
5 گردشگری

گروه گردشــگری -    محمدحســین 
صوفــی کــه از آبان مــاه ۱۴۰۰ با حکم 
عــزت اهلل ضرغامی مدیریــت کانون 
جهانگــردی و اتومبیلرانــی یکــی از 
شرکت های زیرمجموعه وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به 
عهده گرفته است، در نخستین دیدارش با 
خبرنگاران که شنبه ۲۵ دی ماه در این کانون 
برگزار شــد، با بیان این که پیش از صدا و 
ســیما، از دهه ۶۰ در حوزه جهانگردی و 
فرهنگ وزارت ارشــاد سابقه حرفه ای 
داشــته و بی ارتباط با فضای گردشگری 
نیست، به ماموریت ها و برنامه های کانون 
جهانگــردی و اتومبیلرانی، اشــاره کرد 
و یادآور شــد که این کانون با ســابقه ای 
در حدود ۹۰ ســال یکی از قدیمی ترین 
مراکز گردشگری ایران به شمار می آید که 
آسان سازی سفر و ایجاد تسهیالت الزم از 

جمله اهداف آن است.

او در ادامه با بیان این که پس از یک سال 
وقفه، مسؤولیت برپایی پاویون ایران در 
نمایشــگاه گردشگری اسپانیا به کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی ســپرده شده 
اســت، اظهار کرد: حدود ۴۵ روز پیش 
تصمیم گرفته شد که این نمایشگاه برگزار 
شود، با این شرایط تصور نمی کردیم از 
این نمایشگاه استقبالی شود، اما ایران با 
مجموعه ای از ۱۴ آژانس، هتل و شرکت 
صنایع دستی در نمایشگاه امسال حضور 
خواهد داشت. غرفه ایران نیز در سالن 
کشورهای اروپایی قرار گرفته است. ۵۰ 
درصد از هزینه حضور شرکت کنندگان 
ایرانی در نمایشــگاه امســال را کانون 
جهانگــردی و اتومبیلرانی تقبل کرده 
و ۵۰ درصد دیگر را شــرکت کنندگان 

پرداخت کرده اند.
صوفی افزود: نمی خواهم نهاد دیگری 
را مقصر قلمداد کنم، اما شــاید یکی از 

دالیلی که استقبال خوبی از غرفه ایران 
در فیتور اسپانیا شد برگزاری آن از سوی 
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با توجه 

به سابقه ای که در گذشته داشته، باشد.
او همچنین با اشاره به تردید اسپانیا برای 
برگزاری این نمایشگاه ها،   اظهار کرد: به 
هر حال این نمایشگاه از روز چهارشنبه 
۲۹ دی ماه )۱۹ ژانویه( در مادرید برگزار 
خواهد شــد که سه روز اول آن رویکرد 
کارشناســی دارد و دو روز باقی مانــده 
عمومی اســت و حدود ۱۵۰ کشور در 

آن حضور خواهند داشت.
مدیرعامــل کانــون جهانگــردی و 
اتومبیلرانی در پاســخ به این سوال که 
بــا توجه به دو ســال توقــف و رکود 
فعالیت های گردشــگری و نخستین 
تجربه حضور ایران پس از این دوره، چه 
برنامه ای برای جلب نظر و توجه بیشتر 
کشورها و گردشگران اجرا خواهد شد، 

گفت: در جلسه ای که با تورگردان ها و 
شرکت کنندگان این نمایشگاه داشتیم 
اتفاقا توصیه شــد کــه خیلی هم دنبال 
خالقیت نباشیم، چون بیشتر کشورهایی 
که حضوری پرسابقه در نمایشگاه های 
بین المللی دارنــد، از جمله اروپایی ها 
معموال از یک رویکرد ثابت اســتفاده 
می کنند. با این وجود ســعی شــده با 
معماری ای که ایرانیـ  اسالمی و برگرفته 
از دوره صفویه است، با استفاده از رنگ و 
نور غرفه متفاوتی را نسبت به گذشته برپا 
کرد. عالوه بر این، مالقات ها و مذاکرات 
فشــرده و بیشتری را با مقامات و بخش 
خصوصی کشورها پیش بینی کرده ایم 
و روی بخش محتوایی تمرکز بیشتری 

شده است.
او اضافه کرد: با توجه به سختگیری های 
مربوط به سفر به نظر می رسد گرایش به 
ســمت مسافرت های زمینی در قیاس با 

هوایی بیشتر باشد، برای همین برای تسهیل 
سفرهای زمینی در حاشیه نمایشگاه اسپانیا 

مذاکره و تفاهم خواهد شد.
صوفی توسعه فعالیت های اتومبیلرانی را 
از دیگر ماموریت های این کانون برشمرد 
و افزود: برگزاری انواع رالی مشترک با 
کشورهای همسایه، جاده ابریشم، عضو 
اکو و در مسیر چابهارـ  هند و همچنین 
کشــورهای حوزه نــوروز، از جمله 
برنامه هایی است که پس از اجالس فیا 
در فرانسه و تقاضا و عالقه مندی هایی که 
مطرح شــد، در دست پیگیری است. با 
برخی از این کشورها نیز مذاکرات زیاد 
و جدی انجام شــده است. البته طرف 
مقابل باید به جدیت برسد تا این رالی ها 
برگزار شود، مثال درباره رالی کشورهای 
حوزه نوروز باید با حدود ۱۲ کشــور به 
نتیجه برسیم. در این باره نشست هایی هم 
با دفتر یونسکو و معاونت گردشگری 

داشته ایم.
او درباره پیگیری مشــکالت مربوط به 
خودروهــای تاریخی که پــالک آن از 
سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 
صــادر می شــود، اظهار کــرد:  باید با 
پلیس راهور ناجا تفاهم شــود که تردد 
اتومبیل های کالسیک و پالک تاریخی 
در شهر آسان شــود. سختگیری هایی 
درباره تردد کمپرها نیز وجود دارد که اگر 
تردد آن ها نیز تســهیل شود، برنامه های 
مفصلی را می توان اجــرا کرد تا زمینه 
مسافرت های خانوادگی و ایجاد نشاط 

در جامعه بیشتر خواهد شد.
مدیرعامــل کانــون جهانگــردی و 
اتومبیلرانی همچنین گفت: جلســات 
مربوط بــه خودروهای کالســیک و 
تاریخی مدت ها تعطیل شــده بود، اما 
بــا تغییر مدیریت آن اتفاقات خوبی در 

انتظار است.
صوفــی همچنیــن درباره ســرانجام 
هتل های کپسولی که بنا بر نظراتی طرحی 
شکست خورده است، خیلی مختصر 
گفت:  اســتفاده از هتل های کسپولی از 
جملــه برنامه های در دســت پیگیری 
اســت. باید آسیب شناسی کنیم که چرا 
این طرح چنین سرانجام پیدا کرد و چرا 
گفته می شود شکست خورده است. البته 
هتل کپسولی ها وقتی معنا پیدا می کند که 

پروژه کمپرها نیز موفق اجرا شود.
او همچنین از ورود کانون جهانگردی و 
اتومبیلرانی به حوزه ترددهای بین المللی 
و مرزی خبر داد و با اشاره به مشکالتی 
که برای صدور ویزای رانندگان کامیون 
از سوی دولت آلمان در یک ماه گذشته 
پیــش آمده یــا محدودیت هایی که در 
هفته های گذشــته در مرز ترکمنستان 

برای رانندگان کامیون ایجاد شده است، 
افزود: بخش بین الملل کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی به حســب وظایفی که در 
این باره دارد نیز وارد عمل شده و پیگیر 
حل مشــکالت ترددهای بین المللی از 
طریق منابع مرتبط خود است. تا کنون 
نیز حل مشکالت تردد از مرز افغانستان 

به نتایج خوبی رسیده است.
صوفی با تاکید بر ضرورت همراهی بیشتر 
بخش خصوصی برای به نتیجه رسیدن 
بســیاری از این طرح ها و ماموریت ها، 
یادآور شد کانون با توجه به عضویتی که 
در مراجع و نهادهای بین المللی دارد باید 
مشکالت مربوط به ترددهای بین المللی، 
کمپرها، صدور گواهی نامه بین المللی و 
کاپوتاژ را متناسب با قوانین بین المللی 
حل کند، وگرنه عضویت آن زیر سوال 

می رود.

از چهره صفوی ایران در اسپانیا تا خبرهایی
 از رالی های بین المللی

   مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران از حضور ایران در نمایشگاه اسپانیا با معماری صفوی، برگزاری رالی مشترک با کشورهای همسایه، حوزه نوروز، جاده 
ابریشم و اکو، همچنین پیگیری حل مشکالت ترددهای مرزی کامیون ها و رفت و آمد شهری "خودروهای تاریخی" و "کمپرها" خبر داد.

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران مطرح کرد:
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رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خراسان رضوی مطرح کرد:

تاسیس جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان 
گردشگری کشور

گروه گردشگری -   رئیس انجمن صنفی راهنمایان 
گردشگری خراسان رضوی گفت: هدف از ایجاد 
جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری، 
ایجاد تشکل واحد در زمینه راهنمایان گردشگری 
اســت تا از این طریق دولت با تشــکلی واحد و 

یکپارچه در ارتباط و کنش قرار گیرد.
توحیــد فروزانفر درخصوص تأســیس جامعه 
انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری کشور 
اظهار کرد: کانــون انجمن های ایران، انجمن های 
اســتان ها و جامعه راهنمایان گردشگری پیش از 
تأســیس جامعه انجمن های حرفــه ای راهنمایان 
گردشــگری، فعالیت داشــته اند. هدف از ایجاد 
این جامعه ایجاد تشکل واحد در زمینه راهنمایان 
گردشــگری است تا از این طریق دولت با تشکلی 
واحد و یکپارچه در ارتباط و کنش قرار گیرد و از 

تشتت موجود جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اعضای هیأت مدیره این جامعه شامل 
هفــت نفر هیات مدیره و دو بازرس اســت که از 
طریق انتخابات میان اعضای تمام اســتان هایی که 
جامعه حرفه ای راهنمایان گردشــگری راه اندازی 
کرده اند، انتخاب شــده اند کــه در آینده این اعضا 
درون خود تشکل سازی خواهند کرد و کمیته های 
متفاوتی در راســتای اهداف جامعــه راهنمایان 

گردشگری ایجاد خواهند کرد.
رئیــس انجمن صنفــی راهنمایان گردشــگری 
خراســان رضوی بیان کــرد: جامعه هدف جامعه 
انجمن هــای حرفــه ای راهنمایان گردشــگری 
شــامل تمام راهنمایان گردشگری کشور می شود. 
بــه گونه ای که راهنمایان به واســطه عضویت در 
انجمن حرفه ای گردشگری استان خود می توانند 
به عضویت جامعه راهنمایان گردشــگری سراسر 

کشور درآیند.
فروزانفر در خصوص دلیل عدم حضور راهنمایان 
گردشگری خراسان رضوی در اعضای این جامعه 
خاطرنشان کرد: این امر به این دلیل است که هنوز 
جامعه حرفه ای راهنمایان گردشــگری خراسان 
رضوی تشکیل نشــده است. بنابراین تنها افرادی 
توانســتند در انتخابات شــرکت کنند که انجمن 

حرفه ای راهنمایان گردشــگری در اســتان آن ها 
تشکیل شده و فعالیت دارد.

وی ادامــه داد: این در حالی که اســت که با توجه 
بــه عضویت من در هیأت مدیره کانون راهنمایان 
گردشــگری، حق حضور در هیأت مدیره جامعه 
حرفــه ای راهنمایان گردشــگری را دارم اما حق 
رأی نــدارم. از این رو هنگامی که جامعه حرفه ای 
راهنمایان گردشگری در خراسان رضوی تشکیل 
شــود، در دوره هــای بعد می توان بــرای جامعه 
انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری کشور 

کاندیدا داشته باشیم.
رئیــس انجمن صنفــی راهنمایان گردشــگری 
خراســان رضــوی تصریــح کــرد: راهنمایان 
گردشگری از طریق جامعه حرفه ای استان خود با 
جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری 
ارتباط خواهند داشــت و از این طریق مدیریت و 
تصمیمات اتخاذ شده به راهنمایان استان ها منتقل 

شده و تسری می یابد.
فروزانفر عنوان کرد: همچنان تشــکل کانون های 
راهنمایان گردشــگری کشــور تا ســال آینده به 
فعالیت های خود ادامه خواهد داد. بنابراین برقراری 
ارتباط با اســتان هایی که انجمن حرفه ای تشکیل 

نداده انــد، به مرور زمان شــکل گرفته و مدیریت 
می شود به این ترتیب کانون راهنمایان گردشگری 
ایران ملغی نشــده است و روند ادغام و ایجاد یک 

تشکل واحد در  گذر زمان طی خواهد شد.
وی گفت: تأســیس جامعــه انجمن های حرفه ای 
راهنمایان گردشگری مسلما به نفع استان ها خواهد 
بود. بنابراین با تشکیل انجمن حرفه ای گردشگری 
در اســتان خراســان رضوی به بدنــه راهنمایان 
گردشگری کشور متصل خواهیم شد. زیرا وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور 
در آینــده تنها یک تشــکل را به رســمیت خواهد 
شناخت و با آن تعامل خواهد داشت و از این طریق 

نیز اثرات مثبتی ایجاد خواهد کرد.
رئیــس انجمن صنفــی راهنمایان گردشــگری 
خراســان رضوی اضافه کرد: امیــدوارم انجمن 
راهنمایــان، کانون راهنمایــان و جامعه حرفه ای 
راهنمایان گردشگری هر چه زودتر کارها را پیش 
برده و فرهنگ سازی رخ دهد تا مردم نیز با جامعه 
انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری کشور 
آشــنا شده و سفرهای مطمئن تر از طریق آژانس ها 
و راهنمایــان معتبر را تجربه کنند، تا از این طریق 

تورهای گردشگری کشور نیز سروسامان یابد.

از رایزنان بازرگانی درخواست شد:

درخواست تسهیل سفر عراقی ها 
با خودرو شخصی به ایران

گروه گردشــگری -   معاون گردشگری همزمان 
با آغاز ماموریت رایزنان جدید بازرگانی در کشــور 
عراق، درخواســت کرد ضمن تــالش برای توزیع 
جغرافیایی گردشگران عراقی در ایران، سفر جاده ای 
عراقی ها با خودروهای شخصی به ایران زمینه سازی 

شود.
علی اصغر شــالبافیان پیرو تفاهم نامه میان معاونت 
گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی و سازمان توسعه و تجارت و برگزاری 
نشســت توجیهی و آگاهی بخشــی از ظرفیت های 
حوزه گردشــگری ویژه رایزنــان بازرگانی جدید 
ایــران که قصد فعالیت در کشــور عــراق را دارند، 
گفت: ســاماندهی بازار عراق از نقطه آعاز ســفر در 
مرز زمینی یا فرودگاه تا پایان ســفر در همان نقطه، 
عالوه بر این که انتفاع کســب وکارها و ارتزاق فعاالن 
گردشگری ایرانی و عراقی را به دنبال خواهد داشت، 
سبب ارائه خدمات مطلوب، شایسته و استاندارد به 

گردشگران و زائران عراقی خواهد شد.      
او افــزود: آنچه برای ما اهمیت دارد این اســت که 
گردشــگران عراقی که با اهــداف مختلف درمان، 

زیارت، ســیاحت و غیره ایــران را به عنوان مقصد 
سفرشان انتخاب می کنند بتوانند از خدمات رسمی 
کشــورمان از جملــه مراکز اقامتــی دارای مجوز و 
اســتاندارد، دفاتــر خدمات مســافرتی، راهنمایان 
متخصص گردشــگری، مراکز درمانی معتبر و سایر 
امکانات و شرایط استاندارد مورد نیاز بهره مند شوند.

شــالبافیان اظهــار کرد: آنچه در ایــن روند برایمان 
اهمیــت دارد همکاری رایزنان اعزامی به عراق برای 
فرهنگ ســازی سفر به ایران اســت تا تالش شود 
گردشــگران و زائران عراقی از خدمات اســتاندارد 
موجــود در ایران آگاهی پیدا کرده و بدانند که اگر از 
مسیر تاییدشده وارد کشور شوند می توانند خدماتی 

متمایز و باکیفیت دریافت کنند.
معاون گردشگری همچنین با تاکید بر این که تالش 
برای توزیع جغرافیایی گردشــگران و زائران یکی از 
اهداف اصلی مدیریت بازار گردشگری عراق است، 
افزود: در بسیاری از مواقع، مسافران ورودی از عراق 
تنها با چند اســتان ایران آشنا می شوند و از ظرفیت 
متعدد سایر استان ها مغفول می مانند. از این رو رایزنان 
فرهنگــی می توانند با همکاری بخش خصوصی در 

راســتای توزیع جغرافیایی گردشگران عراقی مؤثر 
عمل کنند.  

او تاکید کرد: ضرورت ایجاد زمینه های مناسب برای 
تردد گردشــگران عراقی با خودروهای شخصی نیز 

در توزیع جغرافیایی و ماندگاری آن ها مؤثر است.
شــالبافیان همچنین از رایزنان بازرگانی که به کشور 
عراق اعزام خواهند شد، خواست در به روزرسانی و 
غنابخشی به تحقیقات بازار، یاری گر دفتر بازاریابی 
و توســعه گردشگری خارجی باشــند و اطالعات 
جمع آوری شــده را در اختیار بخش خصوصی قرار 
دهند تا در مواجهه با بازار گردشــگری کشور عراق 

بهترین تصمیمات و تدابیر مربوطه اخذ شود.
معاون گردشــگری بیان کرد:  انتظار می رود رایزنان 
مســتقر در کشــورهای هدف گردشــگری ایران 
بازخوردهای خدمات ارائه شده در ایران را منعکس 
کنند. این فرایند به بهبود و اصالح نظام ارائه خدمات 

گردشگری کمک شایانی خواهد کرد.
در ایــن نشســت موضــوع تمرکز بیشــتر بخش 
خصوصی بر امر تبلیغات محیطی در شــهرهای مهم 
عراق، اطالع رســانی بیشــتر پیرامون پیشرفت های 

پزشکی ایران، امکانات گردشگری و سایر خدمات 
متمایــز موجود در ایران، تولید محصوالت فرهنگی 
مشترک، معرفی و حضور جدی ایران در شبکه های 
تلویزیونی مورد اســتقبال عراقی ها و نیز استفاده از 
راهنمایان گردشــگری متخصص عرب و کردزبان 
از جمله مواردی بود که در حضور رایزنان بازرگانی 
اعزامی به عراق و رؤســای گروه و مدیران معاونت 

گردشگری مطرح شد.
همچنین تاکید شــد در راستای به حداکثر رساندن 
رضایت گردشگران سالمت، فرایندی طراحی و اجرا 
شــود تا قبل از ورود مسافر سیستم ارجاع، بررسی، 
تشــخیص و نیاز بیمار و نیز پیگیری مراحل درمان 
انجام شود. عالوه بر این، سیستم منظمی طراحی شود 
تا کلیه فرایندها و فعالیت های مرز تا مرز یا فرودگاه 
تا فرودگاه تعریف و اجرا و تعامل بین دســتگاه های 

دخیل در ارائه خدمات سالمت تعریف شود.
در این نشســت عبداالمیر ربیهاوی به عنوان رایزن 
بازرگانی ایرانی مســتقر در شــهر بغــداد و ابراهیم 
محمدرضازاده به عنوان رایزن بازرگانی مســتقر در 

اقلیم کردستان عراق حضور داشتند.


