﯿﻤﺖ رﺳﻤﯽ
ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺣﻮزه ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺪاﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺰک ﮐﺮده ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻀﺎﻋﺖ اﻗﺎﻣﺘﯽ رﺳﻤﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﺘﻞ ﭼﻨﺪ

ﺳﺘﺎره ،ﺗﻌﺪادی ﻣﻬﻤﺎﻧﭙﺬﯾﺮ و ﭘﻼژﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻏﯿﺮ
اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼس درس
ﻣﺪارس و اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،وﯾﻼﻫﺎ در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﺎر اﺻﻠﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان را ﺑﺮ
دوش ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺮدن از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ وﯾﻼﺧﻮاﺑﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ‘آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ’ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺘﻞ ﺧﻮاﺑﯽ را دارد و ﻧﻪ
ﻣﺸﻘﺎت اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﻼس درس ﻣﺪارس و ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺎرک ﺧﻮاﺑﯽ را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آورد و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪه راﺿﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری
ﻗﻘﻨﻮس ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ  10ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﯾﮑﯽ از ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ
ﺳﺘﺎره ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﺑﻮدن آن ﻫﻢ ﺷﮏ ﮐﺮد ،ﺣﺪود 15
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮ آب ﻣﯽ ﺧﻮرد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  30ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮش آب و ﻫﻮاﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻤﭽﻮن
ﭼﻤﺴﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮر ﯾﮏ وﯾﻼی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ وﯾﻼی
ﻟﻮﮐﺲ ﺗﺮ را داد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺐ
ﺑﯿﻦ  500ﻫﺰار ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪون ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬا
ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﻼﺳﺎزان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی وﯾﻼﺳﺎزی و
اﺟﺎره آن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ در وﯾﻼی درﺑﺴﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﯿﻦ  200ﺗﺎ  500ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺐ را ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
** ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﺶ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮل درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮاﮐﺰ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﻮرﯾﺴـﺘﯽ ﮐـﻪ از ﺟـﺎذﺑﻪ ﻫـﺎ و ﭘﯿـﺶ درآﻣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﮐﺜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ را در اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻮن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻫﯿﺮﮐﺎﻧﯽ 550 ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺧﻂ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ 330 ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ ،آداب و رﺳﻮم و آﺋﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮم ﮔﺮدی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ
و ﮔﺮدﺷﮕﺮ ،ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ اﺳﺖ.

در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﻮه ﮔﺮی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﭘﺬﯾﺮی و آﻣﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺳﺘﺎن ﺟﻮر
درﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮد  200ﻫﺘﻞ ،ﻣﺘﻞ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮای ﻣﺠﺎز
ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻘﻂ  20ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دل وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻤﯽ
زﻧﺪ.
ﮐﻤﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﻪ ﺗﺎزی
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آﻣﺎر اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﺎدرﺧﻮاﺑﯽ دﻟﯿﻞ
ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﺳﺘﺎن
ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺸﯿﻨﺎن اﻣﺮوزه ﺑﻪ وﯾﻼﺧﻮاﺑﯽ و وﯾﻼﺳﺎزی روی آورده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻓﻘﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه رﺳﻤﯽ و آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺷﻤﺎل
ﮐﺸﻮر ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎل  ،97ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  91ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺣﺪود  40ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ﺑﯿﺶ از  50ﻫﺘﻞ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ  12ﻫﺰار و 486
ﺗﺨﺖ و  4ﻫﺰار و  519اﺗﺎق و ﺑﯿﺶ از  30ﻫﺘﻞ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ دارد.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ  264ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ) 23ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 20
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﻘﻂ ﺣﺪود  60ﻫﺘﻞ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ دارد
ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آن ﻫﻢ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻫﺎی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺑﯿﺶ از  90ﻫﺰار وﯾﻼ و ﺧﺎﻧﻪ اﺟﺎره ای ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در اﺳﺘﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﺑﯿﺶ از  500ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در
واﻗﻊ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎی رﺳﻤﯽ را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ
و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای وﯾﻼﺳﺎزی ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ.
‘ﭘﺎرﺳﺎ ﺳﭙﻬﺮی’ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮر ﻟﯿﺪرﻫﺎی ﻣﺎزﻧﺪران در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در
اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﺎ ﻫﺘﻞ ﮔﯿﺮﺷﺎن ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﯾﺎ آﻧﻘﺪر ﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺪارد.
وی اﻓﺰود :در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﺶ و ﯾﺎ ﻗﺸﻢ
ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺗﻮان
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺸﺎر را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮ را ﺑﺮای
اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ راﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﭙﻬﺮی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺘﻞ داران در اﯾﺎم ﭘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺗﺎق ﻫﺎی رزرو ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺗﻮر
را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان
اﺟﺎره دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ.
اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮔﻔﺖ :ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﺘﻞ
ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﺻﻼ ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ اﻗﺎﻣﺖ در آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد و
اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران و اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ﻫﺎی آن
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺮﮐﯿﻪ ،دﺑﯽ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
** دور ﺑﺎﻃﻞ وﯾﻼﺳﺎزی
‘زﯾﻨﺐ آﻗﺎداداﺷﯽ’ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﻮد ﻫﺘﻞ
ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ،ﻫﺘﻞ داران آﻧﻘﺪر ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اروﭘﺎ از ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺮج ﺑﺮ ﻣﯽ دارد.
وی اﻓﺰود :در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺼﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮروز ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺘﺎره ﻫﺎی ﻗﻼﺑﯽ ﺳﺮدرﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ وﯾﮋﮔﯽ
آﻧﻬﺎﺳﺖ ،آﻧﻘﺪر ﮔﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ  10روز اﻗﺎﻣﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﯾﮏ وﯾﻼی  40ﯾﺎ  50ﻣﺘﺮی ﺧﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﺮا دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ،وﯾﻼ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ وﯾﻼﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاف ﺑﺮای ﻫﺘﻞ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ
دﻫﻨﺪ ،وﯾﻼ ﺑﺴﺎزد ﺗﺎ ﻫﻢ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اش ﺣﻔﻆ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻗﺎ داداﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ
وﯾﻼﺳﺎزی ﺣﻖ دﻫﯿﻢ ،اﻓﺰود :اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف ﻧﺎﺑﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺎزﻧﺪران و ﺳﭙﺲ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی درﺑﺎره ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
وﯾﻼﺳﺎزی و وﯾﻼﺧﻮاﺑﯽ ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ
و ﭘﯿﮕﯿﺮی دارد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺎزﻧﺪران اﻗﺪام ﻫﺎی ﻗﻬﺮی و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﯾﻼﺳﺎزی را ﭼﺎره ای ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه داﻧﺴﺖ و
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﯾﻼ ﺳﺎزی ،اراﺋﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

وی دوﻣﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮدﺷﮕﺮی وﯾﻼﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻃﯿﻒ
ﺑﻬﺎی اﻗﺎﻣﺖ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺎﻓﺮان
و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﺎﻣﻞ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.
** ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﻌﺎون ﮔﺮدﺷﮕﺮی اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ
ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﺎزﻧﺪران را
ﮔﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :روال ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی اﻗﺎﻣﺖ
ﻫﺘﻠﯿﻨﮓ ،ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻤﺘﺮ در ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
‘ﻣﻬﺮان ﺣﺴﻨﯽ’ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺘﻞ داری در ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﮑﻞ
ﺳﻨﺘﯽ دارد ،اﻓﺰود :ﻫﺘﻞ داری ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻨﺮ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺘﻞ داران ﮔﺮاﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﻗﺎﻣﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
اﺟﺮای روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮی و ﯾﺎ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﺎق ﻫﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  200ﻫﺘﻞ ،ﻣﺘﻞ
و ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮای رﺳﻤﯽ در ﻣﺎزﻧﺪران وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﻢ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ
از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻣﺴﺎﻓﺮان از ﻫﺘﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺴﻨﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی

وﯾﻼﻫﺎی

اﺳﺘﯿﺠﺎری را ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ﻫﺎی
ﻣﺎزﻧﺪران داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ را
ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎن آﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار در
ﺑﺨﺶ ﻫﺘﻞ ﺳﺎزی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻓﺼﻠﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻫﺘﻞ داران و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه داران رﺳﻤﯽ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دل ﺑﻪ
اﯾﺎم ﻧﻮروز و ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﺧﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﯿﺒﺸﺎن
را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﻠﻤﯽ در اﺳﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﻧﮕﯿﺮد،
ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺟﺰﯾﺮه ای و ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﮔﺮﯾﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﻫﻢ

اﮐﻨﻮن و ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ زد.
وی ﮔﻔﺖ :وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری آﻣﻮزش ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻫﺘﻞ
داری و آﮔﺎه ﺳﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ذاﺋﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر
ﺑﺎ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه داران اﺳﺘﺎن ،ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺎه و ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزش ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻫﺘﻞ داری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺪرک اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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