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 مسافر در صنعت گردشگريبررسي وضعيت خانه
 
 

 

 

 چکيده

 ،گردشگرينرخگذاري تأسیسات  وبندي درجه ايجاد، اصالح، تکمیل،نامه ( آيین1)موجب ماده هب

در محترم وزيران هیئت  )مصوب گردشگري همچون هتل و مسافرخانهتأسیسات  عنوانهب مسافرخانه

صنايع دستي  و گردشگري ،. بر اين اساس وزارت میراث فرهنگيرسمیت يافته است (04/06/1394تاريخ 

ساماندهي  1397. در اين راستا از يك طرف در سال ستهامسافرخانهمتولي اصلي ساماندهي و مديريت 

به شركت مادرتخصصي صنايع دستي  و گردشگري ،وزارت میراث فرهنگياز طرف  مسافرخانهو مديريت 

هاي مسافر توسط خانه هاز طرف ديگر سالیان متمادي، اجار توسعه ايرانگردي و جهانگردي واگذار گرديد.

گرفت كه به بروز مشکالتي در زمینه امنیت ملي و محلي، دالالن در اطراف شهرها و روستا صورت مي

 شد. مي منجر فسادهاي اخالقي و ارتکاب جرائم گوناگون

 1397گردشگري و صنايع دستي در سال براساس آمارهاي ارائه شده ازسوي وزارت میراث فرهنگي،

كمتر  اند وكانکس و چادر( اقامت كردههاي موقت )كمپ،صد از گردشگران داخلي در اقامتگاهدر 37بیش از 

كه اين شواهد خود گويايي وضعیت موجود  اندداشتهاقامت  هاي عموميگاهاقامتو  ها درصد آنها در هتل 5از 

 كند.مسافرها را بیان ميبخش اقامت و ضرورت بررسي موضوع خانه

خانه ههاي اجاردر بستر سايت مسافرخانه هرشد و توسعه فناوري اطالعات، خدمات اجارامروزه با 

 ههايي در زمینها در كنار مزاياي فراواني كه دارند باعث چالشتوسعه پیدا كرده است. فعالیت اين سايت

گي و مسائل فرهنگي و امنیتي، اقتصادي، تعیین متولي و مجوزدهي آنها شده است. در بخش فرهن

و صاحبان آن،  مسافرخانهراز هويت حامنیت مسافران داخلي و خارجي، ا تأمینامنیتي، عمده مسائل به 

گردد. در بخش اقتصادي، فضاي باز مي مسافرخانه ن و حفظ شئونات اسالمي در اجارهمسافراراز هويت حا

ي فعالیت براي صدور مجوزها خصمشمتولي نبود  مجوزدهي،در بحث ، رقابتي با هتلداران در بازار اقامت

 . ستكارهاوهاي اين كسبچالش ترينمهماز 

هاي آنها ، چالشوكارهاكسبدر اين گزارش سعي بر آن شده است تا با ترسیم وضعیت موجود اين 

، پلیس نظارت بر اماكن صنايع دستي و گردشگري ،وزارت میراث فرهنگينفعان اصلي ازجمله با ذي

 د. شوبررسي شده و در انتها راهکارهاي مناسب ارائه  مسافرخانهعمومي، جامعه هتلداران و صاحبان 

از حیث سیاستي و نظارتي صنعت اقامت و  مسافرخانه آنچه كه مسلم است اينکه وضعیت موجود

ارزان و باكیفیت براي اقامت  جامعه ايراني بتواند مکاني ايمن، اي كهبه گونهاست  بازنگري جدينیازمند 
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گردشگري داخلي و  رونقخود را مديريت كرده و موجبات هاي خود برگزيند و بخش مهمي از هزينه

 د.كنو همچنین نشاط اجتماعي را محقق  شده افزايش سهم سفر و گردشگري در تولید ناخالص داخلي

 

 وضعيت و تبيين كلي لهئبيان مس

 از يجهان يريپذرقابت گزارش)طبق كشور در حوزه گردشگري ياقامت يهارساختيتوجه به كمبود ز با

 اردیلیم 500 تا 70)از  هتل سیسأت يباال هنيهز و( .دارد قرار ام113 رتبه در رانيا كشور، 136 انیم

 .است يضرور يامر يمسافر يهاخانهمطلوب  تيريمد و يسامانده(، تومان

توان با ساماندهي مي ظرفیت پنهان و چشمگیري است كه 1كشور سراسر در مسافرخانه هزار 300 وجود

تمامي كشورهاي دنیا به نحو  ظرفیتي كه تقريباًدرست آنها در زمینه شکوفايي صنعت گردشگري گام برداشت. 

؛ اندكار گرفتههگردشگري خود بمطلوب و متناسب با شرايط خود از آن بهره برده و در راستاي توسعه صنعت 

و  مسافرخانه مدتر عرضهاكار تطبیقوكارهاي نوپا و با كشورها با بسترسازي مناسب براي كسب درواقع اين

را  خدمات اقامتيكنندگان كنندگان و دريافتتأمینبا استفاده از فناوري، هزينه مبادله میان  ي مسافرانتقاضا

لکن استفاده از اين ظرفیت مردمي در جهت رونق  .اندگردشگري خويش پرداختهاند و به رونق دادهكاهش 

كه دلیل عمده آن به تعارض منافع است رو هها و مسائل فراواني روبگردشگري در ايران همچنان با چالش

 گردد.گردشگري و صنايع دستي در اين بخش برميثر وزارت میراث فرهنگي،ؤنفعان و عدم دخالت مذي

و  مسافرخانه مسافر، :مسافر عبارتند ازآنچه مشخص است اين كه بازيگران اصلي در موضوع خانه

 دهنده.هاي اجارهسايت

 مسافرخانهبازيگران اصلي و اوليه   شكل

 

                                                 
 .11/09/1398 یجهانگرد و یرانگردیا یمادرتخصص شرکت عامل ریمد خبري كنفرانس .1

مسافر

سايت هاي اجار ه دهنده 
خانه مسافر

خانه مسافر
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مؤثر  مداخله و ورود از جهت گردشگري و صنايع دستيمیراث فرهنگي،ارزيابي عملکرد وزارت 

 از دو بعد قابل بررسي است: له ئحل مسوزارت مذكور به 

ريق تدوين از طمسافرها. توضیح اينکه تدوين دستورالعمل صدور مجوز براي فعالیت خانه عد اولبُ

و صاحبان ست ارائه شده اهاي قابل اجاره الزم براي صدور مجوز به خانه ضوابطشرايط و يك دستورالعمل 

العمل به كسب ربا رعايت ضوابط اين دستواجاره دهند بايد  هاي خود راها براي اينکه بتوانند خانهخانه

مايند. نجهت اجاره خانه خود اقدام  گردشگري و صنايع دستياز وزارت میراث فرهنگي، مجوز فعالیت

اي بسیار مشکل و دور هاي اجارهها در سراسر كشور و تنوع خانهكه با توجه به پراكندگي اين خانهامري 

 از دسترس خواهد بود. 

نگردي ايرانگردي و جهاشركت مادرتخصصي  مديريتبا  دستورالعملاجراي اين  اينکه دومعد بُ

اسي قانون اس چهارموچهلسازي برمبناي اصل سازمان خصوصي بوده است كه شركتي در لیست واگذاري

هم ر نبوده و كافي براي اين امر برخوردامکان اجرايي و اهاي كلي آن است كه هم از توانمندي و سیاست

تر اينکه ورود وزارتخانه . نکته مهمو اشکال استابهام  داراي وضوع از نظر قانونيورود اين شركت به اين م

 د. شوهاي ديگري تواند باعث بروز چالشبه موضوع از اين زاويه فسادزا بوده و مي

گشا و راهمؤثر  تعريف سازوكار مناسب و صحیح براي مداخلهتوان گفت كه عدم طور كلي ميبه

 ت. اقامت گردشگري در كشور اسله موجود در بخش ئترين مسمهم ها،مسافردر جهت ساماندهي خانه

 صنايع دستي و گردشگري ،وزارت میراث فرهنگيطي فعالیت كه  اين است هدهندشواهد نشان

هزار  300 از میان وكارهاي وابسته به آن،مسافرها و كسبجهت ساماندهي خانهتاكنون  1394از سال 

اقامتگاه  واحد زاره 20 براي )بنابر اظهارات مسئوالن امر(، تنها ايهاي اجارهخانه فعال در بازار اقامتگاه

مسافر از عدم استقبال صاحبان خانهعبارتي بهدرصد(.  7)حدود  ه استدشصادر  مسافرخانهمجوز 

 ههاي اجاراعطاي مجوز فعالیت سايت شرايط و ضوابط نامشخصو  كسب مجوز فعالیتي يندهاافر

درحال طوري كه به گرديد. مسافرخانهمسافر، به نوعي منجر به شکست طرح ساماندهي و مديريت خانه

 شرح زير است:مسافر در فضاي مجازي بهخانه ههاي اجاربراي فعالیت سايت موجودمجوزهاي حاضر 

 ب»بند  مجوز» 

کیج تور يا پريزي، سازماندهي، اجرا و نظارت يك برنامه سفر در قالب برنامه مجوز «ب»بند  با اعطاي

 .شود، متولي اين مجوز وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استصادر ميبسته سفر 

  ي اینترنتيوكارهاكسبمجوز نماد اعتماد الکترونيکي 

شود، مي وكارهاي اينترنتي احرازالکترونیکي هويت صاحب و محل فعالیت كسببا اعطاي نماد اعتماد 

 متولي اين مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
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 مجوز شامد 

مجوز  شود، متولي اينمي تأيید سايتاطالعات هويتي صاحب وب سايت،محتواي با اعطاي مجوز شامد 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است.

عنوان ند همچنان بههست هايي كه حتي سه مجوز فوق را دارامل اين است كه سايتأنکته قابل ت

 شوند.مي ربط تعريفذيهاي غیر قانوني توسط دستگاههاي سايت

صورت فعال شروع به همسافر بخانه هسايت اجار 20اكنون حدود دهد هممي هاي نشانبررسي

 : است بخش زير فعالیت آنها در دو ترينمهماند. ايجاد شده سال اخیر 5اند كه همه آنها در فعالیت كرده

 مسافرخانه هاجار (الف

يید أنام و تتمسافر و تکمیل كردن مراحل ثبخانه ههاي اجارصورت كه بعد از ورود مسافر به سايتبه اين

درخواست اجاره را ها شود. اين سايتخانه به سايت ارسال ميهمربوط به سايت، درخواست اجار مقررات

مبلغي براي  مسافر مطلع شوند. بعد از آنکه مسافركنند تا از آماده بودن خانهخانه ارسال ميبه صاحب

 گیرد.خانه در اختیار مسافر قرار ميكند، آدرس و شماره تماس صاحبسايت واريز مي

o  ا پس ينه مسافر رهزدر صورت عدم انطباق خانه با عکس آن در سايت يا مشکالت نظافتي، سايت

 شود. مسافر جريمه ميخانهدهد و صاحبِ مي

o شود و در صورت هاي متاهل سند محرمیت از طريق میزبان چك ميمسافر به زوجبراي اجاره خانه

 1.استمسافر مسئول بروز اتفاقات احتمالي و اجازه ورود، صاحبِ خانه عدم تطابق اطالعات

 ايهاي اجارهخانهب( ثبت

ا در سايت رتوانند اقامتگاه خود خانه ميبر درخواست اجارهمسافر عالوههخان هاي اجارهكاربران سايت

را بارگذاري  قوانین سايت، عکس خانه تأيیدنام و مسافر( بعد از ثبتگهي كنند. میزبان )صاحبان خانهآ

مسافر، بررسي سند حبان خانهشده توسط صا تأيیدكند. ازجمله قوانین كرده و اطالعات آن را ثبت مي

 محرمیت مسافران است.

ل مسائل صنف و اتحاديه فعال جهت پیگیري حنبود  گیر،توان گفت كه تعدد مراكز تصمیمدرنهايت مي

ر هستند يندها توسط نهادهاي اجرايي سه عامل اثرگذااكردن فرسپاري و مردمياين حوزه و عدم برون

 مسافر در كشور به سهولت امکانپذير نباشد.خانهله ئشود حل مسكه موجب مي

 

                                                 
 مسافر وجود دارد.درعين حال با توجه به تعارض منافع موجود، امكان تخلف ازسوي صاحبان خانه .1
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 هاي موفق جهانيمطالعه تطبيقي سایت

اكنون در سطح جهان كامالً پذيرفته شده است و نکته قابل ذكر اينکه اين حوزه از صنعت اقامت هم

اكنون مورد كشور( شکل رسمي و قانوني دارد و هم 190)حدود  توان گفت در تمامي نقاط دنیامي تقريباً

كه هاي و اپلیکیشنها ترين سايتگیرد. ازجمله مهممي المللي قرارتفاده تمام گردشگران داخلي و بیناس

 كنند عبارتند از:مي در اين حوزه در سطح جهان فعالیت

 www. AirBnB.com 

 www. HomeAway.com 

 www. onefinestay.com 

 www. Homestay.com 

 www. Flipkey.com 

 www. 9flats.com 

 www. Wimdu.com 

 www. Roomorama.com 

 www.stayz.com 

 شود:ها پرداخته ميدر ادامه به توصیف برخي از اين نمونه

 

 1بيانایربي

از سايت داراي بیش اين وب دهند.كرايه مي را خود اقامتي هايخانهسايتي است كه مردم در آن وب

به  2008اين شركت كه در اوت  كشور است. 190شهر و  34.000فهرست شده در  خانه 1.500.000

 است. شده، داراي مالکیت خصوصي  بنا نهاده اي آمريکاكالیفرنیدرمركزيت سان فرانسیسکو، 

، اين پرتال 2013سال  سیس تاأاز زمان ت .استیلیارد دالر م 31بي حدود انبيارزش شركت اير

اين شركت فعالیت  بود.هاي ارزانقیمت را فراهم كرده میلیون نفر در سراسر جهان خانه 9براي بیش از 

 واسطهعنوان يك هب و كندمي معرفيدهد و كاربران را به مراكز اقامتي صورت آنالين انجام ميخود را به

كاربران سايت شامل  .كندهاي هر رزرو را دريافت ميكند و كمیسیونعمل ميخانه مسافر و صاحببین 

معتبر بايد اسکن كارت بر ايمیل و تلفن ها. هر كاربر عالوهها و میزباندو دسته افراد هستند، مهمان

 ن شخصي وعالوه قوانیبه ها بايد قیمت ملك خود رامیزبان .شناسايي را براي ساختن پروفايل وارد كند

و رتبه  نظراتتواند پس از اقامت . هر كاربر مهمان ميكنند بارگزاريصورت آنالين به اي خانههعکس

اين سايت به سه صورت  مورد نظر خود را در قسمت مربوط وارد كند تا راهنماي ديگر مسافران باشد.

هايي كه بخشي از خانه مثل آشپزخانه يا سرويس هاي مستقل، خانهگذارد: خانهخانه در اختیار مهمان مي

 ايخانه بي هر بار كهانبياير همانانیم. كامالً اشتراكيهاي ها مشترک باشد و اتاقبهداشتي با بقیه مهمان

                                                 
1. AirBnB 

http://www.onefinestay.com/
http://www.stayz.com/
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 پرداختبه سايت  استمبلغ اجاره درصد  12تا  6 نیخدمات را كه ب بابت يانهيند، هزكنياجاره م را

  .ابديمي ها، درصد شارژ كاهششب شتریكنند. در صورت رزرو بمي

 شرح زير است:وجود دارد به بيانبيايركه در سايت  مالحظاتي برخي از

 شوند.هاي اين سايت بیمه ميتمام مهمان 

 ثال در صورت مبراي . داردخانه و نحوه تعامل با مهمانان را  نی، قواناجارهكامل  مديريت میزبان

 تواند مهمان را جريمه كند.ديركرد در تحويل خانه مي

 شود.داده ميخسارت در مقابل حوادث پوشش بیمه  آن ليخانه و وسا ،حفظ مسائل ايمني يبرا 

 گیرداز مهمان مي را ياطالعات خاص يمیل وآدرس ا ،شماره تلفن براي امنیت خاطر میزبان. 

 بابت  مهمانضمانت از جانب  نوعيعنوان بهكه  شودي اضافي گرفته ميااجاره، هزينه در زمان

 نه بهاتحويل خ در زمان اين مبلغ البته است. لوازم هنه و صدمه نزدن باداشتن خسالم نگه

 شود.مهمان بازگشت داده مي

 در قسمت اين ويژگي كه شودينه گرفته ماكمي بابت نظافت خ نه، هزينهاخ اجاره بر هزينهعالوه 

 د.شوينه ذكر مااطالعات خ

  ت مختلف امکاناو از  دهنده را داشته باشد و با آن تعامل كندتواند اطالعات اجارهميمهمان

 د.شومطلع  در توضیحات آن ارائه شده كه خانه

  طور خودكار ، سايت بههاي گردشگري استمکانمعرفي  كاربران،به اين سايت يکي از خدمات

ربران هاي گردشگري، اقامتي، تفريحي و خدماتي اطراف محل را نیز به مشتريان و كاقابلیت

 .دن مکان مورد نظر اطالع داشته باشنآهاي اطراف ها و فرصتكند تا از ظرفیتمعرفي مي

 

 1وياهوم

شد.  سیسأاياالت متحده آمريکا ت تگزاس  در 2005 فوريهاست كه در خانه  فرم اجارهتپل كاين سايت ي

هاي اعالم شده درآمد اين ق گزارشطب. دارد دنیا كشور 190در  فهرست خانه 2.000.000از  شیب و

 2015سال  انيدر پاشود همچنین میلیون دالر تخمین زده مي 450در حدود  2014شركت در سال 

 اين سايت يرقبا نيتراز بزرگ يکي .دالر برآورد شده است اردیلیم 9/3د وي در حدواِهوم برندارزش 

ها و هر ها، آپارتماناز خانه يعیوس فیهر دو ط بيانبيايروي و اِ. هومبي استانبيدرحال حاضر اير

. دهندميكه ارائه  است يزندگ يفضادر  آنها نیب زيتما نيتردهند. بزرگيرا ارائه م يگريد يزندگ يفضا

 همانانیبدان معناست كه م نيكند. ايخود فراهم م همانانیم يارا بر يخصوص يفقط فضاهاوي اِهوم

 ياقامت نهيگزبر عالوه بيانبيايردر اختیار داشته باشند. كل ملك را  ،صاحبان خانه حضورتوانند بدون مي

                                                 
1. Home Away 
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كه  ستاقامت مشترک به اين معنادهد. يمسافران قرار م اریدر اختنیز را  هاي مشترکمستقل، اقامت

 یشتري درتمركز بوي اِهوموجود دارد. سايت  هامهمان ريسا ايخانه صاحبامکان حضور  مکان اقامت در

و  يزندگفضاي انواع مختلف  ياطور گستردهبه بيانبيايركه  ي، درحالاست مستقل گذاشته هاياسکان

 دهد.مي را ارائه التیتعط يبرا يزيربرنامه اتیابزارها و تجرب ريسا نیهمچن

تا امالک خود  كردميدريافت ها صاحبان خانه ازدالر  300انه یسال 2013قبل سال  تيسا نيا 

 يگذارهيرماخود س يبا رقبا سهيدر مقاوي اِهومبدان معناست كه  ني. درواقع، اقرار دهند تيرا در سا

راک شركت مدل اشت ني، ا 2016در سال  اما .خود كرده است يهاتيدر رزرو هر ملك در سا يكمتر

پرداخت  يابر ينيگزيجا نهيعنوان گزبه يانه اساسیمدل اشتراک سال كياكنون فقط  ،تغییر دادخود را 

تمام شده  يهاباز پنج تا ده درصد از كل اجاره  ديكه در آن مالکان با شودمي در هر رزرو ارائه نهيهز

 ها،آپارتمان ها،ز خوابگاهها اعم ااين سايت به اجاره انواع اقامتگاههر رزرو را پرداخت كنند.  نهيعنوان هزبه

 پردازد. هاي روستايي مي، ويالها و خانههاكاخ

،  VRBO.com  ،BedandBreakfast.comشركت شامل ني، اHomeAway.comبر عالوه

TripHomes.com  جهان است يدر كشورها گريد تيسا 10و حدود. 

 

 1استايفاینوان

 شركت اين. قرار دارددر لندن  دفتر اصلي آناست كه  يخصوصاماكن شركت اجاره  كي استايفاينوان

با رشد ت تجار ني، ا2011شد. در طول سال  ياندازخانه در لندن راهباب  6 با تنها 2010در ماه مه 

ايت در س يخانه خصوص 5000 ه وافتيگسترش  يالمللنیدر سطح بامروزه شد و رو هقابل توجهي روب

هان لوكس در سراسر ج يهاخانه، اين سايت به داستیشركت پ نيطور كه از نام اهمان دارد. خود

واقع  بیكارائحوزه و  ورکيویآنجلس، رم، ن، لسسيپار هايدر شهرآن هاي اكثر خانهشده و  زمتمرك

و  دشومي تأيید توسط ناظران اين سايت استايفاينوان شده در ثبتهاي ي خانههايژگيشده است. و

مي و مرد و گزارشات هابازخورد قياز طربي انبياير سايت كه يدرحال شود.سپس در سايت منتشر مي

 كند.بندي ميرا رتبهها ها، فهرست خانهكامنت

 هیكل تيريمد ،ينگهدار ،يدار، خانهياحرفه ياز عکاس خانهانصاحب نیازهايهمه  استايفاينوان

كند. صاحبان خانه در يم تيريمد رادر طول اقامت  همانانیاز م استقبال و پذيرايي نیرزروها و همچن

صورت سايت از خالي و به اين دارندمي روز نگهبه نيآنال ميوتق كيدسترس بودن خانه خود با استفاده از 

 شود. يا پر بودن مراكز اقامتي مطلع مي

، تجربه آنها توسط تیمي كه كندو ميرمکاني را رز استايفاينوان از طريقزماني كه يك مهمان 

شخص، پشتیباني محلي و استقبال از هر اقامت شامل  د.شوميدر دسترس است، پشتیباني روز شبانه

                                                 
1. Onefinestay 

http://www.onefinestay.com/
http://www.onefinestay.com/
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 يهاهیتوص، نیاز مورد ييمواد غذا ليتحو، راننده شخصيگزينه افزودن امکانات و خدمات مناسب مانند 

  .شودتجربیات مقصد و چیزهاي ديگر ميو  يسرگرمهاي تیبلو  هارستوران

 

 1اِستايهوم

 190در  اهاقامتگ 2،000،000از  شیكه ب استبي انبيايرهمانند سايت  اِستاي دقیقاًهومفعالیت سايت 

شود و از يزبان انجام م 23به  تيساوب 50 قيبرنامه از طر نيا خود دارد. تيساكشور جهان در وب

فهرست دهد. مي را ارائه هاي روستايي، ويالها و خانههاكاخ ها،مانآپارت ها،خوابگاه آن اجاره قيطر

 اي میاني واسطهنوعاِستاي بهدارد. هوم بيانبيايرهاي اين سايت كمترين اشتراک را با سايت خانه

اشتراكي  و نوعي زندگي شودگذاشته مياشتراک ها به آن اقامتگاه لهیوساست كه به خانهصاحبمهمان و 

سايت  . همچنین اينسال متفاوت باشد كياز  شیشب تا ب كيتواند از مي . مدت اقامتزندرا رقم مي

طور همزمان هب توانديند مياخانه و مهمان را با هم تبادل كند اين فرهاي صاحبتوانايي آن را دارد تا خانه

كار كردن بر  اي يدارخانه يدر ازا توانهمچنین در اين سايت مي اتفاق بیفتد. يگريزمان د كيدر  اي

 ينوع هاي روستاييخانهدر  اقامتبراي مثال  .اقامت رايگان دريافت كردخانه صاحب هايييدارا يرو

 كند.يمزرعه كار مآن در  میهماناقامتگاه است كه 

ت، مدت نوع اقام شود، اين شرايط شاملتعیین ميو مهمان  زبانیتوسط م يطور كلاقامت به طيشرا

و مقررات  نیوانق خانه،ه از خدمات و امکانات انجام، استفاد يبرا ازیمورد ن هايكار اي يداراقامت، خانه

قرار  لیقب از ياریبس يايمزا يخانگهاي . اقامتگاهاست و مواد مخدر مشروبات، دنیكش گاریمربوط به س

 ،ي، دوستيفرهنگ يپلماسيد يبرا ييها، فرصتگريمکان د كيروزمره در  يگرفتن در معرض زندگ

حال ممکن است ني. با اها دارداقامتگاه ريبا سا سهيدر مقاي زبان خارج نيو تمر يفرهنگ نیب تیصالح

انند م يخصوص ميو حر شي، آساياز نظر راحت كهداشته باشد  يالزامات كار لیاز قب ييهاتيمحدود

 ها نباشد.اقامتگاه ريسا

 

 2كيفليپ

كشور  179را در  ملك 000،300از  شیب  2016و در سال  است 3اَدوايزرسايت تريپ متعلق به كيفلیپ

اين سايت  .قرار دارد آمريکا ماساچوستايالت بوستون، شهر  آن در  ي. دفتر مركزثبت كرده استجهان 

همچنین  كيفلیپ .دهدارائه نميرا  مشترک هايو خانه هااتاقكند و هاي مستقل را توزيع ميقاتا تنها

، يحیوانپوشش مانند هاي محل اقامت ويژگيتواند مي كه استخاصي داراي ويژگي جستجوي 

                                                 
1. Homestay 

2. Flipkey 

3 TripAdvisor 
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قبل از افزودن به  هانشان دهد. در اين سايت اقامتگاهو غیره را  اقلیمي هايويژگي ،خصوصیات ساحلي

موارد مرتبط  يرا برا ييهايبنداين سايت رتبه نیهمچن شود.يم تأيیدتوسط كاركنان شركت  تيساوب

 يخيتارهاي مکانهاي رتبه ،متحده االتيدر ا همچنین كند ومي منتشر هارستورانبا مسافرت مانند 

 دهد.مي را ارائه يمل

كت شر نيشد. ا سیتأس التیخانه و اجاره تعط ضيتعو تيساعنوان وببه 2007در سال  كيفلیپ

 حيفرسفر و ت ستیدر ل كيفلیپ. در آن سال اَدوايزر خريداري شدتريپ تيساتوسط وب 2008در سال 

  برتر سفر قرار گرفت. يهاتسايوب از

 

 مدویو

در ي شهر يهااجاره آپارتمانسیس شد و تمركز اصلي خود را بر أدر آلمان ت 2011اين شركت در سال 

 كه دهدمي را امکان اين مردم به و كرد كاربه شروع آنالين بازار يك عنوانبه شركت اين اروپا قرار داد.

 يك عنوانبه فقط و ندارد اقامتگاهي هیچ شركت اين. كنند اجاره ياداده  اجاره را مدتكوتاههاي اقامتگاه

شركت  ني، ا2015از سال  .كندمي دريافت كمیسیون رزرو هر با رابطه در كند كهعمل مي كارگزار

طبق گزارش كشور در سراسر جهان است.  100از  شیملك اجاره در ب 300.000از  شیب يدارا يآلمان

 درآمد دالر 1018 ماه هر درطور متوسط به كه فعال وجود دارد زبانیم 80.000از  شیب تيسا نيا

 ني، اما اباشند يياروپا ستیالزم ن مدويواز خدمات  استفاده يبرا همانانیو م زبانانیم كنند.مي كسب

 تيهو كي ديبا مدويو تيساكاربران وب خانه از اروپا دارد.فر و صاحبانبه جذب مسا ليتما تيساوب

 حساب كيتوانند با مي مدويكاربران و همچنین معتبر ثبت كنند لیميآدرس ا كيبا  يشخص نيآنال

 از ٪12و  زبانمی از ٪3 مدويو .ايجاد شوداعتماد  تا بین كاربران نام كنندثبت ستمیس در 2بوکفیس

، يازجمله كارت اعتبارمختلف پرداخت هاي از روش همچنینكند. يم افتيدر ونیسیكم همانمی

ساعت پس  24ها به مدت پرداخت هی، كلتیامن حفظ يكند. برامي استفاده هاي اينترنتي و ...پرداخت

 .كنند يخود را بررس تشوند تا مهمانان بتوانند مشکالت محل اقاممي حفظ ستمیاز ورود به س

خت براي ثبت در سايت پردا را ايزيرا هزينه ،استخانه براي صاحبان يمحبوب گزينه مدويو

طمینان از براي ا مدويو .كندميپرداخت  مدويو را به تراكنش هر درصد هزينه 3. میزبان فقط كنندنمي

 24و  كندمي تسهیل امنیت هر دو طرف و جلوگیري از كالهبرداري، پرداخت بین میزبان و میهمان را

 رزرو دوميوكه با  يمسافران شود.مي ها منتقلاز میهمانان به میزبان ثبت اجاره، پولساعت پس از 

  كنند.يپرداخت م صورت ثابت براي خدماترا بهرزرو  نههزي ٪12 ،متیكنند، براساس قمي

 
 

 

                                                 
1. Wimdu 

2. Facebook 
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 مسافرخانه ههاي اجارهاي سایتچرایي استفاده از ظرفيت

از طرف ديگر باعث  سیس آنهاأهاي اقامتي از يك طرف و هزينه و زمانبر بودن ايجاد و تساختكمبود زير

هاي سنتي و در سالیان متمادي در شهر طورشده است كه بستري فراهم شود تا فعالیتي كه به

هايي براي اسکان اقدام به اجاره اتاق يا خانهها وجود داشت و افراد در ورودي شهر پذير كشورگردشگر

 اي ياقامت مکان اجاره يهاتيسا قالب در و كرده دایپ يتريرسم و تركردند، جنبه شفافمي مسافران

  :دكر اشاره ريز موارد به توانميها تيسا نيا يهاتيمز ترينمهم ازجمله. ابندي ظهور مسافرخانه همان

 هاي ارزانقيمت براي قشر متوسط و پایين جامعهعرضه اتاق. 1

گردي هاي بوماقامتگاههاي شخصي و مسافر، خانهخانه ههاي اجارهاي عرضه شده در سايتاكثر اتاق

ها . هزينه پايین اجاره اين اتاقاست هزار تومان 500تا 50بینها هستند. هزينه اجاره شبانه اين اتاق

هاي پايین و درمجموع باعث كاهش هزينه سفر شده كه موجب گسترش سفر و گردشگري براي دهك

 رونقتواند موجبات مي ود كهشمي عبارتي باعث تحريك تقاضاي سفرشود و بهمتوسط جامعه مي

 گردشگري داخلي را فراهم نمايد.

 ايهاي اجارهگردش مالي اقامتگاه. 2

از چهارهزار  )بیش ومانت میلیارد 4،128 حدوداي هاي اجارهاقامتگاههاي آماري گردش مالي بنابر تخمین

و يا ها سايت)از طريق وب شودمياجاره داده  اقامت 5.800.000انه حدود یاست و سال میلیارد تومان(

هاي اي از طريق فضاي آنالين )سايتهاي اجارهاز بازار اقامتگاه درصد 2 صورت سنتي(. از اين میزانبه

 ها و ...( صورتها، دالل)امالكي رسميسنتي و غیرديگر از طريق فضاي  درصد 98 مسافر( وخانه هاجار

كاهش پیدا  (آفالين) سنتي و غیررسمي فناوري اطالعات، سهم بازاررود با توسعه گیرد. انتظار ميمي

 افزايش يابد. كنترل و نظارت بیشتري دارد، كه قدرت مديريت، كرده و سهم بازار آنالين

 امنيت كشور و مسافران تأمين. 3

و  سنتيهاي شخصي در فضاي از بازار اجاره خانه درصد 98بنابر اظهارات فعاالن اين حوزه حدود 

)اعم از جنبه  هاي حاكمیتيدستگاهگیرد و در اين بازار نظارتي از طرف مي صورت (آفالين) غیررسمي

هاي سايتها، در بازار آنالين يعني گیرد. در مقابل بازار آفالين مسافرخانهامنیتي، مالیاتي و ...( صورت نمي

است  صورت آنالين قابل رصدخارجي، بهمسافر، تمام اطالعات مربوط به مسافران داخلي يا خانه اجاره

نظارتي مانند پلیس نظارت بر اماكن دسترسي  يمسافر و نهادهاخانه هاي اجارهسايتكه با توافق بین 

 . است يرپذبه اين اطالعات اماكن

ها، متمركز شدن نهادهاي نظارتي بر فعالیت تعداد محدود از ديگر مزاياي فعالیت اين سايت

 هسايت اجار 20اكنون در حدود جاي حجم گسترده مسافران است. هممسافر بهخانه ههاي اجارسايت
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تر از حجم ها آسانند كه نظارت بر تعداد محدود و مشخص اين سايتهست مسافر درحال فعالیتخانه

توانند مي ، نهاد نظارتيهادر سايت نامشخص مسافران داخلي و خارجي است. حتي در صورت بروز تخلف

 متناسب با تخلف صورت گرفته اعمال قانون نمايند.

 دولت يعمومهاي درآمد شیافزا. 4

 درآمد گونهچیه ياقامت اماكن اجاره يسنت يبسترهاها از يو شهردار دولت كه است نيا يايگو شواهد

 را يانهیزم تواندمي اماكن نيا اجاره يبرا نيآنال بستر جاديا آنکه حال كنندينم كسب يعوارض اي و

بتوانند با اخذ  زینها يشهردار و داده شيافزا را خود ياتیمال يدرآمدها دولت آن قيطر از كه كند فراهم

 .دكنن هارائ خود شهروندان و مسافران به يبهتر خدمات ،يااجاره يهاعوارض معقول از صاحبان خانه

 زایي و درآمدزایي مناطق نوظهوراشتغال. 5

گاه ايمن، باكیفیت مندي مسافر از اقامتبر بهرهمسافر، عالوهخانه هاي اجارهاپلیکیشنها يا با فعالیت سايت

اقامت آسان در  بر اين، امکانشود. عالوهمي و ارزان، زمینه ايجاد اشتغال براي صاحبان خانه نیز فراهم

ين طريق اتواند بستر الزم براي افزايش ورود گردشگران به آن شهر را فراهم كرده و از مي يك شهر

عبارتي وجود بیايند و بهي خدماتي ديگري كه درگیر در زنجیره گردشگري هستند، بهوكارهاكسب

 توسط را مقصد عنوانبهساماندهي بحث اقامت در مسیرهاي جديد گردشگري امکان انتخاب آنها 

 .بردمي باال نگردشگرا

 سفر پرتراكم امیا در ياقامت خدمات ارائه. 6

تراكم سفر در ها در ايام پر رونق و پرهاي اقامتي و تکمیل ظرفیت اكثر هتلبا توجه به كمبود زيرساخت

هاي اهتواند ظرفیت اقامتگمسافر ميخانه اجاره هايماهه اول سال(، فعالیت سايت 6ويژه كشور)به

ضمن  ب كند.رضايت مسافران را جلو تنوع اقامت،  افزايش كیفیتمسافرتي هر شهر را افزايش دهد و با 

هم آورد و موجبات اينکه اجاره آنالين اين امکان مي تواند زمینه رصد و پايش وضعیت امکان اقامتي را فرا

 مديريت مطلوب مقاصد گردشگري گردد. 

 هاآمدن هزینه اجاره هتلپایين . 7

كند و هتلدارن نیز براي مسافر، هزينه اجاره اقامت كاهش پیدا ميخانه هاي اجارهسايتبا رشد فعالیت 

ران از سیاست دهند. به اين ترتیب جامعه هتلداهاي هتل را كاهش مياجاره اتاق هزينهرقابت در بازار، 

روند. در يمتر با مسافران زياد سیاست عرضه اتاق ارزانعرضه اتاق گرانقیمت با مسافران كم به سمت 

تواند مي برند و سفر و گردشگرينفعان بهره بیشتري ميصورت هزينه سفر كاهش پیدا كرده و ذياين

 هاي مختلف درآمدي كشور را شامل شود.دهك
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 صنعت گردشگري تأميننفع شدن زنجيره . ذي8

 كنديم دایپ كاهش يخارج و يداخل گردشگران يبرا سفر نهيهز مسافرخانه هاجار يهاتيسا تیفعال با

 آنجا از. ابدييم شيافزا صنعت نيا يمال گردش جهیدرنت كه ابدييم شيافزا كشور در سفر يبرا تقاضا و

 صنعت تأمین رهیزنج ههم و شوديم شناخته يچندبعد صنعت كي عنوانبه يگردشگر صنعت كه

 ،ييايدر و ياجاده ،يلير ،ييهوا نقلوحمل عامالن ،يتورگردان و يمسافرت خدمات دفاتر شامل يگردشگر

 ،يوغاتس اقالم ،يدستعيصنا محصوالت يهافروشگاه ها،رستوران رها،يپذمهمان و مهمانسراها ها،هتل

 .شونديم فعمنت صنعت نيا رشد از...  و يچرم يایاش كفش، پوشاک،

 

 مسافرخانه تيفعال يمرتبط برا نفعانيذهاي مسائل و چالش

ها و جلسات تشکیل فعان متفاوت و متنوعي وجود دارند در بحثنيمسافر ذخانههاي در ارتباط با فعالیت

ها و نهادهاي حقوقي مسافر از نقطه نظر هر كدام از سازمانخانه ههاي اجارهاي فعالیت سايتشده، چالش

ثیرگذاري أخصوص سعي گرديد كه براساس میزان ته است. در اينو حقیقي مرتبط مورد بررسي قرار گرفت

هاي بندي شوند. چارچوب بررسينفعان ثانويه دستهنفعان اولیه و ذينفعان، به دو دسته ذياين ذي

ترين بازيگران عنوان اصليعان اولیه بهفنصورت گرفته در اين گزارش برمبناي تحلیل و بررسي ذي

 . است هاي اين حوزهفعالیت

 

 هامسافرهاي خانهنفعان كليدي مرتبط با فعاليتذي. 2ل شک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ياتيمال امور سازمان 

هايشهردار 

روين وزارت 

امالک مشاوران هیاتحاد 

 

يگردشگر و يفرهنگ راثيم وزارت 

يعموم اماكن بر نظارت سيپل 

هتلداران جامعه 

گردشگران و مسافران 

مسافرها صاحبانخانه 

مسافرهاي اجاره اتاق و خانهسایت 

 يديكل نفعانيذ

 تيفعال با مرتبط

 مسافرهاخانه

 

 نفعان ثانویهذي نفعان اوليه )اصلي(ذي
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  يدست عیو صنا يگردشگر ،يفرهنگ راثيوزارت م .1

و  يرگردشگ ،يفرهنگ راثیوزارت ممسافر از نظر كارشناسان خانه ههاي اجارهاي فعالیت سايتچالش

ه جذب مسافر منجر بخانه ههاي اجارمتنوع و متفاوت است ازجمله اينکه فعالیت سايت يدست عيصنا

ي را به گذاري در بحث هتلدارتواند سرمايهمي شود و اين امرمسافر ميخانه همسافران به سمت اجار

تواند كنترل و سازوكارهاي قانوني موجود نميتخانه مذكور از طريق ارزبر اين ومخاطره بیندازد. عالوه

رگونه مشکل قیمت و كیفیت اين مراكز داشته باشد درحالي كه در صورت بروز ه نظارت دقیقي بر ايمني،

 وجود دارد. توسط مراجع مختلف در اين حوزه انتظار پاسخگويي از وزارتخانه

 پليس نظارت بر اماكن عمومي  .2

رها و مسافر توسط دالالن در اطراف شههايخانه ههاي متمادي، اجارلطور كه اشاره شد در ساهمان

ت ملي، مسافري منجر به مشکالتي در زمینه امنیهايگرفت، فعالیت بدون نظارت خانهروستا صورت مي

كن عمومي پلیس نظارت بر اماهاي ترين دغدغهگرديد. ازجمله مهمميم ئجراارتکاب و  فسادهاي اخالقي

 و مسافرخانه هاجار يهاتيسا مسافران تيهو احرازبراي حفظ امنیت مسافران و حفظ شئونات اسالمي 

 .ستآنهامسافر به همراه صاحبان خانه تيهو احراز

 هتلداران جامعه .3

ترين اصناف خدمات صنعت گردشگري ازجمله مهم تأمینهاي ترين زنجیرهعنوان يکي از مهمداران بههتل

ه از كترين دغدغه اين قشر از صنعت گردشگري اين است شوند. مهممي باسابقه در اين صنعت محسوب

هاي خالي مواجه هستند و از طرف ديگر هزينههاي در اغلب نقاط كشور با ظرفیتها يك طرف هتل

تواند وضعیت مي هااجاره اين خانههاي و سايتها مسافرخانهلذا گسترش  ،احداث و نگهداري بااليي دارند

يت از د. از ديدگاه اين قشر حماشوتضیعف نمايد و مانع توسعه اين بخش را موجود بخش هتلداري 

راي اين خدمات ب زيرا ،در شرايط نابرابر رقابتي قرار گرفتهها شود كه هتلمي مسافرها درواقع باعثخانه

  گونه محدوديت و نظارت و كنترلي وجود ندارد.اقامتي هیچ

 گردشگران و مسافران .4

دهد يکي مي مسافرت را به خود اختصاصهاي مربوط به اقامت بخش مهمي از هزينههاي از آنجا كه هزينه

همه اقشار  باكیفیت و قیمت مناسب براي ،مکاني ايمن تأمینمسافران و گردشگران هاي ترين دغدغهاز مهم

 1397سال  گردشگري و صنايع دستي دربراساس آمارهاي ارائه شده ازسوي وزارت میراث فرهنگي،زيرا است 

كمتر  اند وكانکس و چادر( اقامت كرده)كمپ، موقتهاي درصد از گردشگران داخلي در اقامتگاه 37بیش از 

 مختلف اقامتهاي ماندهي گونهرسد سامي نظراند. در اين راستا بهاقامت داشتهها درصد آنها در هتل 5از 

 گردشگران داخلي باشد.هاي و خواستهها نیاز تأمینتواند گامي در جهت مي
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  29/12/1397 تا 1/1/1397 داخلي گردشگران اقامت آمار. 1ر نمودا

 (درصد)  (  تجاري آزاد منطقه 7 و استان 31: كشور كل)

 
 .(اطالعات و آمار)كمیته  كشور سفر خدمات هماهنگي مركزي ستاد دستي؛ صنايع و گردشگريفرهنگي، میراث وزارت :مأخذ

 

 اياجارههاي خانهنصاحبا .5

به  مسافرخانه گردشگري و صنايع دستي،طور كه گفته شد، طبق تعريف وزارت میراث فرهنگي،همان

اقلیمي هاي شود كه براساس ويژگيمي واحدهاي اقامتي با كاربري مسکوني و مالکیت خصوصي اطالق

خارجي  هر استان از وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجوز اقامت گردشگران داخلي و

يال، آپارتمان، و :كند كه انواع آن عبارتند ازمي فعالیت نمايد و در چارچوب دستورالعمل حاضرمي را اخذ

رصد د 20ران و مسافران حدود مسافرها از اقامت گردشگهمچنین اينکه سهم خانه خانه و سوئیت.

 (1است.)نمودار

ر سراسر داي در ايام مختلف سال ي اجارههزار خانه 300حدود  ن مربوطه،بنابر اظهارات مسئوال

ذب جكشور پذيراي گردشگران و مسافران هستند. هرچند كه صاحبان اين مراكز به دنبال افزايش 

ا تسهیل رتوانند زمینه تحقق اين هدف مي اجاره اتاقهاي مسافران بوده و سازوكارهاي جديد و سايت

دست و پاگیر هاي موجب ايجاد فرايندها اما رسمي شدن آنها و ثبت مشخصات خود در اين سايت ،نمايد

صاحبان  كار آنها خواهد شد. لذاوجهت دريافت مجوز فعالیت و ورود دستگاهاي مختلف دولتي به كسب

استقبال زيادي از رسمي  تي به جهت ضوابط دست و پاگیر مورد نیاز براي فعالیت،اقاممراكز ها و خانه

فراواني هاي لشاما دريافت آن منافع با چا ،كنندمي منافعي كه از اين طريق دريافتزيرا  ،كنندشدن نمي

 شود.مي مواجه

هتل

4.79

هتل سراي سنتي

0.01

هتل آپارتمان

2.51
…مهمانپذیر

…اقامتگاه بوم گردي

مجتمع هاي گردشگري

0.29

زائر سراها

0.47

رسمي و ) خانه مسافر

(غير رسمي

19.21

(كمپ، كانکس، چادر)اقامتگاه هاي موقت

37.61

تاسيسات اقامتي 

آموزش و پرورش

5.75

مهمانسراي )سایر

خوابگاه هاي ادارات،

دانشجویي سالن هاي 

..(ورزشي و 

26.56
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 شرح زير است:ها بهمسافرخانهاز ديدگاه صاحبان  مسافرخانه ههاي فعالیت اجارچالش

 مسافرخانهروكراسي اداري اخذ مجوز وطوالني بودن ب -

ال از عاملي است كه باعث عدم استقب ترينمهم مسافرخانهروكراسي اخذ مجوز وطوالني بودن ب

دن صورت گرفت، طوالني ش مسافرخانهن مجوزدهي شد، طبق جلساتي كه با مسئوال مسافرخانهطرح 

دور مجوز صماه، ازجمله موانع  3ها تا مجوز تأيیدو زمانبر بودن  مسافرخانههاي صاحبان رفت و آمد

 است. مسافرخانه

 هامسافرخانهاخذ مالیات از  -

 مجوز نهخا هزار 20 تنها كندمي فعالیت گردشگر اقامت زمینه در كه ايخانه هزار 300 میان از

 هايازمانس نظارت از خارج و ندارند مسافرخانه مجوز ،هاخانه درصد 93 حدود است، گرفته مسافرخانه

 مسافرخانه مجوز اخذ براي مسافرهايخانه بقیه شودمي اين خود موجب كه كنندمي فعالیت مزبور

 .شوند میلبي

 مسافرخانهشرايط و ضوابط سختگیرانه براي صدور مجوز  -

 :است شرح زيربه مسافرخانهبرخي از قوانین ثبت 

 بايد داراي پايان كار باشد. مسافرخانهساختمان  ـ« 1»بند 

 كار، ارائه استحکام بنا و بیمه ساختمان الزامي است. پاياننبود درصورت  ـ تبصره

 ساختمان بايد داراي سند مالکیت قطعي و يا اسناد دال بر مالکیت باشد.  ـ«2»بند 

راي اقامت ل دو اتاق با خدمات كامل ب، وجود حداقمسافرخانهدر صورت ساكن بودن مالك در  ـ«3»بند 

 میهمان ضروري است. 

ان و كاركنان نامه مسئولیت مدني براي مسافرنامه حوادث و يا بیمهساختمان بايد داراي بیمه ـ«4»بند 

 ساختمان باشد. 

اشد و بصوتي به دور هاي هاي پر سر و صدا و آلودگياالمکان بايد از مکانحتيمسافرخانه ـ«5»بند 

 محیطي را رعايت نمايد. مسائل زيست

 مسافرخانه ههاي اجارسایت .6

، مجوز «ب»درحال فعالیتند كه ملزم به دريافت مجوز بند  مسافرخانه هسايت اجار 20هم اكنون حدود 

 نماد مجوز فعال هايسايت اكثر. هستند شامد مجوز و وكارهاي اينترنتينماد اعتماد الکترونیکي كسب

 شرايط و بودن زمانبر اما ،اندكرده كسب را شامد مجوز و اينترنتي هايوكاركسب الکترونیکي اعتماد

هاي فعالیت چالش از برخي. است كرده ايجاد هاسايت فعالیت براي را موانعي «ب» مجوز كسب سخت

 شرح زير است:ها بهاز نظر مديران سايت مسافرخانه ههاي اجارسايت

 مسافرخانه ههاي اجارسايتگذاري در سرمايه -
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 پيآتارتاس فضايقرار دارند و  پيآفضاي استارتبیشتر در  مسافرخانه ههاي اجاراز آنجا كه سايت

ز ئکته حااما ن ،رو باشدههايي روبكه اين فضا با مشکالت و چالش رسدمينظر طبیعي به ،درحال رشد است

ايراني با آن هاي پآزمان ممکن است. چالشي كه استارت تريناهمیت تالش در حل اين مشکالت در سريع

گذاران بخش خصوصي و آگاهي سرمايه اعتمادگذاري است. همچنین عدم مالي و سرمايه تأمینمواجه هستند، 

. شودنه ميگذاران در اين زمیي اينترنتي باعث عدم اطمینان و اعتماد سرمايهوكارهاكسبنسبت به فضاي 

از مسئوالن مربوطه  مجوز قانوني الزم را مسافرخانه ههاي اجارشود كه فعالیت سايتزماني ايجاد مياين اعتماد 

 عبارتند از:ها اين سايتهاي ترين چالش. برخي از مهماخذ نمايد

 هاي مربوط به اخذ مجوزچالش -

مجوزهاي زدايي و تسهیل صدور ت مقرراتئهی»دولت سعي كرده با ايجاد نهادهايي مانند 

وكارها وزارت امور اقتصادي و دارايي گام اثربخشي در حمايت از توسعه كسب ، مستقر در«وكاركسب

 كه عمدتاً وكارهاي جديدموازي دولتي باعث شده بسیاري از كسب هايحال، حضور سازمانبردارد، با اين

ي یت، استعالم ازسوپرپیچ و خم دريافت مجوز فعال آپ بوده در مسیر فرسايشياز جنس استارت

از اين امر  مسافرخانه ههاي اجاركه فعالیت سايت سردرگم شوند ها گرفتار وهاي مختلف سالسازمان

 نیستند.  امستثن

بت شركت و ها اقدام به ث، برخي از اين سايتمسافرخانههاي اجاره اظهارات مسئوالن سايتبه بنا 

اين ولي با وجود  ،اندكردهوزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، از « ب»دريافت مجوز بند 

  شوند.مي همچنان غیرقانوني تلقي

رت يك برنامه ريزي، سازماندهي، اجرا و نظاتوانند به برنامهدارند، مي «ب»هايي كه مجوز بند شركت

روزه داخل شهر  توانند از يك تور يكميعبارت ديگر، سفر در قالب پکیج تور يا بسته سفر اقدام كنند؛ به

هاي ر در رسانهريزي و قیمتگذاري كنند و در آن راستا، براي گرفتن مسافتا تورهاي دور دنیا را برنامه

 ويزا ريافتد به اقدام خود، زبان خارجي لیدرهاي معرفي با توانندمي هاشركت اين گروهي تبلیغ كنند.

 .كنند رزرو هتل جهان، سراسر در و كرده مسافران براي

 :است زیر شرحبه« ب»بند مجوز صدور شرایط از بعضي

 محل مناسب براي دفتر كار هارائ ـ«1»بند 

وقعیت ممترمربع باشد )بستگي به میزان تقاضا و  70الي  40مساحت دفتر خدمات مسافرتي بايد 

اشته باشد. تجاري يا اداري د بر آن، محل دفتر بايد كاربريدارد با تشخیص مرجع صدور مجوز(. عالوه

ي قابل دسترس بر تصرف مالکانه يا استیجاري محل دفتر بايد ارائه شود. در مکانمدرک معتبر رسمي مبني

سنخیت داشته  هاي همسايه با اوو ديد عموم )مانند طبقه اول يا دوم( باشد. در مکاني باشد كه با صنف

 .مرجع صدور مجوز داشته باشد تأيیدد با باشند. تجهیزات و امکانات مناسب فعالیت خو
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 دفتر مدير فني عنوانمعرفي يك فرد به ـ«2»بند 

د. مدير فني فني به مراجع مربوط، معرفي كنن مديرعنوان متقاضیان تأسیس دفتر بايد يك نفر را به

 :بايد شرايط زير را داشته باشد

 هاي خارجي )ترجیحاً انگلیسي(مسلط به يکي از زبان 

 اي خدمات عالي و مدارس حرفهها و مراكز آموزشآموزشگاهالتحصیلي از گواهینامه فارغ هارائ

 هاي مرتبطخانهجهانگردي يا مراكز آموزشي وزارت -مسافرتي و سیاحتي 

تعیین « ب» بند فني مدير وظايف و تکالیف گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، میراث سازمان

 :است شرح زيروظايف به كه برخي از اين كرده

و رزرو هتل  هاي مربوط به گردشگري اعم ازمدير فني موظف است بر ساير فعالیت ـ«2-1» بند

 .نظارت نمايد رواديد اخذ

 .هاستنام و نحوه اجراي گشتمدير فني موظف به نظارت بر ثبت ـ«2-2»بند 

 .حداقل مدرک كارشناسي را داشته باشد ـ«3» بند

 .سن داشته باشدسال  25حداقل  ـ«4» بند

 .باشد سال سابقه كار مفید مرتبط با فعالیت مرتبط و صالحیت شغلي داشته 3حداقل  ـ«5» بند

ه همراه ب« ب»زمانبر است، طوالني بودن زمان دريافت مجوز بند « ب»نکته ديگر، اخذ مجوز بند 

اين مجوز  تمايلي به دريافت مسافرخانههاي اجاره قوانین سختگیرانه آن باعث شده تا مسئوالن سايت

 نداشته باشند.

 مسافرخانه ههاي اجارماليات دریافتي از سایت -

به شركتي گفته پ آاند، استارتپي شکل گرفتهآصورت استارتاغلب به مسافرخانه ههاي اجارسايت

همراه باشد، اما  تواند در مقیاس وسیع و با رشد سريعاي دارد كه ميوكار نوآورانهشود كه مدل كسبمي

توان از ابتدا موفقیت يا عدم موفقیت آن را در آينده شناسايي و تضمین هايش، نميدلیل همین ويژگيبه

ها و يندهاي ارزيابي و زدن برچسب به شركتاكرد. به اين ترتیب كشورهاي مختلف به جاي تمركز بر فر

ها قیت در اختیار شركتفاي براي مورصت اولیهكنند تا فها، سعي مينامهانواع مجوزها و گواهي هعرض

يك  مالیات تعیین كند، هاي پیچیده نمايد وها را ارزيابينجاي آنکه كسي آعبارتي ديگر بهبه .قرار دهند

امنیت رواني و اقتصادي براي فعالیت در سقف و مدت محدودي در اختیار آنها قرار دهند. همین منطق 

قیودِ هاي نوپا از بسیاري از يافته شد كه در آن شركتگیري قوانیني در كشورهاي توسعهباعث شکل

رصت را داد تا تبديل به يك هاي مختلف اين فبايد به ايده .انداي رها شدهل پیچیده مالیاتي و بیمهئمسا

شركت شوند. تا زماني كه افراد از ترس بیمه و مالیات و مشکالت مختلف، از تشکیل شركت بترسند، 

https://arasbaran.org/tourlist.cfm?gid=2&ejra=27
https://arasbaran.org/tourlist.cfm?gid=2&ejra=27
https://academy.faranegar.com/courses/b-cluase-technical-manager/understanding-tourism-industry/basic-concepts/
https://academy.faranegar.com/category/courses/b-cluase-technical-manager/
https://academy.faranegar.com/terms-and-conditions/visa-and-passport/visa/
https://academy.faranegar.com/terms-and-conditions/visa-and-passport/visa/
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هاي نوآورانه ي از ايدهشود كه بسیارهمین ترس مانع از آن مي .كننداقدام به ثبت شركت نمي احتماالً

 گذار را بیابند.حتي جذب سرمايه وكار ووانند فرصت تبديل شدن به يك كسبنتگاه هیچ

 

 نفعانذي دغدغه با متناسب پيشنهادي راهکارهاي ارائه و بنديجمع

ترين توان گفت كه مسئله مکان اقامتي براي اسکان مسافران يکي از مهممي موجودهاي براساس آمار

له ئنفعان مساز ذيد و در راستاي اين امر هر يك شومي توسعه گردشگري داخلي محسوبهاي دغدغه

نفعان بايد در جهتي باشد كه عامه مردم از ندي نظرات ذيبكنند. لکن جمعمي از زاويه خود به آن نگاه

يجاد بستري براي ا جمع تفاهم و راهکار نهايي،شگري در كشور منتفع گردند و حاصلخدمات سفر و گرد

 تر آحاد ملت باشد. سفر و گردش راحت

ثیرپذيري أدر خصوص ت گردشگري و صنايع دستيدغدغه وزارت میراث فرهنگي،در ارتباط با 

توان گفت كه اوالً وظیفه اولیه و ذاتي وزارتخانه مذكور ميهاي آتي در حوزه گردشگري، گذاريسرمايه

عنوان بازار اصلي و بخش اعظم هاي مسافرت ايرانیان در داخل كشور بهتسهیل سفر و گسترش زمینه

هاي اين وزارتخانه بايد در جهتي باشد كه جامعه ايراني ريزيو تدابیر و برنامه باشدميصنعت گردشگري 

ست يابد و هم زمینه پیشرفت با افزايش مسافرت و گردشگري بتواند هم به نشاط اجتماعي د

 صنعت گردشگري پايدار توسعهزا و درون اقتصاد كارهاي اين حوزه را فراهم نمايد و باعث شکوفاييوكسب

گذاري در بخش بايد گفت كه برعکس دغدغه مطرح شده درخصوص كاهش سرمايه در كشور گردد. ثانیاً

 خلقگسترش سفر و گردشگري در میان جامعه ايراني موجب  كید بر هتلداري(،أگردشگري )با ت

خدمات گردشگري خواهد شد بدين صورت كه افزايش  تأمینگذاري در زنجیره جديد سرمايههاي فرصت

و سهم  آوردهدردرگیر در صنعت گردشگري را از قوه به فعل هاي تواند تمامي بخشمي فرهنگ سفر

 افزايش دهد. را صنعت گردشگري در تولید ناخالص داخلي 

و انتظار پاسخگو در ارتباط با دغدغه ديگر اين وزارتخانه در مورد نبود سازوكار مشخص از يك طرف 

 انتظامي و قضايي كشور،هاي مسافر ازسوي مردم و نهاده به حواشي و حوادث پیرامون خانهبودن وزارتخان

نوظهور در حوزه گردشگري كشور هاي بايد گفت كه وزارتخانه گردشگري بايد متناسب با ظرفیت

صورت كه ضمن بازبیني نمايد به اين گرا را طراحي و تدوينشفاف و پیشرفت كارهاي تسهیلگر،وساز

مختلف اين زنجیره، الزامات هر كدام از هاي گردشگري براي بخشهاي صدور مجوز فعالیتهاي فرايند

ها را مد نظر قرار دهد و دخالت خود را در بازار عرضه و تقاضاي گردشگري به حداقل برساند و بخش

توان گفت وزارتخانه در بحث د. بنابراين ميشوين صنعت ا كارهاي مرتبط باكسبتر شدن باعث رقابتي

هاي العمل و تعیین شاخص براي صدور مجوز فعالیت خانهرايجاد دستو جاي تمركز بربايد به مسافرخانه

وكارهاي ايجاد كسب صورتي سیاستگذاري نمايد كهبه گیر است،وپابر و دستكه بسیار زمان اياجاره
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نیز مخاطب اصلي وزارتخانه  مسافرخانهمرتبط با گردشگري با سهولت بیشتري امکانپذير گردد. در مورد 

صورتي باشد. بههاي اجاره( ها و اپلیکیشن)سايت دهنده خدمات اقامتيهاي ارائهدر وهله اول بايد شركت

با رعايت ضوابط كنند مي اقامت كه در اين اماكن و مسافراني گردشگران اي و هماجارههاي خانه كه هم

 عمل نمايند.  ها اعمال مي شود،مورد تايید وزارتخانه، كه ازسوي اين شركت

 مشتريان توان گفت كه اوالً اكثريتمي مطرح شده توسط جامعه هتلدارانهاي در ارتباط با دغدغه

 هاهتل نمسافرا بازار با كمي اشتراک و هستند جامعه پايینمتوسط به  هايدهك ،مسافري خانههاسايت

 خود تگاهاقام انتخاب براي دارند حق داخلي در ثاني مسافران ،دارند( جامعه متوسط به باالي دهك)

ابل توجهي از سهم قثالثاً   .گیرد قرار انتخاب اين برابر در نبايد مانعي هیچ و باشند داشته اختیار

لي اقامت ها و با كیفیت حداقچادرهاي ناايمن و كمپ مسافر،هايگردشگران و مسافران اكنون در خانه

كند تا يجاب ميا كنند كه ضرورت سیاستگذاري و مديريت اين بخش از سفر و اين حجم از مسافرمي

هاي خدمات شركت فعالیت از شده ايجاد درنهايت اينکه رقابتهاي غیررسمي ساماندهي گردند. اقامتگاه

درنهايت  ، در بین جامعه ايراني شده وگسترش فرهنگ سفر باعث (مسافرخانه هاراج هايسايتاقامتي )

یب گذاران ترغش خواهد يافت و سرمايههتلداران هم افزاي صنفبا افزايش سفر و گردشگري درآمد 

هاي گذاري نمايند. در جهت كاهش دغدغهواقعي جامعه سرمايههاي خواهند شد كه در جهت نیاز

ز ظرفیت ايجاد هاي عمومي نیز اها و ساير اقامتگاهكه هتلشود مي در مورد درآمدزايي پیشنهادداران هتل

ها اين سايت هاي خالي اقامتي خود را درها و ظرفیتها استفاده نمايند و اتاقشده توسط اين اپلیکیشن

مکان مقايسه و گردشگران ا مسافران قرار دهند كه تا از اين طريق ضمن دسترسي در اختیار عامه مردم،

ها و ساير هاي مختلف براي انتخاب محل اقامت خود را داشته باشند و مشتريان هتلكیفت و قیمت

 هاي عمومي نیز افزايش يابد. اقامتگاه

مجموعه اقدامات اين نهاد توان گفت كه مي پلیس نظارت بر اماكن عموميهاي در ارتباط با دغدغه

از هرگونه مخاطرات امنیتي انتظامي در صنوف و اماكن عمومي و ايجاد بستري راستاي جلوگیري در 

. راهبرد اداره اماكن عمومي ناجا در است فرهنگي و سیاسي اجتماعي، اقتصادي،هاي امن براي فعالیت

حقوق شهروندي در اماكن عمومي و  تأمیننظارت بر اماكن عمومي بر دو اصل هاي موريتأاجراي م

 مسافرخانهاجاره هاي . آنچه مسلم است اينکه فعالیتاستوار است آنهااد امنیت اخالقي در اصناف و ايج

 صورت سنتيتواند نسبت به روال جاري كه بهيم اين خدمت هدهندارائههاي در بستر سايت و اپلیکشین

مسافر و هايخانه اطالعات تمامنمايد و  تأمیناين نهاد را هاي شود تمامي دغدغهمي انجام و غیررسمي

 يعموم اماكن بر نظارت سیپل اریاخت در...  و آدرس مشخصات هويتي تا لیقب از مسافران صاحبان آنها و

 يدسترس. عمل نمايدد به وظايفي كه قانون براي ايشان تعیین نموده، تا از اين طريق بتوان ردیبگ قرار

 طبق و است ريامکانپذكامالً  مسافرخانه هاجار يهاتيسا قيطر از نيآنال صورتبه اطالعات نيا

 دوجو اطالعات نيا به يدسترس يبرا يمشکل ،وكارهاصاحبان اين كسب با گرفته صورتهاي مصاحبه
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هاي شركت صاحبان خانه،نیز همکاري  همچنین در ارتباط با رعايت ضوابط اجتماعي و اخالقي، .ندارد

 د. شوهاي ايشان به رفع نگراني تواند منجرخدمات اقامتي با اين نهاد مي

ره مکان توان گفت ايجاد بستر مناسب براي اجامي مسافران و گردشگرانهاي در ارتباط با دغدغه

نیز در ها و اپلیکیشنها بوده و تمامي سايتيند افرترين هدف اين ارزان و باكیفیت اصلياقامتي ايمن، 

رائه شده به اترين ناظران براي خدمات اصلي نمايند. درواقع يکي ازمي و ريزي نمودهاين راستا برنامه

بندي بندي و رتبهمدت درجهكنند و در بلندمي گردشگران خود مسافراني هستند كه در اين اماكن اقامت

 اين اماكن نیز براساس كسب نظر از گردشگران صورت خواهد گرفت. 

سط مركز صورت گرفته توهاي توان گفت طبق ارزيابيميها مسافرخانهدر ارتباط با دغدغه صاحبان 

گردشگري  ،ند تدوين شده براي اخذ مجوز فعالیت اين اماكن توسط وزارت میراث فرهنگييافرها، پژوهش

 خصوصاي در اينخوردهشکست باشد و سیاست كامالًو صنايع دستي در سالیان اخیر نتوانسته راهگشا 

و وزارتخانه  خانه مورد بازنگري جدي قرار گیرديند تدوين شده توسط وزارتافرشود كه مي . پیشنهاداست

 د را اصالحبه شکل كنوني درگیر ننمايد و اين رونهاي مسافرخانهخود را در امر مجوزدهي به فعالیت 

امر را به  نتمامي اي ،ايمن هايي براي عرضه يك مکان اقامتي باكیفیت وعبارتي با تدوين شاخص. بهكند

هند واگذار نمايد دمي كه اين اماكن را اجاره ها(و اپلیکشینها صاحبان سايتهاي خدمات اقامتي )شركت

هاي ه سايتكگذاري نمايند صورتي سیاستاين امر را بهها مسافرمثال در بعد ايمني و امنیت خانهبراي 

وادث حابر بیمه كردن مکان اقامتي در بر اي بستري را برايهبیمهاي اجاره اتاق با همکاري شركت

بايد حتماً بیمه شوند ها و مسافران مقیم در اين خانهها خانه نیزريزي نمايند و بیني طرحغیرقابل پیش

هاي خدمات اقامتي شركتاي و بیمههاي شركت از طريق همکاري صاحبان خانه،يند افرو اين 

كنند مي دهند و دريافتمي خدمتيند افرمسافراني كه از طريق اين  ياها ريزي شود و تمامي خانهبرنامه

صورت هبهاي مسکوني صرفاً و اقامت در مجتمع اي اجباري و اختیاري باشندبیمههاي تحت پوشش بسته

راي نظارت بهاي بررسي شکايات و مطالبات مردمي سامانهبايد . ضمناً وزارتخانه خانوادگي مجاز باشد

 . تر نمايدرا فعالبر اين اماكن  تخصصي

گردشگري و صنايع دستي  وزارت میراث فرهنگي،در گام اول د كه شومي درنهايت پیشنهاد

اجاره  هايها و اپلیکیشنسايتهاي خدمات اقامتي )شركترا براي صدور مجوز فعالیت  يدستورالعمل

هاي باشد كه درحال حاضر براي فعالیت «ب»نمايد كه متفاوت از مجوز بند تدوين  (مسافرخانه

  با هدف اقامت باشد.گردد و صرفاً مي مسافرتي ارائههاي آژانس

هاي براي فعالیت هاي دست و پاگیريندافرخانه مربوطه از ورود به هرگونه ايجاد در گام دوم وزارت

هم از طريق یزباني و آناصول كلي و شرايط م سیاستگذاري و ابالغمنع گردد و صرفاً به  مسافرخانه

از ها مسافرخانهعبارتي تمامي فعالیت نظارت بر اين اقدام نمايد.)به هاي خدمات اقامتيشركتنظارت بر 
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ار وزارتخانه در زبه نوعي كارگها خواهد بود و اين سايتهاي خدمات اقامتي شركتطريق نظارت بر 

 و تخصصي میزباني هستند(. رعايت اصول كلي

عات كه تمامي اطال موظف هستند (هاو اپلیکشینها سايتهاي خدمات اقامتي )شركتدر گام بعد 

قرار دهند  يرانا سالميامهوري ج ه اماكن نیروي انتظاميمسافر را در اختیار ادارر و خانهمربوط به مساف

کیت شخصي و مالپیشینه و مدارک ءدر هنگام ثبت خانه بايد گواهي عدم سوها و همه صاحبان خانه

هاي پلیس نظارت بر اماكن د با رعايت تمامي دستورالعملاجاره اماكن اقامتي باي ضمناً د.كنن ارائهخود را 

 عمومي صورت گیرد. 

توان گفت فعالیت مي وكارهاي نوپااز اين كسب و عوارض شهرياخذ مالیات هاي در مورد راهکار

وارض عداخت اين سال از پر 5براي  (اجارههاي سايتاقامتي ) هاي خدماتشركتثبت شده در  يهاخانه

تري يبتواند شکل و ساختار شفاف و رسم گردشگري كشورد تا اين بخش از صنعت و مالیات معاف شو

 ض و مالیات وضع گردد. رعواقوانین وكارها، اين كسب به خود بگیرد و در مراحل بعد براي
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