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 چنین سفری، عالوه بر داشتن 
ابعــاد تفریحی، به طور خواســته یا 
ناخواســته می تواند نتایج مختلفی را 
بــرای فرد و تمام ذینفعانی که در این 
ســفر به نوعی به ماجرا ارتباط پیدا 
می کنند، به همراه داشته باشد. به بیانی 
دیگر انســانها همواره در جستجوي 
راههایی براي گذران اوقات فراغت 
خــود و در عین حال تجربه اندوزي 
و لـذت بردن از محیط پیرامون خود 
بوده اند که یکی از مهمترین این شیوه 

ها سفر و گشت و گذار است.
امــروزه بــا پیشــرفت علم و 
تکنولــوژي، تســهیالت گوناگونی 
در رابطه با گردشــگري ایجاد شده؛ 
به طوري که کـــشورهاي مختلـف 
سـعی دارند با گسترش این تسهیالت 
و با توجه به امکانات و استعدادهاي 
داخلی، مهمانان بیشــتري را جذب 
نمایند و بـدین ترتیب سود بیشتري 
به دست آورند، در واقع این کشورها 
به گردشــگري همچون یک صنعت 
می نگرند و سعی در ارتقـاء بخشیدن 
به آن به عنوان یک منبع درآمد دارند.
جزیره کیش که به عنوان یکی از 
مهمترین مقاصد گردشگری کشور 
مطرح اســت و همه ســاله بواسطه 
داشتن جاذبه های تفریحی، تاریخی 
و آب و هــوای مطبــوع در فصول 
مختلف ســال گردشگران زیادی را 
به ســوی خود جذب می کند برای 
ادامه این روند قطعا بایستی با داشتن 
برنامه و اســتفاده از نظر کارشناسان 
حوزه گردشــگری به سروســامان 
دادان اوضاع کنونی بپردازد. شــیوع 
ویروس کرونا که گردشــگری کل 
جهــان را تحت تاثیر قرار داد جزیره 
کیش را هم متاثر کرد و الزم اســت با 
بهبود شرایط همه چیز به روال عادی 

برگردد. 
در این رابطه با صمد درویشــی 
"مشــاور امور اقامتی" جامعه دفاتر 
خدمات مســافرتی و گردشــگری 
و یکی از فعاالن گردشــگری کیش 
در رابطه با بحــث های مختلف در 
صنعت گردشــگری گفت و گویی 
داشــته ایم. درویشی  از سال 1380 
وارد عرصه گردشــگری وهتلداری 
جزیره کیش شــد و قریب 20 سال 
ســابقه تجربه حضور در این عرصه 
را دارد. وی که فارغ التحصیل رشته 
جهانگردی و گردشگری از دانشگاه 
تهران است آنطور که خود می گوید 
ابتدا بــه طور اتفاقی وارد این عرصه 
شــد اما عالقه به این صنعت حضور 

او را استمرار بخشید. 
تشــریح ویژگی های یک هتل 
مطلــوب، لــزوم هماهنگــی دفاتر 
خدمات مسافرتی و هتل ها؛ آموزش 
نیــروی انســانی؛ یکپارچگی تمام 
ارکان گردشــگری، آسیب شناسی 
کمبود نیــروی انســانی در جزیره 
کیش و لزوم بررسی توامان آمارهای 
کمی و کیفی در حوزه گردشگری از 
جمله موارد مورد توجه درویشی در 

این گفت و گو بود.
رعایت اصول "مهمانوازی" 
و "صداقت"؛ ویژگی اصلی یک 

هتل مطلوب
درویشــی در ابتدای ســخنان 
خود با اشــاره به اینکه به عقیده من 
واژه عامیانه "مســافر" بایســتی از 
ادبیات گردشــگری رخت بربندد و 
واژه "مهمان" جایگزین آن شــود، 
گفــت: در هتل "مســافر" نداریم 
بلکه "مهمــان" داریم و وقتی کلمه 
"مهمان" اســتفاده می شود از آنجا 
کــه از دیربــاز این مفهــوم در میان 
ایرانیان ویژگی ممتازی به حســاب 
مــی آمد ارائه خدمــات نیز به نوعی 
تغییــر پیدا خواهد کــرد و ما متوجه 
اهمیــت ارائه خدمــات در مواجهه 
با "مهمان" خواهیم شــد. با در نظر 

گرفتن این موضــوع ، هتل مطلوب 
هتلی است که"اصل مهمان نوازی" 
را رعایــت کند. هتل هــا با توجه به 
شــرایط و موقعیت فیزیکی و نحوه 
ارائه خدمــات، ویژگیهای منحصر 
بفرد خودشــان را دارند. اما به طور 
کلی نســخه ای که بــرای همه هتل 
ها می تــوان در نظر گرفت رعایت 
اصل مهمان نوازی است که باید این 
موضوع ســرلوحه کار باشد. مهمان 
نوازی ابعاد مختلفی از جمله: احترام، 
احساس امنیت میزبان، ارائه کیفیت 
مطلــوب، پاکیزگــی و .. را در بر می 
گیــرد . موضوع مهــم دیگر رعایت 
"اصــل صداقت" اســت بدین معنا 
که هتل ها بر اســاس نرخی که اعالم 
می کنــد خدمات ارائــه دهند و بر 
اساس وعده های تبلیغاتی و به همان 
کیفیــت، ارائه خدمات کنند. به تعبیر 
دیگر تبلیغات نباید مغایر با آن چیزی 
باشد که مهمان در مقصد با آن روبرو 

خواهد شد.
از دســت رفتــن نیروی 
انســانی؛ آســیب مهم دوران 

کرونا
درویشــی با بیان اینکه هتل ها 
معموال در شــرایط و موقعیت های 
خاص در بحث نرخ گذاری انعطاف 
پذیری باالیی دارند ادامه داد: صنعت 
گردشگری بر اساس عرضه و تقاضا 
انعطــاف پذیــری دارد و نرخ ها را 
نسبت به بازار هدف خود پیش بینی 
می کند بنابراین برای همه اقشــار در 
فصل ها و موقعیــت های مختلف، 
قیمت ها و بســته هــای متنوعی را 
داریم. به نوعی الزمه کار ما "مشتری 
مداری" اســت که باید به آن توجه 
داشــته باشــیم. قطعا هتل هایی که 
انعطاف پذیری نداشــته باشند دچار 

مشکل خواهند شد. 
وی دربــاره تاثیــر کرونــا بر 
صنعت گردشــگری افزود: صنعت 
گردشــگری در تمام دنیا بیشــترین 
آســیب را متحمــل شــد و صنعت 
هتلداری هم بخش مهمی از آن بود. 
نگرانی هایی وجود دارد که می تواند 
مــا را مجددا گرفتار کند و امیدواریم 
تکرار نشــود، چون گردشگری تاب 
قرنطینه مجدد را نخواهد داشت.وی 
در بیان آســیب های وارده به صنعت 
گردشــگری به از دست دادن نیروی 
انسانی اشاره کرد و گفت: ما با وجود 
قرنطینــه های متعدد تعــداد زیادی 
نیروی انســانی و یکسری منابع را از 

دست دادیم. 
می دانیم صنعت گردشــگری 
یک فرایند اســت و باید بــا برنامه 
ریــزی به پیش رود امــا در برهه ای 
تمام برنامه ریزی ها تحت الشــعاع 
موضوعی خــاص قرار می گیرد، اما 
قطعا شــوک عجیبی بود و امیدواریم 

تکرار نشود. 
 لــزوم هماهنگــی دفاتر 

خدمات مسافرتی و هتل ها
اقامتــی"  امــور  "مشــاور 
جامعــه دفاتر خدمات مســافرتی و 
گردشــگری جزیره کیــش در بیان 
برنامــه های پیــش رو در این حوزه 
گفت: دفاتر خدمات مسافرتی جزیره 
کیش برنامه ای را در نظر گرفته است 
که بتوانند از مشاوران در حوزه های 
مختلف صنعت گردشــگری کمک 
بگیرد. وی افــزود: همانطور که می 
دانید گردشگری ارکان مختلفی دارد 
و یکی از بالهای گردشگری، وجود 
دفاتر خدمات مســافرتی هستند که 
باید با تعامل بیشــتر بین دفاتر و هتل 
ها بازدهی بیشــتری را شاهد باشیم. 
امیدواریم بتوانیم این ارتباط را ایجاد 
و به آژانسها آگاهی دهیم که در حوزه 
های اقامتی چه می گذرد و یا خواسته 
مهمان به چه صورت اســت و با چه 
چالشی روبرو هســتند. اگر دفتری 

اعالم آمادگی کند که در حوزه اقامتی 
به طور تخصصی کار خواهد کرد می 
شود مشــاوره داد و کمک کرد که با 
دید بهتری وارد حوزه اقامتی شــود.
هنوز در ابتدای راه هستیم و بایستی 
در آینده با برنامه جامع تر و هماهنگ 

تر در این حوزه فعالیت کنیم.
آموزش نیروی انســانی؛ 

الزمه کار صنعت گردشگری
این فعال گردشــگری با اشاره 
به اصل "آمــوزش" افزود: آموزش 
در بســیاری از شــغل ها مفید است 
اما در حوزه هتلداری و گردشــگری 
می تواند از اهمیت بیشتر و به عنوان 
الزمه کار یاد شــود. به این جهت که 
ما می خواهیم بــه "مردم" خدمات 

ارائه کنیم . 
همانطــور که مــی دانید مردم 
بــه عنوان میهمانان مــا از رفتارهای 
متفاوتی برخوردارنــد و می توانند 
از نحــوه دریافت خدمات انتظارات 
متفاوتی داشته باشند. در واقع نیروی 
انسانی آموزش دیده باید بتواند این 
انتظــارات را مدیریت کند . در هتل 
هــا بخش هایی وجــود دارد که هر 
کدام می توانند به عنوان شــغل های 
مجزا تعریف شــود مانند: رستوران،  
آشپزخانه، خشکشویی، مالی، اداری، 
غرفه های مختلف، پذیرش، روابط 
عمومی، کانترگردشــگری و... همه 
این بخش ها در قالب هتلداری قرار 

گرفته اند.
 بنابراین نمی توانیم در هتل یک 
مدل آموزش را برای همه پرسنل در 
نظر بگیریم که متاســفانه این اتفاق 
دیده می شــود و ممکن اســت اثر 
معکوس داشــته باشــد. آموزش در 
هتلها بایســتی با حساسیت بیشتری 
دنبال شود و به صورت تخصصی و 
متناسب با هر بخش تعریف شود . به 
طور کلی آموزش حتما مفید و الزمه 

کار این صنعت است. 
 آمارهای "کمی" و "کیفی" 

توامان در نظر گرفته شود

درویشــی گفت: مــا در حوزه 
گردشــگری حتما بایــد به موضوع 
و  مطلــوب"  خدمــات  "ارائــه 
"رضایتمندی" توجــه کنیم. بعضا 
آمارهایی از سوی مسئوالن اعالم می 
شــود که صرفا "کمی" است اما در 
حوزه گردشگری حتما باید آمارهای 
کمی با کیفی توام باشد. بدین صورت 
که اگر ما در آمارها اعالم می کنیم که 
در این فصل 100 هزار گردشگر وارد 
جزیره کیش شده اند باید این نکته را 
هم در نظر داشته باشیم که از این صد 
هزار نفر، چنــد درصد رضایتمندی 
داشــته اند؟ چند درصد با رضایت 
کامل جزیره را تــرک کرده اند؟ در 
بحث اقامتــی و یا تفریحات دریایی 
و یا هرحــوزه دیگری چــه مقدار 
رضایت وجود داشــته اســت! اگر 
بتوان ایــن رضایتمندی ها را پایش 
کرد می تــوان در حوزه های دارای 
ضعــف، توانمندی ها را افزایش داد 
و اگر به این ســمت نرویم و تمرکز 
ما در این حوزه نباشد حتما در کوتاه 
مــدت و بلند مدت دچــار کاهش 
حضور گردشگر خواهیم بود. وی با 
تاکید بر اینکه در حوزه گردشــگری 
آمارهای کمی و کیفی بایستی توامان 
اعالم شود، ادامه داد: آمارهای عددی 
عینــی اســت و حوزه هــای ذینفع 
اســتفاده کرده اند و از آن سود برده 
اند و موضوعی مشــخص است. اما 
اینکــه این تعداد چقدر رضایتمندی 
داشــته اند بحثی مغفول مانده است 

که باید بدان توجه شود. 
در این میان ممکن اســت عده 
ای از مهمانان از خدماتی که دریافت 
کرده اند نارضایتی خودشان را اعالم 
هم نکرده انــد اما اتفاقی که می افتد 
این است که دیگر جزیره کیش را به 
عنوان مقصد بعدی سفر انتخاب نمی 
کننــد و از ســبد خانوار خود حذف 

کنند. 
بــرای جلوگیری از این معضل 
باید بــه ســمتی برویم کــه بانک 

اطالعاتی بر اســاس رضایتمندی در 
کیفیت ارائه خدمــات ایجاد نماییم 
و هر لحظــه این موضوع را پایش و 
بتوانیم نقاط ضعف را برطرف کنیم.

برای جذب گردشگر منتظر 
اتفاق نباشیم

درویشــی در پاسخ با این سوال 
که برای جذب بیشــتر گردشگر در 
کیش باید چه اقدامی کرد گفت: برای 
جذب گردشــگر حتمــا باید دارای 
برنامه مشــخص و به روز باشیم. در 
حال حاضر در جزیره کیش به دنبال 
فرصت هســتیم به این معنا که آب و 
هوا به شرایط مطلوبی برسد یا اینکه 
تالطمی در بــازار ارز بوجود بیاید، 
سفرهای خارجی محدود شود. اگر 
از این دست اتفاقات رخ دهد شاهد 

رونق گردشــگری در جزیره کیش 
هستیم، اما این اتفاقات هیچ امتیازی 
برای جذب گردشــگر برای فعاالن 
گردشــگری نیســت چون تنها بر 
اساس اتفاقات از گردشگر پذیرایی 

می شود. 
اگــر بخواهیم پتانســیل های 
جذب گردشــگر را پایدار نگه داریم 
نباید بر اســاس اتفاقات پیش رویم! 
اگر برنامه مشــخص و مدونی تهیه 
شــود و بازار هدف در بازده زمانی 
12 ماه ســال برنامه ریزی شود حتما 
به جای شش ماه ســال 12 ماه سال 
گردشــگر خواهیم داشــت و رونق 
گردشــگری مســتمر و پایدار باقی 
خواهــد مانــد. فکر میکنــم برنامه 
مشــخص با حضور صاحب نظرانی 
کــه در جزیره کیــش حضور دارند 
می تواند تدوین و ســاماندهی شود. 
وی گفت: پتانســیل های خوبی در 
ســرزمین اصلی وجــود دارد و می 
توان در فصل لوســیزن با استفاده از 
این امتیاز حضور گردشگر در جزیره 

کیش را رونق داد. 
برنامه هایی در حد شعار 
مطرح می شــود اما عملکردی 

دیده نمی شود
ایــن فعال گردشــگری با بیان 
اینکــه از دیــد من هتلهــای جزیره 
کیــش اســتانداردهای الزم بــرای 
جذب توریســت خارجی را دارند 
و همانطــور که می دانیــد که هتل 
ها بخشــی از چرخه گردشگری را 
تشــکیل می دهنــد و بنابراین باید 
جزیــره را پیش از این آماده پذیرایی 
از مهمان خارجــی آماده کنیم، ادامه 
داد: تمــام چرخه گردشــگری باید 

آماده پذیرش مهمان باشد. 
به عنوان مثال هر ســاله در این 
فصل با تعداد کثیری از گردشــگران 
حــوزه خلیج فارس روبرو هســتیم 
بخصوص کشورعراق که با زبان غیر 
فارســی وارد جزیره می شوند. باید 
راهکاری درنظر بگیریم که نیازهای 
این گردشــگران در جزیره کیش از 
نظر برقراری ارتباط کالمی برطرف 

شود. 
در این حوزه زیر ساخت مناسب 
و برنامه ای که به نیازهای گردشگران 
خارجی پاســخ دهد وجود ندارد و 
یا در حوزه گردشــگری سالمت که 
قطعا کشورهای حوزه خلیج فارس 
اســتقبال خوبی خواهند کرد و الزم 
اســت کمــی تخصصی تــر به این 

موضوعات بپردازیم. 
درویشــی گفــت: در برهه ای 

برنامه هایی در حد شــعار مطرح می 
شود اما به طور مشخص عملکردی 
دیده نمی شود بایستی این حوزه ها 
به طور تخصصی فعال شــوند و تنها 
به جدول نویســی و یا شعار بسنده 
نشود. درویشی به برنامه ریزی برای 
مهیا ســازی جزیره کیش برای جام 
جهانی قطر نیز اشــاره کرد و گفت: 
یکی دو سالی است که جزیره کیش 
شــور میزبانی جام جهانی را به خود 
گرفتــه و می خواهیــم از تعدادی از 
تماشاگران این رویداد مهم پذیرایی 

کنیم.
 امــا در عمل هیچ اتفاق خاصی 
را نمی بینیم البته ســتادی تشــکیل 
شــد و کارگروهی هم برای پیگیری 
این موضوع مشــخص شــدند اما 
اقــدام عملی صــورت نگرفت. اگر 
این موضــوع مهم بود بایــد بعد از 
گذشــت چند مــاه از انتصاب وزیر 
جدید گرشگری ایشان به این مسئله 
ورود می کردند و ســفری به جزیره 
می داشتند. برای رخ دادن این اتفاق 
جزیره کیش باید در سطح بین المللی 
مطرح شود و نیازمند تخصیص بودجه 
و آمادگی زیر ساخت است. این فعال 
گردشــگری گفت: باید اهمیت این 
موضــوع مهم در واقع دغدغه بخش 
های مختلف گردشــگری باشد و به 
گونه ای اهمیت این مسئله به وزارت 
گردشــگری یادآوری شود تا ورود 
پیدا کند اما متاســفانه اقدام مهمی تا 

کنون صورت نگرفته است.
صــدای واحــد از تمــام 
جزیره  گردشــگری  ارکانهای 

کیش شنید شود
ایــن فعال گردشــگری افزود: 
اگر مسئوالن گردشگری در سازمان 
تعامل و همکاری با بخش خصوصی 
داشته باشند زودتر به نتیجه می رسند 
و برنامه هایشان عملی می شود. وی 
افــزود: حتما بایــد برنامه مدونی را 
برای گردشــگری مشخص کنند که 
بتوانند جزیره را از نظر گردشــگری 

به شرایط مطلوبتری برسانند . 
جزیره کیش تقریبا تمام چرخه 
های مورد نیاز حوزه گردشــگری از 
بحث حمــل و نقل دریایی و هوایی 
تــا اقامتی و پذیرایی را در خود دارد 
و با چالش هایی روبرو اســت .اگر 
تمام حوزه های گردشگری یکپارچه 
ســازی شود و صدای واحد از ارکان 
های مختلف گردشگری شنیده شود 
حتمــا می تواند موثــر و برای آینده 

کیش مفید واقع شود. 
پاس داشــتن داشته ها در 

جزیره کیش
درویشــی بــا بیــان اینکه در 
جزیــره کیش داشــته هایی داریم و 
نگهــداری اماکن تاریخی موضوعی 
اســت که باید به صورت تخصصی 
به آن پرداخته شــود به کشتی یونانی 
اشاره کرد و گفت: از بین رفتن کشتی 
یونانی به عنــوان نماد کیش که همه 
ساله گردشــگران زیادی را به خود 
جذب می کنند مثالی ملموس در باب 
اهمیت نگهداشــت میراث تاریخی 
کیش اســت، باید ببینیم از چه جاذبه 
ای می توانیم گردشگر جذب کنیم و 
از داشته هایمان نهایت بهره را ببریم.
لــزوم آســیب شناســی 
کمبود نیروی انسانی در کیش 
درویشی در پایان سخنان خود 
به بحث کمبود منابع انســانی اشاره 
کرد و گفت: نبود نیروی انســانی از 
موضوعاتی اســت که مدتی اســت 
گریبانگیــر جزیــره کیش شــده و 
آمارهای نگران کننده ای در این مورد 
وجود دارد اما کمتر جایی دیده شده 
که به چرایی ایــن موضوع پرداخته 
شــود و علت را بررســی کنند. مهم 
است که علت را آسیب شناسی کنیم. 
یکــی از دالیــل آن کرونا بود 
که بعــد از آن ریزش چند درصدی 
داشتیم و اما موضوع مهمتری که باید 
به آن پرداخته شــود موضوع گرانی 
جزیره کیش است؛ باالی 50 درصد 
از ساکنان جزیره به واسطه شغلشان 
در کیش حضور دارند و جزء قشــر 
متوسط هستند. اگر مسئوالن جزیره 
نتوانند به کیشــوندان خدمات ارزان 
ارائــه دهند در آینده شــاهد کاهش 
منابع انسانی بیش از این خواهیم بود . 
امروزمنابع انســانی جزیره یا از 
خانه های سازمانی استفاده می کنند 
و یا از اسکانهای پرسنلی، اگر تعاونی 
هایی تدارک دیده شــود و خدمات 
ارزان به کارکنان و کیشــوندان ارائه 
شود، از این بحران جلوگیری خواهد 

شد. 
بحث هزینــه های باالی اجاره 
بهای مســکن از یک طرف و هزینه 
های روزمره هم روز به روز باالتر می 
رود و زندگی کردن در جزیره کیش 
را دشــوار کرده است در صورتیکه 
درصد باالیی از  کیشــوندان قشــر 

کارمند و کارگر هستند. 
در نهایت باید تدابیری اندیشیده 
شود که به این قشر خدمات متفاوت 
تری ارائه شــود تا بیش از این دچار 

مشکل نشویم. 

در گفت و گو با صمد درویشی؛ فعال گردشگری مطرح شد:

برای جذب گردشگر منتظر 
اتفاق نباشیم

درویشی با بیان اینکه هتل ها معموال در شرایط و موقعیت های خاص در بحث نرخ گذاری انعطاف 
پذیری باالیی دارند ادامه داد: صنعت گردشگری بر اساس عرضه و تقاضا انعطاف پذیری دارد و نرخ 
ها را نسبت به بازار هدف خود پیش بینی می کند بنابراین برای همه اقشار در فصل ها و موقعیت های 
مختلف، قیمت ها و بسته های متنوعی را داریم. به نوعی الزمه کار ما "مشتری مداری" است که باید 
به آن توجه داشته باشیم. قطعا هتل هایی که انعطاف پذیری نداشته باشند دچار مشکل خواهند شد.

      اقتصاد کیش -اگر بخواهیم تعریفی جامع از گردشگری ارائه کنیم باید بگوییم که گردشگری یا توریسم به معنای 
مجموعه تالش هایی است که طی آن، یک گردشگر دست به جابجایی مکانی می زند و تصمیم می گیرد که از نقطه ای 

به نقطه ای دیگر سفر کند. 


