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گروه گردشــگری - لیال اژدری 
ـ مدیــرکل دفتر بازاریابی و توســعه 
گردشــگری خارجیـ  که وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را 
در ســفر به روسیه برای امضای برنامه 
اقدام اجرایی مشــترِک لغــو روادید 
گروهی همراه کرده است، به پرسش ها 
و ابهام هایی که در این باره مطرح شــده 

است، پاسخ داد.
او گفت: هشــتم فرودین ســال 
۱۳۹۶ برابــر بــا ۲۸ مــارچ ۲۰۱۷ 
موافقت نامــه ای بین دولت جمهوری 
اســالمی و فدراسیون روسیه در زمینه 
لغو روادید سفرهای گروهی شهروندان 
دو کشور توســط وزرای امور خارجه 
امضا شــد. در همان موافقت نامه اشاره 
شده برای اجرایی شدن، باید یک برنامه 
اجرایی نوشته شود. قرار بود این برنامه 
یک ماه بعد نوشــته شود که البته انجام 
شد، اما چون موضوع پیچیده بود و دو 
طرف سخت گیر بودند، این برنامه رفت 
و برگشت زیادی داشت؛ ما سال ۲۰۱۸ 
آن را آمــاده کــرده بودیم، اما طرفین به 
برخی کلمات، مفاهیم و فرایندها شک، 
شبهه و اعتراض وارد کردند. در نهایت 
این برنامه مهرماه ســال ۱۳۹۹ )۲۰۲۰( 
آماده شد. قرار بود وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی برای امضا 
به روســیه ســفر کند که با اوج گرفتن 
ویروس کرونا، دولت روســیه امضای 
این برنامه را به تعویق انداخت تا این که 
هفته گذشته با ســفر آقای مونسان به 
روسیه، برنامه اجرایی اقدام مشترک لغو 
روادید ســفرهای گروهی شهروندان 

ایرانی و روسی امضا شد.
مدیرکل دفتر بازاریابی و توســعه 
گردشــگری خارجی گفــت: اجرای 
برنامه اقدام مشترِک لغو رواید سفرهای 
گروهی ایران و روســیه بــرای دوره 
زمانــی ۲۰۲۱ تــا ۲۰۲۳ اعتبار دارد که 
قابل تمدید به دوره های مشــابه است. 
عالوه بر این، با نامه رســمی از ســوی 
وزارت امور خارجه دو کشــور، برنامه 

اجرایی امکان اصالح دارد.
بــه گفته او، برای اجرایی شــدن 

لغو روادید سفرهای گروهی، به لحاظ 
قانونــی و دیپلماتیک الزم اســت بین 
وزارت امور خارجه دو کشور یادداشت 
دیگری مبادله شــود که یک ماه پس از 
اعالم وصول آن، روادید برای سفرهای 
گروهی شهروندان ایرانی و روسی لغو 

خواهد شد.
مدیرکل دفتر بازاریابی و توســعه 
گردشــگری خارجــی به بیان ســاده 
درباره لغــو روادیــد گروهی، گفت: 
طبق موافقت نامه ایران و روســیه، ویزا 
یا روادیِد انفرادی لغو نشده و همچنان 
برای سفر شخصی یا بدون تور به روسیه 
یا ایران الزم است به سفارتخانه مراجعه 
شود، هزینه و مدارک مورد نیاز پرداخت 
و ارائه شود. بعد از طی فرآیندی، روادید 
دریافت خواهد شــد. اما اگر شخصی 
قصــد دارد با گروه یا تور ســفر برود 
می توانــد به یکــی از آژانس هایی که 
مجوز این ســفرها را دارد و بعدها نام 
آن ها اعالم می شــود، مراجعه کند و در 
فهرست پنج تا پنجاه نفره مسافران قرار 
گیــرد؛ در آن صورت روادید برای این 

مسافر لغو می شود.
اژدری درباره امکان حذف هزینه 
ویزا برای سفرهای گروهی که مشمول 
لغو روادید شده اند، اظهار کرد: تا جایی 
کــه اطالع داریم بخشــی از این هزینه 
ممکن است حذف شود و مقداری از آن 
دریافت شود. فکر می کنم هزینه ویزای 
روســیه درحال حاضر ۸۵ یورو باشد، 
ممکن اســت مثال فقط ۱۰ یورو از آن 
دریافت شود. البته جزئیات هزینه ویزا 
هنوز مشــخص نشده و این ها مواردی 
اســت که در کمیته های فنی دو کشور 
بررسی می شود. حتی در صحبت های 
وزیر میراث فرهنگی و گردشــگری و 
طرف روس تاکید شد که جزئیات لغو 
رواید گروهی به کمیته های فنی واگذار 

شود.
او دربــاره نظــر وزارت خارجه 
درباره حذف هزینه ویزا در ســفرهای 
گروهی، گفت: ممکن اســت وزارت 
خارجه هم نظری داشــته باشد، به هر 
حال هزینۀ آن را سفارتخانه ها دریافت 

می کننــد و کمیته های فنی دو کشــور 
درباره آن تصمیم می گیرند.

او در پاســخ بــه این کــه برخی 
معتقدند لغو روادید گروهی از ســال 
۱۳۹۶ برقرار شــده و اکنون از ســوی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اقدام خاصی انجام نشده 
و اتفاق تازه ای نیافتاده است، گفت: خیر 
این طور نیســت. دو سند رسمی برای 

لغو روادید سفرهای گروهی شهروندان 
ایران و روسیه امضا شده است. وزیران 
امور خارجه دو کشــور نیز آن را امضا 
کرده اند. در همان موافقت نامه اصلی در 
دو ماده اشاره مستقیم شده که از طریق 
تدوین برنامه اقدام مشترک، لغو روادید 
ســفرهای گروهی به اجرا گذاشــته 

می شود.
او اضافــه کرد: در ماده ســه این 

موافقت نامه مشخصا آمده که »مراجع 
ذی صــالِح طرفین، نمونه های مدارک 
معتبــر مســافرتی را از طریق مجاری 
دیپلماتیک حداکثر تــا ۳۰ روز پس از 
امضــای موافقت نامــه مبادله خواهند 
کــرد.« در مــاده چهــار نیــز آمده که 
»مراجع ذی صالِح طرفین، یکدیگر را 
در خصوص مدارک معتبر مســافرتی 
جدید یا تغییر مدارک معتبر مســافرتی 

موجود مطلع کرده و نمونه های جدید یا 
تغییریافته از طریق مجاری دیپلماتیک، 
۳۰ روز قبل از صدور و یا اعتبار ارسال 
خواهد شد. طرفین، فهرست نهادهای 
مسؤول برای اجرای این موافقت نامه را 
کــه از این به بعد مرجع هماهنگ کننده 
نامیده می شــود و همچنین تغییرات و 
متمم هــای مربوط به این فهرســت ها 
از طریق مجــاری دیپلماتیک را مبادله 

خواهند کرد.«
اژدری افزود: مواد موافقت نامه ای 
کــه بیــن وزرای خارجه دو کشــور 
امضا شــده تصریح می کند که مرجع 
هماهنگ کننــده و مســؤول اجــرای 
موافقت نامه از سوی جمهوری اسالمی، 
ســازمان )وزارت( میراث فرهنگی و 
گردشــگری و یا نمایندگان ذی صالح 
آن است. از سوی فدارسیون روسیه نیز 
آژانس فدرال گردشگری و مجاری قوه 
قضاییه در حوزه گردشگری استان های 
روسیه معرفی شده اند. بنابراین اجرای 
این موافقت نامه به وزارت گردشگری 
ســپرده شده تا جزئیات آن را با همتای 
روس مشــخص کند. او درباره اراده و 
تمایل دولت روســیه برای اجرای لغو 
روادید ســفرهای گروهی، با توجه به 
اظهارات برخــی مقامات وزارت امور 
خارجه روسیه در گذشته در خصوص 
این که لغو روادید فقط از ســوی بخش 
خصوصی این کشور پیگیری شده است 
و از طــرف دیگر، ضمانت اجرایی این 
برنامه و همکاری از سوی سفارتخانه ها، 
تصریح کرد: این موافقت نامه را وزارت 
امور خارجه روســیه امضا کرده است. 
از طرفــی، آژانس گردشــگری فدرال 
روســیه، یک آژانس دولتی اســت و 
بخــش خصوصی نیســت و زیر نظر 
وزارت توسعه اقتصادی روسیه فعالیت 
می کنــد، پس ما بــا بخش خصوصی 
طرف نیستیم. نه موافقت نامه اصلی بین 
بخش خصوصی دو کشور امضا شده و 
نه برنامه اقدام مشترک. از سوی دیگر، 
خانم »دوگوزووا« کــه طرف امضای 
آقای مونســان در برنامه اجرایی اقدام 
مشترک بود، باالترین مقام گردشگری 

روسیه را به لحاظ دولتی به عهده دارد.
او اضافه کــرد: درباره همکاری 
کردن یا برخورد سلیقه ای سفارتخانه ها 
در اجرای لغو روادید سفرهای گروهی، 
ممکن است اعمال سلیقه شود و یا یک 
سفیر سختگیری داشته یا نداشته باشد. 
به هر حال اگر این برنامه اجرا نشــود، 

قوانین خود را زیرپا می گذارند.
اژدری همچنین متذکر شــد: این 
موافقت نامه برای همه آژانس ها نیست. 
قرار اســت ما و دولت روسیه تعدادی 
دفاتر خدمات مسافرتی و تورگردان را 
معرفی کنیم که این اتفاق در سال ۲۰۱۸ 
رخ داد. همزمــان با جام جهانی فوتبال 
در روســیه، ۶۸ دفتر را معرفی کردیم، 
روســیه هم قصد داشــت آژانس های 
خود را معرفی کند. طبق موافقت نامه ای 
که در ســطح وزرای امــور خارجه دو 
کشــور امضا شده است، ما موظفیم هر 
سال فهرســت آژانس های معتبر را که 
مدنظر است و می توانند با طرف روس 
تبادل گردشگر داشته باشند معرفی کنیم. 
بنابرایــن همه آژانس ها نمی توانند لغو 
روادید سفرهای گروهی داشته باشند، 
تنها آژانس هایی که مورد تایید وزارت 
میراث فرهنگی و گردشــگری ایران و 
طرف روس هســتند، چنیــن امکانی 
را دارنــد. او در ادامــه گفت: البته ما آن 
۶۸ آژانس را که در ســال ۲۰۱۸ معرفی 
کرده بودیم، به روزرسانی می کنیم، چون 
بعضی از آن آژانس ها دیگر نیستند، لغو 
شــده اند یا خودشان کار نمی کنند و از 
طرفی، خیلی هــا مایل اند به این برنامه 
بپیوندند. بنابراین، این فهرست بازنگری 

و به روزرسانی خواهد شد.
مدیرکل دفتر بازاریابی و توســعه 
گردشــگری خارجی  در پاسخ به این  
که پــس از لغو روادیــد گروهی چه 
پیش بینی ای برای بازار سفر در روسیه 
و ایران شــده است، با توجه به نظرات 
مخالفی که وجود دارد و معتقد اســت 
لغو روادید گروهی مزیت خاصی برای 
گردشگری ایران ندارد، اظهار کرد: فکر 
می کنم تعداد زیادی گردشگر روس در 
ایران داشته باشیم. مطالعات بازار نشان 

داده روس ها به سفرهای ماجراجویانه 
و مقاصد ناشــناخته و اکوتوریســتی 
عالقه مندند. تعــدادی از آژانس داران 
روس که اخیرا با حمایت یک شرکت 
هواپیمایی ایرانی به کشورمان سفر کرده 
بودند نیز این حــرف را تایید کرده اند. 
سفر آن ها در رسانه های روسیه بازخورد 
خوبی داشــت، حتی در دیدار با آقای 
مونسان در مسکو، از اشتیاق شان برای 

اجرای تور در ایران صحبت کردند.
او افزود: آقــای آندره ایگناتوواـ  
رییس اتحادیه آژانس داران گردشگری 
روسیهـ  که همراه آن گروه به ایران سفر 
کرده بود، در تهران به ما گفت »همین حاال 
دو میلیون و ۵۰۰ هزار گردشگر روس 
هستند که تور ترکیه را خریده اند ولی به 
خاطر کرونا ترکیه نمی روند. آن ها برای 
سفر به نقاط ناشناخته آماده اند. ما به ایران 
آمده ایم تا بررسی کنیم که آیا می توانیم 
ایــران را جایگزین ترکیه کنیم.« بعد از 
یک هفته سفر در ایران شگفت زده شده 
بودند. او در پاسخ به این سوال که آیا از 
نظر آژانــس داران روس ایران با وجود 
ویروس کرونا آماده سفر بود، گفت: از 
نظر کرونا که فعال هیچ کشــوری آماده 
سفر نیست. درحال حاضر مانع اصلی 
برای اجرای این موافقت نامه، بسته بودن 
مرزها به روی گردشگران خارجی است 
که تالش می کنیم ســتاد ملی کرونا را 
متقاعد کنیم مرزها را با توجه به پروتکل 
کاملی که ارائه کرده ایم، دست کم برای 
ورود گردشــگران برخی کشورها از 
جمله روســیه باز کند؛ گردشگرانی که 
واکســینه شده اند، یا تست منفی کرونا 
همراه دارنــد؛ مدل های مختلفی را که 
همین حاال در دنیا اجرا می شود به ستاد 

ملی کرونا پیشنهاد داده ایم.
اژدری در پاســخ به این سوال که 
لغــو روادید ســفرهای گروهی از چه 
زمان اجرا می شود، گفت: پس از اعالم 
وصول یادداشت وزارت امور خارجه 
دو کشــور که البته زمانی که در روسیه 
بودم، آقای ســفیر به همکاران شان در 
تهران تاکید کردند یاداشــت تفاهم را 

سریع تر ارسال کنند.

ویزای انفرادی بین ایران و روسیه لغو نشده است، اما برای سفر گروهی به دو کشور دیگر 
به ویزا نیاز نیست. ایران و روسیه هفته گذشته »برنامه اجرایی اقدام مشترک برای لغو روادید سفرهای گروهی 

شهروندان دو کشور« را امضا کردند که پرسش و ابهام هایی را به وجود آورده است.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی تشریح کرد؛

جزئیات لغو ویزای گروهی 
ایران و روسیه

گــروه گردشــگری - وزیر 
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری گفت: موزه مطبوعات 
آذربایجان شــرقی می تواند بستری 
ارزشــمند برای روایت نقش آفرینی 
های خطه آذربایجان و به ویژه تبریز 

در تاریخ ایران باشد.
علی اصغر مونســان در حاشیه 
افتتاح موزه مطبوعات آذربایجان در 
گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: 
نقــش آذربایجــان و تبریز در تاریخ 
ایران بسیار پررنگ بوده و جایگاه این 

موزه در شناساندن این نقش و تاریخ 
بسیار مهم است و با تکمیل تدریجی 
و شناسایی و گردآوری اسناد تاریخی 
در آن مــی توانــد بــه مجموعه ای 
ارزشمند و محلی برای روایت نقش 
و جایگاه آذربایجان در تاریخ این مرز 

و بوم تبدیل شود.
وی با تاکید بر لزوم توجه کیفی 
و کمی به محتــوای موزه مطبوعات 
تصریح کرد: باید غنای این موزه بسیار 
باال باشــد و ارزش و جایگاه موزه ها 
به ساختمان و ابنیه آنها نیست بلکه به 

روایتی  است که از تاریخ ارائه می کنند 
و این امر حتی فراتر از آثار و اشــیا به 
نمایش درآمده در آنهاست و در واقع 
حضور این اشیا و آثار در موزه ها نیز 

ابزاری برای روایت تاریخ است.
وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: 
در ایــن بین روایت تاریخ با اســناد 
مطبوعاتی و روزنامــه ها به مراتب 
ارزشــمندتر و غنی تر است و انتظار 
داریم فعــاالن مطبوعاتی و اصحاب 
رســانه آذربایجــان شــرقی برای 
ارائه اســناد و آثــار تاریخی به موزه 
مطبوعات فعال شــوند چرا که غنای 
این موزه می توانــد آن را به مرکزی 
مرجع در حوزه تاریخ ایران به واسطه 
نقش آفرینی آذربایجان و تبریز در این 

تاریخ سازی ها بدل کند.
وی خاطر نشان کرد: البته لزوم 
تالش و همــکاری اهالی مطبوعات 
برای راه انــدازی چنین موزه ای در 
جای جای کشــور ضروری اســت 
چرا که ایران در ساخت تمدن بشری 
نقش مهمی ایفا کرده و نه تنها استان 

ها بلکه تک تک شهرهای کشور نیز 
خود به تنهایی روایتگر تاریخ و تاریخ 

ساز هستند.
مونســان تاکید کــرد: وزارت 
میراث فرهنگی آماده تامین ملزومات 
مورد نیاز موزه مطبوعات آذربایجان 
شــرقی است و در مقابل تنها انتظار و 
درخواست از اهالی رسانه و مطبوعات 
استان تامین محتوا و غنابخشی به موزه 
با هدف تبدیل آن به یک موزه مرجع 

کشوری است.
وزیر میراث فرهنگی در پاسخ به 
سئوال خبرنگاران مبنی بر ضرورت 
اختصاص اعتباری به موزه مطبوعات 
آذربایجان گفت: به تناســب غنایی 
محتوایی این موزه حمایت مالی شده 

و محدودیتی در این رابطه نداریم.
موزه مطبوعات آذربایجان پس 
از حدود ۹ سال تالش انجمن صنفی 
روزنامه نگاران آذربایجان شرقی  در 
خانه تاریخی کلکته چی ) خانه صلح 
جــو ( در خیابان تربیــت تبریز راه 

اندازی شد.

گروه گردشــگری - مدیرکل 
دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی 
میراث فرهنگی،  وزارت  گردشگری 
گردشــگری و صنایع دســتی گفت: 
دوره مدیریــت تخصصــی هتل با 
بررســی ســرفصل قدیمــی مورد 
بازنگری و تدوین جدید قرار گرفت.
زاهد شفیعی مدیرکل دفتر مطالعات، 

آموزش و برنامه ریزی گردشــگری 
گفت: در راســتای دستیابی به اهداف 
مندرج در اســناد باالدســتی تالش 
کردیم تا با روشــی علمی و نظام مند 
ســرفصل های موجود را بازبینی و با 
استفاده از نظرات کارشناسی خبرگان 
و دســت اندرکاران این حوزه، دوره 
مدیریت تخصصی هتل را طراحی و 

تدوین کنیم. 
شــفیعی با بیــان اینکه صنعت 
هتلداری نیازمند مدیرانی اســت که 
ضمن برخــورداری از آموزش های 
رسمی، با تئوری ها، پارادایم ها و دانش 
روز مدیریت هتلداری آشــنا باشند؛ 
افــزود: ضعف آمــوزش در صنعت 
مهمان نــوازی و همچنین پیامدهای 
آموزشی غیراســتاندارد در آینده که 
در اثر عدم ارتباط سیســتم آموزشی 
و نیازهای اشــتغال به وجود می آیند 
بسیار ناخوشایند خواهند بود؛ تاکید 
کرد: ضرورت بازنگری سرفصل های 
دوره مدیریــت تخصصــی هتل و 
تدوین سرفصل جدید آموزش منجر 
بــه طراحی دوره آمــوزش هتلداری 
 با رویکرد پــرورش مدیران توانمند

 شد.
وی خاطر نشــان کرد: تربیت و 

آموزش مدیران حرفه ای هتل های ۴ 
و ۵ ســتاره، آشنایی فراگیران با نحوه 
مدیریت و تصمیم گیری حرفه ای در 
صنعت هتلداری و تأمین نیاز مدیریتی 
بخشهای اقامتی صنعت گردشگری 
در داخل و خارج از کشــور، به ویژه 
هتل هــای ۴ و ۵ ســتاره از اهــداف 

اجرایی این طرح به شمار می رود. 
مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش 
و برنامه ریزی گردشــگری گفت: در 
دوره مدیریت تخصصی هتل، به دنبال 
برنامه ریزی به منظور ارتقای سرمایه 
انســانی در صنعت هتلــداری، ارتقا 
کیفیت خدمات گردشــگری با ارتقا 
دانــش و مهارت مدیران، به روز نگاه 
داشتن دانش مدیران هتل و همچنین 
ارتقا برند گردشگری ایران و افزایش 
ســهم بازار منطقه با افزایش رضایت 

مهمان هتل ها هستیم.

گروه گردشگری - ایران در چهل 
و دومین دوره نمایشگاه فیتور که ژانویه 
۲۰۲۲ در اسپانیا برگزار می شود، شرکت 

می کند.
نمایشگاه بین المللی گردشگری 
فیتور ۲۰۲۲ همچون سال های گذشته 
در تاریــخ اصلی خود، همزمان با نیمه 

دوم ژانویه ســال نو میــالدی برگزار 
خواهد شد.

چهل و یکمین دوره این نمایشگاه 
مقرر بود همزمان با آغاز ســال ۲۰۲۱ 
برگزار شــود که به دلیــل همه گیری 
کرونا، تا بهار امســال به تعویق افتاد و 
با پنج ماه تأخیر، از ۲۹ اردیبهشــت تا 

۳ خرداد ۱۴۰۰ با بهره گیری از نســخه 
ویــژه فیتور الیــو و برگزاری همزمان 

حضوری، برپا شد.
فیتور با این اقــدام خود و تالش 
بــرای جلوگیری از لغو و برپا نشــدن 
نمایشگاه، به تقویت پیام اهمیت صنعت 
گردشــگری و نیاز فوری به احیای آن، 

کمک بزرگی کرد. به طوری که بسیاری 
از مقاصد و شرکت ها با استفاده از نسخه 
ویژه فیتور الیو، حضور خود را در فیتور 

۲۰۲۱ تثبیت کردند.
با این حال، فیتور ۲۰۲۲ قرار است 
همچون ســال های گذشته از ۱۹ تا ۲۳ 

ژانویه برگزار شود.

ایران قصد دارد در این دوره از فیتور 
حضور داشته باشد. در این راستا کانون 
جهانگــردی و اتومبیلرانی جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان نماینده وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی زمینه حضور فعاالن گردشگری 
کشــور در این رویداد جهانی را فراهم 

می کند. چهل ودومین دوره نمایشــگاه 
بین المللی گردشــگری فیتــور از ۲۹ 
دی مــاه تا ۳ بهمن مــاه ۱۴۰۰ در مرکز 
نمایشگاه های شهر مادرید برپا خواهد 
شــد.فیتور یکی از مهم ترین نمایشگاه 
گردشــگری در بــازار کشــورهای 

التین زبان است.

تبدیل موزه مطبوعات آذربایجان به موزه مرجع کشور

دوره مدیریت تخصصی هتل بازنگری شد

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی  اعالم کرد:

ایران در نمایشگاه گردشگری اسپانیا شرکت می کند

مطالعــات بازار نشــان داده روس هــا به ســفرهای ماجراجویانه و مقاصد ناشــناخته 
و اکوتوریســتی عالقه مندنــد. تعــدادی از آژانــس داران روس که اخیرا بــا حمایت یک 
شــرکت هواپیمایــی ایرانی به کشــورمان ســفر کــرده بودند نیــز این حــرف را تایید 
کرده اند. ســفر آن ها در رســانه های روســیه بازخورد خوبی داشــت، حتــی در دیدار با 
آقای مونســان در مســکو، از اشتیاق شــان برای اجرای تــور در ایــران صحبت کردند.


