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 چکیده

ّدف اس ایي هطبلعِ بزرسی ٍ آسهبیش هجوَعِ ای اس فزضیِ ّبی هزتبط بب عَاهل تبثیز گذار بز گزایشبت هبلی ٍ استزاتضیک در 

ّبی شْزّبی ایزاى  زسشٌبهِ ی هدیزاى ّتلپبسخ بِ پ 118بَدجِ بٌدی سزهبیِ ای در صٌعت ّتلداری هیببشد. ًتبیج بزاسبط 

اراست کِ شبهل ایجبد هشیت هی ببشد. یبفتِ ّب ًشبى هی دٌّد کِ بَدجِ بٌدی سزهبیِ ای بیشتز بز گزایشبت هبلی استَ

د ٍ دٍرُ ببسگشت سشهبیِ هی ببشکِ شبهل جزیبى ٍجِ ًقد، ببسدّی  ستزاتضیکتَاى هبلی ٍ ًقدیٌگی هیببشد ٍگزایشبت ا ،رقببتی

، داد هدیزیتیعَاهل تبثیز گذار دیگز هبًٌد قزاربلکبى ّتل تٌظین شدُ است ٍ بزای در اٍلَیت دٍم قزارهیگیزد. ٍهطببق بب ًظز ه

َجِ بِ ٍابستگی بیش اس ، هبلکیت خصَصی یب عوَهی ٍسي ّتل ًقش کوزًگ تزی دیدُ شدُ است. بب تتجزبِ کبری هدیزیت

ری بِ اطالعبت بَدجِ بٌدی سزهبیِ ای، ایي هسئلِ هی تَاًد تصوین گیزاى در ایي سهیٌِ هبیِ گذاراى در صٌعت ّتلدااًداسُ سز

را در پزٍصُ ّبی سزهبیِ گذاری بلٌد هدت تحت تبثیز قزار دّد، حدط سدُ هی شَد کِ بَدجِ بٌدی سز هبیِ ای در ّتل ّبیی 

درگیز  ٍ هبلک ّتل خَد را س هبلکیت جدا هیببشدٍ هدیزیت ازاردادّبی هدیزیتی هٌعقد هیکٌٌد بزای ادارُ اهَر خَد ق کِ

 پبییي تز اس حد بْیٌِ هیببشدفزآیٌد بَدجِ بٌدی هیکٌد 
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