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يا کافـــه ای مراجعـــه می کند، بـــا منويی 
مواجه می شـــود که قيمتـــی در آن وجود 
ندارد. در واقع نمی داند چقدر بايد بابت 
خدمات ارائه شـــده بپردازد. متأسفانه تا 
به حال سوء استفاده های زيادی هم شده. 
خيلی هـــا چـــون حس می کننـــد نظارتی 
روی کارشان وجود ندارد، هرطور دلشان 
می خواهد رفتار می کنند و متأسفانه بايد 
اين اصطالح »ســـرگردنه« گرفتـــن را در 

موردشان به کار برد.
هر نوع خدمات ارائه شده به هرحال 
قيمتـــی دارد، پـــس چطـــور می شـــود که 
به عنـــوان مثـــال دو فنجـــان چـــای را در 
شيراز 100 هزار تومان به گردشگر خارجی 
می فروشند و در اصفهان 50 هزار تومان 
بابت اش پـــول می گيرند و قيمت همان 
در تبريز، 30 هزار تومان اســـت؟! قيمت 
دو فنجان چای کيسه ای قطعاً تعرفه ای 

دارد. حاال اينکه در فنجان گرانقيمت سرو 
شده باشـــد و دکوراســـيون فضا آنچنانی 
باشـــد، مگـــر چقـــدر بـــه قيمـــت اضافه 
می کند؟! اينجاســـت که معلوم می شود 
قيمت خدمات و سرويس، تعيين نشده 
اســـت. چرا بايد گردشـــگر بابت دو پرس 
غذا در رســـتوران، 500 هزار تومان هزينه 
کند؟! اينها مواردی اســـت که ديده شده 
و عين واقعيت است. گاهی حتی کيفيت 
غذا و خدمات در اين رستوران ها پايين تر 
از حـــد نرمـــال هم هســـت اما مشـــتری، 
چندين برابر بابت آن پرداخت می کند.«

پـــور فرج ادامه می دهـــد: »نمی گويم 
همه ايـــن کار را می کنند اما همان تعداد 
هم آبروی کشـــور را خدشـــه دار می کنند 
چون با اين کار، اعتماد را از بين می برند. 
ما در مملکت اســـالمی زندگی می کنيم 
کـــه رعايـــت اصـــول اخالقـــی در آن يک 

اصـــل اســـت. در جامعه اســـالمی نبايد 
چنين اتفاقـــی بيفتد. احتـــرام و اعتماد، 
اصـــول مهمـــی در بخـــش گردشـــگری 
خارجـــی ما هســـتند. ما بايـــد خدمات را 
بـــه ســـاده ترين راه هـــای ممکـــن و طبق 
تعرفه ارائه دهيم و اعتماد گردشگران را 
جلب کنيم. ايرانی ها به ميهمان نوازی و 
مهربانی در دنيا معروف هســـتند و خود 
اين خصوصيات عامل جذب گردشـــگر 
اســـت. اگر به گرانفروشی و کاله گذاشتن 
سر گردشگر معروف شويم، نمی توانيم 
به اين راحتی از زيـــر بار اين بی اعتمادی 

بيرون بياييم.
هميشه همين طور است که حتی يک 
ايراد کوچک به چشـــم می آيد و خوبی ها 
را بی اثر می کنـــد. اگر خـــدای ناکرده اين 
بی اعتمـــادی ايجـــاد شـــود، حتـــی وقتی 
خدمات را با نرخ واقعی به گردشگر ارائه 

می کنيم، ممکن است او ته دلش نگران 
باشد که شايد دارد بيشـــتر از نرخ واقعی 
می پـــردازد. پـــس بايد تـــالش کنيم اين 

بدبينی و بی اعتمادی را از بين ببريم.«

ë دالر بگیريم يا ريال؟ 
تبديل واحد پـــول از ريال بـــه تومان، 
اتفاقی بود که بايد سال ها پيش می افتاد. 
چند بار پيش آمده به مغازه ای مراجعه 
کنيـــد و بپرســـيد فالن جنس چنـــد ريال 
اســـت؟! مســـلماً هيچ بار. صفرها گاهی 
گيج کننده هســـتند خصوصاً وقتی مبلغ 
بـــاال مـــی رود. ايـــن گيـــج کنندگـــی برای 
هست.  بيشـــترهم  خارجی  گردشـــگران 
همين اشـــتباه گاهـــی باعث شـــده مثاًل 
50 هزار تومان بابـــت يک جنس 5 هزار 
تومانی پرداخت کنند يا اينکه خيال کنند 
در ايران همه چيز خيلی گران اســـت. به 

کـــه  غذايـــی  وعـــده  گرانتريـــن  تصويـــر 
گردشگران خارجی در ايران ميل کردند، 
خبرســـاز شـــد. ماجرا از اين قـــرار بود که 
عکســـی در فضای مجازی منتشر شد که 
در آن يک ليوان کاپوچينو، يک ساندويچ، 
يـــک تکـــه کيـــک و ظـــرف کوچـــک ژله 
مشاهده می شد و زير آن نوشته شده بود: 
»گرانترين وعده ما در ايـــران در فرودگاه 
بين المللـــی شـــيراز. کاپوچينو ســـفارش 
داديم اما کيـــک و ژله را بدون ســـفارش 
آوردند. 2 کاپوچينو، 2 همبرگر، يک هات 
داگ در مجمـــوع 2 ميليـــون و 700 هزار 
ريال.« هرطور حساب کنيد، قيمت اقالم 
سفارشی گردشـــگران با احتساب همان 
کيـــک و ژلـــه ای هم کـــه ســـفارش نداده 
بودنـــد، خيلی کمتـــر از اين ها می شـــود. 
واکنش ها به برخورد با غرفه گرانفروش و 
جريمه سنگين منجر شد. همچنين ساير 
غرفه های متخلف فرودگاه شيراز محکوم 
به پرداخت جريمه شدند تا شايد آبروی 
ريخته، بازگردد. اما آيا اين نخستين باری 
بود که گردشگران خارجی با گرانفروشی 
در ايـــران مواجـــه می شـــدند؟! يـــا اينکه 
فضای مجـــازی امکانی تازه برای مقابله 
با چنيـــن رفتار و رفتارهای مشـــابه ايجاد 

کرده است؟
اين روزها ديگر هيچ تخلفی از چشم 
پنهان نمی ماند؛ فيس بوک، اينستاگرام، 
توئيتـــر و... راه های تازه ای هســـتند برای 
افشـــاگری که اين بار دامن گرانفروشـــان 
فـــرودگاه شـــيراز را گرفت. جايـــی که پای 
آبروی کشـــور در ميان اســـت، نمی شـــود 

سکوت کرد.
ابراهیـــم پورفـــرج، رئيـــس جامعـــه 
تورگردانان ايران در ايـــن باره به »ايران« 
می گويـــد: »مشـــکلی که مدتهاســـت در 
بخش گردشگری ما وجود دارد اين است 
که گردشـــگر خارجی وقتی به رســـتوران 

مریم طالشی
همين دليل هم گاهی ترجيح می دهند 
بابـــت خدماتـــی کـــه دريافـــت می کنند، 
دالر پرداخـــت کنند. اما آيا گرفتن دالر به 
جای ريال بـــرای ارائه دهندگان خدمات 

منفعتی دارد؟!
»بـــرای ما فرقـــی نمی کند. اگـــر ريال 
بدهنـــد می گيريـــم و دالر هـــم بدهنـــد 
نرخ را به روز حســـاب می کنيـــم.« اين را 
مديـــر کافه ای در خيابان ســـی تير تهران 
می گويـــد. همان جا که بـــه خيابان اديان 
معروف شده و به دليل وجود موزه هايی 
همچون موزه ملی و آبگينه در آن، هر روز 
پذيـــرای تعداد زيادی گردشـــگر خارجی 
است. رستوران ها و کافه های اين خيابان 
طبعـــاً مشـــتريان خارجـــی زيـــاد دارند. 
متصديان همه شـــان هـــم تقريباً همين 
پاســـخ را می دهند در برابر اين سؤال: »از 
مشتريان خارجی ريال می گيريد يا دالر؟« 
ترجيح شـــان البته بـــا ريال اســـت اما اگر 
امکانش نبود، طبـــق همان فرمول رفتار 
می کنند. يعنی نرخ روز دالر را محاســـبه 
می کنند و با کســـر مبلغـــی از آن، بها را از 
مشـــتری دريافت می کننـــد.« در موزه ها 
البته بليت تنها به ريال فروخته می شود 
و همچنين در قبـــال فروش اجناس هم 

فقط ريال دريافت می شود.
رئيس جامعـــه تورگردانـــان ايران در 
اين بـــاره می گويد: »ما واحـــد پول داريم 
و بر اســـاس آن معاملـــه می کنيم. نبايد 
در مواجهه با گردشـــگران خارجی واحد 
پول مان را ناديـــده بگيريم. هيچ کجای 
دنيـــا هم اين طور نيســـت. شـــما اگر به 
يک کشور اروپايی سفر کنيد نمی توانيد 
دالر خرج کنيد و بايد پول تان را به يورو 
تبديل کنيد تا بتوانيد يک پرس غذا در 
رســـتوران بخوريد. در مجـــاورت اماکن 
گردشـــگری خود ما هم اين همه بانک 
و صرافی هســـت و تبديـــل پول براحتی 

انجام می شود.«

توریست ها را به ایران بدبین نکنیم
گرانفروشی به گردشگران خارجی چه پیامدهايی دارد؟

س
فار

س: 
عک

 

 البتـــه آن طور که احـــد رياضی مدير 
فروشـــگاه صنايـــع دســـتی کنـــار مـــوزه 
خارجی  گردشـــگران  می گويد،  آبگينـــه 
خودشـــان بيشـــتر تمايـــل دارنـــد ريال 
پرداخـــت کننـــد. او می گويد:»بـــرای ما 
نـــدارد. هرجـــور راحت باشـــند  فرقـــی 
البته گردشـــگران  پرداخـــت می کننـــد. 
خارجـــی کـــه بيشـــتر اروپايی هســـتند، 
اجناس فروشـــگاه  برای ديدن  معمواًل 
می آيند و خيلی کم پيش می آيد خريد 
کنند. وقتی هم از آنها می پرسيم خريد 
نمی کنيـــد می گوينـــد مـــا برای گشـــت 
و گذار آمده ايم و دنبال خريد نيستيم.«

خريد ســـوغاتی به کنار؛ می شود آن 
را از برنامـــه حـــذف کرد، اما گردشـــگر 
ناچار اســـت از باقی خدمات از جمله 
هتل، رســـتوران و کافه اســـتفاده کند و 
آنجاســـت که بايد روی پيشينه تاريخی 

ايرانيان حســـاب کـــرد و حکايت هايی 
که در ســـفرنامه ها آمده اســـت. اينکه 
اروپايی هـــا هميشـــه از بازارهای قاهره 
و اســـتانبول گريزان بوده انـــد و اخالق 
بازاريـــان آن ديار را نمی پســـنديده اند 
اينکه مشـــتری را بـــه زور و اصرار وادار 
به خريـــد و معامله می کردنـــد و... در 
عـــوض بازار ايران را دوســـت داشـــتند 
و معتقـــد بودنـــد بازاريان ايـــران مثل 
کار رفتار می کنند.  ديپلمات های کهنه 
آنها کنار در مغازه هايشـــان می ايستند 
و لبخنـــد می زنند و اگر احســـاس کنند 
مشتری تمايلی به خريد دارد، آنوقت 
در معرفی کاال و خدمات شـــان ســـنگ 
ارزش  کـــه  تمـــام می گذارنـــد؛ متاعی 
خريدن دارد. حيف نيســـت امروز اين 
پيشـــينه زيبا را به دو فنجـــان کاپوچينو 

بفروشيم؟

نیم نگاه

ë  واکنش يک گردشـــگر خارجی در فضای مجـــازی: گرانترين 
وعده مـــا در ايـــران در فرودگاه بیـــن المللی شـــیراز؛ کاپوچینو 
ســـفارش داديم امـــا کیک و ژلـــه را بـــدون ســـفارش آوردند. 
 2کاپوچینـــو، 2 همبرگر، يـــک هات داگ در مجمـــوع 2 میلیون

 و 700 هزار ريال!

ë  :ايـــران تورگردانـــان  جامعـــه  رئیـــس  پورفـــرج،  ابراهیـــم 
مشـــکلی که مدتهاســـت در بخش گردشـــگری ما وجـــود دارد 
اين اســـت که گردشـــگر خارجی وقتی به رســـتوران يا کافه ای 
 مراجعه می کنـــد، با منويی مواجه می شـــود کـــه قیمتی در آن 

وجود ندارد. 

ë  کنیـــد مراجعـــه  مغـــازه ای  بـــه  آمـــده  پیـــش  بـــار   چنـــد 
و بپرســـید فـــان جنـــس چنـــد ريـــال اســـت؟! مســـلما هیچ 
 بـــار. صفرهـــا گاهـــی گیـــج کننـــده هســـتند خصوصـــا وقتـــی 
 مبلغ باال مـــی رود. اين گیج کنندگی برای گردشـــگران خارجی 

بیشتر است.

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir
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