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 اقتصاد کیش- سرویس گزارش 
و گفت و گو-گردشگری و سفر امروزه 
در جوامــع صنعتی به عنوان یک نیاز 
اساسی شناخته می شود. در هر سفر 
مهمترین دغدغه اصلی گردشــگران، 
یافتن مکانی مناســب بــرای اقامت و 
اسکان است و هتل ها به عنوان اصلی 
ترین مــکان اقامتی برای مســافران 
همواره از اهمیــت خاصی برخوردار 
بوده انــد. در واقع در دنیای پر رقیب 
امروز تنها نمی توان به صرف داشتن 
مناطق گردشگری و ابنیه  تاریخی اقدام 
به جذب توریست و گردشگر کرد، چرا 
که امروزه بحث ماندگاری گردشــگر 
بیش از ســایر مقوله هــا در اولویت 
متولیان امر گردشــگری قرار دارد. و 
این موضوع محقق نمی شود مگر با در 
اختیار گذاردن مکانی امن و راحت برای 
مسافران. باید گفت صنعت هتلداری که 
شامل پذیرایی و عرصه تولید و توزیع 
مواد غذایی و نوشیدنی به میهمانان و 
مسافران می شود از نظر اشتغال زایی 
و درآمــد، بخش بزرگــی از صنعت 
گردشگری را تشکیل می دهد و بر همین 
اساس نوع و کیفیت خدمات ارائه شده 
در اقامتگاه ها اهمیت اساسی داشته و 

بر ارزیابی از سفر اثرگذار است.

بهره برداری از هتل 5 ستاره پاالس؛ 
به زودی

با این مقدمــه و در ادامه این گزارش به 
ســراغ هتل 5 ستاره "پاالس" کیش رفته ایم. 
هتل پاالس از هتل های  مجلل و بسیار لوکس 
جزیره کیش که بــه گفته فضل اله جوادپور؛ 
مدیــر کل هتل پاالس به زودی و ظرف چند 
ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید، در یکی 
از بهتریــن موقعیت های جزیره مابین میدان 
سیری و میدان داریوش در زمینی به مساحت 
حدود 10500 متر مربع و زیربنای 31140 متر 
مربع و دارای 235 اتاق است که این روزها در 
تدارک آغاز بهره برداری  می باشد. هتل پاالس 
کیش طبق آخرین اســتانداردهای جهانی در 
حال تجهیز است و امکانات لوکس بسیاری در 
آن وجود خواهد داشت تا گردشگران بتوانند 
اقامــت عالی و راحتــی را در این هتل تجربه 

نمایند.
از جملــه امکاناتــی کــه در این هتل 
جدید وجود خواهد داشــت، مــی توان به 
آسانسورهوشــمند، البی مجلل، نمازخانه، 
بخش خدمات لباسشــویی و خشک شویی، 
فضای ســبز، کافی شاپ، رستوران، اینترنت 
رایــگان در البــی و اتاق ها، سیســتم تهویه 
مطبوع ، اســتخر باز و سرپوشیده ، کافه النژ و 
.... اشاره کرد. یکی از مهمترین ویژگی هایی 
هتل پاالس که باعث تمایز آن از ســایر هتل 
های پنج ستاره جزیره کیش می شود، استخر 
روباز در طبقه شــانزدهم و کافه النژ در طبقه 
هجدهم هتل است . در این هتل سالن سینما 
با گنجایش حدود 300 صندلی و سالن مجلل 
همایش جهت برگزاری نمایشگاه های هنری 
و فرهنگی نیــز از دیگر امکانات این هتل به 
شــمار می رود. فضل اله جوادپور؛ مدیر کل 
هتل پاالس، کارشــناس ارشد گردشگری و 
تحصیلکرده اروپا در رشته مدیریت هتلداری 
است و پیش از این مدیریت هتل های شایان و 
شایگان کیش و سمت دبیر کل جامعه هتلداران 
کیــش را عهده دار بوده، مدیریت هتل بزرگ 
عباســی اصفهان و عضویت در هیئت مدیره 
گروه هتلهای هما  نیز بخش هایی از فعالیت 
این کارشــناس خبره گردشگری و صنعت 
هتلداری است. جواد پور با تالیف کتاب هایی 
در صنعت هتلداری از جمله کتاب درجه بندی 
هتل ها نقش مهمی در تالش برای استاندارد 
ســازی هتل های ایران برمبنای استاندارهای 
بین المللی داشــته است. جواد پور که خود را 
انســانی وطن پرست می داند با سابقه بیش از 
سی سال  فعالیت در صنعت هتلداری جزیره 
کیش حرف های بسیاری برای گفتن دارد. وی 
معتقد است در جزیره کیش باید به گردشگری 
به عنوان یک کاال نگریســت و تمام عوامل و 
امکانات کشــور و جزیره کیش را به صدور و 
معرفی این کاال به جهانیان بسیج کرد. مدیرکل 
هتــل پــاالس کیش در گفــت و گوی خود 
با اقتصاد کیش ضمن اشــاره به بحث درجه 
بندی هتل ها دیدگاههای کارشناسی حاصل از 
تجربه حضور خود در صنعت هتلداری کشور 
را مطرح کرد و پیشنهاداتی برای بهبود صنعت 
گردشــگری داشت که در ادامه بدان خواهیم 

پرداخت.
جزیره کیش از ابتدا به عنوان یک مفر 

بنا نهاده شد
فضل اله جوادپور گفــت: بنیاد جزیره 
کیش از دهه 40 بر مبنای گردشگری گذارده 
شده و به عنوان منطقه ای برای تفریح معرفی 
شده است. برای رسیدن کیش به این جایگاه 
کارشناســی های دقیقی صورت گرفته و بین 
جزایــر خلیج فارس؛ کیش برگزیده شــد و 
فرانسوی ها شروع به ساخت و ساز کردند و 
جزیــره کیش به عنوان بهترین نقطه در خلیج 
فارس برای صنعت توریســم و گردشگری 
انتخاب و تبدیل به مفر شد. این موضوع بعد 
از وقوع انقالب اسالمی مدتی مسکوت ماند و 
پس از مدتی از سال 1375 به عنوان منطقه آزاد 
فعالیت خود را از سر گرفت. جواد پور با بیان 
اینکه همیشه عبارت " آزاد" موضوع اختالف 
میان مسئوالن بود، گفت : کم کم عده ای برای 

سرمایه گذاری در حوزه گردشگری به جزیره 
آمدند و بعد از آن مناطق آزاد به عنوان سکوی 
پرتاب کاال و اقتصاد تعریف شــد. سوالی که 
پیش می آید این اســت که این کاال چرا نمی 
تواند گردشگری باشد؟ امروز ایران چه کاالیی 
برای صادرات به کشوهای حوزه خلیج فارس 
در دســت دارد! آیا می توان کاالیی را نام برد! 
برخی کشورها که در حوزه فرش گوی سبقت 
را از مــا ربوده اند و برخی دیگر از کاالها هم 
عمال حرفی برای گفتن ندارند و  کاالیی برای 

ارائه باقی نمانده است.
وی ادامه داد: جزیره کیش از اساس مفر 
و مکان تفریح بوده و متاسفانه در جزیره بنا بر 
فروش زمین نهاده شــد و   سکونت  گسترده 
شــکل گرفت در حالیکه چنین قراری نبود! 
حتی از وقتی گفتند زمین نفروشــید "جزیره 
کیش دوم" فروخته شد! به معنای طبقه های 
باالتر و آســمان جزیره ؛ بنابراین تا مدت ها 
کیش می تواند به فروش برسد در نتیجه ملغمه 
ای بوجود آمده است که درست شدنی نیست. 
در نهایت نه تنها جزیره کیش صنعتی و سکوی 
پرتاب کاال نشد بلکه برای گردشگری بودن 
هم موانع مختلف وجود داشته و دارد و عمال 
کارکرد اصلی جزیره کیش مشخص نیست. 

اولین وظیفه مدیرعامل سازمان؛ حفظ 
سرمایه گذار موجود قبل از جذب 

سرمایه گذار جدید
این کارشناس ارشد گردشگری افزود: 
کسی که مدیر عامل سازمان است  به صورت 
اتوماتیک اولین کاری کــه باید انجام دهد و 
نخســتین وظیفه ای که به او محول می شود 
شعار جذب سرمایه گذار است اما از نظر من 
اولین وظیفه مدیرعامل ســازمان، حمایت از 
ســرمایه گذار موجود است! بایستی سرمایه 
گذار موجود حمایت شود چون قطعا سرمایه 
گذار جدید برای شروع سرمایه گذاری خود 
به سراغ سرمایه گذاران قدیمی خواهد رفت.

جواد پور با بیان اینکه بخش اعظم ســرمایه 
گذاری جزیره روی هتل ها بنا شــده است و 
اگر از لحاظ اعداد و ارقام سرمایه گذاری جمع 
زده شود هیچ تشکیالتی به پای آن نمی رسد، 
گفت: جامعه هتلداران فی الواقع از نظر دارایی 
قویترین جامعه است اما سوال اینجاست که 
این جامعه به چه صورت حمایت می شود؟ 
گردشگری امروز کاالست، این را باور 

کنیم!
اگر جزیره کیش قرار اســت ســکوی 
پرتاب کاال شود، گردشگری امروز کاالست! 
کشورهایی در دنیا داریم که با توجه به مقوله 
گردشــگری اداره می شود. مانند ترکیه؛ این 
کشــور نفت، گاز و ذخایر ما را ندارد ولی از 
محل گردشــگری ارتزاق  می کند و کاالیش 

گردشگری اســت. ما هم می توانیم با توجه 
به دارایی های طبیعی و پتانسیل های موجود 
گردشگری را اشاعه و توسعه دهیم.وی گفت: 
وقتی در ارتباط با گردشــگری با مســئوالن 
صحبت می کنیم خود سانســوری می کنند 
و گردشــگری را محــدود  می کنند ! خوب 
اســت که بدانیم ما باالی 80 نوع گردشگری 
از اکوتوریسم گرفته تا توریست سالمت و ... 
داریم . می توانیم انواع گردشگری را بررسی 
کنیــم و بگوییم برای مثــال 30 مدل از آنها به 
دالیل مختلف قابل ارائه در کشــور ما نیست، 
یا ابزار آن را نداریم و یا مانع قانونی و شرعی 
وجود دارد. پس روی انواعی از گردشگری که 
قابلیت استفاده از آن را داریم کار کنیم! مدلهایی 
که ما قابلیت اســتفاده از آن را داریم در سایر 
کشورها مثل روسیه، چین، اوکراین و... اجرا 
و جذب توریست می شود. جواد پور معتقد 
است که گردشگری در روند تکاملی خود از 
مرحله صنعت به مرحله هنر گذار کرده است، 
این موضوع نیازمند بحث مفصلی است که در 

آینده بدان خواهیم پرداخت.
وقتی نگاه به یک مقوله غلط باشد، هر 

تصمیمی غلط  می شود ! 
مدیر کل هتل پاالس با ذکر این نکته که 
باید کمی فضا بازتر شود، گفت: قطعا وزارت 
گردشگری می داند که در طول سال چه میزان 
ایرانــی به ترکیه و آنتالیا  و ... ســفر می کنند 
و میلیاردها دالر هزینه می شــود. در کمترین 
حالت یک خانواده 4 نفره برای سفر به آنتالیا 
5 هزار دالر هزینه دارد. این مبلغ می تواند در 

کشــور خودمان صرف شود. متاسفانه امروز 
هتلداران در حال ســاخت هتل هستند ولی 

آینده و افقی نمی بینند! 
مولف کتاب درجه بندی هتل ها ادامه داد: 
وقتی نگاه به یک مقوله غلط باشد هر تصمیمی 
غلط اســت! وقتی نگاه ما به گردشگری غلط 
باشد نیز هر گونه تصمیم گیری  در این حوزه 
غلط است. متاسفانه گردشگری را "مفسده" 
می دانند و مادامی که این نگاه وجود دارد هر 
تصمیمی غلط خواهد بود.امیدواریم با استقرار 
مدیران جدید فضا بازتر شود، امروز چون نگاه 
به گردشگری در دستور کار نیست خصوصا 
در 2 ســال گذشته به علت سوء مدیریت این 

حوزه آسیب جدی دیده است.
ریزش منابع انسانی در بخش 

گردشگری یک فاجعه است
جواد پور یکی از مشکالت بسیار اساسی 
را در جزیره کیش ریزش منابع انسانی در دوران 
کرونا می داند و می گوید: ریزش منابع انسانی 
در بخش گردشگری یک فاجعه است و ترمیم 

این موضوع سالها طول می کشد .همین امروز 
هم هتلها با بحران نیروی انســانی مواجهند. 
بخشی از این مشکل از سوی هتلداران بوجود 
آمده است و بخشی متوجه سیستم می شود . 
متاسفانه مدیریت منابع انسانی بسیار ضعیف 
عمل کرد؛ باید به گونه ای برنامه ریزی میشد 
که در این یک ســال و اندی نیروی انسانی را 
به هر ترتیب نگــه دارند و بعد از آن کارگر و 

کارمندی وفادار به سیستم داشتیم. 
وی با بیــان اینکه باالخره کرونا ماندنی 

نبود چون بشــر به هر حال بر مشکالت فایق 
می آید و این موضوع قابل پیش بینی بود، ادامه 
داد: متاسفانه نیروهای انسانی به شهرهای خود 
بازگشتند و دیگر برنمی گردند. اگر نیروها در 
این مدت نگه داشــته می شــدند امروز برای 
کارفرمایان؛ کارگران وفاداری بودند. سیستم و 
دستگاه هم مقصر است به این خاطر که هزینه 
زندگی باالست  و کارگران نتوانستند زندگی 

خود را مدیریت کنند.
پاالس؛ در گرید و کالس قابل مالحظه 

ارائه خدمت می کند
مدیــر کل هتل پاالس که تکریم و اکرام 
همکاران و اعتقاد به خرد جمعی را سرلوحه 
سالها کار مدیریتی خود در حوزه گردشگری 
می داند؛ ادامــه داد: در هتل پاالس هم تیمی 
دور هم جمع شــده اند که بهترینها در حوزه 
تخصص خود هســتند . جــواد پور با اعالم 
این خبر که برای اســکان نیروی انسانی هتل 
پاالس یک هتل 2 ستاره به مدت 5 سال اجاره 
و در حــال بازســازی و تجهیز آن به بهترین 

نحو هســتیم، گفت: کارمندان عزیز و خدوم 
پاالس که دســتچین هم هستند در این مکان 
اسکان داده خواهند شد . قرار بر این است که 
پاالس را در یک گرید و کالس قابل مالحظه 
از نظــر دانش ارائــه دهیم و تعامل خوبی هم 
با دانشــگاه خواهیم داشت . وی با بیان اینکه 
فراخوان جذب دانشــجویان در رشته های 
مرتبط با این صنعت داده شــده است و به نظر 
من زیبا ترین صورت هتلداری آن اســت که 
کارمندان هتل هم درس بخوانند و هم شاغل 

باشند، گفت: ادغام علم و عمل صورت زیبایی 
اســت و آموزش صرف بی فایده اســت و به 
طور مستمر بحث آموزش و تعامل با دانشگاه 
در دســتور کار اســت. جواد پور در پاسخ به 
سوالی در خصوص زمان افتتاح رسمی هتل 
پاالس گفت: سعی بر آن است که هتل پاالس 
ظــرف چند ماه آینده به مدار بیاید و از طرفی 
نمیخواهیم کار ناقصی ارائه دهیم و کار باید در 

رتبه باال ارائه شود. 
وی با اشــاره به امتیازات هتل پاالس که 
آن را از ســایر هتلهای 5 ستاره جزیره کیش 
مجزا می ســازد گفت: یکی از اقدامات انجام 
شــده در هتل پاالس بی ام اس و هوشــمند 
سازی است که در هتلها معموال حالت دکور 
و چشم انداز دارد اما در پاالس اینطور نیست 
و هوشمند سازی کامال کاربردی و در جهت 
ایمنی وامنیت مســافر هم بکار برده شده مثال 

آسانسورها که هوشمند هستند. 
هتل مدرن پاالس با ظرفیت 235 اتاق در 
15 طبقــه و در چند  گروه، اتاق های معمولی 

)که ابعاد اتاقهای این گروه از استاندارد باالتر 
است(. اتاق های دوبلکس که 80 درصد آنها 
رو به دریا اســت و ســوئیت های پرزیدنت 
هال، طالیی، دایموند و... طراحی شــده اند. 
ســاختمان هتل پــاالس در 17 طبقه و طبقه 
هجدهم دارای اســتخر و کافه النژ با چشــم 
انــداز فــوق العاده ای در خدمت مســافران 
خواهد بود. پاالس سالن همایش سینمایی با 
ظرفیت 300 نفر خواهد داشــت و رستوران 
هتل نیز عالوه بر ســرویس دهی به مسافران 
بــرای پذیرایی عمومی از مردم، درب ورود و 

خروج جداگانه خواهد داشت.  
جواد پور درباره میزان اشــتغال در هتل 
پاالس جزیره کیش نیز گفت: این هتل  از نظر 
موقعیت مکانی در مرکز شهر و در نوار توسعه 
ســیاحتی قرار دارد و در آن حداقل 160 نیرو 
جذب و بکار گرفته خواهند شد. چیدمان اولیه 
کادر نیروی انســانی انجام شده و در انتخاب 
پرسنل نهایت دقت صورت گرفته شده است. 

در درجه بندی هتل ها ساختمان و 
تخصص نیروی انسانی بایستی 

توامان لحاظ شود
مدیــر کل هتل پاالس در بخش دیگری 
از سخنان خود واقعیت ستاره های هتل های 
جزیره کیش و حتی کشور را با استاندارهای 
موجود  قابل قبول نمیداند و می گوید: هتلها 
با ســتاره ها فاصله دارند و این موضوع قابل 
پذیرش نیست. وی که در بحث درجه بندی 
هتلها پیشــینه قوی در کارنامــه خود دارد و 
کتابهای متعددی را در این زمینه به چاپ و یا در 
دست چاپ دارد، با اشاره به بحث درجه بندی 
هتلها گفت: درجه بندی هتلها موضوعی است 
که سالها میان جامعه هتلداران و سازمان منطقه 
آزاد کیش دســت به دســت می شود. درجه 
بندی هتلها کتابی است که در سال 92 به چاپ 
رسیده است این کتاب با مقدمه اي از 'علي اکبر 
فرهنگي 'استاد مدیریت و ارتباطات و چهره 
ماندگار در پنج فصل به نگارش در آمد. کلیات 
، حداقل استانداردهاي هتل ، طبقه بندي هتل 
ها طبق ضوابط استانداردهاي سازمان جهاني 
جهانگردي، مقررات طرح طبقه بندي هتل ها 
و چک لیست طبقه بندي عناوین فصل هاي 
این کتاب هستند و به عنوان یک مرجع مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. این کارشناس ارشد 
گردشــگری ادامه داد: حکایت این است که 
هتل ها وقتی درجه بندی می شــود بخشی از 
آن کیفی و بخشــی کمی است به این صورت 
که برای مثال هتلی ســاخته شده و آماده است 
و ما به عنوان کارشناس برای بازدید یک هتل 
5 ســتاره می رویم. باید گفت در بحت درجه 
بندی 50 درصدف فیزیک و ساختمان هتل مد 
نظر قرار داده می شــود که کتاب معرفی شده 

ناظر به آن اســت و 50 درصد نیروهای بکار 
گرفته شده مهم خواهند بود. نیروهایی که قرار 
اســت در این هتل مشغول به کار شوند دارای 
اهمیت بسیاری هستند و باید در درجه بندی 
هتلها بدان توجه شــود. در همین رابطه کتاب 
نویسنده بنام تُرک در مورد منابع انسانی و همه 
ابعاد بکارگیری تالیف شــده و هنوز به چاپ 
نرسیده است. این کتاب دقیقا موضوع کیفیت 
منابع انسانی هتل را تشریح می کند . اگر هتلی 
بخواهد با توجه به اســتانداردهای روز دنیا و 
اصولی تطبیق داده شــود بایستی هر دو کتاب 
توامان لحاظ گردد. حتی اگر هتلی فعال است 
و می خواهیم به آن ستاره دهیم اول باید فیزیک 
هتل و بعد از آن نیروهای انسانی بررسی شود و 
مطابق با هر دوی اینها ستاره داده شود. به بیانی 
دیگر هر فردی که در هر پستی از کار هتلداری 
بکار گرفته می شود قطعا باید شرایط احراز آن 
پست را از نظر تحصیالت و تجربه داشته باشد 

و ارزیابی شخصیتی شود.
لزوم ایجاد تشکیالت صاحب اختیار 

جهت پایش مستمر هتلها
جواد پور ادامه داد: در کشورهای صاحب 
گردشــگری دو موضوع فیزیک هتل و منابع 
انســانی طبق کتابهای تالیف شده ارزیابی می 
شــود و شاکله و تشکیالت صاحب اختیاری 
وجود دارد که به صورت مستمر و نامحسوس 
ستاره ها را پایش می کنند. این موضوع بسیار 
مهمی است. کارشناســان این تشکیالت به 
صورت ناشناس در هتلی اقامت خواهند کرد و 
چند روز بعد طی نامه ای یک ستاره از هتل کم 
خواهد شد و یا برعکس به دلیل ارائه خدمات 
شایسته یک ستاره اضافه خواهند شد و.. چنین 
شــاکله مختاری امروز در ایران وجود ندارد! 
عمــال چه درجه بندی مــی خواهد صورت 
بگیرد؟اگر هتلها بخواهند درجه بندی شــود 
بایستی اینگونه زیر ساخت ها فراهم شود این 
موضوع مهمی اســت و متاسفانه در سرزمین 
اصلی هم همینطور است از طرفی اکثر هتلها با 
مالک اداره می شود این تطبیق ها شدنی نیست.

وی بــا تاکید بر اینکه برای درجه بندی هتلها 
باید تشکیالتی درست شود که نماینده ای از 
ســازمان منطقه آزاد کیش، دانشگاه و جامعه 
هتلــداران حضور داشــته و صاحب اختیار 
باشند، گفت:  با بکار گیری این ناظران و توجه 
مفاد به دو کتاب معرفی شــده می توان هتلها 
را درجــه بندی کرد، در غیر اینصورت کاری 

نشدنی و غیر کارشناسی است. 
باید ببینیم داشته هایمان چیست؟

مدیر کل هتل پاالس جزیره کیش با بیان 
اینکه فضا امروز فضای رونق کســب و کار 
نیست، بنابراین برای رونق گردشگری جزیره 
باید نوع نگاه را عوض کرد، گفت: در نشست 
هایی که به منزله بهبود صنعت گردشــگری 
برگزار می شــود باید تغییر ایجاد کرد و اثبات 
کنیم اگر به گردشــگری به عنوان یک کاالی 
گردشــگری نگاه کنیم بسیاری از مشکالت 
حل خواهد شد. اگر قرار است کسی به جزیره 
بیاید اول باید از خودمان بپرسیم یک فرد چرا 
باید به جزیره بیاید؟ مزیت رقابتی جزیره کیش 
در مقایسه با سایر مناطق گردشگری چیست؟ 
باید ببینیم داشــته هایمان چیست؟ پاسخ این 
است که دریا، باالی 300 روز آفتابی،اکسیژن، 
آرامش و سکوت و ...داشته های ما است؛ حال 
باید ببینیم مشتری این داشته ها چه کسانی و 
از چه کشورهایی هستند. روسها اوکراینی ها 
و... از مشتریان همیشگی این داشته ها هستند .

توریست اصوال مبادی آداب و 
مالحظه گر است

این کارشــناس گردشگری با بیان اینکه 
باید فم تورهایی تشــکیل دهیم و به اصطالح 
اینفلوئنسران گردشگری با توجه به فضایی که 
در اختیار دارند جزیره کیش را معرفی کنند و 
تورهای رفت و برگشــتی برقرار شود گفت: 
نباید نگران چیزی بود چون تحقیقات نشان 
داده است که توریست ها اصوال مبادی آداب 
و مالحظه گر هســتند و ایــن موضوع ثابت 
شده است؛ توریست به قوانین کشور مقصد 
بســیار احترام می گذارد. شما در کشورهای 
خارجی اصل ســرمایه و سود را گارانتی می 
کنند اما متاسفانه در ایران سود پیشکش اصل 
سرمایه هم از بین می رود! تنها به ارزش افزوده 
دلخوش هســتند بی اطالع از اینکه این تورم 

است! 
فضل اله جواد پور در ادامه گفت و گوی 
خــود با اقتصاد کیش با اشــاره به اینکه آنچه 
باید در یک هتل 5 ستاره باشد در هتل پاالس 
کیش وجود دارد، افزود: هتل 5  ستاره ساخته 
می شــود اما ساختمان هتل غلط است چون 
کارشناسی و مطالعه از ابتدا صورت نگرفته و 
متاسفانه قابل تغییرهم نیست؛ یکی از وظایف 
اداره نظارت ســازمان هنــگام صدور مجوز 
دقت الزم در این موضوع اســت و شاید یکی 
از وظایــف جامعه هتلداران هم باید اینگونه 
نظارتها باشد. وی در پاسخ به سوالی که از نظر 
شما هتل 5 ستاره واقعی در جزیره وجود دارد 
یا خیر گفت: اگر صادقانه بگویم هتلی که هر 
دو حوزه ای که در باال بدان اشاره شد را در نظر 
گرفته باشد در جزیره کیش نداریم اما هتل 5 
ستاره واقعی از جهت فیزیک هتل شایان است 
که از لحاظ ساختمان؛ هتل ساخته شده است و 

ایرادی نمی توان از آن گرفت. 
مهمان به حقوق خود واقف نیست

جواد پور؛ مدیر کل هتل پاالس در بخش 
پایانی گفت و گوی خود با اشــاره به حقوق 
مهمان به عنوان یکــی از بحث های مهم در 
حوزه گردشگری گفت: مهمان حقوقی دارد 
که بعضــا از آن بی اطالع اســت و از طرفی 
خواســته هایی دارد که در حقوقش نیست و 
یا چیزهایی از مهمان دریغ می شــود مهمان 
نمیداند که جزء حقوقش بوده است! به عنوان 
مثال هتل 5 ستاره باید دارای استخر و سونای 
رایگان، صبحانــه رایگان، تنیــس کورت، 
صرافی 24 ســاعته باشد، اینها ضابطه است و 
یا درهتل 4 ســتاره صرافی 18 ساعته بایستی 
وجود داشته باشد اما متاسفانه مالک و مسئوالن 

هم به حقوقشان واقف نیستند.
وی در بحث قیمت گذاری هتل پاالس 
با تاکید بــر اینکه قطعا چیزی که رعایت می 
کنیم حقوق مهمان است گفت: این یک اصل 
پذیرفته شده توسط مدیران هتل پاالس است 
و البته می دانید که نرخ همیشه از بازار،" های 
سیزن" و "لوسیزن" تبیعیت می کند اما انچه 
برای ما مهم است تعیین نرخی است که همه 
عوامــل از خدمات دهندگان تا مســافران و 
خدمات گیرندگان از آن رضایت داشته باشند 

و منافع دو طرف تامین شود.

فضــل اله جوادپور؛ مدیر کل هتل پاالس و کارشــناس خبره صنعت هتلداری و گردشــگری در گفت 
و گوی تفضیلی خود با اقتصاد کیش از لزوم نگاه به گردشــگری به عنوان کاال ســخن گفت. وی ضمن 
اعالم خبر بهره برداری از هتل 5 ســتاره پاالس کیش و تشــریح امکانات این هتل مجلل و منحصر به 
فرد در جزیره کیش، مباحثی چون حفظ ســرمایه گذار موجود، فاجعه ریزش منابع انسانی در بخش 
گردشــگری، درجه بندی هتل ها بر اساس فیزیک و تخصص نیروی انسانی به صورت توامان، لزوم 
ایجاد تشــکیالت صاحب اختیار جهت پایش مستمر هتلها و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.جواد پور 
معتقد اســت که گردشــگری در روند تکاملی خود از مرحله صنعت به مرحله هنر گذار کرده اســت. 

هتل مجلل پاالس کیش بزودی
 به بهره برداری می رسد 

فضل اله جوادپور؛ مدیرکل هتل پاالس و کارشناس ارشد صنعت هتلداری و گردشگری خبر داد ؛
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