عضو شوراي عالي ميراث فرهنگي وگردشگري ومدیرعامل هلدینگ
توگو با «ایران» تأکید کرد:
گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) در گف 

ضرورت عرضه محوری
در صنعت گردشگری ايران

درآمــد زایی ،اشــتغالزایی ،فقرزدایی ،عدالت گســتری ،پايداري و . . .ازمهمترين كاركردهاي صنعت گردشــگری اســت،
دکتر «غالم حیدر ابراهیمبای سالمی» مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا)می گوید اين صنعت به طور
جدي در دستورکارهمهدولتهاي جهانقرارگرفتهومیتواندبعنوانیکصنعتپرمنفعتوپرسودموجبتحول ساختار
نظام اجتماعی شــود .به بــاور او که بارويكرد یک جامعه شــناس کارهــای مطالعاتی زیــادی انجام داده ،ایــران بعنوان يك
«کشورموزه» هنوز نتوانسته جایگاه مناسب خود را در سطح بینالمللی پیدا کند و در واقع دربازاریابی جهانی براي صنعت
گردشگري فعال محلی از اعراب ندارد .حاال او عزم ً
براين كرده تا در هلدینگ گردشگری ،با ارائه و اجرای طرح «صدهتل -صد
کســب وکار» ایران را بعنوان یک مقصد معتبــر در بازاریابی جهانی معرفی کند تااين صنعت را از وضعيت ســنتی و تقاضا
محوری به سمت عرضه محوری سوق دهد .گفت و گوی ما با ابراهیمبای سالمی را درادامه میخوانید:

سالنامه 96

گزارش
وژیهاقتصادی

274

بــا توجــه بــه اینکــه گردشــگری بعنــوان یک
صنعت تلقی میشود در حال حاضر جایگاه این
صنعــت را در مقایســه با کشــورهای دیگر چگونه
ارزیابی میکنید؟
گردشــگری اكنــون بــه مهمترین صنعت جهــان تبدیل
شــده و ازموجبات تحول ســاختار نظام اجتماعــی در فرايند
«جهانيشــدن» استبنابراین در ابعاد اقتصادی،سیاسی،
فرهنگی واجتماعي بسیار پراهمیت اســت .دردو دهه اخیر
به دلیل کار کردهای مفید این صنعت از جمله درآمد زایی،
اشــتغالزایی ،فقر زدایی ،عدالت گســتری ،پایــداری و حفظ
محیط زیســت گردشــگري در دســتور کار همه دولتهای دنیا
قرارگرفتهاستومهمتراینکهاغلبکشورها،استراتژیملی
و بینالمللــی خــود را برمبنای توســعه صنعت گردشــگری
بنا نهادنــد و در برنامههــای ملی خود ،صنعت گردشــگری
را بعنــوان یک صنعت مهم بــه ویژه از دیدگاه اشــتغالزایی
وحفــظ محيط زيســت مــورد توجه قــرار میدهنــد ،از طرف
دیگــر اقتصــاد شــهری ،اقتصاد بومــی و محلــی در صنعت
گردشــگری به نحو مطلوبی تعریف شده و فرآیند میزبانی و
ميهمانی،بهیکیازسیاستگذاریهایاصلیتبدیلمیشود
کــه در برنامه و هم در اجــرا مورد توجه اکثر کشورهاســت .در
ایــران هم مســئوالن عالیرتبــه مثل مقام معظــم رهبری و
رئیسجمهــوری در خصــوص سیاســتگذاریهای خــود
در صنعــت گردشــگری اظهــار نظرهــای مفیــد و مؤثــری را
بیان داشــتند بطوریکــه در بند  50سیاســتهای کلی برنامه
ششــم توســعه ،توســعه صنعت ایرانگردی و 5برابر شــدن
گردشــگران خارجی در ایران مــورد تأکید مقــام رهبری قرار
گرفت ،رئیسجمهوری جناب دكتر روحاني نيز در برنامهها
وسخنرانیهایخودبرتوسعهصنعتگردشگریوتوجهبه
این صنعت بارها تأکید کردند .اما متأسفانه به نظر میرسد

دولــت و وتيم اقتصادی آن به توســعه صنعت گردشــگری
خیلــی بــاور ندارند چراکــه تاکنون هیــچ برنامه جــدی برای
توســعه صنعت گردشــگری ايران ازســوی بخش اقتصادی
دولت ارائه نشــده اســت در الیحه برنامه ششــم توســعه که
مهمترین ســندی بودصنعت گردشــگری حتی يك عبارت
جدی نداشــت ولي در مجلس تا حدودي جبران شد .یعنی
هــم درسیاســت وهــم درراهبــرد و تدویــن برنامــه ،دولــت
درزمینهتوسعهگردشگریتاخیروتعللداشتهاست،چراکه
هنوز نتوانسته اولویتهای این صنعت را در کشور مشخص
کند ،از این رو ايران دربرنامه ريزي براي توســعه گردشــكري
دچار مشــکل جدی است .بخش خصوصی و جامعه جلوتر
ازدولتدراینصنعتحرکتمیکنند،امروزشاهدهستیم
کــه گروههــای کار آفرین ،ســرمایه گــذاران و فعــاالن بخش
خصوصی به این صنعت حســاس تر شــدند و بیشتر تالش
میکننــد ،ولــی متأســفانه زمینه حمایــت ازســرمايه گذاري
درایــن صنعت هنوز بوجود نیامده اســت ،تــا آنجا كه رئیس
مجلس شــورای اسالمی ،در ســخنرانی خود در باره موضوع
بررسی تشــکیل کمیســیون ویژه اظهار كردهاندکه «صنعت
گردشگری در ایران هنوز از اهمیت باالیی برخوردار نیست»
و ایــن برخالف تصورات مردم و سیاســتهای مقام معظم
رهبــری و رئیسجمهــور اســت .مــا از دولــت میخواهیم تا
برنامهها و اولویتهای خود را در این صنعت اعالم کند.
اگربخواهیمکشــورراازنظرصنعتگردشــگری
باکشــورهایدیگرمقایســهکنیمجایگاهایراندرچه
رتبهایقراردارد؟
بایــد گفــت کــه مــا در رتبه پاييــن قــرار داریــم ،در بحث
اقامــت وهتل وضعیت خوبی نداریــم و در بحث ورودیها
هــم نســبت بــه کشــورهای دیگــر از وضعیــت مناســبی بر
خوردار نیســتیم .ببینیــد وقتی ترکیــه بیــش از  35میلیون

گردشــگر دارد وامارات میزبان بيش از 17میلیون گردشگر
اســت تعدادواقعي گردشــگران ایران به  5میلیون نفر هم
در ســال نمیرسد پس در وضعیت مناســبی قرار نداریم از
طرفی باید توجه داشت که ماداراي يك کشور موزه هستیم
و «شــهر موزه»هایی مثــل اصفهان ،يزد ،مشــهد .همدان،
اهواز ،كرمانشاه ،شیراز و . . .داریم که مورد توجه گردشگران
بینالمللــی هســتند و مــردم جهــان عالقمنــد هســتند از
جاذبههــای گردشــگری فاخردیــدن کننــد و درجاذبههای
خدماتــي هماننــد گردشــگري پزشــكي منابع و اســتعداد
بااليي داريم که متأســفانه براي بهره بــرداري آمادگی الزم
را بويــژه از نظــر اقامــت مناســب وحمــل ونقــل نداریم به
عبارتی در حال حاضر صنعت گردشــگری در ایران سنتی،
محدود و پراکنده اســت وهنوز وارد مرحله توسعه صنعت
گردشگری به شکل معنا دار و جدی نشده ،به همین خاطر
فعــاالن صنعــت ،هــم در هتلهــا و هــم در مجتمعهــای
توریســتی به ویژه در شــرکتهای تــور گردانی با مشــکالت
زیادیروبروهستند.
بــه گردشــگری پزشــکی اشــاره کردیــد ،در ایــن
خصوصچهکردید؟
یکــی از جاذبههــای خدماتــی در ایران که به شــکل فاخر
و تخصصــی وجــود دارد گردشــگری پزشــکی اســت که یک
شاخه از گردشگری سالمت هست ،در واقع ما در گردشگری
پزشکی دو صنعت مهم و استراتژیک را داریم یکی صنعت
پزشــکی اســت که ارائه خدمات پزشــکی به شکل تخصصی
مبتنیبربیمارستانونسخهپزشکیداردویکیهمصنعت
گردشــگری اســت که بــه انــدازه کافــی پیچیــده و تخصصی
هســت .ما درصنعــت گردشــگری تقریبــاً یک کشــور عقب
افتــاده هســتیم چون از صنعــت هتلــداري و از میهمانداری
مناسببرخوردارنيستيم.
یعنــیوضعیــتمــادرایــنحــوزهگردشــگری
وضعیتنگرانکنندهاست؟
تــا زمانیکــه مــا متكي بــه فــروش منابــع خام هســتیم،
درآمدهای نفتی داریم و بايك اقتصاد رانتي ومديران نفتي
مواجه هســتيم طبیعی اســت که این مشــکالت باقي است.
به هر حال صنعت نفت صنعت درآمدزایی اســت اما فرق
درآمد در صنعت نفت با صنعت گردشــگری در این اســت
که درآمد صنعت گردشــگری مستقیم به دست خود مردم
میرســد یعنی از ابتدا کــه آژانسها درمبــدا تورهارا تعریف
میکنند ،در ایــران هم آژانسهای گردشــگری وتورگردانان
و آژانسها ومؤسســات میزبان پــول را دریافت میکنند پول
ودرامد دردست مردم اســت .از وقتی که گردشگر وارد کشور
میشــود به راننده ،هتل ،رســتوران ومغــازه دار پول میدهد
در واقع مســتقیم درآمد به مردم میرســد و به نوعی پول در
بین مردم توزیع میشود به همین دلیل اشتغال زایی و تأثیر
درآمد صنعت گردشــگری مستقیم اســت و باعث میشود
جریــان اقتصادی جدیــدی در بازارهــای محلی و ملــی و در
شــهرهای مختلف که گردشــگران وارد آنها میشــوند ایجاد
شــود بــه عبــارت ديگراثرتكاثــري وضريب تاثيرومشــاركت
اقشارمختلفدرصنعتگردشگريگستردهوفزايندهاست
اما در صنعت نفت ،پول ابتدابه دســت دولت میرسد و این
مردم هســتند کــه باید از دولــت پول بگیرند بــه همین دلیل
اســتکه دنیــا از صنعت گردشــگری اســتقبال میکند چون
این صنعت عدالت گســتر ،فقر زداومشاركتآفرين است و
به حفظ محیط زیست نسبت به ديگر صنايع كمك میكند.
يكي از مشــكالت عمده اين اســت كــه درســطوح باالعمدتاً
دولتهــا افــرادی رابراین صنعت میگمارند کــه دراین امر
مطلــع ومتخصص نیســتند و در واقع با این صنعت نا آشــنا
هستند وفرصتهای بســياري ازدســت میرود .گردشگری
نیــاز بــه افــراد کارشــناس و متخصــص دارد و مدیــران ایــن
صنعــت بایدبامبانــي والفبــای ایــن صنعــت آشــنا باشــند
درغیرایــن صورت زمــان طوالنی را از ملــت ،دولت خواهند
گرفتتابتوانندتصمیمبگیرند.
برای کوتــاه کــردن دســت دالالن و قاچاقچیان
انساندربحثگردشگریسالمتچهکردید؟
در ایــن بخــش بــا ورود هلدینــگ گردشــگری تأمیــن
اجتماعــی «هکتــا» بــه گردشــگری ســامت موجب شــد
که گردشــگری پزشــکی وتخصصــي بعنوان برنــد اصلی و
هــدف مورد توجه قــرار گیرد به دلیل اینکه ســازمان تأمین
اجتماعــی دومین ارائهدهنــده خدمات درمان در ســطح
کشورواولینارائهکنندهخدماتداروییاست.اينسازمان
داراي400کلینیک و70بیمارســتان اســت ودر بیشتر نقاط
کشــور مراکــز درمانــی مناســب دارد ،بنابراین گردشــگری

