گفتوگوی ویژه
مدیر ملی

تحلیلی از اقتصاد گردشگری ایران
در گفتوگوی «اقتصاد کرمان»
با مدیرعامل بانک گردشگری

رویکرد
توسعه محور
به گردشگری

اقتصاد کرمان :استان کرمان  ،فرزندان موفق و موثری را در دامان خود پرورش داده و به جامعه
ملی معرفی کرده است .چهرههایی که با تکیه بر اراده ،دانش و تخصص و تعهد خود در سطح ملی
و بین المللی نیز برای کرمان و کرمانی ها افتخار آفریده اند و در هر جایگاهی مایه سربلندی شهر
و دیار خود و مباهات هم استانی های خویش بوده اند  .اگر چه شمار آنها کم نیست اماکمتر در
رسانه ها حضور داشته اند و پیش از آن اثرگذاری خویش را در ارائه مدیریت و عملکردی متفاوت
و ماندگار یافته اند و اعتالی کرمان و ایران را هم از این رهگذر پی گرفته اند« .اقتصاد کرمان»
اما معرفی فرزندان متخصص و متعهد کرمان به عنوان الگوهای جامعه کرمانی و نســل جوان
استان را رسالت خود می داند و بر همین اساس ،در این مجال به گفت و گو با یکی از مدیران ملی
موفق و برخاسته از دیار کریمان پرداخته ایم که از جایگاه یک کارشناس بانکی در شهرستانهای
کرمان تا عالی ترین سطوح مدیریت در نظام بانکداری ایران را پیموده و در کارنامه خود عضویت
در هیات مدیره بانک ملی ایران را دارد .با «خسرو خواجه حسنی» که هم اینک مدیرعامل بانک
گردشگری کشور است گفت و گو کرده ایم که می خوانید :
جناب آقای خواحه حسنی برای آشنایی بیشتر هماستانیها ،مختصری از سوابق
خود در عرصه بانکداری بفرمایید؟
در ابتدا ضمن عرض سالم و درود خدمت همه هموطنان گرامی و همشهریان عزیز ،سال جدید و
بهار فرخنده را پیشاپیش تبریک عرض میکنم و آرزومندم سالی سرشار از بهروزی ،شادکامی و
موفقیت روزافزون برای تکتک عزیزان در پیش رو باشد .در مورد سوال شما باید عرض کنم که
شروع فعالیت بنده در نظام بانکی کشور به سال 1363و استخدام در بانک ملی ایران برمیگردد.
در این سال کار خود را از پایینترین سطح معمول کار در یک بانک یعنی کار تحویلداری آغاز
کردم و پس از دو سال توفیق خدمتگزاری در سمت ریاست شــعبه بانک ملی در شهرستان
محروم کهنوج نصیب بنده شد که یکی از مهمترین و لذتبخشترین دوران خدمت بنده نیز
همین دوران بود چون به لطف الهی و شور و نیروی جوانی خوشبختانه تحوالت مثبت اقتصادی
محسوسی در زندگی مردم منطقه در این سالها به دست آمد .پس از آن برهه هم بنده افتخار
خدمتگزاری در سمتهایی چون رئیس شعبه جیرفت ،رئیس حوزه جیرفت ،معاون سرپرستی
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بانک ملی استان کرمان ،رئیس سرپرستی استان هرمزگان ،رئیس سرپرستی استان کرمان و
مدیر امور شعب شرق کشور بانک ملی ایران را عهدهدار بودم ،تا اینکه در نهایت انجام وظیفه
و خدمت بنده در بانک ملی با لطف و اعتماد دوستان به عضویت در هیئت-مدیره بانکی ملی
جمهوری اسالمی منجر شد .ریاست هیئت مدیره بانک گردشگری پس از آن و بعد هم مدیریت
عاملی بانک گردشگری ایران که در حال حاضر توفیق خدمتگزاری آن را دارم ،عمدهی فعالیت
بانکی بنده از ابتدا تا کنون بوده است.
در خصوص نقش و جایگاه گردشــگری برای فراهم کردن زمینه رشــد و توسعه
اقتصادی کشور توضیح دهید؟
طبیعتا گردشگری در توسعه اقتصادی کشور میتواند یک نقش بیبدیل را ایفاء نماید .وضعیت
گردشگری ما نمیتواند و نبایستی مستثنی از روند رو به رشد جهانی آن باشد .در حال حاضر
گردشگری در زمره یا 4یا  5صنعت عمدهای است که بیشترین میزان ارزآوری را برای بسیاری از
کشورهای جهان دارد و این نشان از پتانسیل باالی این صنعت در اقتصاد جهانی است .مثالدر
سال  2015گردشگری ســهم  10درصدی از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده و
درآمد حاصل از گردشگری به حدود  1300میلیارد دالر رسیده ،که همه این ارقام در قیاس
با گردشگری ما حاکی از این مساله اســت که ما در ابتدای راه قرار داریم به رغم اینکه اتفاقات
خوبی طی چند سال اخیر با گشایشهای سیاسی ،اقتصادی و مالی برای ما رخ داده ،اما هنوز با
ظرفیتهای کمنظیر گردشگری کشور ما منطبق نیست.
ما از حیث جاذبههای طبیعی در زمره  5کشور و از نظر جاذبههای تاریخی و فرهنگی در زمره
 10کشور اول دنیا قرار داریم .بنابراین باید از پتانســیل موجود خود ،بهره بیشتری ببریم .در
صنعت گردشگری ارزآوری تنها با ورود ساده گردشگر اتفاق میافتد و این امر در کدام صنعت
بدیل اینچنینی دارد؟ .ما نیازمند توجه ویژه به گردشگری کشور برای رشد اقتصادی بلندمدت
ِ
اقتصادی هستیم زیرا ارزآوری آسان گردشــگری قابل مقایسه با هیچ صنعتی نیست .ما باید
تالش کنیم تا سال  2025میالدی سهم گردشــگری خود را به  2درصد با حجم  20میلیون
گردشگر خارجی برسانیم تا رشــد و توسعه اقتصاد کشــور متاثر از رونق گردشگری ،شتاب

