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ایشان زاده -مجتمع بزرگ پذیرایی تشریفات باسازه 
ونمای زیبادر شمال شرقی قوچان وحاشیه رود اترک 

4 هزارمترمربع زی��ر بنا به همت آق��ای احمد  بابیش از 

غفوریان وباهدف ارائه خدمات شایسته به مردم ،پذیرایی 

دربرگزاری جشن ها ومراسم ، همایش ها و سمینارهای 

اداری وبخش خصوصی درت���االر، سالن ه��ای ب��زرگ، 

مجهز واستاندارد وهمچنین سرویس دهی به مسافران و 

گردشگران در بخش های پذیرایی ورستوران احداث شد 

ودربهار سال 13۹1 به بهره برداری رسید.این مجتمع 

عظیم بارعایت همه نکات ایمنی واصول فنی ومهندسی 

واستانداردهای الزم بنا شده که شامل بخش های مختلف 

1۵۰۰ نفر  ازقبیل؛دوسالن ب��زرگ پذیرایی باظرفیت 

ب���اورودی وخ��روج��ی و سرویس ه��ای مجزا،آسانسورها 

وسالن های ویژه همایش ،مراسم وکنسرت است. بخش 

های دیگر نیز مانند vip ب��رای پذیرایی وسوئیت واتاق 

کودکان ،ات��اق اقامت ع��روس ودام��اد،ات��اق های تعویض 

خانه  سفره  مانند  قسمتها  ودیگر  ع��روس  لباس،مزون 

سنتی،سالن فست فود،فضا ولمکده تابستانی،آشپزخانه 

بزرگ،مجهز ومدرن با پیش سردخانه ها،انبار،دفاتر رزرو 

وپذیرش ،تاسیسات گرمایشی،سرمایشی و ایمنی و...که 

هریک از بخش ها دارای سیستم وکنتور های جداگانه 

آب،ب��رق و گاز با تابلوهای برق 3فاز وتک فاز و همچنین 

ب��رق اض��ط��راری اس��ت که درح��ال حاضر ای��ن مجتمع از 

هرحیث درشهرستان ومناطق اطراف درنوع خود بی نظیر 

است  ضمن آن که توسعه فضا وبنا نیز درطرح توسعه پیش 

بینی شده است که دراین صورت به طور کامل از ظرفیت 

وقابلیت خدمات رسانی وپذیرایی در حوزه ایرانگردی 

وجهانگردی برخوردارشده وبه خوبی از عهده برخواهد آمد.

1-عشق وایمان  : ویژگی های بارز وممتاز این مجتمع سبب 

شد تا به سراغ مدیر آن رفته ودر این باره  باوی به گفتگو 

بنشینیم.   آقای احمد غفوریان این چهره متین ومردمی 

وفرد خستگی ناپذیر باخوشرویی واستقبال از این گفتگو 

اظهارداشت:بدون هرگونه اغراق وتعارف، ایجاد یک چنین 

سازه هایی درشهر و قبول سختی کار وزحمت وهرگونه 

وتحمل  صبر  مجموعه،مستلزم  گیری  شکل  تا  مشکل 

وعالقه است که دراین خصوص هم عشق وایمان وشوق 

خدمت ، بهترین پشتوانه ما بوده است.وی گفت:بدیهی 

میلیاردسرمایه  شودچند  حاضرمی  کسی  کمتر  اس��ت 

وهستی خ��ودرا در این گونه طرح ها هزینه کند چرا که 

هستند صاحبان سرمایه که به دنبال کارهای کم زحمت 

وپر منفعت بوده وبه فرض پول خودرا دربانک ها سپرده 

گذاری کرده و نه دغدغه قسط و وام و بیمه وحقوق کارکنان 

را دارند و نه حق بیمه ومالیات های سنگین وکمرشکن 

وارزش افزوده وعوارض  و تعرفه های زیاد قبوض آب، برق 

و گاز را می پردازند. درهرصورت ما با همان روحیه خدمت 

و عالقه مندی به مردم وارد این عرصه شده ایم واز آغاز کار 

نیز درفکر توسعه مجموعه و خدمات رسانی هرچه بهتر به 

همه مردم عزیز وشریف شهرستان و دیگر میهمانان بوده و 

این که بتوانیم درحوزه ایرانگردی وجهانگردی ورود پیدا 

کنیم و زیر نظر این سازمان قرارگیریم. 2-انتظارات و گالیه 

ها:  مدیرمجتمع درادامه تصریح کرد: علی رغم تشویق های 

اولیه برخی مسئوالن برای ایجاد این مجموعه وبه نوعی قول 

های همکاری درجهت اهداف وبرنامه های آتی وهمچنین 

قول مساعد مدیر کل وقت وذیربط درآن هنگام در موضوع 

ایرانگردی وجهانگردی ،متاسفانه تاکنون وعده ای عملی 

نشده ودر پیگیری های این کار هم فقط پاسکاری شده 

است که از این لحاظ گالیه مندیم. همچنان درانتظاریم 

وتوقع داریم دراین باره مورد حمایت ومساعدت های جدی 

مدیران ومسئوالن محترم شهرستان واستان وهمچنین 

توجه نماینده مردم درمجلس قرارگیریم تا بتوانیم با شوق و 

انگیزه به کار ادامه داده و  روی پای خود ایستاده واز حرکت 

باز نمانیم.   غفوریان درادامه ،هزینه های زیاد مجتمع اعم 

از حقوق وغذای کارکنان،حق بیمه ،قبوض آب ،برق وگاز 

مالیات های بسیار زیاد وعوارض ها  وهزینه های نگه داری 

مجموعه وتاسیسات آن  و سودهای بانکی در وام ها را مورد 

اشاره قرار داد وافزود: با توجه به کسادی بازار و مشکالت 

اقتصادی و به طور کلی درآمدهای کم ،واقعا چگونه باید 

مواردو مشکالت یادشده را تحمل کرد؟ این درحالی است 

که طی چند سال اخیر تعداد سالن های پذیرایی به هر شکل 

و اندازه ای درگوشه وکنار شهر ایجاد ودایر شده و معموال هم 

خیلی از مردم فقط با نظر به این که هزینه آن ها کمتر است 

باعث شده تا اغلب ایام درطول سال مجموعه ما درسکوت 

مانده وسالن ها خالی باشند . اگر ماه های محرم وصفر و ایام 

شهادت ومناسبت های خاص وهمچنین سرمای زود هنگام 

وطوالنی مدت منطقه را درنظر داشته باشیم،عمال می توان 

گفت درسال روی هم رفته ما فقط چهار ماه فعالیت درست 

داریم. حال با این وضع مالیات های سنگین هم تعیین شده 

و همراه با دیگر هزینه ها ومشکالت بر دوش ما سنگینی می 

کند، زیرا گاه برای پرداخت این موارد ناچاریم قرض ووام 

بگیریم که با ز  مشکل بیشتر می شود. امیدواریم باتوکل 

برحضرت حق ونگاه مهربان مسئوالن و حمایت وهمکاری 

آنان بتوانیم به کار خود ادامه داده و همچنان خدمتگزار 

مردم خوبمان باشیم....

مجتمع بزرگ پذیرایی تشریفات با قابلیت های خدمات ایرانگردی و جهانگردی


