پزشــکی یکی از اولویتهــای ما بود که بعنوان یک شــاخه
از گردشــگری ســامت تعریــف کردیــم و توانســتیم بــه
ســاماندهی تخصصي آن اقــدام کنیــم .از طرفی به کمک
 15بیمارســتان ســازمان و 7بیمارســتان بخش خصوصی
با 44کشــور خارجی در این زمینه تفاهم نامه امضا کردیم،
دراینزمینهمطالعاتخیلیوسیعیانجامشد.بارویکرد
تخصصی که در تفکیک گردشــگری پزشکی از گردشگری
درمانی و تندرســتی و پیشــگیرانه اعمال شد هگتا توانست
یــک رویکــرد تخصصی نــو و کارشناســی شــده ارائــه دهد
کــه االن در مرحلــه اجــرای قــرار دارد و امیدواریــم بتوانيم
ایــن گردشــگری را ســاماندهی کنيــم تاايــن امــر از دســت
قاچاقچیان و دالالن خارج شود.
برنامههــایبلندمدتشــمابهویژهبــرایجذب
سرمایهگذارانخارجیدراینصنعتچیست؟
براســاس مطالعــات ملــی و بینالمللی اســتراتژی این
هلدینــگ را تعریــف و مدلهــاي کســب وکار دنیــا بــه ویــژه
کشورهای غرب آسیا ،آســیای جنوب شرقی و حتی مدلهای
گردشــگری در کشــورهای اروپایی و امریکایی را هم مطالعه
کردیم وراهبرد اصلي را براســاس توســعه گردشگري پايدار
مناســب ايران ترسیم کردیم .در جهت هم افزایی و استفاده
از امکانات موجوددر ســازمان تأمین اجتماعی برنامه ريزي
شد ،درپي دســتور مديرعامل محترم ســازمان اداره سهام و
مدیریت شــركتهاي مربــوط به هلدینگ گردشــگری تأمین
اجتماعــی«هکتا»ســپردهشــدبههمیــن دلیل ،اســتفاده از
ظرفیتهایموجودرادراولویتودستورکارخودقراردادیم
تا برای توســعه بر مبنای مدلهای جدید مبتنی بر مطالعات
بینالمللــی حرکــت کنیم ،بــراي بازســازي در همين راســتا
بازسازی«هتلهماییک»مشهدراداشتیمکهکارنمونهای
اســت که در حال حاضر ،کشــورهای اروپایــی و عربی از طرح
اتاقهــاي آن الگو برداری میکنند .ســبک این هتل براســاس
مدلهای  2017بوده آنهم كمتراز نصف هزینه وزمان نسبت
به امور مشــابه توانســتیم باالتر از اســتانداردهای اروپایی کار
بازســازی آن را انجــام دهیــم ،در بحــث طرحهــاي توســعه
نیــز مطالعات ملــی و بینالمللــی را جمع کردیم ،مســائل
و مشــکالت ایــران و مقتضیات فرهنگی و ارزشــی ایران را مد
نظــر قرار دادیم و طرحــی را باعنوان «صدهتل ،صد کســب
و کار» ارائــه کردیم که این طرح ،تنها طرحی اســت که دارای
بیانیه مشــخص اســت از طرفی مهمترین طرح گردشگری
در ده سال اخیر کشوراست که ارائه شده این طرح توان این را
دارد که ما را از حالت سنتی و تقاضا محوری به سمت عرضه
محوری سوق دهد ،اگر این طرح در کشور اجرا شود باتوسعه
مقاصد در ٣١اســتان كشورما در گردشگری به سمت عرضه
محــوری حرکــت خواهیــم کــرد و امــکان بازاریانــی ملــی و
بینالمللــی برای گردشــگری ایــران بوجود میآیــد ،مطلع
هســتید که براســاس آخرین مطالعات بینالمللی ایران به
بیش از  770هتل ســه ستاره ،چهار ســتاره و پنج ستاره در ده
سال آینده نیاز دارد که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
در مجمــوع آمادگی خــود را در مدیریت قبلی برای ســاخت
حدود 500هتلتوســطبخشخصوصی اعالمکرده اســت،
مــا هــم در «هکتــا « طــرح «صــد هتــل صــد کســب و کار» را
برمبناي آمايش سرزمين ،گسترش عدالت اجتماعي ،رفاه
مردم و منافع ســازمان تأمین اجتماعی ارائــه دادیم که این
طرح عالوه بر اینکه امکان هم افزایی و تشــکیل زنجیره ملي
صنعتهتلکه االن در کشــورمفقودهسترا ایجادمیکند،
بــا ایجــاد هتلهای چند کار کــردی ما را به ســمتی میبرد که
مورد توجه شــرکتهای بینالمللی قرار بگیریم تا برحسب
آمایش ســرزمین و توســعه گردشــگری در  31اســتان زمینه
تحقــق عدالــت اجتماعــی و ایجاد درآمــد برای کل کشــور را
فراهم کنیم البته باید پشــت سر این طرح حمایتهای الزم
انجام شــود تا ایران بعنــوان یک مقصد معتبــر در بازاریابی
جهانی قرار داشــته باشــد .فراموش نکنیمکه ما در بازاریابی
جهانــی فعــا محلــی از اعراب نداریــم چــون اقامتگاههای
مناســب وجــود نــدارد و در نتیجــه شــرکتهای بینالمللی
نمیتواننــد ایــران را بعنــوان مقصد مناســب وبا اســتاندارد
اقامتــي مورتوجــه قــرار دهنــد ،اشــتباه فاحشــی کــه االن در
صنعت گردشگری در ایران هست این است که صرفا دراین
صنعت برای توســعه بوم گردی تأکید شده است اگرچه بوم
گــردی کار مناســبی اســت اماالزم اســت بدانيم حــدود یک
درصــد از حجم صنعت گردشــگری اســت و این ســو تفاهم
بوجــود آمده اســت که بــوم گــردی میتواند پاســخگوی نیاز
گردشــگران انبوه باشــد ،در حالیکه براساس جمع بندیهای
صورت گرفته ،کمتر از  8درصد ازصنعت گردشــگری در امر

اکو توریســم مشغول اســت .اینکه ســازمان میراث فرهنگی
اعالم میکند که گردشگری کودک ،غذا و گل را بعنوان محور
قراردادهاستناشیازعدماطالعآنهاازصنعتگردشگری
ایــران ،منطقه و ســطح بینالملل هســت در حالیکه ما باید
به ســمت گردشــگری انبوه براســاس مقتضیات معماری،
تاریخــی و میراثی ایران حرکت کنیــم تا بتوانیم از ظرفیتها
و پتانســیلهای این کشــور موزه اســتفاده کنیم .بــه طور کلی
باید گفت ،چشــم اندازكنوني دولت در صنعت گردشــگری
مبهم است چون راهبرد و برنامه مشخصی نداردو نقشه راه
وآدرس مشخصي ارائه نشده است.
درحالحاضرچندهتلدرایرانوجوددارد؟
در حــال حاضر بیش از هزار و  100هتل در ایران داریم
کــه متأســفانه کمتــر از  35هتــل از ایــن تعداد 5 ،ســتاره
هســتند در حالیکه ما به  770هتل جدید سه ،چهار و پنج
ســتاره نیاز داریم ،امروز درکشــور دبی بیــش از  250هتل
 5ســتاره وجــود دارد یا در ترکیــه نزدیک بــه دوهزار هتل
4و 5ســتاره وجــود دارد .از طرفــی بایــد توجه داشــت که
متأســفانه از 5میلیون گردشگری که وارد ایران میشوند
تنهــا  300هزار نفــر آنها ارز آور هســتند و حضور بقیه آنها
از رويكرد اقتصادي به زیان کشــور اســت ایــن بدان معنا
اســت که میزبــان هزینــه میهمــان را تقبل میکنــد .تا ما
برنامــه ریــزی نکنیــم و گروههــای هــدف و گردشــگران
خــاص را مد نظــر قــرار ندهیــم نمیتوانیــم در صنعت
گردشــگری حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــیم .امــروز
بیــش از  50درصد از گردشــگران ما گردشــگران زیارتی و

وضعیت حاضر ناشی از خأل قدرت
چیزی جز رقابتهای کامالً بی رحمانه
و در نتیجه از دست دادن کلیه منابع
سرزمینی و اقتصادی کشورها ثمر
نداشته است .منابعی که باید برای امور
داخلی و بهبود حکمرانی صرف شود اما
متأسفانه صرف رقابتهای تسلیحاتی
و جنگهای نیابتی و . . .میشود و
ایده «منطقه قوی» میخواهد با این
خودویرانگری مقابله کند
عمدتاً از کشــورهای فقیر هستند که صرفاًجهت استفاده
ازامکانات ایران میآیند اگر چه بحث فرهنگی و مذهبی
در جای خود در اولویت است ولی وقتی سخن از صنعت
گردشــگری به میان میآید باید مبتنــی بر درآمد و ایجاد
اشتغال باشد تا هم بتوان در آن سرمایهگذاری کرد و هم
بخش خصوصی را تشویق به سرمایهگذاری بیشتر کرد تا
این صنعت مثل کشورهای دیگر رونق پیدا کند.
بــا توجــه بــه اینکــه مشــهد بعنــوان پایتخــت
فرهنگ جهان اسالم شناخته شــده است پس الزم
اســتســرمایهگذاریبیشــترهمازجهتامکانات
و هم جذب گردشــگر در این شــهر داشــته باشیم چه
برنامههاییدراینخصوصداشتید؟
مشــهد در ســال  2017بعنــوان پایتخت فرهنــگ جهان
اســام معرفــی شــد ،ببینیــد مــا یــک بحــث تخصصــی در
گردشــگری داریــم آنهــم گردشــگری رویدادهاســت ،ایــن
نامگذاریها که حتــی برای تبریز در ســال  2018در نظر گرفته
شــده اســت بعنــوان گردشــگری جهــان اســام رویدادهای
مناســب برای توسعه گردشــگری هســتند اما در ایران چون
برنامه ریزی مشــخصی وجود ندارد تقریباًجز اســم و هزینه
هیــچ فایــدهای نــدارد .در ســال گذشــته کــه مشــهد بعنوان
پایتخت فرهنگ جهان اســام شناخته شــد هیچ پژوهش و
مطالعاتیانجامنشدوگماننميكنيمکهتأثیریدرتوسعه
گردشــگری داشــته باشــد تنها تأثیری که میتوانست داشته
باشد شناخته شــدن شهر زیارتی در بین کشــورهای اسالمی
آنهم برای ایجاد وحدت اسالم بود.
گردشــگری رشته بسیار سیاسی و وابسته به سیاستهای

عمومــی و مدیریتی کشــور اســت .عــاوه براینکه مــا باید در
جذب گردشگران ارزان و زیارتی تالش کنیم باید برای جذب
گردشــگران ثروتمند نیز برنامه داشــته باشــیم چون هستند
گردشگرانیکهبيشترهزينهرامیكنندوزمینهتوسعهورونق
اقتصادیرافراهممیکنند.
پــس از برجام در بســیاری از صنعتها موانع
برداشــته شــد در حــوزه گردشــگری هــم موانــع
موجود رفع شد ؟
بلــه داســتان برجــام تأثیر بســیار مثبتــی در اســتقبال
گردشگران و سرمایه گذاران از صنعت گردشگری داشت
و در واقع کار بی نظیری بود .شــاهد هجوم سرمایهگذاران
بودیــم طوریکــه در «هکتــا» از حضور  100شــرکت وبرند
معتبراســتقبال و با آنهــا گفتوگوکردیم کــه االن گزارش
آن براي انتشــار آماده اســت واز همه برای سرمایهگذاری
دعــوت شــد .حتــی در طــرح «صد هتــل ،صد کســب کار»
خیلــی از برندهــای معتبــر جهــان در ایــران حضــور پیــدا
کردنــد حتــی مــا پیشــنهادهایی از  200میلیــون دالر تــا 2
میلیــارد دالر بــرای ســرمایهگذاری صنعــت گردشــگری
داشــتیم ولی متأســفانه عــدم آمادگــی اداری ،سیاســی و
بانکــی ایران و پرمالحظه بودن مدیران ما ،موجب شــد تا
نتوانیم در این صنعت ســرمایه گــذاران خارجی را جذب
کنیم .مشــکل ســرمایهگذاری در ایران بیشــتر به این نکته
بــر میگردد کــه ما باید این ســرمایهگذاری را بــا ایجاد یک
سیســتم اداری مدیریتــی مناســب و برخورد ویژه از ســوی
نظــام بانکی انجام دهیم بــه همین دلیل ما در هکتا طرح
““ TIPUیعنی واحد ارتقا وترويج سرمایهگذاری خارجی
درصنعــت توريســم را بــه بانــک مرکــزی اعــام کردیم و
بــا چند بانــک دیگر هــم وارد گفت و گو شــدیم تــا بتوانیم
ســرمایهگذاری صنعــت گردشــگری را در ایــران محقــق
کنیم .اما رویدادهای سیاســی کالن به ویــژه بعد از حضور
ترامپ باعث شــد که بسیاری از شــرکتهای سرمایه گذار
احتیــاط بیشــتری بــرای ســرمایهگذاری در ایــران کنند .با
این حــال پروژههای مــا هم از نظــر راهبــرد و برنامه کامال
مشــخص و اعالم شــده اســت و همــه زیرســاختها برای
انجام آنها آماده است.
اگــربخواهیدبرنامههایخــودراچهدرامرهتل
وچــهدرخطــوطریلــیاولویتبنــدیکنیــد،چــه
برنامههاییدراولویتکاریشماقراردارند؟
راهبــرد وبرنامههــای ما کامالً مشــخص اســت ،اولین
برنامــه ما اســتفاده از ســرمایههای موجود اســت در حال
حاضــر  5هتل پنج ســتاره هما ،قطارهــای رجا 50 ،درصد
شــرکت ایرانگــردی و جهانگردی ،مجتمع توريســتي آباد
گــران ،شــركت رفاه گســتر وآژانس بيــن المللــي تأمین را
داریم ،در واقع بزرگترین هلدینگ کشور هستیم که حدود
 10هزار میلیارد تومان دارايي دارد ،بنابراین ابتدا استفاده
از ظرفیتهــای موجــود ،بازســازی آنهــا در جهــت احیــا،
احصا و طبقهبنــدی امكانات موجود را محــور کارهایمان
قــرار دادیم چون هدف اصلی ســازمان تأمیــن اجتماعی
از تشــکیل این هلدینگ افزایش ثروت و درآمد ســازمان و
همچنین افزایش منزلت بینالمللی ســازمان با استفاده
از صنعت گردشــگری است که خوشــبختانه در این زمینه
موفقیتهای خوبی حاصل شد.
در بــاره خطــوط ریلــی که در حیطــه کاری ماســت باید
گفــت موفقیتهای خوبی بدســت آمده اســت میدانید
کــه در زمان حضــور دولت نهم و دهم ،حتــی یک واگن به
نــاوگان مســابری ایران اضافه نشــدوطول عمرنــاوگان ما
به بیش از  32ســال رســید و اما خوشــبختانه ما در دو سال
اخیــر موفق شــدیم بــرای خرید حــدود  180واگــن جدید
از شــرکتهای داخلــی قــرارداد ببندیــم کــه درمجمــوع
 70واگــن تــا پایــان ســال به نــاوگان مــا اضافه خواهد شــد
و میانگیــن عمــر نــاوگان به  28ســال کاهش یافــت ،توان
شــركتهای واگن ســازداخل مثل واگن پارس ،پلور ســبز
وديگــر شــركتها وپيمانــكاران را بــكار گرفتيم ومشــكالت
گارگــري را كاهــش داديــم وهمینطــور زمینــه اشــتغال
صدها نفر را فراهم آوردیم در واقع شــركت رجا از ســقوط
بــه ســمت صعــود حرکت کــرد وبــزودي شــرکت رجــا به
عنــوان بزرگتريــن نــاوگان ريلــي مســافري چابــک ،مؤثــر
واقتصــادي خواهــد شــد .وبااجــراي راهبــرد وبرنامههای
معييــن هگتــا پــس از افزايــش ســرمايه پيشــران توســعه
صنعــت گردشــگري كشــور خواهدبــود ومنافــع ســازمان
تأمین اجتماعي با ســاماندهي شركتهاازنظر كسب ثروت
ومنزلت ملي وبين المللي حداكثري خواهد شد.
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