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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

هتل ها همیشه در کشورهای مختلف 
پذیرای گردشگران و مسافران بوده اند 
هتلداران باید در کار خود به خوبی عمل 
کنند، چرا که در صورت رضایت مسافران 
و گردشــگران از هتلداری آنان، امکان 
بازگشت مجدد آن ها به آن هتل وجود 
دارد و بدین ترتیب با رضایت گردشگران 

برای خود بازاریابی می کنند
اما صنعت هتلداری نیز همانند سایر 

صنایع سختی های خاص خود را دارد...
رئیس جامعه هتلداران ایران معتقد 
اســت: گرانی علت مراجعــه نکردن 
مردم به هتل نیست. بلکه وجود برخی 
محدودیت ها در هتل، مردم را به سمت 
خانه های اجاره ای می کشــاند، وگرنه 
قیمت کرایه همیــن خانه ها چندبرابر 

هتل ها است.

مرکز آمار ایران گزارش کرده است: 
در بهار ۹۸، بیش از ۱۰۲ میلیون سفر 
انجام شــده که ۴۶ درصِد آن، با اقامت 
شــبانه و ۵۴ درصد بدون اقامت شبانه 
بوده اســت. ۶۰ درصد این سفرها که 
با اقامت شــبانه بوده با هــدف دیدار 
دوستان و بســتگان انجام شده است. 
۷۴ درصد اقامت ها در خانه بســتگان 
و آشــنایان بوده، ۹ درصد هم در ویال و 
آپارتمان های اجاره ای ثبت شده است و 
هفت درصد مردم هم در جریان سفر در 
خانه و ویالی شخصی اقامت داشته اند. 
این بین، ســهم چادر و کمپ شخصی 
و اقامتگاه هــای عمومــی مثل هتل، 
مهمانپذیر و هتل آپدر ایــران بیش از 
۱۱۰۰ هتل وجود دارد که طبق اظهارات 
رییس هیات مدیره جامعه هتلداران، در 
دوران کرونا میانگین حدود ۱۰ درصد 
ظرفیت شــان تکمیل شده بود، ضمن 
این که در بیشتر شهرها از جمله مشهد، 
بیشتر از نصف هتل ها تعطیل شده اند. 

با این وجود، هتل هــا که طوالنی ترین 
رکود و بیــکاری را تجربه می کنند، در 
مهرماه ۹۹ از ۳۰ درصد افزایش قیمت ها 
خبر دادند و حاال هم کــه نرخ ارز دچار 
نوسان شده و مذاکراتی برای بازگشایی 
مرزها به روی گردشــگران خارجی و 
صدور ویزای توریستی صورت گرفته، 
از تغییر قیمت ها و تعیین نرخ ارزی برای 
مسافران خارجی که هنوز برای سفر به 
ایران محدودیت و تردید دارند، سخن 

می گویند.  
جمشــید حمــزه زاده دربــاره 
مناسب ســازی قیمــت هتل هــا و 
گرایش بیشتر مردم به اقامت در خانه 
خویشاوندان و دوســتان، کمپینگ و 
خانه های اجاره ای در مقایســه با هتل، 
طبق داده های مرکز آمــار، اظهار کرد: 
قیمت هتل ها متاثــر از عرضه و تقاضا 
است، ضمن این که گاهی تخفیف هایی 
هم داده می شــود. ولــی نمی توانیم 
قیمت هــا را پایین تر یا بیشــتر از نرخ 

مصوب ارائه دهیم. اخیرا هم بررسی هایی 
را درباره تعیین »نرخ کف« برای هتل ها 
آغاز کرده ایم. در ضوابط قبل فقط نرخ 
ســقف را تعیین می کردیــم که باعث 
شــده بود برخی ۷۰ درصــد روی این 
قیمت تخفیف بدهند و قیمت شکنی 
)Dumping( و ارزان فروشی کنند. با 
این کار فقط به کیفیت خدمات لطمه 

می خورد.
او افزود: ما باید ســرمایه گذاری را 
درنظر بگیریم، نباید شرایط طوری باشد 
که سرمایه گذاری در این بخش تضعیف 
شود. بنابراین درحال بررسی موضوِع 

تعیین »قیمِت کف« هستیم.
او در پاســخ به این باور عمومی که 
قیمت هتل را گران می داند، اظهار کرد: 
قیمت هتل برای مهمانان داخلی باید 
متناسب سازی شود، این قیمت ها حتی 
متناسِب مهمانان خارجی نیست. درباره 
این موضوع هم فکر کرده و مطالبه خود 
را با وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در 
قالب نامه ای مطرح کرده ایم. درخواست 
ما تعیین نرخ به صــورت ارزی و ریالی 
اســت. حمزه زاده با بیان این که برای 
هر قشــر و با هر نوع سلیقه ای در کشور 
هتل وجود دارد و این طور نیســت که 
تمام هتل ها گران باشــند، در پاسخ به 
این ســوال که آیا نــرخ اقامت در هتل 
مناســب دهک های پایین تر و طبقه 
کارگر اســت؟ افزود: طبیعی است که 
حقوق کارگری متناسب با اقامت در هتل 
چهار یا پنج ستاره نیست، ولی ما به نسبت 
همه طبقه های اقتصادی و اجتماعی در 
کشور هتل داریم. حتی تمام سازمان ها 
و وزارتخانه ها مهمانسراهایی دارند که 
قیمت یارانه ای می دهند و کارمندان و 
کارگران می توانند از این مراکز استفاده 
کننــد. از ســویی، بومگردی هــا هم 
قیمت های مناسبی دارند، هتل های دو 
و یک ستاره یا مهمانسراهای ایرانگردی 

و جهانگردی هم وجود دارند که از نظر 
بهداشتی به مراتب بهتر و البته ارزان تر از 

برخی اقامتگاه ها هستند.
او درباره علت گرایش بیشتر مردم 
به خانه های اجاره ای در مقایسه با هتل 
و تاثیر قیمت بر این انتخاب، اظهار کرد: 
اتفاقــا قیمت این خانه هــای اجاره ای 
در برخی نقاط کشــور، گران تر از هتل 
اســت. در زمان شــلوغی سفر قیمت 
آن ها چندبرابر گران تر از اجاره یک اتاق 
هتل می شود. پس گرانی عامل اصلی 
مراجعه نکردن مردم به هتل نیست، بلکه 
نبود آزادی و یا به عبارتی وجود برخی 
محدودیت ها در هتل باعث می شــود 
مردم به اجاره خانه بیشتر گرایش پیدا 
کننــد؛ خانه های غیربهداشــتی که 
نظارتی هم نمی شوند و در برخی مواقع 

دو برابر یک اتاق هتل قیمت می دهند.
حمزه زاده درباره ارزی شدن قیمت 
هتل ها نیز گفت: با توجه به نوســانات 
ارزی، قیمت هتل ها برای مهمان خارجی 
مثل بر باد دادن سرمایه ملی است، حتی 
خارجی هــا از ایــن قیمت ها متعجب 
می شوند و مسخره می کنند. باید نرخ ها 
برای مهمان خارجی مناسب ســازی 

شود.
حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران 
ایــران گفــت: در دوران کرونا هتل ها 
۱۰۰ درصــد زیان دیدند بــه این معنا 
که تعداد زیــادی از هتل ها حتی یک 
مسافر هم نداشتند. برخی صاحبان این 
هتل ها امالک شخصی خود را به فروش 
رسانده اند تا بتوانند هزینه های نگهداری 
از هتل  و حقوق پرسنل را پرداخت کنند. 
اغلب هتلداران معموال وجهی را برای 
بازسازی بخش هایی از هتل پس انداز 
می کنند که در این شــرایط نه تنها آن 
وجوه را صرف پرداخت حقوق پرسنل 
کرده اند بلکه تمام ســود کسب شده 
در ســال ۹۸ را نیز برای این امر هزینه 

کرده انــد. در ایامی که ممنوعیت تردد 
استانی لغو شده بود ضریب اشغال هتل ها 
در استان های مختلف به طور میانگین 
۵ درصد شــد که با این میزان از مسافر 
و درآمد حاصــل از آن نمی توان حتی 
هزینه آب، برق و گاز یــک هتل را نیز 

پرداخت کرد.
وی افزود: از ابتدای اســفند ســال 
۹۸ تــا آخر تیر ســال جاری هتلداران 
۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خســارت 
را تجربه کرده اند که در همین راســتا 
نیز برخی ارگان ها به جــای همراهی 
با فعــاالن این حوزه به قطــع آب ، برق 
و گاز اقدام کرده اند. از ســوی دیگر نیز 
سازمان تامین اجتماعی که سال  های 
متوالی بیمه به آن پرداخت شده است 
در این شرایط به جای پرداخت به موقع 
بیمه بیکاری نه تنها با تاخیر چند ماهه 
این کار را انجام داده است بلکه مبالغی 
کمتر از آنچه گفته شده بود را پرداخت 
کرده اســت. عالوه بر آن از بخشودگی 
مالیاتی نیــز خبری نیســت. رئیس 
جامعه هتلــداران ایران درباره بســته 
حمایتی که دولت برای فعــاالن بازار 
گردشــگری در نظر گرفته عنوان کرد: 
بسته حمایتی و تســهیالتی که دولت 
وعــده داده تاکنون با وجود گذشــت 
چند ماه به طور کامل اجرایی نشــده و 
تنها ۲۰ درصد از صاحبــان هتل ها از 
این بسته بهره مند شــده اند. این بسته 
کمک چندانی به هتلــداران نمی کند 
بلکه تنها برای مشــاغلی که حدود ۱۰ 
تا ۲۰ درصــد در دوران کرونا آســیب 
دیده اند مناسب اســت. درحال حاضر 
هتلداران برای جبران آسیب های وارد 
شــده در دوران شــیوع ویروس کرونا 
نیازمند همراهی و همکاری ارگان های 
دولتی هستند و همچنین توقع دارند 
تا جایی که امکان دارد از نگاه جزیره ای 

و سازمانی صرف  نظر کنند.

هتلداران به رغم تعیین قیمت کف، رکود و بیکاری را تجربه می کنند 

کوچ گردشگران از هتل ها به خانه های اجاره ای 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر 

موسیقی

۱۶ فیلم به بخش سودای سیمرغ جشواره 
فجر راه یافتند که در میان آنها نامی از فیلم »قاتل 
و وحشی« حمید نعمت اهلل نیست. هیات داوری 
هفت نفره جشنواره سی ونهم فیلم فجر پس از 
دیدن ۵۷ فیلم ۱۶ اثر را بــرای نمایش و داوری 
نهایی اعالم کردند. محمدمهدی طباطبایی نژاد 
هفتم بهمن ماه، در یــک برنامه که پخش زنده 
تلویزیونی هم شــد، در یک زمان خیلی کوتاه و 

با سرعت اسامی فیلم های بخش های مختلف 
جشنواره را اعالم کرد. داوران فیلم های سینمایی 
پس از بازبینی ۵۷ فیلم سینمایی، ۱۶ فیلم در 
رشــته های مختلف را برای نامزدی در بخش 

سودای سیمرغ به شرح زیر اعالم کردند:
ابلق، کارگردان: نرگــس آبیار، تهیه کننده: 
محمدحسین قاسمی/ بی همه چیز، کارگردان: 
محســن قرایی، تهیه کننده: جواد نوروزبیگی/ 

تــک تیرانــداز، کارگــردان: علی غفــاری  ، 
تهیه کننده: ابراهیم اصغری/ تی تی، کارگردان: 
آیدا پناهنده، تهیه کننــده: آیدا پناهنده/ خط 
فرضی، کارگردان: فرنوش صمدی، تهیه کننده: 
علی مصفا/ رمانتیسم عماد و طوبا، کارگردان: 
کاوه صباغ زاده، تهیه کننده: مهدی صباغ زاده/ 
روزی روزگاری، آبادان، کارگردان: حمیدرضا 
آذرنــگ، تهیه کنندگان: علــی اوجی، عبداله 
اسکندری/ روشــن، کارگردان: ســیدروح اله 
حجازی، تهیه کننده: ســیدروح اله حجازی/ 
زاالوا، کارگردان: ارسالن امیری، تهیه کنندگان: 

ســمیرا برادری و روح اله برادری/ ستاره بازی، 
کارگردان: هاتف علیمردانی، تهیه کننده: علی 
سرتیپی/ شیشلیک، کارگردان: محمدحسین 
مهدویان، تهیه کننــده:  محمدرضا منصوری/ 
گیج گاه، کارگردان: عادل تبریزی، تهیه کننده: 
میرولی اله مدنی/ مامان، کارگردان: آرش انیسی، 
تهیه کننده: مجید برزگر/ مصلحت، کارگردان: 
حســین دارابــی، تهیه کننــده: محمدرضا 
شفاه/ منصور، کارگردان: ســیاوش سرمدی، 
تهیه کننده: جلیل شــعبانی/ یدو، کارگردان: 
مهدی جعفری، تهیه کننده: محمدرضا مصباح.

رقابت ۱۶ فیلم در »سودای سیمرغ«

محمدرضا شیروانی زاده

خلیل سمائی جابلو اگرچه پایه گذار نخستین جشنواره 
مجسمه های شــنی در ایران اســت اما همواره زندگی را 
از دریچه نقاشی به تماشا نشســته و تفسیر می کند. او تا 
پیش از کسب کرسی اســتادی بارها با تکنیک و مفهوم 
آثارش، جلوه گری کرد و اهل فن را به تحســین وا داشت. 
مصداق این نکته هم افتخاراتی است که در کارنامه اش به 
چشم می خورد که از آن جمله می توان به عناوینی چون 
برگزیده چهارمین بی ینال نقاشی جهان اسالم ، برگزیده 
هفتمین بی ینال نقاشــی ملی معاصر ایــران ، برگزیده 
نمایشگاه هنرهای تجسمی مدرســین کشور و تعدادی 

دیگر اشاره کرد.
در مجموعه های مختلف از آثار خلیل سمائی جابلو، به 
نوعی تضاد و تعارض برمی خوریم که این تعارض از یک سو 

ناشی از نوع جهان بینی هنرمند با جهان پیرامونش است 
و از سوی دیگر ناشی از برداشتی است که وی با مفاهیمی 
چون کهن الگوهای ادبیات ایران باستان دارد .گویا نقاش 
می خواهد از تضادهایی چون جنگ، صلح ، مثله شدگی و 
عشق سرکوب شده در آثارش پرده بردارد تا با زبان بصری 
و درون مایه انتزاعی و پاساژهای رنگی ) که عمدتا از طیف 
سیاه، قرمز و ســفید اســت( به ترکیبی تاثیرگذار جهت 
توصیف یک وضعیت جمعی یا حال و هوای فردی بپردازد. 
لذا با تاکید بر کیفیت های ذکر شده و از طرفی استفاده از 
تکنیک ترکیب مواد، هم ترکیب بندی اش را سامان داده و 

هم موفق به فضاسازی در جمله آثارش شده است .
او در برخی از آثارش با کاربــردی نمادین از عناصری 
چون کرکــس، زن و حتی پیکره هایی بعضــا ترکیبی از 
حیوان و انسان، توصیفی از جهان بیرون و درونش را به رخ 
می کشد. تصور می شود نقاش می خواهد نمادهایی که از 
ادبیات کهن تا به امروز وزنه ای مهم در چالش استعاره ای 
بین مفاهیمی چون قدرت، سیاســت، تقدس، باروری و 

خشونت بوده را همراه با هارمونی از رنگ های طیف سرد 
در قاب هنر به تصویر بکشد. 

ســمائی جابلو با وام گرفتن از تباین درجات مختلف 
رنگی به عنــوان یکی از امکانات بنیــادی بصری با درکی 
زیبایی شناسانه تالش دارد یک وضعیت شخصی را به یک 
فرم هنري که ریشه ای طوالنی در تاریخ هنر دارد تبدیل 
کند. وی همچنین در برخــی از آثارش، پیکره هایی مثله 

شده که بعضا ترکیبی از انسان و حیوان بوده را بکار برده تا 
شاید نگاه انتقادی اش به زیاده خواهی های بشری باشد که 
ضربه های بی شــماری در طول تاریخ به موجودات زنده و 
حتی کره زمین وارد کرده است. در مجموع وجه قابل تامل 
در آثار او خوانش مفاهیم فلسفی و تاریخی و ترجمه آن به 
زبان بصری اســت که می تواند در ذهن مخاطب تعابیری 
تاویل کند که اندیشه را به زمان و مکان ناشناخته ای ببرد.

نظری بر آثار سمائی جابلو، نقاش برجسته ایرانی

ترجمان اندیشه بر بوم
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دبیر جشنواره تئاتر فجر :
قیاس  این دوره با دوره های 

گذشته اجحاف است

نشســت رســانه ای ســی و نهمین جشنواره 
تئاتر فجر با حضور حســین مسافرآستانه دبیر و 
تعدادی از مدیــران این دوره از جشــنواره، صبح 
امروز چهارشنبه ۸ بهمن در تاالر رودکی برگزار شد. 
حسین مسافرآستانه در این نشست به ذکر دالیل 
برگزاری جشنواره در ایام کرونا پرداخت. به زعم او 
گروه های تئاتری در مقام »ایثارگران فرهنگی دست 
از همراهی و امیدبخشــی به مردم نکشیدند و در 
صحنه حضور داشتند.« دبیر سی و نهمین جشنواره 
تئاتر فجر در ادامه با بیان اینکه تئاتر ایران شرایط 
بسیار سختی را تجربه می کند، یادآور شد  »تجربه 
برگزاری دوره های گذشته جشنواره برای ما کارایی 
نداشت و گویی از صفر کار را شروع کردیم... گمان 
می کردیم فقط اجراهای گروه های مقیم شهرستان 
به صورت آنالین پخش می شــود ولی وقتی بحث 
اجرای حضوری پیش آمد هم به لحاظ بودجه و هم 
فراهم کردن شــرایط، همه چیز سخت شد.« وی 
وعده داد با همکاری وزارت بهداشت تمام گروه های 
تئاتری شهرستان که قرار است در جشنواره حضور 
پیدا کنند، تست رایگان کرونا داشته باشند. دبیر سی 
و نهمین جشنواره تئاتر فجر در ادامه درباره بودجه 
جشنواره یادآور شــد »بودجه جشنواره ۵ میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون تومان مصوب شــد و بر این اساس 
فعالیت ها برنامه ریزی می شود.« مسافرآستانه از 
آثار حاضر در فجر دفاع کرد و گفت »شرایط کیفی و 
کمی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر را با هیچ کدام 
از دوره های قبلی جشــنواره مقایســه نکنید زیرا 

اجحاف در حق این دوره جشنواره است.«

حرف بی حروف منتشر شد
آلبوم »حرف بی حروف« بــا هنرمندی زکریا 
یوسفی خواننده و نوازنده ســازهای کوبه ای و تینا 
الجوردیان نوازنده عود در ژانر موسیقی ایرانی منتشر 
شــد. »حرف بی حروف« در قالب یک اثر بی کالم 

به تازگی پیش روی شنوندگان قرارگرفته است.
در توضیح این اثر آمده است: »غرض از ساخت 
این آلبوم نیز ارائه موسیقی شــرقی توأم با سلیقه 
شخصی و با توجه به مرزهای موسیقی دستگاهی 
ایرانی است. دستگاه در موســیقی ایرانی نظامی 
چند مدی است که اساس و پایه موسیقی کالسیک 
ایرانی محسوب می شود و در آن پیوند مدها از نظامی 
مدون و هماهنگ پیروی می کنند. ازاین رو با توجه به 
شناختی که از موسیقی ایرانی و خصوصاً موسیقی 
عرب و ترک داشتیم و بر آن شــدیم تا تلفیقشان 
قطعاتی بسازیم که برای شنوندگان غیر ایرانی هم 
ناآشنا به گوش نباشند. وجود این قطعات بی کالم و 
بیان صحبت هایمان به زبان موسیقی باعث شد که 
نام »حروف بی حروف« را برای این آلبوم برگزینیم. 

باشد که حرف هایمان بر دل هایتان بنشیند و با زبان 
موسیقی فراتر از کالم و ســخن با یکدیگر گفتگو 
کنیم.« »ســریانی«، »پیدایش«، »آوازی بیداد«، 
»عشوایی«، »آوازی دیلمان«، »رها«، »گفتگو«، 
»گریز«، »طره«، »ناتمام«، »نوا« و »سماع« عنوان 
قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند. 
زکریا یوســفی نوازنده ســازهای کوبــه ای، تینا 
الجوردیان نوازنده عود، سپهر سعیدی طراح جلد 
و گرافیک، حمید عسگری صدابردار اعضای آلبوم 
را تشــکیل می دهند. آلبوم »حرف بی حروف« با 
از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و ثبت کتابخانه 
ملی ایران توسط موسسه »رهگذر هفت اقلیم« در 

دسترس شنوندگان قرارگرفته است.


