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مدیرهتل الله تهران گفــت: هتل ها به عنوان 
ویترین هر شهر باید در بهترین منطقه شهر ساخته 
شــوند ,  یکی از افتخارات هتل الله تهران این است 
که در مرکز تهــران قرار دارد. به گــزارش خبرنگار 
ایلنا، از گذشته تا به امروز کاروان سراها جایی برای 
استراحت در سفرها و تیمارکردن مالروها بوده اند، که 
امروزه با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی هتل ها 
جایگزین آن ها شده اند. اگر در گذشته معیار انتخاب 
کاروان سراها تیمارگر خوب و جای خواب و خوراک 
بود امروزه رقابت برسر امکانات، کیفیت خدمات و به 
روز بودن آن ها است.  بعد از آنکه خاچیک مادیکیانس 
اولین هتل رسمی ایران به شکل امروزی را در کنار 
کافه نادری دایــر کرد رقابــت در افتحاح هتل ها و 
رستوران ها به شکل امروزی صورت گرفت و بعد از 
مدتی در کل کشور فراگیر شد. شاید شما هم گراند 
هتل را به عنوان مشــهورترین و قدیمی ترین هتل 
تهران در خیابان الله زار بشناسید، هتلی که پذیرای 
برنامه های هنرمندان بــزرگ آن زمان بود، و عمده 
شــهرتش را مدیون تجمع اعیان و اشراف است که 
با ســاختن هتل های جدید از رونق افتاد.  هتل الله 
تهران یکی از قدیمی ترین هتل های پایتخت است 
که در سال ۱349 در مساحت ۱۶ هزار مترمربع در 
کنار پارک بزرگ الله ساخته شد که بعد از گذشت 
چندین سال هنوز هم با قدرت روزهای اولیه به ارائه 
خدمات به مسافران و گردشــگران می پردازد. این 
هتل که روزهایی پاتوق هنرمندان قدیمی از جمله 
بازیگران و خوانندگان قبل از انقالب بوده است امروزه 
درحال بازسازی و به روزرسانی است تا بتواند رونق و 
محبوبیت گذشته خود را حفظ کند و برای همین 

منظور برنامه های مختلفی را در سر دارد.
 محمد شــربتدار )مدیرهتل الله تهران( با بیان 

اینکه هتل ها به عنوان ویترین هر شهر باید در بهترین 
منطقه شهر ساخته شوند، گفت: یکی از افتخارات 
هتل الله تهران این است که در مرکز تهران ساخته 
شده است و انتخاب فضا و موقعیت جغرافیایی آن 
کامال کارشناسی شده و دقیق بوده است و هنوزهم 
با توجه به ساخت و سازهای قارچ گونه ساختمان ها 
در تهران چشم انداز اولیه را دارد. این درصورتی است 
که همه هتل های پنج ســتاره دنیا به دلیل کنترل 
ترافیک و سرعت در تردد مسافران معموال در حاشیه 
شهرها احداث می شوند.  وی با اشاره به اینکه به روز 
بودن یکی از امتیازات هتل ها است، درمورد وضعیت 
بازسازی هتل الله تهران گفت: همه هتل ها یک دوره 
بهره برداری دارند و از یک استاندارد ساختاری تبعیت 
می کنند، بنابرین باید هرچندازگاهی دستی به سر و 
روی آنها کشید و به اصطالح آن ها را به روز کرد. زیرا 
مسافران سراغ هتلی خواهند رفت که به روزتر و تازه 
ساخت باشد.  مدیرهتل الله تهران ادامه داد: درحالی 
که بســیاری از مدیران هتل ها برای روند بازسازی 
تعطیل کردن را انتخاب می کنند، برای جلوگیری از 
قطع شدن ارتباط هتل با مسافران و با تشکیل گروه 
کارشناسی تصمیم بر بازسازی در دوفاز اتخاذ شد. 
که در فاز اول 70 درصد هتل وارد بازســازی شده و 

با ظرفیت 30 درصدی به ادامه فعالیت می پردازد و 
درفاز دوم بعد از بهره برداری قسمت اول  وارد چرخه 
بازسازی می شود.و درحال حاضر بیش از 70 درصد 

هتل الله تهران در حال بازسازی است. 
مدیرهتل الله تهران با بیان اینکه تمامی خدماتی 
که در هتل های پنج ستاره دنیا ارائه می شود، در این 
هتل نیز عرضه می شود، تصریح کرد: امکانات مختلف 
تفریحی و ورزشی همچون اســتخر روباز، سونای 
خشک و بخار همراه با ماساژور، سالن بدنسازی و سالن 
بیلیارد، کافی شاپ، آرایشگاه و سایر خدمات رفاهی با 
کادری مجرب از خدمات ارائه شده در این هتل است. 
بنابراین گزارش، این هتل دارای ســه رستوران 
زیبا با نام های " نمکدون"، "تیاره" و "روتیسری" 
است.  که رستوران "نمکدون" در البی هتل قرار دارد 
و هم عصر با هتل عباسی اصفهان است، طراح و سبک 
و سیاق آن متعلق به همان شخصی است که هتل 
عباسی اصفهان و رســتوران کوثر تهران را طراحی 
کرده است. غذاهایی که در این رستوران ارائه می شود 
غذاهای اصیل ایرانی اســت. رستوران چینی تیاره 
و همچنین رستوران فرانسوی روتیسری در طبقه 
۱3 هتل با چشم انداز بسیار زیبای افق تهران و رشته 
کوه های البرز و دماوند است. مدیرهتل الله تهران با 
اشاره به این موضوع تصریح کرد: تاالر گلزار یکی دیگر 
از مجموعه تاالرهای هتل الله تهران است که بسته 
به نوع برنامه ازجمله جشن، آمفی تئاتر و غیره تغییر 
دکوراسیون و آماده می شود. برای مثال؛ درسال نو 
میالدی پذیرای میهمانان و جشن نو میالدی بود. 
برگزاری انواع جلسات مهمانی ها و جلسات سیاسی، 
نظامی، انتظامی، پزشکی و آموزش و از برنامه های 
دیگری است که در این تاالر انجام می شود. شربتدار 

ادامه داد: با توجه به آنکه نزدیک به ۶ هزار نفر شهروند 
چینی در پایتخت مشغول به فعالیت هستند درحال 
طراحی فضایی هستیم که غذاهای چینی را با همان 

سبک و سیاق کشور چین طبخ و ارائه دهیم. 
هتل الله تهران، پاتوق هنرمندان قدیمی

او با اشاره به اینکه هتل الله تهران از زمان احداث 
همواره پاتوق هنرمندان قدیمی بوده است گفت: هتل 
الله سعی می کند که ارتباطش را با هنرمندان جامعه 
حفظ کند برای همین منظور برگزاری برنامه های 
هنری مثل؛ گالری نقاشی، برنامه های موسیقیایی، 
هنرهای تجسمی مســابقات علمی ازبرنامه های 
آینده این هتل اســت.   شــربتدار ادامه داد: از زمان 
آغاز به خدمتم حدود سه مرتبه گردهمایی بهترین 
هنرمندان پیشکسوت هر رشته هنری وزارت ارشاد 
از جمله یک مجلس یادبود درگذشتگان و دوبار نیز 
متولدین ماه های مختلف در این هتل انجام شــده 

است. 
داستان موزه هتل الله تهران چیست؟

مدیر هتل الله تهران درمورد بحث تبدیل به موزه 
شدن این هتل گفت: برای اینکه هرمکانی تبدیل به 
موزه شود معیارهای خاصی مورد نیاز است که قدمت 
نزدیک به صد ســال از آن نمونه است که هتل الله 
تهران این معیار را ندارد اما با توجه به قدمت این هتل 
تصمیمی برای جمع آوری اجناس قدیمی گرفته ایم 
و برای همین منظور ویترینی در البی حاوی اجناس 
و اقالم سنتی، قدیمی و نوستالژی که در قدیم درهتل 
الله مورد استفاده می شد تعبیه شده است. و درحال 
جمع آوری وسایل و عکس های قدیمی هنرمندان 
ایرانی و خارجی هستیم که در این هتل حضور داشته و 
یا به اجرای برنامه پرداخته اند تا بتوانیم گالری عکسی 
با همین موضوع در این هتل برپا کنیم. به دنبال عکس 
ویگن در پشت پیانوی این هتل هستیم و حاضریم 
هزینه آن را پرداخت کنیم. درحال طراحی فضایی 
بزرگتر در البی جدید هستیم تا این ویترین را به آنجا 
منتقل کنیم که این نیز به عنوان موزه کوچک هتل 
داری در الله خواهد بود. وی با بیان اینکه هتل هایی که 
در پایتخت ها قرار دارند با انگیزه پذیرایی از میهمانان 
اداری ساخته می شوند گفت: عمده مهمانان هتل 
الله سیاســیون، مدیران تجاری وتوریســت های 

درمانی ساخته هستند. او درمورد روزهای پرکار این 
هتل گفت: هتل های بزرگ و کوچک شهرستان های 
توریســتی در ایام تعطیالت پرکار هستند. مانند؛ 
هتل های شمال خراســان و جنوب، و برعکس در 
فصل هایی که آن ها خلوت هستند هتل های داخل 

شهرها و پایتخت ها خلوت ها شلوغ است. 
ستاره هایی از نوع بین المللی!

شربتدار با تشــریح وضعیت ســتاره گذاری 
هتل الله ادامه داد: دو اســتاندارد بین المللی ارائه 
شده توسط مقر اســتاندارد بین المللی در اسپانیا 
و اســتاندارد ملی هتل ها را درجه بندی و ســتاره 
گذاری می کنند، با توجه به اینکه برخی از استاندارد 
بین المللی در بعضی از کشورها قابل اجرا نیست، 
بنابراین بومی سازی شود. به گفته وی، این کافی 
شــاپ که ویوی تراس هتل الله را داراست و دورتا 
دور هتل قرار دارد. به دلیل  وجود دیوارنگاره آینه ای 
به دست هنرمند منیر فرمانفرمانیان منحصر به فرد 
شده است.  مدیر هتل الله تهران درمورد چگونگی 
اطالع از میزان رضایت مسافران ساکن در این هتل 
گفت: در البی هتل دستگاهی تعبیه شده است که 
به وسیله آن می توان بسیاری از فعالیت های مربوط 
به هتل را انجام داد که نظرسنجی از هتل هم در آن 
وجود دارد. این اطالعات در بخش روابط عمومی 
هتل و متمرکز در روابط عمومی دفتر مرکزی جمع 
آوری پاالیش می شود.  شربتدار درمورد سازمان ها 

یا نهادهایی که با آنها قرار داد همکاری دارند گفت: 
این سازمانها و آژانسهای مسافرتی به گونه ای دالالن 
رسمی هستند و وجود آنها بسیار مورد نیاز است، 
زیرا نمی شــود با تک تک افراد وارد بحث و مذاکره 
و رزو اتاق های هتل شــد. با توجه به آنکه این گونه 
برنامه ها اقتضایی اســت، بنابرین اکثرا قراردادی 
ندارند اما رزو اتاق ها شــامل قرار داد اســت، مثل 
شرکت گل و گوهر و مس کرمان و شرکت بیمه ای 

که قرار داد دارند. 
وی ادامــه داد: امیدواریم روزی گردشــگری 
جایگزین صنعت نفت شود زیرا پاک ترین سالم ترین 
و فرهنگی ترین صنعت است. اگر رفتار ما مبتنی بر 
یک فرهنگ غنی اسالمی ایرانی اسالمی باشد نه تنها 

تاثیر نمیگیریم بلکه تاثیر می گذاریم. 
مدیر هتل الله تهران درمورد نحوه رزرواسیون 
اتاق ها گفــت: این هتل امکان رزو ســازمانی با 80 
سازمان همکاری دارند و اخیرا با گروه های پروازی 
شرکتهای هواپیمایی توافقاتی برای همکاری صورت 
گرفته است اما با آژانس های معروف و به نام کشور 
تعامالتی دارد. این هتل امکان رزو آنالین و حضوری، 
و از طریق آژانس ها و اســتفاده از سایت هتل الله به 

نشانی www .lalehhotels.com   را دارد.

مدیرهتل الله تهران در گفتگو با ایلنا؛ 

هتل الله ویترین تهران است 

ستاد کل نیروهای مسلح ساقط شدن هواپیمای 
اوکراینی با موشک را تایید کرد؛

اعتراف تلخ

سياست 2

ســه روز پس از ســقوط هواپیمای بوئینگ 737 اوکراینی با ۱۶7 
مسافر و 9 خدمه در نزدیکی پرند و شهریار، ستاد کل نیروهای مسلح 
روز گذشته با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که سقوط این هواپیما ناشی 
از خطای انسانی سیستم پدافندی بوده است.  در این اطالعیه با اشاره 
به افزایش بی ســابقه تحرکات هوایی در منطقه پس از حمله موشکی 
سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی ها در عراق، آمده است: »در چنین 
شرایط حساس و بحرانی، پرواز شماره 7۵۲ خطوط هوایی اوکراین از 
فرودگاه امام خمینی)ره( حرکت نموده و درهنگام چرخش، کاماًل در 
حالت نزدیک شونده به یک مرکز حســاس نظامی سپاه و در ارتفاع و 
شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد که در این شرایط بر اثر 
بروز خطای انسانی و به صورت غیرعمد، هواپیمای مذکور مورد اصابت 
قرار گرفته که متاسفانه موجب به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان 

عزیز و جان باختن تعدادی از اتباع خارجی می گردد.«
احتمال شلیک کروز و ورود هواپیماها را داشتیم 

ســاعتی پس از انتشار اطالعیه ســتاد کل نیروهای مسلح، سردار 
امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوا و فضای ســپاه پاسداران در نشستی 
خبری در تشــریح جزئیات این حادثه گفت: بیش از یک هفته شرایط 
منطقه و التهابات آن خیلی بیشــتر از ابتدای انقالب تاکنون و امکان 
درگیری بسیار باال بود و هیچ وقت چنین شــرایطی را شاهد نبودیم. 
هم آمریکایی هــا در آماده باش صد در صد بودند و هــم ما. وی افزود: 
آنان تهدید کرده بودند که ۵۲ نقطه از ما را می زنند؛ در همین راســتا 
همه یگان های پدافنــدی و آفندی آماده باش کامــل بودند و طبیعتاً 

سامانه های مستقر در تهران هم در همین شرایط به سر می برد...

بیانیه روحانی در پی اعالم علت سقوط هواپیمای اوکراینی:

جمهوری اسالمی بسیار متاسف است
سياست 2

شهرنوشت 6

 »خطای انسانی«  نخبگان ایرانی را به کام مرگ کشاند؛ 

داغی که  جانسوزتر شد
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