نگاهی به کارنامه گردشگری دولت یازدهم در استان کرمان

رشد در شاخصهای کمی و کیفی

یکی از مهمترین اهداف کمی و شــاخص های گردشگری
،تعداد مشــتریان خارجی یا توریست هایی است که با توجه
به ارزآوری برای نظام مالی کشور به عنوان بخشی از صادرات
محسوب می گردند.هدفی کمی که همواره در سطوح مختلف
جهانی ،ملی و اســتانی مد نظر قرار می گیرد تا جایی که در
حال حاضر کشور ما نیز نگاه جدی تر خود را در توسعه صنعت
*
گردشگری معطوف همین شاخص ســاخته است و  5برابر
محمد جهانشاهی
شــدن تعداد ایرانگردان خارجی را به عنوان سیاستی کالن
باالدست برنامه های خود قرار داده است.استان کرمان نیز توجه جدی به این بحث داشته و
رشد کمی این بخش را عامل اصلی برای رشد خود می داند.در حالی که تا اواخر دهه هفتاد
استان کرمان با رقمی نزدیک به  40هزار گردشگر بعد از شیراز و اصفهان رتبه سوم گردشگران
فرهنگی کشور را به خود اختصاص داده بود متاسفانه  ،مســایل و اتفاقاتی از جمله گروگان
گیری اتباع اسپانیا توسط گروه هایی از مناطق شرقی کشور و همچنین اتفاق غم انگیز و مهلک
زلزله بم و آسیب جدی منطقه به ویژه ارگ تاریخی این شهر که یکی از مهمترین جاذبه های
سفر به ایران محسوب می شد ،روند رو به رشد تعداد گردشگران خارجی را قطع کرد و طی
سال های بعد و برای حداقل  13سال متوسط آمار گردشگران ساالنه به  10هزار هم نرسید
و تا نزدیک  5000هم افت پیدا کرد که فشار زیادی به تاسیسات گردشگری به ویژه هتل ها
وارد نمود.در سال  1392و با روی کار آمدن دولت حســن روحانی و تغییر رویکرد جدی به
خصوص در رابطه با سیاست خارجی  ،جریان تازه ای در ورود گردشگران خارجی ایجاد شد و
استان کرمان هم در این زمینه شاهد تحوالت تازه ای بود.رشد بیش از  60درصدی در سال
 92تجربه شد و پس از آن این رشد حالتی متعادل تر به خود گرفت و به طور متوسط شاخص
رشد ســاالنه  25درصدی را به نمایش گذارد و در پایان سال  95عددی نزدیک به  30هزار
گردشــگر خارجی را در آمار اقامتی خود ثبت کرد؛ عددی که  10تا  15درصد گردشگران
فرهنگی وارده از بازارهای سنتی عمدتا اروپایی را شامل می شود.
میزان ماندگاری گردشگران خارجی
شــب اقامت یا ماندگاری گردشــگران شــاخص مهم دیگری در رابطه با میزان اثر گذاری
گردشگری در اقتصاد هر کشور است.به طور متوسط تورهای ایرانگردی در سراسر دنیا 12
روزه بسته و ارایه می شوند که بر اســاس آیتنری یا برنامه سفر در مناطق گردشگری کشور
تقسیم می گردند.در حالی که شب مانی گردشگران خارجی کرمان طی سال های دهه هشتاد
به کمتر از یک ونیم شب رسیده بود این مدت زمان طی سال های  92تا  95رشد آرام خود را
تجربه کرد و در حال حاضر تقریبا به  2شب رسیده است که تداوم این روند با توجه به برنامه ها
و طرح های در دست اجرای بخش گردشگری و حوزه های مرتبط با آن در استان ،دور از انتظار
نیست و می تواند سهم و آورده این صنعت را در استان افزایش قابل توجه ای داشته باشد.
تاسیسات گردشگری
از ســال های ابتدایی دهه هفتاد و پس از پایان جنگ تحمیلی ،گردشــگری استان کرمان
حرکت گام به گامی را آغاز کرد که شروع به کار دفاتر خدمات مسافرتی ،راه اندازی تاسیسات
پذیرایی بین راهی و نیز ســاخت برخی هتل ها و میهمانپذیرها نتیجه این حرکت بود و در
چارچوب طرح کرمان  85که نقطه قوتی در تاریخ برنامه ریزی گردشگری استان محسوب
می شود و متاسفانه به دلیل برخی مسایل از جمله زلزله بم و تغییر در امور اجرایی و سیاسی
و اولویت بندی های استان ،نیمه کاره رها شد ،شاهد حرکت های جدی در این زمینه بودیم.
ساخت هتل  5ســتاره پارس کرمان به عنوان بزرگترین و آخرین اتفاق در بحث زیر ساخت
های اقامتی استان در ســال  80انجام پذیرفت و بعد از آن متاسفانه نه تنها بر ظرفیت های
اقامتی استان اتاقی و تختی اضافه نشد بلکه شاهد بودیم هتل ارگ جدید در بلوار جمهوری
کرمان تبدیل به کترینگ هواپیمایی ماهان شد و مجموعه بزرگ اقامتی ارم در ارگ جدید به
از چرخه خدمات خارج و برای مدت ها رنگ تعطیلی دید و حتی برخی هتل ها مثل گواشیر
کرمان بخشی از ظرفیت خود را از چرخه خدمات خارج کردند و این در حالی بود که استان
همجوار ما یعنی یزد با تمام قدرت بازار از دست رفته کرمان را تحت نظر گرفت و با افزایش
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دوبرابری ظرفیت اقامتی خود با بهره گیری از بافت تاریخی این شهر ،عالوه بر جذب مشتریان
اســتان ،آرام آرام از کرمان سبقت گرفت و خود را جایگزین این اســتان در مقاصد سه گانه
گردشگری ایران در کنار شیراز و اصفهان معرفی کرد و عمال کرمان از گردونه خارج شد.در
حالی که تا پایان سال  91تعدادتاسیســات گردشگری استان در بخش های مختلف اقامتی
،پذیرایی  .خدمات سفر در حدود  320واحد بود طی سال های  92تا  95و با توجه به تغییرات
محسوسی که در بخش های مختلف این صنعت به وجود آمد در حال حاضر با افزایش نزدیک
به  45درصدی تاسیسات نزدیک به  500واحد انواع این دست تاسیسات را در استان شاهد
هستیم که بخش عمده ای مربوط به اقامت گاه های بوم گردی یا اکولوژهاست که در جای
خود به آنها خواهیم پرداخت.سهم بیشتر این افزایش بعد از بوم گردی ها مربوط به مجموعه
ها و واحدهای پذیرایی و سپس دفاتر خدمات مســافرتی و فضاهای اقامتی می باشد.هتل
کپری قلعه گنج یکی از اتفاقات میمون گردشگری استان و حتی کشور بود که تاثیر زیادی بر
تحوالت این صنعت در استان به ویژه در مناطق محروم جنوب بر جای گذاشت.نوعی از هتل
ها که بر اساس الگوهای معماری و متناسب با فرهنگ و جغرافیای زیستی منطقه طراحی و
اجرا شد.شرکت هتل های پارسیان که گروه هتل های بنیاد مستصعفان را مدیریت می کند
نزدیک به  25هتل سه تا پنج ستاره در سطح کشــور دارد که هتل کپری قلعه گنج متفاوت
ترین آنهاست.جالب آنکه قبل از راه اندازی این هتل رفت و آمدهای محدودی که به این منطقه

