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در  هنوز  من  و  مي دانست  درست  كه  بود  سنت هايي  پايبند  پدرم 
كرانه های ميان نوجواني و جواني، به منتقد بي بديل سنت های پدرانه 
بدل شدم. جايگاه رفيع دگرانديشانه من اما ديری نپاييد. دانشگاه، به 
آخر رسيده و نرسيده پدر مرا از الطاف مالي خود محروم كرد و اين طور 
بود كه پايم به كار باز شد و دستم در جيبم فرو رفت. چه زود پانزده 
سالي از آن روزگار گذشت. اين روزها سنت های پدر با افت و خيزهايي، 
همان است كه بود. من اما مسير ديگری را رفته ام و حاال ما دو آدميم 
با شكست ها و پيروزی هايي بر آمده از انتخاب هايمان و بخت، كمتر 
يارمان هست تا در پوستين سنت های يكديگر بيفتيم. پدر، عمرش 
دراز باد! و كسب و كارهايي تازه كه دست مردمان را از جيب دولت ها 

بيرون مي كند، پر رونق!
مرور قانون پير تجارت، هنوز هم كه هنوز است مرا به وجد مي آورد. 
هرچند حقوقدانان اين روزگار گاه، زبان و تقسيم بندی های قانوني را 
به سخره مي گيرند كه در ۱۳۱۱ خورشيدی به تصويب رسيد. شكوه 
و شگفتي، از ابتدای اين قانون آغاز مي شود. بندهای ماده دو قانون 
تجارت، در نگاه نخست فهرستي بي ربط از فعاليت های سوداگرانه را 
شامل مي شود اما درنگي كوتاه بر اين بندهای به ظاهر مشوش نشان 
مي دهد الگوهايي در ميانه است و از ميان تمامي اين الگوها آن چه دخلي 
به اين نوشتار دارد "واسطه گری" است. مي توان ادعا كرد قانون تجارت 
تمامي مصاديق "واسطه گری" را فعاليت تجاری مي داند. اين رويكرد 
قانون تجارت از آن جهت اهميتي درخور دارد كه چنين لطفي را در حق 
ديگر گونه های "خدمات" و حتي تمامي گونه های "خريد و فروش" كاال 
نمي كند. چيست در ذات "واسطه گری" كه حقوق تجارت، جايگاهي 
چنين رفيع به آن مي دهد؟ و چيست در ذهن ما كه "واسطه گری" را 
اين چنين خوار و ذليل مي كند؟ سرشارترين تردستي تجارت، كاميابي 
فروشندگان و خريداراني است كه يكديگر را نمي يابند و "واسطه گری" 
پلي است كه خريدار و فروشنده را به يكديگر مي رساند. بدين ترتيب 
جز  است  چيز  چه  پاسخ هاست.  و  نيازها  دايره المعارف  "واسطه" 
"واسطه گری" رفيع ترين تجارت ها كه ما را در گوشه ای ناآشنا از شهر 

به كافه ای دنج راهنمايي مي كند؟ و يا در شهری غريب به مهمانخانه ای 
شورانگيز؟ خوب هر چيز خوب است و بد هر چيز، بد. چنين است كه 
در جامعه ای گريزان از پويايي "واسطه گری" نيز به لختي و پلشتي دچار 
مي شود و نشانه كافه های دنج و مهمانخانه های شورانگيز را گم مي كند. 
از ديگر سو آن چه عموما در ذهن ما به عنوان "واسطه گری" ظهور 
مي كند، اتفاقا خريد محصول از توليدكننده و فروش آن به ديگری است 
و باز فروشي به ديگری و باز فروشي به ديگری تا در دوردست ترين افق 
های ممكن، "مصرف كننده" يعني خريداری كه كاال يا خدمت را برای 
مصرف شخصي، خانگي يا خانوادگي خريده است، دست بر پيكر گزاف 
محصول بگذارد. تحفه آن كه اين زنجيره طوالني را "واسطه گری" و 
"مصرف  و  "توليدكننده"  دست  كه  گسست  خواهد  ای  "واسطه"  
اين است  را بي هيچ واسطه ای در دست يكديگر مي گذارد.  كننده" 

ارمغان استارت آپ ها در روزگار ما.
سرريز  اينترنتي،  آپ های  استارت  جمله  از  و  آپ ها،  استارت 
سرمايه داری است و بي هيچ ترديدی ريشه در اياالت متحده آمريكا 
دارد. سرزميني كه درست يا نادرست، مردمانش را به اين باور عادت 
داده است كه در سرزمين آرزوها زندگي مي كنند. بدين ترتيب شايد 
تحول مفهوم "مال" در چارچوب نظام حقوقي "كامن ال"  كه البته 
از حوصله اين نوشتار خارج است– در كنار روياپردازی آمريكايي به 
صاحبان ايده ها جرات داد تا با كاربستي نو از اينترنت و با ايجاد رابطه 
مستقيم ميان "توليدكننده" خرد و "مصرف كننده"، كسب و كارهايي 
تازه را پايه ريزی كنند. اين شكل های نوظهور كسب و كار، در كنف 
حمايت سرمايه داراني قرار گرفتند كه -بيشتر- در بازارهای بورس، 
سرمايه ای فراوان عايدشان شده بود و حاال مي خواستند در جهان 
ايده ها ماجراجويي كنند. بدين ترتيب "صندوق های سرمايه گذاری 
جسورانه" دست "استارت آپ"های بسياری را گرفتند و پای اندكي 
از آن ها را كه زنده ماندند به بازارهای بورس و سرمايه گشودند. حاال 
به  نيويورک  "توليدكننده" خرد، مثال راننده ای كه در خيابان های 
يا آش  يا مهمانخانه داری در نيس فرانسه،  دنبال مسافر مي گشت، 

واسطه های اينترنتي و حقوق مصرف كنندگان

سوت ها برای كه به صدا در مي آيد؟
عرفان الجوردی* 
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فروشي در كوچه پس كوچه های شيراز مي توانست بي آن كه عضو 
اتحاديه ای كارگری يا كارفرمايي باشد، بي آن كه آن قدر بزرگ باشد كه 
در تبليغات تلويزيون ها يا بر تابلوهای شهری خودنمايي كند، از طريق 
واسطه های اينترنتي ديده شود. تاريخ گامي به پيش گذاشته بود و حاال 
پيرزني كه مي خواست با يك كالف نخ نام خود را در ميان خريداران 

"يوسف" ثبت كند، "يوسف" گم گشته خويش را در بر مي گرفت. 
شايد اگر "ماركس" همروزگار ما بود، بخشي و يا دست كم، مثال هايي از 
كتاب "سرمايه" را به اين شكل تازه از "واسطه گری" و بازاری اين چنين 
وسيع از "خرده فروشي" تخصيص مي داد. در جهان "سرمايه داری"، 
"ماركس" اما سال هاست كه مرده است و كتاب "سرمايه" در محاق، 
فرو خفته. بدين ترتيب هر شكل تازه ای از كسب و كار كه "كارگر" را – 
در مفهوم پديدآورنده "ارزش مصرفي" - بهره مندتر كند، باز هم مومن 
به باورهای "سرمايه داری" خواهدبود. "سرمايه داری"، "سرمايه دار"ان 
تازه ای پديد آورده است و اين بار چنگ بر چهره "مصرف كننده" 
"خرده  عمومي،  آسيب  يك  عنوان  به  كه  آن  از  گذشته  مي كشد. 
تا  نمي كند  خطور  ذهنشان  به  حتي  خدمت،  يا  كاال  فروش"های 
اتحاديه های كارگری يا صنفي منسجمي در برابر "موقعيت اقتصادی 
مسلط"ِ "واسطه های اينترنتي" - به ويژه در شرايط "قيمت گذاری" 
"آسيب پذير"  در جايگاهي  نيز  كنندگان"  "مصرف  آورند،  پديد   -
قرار گرفته اند. "واسطه های اينترنتي" دوران نونهالي خود را به عنوان 
"نام  يا  "برند"  يك  به  و  مي گذارند  سر  پشت  آپ"  "استارت  يك 
تجاری" بدل مي شوند. "نام تجاری" اعتماد آفرين است. مثال ما تصور 
مي كنيم "آديداس" كيفيتي بهتر از "توليدكننده"ای گمنام دارد و يا 
"فرنچايز"ی نظير "كي اف سي" نظارت بيشتری بر شعبه های خود 
اعمال مي كند. گذشته از اين كه اين باور چقدر درست باشد، مي توان 
صاحب "برند" را به دليل فروش محصولي نامرغوب و ورود آسيب 
به "مصرف كننده" تحت تعقيب قرار داد اما در مورد "واسطه"ها و 
در موضوع بحث ما "واسطه اينترنتي" وضع به كلي متفاوت است. 
قرارداد خريد و فروش ميان "توليدكننده"ی خرد و "مصرف كننده" 

به صورت مستقيم منعقد مي شود و درست به همين دليل "واسطه" در 
برابر خسارت های وارد بر "مصرف كننده" مسووليتي نخواهدداشت. 
بدين ترتيب اگر در كافه ای دنج و بر اثر خوردن قهوه ای ناگوار، مسموم 
و يا در مهمانخانه ای شورانگيز بيمار شديد، "واسطه" ای كه شما را 
بدانجا هدايت كرده است، مسوول نخواهد بود. حيله "سرمايه داری" 
آن جاست كه شما محصول را از "توليدكننده"ی خرد، به "اعتماد" 
نامي تجاری خريداری كرده ايد كه عالوه بر سود گوارای  يا  "برند" 
"واسطه گری"، "ارزش افزوده"ی اعتماد را نيز از آِن خود كرده است. 
بدين ترتيب همان قدر كه مي بايست به ايجاد اشتغالي گسترده برای 
رانندگان و پيشنهاد بهايي رقابتي و ارزان برای مسافران افتخار كنيم، 
ضرورت دارد به همان اندازه و بيش از آن، شرمسار بانويي باشيم كه با 
وجود "اعتماد" به "برند" "واسطه"ی خدمات حمل و نقل مورد تجاوز 

قرار گرفت.
نمي توان تمام تقصيرها را به گردن "واسطه"های اينترنتي انداخت اما 
نبايد ضرورت "اتحاديه های صنفي" و "اتحاديه های كارگری" را نيز 
انكار كرد. نمي توان قدردان موهبت های دسترسي آزادانه – تر – به 
اطالعات نبود و نمي توان "حقوق مصرف كننده" را نيز ناديده گرفت. 
"موظف"  اينترنتي  "برند"های خوش نام  اين ميان شايد الزم است 
باشند هر بار كه "توليدكننده"ی خرد را به "مصرف كننده" معرفي 
"ما تنها واسطه هستيم" و  مي كنند، به اين امر تصريح نمايند كه 
حتي گامي پيشتر، به واسطه معرفي "توليدكنندگاني" آشكارا فاقد 
صالحيت مسوول قلمداد شوند. الگوهای برآمده از كارايي و رقابت 
جايگاه محترم خويش را دارند با اين حال "حقوق" قرار است رابطه ای 
"تضمين"  "حاكميت"  را پديد آورد كه اجرای آن توسط  "آمرانه" 
مي شود. من شيفته نبوغ بازيكنان فوتبالم اما پاداش بازی خوب، حذف 
"داور" نيست. سوال اينجاست كه وقتي "مصرف كننده" در قرارداد 
خود با "توليدكننده" خرد و به اعتماد "نام تجاری"ِ "واسطه" اينترنتي 

آسيب مي بيند، سوت ها برای كه به صدا در مي آيد؟ 
*دكترای حقوق بين الملل
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در ميزگرد گردشگری مجازی مطرح شد:

رويارويي گردشگری مجازی با انحصارطلبي
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نقش گردشگری الكترونيك در ايجاد اشتغال
 رييس دانا: مساله اساسي اين است كه بدانيم گردشگری الكترونيك 
نقطه عطفي بين گردشگری و فناوری اطالعات است. هر دو پديده 
در دنيا به ايجاد فعاليت های درآمدزا كمك های شاياني كرده و مولد 
فرصت های شغلي زيادی هستند. نقش فناوری اطالعات در توسعه 
صنعت گردشگری را مي توان از دو بعد بررسي كرد. يكي به كارگيری 
است.  گردشگری  خدمات  ارايه  و  اطالع رساني  در  اطالعات  فناوری 
اطالعات در  فناوری  از ظرفيت های صنعت  زمينه مي توان  اين  (در 
جهت توسعه زيرساخت ها استفاده كرد.) ديگری بخش گردشگری 
مجازی است كه به معنای گردش و سفر به صورت الكترونيكي است. 
گردشگری الكترونيك شامل كليه اجزا كسب و كار از قبيل تجارت 
الكترونيكي، تحقيق و توسعه الكترونيكي، توليد محتوای الكترونيكي 
و البته ارايه خدمات به صورت الكترونيكي است. گردشگری مجازی 
ابزاری است كه با آن يك عالقمند به گردشگری بتواند در كوتاه ترين 
زمان ممكن با حداقل امكانات و پايين ترين هزينه و با دانش اندک 
ظرفيت های گردشگری يك كشور را شناسايي و با يك برنامه هدف دار 
و  توريستي  مكان های  به  آژانس ها  و  دولت  سوی  از  هدايت گر  و 

گردشگری در كشورهای ديگر سفر كند.
تنها۲۰ سال از عمر گردشگری مجازی در دنيا مي گذرد به همين 
خاطر مي توان گفت كه گردشگری مجازی يك موضوع جديد است. از 
طرفي گردشگری مجازی امكانات بي شماری را در اختيار گردشگران 
قرار مي دهد كه آنها مي توانند قبل يا در حين مسافرت به مشاهده 
اطالعات تصويری و متني از كشورهای ديگر بپردازند. شايد سهولت 
دسترسي به اطالعات موجب شده كه گردشگری مجازی تا اين اندازه 

مورد استقبال عموم مردم قرار بگيرد.
باستاني،  بناهای  و  جاذبه ها  معرفي  برای  الكترونيك  گردشگری 
است  خاطر  همين  به  دارد.  بي شماری  كاربرد   .... و  قيمتي  اشيای 
كه كارشناسان داخلي عقيده دارند كه با توسعه گردشگری مجازی 
مي توان ميزان  گردشگرها را افزايش داد و شايد اكنون بهترين زماني 
است كه مي توانيم نتيجه رشد گردشگری مجازی را در كشور بررسي 

كنيم.

افزايش توانمندی كشور در جذب توريست با گردشگری 
الكترونيك

رييس دانا: اگر در زمينه كالن اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار 
بگيرد، بايد در درجه اول به بحث اشتغال توجه كرد. مثال گردشگری 
الكترونيك تا چه اندازه بر ميزان اشتغالزايي تاثير مي گذارد؟ مديران 
ما  برای  افراد  اشتغال  كه  كنند  بيان  مي توانند  خدماتي  واحدهای 
خود  واحد  سود  مسوول  كه  باشند  داشته  عقيده  و  ندارد  اهميتي 
هستند. از طرف ديگر همان طور كه بايد از اشتغالزايي طرفداری كرد، 
الكترونيكي كردن فعاليت ها و مدرنيزاسيون نيز بايد مورد توجه قرار 
گيرد. اگر تورهای گردشگری مجازی نتوانند ميزان اشتغال را افزايش 
بهبود  را  گردشگری  و  الكترونيكي  ميزان خدمات  عوض  در  دهند، 
بخشيده اند كه به همان اندازه برای ما اهميت دارد. همچنين بحث 
اشتغال ملي با اشتغال مراكز خصوصي متفاوت است و يك موسسه 
خصوصي نمي تواند وارد اين حوزه شود چون توان و سرمايه الزم را 
در اختيار ندارد. در كل آنچه كه امروزه در كشور شاهد آن هستيم 
اين است كه گردشگری مجازی تاثيری بر روی اشتغال نداشته است. 
موضوع اشتغال جوانان با اينكه موضوع مهم و مورد توجهي است اما 
آماری در اين زمينه وجود ندارد كه نشان دهنده تاثير گردشگری 

مجازی بر روی اشتغال باشد.

گردشگری الكترونيك در مقايسه با گردشگری سنتي 
دارد  وجود  الكترونيك  گردشگری  زمينه  در  كليدواژه  چند  بروج: 
مثل گردشگری پايدار، توسعه گردشگری، ديجيتالي كردن سفرها، 
مافيای  و  مدرن  بازار  از  بودن  دور  و  بازار  رهبران  استارت آپ ها، 

گردشگری.
موضوع اول كه همان گردشگری پايدار است تمام حوزه های اقتصادی، 
اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي  را شامل مي شود. هنگامي كه 
در خصوص مدرنيته گفتگو مي كنيم پس رسما از گردشگری پايدار 
حمايت كرده ايم. البته در اين زمينه برخي معتقدند كه گردشگری 
الكترونيك جايگزين گردشگری سنتي است در صورتي كه گردشگری 
الكترونيك تنها يك ابزار است كه مي تواند به رشد و بهبود گردشگری 
در ايران و جهان كمك كند و همچنين به اشتغالزايي، ايجاد عرضه 
توسعه موسسات  و  و جذب  بازار  بزرگ كردن  تقاضاهای جديد،  و 
با  را  خود  چگونه  كه  بگيريم  ياد  بايد  طرفي  از  بپردازد.  خصوصي 
ديجيتاليسم سازگار و هماهنگ كنيم كه اين امر نياز به آموزش دو 

جانبه هم به عرضه كننده و هم به مصرف كننده خدمات دارد.
ايجاد  به  بايد  مجازی،  گردشگری  اشتغالزايي  بحث  كنار  در   
زيرساخت های اجتماعي و فرهنگي نيز توجه كرد. آنچه كه اهميت 
دارد اين است كه درک كنيم سرعت صدور ارزش های فرهنگي در 
از  است.  يافته  بهبود  بسيار  حاضر  حال  در  الكترونيك،  گردشگری 
بهبود  به  الكترونيك  باشيم كه گردشگری  بايد متوجه  طرف ديگر 
بهتر  نيز مي تواند كمك شايان كند.  وضعيت محيط زيست كشور 
صورت  مختلف  طرق  از  كشور  در  زيست  محيط  وضعيت  شدن 
مجازی  از طريق گردشگری  كاغذ  از  استفاده  ميزان  مثال  مي گيرد 
كاهش مي يابد و از سوی ديگر افراد با مكان های گردشگری طبيعي 
آشنا مي شوند و به بهبود و توسعه آنها كمك مي كنند. مثل تاالب ها 
يا درياچه هايي كه تاكنون به علت نداشتن اطالعات كافي درباره آنها 
توسعه نيافته اند و اين وضعيت جديد مي تواند به توسعه اين مكان های 

توريستي طبيعي نيز كمك كند.
همين  به  نمي شود.  محدود  اپ ها  و  سايت ها  به  تنها  صنعت  اين 
e-tourism  كه علم و دانش عظيمي است در  به  خاطر است كه 
اين صنعت اشاره شده است. با توجه به رشد و توسعه فعاليت های 
و  جوانان  ميان  در  خصوص  به  كشور  در  اينترنتي  و  الكترونيكي 
نوجوانان، كاركرد و فعاليت تورها و آژانس های گردشگری بايد به 
سمت و سوی ديجيتالي كردن پيش برود و كارهايي كه به صورت 
چند واسطه ای، زمان بر و بروكراتيك انجام مي شد را به فعاليت های 

چند دقيقه ای تبديل كنيم.
بازيگران عرصه گردشگری  با آسيب شناسي در خصوص  هم اكنون 
جامعه  و  دولت  گردشگری،  تورهای  آژانس ها،  (گردشگران،  مجازی 
محلي ) دريافتيم كه خوشبختانه دولت الكترونيك مي تواند هماهنگ 
و همگام با گردشگری الكترونيك عمل  كند اما از سوی ديگر سازمان 
ميراث فرهنگي و گردشگری با اين محتوا و اقدامات آشنايي چنداني 
ندارد و هنوز به انجام اقداماتي در راستای توسعه گردشگری مجازی 
نپرداخته است. چنانچه منتقدان بارها و بارها بيان كرده اند كه سازمان 
ميراث فرهنگي و گردشگری بايد اولين ارگاني باشد كه در اين زمينه 
فعاليت مي كند و هم اكنون نيز بايد اقدامات تسهيل گرايانه ای در اين 
زمينه انجام بدهد تا كمكي برای رشد گردشگری مجازی در كشور 

باشد.
 بايد توجه داشته باشيم كه استارت آپ ها به عنوان كسب و كارهای 
رهبری  را  مختلفي  بازارهای  و  شده اند  وارد  حوزه ها  تمام  به  نوپا، 
مي كنند. به همين دليل در ابتدا ممكن است بخش های خصوصي با 
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وجود و بروز استارت آپ ها مشكالتي داشته باشند كه به مرور زمان اين 
مشكالت نيز از بين مي رود و بخش خصوصي و مردم ياد مي گيرند كه 

چگونه از استارت آپ ها به بهترين شكل ممكن استفاده كنند.

زيرساخت های گردشگری مجازی
اين  برای گردشگری ترسيم و پيشرفت هايي در  افق هايي  انصاری: 
زمينه حاصل شده است اما بايد بررسي كنيم كه اين پيشرفت نتيجه كار 
دولتمردان، اهالي كسب و كار و مردم بوده يا نتيجه اتفاقات منطقه ای؟ 
موضوعي كه بارها و بارها بر روی آن تاكيد شده و كارشناسان توجه 
ويژه ای به آن دارند، توسعه زيرساخت های گردشگری است كه بايد در 
آينده نزديك اجرايي و محقق شود. در اين خصوص "مكنزی" گزارشي 
درباره ايران در سال ۲۰۳۵ منتشر و در آن به مطالعه بازار ايران برای 
سرمايه گذاری خارجي اشاره كرد و توسعه گردشگری را پنجمين آيتم 
برای توسعه كشور قلمداد كرد. چهار حوزه اول مربوط به حوزه نفت و 
گاز مي شود. تحقيقات صورت گرفته مشخص مي كند كه اگر بخواهيم 
حوزه گردشگری را توسعه دهيم به گونه ای كه در سال ۲۰۳۵، بتوانيم 
هشت ميليون شغل برای مردم ايجاد كنيم، بايد از هم اكنون در اين 

زمينه سرمايه گذاری هدفمند داشته باشيم.
نكته ديگر اين است كه گردشگری جدا از فناوری در دنيای امروزی 
مانند  ابزارهايي  از  استفاده  با  خارجي  گردشگران  ندارد.  معنايي 
اقامتي  مكان های  و  تورها   ... و  جستجوگر  موتورهای  اپليكيشن ها، 
خود را انتخاب مي كنند و ما نمي توانيم راه جداگانه ای برای به دست 
آوردن توريست و جذب سرمايه در پيش بگيريم. زماني كه درباره 
اين حوزه  ديجيتالي كردن  مورد  در  تنها  فناوری صحبت مي كنيم 
سخن نمي گوييم بلكه درباره ابزارها و نرم افزارهايي صحبت مي كنيم 
كه بسيار متنوع اند و تمام آنها از حوزه گردشگری پشتيباني مي كنند.

در حوزه گردشگری الكترونيك دو موضوع بسيار اهميت دارد و قابل 
بحث است. يكي بعد ابزاری است و ديگری روند گردشگری الكترونيك 
در كشور. در دنيا در اين زمينه مطالعات ارزشمندی صورت گرفته 
نبايد تنها به جنبه  بيان كرده اند كه  اين حوزه  است و كارشناسان 
سخت افزاری تكنولوژی توجه كرد. ما در خصوص روش ها و متدهای 
گردشگری الكترونيك بايد بسيار دقت كنيم. موضوعي كه هم اكنون 
در حوزه كارآفريني وجود دارد و بسياری از جنبه های صنايع مختلف را 
متحول كرده، بحث اقتصاد اشتراكي است. ما از جنبه های متدولوژيك 
فني و فناورانه حوزه گردشگری مغفول مانده ايم يعني به آنها دقت 
اين  وارد  را  آنها  و  تحريك  را  كارآفرينان  بخواهيم  اگر  نمي كنيم. 
حوزه كنيم تا نوآوری به خرج بدهند و به جذب توريست بپردازند 
و از ظرفيت های گردشگری داخل كشور نهايت استفاده را ببرند، بايد 
گردشگری الكترونيك را در كشور فعال كنيم. در حوزه گردشگری 
مثال  نداريم.  سنتي  و  بزرگ  سرمايه گذاران  ورود  به  نيازی  مجازی، 
برای احداث يك هتل، نيازی نيست كه يك برند خاص وارد شود و 
سپس خدمات كامال كالسيك را به گردشگران عرضه كند. هم اكنون 
مفهوم گردشگری به موجب حضور و تاثير تكنولوژی، كامال متفاوت 
شده است. مثال اقامتگاه های بوم گردی بسياری در چند سال اخير در 
ايران به وجود آمده  كه توانسته اند ديدگاه های متفاوتي نسبت به ايجاد 

سكونت گاه ها و هتل ها به وجود بياورند.
 SOCIAL) اجتماعي  شبكه های  ظرفيت  از  استفاده  با  زيادی  افراد 
NETWORK)، وارد ايران مي شوند و از ظرفيت های گردشگری سنتي 

در كشور بهره مي برند. از اين طريق مي توانيم به اشتغال آفريني نيز 
بپردازيم. از سوی ديگر اگر تا سال ۲۰۳۵، ظرفيت های گردشگری را 
باور كرده و افزايش دهيم، مي توانيم به ۸ ميليون شغل در اين حوزه 

دست يابيم كه انجام اين اقدامات مي تواند معضل بيكاری را در جامعه 
ريشه كن كند.

استقبال مردم از استارت آپ ها و گردشگری مجازی
كجوييان: در خصوص استفاده از گردشگری الكترونيك، آمار و ارقام 
دقيقي در كشور وجود ندارد. به همين خاطر نمي توان تاثير فناوری بر 
گردشگری را به صورت اعداد و ارقام بيان كرد و ميزان رشد كشور را 

در اين حوزه بررسي و تحليل كرد.
دليل اصلي نداشتن آمار جامع و واقعي در اين حوزه اين است كه اين 

مهم توسط هيچ نهاد و سازماني بطور كامل بررسي نشده است.
اولين كاری كه بايد در زمينه گردشگری الكترونيك انجام دهيم اين 
است كه آمار و ارقام جامعي از ميزان استفاده كنندگان گردشگری 
مجازی در ايران به دست بياوريم و سپس به آناليز داده ها و تحليل 

بازار بپردازيم. 
تعداد  از  دقيق  آمار  و  اطالعاتي  پايه های  نداشتن  دليل  به  تاكنون 
گردشگران نتوانسته ايم بازار را تحليل و بررسي كنيم و دريابيم كه چند 
سفر داخلي در ايران انجام مي شود؟ به طور مثال بايد بررسي كنيم كه 
در ۶ ماهه اول سال چه تعداد مسافر به شهر اصفهان داشته ايم؟ تمايل 

مردم به هتل های ۳ ستاره چه اندازه بوده است؟ و...
به  به آساني  استارت آپ ها  از طريق  را مي توانيم  اين اطالعات  تمام 
دست بياوريم و هدف گذاری درستي در اين زمينه داشته باشيم. اين 

Panel
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بهترين دليلي است كه بايد از فناوری در كشور استفاده كنيم. دو 
موضوع ديگر كه در اين جا مطرح مي شود، افزايش ميزان توليد و 
در حوزه گردشگری  آوردن سود  به دست  زمينه  در  است.  اشتغال 
بايد بيان كنم كه هم اكنون در دنيا تنها۴۰ درصد فروش، از طريق 
آنالين صورت مي گيرد و۶۰ درصد فروش هنوز به صورت سنتي و 
آژانس هاست. پيش بيني ما درباره خريد و فروش آنالين در  توسط 
كشور، حدود۱۰ تا ۱۵ درصد است. افزايش ميزان سود  با روند توسعه 
گردشگری توسط دفاتر خدمات مسافرتي مي تواند خود به خود، ميزان 
اشتغال و كارايي گردشگری را در كشور بهبود بخشد. از طرفي نيز بايد 
نگراني هايي را كه در زمينه گردشگری الكترونيك وجود دارد از ميان 
ببريم. بايد توجه داشت كه وجود استارت آپ ها و آمدن شركت های 
الكترونيكي به آژانس های سنتي ضربه نمي زند و نبايد ترس و واهمه ای 
در زمينه بيكاری افراد يا از بين رفتن آژانس ها داشته باشيم. اين حوزه 
به معنای  الكترونيك  آمدن گردشگری  اندازه ای وسيع است كه  به 

حذف آژانس های سنتي نخواهد بود.
بررسي های صورت گرفته مشخص مي كند كه در سال ۲۰۰۷ حجم 
صنعت گردشگری آنالين ۹۳ ميليارد دالر بود كه به طور متوسط۱۰ 
تا ۱۲ درصد حجم گردشگری آنالين هر ساله در حال افزايش است. 
در سال ۲۰۱۲ حجم گردشگری آنالين به صد و شصت و دو ميليارد 

دالر رسيد كه در سال ۲۰۱۷ شاهد۷۰ درصد رشد بوديم.
از سوی ديگر بايد توجه داشته باشيم كه توسعه صنعت گردشگری 

الكترونيك در كشورهای ديگر به باال بردن ميزان اشتغالزايي منجر 
شده است و ما مي توانيم از تجارب اين كشورها استفاده كنيم و ميزان 

اشتغالزايي را افزايش دهيم.

نقش سازمان ميراث فرهنگي و آژانس های خدماتي 
عقدايي: بايد به حوزه گردشگری الكترونيك از لحاظ اقتصاد سياسي 
نيز توجه كرد. به اين خاطر كه دغدغه بيكاری كارگران و كارمندان 
نشان  ما  به  تاريخ  دارد.  و  داشته  وجود  همواره  توسعه،  تاثير  تحت 
ابزار به وجود مي آيد، در روش های توليد و  مي دهد زماني كه يك 
روابط اجتماعي تغييراتي ايجاد مي كند و در نهايت مي تواند موجب 
صنعتي شدن يك جامعه شود. مثال قرن ۱۸ در انگلستان، صنعت بخار 
و ذوب آهن ايجاد شد كه ميزان سرمايه گذاری و توليد را تا چند برابر 
افزايش داد. در همان زمان تكنولوژی های نويني نيز در آلمان شكل 
گرفت كه كارگران در برابر ابزارهای تازه متولد شده مقاومت و آنها را 

تخريب كردند.
مقاومت كارگران آلماني به اين دليل بود كه تصور مي كردند صنعت 
تازه تاسيس شده، آنها را بيكار خواهد كرد و با اين تصور صنعتي شدن 
در آلمان حدود يك قرن به عقب افتاد و در نيمه قرن ۱۹ وارد حوزه 
صنعت شد. تولد ابزارهای جديد همواره در طول تاريخ تغييراتي را در 
ميزان توليد به وجود آورده اند و تجربه نشان داده كه اين ابزارها هميشه 

ظرفيت اشتغال را به مرور زمان باال مي برند.
مسووالن بايد توجه داشته باشند كه به هيچ وجه نمي توانند بر سر 
راه ابزارها و تكنولوژی های نوين قرار بگيرند. تكنولوژی ها موجي را در 
جوامع ايجاد مي كنند كه تمام كشورها را با خود همسو مي سازند. به 
همين دليل بايد تكنولوژی های جديد را شناخت و سپس خود را با 
آن همراه ساخت. همواره بايد نگران اشتغال در كشور باشيم. زماني كه 
مردم منبع درآمد دارند، مي توانيم كااليي بفروشيم و با همان منطق 
سرمايه داری بايد به فكر رشد اقتصادی، اشتغال و توزيع درآمد باشيم.

الگويي كه در زمينه گردشگری در كشور  وجود داشت به اين صورت بود 
كه در بخش توريسم، تورگردان های بزرگ و تعداد كثيری آژانس های 
خدماتي در گذشته داشتيم كه به ارايه خدمات مي پرداختند. به وجود 
الكترونيك، اين مسير را در بحث خدمات و توريسم  آمدن تجارت 
تغيير داد و هم اكنون توليدكنندگان خرد و توزيع كنندگان بزرگ 
به وجود آمده اند. مثال "آمازون" يا "ديجي كاال" كه يك توزيع كننده 
بزرگ است و خدمات و توليدات ده ها يا صدها توليدكننده كوچك را 
توزيع مي كند. توليدكنندگان كوچك تنها توليد مي كنند و سايت هايي 

مانند "ديجي كاال" تنها به فروش كاال مي پردازند.
بازار در حوزه توريسم  الكترونيكي شدن  پيش بيني مي شود با موج 
گردشگری  آژانس های  از  زيادی  تعداد  و  آيد  به وجود  تغييراتي  نيز 
ورشكست شوند. از سوی ديگر توزيع كنندگان بزرگي به وجود مي آيند 
كه اين توزيع كنندگان بر بستر IT مي توانند خدمات گردشگری خود 

را بفروشند.

 حمايت از حقوق مصرف كننده در گردشگری مجازی 
گردشگری  در  اشتغال  مساله  به  ديدگاه حقوقي  از  اگر  الجوردی: 
الكترونيك نگاه كنيم، متوجه مي شويم كه تمام ابعاد تجارت الكترونيك، 
نفيا يا اثباتا تعهدی نسبت به مقوله اشتغالزايي ندارند. در واقع اساس 
پيدايش گردشگری الكترونيك اين نيست كه چه تاثيری بر اشتغال 
مي گذارد (هرچند كه در اين خصوص هم گردشگری الكترونيك بسيار 

تاثيرگذار عمل كرده است)
توليد،  ابزارهای  از طريق  اختيار دارد  را در  توليد  فردی كه كنترل 



شماره ٣٦٢  زمستان ٩٦ ١٤

نيروی كار را به عنوان گروگان نزد خود نگه مي دارد و از آنها خرج 
نقطه  كردن  پيدا  موضوع  اين  در  اصلي  نكته  اما  مي كند.  اعتباری 
آسيب پذير گردشگری الكترونيك است. بايد توجه داشته باشيم كه 
مساله حقوق مصرف كنندگان، چالش بزرگي در گردشگری الكترونيك 
مصرف كننده  سايت ها،  الكترونيك،  تجارت  در  است.  آورده  به وجود 
نهايي را به توليدكننده متصل مي كنند ولي تاكنون توجه نكرده ايم كه 
اين واسطه ها آيا ضمانتي در قبال اقدامات خود ارايه مي دهند يا خير؟

حقوق تجارت الكترونيك يكي از موضوعاتي است كه بايد همواره به 
آن توجه داشته باشيم. تقريبا در تمام دنيا در اين خصوص يك نظام 
مقرراتي مبتني بر توافق، تسامح و تساهل در مقابل گرايش حقوق 
بايد مورد  يعني مصرف كنندگان همواره  دارد.  مصرف كننده وجود 

حمايت قانون قرار داشته باشند.
مشكلي كه در اين خصوص در كشور ما وجود دارد اين است كه افراد 
به عنوان DISTRIBUTED يا كسي كه اطالعات بازار را تحليل مي كند، 
وارد سيستم خريد و فروش مي شود، كاال يا خدمت را از توليدكننده 
به مصرف كننده انتقال مي دهد ولي هيچ نوع حمايتي از مصرف كننده 
نهايي به عمل نمي آورد. مثال در مقوله حمل ونقل، تامين غذا، يا ... 
اگر مشكلي برای مصرف كننده نهايي به وجود بيايد، افرادی كه بازار 

را مديريت مي كنند مسووليتي برعهده نمي گيرند و پاسخگو نيستند.
متاسفانه در ايران هنگامي كه در بازار تجارت الكترونيك به مصرف 

كننده آسيبي وارد مي شود، هيچ شخصي پاسخگو نيست. 
مشكل عمده ای كه در زمينه ارايه خدمات الكترونيكي وجود دارد اين 
است كه در هيچ سايتي بيان نشده كه اين شبكه مسووليتي در قبال 
ارايه خدمات يا كاال بر عهده ندارد. به همين خاطر مصرف كننده تصور 
مي كند كه در قبال خدمت يا كااليي كه خريداری كرده است مورد 

حمايت قرار مي گيرد.
من گمان مي كنم تمام افرادی كه در تجارت الكترونيك فعال هستند، 
اين موضوع را مي دانند كه نوعي اعتماد برای مخاطب از طريق شبكه ها 
و سايت های مجازی به وجود مي آورند در صورتي كه اين اعتماد هيچ 

پشتوانه حقوقي ندارد.
يعني  نيست.  بخشي  راهكار  يك  تنها  موضوع  اين  حل  راهكار   
نمي توانيم تنها در حوزه گردشگری و حمل ونقل موازيني را به وجود 
بياوريم و شرايط خاصي برای توزيع كنندگان ايجاد كنيم بلكه بايد در 
تمام زمينه های كاری تجارت الكترونيك موازين كلي در نظر بگيريم.

آنچه كه قانون را موثر مي كند، وضع قانون در جايگاه های مختلف 
نيست. هر كس كه وارد اين بازار مي شود و خدمات يا كاال را در اختيار 
مصرف كننده  با  رابطه  در  كه  بداند  بايد  مي دهد  قرار  مصرف كننده 

نهايي، تابع حقوق مصرف كننده است.
و  حقوقي  مقررات  چارچوب  در  ما  استارت آپ های  از  هيچ كدام 
رقابت ارزان و حقوق مصرف كننده فعاليت نمي كنند. در حال حاضر 
استارت آپ ها وارد بازار رقابت مي شوند و خريد و فروش انجام مي دهند 
به دست  نامشروع  سود  يعني  نمي گيرند.  عهده  بر  مسووليتي  ولي 

مي آورند.
و  سنتي  روش های  بين  حيث  اين  از  كه  است  ذكر  به  الزم  البته 
الكترونيك، تفاوتي از لحاظ حقوقي وجود ندارد. زماني كه به آژانس های 
گردشگری به عنوان واسطه سنتي رجوع كرده و از خدماتشان انتقاد 
مي كنيم، آنها نيز از ما حمايت نمي كنند اما تصور اينكه آژانس ها تنها 
يك واسطه هستند برای ما شفاف تر شده است تا هنگامي كه از طريق 

يك سايت خدماتي را دريافت مي كنيم.

تجارت الكترونيك  و تحريم ها عليه ايران  

رييس دانا: حقوق مصرف كننده موضوعي است كه بايد در گردشگری 
الكترونيك توجه بيشتری به آن نشان داد. فقط نبايد به سود و زيان 
و بازده توليدكنندگان فكر كرد بلكه بايد ابتدا مردم را در اين راستا 
وقتي  باشيم.  داشته  نگاه كالن  موضوع  اين  به  بايد  گرفت.  نظر  در 
مي خواهيم درباره تكنولوژی صحبت كنيم نبايد تنها بر روی صنايع 
خاصي تمركز كنيم. بايد در كشور يك تصميم گيری متمركز داشته 

باشيم.
حوزه های  جمله  از  مختلف  حوزه های  كردن  ديجيتالي  زمينه  در 
  ... و  و رشد  توسعه  بين الملل،  روابط  اجتماعي،  فرهنگي،  اقتصادی، 
مورد بررسي قرار بگيرد و خط مشي و استراتژی تكنولوژی ديجيتالي 

كامال مشخص شود.
قبل از اينكه بخواهيم درباره گردشگری الكترونيك بحث و گفتگويي 
داشته باشيم بايد ببينيم كه گردشگری چيست و ما مي خواهيم در 
اين زمينه به چه سمتي برويم؟ در اين شرايط اقتصادی كه تحريم های 
زيادی عليه ايران تصويب شده است، به دليل نداشتن زيرساخت های 
مناسب گردشگری، ايران به كشوری نا امن در اين زمينه تبديل شده 

است و هتل سازی در كشور به نظر من مقرون به صرفه نيست.
برای تمام جهان مشخص است كه استفاده از تكنولوژی به روز الزم و 
ضروری است. ديجيتالي كردن در تمام زمينه ها بايد مورد توجه قرار 
بگيرد. ديجيتالي كردن گردشگری هم اكنون به يك ضرورت تبديل 

Panel
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شده است. اگر حقوق مصرف كنندگان در اين ميان از بين مي رود، 
ناشي از نادرست بودن يا ناكارآمد بودن تكنولوژی نيست بلكه به دليل 

استفاده اشتباهي است كه ما از تكنولوژی مي كنيم.

بومي سازی قوانين 
بروج: حقوق مصرف كننده در سيستم گردشگری الكترونيك به دليل 
اينكه يك جريان نو به شمار مي رود، مي توان گفت كه به نوعي خود 
ساخته است. در خصوص اين موضوع در دنيا اقداماتي صورت گرفته 
است ولي بايد در نظر داشت كه هنگامي كه تكنولوژی وارد ايران شد، 
حقوق مصرف كننده بايد بومي سازی مي شد ولي تاكنون اين اقدام در 

كشور صورت نگرفته است.
رقابت در گردشگری الكترونيك، هم اكنون به سيستم نويني تبديل 
شده است كه در آن، ارزيابي نهايي توسط مردم صورت مي گيرد. 
به  اكنون  نيز هم  ديگر  افراد  نظرات  به  توجه كردن  و  تجربه گرايي 
مردم  حقيقت  در  است.  شده  تبديل  سيستم  اين  بخش  مهمترين 
هستند كه حقوق خود را مشخص مي كنند. در سيستم الكترونيك 
آنچه كه مردم مي گويند به حقوق و كيفيت تبديل شده است و به نظر 

من ديگر نيازی نيست در اين زمينه قانوني نگاشته شود.
كسب وكارهای الكترونيك، شاخص هايي را تعيين و مشخص مي كنند 
و در يك نظرسنجي كه در سايت خود قرار مي دهند از افراد مي خواهند 

امتياز بدهند. حقوق مصرف كنندگان در اين  كه به مهم ترين آنها 
زمينه يك موج است كه هيچ وقت نمي توان مدل و تعريف كاملي برای 
آن ارايه داد. سازمان فاوا، بخش انفورماتيك كشور را مديريت مي كند. 
اين نهاد يك سازمان پيشرو است و در اين زمينه عملكرد خوبي داشته 
و با وجود تمام تحريم های جهاني عليه ايران، ميزان بهره وری و كارايي 
تجارت الكترونيك در چند سال اخير باال رفته است ولي متاسفانه 
سازمان های دولتي گردشگری همچنان ناكار آمد هستند. البته بايد در 
نظر داشت كه توسعه گردشگری در ايران از جزء به كل است. زماني 
دولت از فعاليت های بخش خصوصي استقبال مي كند كه مطمئن شود 
آن فعاليت ها برايش سودمند است و معموال در آن زمان راه بخش 

خصوصي را ادامه مي دهد.

حفاظت از حقوق مصرف كنندگان در ايران
نيز  خاصي  فرهنگ  تكنولوژی،  با  همراه  معتقديم  ما  كجوييان: 
حقوق  درباره  وقتي  كه  است  خاطر  همين  به  مي شود.  كشور  وارد 
مصرف كنندگان صحبت مي كنيم بايد ابتدا درباره وجود اين حقوق در 
كشورهای سازنده بحث كنيم. زماني مي توانيم از حقوق مصرف كننده 
دفاع كنيم كه اين واژه برای ما تعريف شده و مشخص باشد. ما هميشه 
يادگرفته ايم كه آخرين فردی را كه واسطه بوده دستگير و توبيخ كنيم 
و تاكنون يك بار هم نشده كه اين موضوع را از ريشه بررسي و جستجو 
كنيم و متخلف اصلي را مورد بازخواست قرار دهيم. مثال زماني كه 
آلودگي هوا زياد مي شود و سفرها به شهرهای جنوبي به دليل لغو 
پروازها كنسل مي شوند، مسافر مسلما از سفر خود منصرف مي شود 

ولي از طرف ديگر هتل ها هزينه لغو سفر را پرداخت نمي كنند.

نقش دولت  در تنظيم بازار و تهيه قانون 
انصاری: بايد به ماهيت تكنولوژی و فرآيند توسعه به صورت عام توجه 
كرد. تكنولوژی باعث پيدايي تحوالتي در تمام حوزه ها به خصوص 
حوزه گردشگری در كشور شده است و يكي از اقداماتي كه مي تواند 
انجام دهد، به وجود آوردن حقوق مصرف كننده، پيدايي و كمك به 
دموكراسي و .... است. هر قدر اين تكنولوژی توسعه بيشتری پيدا كند، 
انحصار خبری، انحصار قانونگذاری و انحصار كاركردی از ميان مي رود. 
فناوری در ذات خود همواره با فساد مبارزه مي كند. به همين خاطر 
اگر در حوزه كسب و كار هم از اين راه وارد شويم مي توانيم شاهد 
تعادل قيمت، البي های مربوط به قيمت ها يا كيفيت كاالها و ... شويم 
و از آنها جلوگيری كنيم. حتي با كمك فناوری نگاه باال به پايين را 

نيز از ميان ببريم.
در گذشته دولت فكر مي كرد مي تواند به تنهايي به تنظيم بازار بپردازد 
ولي استفاده بسياری از كاربران از سيستم های اطالعاتي و فناوری 
به خصوص گردشگری الكترونيك، توانسته جايگاه دولت را در اين 
سيستم تغيير دهد. مثال در حوزه گردشگری، سازمان ميراث فرهنگي 
بارها تعرفه هتل ها و تورها را معين كرده است ولي كسي به تعرفه ها 

توجهي نمي كند.
از سوی ديگر در ذات صنعت گردشگری الكترونيك، عدالت نسبي 
و  دانش  و  سرمايه  به  نياز   ،IT و  گاز  و  نفت  صنايع  در  دارد.  وجود 
اجتماع  پايين  طبقات  كه  گونه ای  به  دارد  وجود  مختلف  البي های 
نمي توانند وارد آن حيطه ها شوند. ذات گردشگری به گونه ای است كه 
يك فرد با اندک سواد ممكن، دارايي و درآمد كم، مي تواند يك مكان 
گردشگری يا بومگردی ايجاد كند و از اين طريق ثروت به درستي در 

جامعه توزيع مي شود.
موضوع ديگر حوزه كار آفريني است. كسب و كار الكترونيك به طور 
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كل راه حل های جديدی را ايجاد كرده است. يكي از موضوعاتي كه در 
دنيا در خصوص آن بحث مي شود، كارآفريني است و از آن در دنيا به 
عنوان يك مولود كسب و كار الكترونيك نام مي برند. اين مولود دغدغه 
توزيع ثروت را رفع مي كند و از سوی ديگر از مزايای سرمايه داری و 

ساز و كارهای آن نيز استفاده مي كند. 
نكته ديگر اين است كه در گذشته، غول های بزرگ اقتصادی در دنيا 
وجود داشتند كه مي توانستند سيطره كامل بر كشورها داشته باشند. 
در همين تغيير روند۱۰ كمپاني بزرگ دنيا دچار چالش شدند و بيش 
از ۷۰ درصد كمپاني های بزرگ دنيا با استارت آپ های جديد جايگزين 

شدند.
قرار  نظر  را مد  توزيع عدالت  و كارهای جديد در ذات خود  كسب 
مي دهند. در اين سه حوزه يعني گردشگری، كسب و كارهای نوين 
و فناوری، نكته ای نهفته است كه قسمتي از دغدغه های اصلي ما را 
تقويت كنيم، حجم  را  اين حوزه ها  بتوانيم  قدر  شامل مي شود. هر 

عمده ای از دغدغه های ما كاهش مي يابد.
يك پيشنهاد يا ساز و كار عملياتي نيز دارم. ما نبايد اين گام عملياتي 
را تنها با استفاده از قدرت دولت يا كسب و كارهای مردمي برداريم. 
اجرايي  سه سطح  هر  در  بايد  عملياتي  كارهای  و  ساز  من  نظر  به 
شود. يعني حاكميت بايد نگاه باال به پايين، نگاه تولي گرايانه، تعيين 
تعرفه ها، در اختيار گرفتن امكانات و ... را نداشته باشد هر چند كه هم 
اكنون بيش از ۷۰ درصد از صنعت هتل داری در اختيار دولت است و 
بخش خصوصي در آن نقشي ندارد. اگر دولت اين اقدام را عملياتي و 
اجرايي كند، بخش های خصوصي مي توانند وارد اين حوزه ها شوند و 

انحصار طلبي از ميان مي رود.
بايد توجه داشته باشيم كه۷۰ درصد از بودجه در مراكز دولتي و يا 
شبه دولتي صرف مي شود كه اين باعث عدم فعاليت درست بخش های 
ديگر است. البته دولت در اين زمينه بهانه هايي آورده كه مانع فعاليت 

و ورود فناوری به حوزه گردشگری شود.
و  بگيرد  و مردمي صورت  نهادهای صنفي  بايد توسط خود  نظارت 
اگر اين اتفاق نيفتد، مداخله دولتي انجام مي شود كه كار نادرست و 

نامناسبي است.
نكته ای كه وجود دارد اين است كه اگر روزی سازمان ميراث فرهنگي 
اعالم كند كه از امروز در خصوص هتل داری و تعرفه بندی تصميمي 
نمي گيرم و اتحاديه ها اين اقدامات را انجام بدهند، به دليل در اختيار 
داشتن۷۰ درصد سهم بازار توسط دولت، تعداد كثيری از افرادی كه 
در جلسات حضور خواهند داشت، نمايندگان دولت هستند كه نظريات 

دولتي را اعمال مي كنند.

نقش بازاريابي در تجارت الكترونيك 
حمل ونقل،  شامل  كه  گردشگری  اجزای  گذشته،  در  عقدايي: 
رستوران ها، هتل ها، محل اقامت و .... بودند، كامال اختصاصي بود و 
تنها توليدكنندگاني كه قدرت بازاريابي داشتند و هزينه های برندينگ 
را پرداخت مي كردند، مي توانستند وارد اين حوزه ها شوند. به همين 
به  زنجيره ای  هتل های  اقامت  مبحث  در  كه  بوديم  شاهد  خاطر 
وجود آمدند مثل هيلتون و شرايتون. هتل های زنجيره ای بزرگ در 
دهه های۵۰ يا۶۰ در آمريكا شكل گرفت و تا به امروز نيز اين هتل ها 
به كار خود در اين زمينه ادامه مي دهند. در حوزه رستوران، شاهد 
به وجود آمدن مك دونالد بوديم كه اين توان را داشت كه جنس نه 
چندان مرغوب خود را به تمام بازارها عرضه كند. اما هم اكنون با 
رشد تكنولوژی شاهد به وجود آمدن تغييراتي شده ايم. مثال در حوزه 
هتل داری شاهد به وجود آمدن هتل های كوچك هستيم. همچنين 

رستوران های كوچكي در سرتاسر دنيا كار و فعاليت خود را آغاز كردند.
البته كسب و كارهای كوچك به دليل اينكه توان بازاريابي نداشتند، از 
يك عرضه كننده بزرگ كمك مي گرفتند و مردم در آن سايت جامع 
كه برای ارايه محصوالت در نظر گرفته شده بود، حاضر مي شدند و 
نظر مي دادند و در نهايت رتبه ای برای هتل ها و رستوران ها برطبق 
نظر مردم تعيين مي شد. در حال حاضر بازار به گونه ای است كه اگر 
خدمتي قابليت ارايه نداشته باشد و از كيفيت الزم برخوردار نباشد، 
به سرعت رسوا مي شود. اين ظرفيتي است كه تجارت الكترونيك راه 
آن را ايجاد كرده و مزيت مصرف را با مزيت بازاريابي برابر كرده است.

جبران خسارت مصرف كننده در تجارت الكترونيك
الجوردی: حقوق مصرف كننده همان طور كه هانس هيلسن تعريف 
مي كند، به معنای "الگوی رفتاری مبتني بر الزام و اجبار است". بهبود 
كيفيت خدمات ناشي از دسترسي به اطالعات و بهبود رفتار مشتری 
كه ناشي از دسترسي به اطالعات است يك امر حقوقي نيست. امر 
حقوقي يك الگوی رفتاری مبتني بر الزام و اجبار است. مصرف كننده 

در اينجا كسي است كه كاال يا خدماتي را در اختيار مي گيرد. 
حقوق  در  نيست.  مصرف كننده  خريدار،  مطلقا  استارت آپ ها  در 
مصرف كننده بيان شده كه كسي كه كاال و خدماتي را مي فروشد 
بخش  ما  كند.  جبران  را  مصرف كننده  خسارت  كه  است  موظف 
عمده ای از دستاوردها را هم اكنون از دست داده ايم. در حال حاضر 

توليدكنندگان از جايگاه خود خارج و تبديل به واسطه شده اند.
بايد در نظر بگيريم كه واسطه نيز دارای مسووليت حرفه ای است. 
مثال من به عنوان وكيل موظفم به موكلم بگويم كه نتيجه را تضمين 
نمي كنم. اگر در جايگاه واسطه قرار دارم (چه واسطه حمل ونقل و چه 
واسطه سفر) بايد برای مشتری روشن كنم كه مسووليتي در قبال 
خريد خدمات ندارم. حال سوال اين است كه اگر اين مساله برای يك 
فرد روشن شد، آن خريدار آيا به خريد خود ادامه مي دهد يا به عبارت 
ديگر در آن زمان چقدر اين حوزه سقوط مي كند؟ اين يك قسمت 

پنهاني است كه تاكنون روشن نشده است.
و  تجارت  در  استارت آپ ها  اين  مي شود  گفته  كه  آنچه  برخالف 
گردشگری، حقوق رقابت را توسعه مي دهند. بايد توجه داشت كه در 
سيستم الكترونيك حقوق رقابت لزوما بهبود پيدا نمي كند. چنانچه 
حقوق رقابت مساوی با افزايش عرضه و كاهش قيمت در بازار نيست، 
حقوق رقابت در واقع يك سيستم ضدانحصاری است. يعني ما اجازه 
مي دهيم واسطه ها سهمي از بازار را در اختيار خود داشته باشند، مثال 
سهم ۳ درصدی كه به آن وضعيت اقتصادی مسلط مي گوييم. تمام 

اين استارت آپ ها دارای وضعيت اقتصادی مسلط در بازار هستند.
در اينجا بايد دوباره درباره حقوق مصرف كننده و سايت های واسطه 
نكته ای را بيان كنم. مثال يك روزنامه بريتانيايي در مورد همسر ترامپ 
نتيجه  در  واقع مي شود.  اعتراض  مورد  كه  مي كند  را چاپ  مطلبي 
روزنامه مجبور است كه غرامت پرداخت كند. ولي معضل اصلي زماني 
اتفاق مي افتد كه همان مطلب در فيس بوک منتشر مي شود ولي 

نمي توان به مطالب روی فيس بوک اعتراضي كرد چون واسطه اند.
در خصوص استارت آپ ها يك بنگاه اقتصادی كوچك را با ريسك باال 
به يك ارزش افزوده تبديل مي كنيم و سپس آنها را در بورس عرضه 
مي كنيم. حال سوالي كه مطرح مي شود اين است كه كدام يك از اين 
استارت آپ ها زماني كه به موفقيت رسيدند در بورس فروخته و تبديل 
به يك مالكيت عمومي شدند؟ در واقع هيچ كدام از اين استارت آپ ها 
تبديل به يك شركت سهامي عام نشدند. تمام استارت آپ ها جزيي از 
آن الگوی انحصاری جامعه هستند. بشريت در قرن ۱۸ و ۱۹ بهايي 

Panel
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داد تا قانوني به نام قانون كار به وجود آمد. پيش از آن آدم ها را اجاره 
داشتيم،  كه  معضالتي  از  يكي  انقالب  از  پس  ايران  در  مي كردند. 
مخالفت با قانون كار بود چون در شرع موضوع اجاره دادن وجود دارد. 
استارت آپ ها ما را به قرن ۱۸ و ۱۹ برمي گردانند. كداميك از افرادی 

كه ارايه دهنده خدمات هستند، كارگر محسوب مي شوند؟
يك اضافه ارزشي توليد مي شود كه اين ارزش را واسطه گر برمي دارد 
نيز  مسووليتي  و  نيست  مصرف كننده  حقوق  رعايت  مشمول  زيرا 
ندارد. ارايه دهنده كاال يا خدمات نيز نسبت به آن، رابطه كارگری و 
كارفرمايي ندارد. مشكلي كه وجود دارد اين است كه صاحب ابزار توليد 

و خدمات فرد ديگری است ولي ارزش افزوده را واسطه گر برمي دارد.
ضمن توجه به تمام امكانات بايد در نظر داشته باشيم اگر از اقتصاد 
آزادی عمل بخش  و  نمي كند  پيدا  تغييری  الگو  رها شويم،  دولتي 
خصوصي بيشتر نمي شود. ما در اينجا با دخالت دولت مشكل نداريم. 
دخالت دولت از طريق وضع قوانين منطقي و درست است و دولت 
حيطه ای  هر  در  ندارد  اجازه  ولي  كند  مقررات  وضع  است  موظف 

تصميم گيری و دخالت كند.
ولي  هستند  حرفه ای  مسووليت  دارای  ها    ADVISOR و  واسطه ها 

معيارهای مسووليت حرفه ای در مورد آنها رعايت نمي شود.

اقدامات دولت در زمينه حقوق مصرف كننده 
پورفرج: دولت بهترين كاری كه مي تواند انجام دهد اين است كه كنار 
برود و كاری در زمينه گردشگری انجام ندهد. جهان بدون دخالت 
دولت جهان بهتری است. كشورهايي كه توسط بخش خصوصي اداره 
مي شوند نتيجه بهتری مي گيرند و موفق ترند. چهار روز است كه در 
اوج ورود تورها به ايران فلج شده ايم. تورهايي كه برای سفر گردشگری 
به شيراز اسم نويسي كرده  و وارد ايران شده و هزينه نيز پرداخت 
كرده اند هم اكنون نمي توانند وارد اين شهر شوند به اين دليل كه 

دولت اجازه نمي دهد.
اجازه بازديد از مجموعه پاسارگاد به گردشگران داده نمي شود و من به 
خاطر تصميمي كه دولت گرفته و قبل از آن اعالم نكرده، بايد خسارت 
فعاليت  بر  اقتصادی  و  سياسي  مداخله  همان  اين  كنيم.  پرداخت 
داند كه در زمان های  نهادهای خصوصي است. دولت هر ساله مي 
خاصي ميزان گردشگران برای برخي شهرها افزايش مي يابد. كافي 
است موضوع بسته بودن مراكز تاريخي را از قبل اعالم كند تا افرادی 
كه در حوزه گردشگری فعال هستند به اين موضوع آگاهي داشته 
باشند و برای تورگردی، اطالعات الزم را در اختيار گردشگران اروپايي 

قرار دهند و يا آنها را ثبت نام نكنند.
اين دولت با قصد افزايش فضای كسب و كار وارد شد ولي چون علم 
و آگاهي الزم را نداشت، تنها اوضاع كسب و كار و گردشگری را بدتر 
كرد. در جوامع دموكراتيك، من به عنوان صاحب شغل مي توانم حق 
دخالت داشته باشم و به عنوان يك شهروند تبليغ مي كنم و كارم را 
انجام مي دهم. اگر دولت و بخش خصوصي با هم توافق داشته باشند 
مي توانند مشكالت را حل كنند. دولت يك حق و حقوقي دارد و من 

نيز به عنوان صاحب شغل حق و حقوقي دارم.
زماني كه گردشگری الكترونيك ايجاد شد، بحث هايي به وجود آمد 
كه به وسيله گردشگری الكترونيك، آژانس ها از ميان مي روند ولي 
چنين نشد. گردشگری الكترونيك در جامعه ما پيش خواهد رفت. در 
گذشته تالش هايي برای از ميان بردن تاثير تكنولوژی انجام داده اند 
ولي نتيجه ای نگرفته اند. در خصوص جهانگردی نيز اين تكنولوژی 
به وجود آمده و هر روز پيشرفته تر عمل مي كند و نمي توان جلوی 

حركت آن را گرفت.

در كشور ما آژانس ها سيستم خود را با فناوری جديد تغيير داده اند. 
بسياری از آژانس های تورگردی از اين تكنولوژی به نفع خود استفاده 
كرده اند و ماهيت آژانس های خود را تغيير داده اند زيرا اگر به روش 
قديمي پيش بروند، از رقيب خود جا مي مانند. گردشگران خارجي 
برای ما فكس نمي فرستند و حتي زنگ هم نمي زنند  امروزه ديگر 
و تنها از طريق ايميل يا تلگرام اطالعات را درخواست و بليط رزرو 

مي كنند.
خوشبختانه در زمينه گردشگری الكترونيك عالي عمل مي كنيم و با 
وجود اينكه ابزارها و زيرساخت های الزم را در اختيار نداريم از بسياری 
از كشورهای همسايه جلوتر هستيم. طرف مقابل و شركت های ديگر از 
تكنولوژی نوين استفاده مي كنند و آژانس ها چاره ای ندارند جز اينكه 
خود را با آنها همسان كنند و سيستم های فناوری خود را ارتقا بخشند. 
در غير اين صورت از جامعه جهاني عقب افتاده و ضرر خواهند كرد و 

پاسخگوی نياز گردشگران نخواهند بود.
اگر بخواهيم رقابت كنيم بايد مدرن شويم و اين به معنای از بين رفتن 
اشتغال و بيكاری نيست. در حوزه گردشگری به واحدهای صنفي نياز 
داريم تا استقالل از دست رفته خود را به دست بياوريم و بتوانيم بر 
روی تصميم گيری های كالن تاثير بگذاريم. دولت البته در يك سال 
اخير متوجه شده كه نمي تواند جلوی سونامي رشد فناوری را بگيرد و 

سعي كرده خود را با اين جو هماهنگ كند.
متاسفانه دولت جديد با شعار توسعه گردشگری روی كار آمد ولي در 
اين زمينه هيچ اقدامي تاكنون انجام نداده است. تشكل ها را دور هم 
جمع كرده و خود را مدير اتحاديه ها و تشكل ها مي داند و اين اقدام با 

خصوصي سازی بخش گردشگری متفاوت است.
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با  گفتگو  در  ايران  در  مجازی  گردشگری  رشد  بررسي 
ابراهيم پورفرج:

نمي توان 
با گردشگری 

مجازی 
مخالفت كرد

e-tourism

تكنولوژی گردشگری الكترونيك در چه سالي وارد ايران شد؟ آيا  
جامعه گردشگری الكترونيك در كشور با تكنولوژی های نوين آشنا 

هستند؟
گردشگری الكترونيك در حال حاضر به مرحله ای از رشد و توانمندی رسيده 
است كه مي تواند به توسعه گردشگری در كشور كمك شاياني كند. البته توجه 
داشته باشيد كه جامعه تورگردانان ايران از ابتدا به گردشگری الكترونيك در 
كشور اهميت مي دادند. شايد به همين دليل است كه همزمان با رشد 
جهاني شاهد پيشرفت ايران در اين حوزه بوديم و خوشبختانه هم اكنون با 
توسعه گردشگری الكترونيك در سطح جهاني، سيستم های گردشگری در 

ايران، دچار تغييرات گسترده و ناگهاني در اين زمينه نشده اند.
از ابتدای ورود اين جهش به سامانه گردشگری دنيا، جامعه تورگردانان 
ايران نيز وارد اين عرصه شد و در همان زمان، تغييرات الزم و ضروری 
را در اين صنعت ايجاد كرديم. به اين دليل كه مي دانستيم بي توجهي به 
فراگير شدن و توسعه يافتن گردشگردی مجازی، مي تواند موجب فاصله 
گرفتن ارتباطات ما با دنيا شود كه در آن صورت جبران عقب ماندگي، 
برای ما غيرممكن مي شد. خوشبختانه وقتي تكنولوژی جديد وارد صنعت 
گردشگری دنيا شد، ما هم همزمان با جهان در اين زمينه قدم برداشتيم 

و فعاليت خود را شروع كرديم.
در ايران تكنولوژی گردشگری الكترونيك از لحاظ سياسي، مربوط به 
دوره اول رياست جمهوری احمدی نژاد مي شود يعني حدودا ۱۱ سال 

پيش. يادم مي آيد كه در آن زمان يك سمينار گردشگری الكترونيك 
برای آژانس های گردشگری در ايران برگزار كرديم كه مورد استقبال 
بسيار زياد همكاران قرار گرفت. در همان زمان بود كه جامعه گردشگری 

الكترونيك را در كشور ثبت و فعاليتش را آغاز كرديم.
از ابتدای ثبت جامعه گردشگری الكترونيك در كشور، تالش كرديم كه 
با تكنولوژی جديد پيش برويم تا حداقل در اين حوزه، جزو كشورهای 
عقب مانده يا در حال توسعه نباشيم. به خاطر همان ديدگاه اوليه، هم 
اكنون شاهد اين هستيم كه تمام آژانس های گردشگری در كشور به 
سيستم گردشگری مجازی يا الكترونيك مجهز شده اند و افرادی كه در 
آژانس های مسافربری و گردشگری فعاليت مي كنند، در واقع آگاه و آشنا 

به تكنولوژی گردشگری الكترونيك هستند.
آژانس های گردشگری برای برقراری ارتباط با همتايان اروپايي خود  

از چه روش هايي بهره مي گيرند؟ 
در حال حاضر به دليل پيشرفت تكنولوژی در دنيا و استفاده مردم از 
تكنولوژی های نوين ارتباطي، نمي توانيم از طريق فكس يا تلفن، به جذب 
گردشگر بپردازيم. به همين دليل برای برقراری يك رابطه دو طرفه 
با تورهای گردشگری جهان بايد از گردشگری الكترونيك بهره ببريم. 
هم اكنون تمام آژانس های گردشگری دنيا به سايت های اطالع رساني 
بسيار قوی مجهزند و اگر ما بخواهيم در كنار آنها در زمينه گردشگری 
برقرار  ارتباط  تورهای گردشگری ديگر  با  بتوانيم  بايد  فعاليت كنيم 
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كنيم و بر همين اساس بايد به همان تكنولوژی ها و فناوری ها مجهز 
باشيم. فناوری های تورگردی در جهان هم اكنون چند زبانه شده اند و از 
سيستم های جديد برای گفت و شنود استفاده مي كنند. به همين دليل 
هر آژانس تورگردی هم كه بخواهد در اين زمينه رشد و بقا داشته باشد، 

بايد از اين ابزارها بهره ببرد.
آيا مردم هم با روش های جديد گردشگری همگام شده اند و با  

آيا سيستم های  ندارند؟  مشكلي  الكترونيك  گردشگری  سيستم 
ارتباطي و گردشگری در كشور ما هم اكنون به روز رساني شده اند؟ 

برای مشاهده پيشرفت كشور در حوزه گردشگری نمي توانيم جزييات 
را بررسي كنيم بلكه بايد ساختار كل جامعه را مورد بررسي و تحقيق 
قرار بدهيم. اگر در مجموع به مساله آگاهي مردم از تكنولوژی های نوين 
ارتباطي و اطالعاتي نگاه كنيم، زيرساخت های الزم را در اين زمينه 
فراهم نكرده ايم و همچنان چند گامي از كشورهای اروپايي عقب هستيم 
و راه زيادی را بايد در اين مسير طي كنيم. دليل عقب ماندگي كشور 
ما از تكنولوژی های نوين ارتباطي به اين دليل است كه اروپاييان خود 
سازنده تكنولوژی گردشگری الكترونيك هستند. به همين دليل دريافت 
تكنولوژی از كشورهای پيشرفته و فراگرفتن آن ابزارهای نوين، نياز به 
صرف انرژی و وقت دارد و ما نياز به زمان زيادی داريم تا به آن مرز از 
پيشرفت و توسعه دست پيدا كنيم. برای طي كردن اين راه بايد در ابتدا، 
سيستم های نوين اطالعاتي و ارتباطي را از آنها اقتباس كنيم و بر اين 
حقيقت واقف باشيم كه آنها پديد آورنده های گردشگری الكترونيك بودند 
و ما تنها مصرف كننده آن ابزارها هستيم. در واقع هميشه بايد از علم و 
دانش آنها بهره برداری كنيم. با اينكه ما از استارت آپ ها و روش های آنها 
در زمينه گردشگری استفاده مي كنيم ولي با اين حال نتوانسته ايم به روند 

ثابتي از رشد در استفاده از تكنولوژی گردشگری دست يابيم.
به نظر شما در كشور به اندازه كافي زيرساخت های فرهنگي را  

فراهم آورده ايم؟
همواره عادت داريم كه هنگام ورود تكنولوژی شاهد مخالفت هايي از 
سوی مسووالن و مردم باشيم. مثال سال ها پيش، گيرنده های ماهواره ای 
را در كشور از بين مي بردند و يا دستگاه های ويديويي را جمع مي كردند 
از تكنولوژی از سوی مردم نداشت.  اقدام تاثيری بر استفاده  اما اين 
مخالفت كردن يا ناديده گرفتن تكنولوژی های جديد، تنها به وضعيت 
تعامل و اقتصاد مردم لطمه مي زند. تكنولوژی در تمام جهان رشد مي كند 
و همه از منافع آن بهره مند مي شوند ولي ضعف ما در اين زمينه موجب 
شده كه نتوانيم همزمان با تكنولوژی رشد كنيم و در نهايت به يك كشور 

عقب مانده تبديل مي شويم.
فرهنگ و آداب و رسوم با يادگيری تغيير پيدا مي كنند. زماني مي رسد كه 
ذهن و فكر شما اين دستور را به شما مي دهد كه برای رشد كردن و به 
آرامش رسيدن بايد از تكنولوژی های نوين استفاده كنيد. تكنولوژی های 
جديد مطمئنا بايد وارد كشور شوند و به مرور با فرهنگ نيز سازگاری 
پيدا مي كنند. رشد تكنولوژی به گونه ای شده است كه قدرت اختيار را 

از افراد سلب كرده است. 
واحد   سايت  يك  دارای  اكنون  هم  گردشگری  آژانس های  آيا 

هستند؟
هم اكنون سازمان تورگردانان ايران يك سايت واحد برای گردشگران 
دارد كه خدمات خود را به زبان های فارسي و انگليسي ارايه مي دهد. در 
اين سايت جامعه تورگردان ها و خدماتشان به مردم و گردشگران داخلي 
و خارجي معرفي مي شود و به سفارتخانه ها و وزارتخانه ها نيز متصل است. 
گفتني است كه۱۸۰ آژانس در اين سايت عضو هستند و گردشگران 
مسافرتي  آژانس های  تمام  سايت   به  سايت  اين  طريق  از  مي توانند 

از طريق سامانه های  نيز  اين سايت  بر  نظارت  پيدا كنند.  دسترسي 
گردشگری خصوصي كه در كشور وجود دارد صورت مي گيرد.

حقوق مسافر در گردشگری الكترونيك چگونه تعريف مي شود؟ 
قرارداد  ايران  تورگردی  زمينه  در  كمپاني  يا  گردشگر  يك  با  وقتي 
مي نويسيم، مشتری خدمات ارايه شده را در سايت، مشاهده كرده و 
تصميم نهايي خود را مي گيرد. حتي اين امكان برای مشتری وجود دارد 
كه قبل از رفتن به سفر از تمام امكانات مطلع شود. در حال حاضر 
واسطه  ها به كمك تكنولوژی از ميان رفته اند. مردم بايد در هنگام رزرو 
بليط و هتل ها و تورهای گردشگری توجه بيشتری به خرج بدهند چون 
اتفاق افتاده كه رزرو را انجام داده اند ولي به چند ستاره بودن هتل توجه 

نكرده اند و وقتي به سفر رفتند از خدمات هتل نارضي بودند.
از سوی ديگر در گردشگری يك كميته حل اختالف داريم كه به تمام 
جريانات حوزه گردشگری و تورها و آژانس های گردشگری رسيدگي 
مي كند. مثال اگر گردشگری به سفر رفت و از سفر خود ناراضي بود، 
آژانس مجبور است عين پول را به مشتری پس بدهد. اما نبايد نگاه 
بدبينانه ای نسبت به تمام تورها و آژانس های گردشگری داشت. به اين 
دليل كه آژانس های گردشگری برای حفظ اعتبار خود ريسك نمي كنند 
و مرتكب خالف نمي شوند. تنها شايد درصد ناچيزی از تورها تاكنون 

مرتكب اشتباه شده باشند.
در سفر كردن و خريد الكترونيكي، موردی كه موجب اشتباه و دردسرهای 
فراوان مي شود و در آن زمان كميته حل اختالف نيز نمي تواند از مشتری 

دفاع كند، بي توجهي به متن قرارداد است.
بارها به مسافر گفته ايم كه وقتي قصد خريد داريد، حتما به سايت های 
گردشگری الكترونيك مراجعه كرده و با دقت فرم های خريد را بخوانيد. 
قراردادها را با دقت مطالعه كنيد و به تمام ريزه كاری های قرارداد دقت 
كنيد. اگر با دقت نخوانيد مشكالت خود را در سفر بيشتر مي كنيد. پيش 
آمده كه گردشگری فرم قرارداد را با دقت مطالعه نكرده است و از تورگرد 
خود اطالعات مربوط به رزرو هتل را پرسيده و به واسطه آن زير قرارداد را 
امضا كرده است. در بيشتر مواقع مسافر به آن چيزی كه خريداری مي كند 
توجه الزم نشان نمي دهد. ما در سفر به برخي مسايل اهميت نمي دهيم 
ولي گردشگران اروپايي چون با دقت بيشتری عمل مي كنند، خود ضامن 
حقوق خود هستند و به نظر من، حقوق مصرف كننده از طريق سايت های 

الكترونيك بيشتر حفظ شده است تا روش های سنتي.
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اشكان بروج، مدرس و مشاور گردشگری و هتلداری :

دولت وارد گردشگری 
الكترونيك نمي شود 

چون دانش ندارد!

گردشگری مجازی چيست و به نظر شما در اين حوزه چه اقدامات  
موثری در كشور صورت گرفته است؟

و  گردشگری  سايت های  به  اول  نگاه  در  الكترونيك  گردشگری 
اپليكيشن هايي گفته مي شود كه افراد از طريق آن و به وسيله اينترنت و 
شبكه های مجازی بتوانند به مقاصد توريستي و تفريحي سفركرده و از 

آن محل ديدن كنند.
ولي در حقيقت و در تعريفي فراتر، گردشگری الكترونيك يعني تمامي 
فرآيندها، رويه ها و روندهای حوزه گردشگری را در بستر فناوری اطالعات 
و ارتباطات و به صورت آنالين و با ابزارهای الكترونيكي به گردشگران 
  E-TICKET،(ويزای الكترونيك)  E-VISAارايه دهيم. مثال اقداماتي نظير
الكترونيك)،  (مديريت    E-MANEGMENT،(الكترونيك (بليط های 
(محتوای   E-CONTENT الكترونيك)،  (استخدام   E-RECRUIT

الكترونيك) و .... را در حوزه گردشگری به وجود آورد.
به همين  قابل دسترسي است  دنيای مجازی دنيای بسيار بزرگ و 
كارهای  و  كسب  كه  كرده اند  تالش  نظريه پردازان  و  نخبگان  دليل 
بزرگ گردشگری را نيز به صورت بخشي از E-TOURISM در بياورند. 
در گردشگری الكترونيك برخالف برخي از عقايد و نظريات، بايد گفت 

مزايای آن بسيار بيشتر از معايب آن است.
بايد به اين نكته توجه داشت كه خون حيات بخش صنعت گردشگری 
در حال حاضر تنها از طريقE-TOURISM  و ارايه تجارت الكترونيك در 
گردشگری مهيا مي شود و سازمان گردشگری ما به خاطر نگاه سطحي 
كه به گردشگری الكترونيك داشته است، نتوانسته وارد اين عرصه شود.

در سال های اخير سازمان گردشگری نه تنها به گسترش گردشگری 
الكترونيكي كمكي نكرده و زيرساخت های الزم را فراهم نكرده بلكه با 
ايجاد محدوديت های حقوقي از پيشرفت آن در كشور نيز جلوگيری به 

عمل آورده است. 
در سال ۱۳۹۱، به روسای سازمان گردشگری توصيه كرديم كه بايد 
با تكنولوژی نوين و با استفاده از صنعت گردشگری مجازی پيش رفت 
به اين دليل كه گردشگری الكترونيك تنها راه رشد و پيشرفت سازمان 
است اما متاسفانه به دليل كوته بيني كارشناسان و فرهنگ سنتي نشست 
كرده بر اين سازمان، نظريات ما را نپذيرفتند و به مسير خود ادامه دادند.

آيا گردشگری الكترونيكي مي تواند موجب حذف دفاتر خدمات  
مسافرتي شود؟

آژانس ها و تورهای گردشگری با موج جهاني پيش رفته اند و هم اكنون 
از سيستم های آنالين و مجازی استفاده مي كنند. گرايش مردم نيز به 
استفاده از سيستم های آنالين خوب بوده است به گونه ای كه مسافران از 
طريق گردشگری مجازی، رزرو هتل ها، هواپيماها و ... را انجام مي دهند و 
نيازی نمي بينند كه مانند گذشته به ثبت نام و خريد حضوری بپردازند.

در تمام دنيا نيز مردم به همين گونه عمل مي كنند. آژانس های مسافرتي 
 OTA (online سنتي در حال از بين رفتن هستند و آژانس های آنالين
travel agency) جايگزين شده اند. بايد توجه داشت كه اين موجي است 

كه تمام افراد را با خود همراه  مي كند. با نگاهي درست تر، آژانس ها برای 
زنده ماندن بايد با موج جديد فناوری همراه شوند و استراتژی های خود 

را تغيير بدهند.
عملكرد استارت آپ هايي كه در زمينه گردشگری فعال شده اند،  

چگونه است؟ آيا تضميني برای بقای اين سيستم وجود دارد؟
اطمينان و اعتماد به سيستم گردشگری ديجيتال و استارت آپ ها را به 
اشكال مختلف مي توان تعريف كرد. در اين عرصه همواره افرادی پيشرو 
و پيشگام هستند كه وارد جريان نو مي شوند و آن را آزمايش مي كنند و 
افرادی نيز پيرو هستند و از تجارب افراد پيشرو بهره مي برند. به همين 
خاطر گفته مي شود كه اعتماد به استارت آپ ها، مرحله به مرحله و فرد به 
فرد صورت مي گيرد. اعتماد ما به شكل انتقال فردی يا هرم مانند است. 
در واقع همان گروه پيشرو هستند كه ضامن پيشرفت يك استارت آپ 
مي شوند.  استارت آپ ها همان كسب وكارهای نوپايي هستند كه در بستر 
الكترونيكي شروع شده و مردم را جذب خود مي كنند و اقدامات سنتي و 
كهنه را از ميان برمي دارند. البته نبايد از اين نكته غافل ماند كه۸۰ تا۹۰ 
درصد استارت آپ ها قبل از ورود به جامعه، از بين مي روند. تفاوت اصلي 
ميان استارت آپ و كسب و كار در اين است كه انتهايي مشخص و قطعي 

را نمي توان برای آن ترسيم كرد. 
"اوبر" يكي از اين استارت آپ ها بود كه از سال ۲۰۱۳ در جهان به وجود 
آمد و بيان كرد كه چرا ماشين ها بايد بيهوده در خيابان ها باشند؟ و 
چرا فقط بايد تاكسي ها برای جابه جايي مردم اقدام كنند؟ اين تفكر بر 
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اين اساس شكل گرفت كه از اين طريق مي توانيم هم هزينه ها و هم 
آلودگي ها را كاهش بدهيم و هم اشتغال زايي ايجاد كنيم و اين يك راه 

حل اساسي برای جوامع بود.
بعد از ۴ يا ۵ سال اسنپ وارد ايران  شد و دقيقا همان كار "اوبر" را انجام 
داد. با وجود مخالفت شهرداری و شركت های تاكسيراني، اين كسب و 
كار تازه رونق گرفت و به تدريج جامعه دريافت كه نمي تواند با اين موج 

مقابله كند.
استارت آپ ها همواره روی موج فناوری فعاليت مي كنند. به اين صورت كه 
نياز جامعه را مشاهده كرده و پس از آن به طراحي و ساخت سيستم  های 
جديدی به عنوان راه حل برای مشكالت و نيازهای جامعه مي پردازند. 
البته هميشه ساخت سيستم های الكترونيكي و مجازی مد نظر نيست، 
گاهي ممكن است كه يك وسيله جديد الكترونيكي را اختراع كنند 
يا راهبردی غير الكترونيكي، كه به پيشبرد و توسعه گردشگری كمك 

مي كند.
در واقع استارت آپ  يك تفكر و يك جامعه انساني است كه البته بايد آن 
را در شرايط زماني و مكاني مناسب آن پيش برد. مهم ترين چيزی كه در 
استارت آپ ها به آن توجه مي شود اين است كه يكي از نيازهای جامعه 
را مرتفع كند. نداشتن پشتوانه مالي، انتخاب افراد هم گروهي اشتباه، 
نيازسنجي های نادرست، ارايه زمان و مكان نامناسب و نداشتن بودجه 

تبليغات و... داليل اصلي شكست استارت آپ ها به شمار مي آيد.
را   نماد"  "تي  نيز  گردشگری  كه سازمان  بود  آمده  گزارشي  در 

معرفي كرد، آيا اين مجوز كارايي الزم را داشت؟
سازمان گردشگری "تي نماد" را به وسيله افراد ناآشنا به ملزومات كسب 
و كارهای الكترونيك و گردشگری ايجاد كرد و در همين راستا قانوني را 
بنا نهاد كه تمام سازمان های گردشگری مجازی تا زماني كه به "تي نماد" 
متصل نشده اند، نمي توانند فعاليت كنند و فيلتر مي شوند. اين تصميم 
موجب انجام يك سری اقدامات بروكراسي بيهوده شده و در نهايت 
"تي نماد" نيز كامال منحل شد. اين اقدام سازمان، تنها به آژانس ها و 
افرادی كه در اين حوزه فعال بودند ضربه زد.  استارت آپ ها در حقيقت 
واسطه های كنوني را از ميان مي برند و واسطه های نو و هوشمندی را 

جايگزين مي كنند.
دولت در زمينه گردشگری الكترونيكي چه اقداماتي را مي تواند  

انجام بدهد؟
بخش وسيعي از بدنه گردشگری برعهده دولت است. به همين خاطر 
دولت الكترونيك ايجاد شد و دولت موبايلي نيز در راه است كه تمام 
كارها در موبايل ها انجام شود. هم اكنون دولت الكترونيك به مرحله ای 
رسيده كه مردم آن را مي شناسند. ماليات ها از طريق "تكسا" پرداخت 
مي شود، بيمه ها به زودی آنالين مي شود. قبض های تلفن  نيز ديگر به 
صورت كاغذی صادر نمي شود. اين اقدامات مفيدی بوده كه در جهت 

الكترونيكي كردن سيستم های دولتي صورت گرفته است.
بايد در نظر داشت اقدامات الكترونيكي كه انجام مي شود زمان بر است 
و نياز به جا افتادن فرهنگ آن دارد تا كاربردی و اجرايي شود. مثال 
سال ها پيش فردی وارد خريد و فروش الكترونيكي شد و "ديجي كاال" 
را به وجود آورد و به اين شكل فرهنگ خريد كاالهای الكترونيكي 
از چالش های اساسي كه در خصوص  در كشور شكل گرفت. يكي 
گردشگری الكترونيك وجود دارد، ايجاد بسترهای فرهنگي مناسب 
است. به طور مثال در گذشته كار كردن با دستگاه پوز، يك فعاليت 
غيرعادی و غيرمرسوم بود ولي هم اكنون به جايي رسيده ايم كه تمام 
خرده فروش ها نيز از اين دستگاه استفاده مي كنند. به همين خاطر 
است كه معتقديم اقداماتي اين چنيني و الكترونيكي و اينترنتي نياز به 

زمان و فرهنگ سازی دارد.
البته سرعت فرهنگ سازی در اين زمينه خيلي باالست. سال هاست 
كه در زمينه بستن كمربند برای سرنشينان، تبليغ شده ولي هنوز آمار 
افرادی كه به علت نبستن كمربند آسيب مي بينند يا جان خود را از 
دست مي دهند بسيار باالست ولي فرق تكنولوژی با ابزار ديگر در اين 
است كه افراد مجبور به استفاده از آن هستند و سود و ضرر آن را به 

سرعت مشاهده مي كنند.
البته نبايد از اين نكته غافل شد كه يكي از نقاط ضعف گردشگری در 
ايران، تبادالت ارزی است چون افراد بايد پول نقد با خود حمل كنند. 
بسياری از گردشگران ريسك حمل پول نقد را نمي پذيرند و به همين 
خاطر است كه مي گوييم در زمينه گردشگری، سيستم های الكترونيكي 

يك ناجي هستند.
مدت هاست كه مردم با گردشگری الكترونيك هماهنگ شده اند  

و بيشتر اطالعات خود را از طريق همين سيستم مجازی به دست 
مي آورند، آيا مي توان گردشگری ديجيتال را جايگزين گردشگری 

تجربي و فيزيكي كرد؟  
را  آن  نمي توان  وقت  هيچ  كه  است  اقداماتي  از  يكي  تجربه سازی 
الكترونيكي يا مجازی كرد. شما شايد از طريق  VR و AR، كه همان 
واقعيت مجازی و واقعيت افزوده است و با زدن عينك بتواني در جهان 
سفر كني. يعني سيستم مجازی تمام اطالعات مكان های تاريخي را از 
لحاظ فيزيكي به شما نمايش مي دهد ولي هيچ وقت نمي تواند آن حس و 
تجربه ای را كه از حضور در تخت جمشيد يا موزه گلستان يا گالب گيری 
كاشان به دست مي آوريد، به شما انتقال دهد بنابراين واقعيت مجازی و 
دنيای واقعي بايد مكمل هم عمل كنند. يعني آن VR (واقعيت مجازی) 
انگيزه ای به افراد مي دهد كه سفر كنند. در واقع بايد در نظر داشته باشيم 
كه سيستم  الكترونيكي يك ابزار است و به همين خاطر است كه اصرار 
داريم تا بيان كنيم كه E- TOURISM جايگزين گردشگری نيست بلكه 

تنها راهي است كه به توسعه گردشگری كمك مي كند.
خوشبختانه در موزه های خصوصي از IT استفاده های درستي شده است. 
به طور مثال در موزه ملك، از تكنولوژی به بهترين شيوه استفاده مي شود 
به گونه ای كه بازديد مجازی يا نمايشگاه های مجازی را ايجاد كرده اند. 
اين اقدام باعث جذابيت موزه شده چون موزه يك مكان مرده است كه 

مي توان با استفاده از اين ابزار روح و نشاط جديدی به آن بخشيد.
فراهم سازی زيرساخت ها و امكانات الزم برای تجهيز موزه ها و مكان های 
تاريخي و خصوصي در تهران، اصفهان و شيراز آغاز شده ولي متاسفانه 
استفاده از تكنولوژی را نمي توان در تخت جمشيد كه نماد ايران است 

مشاهده كرد.
تكنولوژی در جهان به گونه ای است كه افراد وقتي به جاهای ديدني 
مي روند بتوانند از تكنولوژی واقعيت افزوده بهره ببرند. مثال وقتي به 
تفسير  و  قديمي  بتوانيم شكل  لحظه  در همان  چهلستون مي رويم 
ستون ها و نقاشي های آن را از طريق گوشي همراه مشاهده كنيم و 
به گذشته اين بنای تاريخي پي ببريم. اين ها ابزارهايي هستند كه به 

گردشگری كمك مي كنند و نبايد با ديدگاه جايگزيني به آنها نگاه كرد.
گردشگری ديجيتال از چه زماني در اروپا رايج شد؟ 

در كشورهای اروپايي از سال ۲۰۰۰ استفاده از امكانات و وسايل ديجيتالي 
در زمينه گردشگری رواج يافت و سال۲۰۱۰ اوج استفاده از اين امكانات 
بود. ما از كشورهای اروپايي در اين زمينه ۲۰ تا ۲۵ سال عقب تر هستيم.

متاسفانه در حال حاضر در ايران هنوز يك سايت گردشگری مناسب 
نداريم. البته سازمان در راستای گردشگری مجازی سايتي طراحي كرده 

كه متاسفانه هيچ گونه امكاناتي را در اختيار گردشگران قرار نمي دهد.
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در نشست هم انديشي فعاالن عرصه گردشگری الكترونيك مطرح شد:

ضرورت اعتمادسازی در گردشگری آنالين

گردشگری  جامعه  رييس  انصاری  حسن 
الكترونيك ايران خواستار همكاری و هماهنگي 
بيشتر سامانه ها و نيز حمايت دستگاه های 
مرتبط برای توسعه فعاليت های سامانه های 
مجازی و كمك به بهينه سازی فضای كسب و 
كار و نيز جلوگيری از رقابت های غيرحرفه ای 
شد كه موجب خسارت به سرمايه گذاران اين 
مجموعه مي شود. وی از دستگاه های مرتبط 
خواست نسبت به كاهش بروكراسي اداری 
و سازماني و نيز حمايت های مالي و مالياتي 
خدمات  استاندارد  قراردادهای  تنظيم  و 
برای توسعه اين بخش تاثيرگذار در اقتصاد 

گردشگری فعاليت و تالش بيشتری كنند.
مهدی  محمد  سرهنگ  نشست  اين  در 
كاكوان رييس سابق پليس فتای تهران و از 
مديران ناجا گفت: صنعت گردشگری ايران 
بايد به صنعت اول منطقه تبديل شود. وی 
در  گردشگری  حضور  ضرورت  به  اشاره  با 
فضای مجازی گفت: حضور افراد متخصص از 
صنعت گردشگری و دارای اشراف به عرصه 
الكترونيك و IT موجب شده تا فضای مجازی 
را كه الزمه فعاليت اين افراد است توسعه و 

رونق ببخشيم. وی در اين رابطه توضيحات 
و راهكارهايي پيرامون همكاری های بيشتر 
جامعه گردشگری الكترونيك و سازمان متولي 
برای ساماندهي بهتر اين عرصه با همكاری 

پليس فتا ارايه كرد.
اشتغالزايي  به  اشاره  با  كاكوان  سرهنگ  
صنعت گردشگری گفت: اميدوارم اين صنعت 
به زودی به صنعت برتر منطقه تبديل شود. 
ضرورت حضور گردشگری در فضای مجازی 
بيش از گذشته احساس مي شود و بايد در اين 
زمينه از تخصص افرادی كه هم "آی تي"  و 

هم گردشگری را مي شناسند، سود برد.
نماينده  سلحشوری  نشست،  اين  ادامه  در 
مردم تهران در مجلس و عضو شورای عالي 
آمادگي  به  گردشگری  و  فرهنگي  ميراث 
گردشگری  جامعه  با  همكاری  و  مجلس 
الكترونيك برای پيش بيني قوانين الزم اشاره 
كرد و گفت: مدتي است مجلس در خصوص 
روان سازی فعاليت ها در صنعت گردشگری 
برای رونق بخشيدن به اين صنعت پويا كه در 
بسياری از عرصه ها مغفول مانده، طرح تشكيل 
كميسيون ويژه را در دستور برنامه خود قرار 

داده است. وی گفت: ما توانستيم در برنامه 
ششم توسعه، سه ماده واحده برای توسعه اين 
بخش اضافه كنيم و برای اجرايي شدن آن در 

كميسيون مجلس پيگير خواهيم بود.
توسعه  اينكه  به  اشاره  با  سلحشوری 
فرهنگي  ميراث  حفظ  موجب  گردشگری 
با  گفت:  شد  خواهد  صنايع دستي  رونق  و 
وزارتخانه  طرح  كنيم  مي  تالش  جديت 
شدن گردشگری هم تراز با ساير دستگاه های 
تاثيرگذار در مجلس را به تصويب برسانيم و 
در اين راستا با افزايش ظرفيت ها و جايگاه 
سازمان متولي گامي برای بهبود بيشتر اين 

صنعت برداريم.
در همين راستا علي رفيعي معاون گردشگری 
استان تهران نيز با اشاره به مقررات فعاليت در 
فضای مجازی برای فعاالن حوزه گردشگری 
 ۶۵۰ از  بيش  ثبت  با  تهران  استان  گفت: 
پرونده، پرمخاطب ترين اداره كل برای ثبت 
تقاضای سامانه های خدمات سفر برای دريافت 

گواهينامه بوده است.
 وی با اشاره به برخي از شركت های خارجي 
آنالين  فروش  خدمات  ارايه  برای  ايران  در 
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نتوانسته ايم  هنوز  ما  متاسفانه  كرد:  بيان 
نظارت كافي در اين عرصه داشته باشيم لذا 
با همكاری جامعه، مي توان در بهبود شرايط 
كسب و كار خدمات سفر نتايج مطلوبي را به 

دست آورد.
رفيعي با اعالم اينكه تاكنون از ۶۲۰ تقاضا تنها 
۱۵ شركت موفق به دريافت گواهينامه های 
خود شدند گفت: ما خواستار رعايت مقررات 
سامانه ها  شركت ها،  بين  حقوق  حفظ  و 
و گردشگران هستيم و در اين امر نيز بايد 
معاون  بگيرد.  صورت  بيشتری  رسيدگي 
گردشگری استان تهران در ادامه گفت: استان 
تهران با ثبت بيش از ۶۲۰ تقاضا برای فعاليت 
در فضای مجازی پرمخاطب ترين شهر در اين 
زمينه بوده است. وی با انتقاد از نبود نظارت 
كافي و سيستم جامع برای فعاليت در حوزه 
مجازی شركت های ارايه دهنده خدمات سفر 
گفت: يك شركت عراقي توانسته بود در ايران 
به فروش بليت بپردازد و اين حاكي از آن است 

كه ما نتوانسته ايم در اين زمينه فعال باشيم.
رفيعي با اشاره به ارايه "نماد تي" برای فعاالن 
حوزه گردشگری تاكيد كرد: نبايد زمينه هايي 
را فراهم كنيم كه رشد غيرمجازها بيش از 
مجازها باشد. وی با تاكيد بر همكاری های 
صورت گرفته با پليس فتا گفت: ما برای ارايه 
گواهينامه در مرحله نخست تاييديه پليس 
فتا را مي خواهيم. رفيعي همچنين تصريح 
كرد: ما نگاه سهل تری در اين حوزه داريم و 
مي خواهيم كه ايمني مردم و جامعه در اين 

حوزه بيشتر حفظ شود.
دبير  حسين زاده  نشست  اين  ادامه  در 
گفت:  ايران  الكترونيك  گردشگری  جامعه 
اينترنتي  كار  و  كسب  مهم  تفاوت های  از 
گردشگری با ساير صنوف اين  است كه در 
سامانه های خدمات سفر، جابه جايي انسان ها 
انجام مي شود در صورتي كه در ساير صنوف 
و  ضرورت  بنابراين  كنند.  مي  جابه جا  كاال 
اعتمادسازی  برای  ويژه ای  حساسيت های 
به همين جهت، ساليق  بايد  و  دارد  وجود 
و عاليق خاص مردم بيشتر مورد توجه قرار 

بگيرد.
حسين زاده دبير جامعه گردشگری الكترونيك 
ايران با توجه به استقبال سامانه های بزرگ 
برای همكاری در كارگروه خدمات رزرواسيون 
آنالين بيان كرد: با حضور فعال تر همكاران 
و  غيرواقعي  نرخ های  مالياتي،  موضوعات 
رفتارهای غيرحرفه ای و يا رقابت های ناسالم 
طريق  از  و  احصا  مسايل،  از  بسياری  و 
اقدامات  و  ساماندهي  مرتبط  دستگاه های 
قانوني انجام خواهد شد. در ادامه اين نشست 

هر يك از مديران سامانه های بزرگ فروش 
آنالين توضيحاتي پيرامون مشكالت جاری با 
هتل ها، گردشگران و ماليات و خسارت های 
ناشي از نرخ های غير واقعي در فضای كسب و 

كار اينترنتي ارايه دادند.
حسين زاده در ادامه يادآور شد: پس از تالش 
دو ساله  جامعه در ابتدای دولت تدبير، طرح 
اعطای نشان اطمينان گردشگری در سال ۹۲ 
به تاييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری 
رسيد و سپس به كليه ادارات ابالغ شد اما پس 
از تشكيل پرونده بيش از ۶۰ شركت به دليل 
جابه جايي معاون گردشگری، اين طرح به مدت 
دو سال متوقف شد. هر چند دوباره بر اساس 

دستورالعمل جديد به جريان افتاده است.
در اين رابطه خزايي يكي از مديران سامانه های 
مطرح بيان كرد: هزينه های قابل توجه اين 
كسب وكار و اشتغالزايي بيش از ۵۰ نفر در 
هر سامانه از يك طرف و  از طرف ديگر عدم 
ذيربط  دستگاه های  از سوی  كافي  حمايت 
و نيز عدم توجه و رعايت اصول حرفه ای از 
سوی سازمان های تازه كار، بخش عمده ای از 

مشكالت اين عرصه است.
همچنين حاضران در اين نشست پيشنهادات 
و راهكارهای مختلفي را برای در دستور كار 
فوری قرار گرفتن جامعه و سازمان های مرتبط 

ارايه دادند.
در ادامه افشاری يكي از مديران سامانه های 
و  همدلي  و  وحدت  گفت:  گردشگری 
قراردادهای  تهيه  نيز  و  بيشتر  هماهنگي 
هماهنگ در چارچوب های كلي و همكاری 
مديران ارشد سامانه های مرتبط در نرخ گذاری 
و برگزاری جلسات منظم هفتگي مي تواند 
تاثير خوبي در ايجاد فضای سالم كسب و كار 

به وجود آورد.

حسن تقي زاده انصاری رييس هيات مديره 
اين  ايران در  الكترونيك  جامعه گردشگری 
نشست با ارايه گزارشي از فعاليت های جامعه 
گردشگری الكترونيك گفت: نرخ رقابتي از 
جمله مسايل سامانه های فعال در امر خدمات 

سفر است.
او با اشاره به دست و پا گير بودن مقررات 
هتل ها گفت: بايد با همه هتل ها توافق های 
كلي انجام بدهيم و قوانيني اتخاذ كنيم كه 

حقوق طرفين رعايت شود.
انصاری در ادامه با اشاره به حمايت دستگاه های 
مرتبط برای توسعه فعاليت های سامانه های 
مجاز گفت: يك دستگاه تنها متولي اين امر 
نيست بلكه همه بايد برای توسعه فعاليت در 

فضای مجازی تالش كنند.
وی همچنين به تقليل های مالياتي و كاهش 
مسافرتي  خدمات  دفاتر  برای  افزوده  ارزش 
با  مالياتي  امور  و گفت: سازمان  كرد  اشاره 
موارد قانوني مي تواند ارزش افزوده تعيين شده 
برای دفاتر خدمات مسافرتي و تورهای ورودی 

را از ۹ درصد به ۱ درصد تقليل دهد.
در اين نشست تخصصي همه مديران حاضر 
در جلسه با امضای صورت جلسه ای متعهد 
به رعايت موضوعات مورد توافق برای حفظ 
حقوق همكاران و گردشگران شدند. همچنين 
تعدادی از مديران نيز مسووليت پذيرفتند كه 
به بررسي و رصد روزانه بازار اينترنتي بپردازند 
از سوی  و مشكالت و مسايل به وجود آمده 
جامعه گردشگری الكترونيك را به سازمان های 
مرتبط منتقل كنند. به همين جهت، از اين 
پس هر دو هفته يك بار جلسات سامانه های 
آنالين خدمات سفر در محل جامعه گردشگری 
الكترونيك برای رفع مسايل و بهينه سازی 

شرايط كسب و كار برگزار مي شود.
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شماره ٣٦٢  زمستان ٩٦ ٢٤

سعيد اوحدی معاون وقت سرمايه گذاری سازمان ميراث فرهنگي اعالم كرد:

ايران امن ترين كشور منطقه 
برای سرمايه گذاری

ارايه تسهيالت در حوزه گردشگری داخلي چه   و  برای توسعه 
منابعي در اختيار داريد؟

در برنامه ششم اسناد باالدستي، صنعت گردشگری، ميراث فرهنگي و صنايع 
صنعت  به  مي توانيم  زماني  كرده اند.  تلقي  كشور  پيشران  صنعت  را  دستي 
گردشگری، صنعت پيشران بگوييم كه دارای تسهيالت اقتصادی باشد. در اين 
حوزه، ايجاد اشتغال پايدار و شاخص های متعدد برای پيشرو بودن اين صنعت 
مورد ارزيابي قرار مي گيرد. زماني كه يك صنعت به عنوان صنعت پيشران و 
توسعه ای برای كشور قلمداد مي شود، بايد الزامات و ابزار و ظرفيت های حمايت و 

پشتيباني هم برای آن صنعت فراهم شود.
در سال ۹۶ ظرفيت هايي برای توسعه سرمايه گذاری در حوزه زيرساخت های 
صنعت گردشگری ديده شد. يك ظرفيت در صندوق توسعه ملي فراهم شده 

و ظرفيتي نيز از منابع داخلي بانك ها به اين كار اختصاص داده شده است و 
همچنين در طول دو سال گذشته تالشي صورت گرفته كه سازمان ميراث 
فرهنگي بتواند در مجموعه صنايع كشور، سامانه بهين ياب وزارت صنعت معدن و 

تجارت قرار بگيرد كه خوشبختانه اخيرا اين ظرفيت هم فراهم شد.
درحال حاضر ۱۷۱۶ طرح مصوب شده است و اين طرح ها توانسته اند فرآيند اخذ 
موافقت را طي كنند. اين طرح ها در حال احداث هستند و در مقايسه با سال ۹۲ 
تا به امروز، ۵۲ درصد رشد در تاسيسات اقامتي و بهره برداری را شاهد بوده ايم. به 
عنوان نمونه تا سال ۹۲ حدود۲۰۰ هزار تخت در كشور بهره برداری شد و از ۹۲ 

تا ۹۶ حدود ۱۳۰ هزار تخت ديگر به تعداد قبلي افزوده شد.
اين اقدامات بيانگر آن است كه رويكردی جدی و استقبالي بي نظير در حوزه 
فعاالن اقتصادی به وجود آمده است كه بتوانند در اين حوزه سرمايه گذاری كنند. 
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به همين دليل اعتقاد داريم كه در اين صنعت مي توانيم شاهد اشتغال پايدار 
باشيم. در اين صنعت اگر متوسط سرمايه گذاری برای ايجاد يك شغل در صنايع 
ديگر بين ۵۰۰ ميليون تومان تا يك ميليارد تومان است در حوزه گردشگری بين 

۵۰ تا۱۰۰ ميليون تومان است.
اتفاق بسيار خوبي كه در سال ۹۷  شاهد آن خواهيم بود، سرمايه گذاری صندوق 
توسعه ملي در بخش گردشگری است. در سال ۹۶ بر اساس تفاهمي كه با 
صندوق توسعه ملي داشتيم اين سرمايه گذاری از۳۰۰ ميليارد تومان به۱۴۰۰ 
ميليارد تومان افزايش پيدا كرد يعني بيش از۴۰۰ درصد افزايش را در اين حوزه 

شاهد بوديم كه در حوزه گردشگری اتفاق بسيار خرسند كننده ای است.
سود اين تسهيالت برای گسترش گردشگری در مناطق برخوردار حدود ۱۴ 
درصد و برای مناطق غيربرخوردار يا مناطق محروم حدود۱۰ درصد است. اين 
اقدام برای فعاالن گردشگری و سرمايه گذاران بسيار جذابيت دارد و مشوق خوبي 

محسوب مي شود.
دولت تدبير و اميد دو سال پيش مصوبه ای داشت كه بر اساس آن۳۰ هزار ميليارد 
تومان به اين حوزه اختصاص دادند. اين اقدام موجب رونق بنگاه های توليدی شد. 
برای دريافت تسهيالت الزم، مراكز گردشگری و بنگاه ها بايد حداقل۶۰ درصد 

پيشرفت فيزيكي داشته باشند و حتما زودبازده باشند. 
فعاالن حوزه گردشگری برای ساخت يا تجهيز امكانات اقامتي خود اگر پروژه هايي 
باالی۶۰ درصد يا حدود۶۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته باشند، مي توانند به 
ادارات كل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری مراجعه كنند. تمام فرآيند 
معرفي و اخذ تسهيالت در استان ها انجام مي شود. ويژگي های سامانه بهين ياب 
به اين صورت است كه ما مي توانيم به فرآيند پيشرفت فعاليت ها نظارت داشته 
باشيم و در صورت به وجود آمدن هر مشكلي، امكاناتي فراهم شود كه مشكالت 
در خود استان حل شود و سرمايه گذار مجبور نباشد برای حل مشكل خود به 
تهران مراجعه كند. به همين منظور تفويض اختيارات به استان ها به شكل كامل 

صورت گرفته است.
اختصاص حدود ۳ ميليارد دالر (يك و نيم ميليارد دالر از محل صندوق توسعه 
ملي و يك و نيم ميليارد دالر از بانك ها و منابع مالي) از جمله ظرفيت های 
خوب ديگری است كه در جهت توسعه مناطق روستايي، محروم و عشايری برای 
توسعه صنعت گردشگری تخصيص داده شده است. اگر اين منابع با سرعت و 
حذف سيستم های بروكراسي و به صورت هدفمند در محل خود استفاده شود، 
شاهد يك تحول اساسي در كشور و در حوزه های مختلف به خصوص در مناطق 

روستايي و عشايری خواهيم بود.
از اين منابع سه ميليارد دالری،۱۰ درصد را به صنايع دستي و۱۰ درصد را 
حوزه  زيرساخت های  توسعه  سهم  يعني  داده اند.  اختصاص  گردشگری  به 
گردشگری۱۲۰۰ ميليارد تومان و سهم صنايع دستي نيز ۱۲۰۰ ميليارد تومان 
است. به اين معنا كه ۲۴۰۰ ميليارد تومان به حوزه گردشگری و صنايع دستي 

اختصاص يافته است.
اميدوارم هرچه سريع تر اقدامات الزم در زمينه توسعه گردشگری و بوم گردی 
صورت بگيرد. با توجه به دستور رييس جمهور، تا نيمه اول سال آينده بايد 
راهكارهای جذب منابع معرفي شوند. اين ميزان اختصاص منابع در اين حوزه تا 

كنون سابقه نداشته است.
تسهيالت در اين بخش به چه صورت در اختيار سرمايه گذار قرار  

مي گيرد؟
 بر اساس مصوبات دولت اگر فعال و سرمايه گذاری در حوزه صنعت گردشگری و 
صنايع دستي به بانك ها مراجعه كند مي تواند تسهيالتي را از منابع داخلي بانك ها 
دريافت كند و بر اساس نرخ سود مصوب كه ۱۸ درصد است وام را دريافت كند. 
سازمان ميراث فرهنگي نيز موظف است بين ۶ تا ۸ درصد اين مقدار را به صورت 
يارانه تقبل كند كه بعد از بهره برداری طرح، قابل پرداخت است. به عبارت ديگر 
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری متعهد است كه بعد از بهره برداری طرح، ۶ 

تا ۸ درصد يارانه را از محل طرح فني و اعتباری مصوب بودجه سازمان تامين 
كند يعني تسهيالت با نرخ۱۰ درصد برای سرمايه گذار محاسبه مي شود. سود 
تسهيالت توسعه مناطق روستايي بين ۴ تا ۸ درصد است. ۴ درصد برای مناطق 

مرزی كشور و ۶ تا ۸ درصد برای مناطق روستايي و محروم.
آيا سرمايه گذاران خارجي هم وارد اين حوزه شده اند؟ 

در مجموع در حوزه توسعه زيرساخت ها ۲۱ طرح را برای جذب سرمايه گذاری  
معرفي كرديم. سقف اعتبارات مصوب اين ۲۱ طرح حدود يك ميليارد دالر بوده 
كه تا به امروز حدود۳۶۰ ميليون دالر از اين طرح ها جذب شده اند. اين طرح ها 

عمدتا در استان خراسان رضوی، گلستان و كرمان بوده است.
با هدف اصلي فاصله زيادی داريم و به صورت كامل نتوانسته ايم از ظرفيت های 
گردشگری كشور استفاده كنيم. برای توسعه صنعت گردشگری بايد بسترهايي 
فراهم كنيم. مهم ترين بستر ايجاد زيرساخت های امنيتي است كه خوشبختانه 
ايران از اين مزيت بهره مند است. كشور ما در منطقه بر اساس تشخيص سازمان 
جهاني، از سطح امنيت خوبي برخوردار است و در منطقه جزو امن ترين كشورها 

محسوب مي شود.
سازمان  كننده  تعيين  مراجع  و  منابع  اساس  بر  كشور  رشد  نرخ  همچنين 
ريسك  لحاظ  از  و  است  خوب  بسيار  اقتصادی،  سازمان های  و  جهانگردی 
سرمايه گذاری در كشور توانسته ايم از رتبه ۶ به جايگاه ۵ برسيم كه يك پله ترقي 
بسيار خوب و مثبت است. از سوی ديگر ريسك سرمايه گذاری در كشور ما پايين 

آمده و زمينه برای جذب سرمايه گذاری فراهم شده است.
چه مشوق هايي برای سرمايه گذاران خارجي قرار داده ايد؟ 

يكي از پيشرفته ترين قوانين جذب سرمايه گذار خارجي، قوانين ايران است. 
در قوانين كشور سرمايه گذاران خارجي در مناطق غير برخوردار ۱۳ سال و در 
مناطق برخوردار۱۰ سال از پرداخت ماليات معاف مي شوند. سرمايه گذار مي تواند 
اصل سرمايه خود را به همراه سودش هر زمان كه بخواهد به ارز تبديل كند. 
همچنين سرمايه گذار تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد و هرگونه ريسكي توسط 
دولت جمهوری اسالمي ايران پوشش داده مي شود. به سرمايه گذار به مدت ۳ 
سال ويزای متعدد برای خود و خانواده اش تعلق مي گيرد و در صورت ايجاد 
هرگونه اختالفي، سرمايه گذار مي تواند به دادگاه های بين المللي برای حكميت 

مراجعه كند.
مواجه   مشكالتي  چه  با  خارجي  سرمايه گذار  جذب  زمينه  در 

بوده ايد؟
به طور كلي فضايي كه استكبار جهاني بر عليه ايران ايجاد كرده است، فضای 
ايران هراسي و اسالم هراسي است. اين گونه اقدامات و تحريم ها، تاثيراتي در افكار 
عمومي بين الملل دارد اما واقعيت اين است كه ظرفيت ها و مزيت های ما به 
اندازه ای رقابت پذير است كه حتي سياست های ايران هراسي را بي تاثير گذاشته 

است.
در همين راستا دكتر ظريف نيز اعالم كرد كه معاونتي را در وزارت خارجه به 
عنوان معاونت اقتصادی تعيين كرده است. اين اقدام مي تواند يك فعاليت جدی 
در زمينه جذب سرمايه گذاری خارجي باشد. به صورت طبيعي اين فرآيند هم 
يك فرآيند طوالني است كه مي توان با اقداماتي اين چنيني اين فرآيند را بهبود 

بخشيد.
اعتباراتي كه از صندوق به حوزه گردشگری اختصاص يافته است،  

بيشتر مربوط به چه حوزه ای مي شود؟
تسهيالت صندوق اعتبارات ملي به صورت عام است و اعتبار ويژه مناطق محروم 
روستايي و عشايری به صورت مشخص تعيين شده است كه اعتبار مضاعفي است 

برای بوم گردی كشور.
يكي از جاذبه های گردشگری در كشور بحث بومگردی است. به هرحال يك 
گردشگر خارجي به دنبال آشنايي با فرهنگ بومي مردم و صنايع دستي است به 
همين خاطر حوزه بومگردی كشور مي تواند به دليل زود بازده بودن خيلي سريع 



Interview

شماره ٣٦٢  زمستان ٩٦ ٢٦

به بهره برداری برسد. از طرف ديگر به ازای هر بومگردی زمينه اشتغال برای ۴ 
نفر فراهم مي شود.

با توجه به كم بودن تعداد هتل ها در شهرهای بزرگ و قدمت باالی  
آنها، آيا در زمينه هتل سازی نيز اقدامي صوت گرفته است؟ 

اعتبار۱۴۰۰ ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي و اعتبار قابل توجه سامانه بهين 
ياب و اعتبار منابع داخلي بانك ها كه به نوعي تسهيالت محسوب مي شود، برای 
تمام اقدامات اجرايي در حوزه گردشگری مثل هتل های گردشگری، بومگردی 
و .... است. در حوزه هتل های ۵ ستاره و ۴ ستاره از كمبود امكانات جدی رنج 
مي بريم. بر اساس گزارش شناخت سند جامع جهانگردی كه با همكاری سازمان 
جهاني جهانگردی تدوين شده است بايد تعداد هتل های ۵ ستاره را از۵۰ هتل 
به۱۵۰ هتل برسانيم يعني ما به۱۰۰ هتل ۵ ستاره در كشور نياز داريم. در مورد 
هتل های ۴ ستاره نيز بايد از ۱۵۷ هتلي كه هم اكنون در كشور وجود دارد به 
۴۵۰ هتل ۴ ستاره برسيم يعني حدود ۳۰۰ هتل ۴ ستاره احداث كنيم. اين 

گزارش شناختي است كه در سند جامع جهانگردی به آن اشاره شده است.
قطعا در اين حوزه بايد سرمايه گذاری جدی صورت بگيرد اما سرمايه گذاری 
در حوزه تسهيالت اقامتي، حجم سنگيني است و پروسه بازگشت سرمايه  نيز 
طوالني است. ساخت هتل ۵ ستاره حداقل ۴ سال نياز به زمان دارد اما از سوی 
ديگر براساس گزارش سازمان جهاني جهانگردی و مطالعاتي كه در كشور صورت 
گرفته است، سرمايه گذاری در هتل های ۴ ستاره و ۵ ستاره از توجيهات مالي 

بسيار خوبي برخوردار است. 
مطمئنا با توجه به باز شدن فضای كشور برای ورود خطوط هواپيمايي دنيا، 
تعداد هتل ها بايد افزايش پيدا كند. در حال حاضر هتل های موجود با كمبود 
ظرفيت های خالي در تهران و كالنشهرها رو به رو هستند. متوسط اشغال 
هتل های ما در سال، ۸۰ درصد است كه اين رقم نشان مي دهد هتل های تهران 

و كالنشهرها با استقبال متقاضيان رو به رو شده اند. 
برای سرمايه گذاری در ترميم بناهای تاريخي نيز برنامه ای داريد؟ 

درخصوص بناهای تاريخي سازمان اقدامات خوبي انجام داده است. توانسته اند 
اليحه ای را به تصويب برسانند كه برای نخستين بار به شهرداری ها در شهرهای 
بازسازی و  از منابع درآمدی خود برای  بتوانند  مختلف اختيار داده شد كه 
بهره برداری بناهای تاريخي استفاده كنند. در همين مصوبه، ظرفيتي فراهم شده 
است كه شهرداری ها بتوانند از منابع و تسهيالتي كه فراهم شده است استفاده 
كنند. فكر مي كنم در آينده رشد جدی در جهت احيای بناهای تاريخي داشته 
باشيم. يكي از موضوعات جدی در خصوص احيای بناهای تاريخي، موضوع 

اقتصادی آن است كه نياز به سرمايه سنگيني دارد. 
البته صندوق احيا و مرمت سازمان ميراث فرهنگي اقدامات خوبي در اين راستا 
انجام داده است و برای رسيدن به هدف، مكان های تاريخي و باستاني را به بخش 
خصوصي واگذار مي كنند. فهرستي از امكانات تاريخي شهرها تهيه شده كه در 
قالب يك طرح برای مدت مشخص به بخش های خصوصي واگذار شود. برای 
مثال يك كارونسرای تاريخي طي مناقصه ای به بخش خصوصي واگذار مي شود. 
در قدم اول آن كاروانسرا احيا شده و از آن نگهداری مي شود. در قدم بعدی اين 
ظرفيت برای مردم فراهم مي شود كه با تاريخ بسيار عميق و غني كشور آشنا 

شده و از آن بهره برداری كنند.
در زمينه گردشگری دريايي چه تمهيداتي انديشيده ايد؟ 

در حوزه گردگشری دريايي، علي رغم اين كه در شمال دريای خزر و در جنوب 
خليج فارس و دريای عمان را داريم ولي در زمينه گردشگری دريايي فعال 
نبوده ايم. البته اين عدم پيشرفت نيز دليل داشته است. تورهای دريايي در قالب 
كروز، به واسطه شركت های ويژه ای برگزار مي شوند. سال گذشته كروزهای 
دريايي در دنيا حدود ۱۶ درصد رشد داشتند ولي ايران در مسير راه آنها نبوده 

است.
كشتي های بزرگ با تورهای ۵-۴ روزه در كشورهای مختلف توقف مي كنند 

و از سواحل دريايي ديدن مي كنند و در دوره دو يا سه روزه كه كشتي در 
بندر توقف مي كند مسافران از جاذبه های طبيعي ديدن مي كنند. متاسفانه اين 
امكانات در كشور ما فراهم نيست. يكي از برنامه های جدی كه سازمان ميراث 
فرهنگي بر روی آن كار مي كند، بحث توسعه گردشگری دريايي است. با توجه به 
ظرفيت های كشور اميدوارم كه بتوانيم به زودی در آن چرخه صنعت گردشگری 

كروز هم قرار بگيريم و ايران نيز به عنوان يك هدف گردشگری قرار بگيرد.
شهرهای دريايي بايد دارای جاذبه هايي بر ای بازديدكنندگان و  

گردشگران باشند. به نظر نمي رسد كه ما از اين ظرفيت برخوردار 
باشيم.

تاكيد مي كنم كه حوزه گردشگری يك حوزه فرابخشي است و ما كه دارای 
سبقه مهمان نوازی هستيم قاعدتا بايد برای پذيرش مهمان ظرفيت هايي را 
فراهم كنيم. در شهرهای جنوبي و ساحلي علي رغم ۸ سال جنگ و تخريب های 
بسيار، هم اكنون شاهد رشد و شكوفايي و تغييرات بزرگ هستيم. سعي كرده ايم 

امكانات خوبي در اين شهر برای پذيرش گردشگران خارجي فراهم كنيم.
در همين راستا در استان سيستان و بلوچستان نيز اقدامات بزرگي در زمينه 
صنايع دستي انجام شده و شاهد رشد خوبي هم به لحاظ كارآفريني و هم به 

لحاظ درآمدزايي بوده ايم.
آيا توانسته ايد   درخصوص استارت آپ ها و سيستم های مجازی 

تسهيالتي فراهم كنيد و امكاناتي را به اين بخش اختصاص بدهيد؟
يكي از سياست های جدی كه سازمان بر آن تاكيد دارد استفاده از ظرفيت 
استارت آپ ها و فضای مجازی است. كارشناسان حوزه های مختلف پيش بيني 
كرده اند كه بسياری از شغل هايي كه هم اكنون در جامعه وجود دارد در آينده، 
اصال اثری از آنها نخواهد بود و بسياری از شغل هايي كه امروز وجود ندارند به 

دليل ظرفيت باالی فضای مجازی، ايجاد خواهند شد.
مثال همين امروز، بسياری از ظرفيت ها در فضای مجازی برای حمل ونقل ايجاد 

شده كه در گذشته وجود نداشت.
قطعا استارت آپ ها و فضای مجازی ظرفيت بسيار خوبي است كه ما بتوانيم 
كارهای حوزه گردشگری را وسعت ببخشيم. برنامه سازمان اين است كه نگاه 
مثبت و جديدی بر اين حوزه داشته باشيم و در قالب تفاهم نامه ای با وزارت 
ارتباطات بتوانيم زمينه ايجاد اين فرصت ها را در زمينه گردشگری فراهم كنيم و 

با برنامه ريزی مشخص آنها را محقق كنيم.
و سخن آخر؟ 

هم اكنون حدود ۵۵ منطقه نمونه گردشگری به مرحله ساخت و بهره برداری 
نمونه  مناطق  است.  گردشگری  برای  خوبي  ظرفيت های  كه  است  رسيده 
گردشگری بين استان تهران تا قم، استان مركزی، خراسان، گلستان و... داريم كه 

اين مناطق به جاذبه های جدی برای جذب گردشگر تبديل شده است.
بايد در نظر داشته باشيم كه كشور ما به لحاظ جاذبه های طبيعي و اكوتوريسم 
رتبه ۵ را در جهان به خود اختصاص داده است. به لحاظ كيفيت و ارزش های 
صنايع دستي و فرهنگ توليد آن در رتبه ۴ دنيا قرار داريم. همچنين دارای ۲۲ اثر 
بين المللي ثبت شده ميراث فرهنگي و تاريخي در دنيا هستيم كه توسط يونسكو 
ثبت شده اند. ۳۳ هزار اثر ملي در داخل كشور ثبت كرده ايم و بيش از يك ميليون 

اثر در ايران كشف شده كه برای بهره برداری از آنها برنامه ريزی مي شود. 
كشور به لحاظ جاذبه های گردشگری و تاريخي و صنايع دستي از غنای خوبي 
برخوردار است و وقتي اين ظرفيت در كشور وجود دارد، بايد تالش كنيم كه از 
اين امكانات بيشتر بهره ببريم. اين حوزه اشتغال پايدار در كشور ايجاد مي كند در 
صورتي كه در برخي از حوزه های صنايع و معدن شاهد اشتغال پايدار نيستيم. 
آمار سرمايه در گردشگری، صنايع دستي و ميراث فرهنگي يك اشتغال پايدار 
و مولد بوده است و حتي در اين حوزه ها اشتغال غير مستقيم نيز به وجود آمده 
است. امروزه بر اساس آمار سازمان جهاني جهانگردی به ازای هر۱۰ گردشگر كه 

وارد كشور مي شود يك شغل مستقيم ايجاد مي شود. 
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مكان های   از  كه  داريم  كشور  در  بسياری  عالقه مند  جوان های 
تاريخي و تفريحي كشور ديدن كرده اند و قصد دارند كه به معرفي آنها 
بپردازند. چه برنامه ريزی هايي داريد تا از اين توان داخلي برای معرفي 

فضاهای گردشگری بهره ببريد؟
توراپراتورهای مجازی را در داخل كشور فعال كرده ايم و قصد داريم از توانايي 
و قدرت علمي نسل جوان در فضای مجازی بهره ببريم. سازمان گردشگری و 
ميراث فرهنگي برنامه ريزی كرده است تا افرادی كه اطالعات الزم را دارند بتوانند 
به راحتي وارد اين عرصه شوند. از سوی ديگر ۵ ميليون دانشجو در كشور داريم 
كه اين دانشجويان مي توانند در حوزه های مختلف مثل گردشگری سالمت، 
گردشگری ورزش، گردشگری خريد و ... به ما كمك كنند. مثال دانشجوياني كه 
در حوزه پزشكي فارغ التحصيل شده اند مي توانند در حوزه گردشگری سالمت 
فعاليت كنند و اين حوزه را توسعه بخشند. دانشجويان و عالقه مندان مي توانند 
در همان استارت آپ ها به عنوان توراپراتورهای مجازی فعاليت كنند و به عنوان 

مبلغ از اين فضای به وجود آمده بهره ببرند.
مشكل گردشگری مجازی و توراپراتورها نبود زيرساخت های الزم  

در اين زمينه است. در اين شرايط اين افراد (دانشجويان و عالقه مندان) 
چگونه مي توانند فعاليت كنند و به هدف خود دست يابند؟

چون در ابتدای راه هستيم سعي كرده ايم اين فضا را به صورت ساده در كشور 
ايجاد كنيم تا تمام افراد امكان دسترسي الزم را در اين زمينه داشته باشند. البته 

تمام اين موارد در قالب بسته های گردشگری معرفي مي شوند. 
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری كه در مناطق مختلف فعاليت مي كند تقريبا 
اين قابليت را در تمام شهرها ايجاد كرده است كه افراد بتوانند از اين اپليكيشن ها 
بهره ببرند. در فضای گردشگری كشور مي توانيم از برخي فضاهای خاص و ديدني 

فيلم هايي تهيه كنيم كه توراپراتورها آنها را به نمايش بگذارند.
البته بايد در نظر داشت كه ما هم اكنون در يك دوره گذار هستيم. كشورهای 
اروپايي حدود دو دهه است كه در اين حوزه فعاليت مي كنند ولي ما با امكانات 
و تجهيزاتي كه داريم كندتر حركت مي كنيم به همين جهت در حال حاضر 

معاون گردشگری سازمان ميراث فرهنگي:

توراپراتورها 
وسيله ای برای 

تبليغ گردشگران

نمي توانيم هميشه به صورت آنالين حضور داشته باشيم. ما مي خواهيم گام اوليه 
را در ايران و با كمك متخصصاني كه در اين حوزه فعال هستند برداريم و نبايد 
سريعا به مرحله نهايي و صد در صد موضوع برويم. بايد پله به پله جلو برويم. 
خوشبختانه از طريق اين سيستم، جامعه ذينفعان را به يكديگر وصل مي كنيم به 

همين جهت مي توانيم شاهد پيشرفت خوبي در اين زمينه باشيم.
فردی كه به عنوان توراپراتور، توری را در كشور تعريف و ايجاد كرده است، نياز به 
فعاالني در حوزه گردشگری و بازاريابي دارد. هم اكنون اين توراپراتورهای مجازی 
به آنها كمك مي كنند تا پيشرفت بيشتری را در اين زمينه شاهد باشيم و منافعي 
را نيز برای آنها به وجود مي آورد. به همين جهت قصد داريم شرايطي را ايجاد 
كنيم كه تمام افرادی كه در اين حوزه فعاليت مي كنند از موقعيت موجود منتفع 
شوند. اين روش مي تواند در جذب گردشگر، رشد و توسعه صنعت گردشگری و 

همچنين فعال شدن تاسيسات گردشگری موثر باشد.
گردشگری   حوزه  متولي  عنوان  به  فرهنگي  ميراث  سازمان 

اصلي ترين نقش را در اين حوزه دارد. آيا اين سازمان توانسته قدمي 
در راستای به روز كردن خود بردارد تا شاهد برنامه های متفاوتي در 

سايت های مجازی و پربيننده باشيم؟
در حال حاضر ايراني های زيادی در خارج از كشور زندگي مي كنند حتي شماری 
از آنها دانشجو هستند كه احتماال برای گذران زندگي خود به شغل و درآمد 
نياز دارند. ما مي توانيم با ايجاد يك شبكه تبليغاتي و جذب گردشگر از طريق 

ايراني های مقيم خارج، محصوالت گردشگری خود را معرفي كنيم.
بايد روش های جذب گردشگر را تغيير دهيم و ظرفيت های بالقوه را بالفعل كنيم. 
بايد تكنولوژی را در گردشگری به خدمت بگيريم. برای همين قرار است به زودی 
شبكه ای طراحي شود تا ايرانيان مقيم خارج از كشور از آن طريق به سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری متصل شوند. آنها بايد ذايقه و سليقه 
كشوری را كه در آن سكونت دارند به سازمان انتقال دهند تا ما بر آن اساس 
محتوای تبليغي توليد كنيم و در ادامه پكيج آژانس های گردشگری ايران را در 

اختيارشان بگذاريم تا گردشگران از آن طريق راهي ايران شوند.
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كميسيون آری! فراكسيون نه

تشكيل  ضرورت  درباره  سلحشوری  پروانه   
فرهنگي  ميراث  گردشگری،  ويژه  كميسيون 
ساختار  مي گويد:  مجلس  در  دستي  صنايع  و 
كميسيون به نسبت فراكسيون، رسمي، دايمي و 
قانوني تر است. كميسيون موظف است در هفته دو 
بار جلسه بگذارد و اين در حالي است كه فراكسيون 
با  گردشگری  و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث 
حدود ۱۵۰ عضو جز برگزاری چند جلسه در يك 
سال گذشته، فعاليت ديگری نداشته است. ضمن 
اين كه همه اعضا نيز در جلسات حاضر نمي شوند و 
نسبت به برگزاری جلسات اين فراكسيون بي تفاوت 

هستند.
وی ادامه داد: كميسيون ها نسبت به فراكسيون ها 
سه  كميسيون ها  دارند.  رسمي تری  ساختارهای 
دبير در اختيار دارند در حالي كه اين امتيازات به 

فراكسيون ها تعلق نمي گيرد. من عضو فراكسيون 
گردشگری هستم اما جز چند بار كه با دوستان 
اين  كردم،  صحبت  توسعه  ششم  برنامه  درباره 
فراكسيون اقدامي در جهت تشكيل جلسه انجام 
نداده چون الزامي برای آن وجود نداشته است و با 
وجود اينكه ۱۵۰ عضو دارد اما در جلسات آن۲۰ 

نفر هم حاضر نمي شوند.
سلحشوری تصريح كرد: از سوی ديگر هر نماينده 
ما  باشد.  فراكسيون عضو  شايد همزمان در ۱۵ 
فرصت نمي كنيم در همه جلسات فراكسيون ها 
شركت كنيم اما زماني كه كميسيون، جلسه ای 
دارد ملزم به رفتن به آن جلسه هستيم. طرح ها 
و لوايح نيز به كميسيون ها ارجاع داده مي شود نه 
فراكسيون زيرا فراكسيون به كسي پاسخگو نيست. 
بنابراين تفاوت زيادی بين فراكسيون و كميسيون 

كه  مي خواهيم  ما  دليل  همين  به  دارد.  وجود 
دارای  آن،  زياد  اهميت  علت  به  گردشگری 

كميسيون ويژه باشد.
سلحشوری گفت: زماني كه در كميسيون فرهنگي 
هستيم فرصتي برای نظارت نداريم ولي وقتي كه 
داشته  گردشگری  زمينه  در  خاصي  كميسيون 
باشيم، فرصت نظارت را نيز پيدا خواهيم كرد و 
اين نظارت را از طريق سوال، ديدار يا تذكر انجام 

خواهيم داد.
سلحشوری در بخش ديگری از سخنان خود به 
موضوعات ميراث فرهنگي و گردشگری اشاره كرد 
و گفت: در راستای حمايت بيشتر از اين مؤلفه ها 
عنوان  تحت  را  ويژه ای  كميسيون  ايجاد  طرح 
دستي"  صنايع  و  گردشگری  فرهنگي،  "ميراث 
ارايه كرده ايم و تاكنون صد نماينده با امضای نامه 
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مربوطه از ايجاد اين كميسيون حمايت كرده اند. 
اميدواريم با دادن رای مثبت در صحن، تشكيل اين 

كميسيون تاييد شود. 
محسن اسالمي رييس انجمن موسسات آموزشي 
گردشگری نيز بيان كرد: تشكيل كميسيون برای 
با  مرتبط  اجرايي  دستگاه های  از  كه  است  اين 
گردشگری برای پاسخگويي دعوت شود. وی در 
خصوص افرادی كه در سازمان ميراث فرهنگي 
فعال هستند گفت: رييس سازمان ميراث فرهنگي 
قبال شهردار يكي از مناطق تهران بوده و سپس 
به عنوان رييس منطقه آزاد كيش منصوب شد 
ولي در حوزه گردشگری تاكنون فعاليتي نداشته 

و دانش و ايده ای در اين خصوص ندارد.
هتلداران  جامعه  اجرايي  مشاور  بيدگلي  عباس 
كاركرد الزم  نظر مي رسد مجلس  به  نيز گفت: 
ششم  قانون  در  ندارد.  را  سياست ها  اجرای  در 
توسعه ماده ۹۸ درباره مستثني شدن تاسيسات 
گردشگری مطالبي ذكر شده بود اما چه اتفاقي 
افتاد؟ ما قانون نظام صنفي را كنار گذاشتيم اما 
چيزی را نتوانستيم جايگزين آن كنيم. آيا صرف 

اينكه قانون داشته باشيم، كفايت مي كند؟
نصراهللا پژمان فر نماينده مردم مشهد و كالت در 
مجلس شورای اسالمي با بيان اينكه اگر بخواهيم 
به جايگاه مطلوبي در بخش صنعت گردشگری 
دست يابيم نيازمند انجام اقدامات مختلفي هستيم 
اظهاركرد: اين اقدامات بايد در حوزه قانون گذاری، 
اجرايي و غيره باشد. به عنوان مثال قوانين موجود 
بايد بروزرساني شود تا بتوانيم نيازهای قانوني در 
اين عرصه را به حد مطلوب برسانيم. وی با تاكيد 
بر اينكه امروزه برخي از قوانين در حوزه گردشگری 
به دليل عدم جامعيت، امكان فعال سازی و رونق در 
اين حوزه را فراهم نمي كند تصريح كرد: در برخي 
از عرصه های حوزه گردشگری نيز قانون مورد نياز 
وجود ندارد و بايد نياز قانوني فعاالن در اين عرصه 

رفع شود.
پژمان فر با اشاره به اينكه برای ايجاد رونق در حوزه 

گردشگری نيازمند دستيابي به نگاه جامع هستيم 
ادامه داد: مجلس شورای اسالمي آمادگي دارد در 
ويژه ای در حوزه ميراث  لزوم كميسيون  صورت 
فرهنگي، گردشگری و صنايع دستي راه اندازی 
كند و در اين زمينه همه نمايندگان آمادگي الزم 

برای همكاری را خواهند داشت.
 نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شورای 
اسالمي افزود: دولت بايد در كارهای اجرايي مربوط 
به حوزه گردشگری تسهيالت مختلفي برای فعاالن 
اين عرصه در نظر بگيرد تا حمايت مناسب انجام 

شود.
 رييس كميسيون فرهنگي مجلس شورای اسالمي 
با بيان اينكه مي توان برای رسيدن به هدف مطلوب 
در اين صنعت، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگری را به يك وزارتخانه تبديل كرد 
خاطرنشان كرد: برای حمايت از اين بخش بايد هر 

اقدامي كه مفيد است انجام شود.
استان  هتلداران  مجمع  رييس  شيرواني  شهرام 
همدان خواستار ايجاد كميسيون ويژه گردشگری 
در مجلس شورای اسالمي شد و لزوم حمايت از 
توليدات جامعه هنری و صنايع دستي را از ديگر 

موضوعات مورد نياز دانست.
وی با اشاره به اينكه توجه به صنعت گردشگری 
زمينه توسعه كشور را مهيا مي كند اظهار كرد: 
نگاه ويژه به اين بخش، جايگاه وااليي در توسعه 

اقتصادی، اجتماعي و سياسي كشور دارد.
شيرواني صنعت گردشگری را گسترده ترين صنعت 
خدماتي و سومين صنعت پردرآمد جهان دانست 
بيشتر  باعث شده  پردرآمد  اين صنعت  و گفت: 
كشورها به سرمايه گذاری بر روی آن متمركز شوند.

گفت:  همدان  استان  هتلداران  مجمع  رييس 
ايران با وجود برخورداری از قابليت های بسيار در 
بخش ميراث فرهنگي و گردشگری، مي تواند سهم 
عمده ای از درآمد را به خود اختصاص دهد. وی 
با بيان اينكه ايران اسالمي در سه حوزه ميراث 
صنايع دستي  و  گردشگری  طبيعي،  و  فرهنگي 

دارای قابليت های بااليي است، خواستار توجه به 
اين ظرفيت ها شد.

شيرواني تاكيد كرد: به منظور تحقق سياست های 
اقتصاد مقاومتي، ارتقا و گسترش جايگاه ميراث 
فرهنگي و صنايع دستي بايد مد نظر باشد كه اين 
مهم از گذر قانون گذاری و به روز كردن قوانين 

حاكميتي و نظارتي، بسيار اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به ماده ۱۲ قانون نظام صنفي كشور و 
اينكه اصناف طبق اين قانون بايد به دريافت پروانه 
موضوع صدور  داشت:  اظهار  كنند،  اقدام  كسب 
پروانه بهره برداری و فعاليت واحدهای اقامتي توسط 
سازمان ميراث فرهنگي از سوی مجامع امور صنفي 

محل تعارض قرار گرفته است.
شيرواني با بيان اينكه بايد تعرفه كاالهای وارداتي 
در زمينه صنايع دستي افزايش يابد آن را مشوقي 
حمايتي برای توسعه هنر صنايع دستي در كشور 
عنوان كرد. وی با اشاره به اينكه گردشگری و سفر 
محرک اصلي اقتصاد است، ايجاد بسترهای الزم به 
منظور توزيع عادالنه سفر در كشور را نيز خواستار 

شد.
لزوم  از  همدان  استان  هتلداران  جامعه  رييس 
قرارگيری برخي رشته های صنايع دستي مانند 
سفال، سراميك، قاليبافي و … در زمره مشاغل 
سخت و طاقت فرسا سخن راند و خواستار توجه به 

اين امر در وضع قوانين شد.
محمد ابراهيم مداحي رييس كميسيون چشم انداز 
نظام  امور نخبگان مجمع تشخيص مصلحت  و 
اعالم كرد: اين مجمع اقدام به تشكيل كارگروه 
در  كارگروه  اين  است.  كرده  گردشگری  ويژه 
هدف  با  كالن  سياست گزاری های  راستای 
تمدن سازی و تعالي اقتصاد حالل شكل خواهد 
گرفت. گردشگری حالل در حوزه فردی فعاليتي 
است كه ما را به تعالي مي رساند و در حوزه جمعي 

سبب رسيدن به تمدن بزرگ اسالمي است.
وی با طرح اين پرسش رايج مبني بر اينكه آيا 
رشد اقتصادی باعث توسعه گردشگری مي شود 
يا رشد گردشگری باعث توسعه اقتصادی خواهد 
شد؟ توضيح داد: پاسخ به دو گونه است. وقتي 
مي كنيم  نگاه  تايلند  و  يونان  تركيه،  اسپانيا،  به 
توسعه گردشگری باعث رشد اقتصادی شده است 
اما در چين، رشد اقتصادی باعث توسعه صنعت 
به  هم زمان  رسيدن  برای  مي شود.  گردشگری 
تعالي و تمدن اسالمي  در گردشگری بايد فرآيندی 
گام  در  يعني  گيرد  اسالمي شكل  انقالب  نظير 
و در گام های دوم وسوم،  اول، دولت سازی شود 
جامعه سازی و ترسيم افق آينده كه آينده سازی 

نام دارد.
وی خاطرنشان كرد: روند گردشگری رو   به  رشد 
بوده و آمار ۵  ميليون گردشگر در دولت تدبير و 
اميد روند مناسبي است اما با چشم انداز ۲۰ ميليون 
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گردشگر خارجي فاصله زيادی دارد.
مداحي تاكيد كرد: برای رسيدن به اين افق بايد 
در حوزه های نرم افزاری، سخت افزاری و مغزافزاری 
و  زيرساخت ها  توسعه  به  و  كار كرد  گردشگری 
تربيت مغزهای رشته های مرتبط و جامعه سازی و 

فعال كردن بخش خصوصي پرداخت.
رييس كميسيون چشم انداز و امور نخبگان مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: با نگاه دولتي 
نمي توانيم به توسعه گردشگری برسيم و دولت در 
افق آينده گردشگری فقط بايد نقش ناظر را داشته 

باشد.
گردشگری  كميسيون  رييس  سياوشي  مهدی   
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی استان 
و  كشور  عظيم  ظرفيت های  به  اشاره  با  كرمان 
استان كرمان در حوزه ميراث و گردشگری گفت: 
از نمايندگان مجلس خواستاريم كميسيون خاص 
گردشگری در مجلس شورای اسالمي ايجاد كنند. 
اما سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه 
كميسيون چه كارهايي مي تواند برای آژانس ها و 
تورهای گردشگری (بخش خصوصي) انجام دهد 
كه تاكنون فراكسيون نتوانسته؟ همه ما مي دانيم 
كه تفاوت فراكسيون و كميسيون، چشمگير و قابل 
توجه است اما اين تفاوت را از ديد چه شخصي بايد 

بررسي كرد؟
در ابتدای كار بيان شد كه در زمينه گردشگری در 
كشور قانوني وجود ندارد. چند سال بعد با وجود 
اعتراض های بسياری كه از سوی بخش خصوصي 
صورت گرفت، قانون هايي ايجاد شد اما آن قوانين 

منسجم و نظام مند نبودند و البته بسياری از قوانين 
تصويب شده، قابليت اجرايي و عملياتي شدن را 
نداشتند. بعد از اندک زماني، انتقادها و شكايات سر 
به فلك كشيد. البته اختالف ديدگاه هايي نيز به 
وجود آمد ولي در هر صورت هيچ نهاد مدني و 

قانوني نبود كه بخواهد اين موانع را برطرف كند.
بعد از مدتي فراكسيون نيز ايجاد شد و افرادی 
در آن عضو شدند و نظر  دادند ولي با اين وجود 
گويا هيچ وقت گوشي برای شنيدن وجود نداشت. 
شايد به دليل همين تاخير در عملكرد بود كه آثار 
تاريخي به تدريج از ميان رفتند و به مرور جذابيت 
های تاريخي كشور نيز كمرنگ تر از گذشته شد. 
روند تخريب بناهای تاريخي ادامه دارد و هم اكنون 
عده ای مي گويند تنها راه حل رفع اين مشكل ايجاد 
كميسيون تخصصي است كه در اين زمينه بتواند 
كارآمد عمل كند! يعني مي خواهند همچنان برای 
رفع مشكالت موجود، شكل رسيدگي به شكايات 
را تغيير دهند. به نوعي يك دفتر جديد در مكان 

ديگر با همان افراد به وجود بياورند.
شيوه رسيدگي به معضالت و مشكالت اجتماعي و 
فرهنگي و اقتصادی در جهان، از طريق راه حل های 
بروكراسي و سيستماتيك اداری سال هاست كه 
كشور،  در  همچنان  ما  ولي  است  شده  منسوخ 
تنها راه از ميان بردن معضالت را از طريق وضع 
قانون و استخدام افراد جديد در سيستم های اداری 
مي دانيم و البته خودمان نيز به نتيجه اين امر در 

حوزه گردشگری به خوبي واقفيم.
حوزه  در  چيزی  چه  كميسيون  تشكيل  با 

تشكيل  با  آيا  كرد؟  خواهد  تغيير  گردشگری 
افراد دلسوز و آگاه به مشكالت اين  كميسيون، 
بخش رسيدگي خواهند كرد؟ ما سال هاست كه 
ياد گرفته ايم در اين حوزه تنها به ظاهرسازی و 
ايده پردازی مشغول باشيم. ايده هايي كه مشكلي را 
حل نكرده و البته كمكي به پيشبرد و پيشرفت 

كشور نيز نخواهد كرد.
اگر اين فراكسيون به كميسيون تغيير پيدا كند، 
امضا  را  قوانين  زير  نمايندگاني  كه  بدانيد  حتم 
مي كنند كه حتي زحمت يك بار خواندن متن 
قانون را به خود نمي دهند و همچنان جلسات با 
يك چهارم ظرفيت مورد نظر تشكيل مي شود. حال 
سوال اينجاست كه آيا در مجلس فرد دلسوزی 
كه نگران وضعيت گردشگری و ميراث فرهنگي 
باشد، پيدا مي شود؟ چه كسي غير از شعار دادن 
و سخنراني مي تواند كار ديگری در اين حوزه انجام 

بدهد؟
به جای بودجه ريزی های بيهوده و تغيير فراكسيون به 
كميسيون، بهتر نيست بياييد بقايای ميراث فرهنگي 
و تاريخي كشور را حفظ كنيم تا حداقل نسل های 

آينده نيز از تاريخ و ميراث كشور بهره ای ببرند؟
بهتر نيست به جای اين همه كارهای بي ثمر در 
دست  به  كامل  را  حوزه  اين  گردشگری،  زمينه 
بخش های  به  تنها  و  بسپاريد  خصوصي  بخش 
 ... و  نفت، خانه سازی، جاده سازی  مثل  زودبازده  
توجه كنيد؟ آنچه ما در زمينه گردشگری از نگاه 
دولت مي بينيم، يك بيابان خشكيده است كه هيچ 

سودآوری برای دولت به همراه ندارد.

Report
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گردشگری  حوزه  در  موفق  كشورهای  اغلب 
اين نقش  و  اجرايي دولت عبور كرده  از نقش 
نيمه  خصوصي  و  خصوصي  بخش  های  به  را 
واگذار كرده  اند. در همين راستا، شاهد بوده ايم 
كه بدنه دولت ها كوچك  شده و دولت تنها به 
سياست  گزاری  و  هماهنگي  نظارتي،  وظايف 
بدنه  برعكس،  ما  در كشور  اما  مي  پردازد  خود 
شده  بزرگ  بسيار  سال ها  اين  در  گردشگری 
است و دولت تمامي نقش  ها را يك  تنه بر عهده 
 گرفته و اجرا مي  كند در حالي  كه بايد قبل از 
هر چيز به تغيير نگاه سنتي خود كه حاكي از 
نوعي بي  اعتمادی به ساير بخش  ها از جمله بخش 
 خصوصي است بپردازد و بيشتر امور را به بخش 
خصوصي واگذار كند. از طرف ديگر بخش دولتي 
بيش از بخش  خصوصي با محدوديت  ها دست  به 
 گريبان است و از آمادگي كمتری برای مواجهه و 
هضم تغيير برخوردار است. در صورتي  كه بخش 
 خصوصي مي تواند به  سرعت آزمايش، جذب يا 

تعديل كند. 
از تبديل سازمان ميراث فرهنگي  بارها صحبت 
و  آمده  ميان  به  وزارتخانه  يك  به  گردشگری  و 
باری  آخرين  است.  شده  فراموش  بعد  اندكي 
وزارتخانه  ای  دارای  خود  برای  گردشگری  كه 
شهيد  دولت  زمان  سال۱۳۵۹  به  بود،  جداگانه 
كه  بود  دولت  همان  در  و  مي  گردد  باز  رجايي 
وزارت جهانگردی منحل شد. از آنجا كه كشور 
ما به لحاظ تاريخي و طبيعي جذابيت های فراواني 
برای گردشگر داخلي و خارجي دارد و به خوبي 
راستای  در  فرهنگي  ميراث  سازمان  از  مي  تواند 
درآمدزايي بهره مند شود اما اين سازمان آن طور 
كه بايد و شايد عملكرد قابل دفاع ندارد. بسياری 
از كارشناسان اقتصادی و گردشگری اعتقاد دارند 
نياز  از  اعظمي  بخش  مي  تواند  سازمان  اين  كه 
مالي كشور را برآورده كند اما از آنجا كه نتوانسته 
به انتظارات پاسخ دهد منتقدان تا پای تغيير اين 
سازمان به وزارتخانه پيش رفته  اند. حتي مجلسي ها 
فارغ از تجربه تلخ ايجاد وزارت های جديد، به دنبال 
ايجاد وزارت گردشگری هستند. صنعت گردشگری 
در دنيا دارای رتبه سوم اقتصادی است و حتي در 
سال های اخير اين صنعت تالش دارد رتبه ثروت 
آفريني خود را ارتقا دهد. خوشبختانه ايران كشوری 

با گذشت ۳۰ سال از تصويب آخرين قانون:

تاسيس وزارتخانه گردشگری 
درمان درد نيست

با ظرفيت  های قابل توجه در جاذبه  های تاريخي و 
طبيعي است. سوالي كه مطرح مي شود اين است 
كه آيا وزارت شدن سازمان ميراث فرهنگي، عقب 

ماندگي اين صنعت را جبران مي كند؟
طبق سند چشم انداز بيست ساله، تا سال۱۴۱۰ 
گردشگری  صنعت  از  كشور  درآمدزايي  بايد 
فعلي  عملكرد  با  كه  برسد  دالر  ميليارد  به۲۰ 
سازمان ميراث فرهنگي، مجلسي ها نگران دست 
اين  از  بلند مدت هستند.  اين هدف  به  نيافتن 
وزارتخانه  خواهان  مجلس،  نماينده های  روی 
شدن سازمان ميراث فرهنگي هستند. البته بايد 
عقب   فرهنگي  ميراث  سازمان  كه  داشت  توجه 

ماندگي های زيادی دارد. 

تبديل فراكسيون گردشگری به 
كميسيون

دادگستری  رسمي  كارشناس  فرزانه  پروين 
تبديل  است  معتقد  گردشگری  پرونده های  در 
به كميسيون  فرهنگي  و  فراكسيون گردشگری 
گردشگری، مي تواند گام مفيدی در توسعه اين 
صنعت باشد و از اين طريق، افراد ذی صالح و آگاه 
مي توانند وارد اين حوزه تخصصي شوند. همچنين 
فعاليت های  تسريع  موجب  مي تواند  اقدام  اين 

گردشگری شود.
بسياری از صاحب نظران و كارشناسان اين حوزه 
عقيده دارند كه اگر دولت بخواهد در اين زمينه 
گامي بردارد حتما مي تواند موجب رشد و توانمندی 
صنعت گردشگری شود ولي ما در سال های اخير 
بوده ايم و  نواقص زيادی در قوانين كشور  شاهد 
تا زماني كه اين نواقص قانوني از طرف دولت و 
حوزه  اين  در  نمي توان  نشود،  برطرف  مجلس 

فعاليتي انجام داد.
آنچه امروزه در حوزه گردشگری شاهد آن هستيم 
وجود قوانين و دستورالعمل هايي است كه تاريخ 
انقضای آن به ۳۰ سال پيش مربوط مي شود و 
مطمئنا اين قوانين كهنه، هم اكنون نمي توانند به 

پيشرفت صنعت گردشگری كمك كنند.
وی در ادمه افزود: از لحاظ حقوقي و كاركردی 
ميراث  و  گردشگری  سازمان  شدن  تبديل  با 
فرهنگي به وزارتخانه گردشگری، كامال مخالفم. 
به دليل اينكه وزارتخانه شدن سازمان گردشگری، 

عملكرد اين نهاد را كاهش مي دهد و آن را به ساير 
وزارتخانه های موجود در كشور تبديل مي كند كه 

عملكرد و قابليت منحصر به فرد و ويژه ای ندارند.
بايد در نظر داشته باشيم كه گردشگری يك فعاليت 
وزارتخانه  يك  داشتن  با  تنها  و  است  فرابخشي 
نمي توان تمام عملكردها و فعاليت های اين بخش 

را تحت كنترل، نظارت و هدايت قرار داد.
وزارتخانه شدن سازمان گردشگری، 

تحت تاثير يك ديد سياسي است
 فرزانه با اشاره به بيست سال تجربه فعاليت خود در 
سازمان گردشگری گفت: تبديل شدن اين سازمان 
به وزارتخانه تنها مي تواند ناشي از يك ديد سياسي 
باشد كه عملكرد اين سازمان را محدود مي كند. بايد 
در نظر داشته باشيم كه تبديل شدن اين سازمان 
به وزارتخانه موجب مي شود سازمان و نهادهای 
باالدستي، بر وضعيت اين نهاد نظارت بيشتری 
داشته باشند و همچنين دستورالعمل هايي به وجود 
بيايد كه شايد همين فعاليت های نيم بند اين حوزه 

را هم به تعويق بياندازد.
اين صنعت در كشور  بزرگترين مشكلي كه در 
داريم اين است كه جهانگردی را هميشه دولتي 
مي بينيم و به دستگاه های خصوصي و ايده های 
شخصي اجازه ورود نمي دهيم. در صورتي كه اگر 
خالقيت های بخش خصوصي وارد اين حوزه شود، 

مطمئنا شاهد پيشرفت بيشتری خواهيم بود.
دولت در زمينه گردشگری تنها تشكيالت عريض و 
طويلي را ايجاد كرده است كه كارايي الزم را ندارند. 
همچنين بايد توجه داشت كه سازمان های گسترده 
بوروكراسي  اقدامات  شدن  بيشتر  موجب  تنها 
زمان  و  هزينه  ديگر،  عبارت  به  شد.  خواهند 
افرادی را كه مي خواهند در اين زمينه گام موثری 
بردارند، افزايش داده ايم و همچنين مانع تراشي ها و 
چالش های گسترده ای نيز در اين زمينه برای افراد 

صاحب سبك و نظر ايجاد كرده ايم.
اين  شدن  مطرح  كه  داشت  نظر  در  بايد  البته 
موضوع (تبديل شدن سازمان به وزارتخانه) ناشي 
از توجه نماينده های مجلس به موضوع گردشگری 
بوده است اما من معتقدم اگر فردی تمايل و ايده ای 
در زمينه گردشگری داشته باشد، به موضوعات 
متفرقه توجهي نخواهد كرد و تنها به پيشبرد هدف 

خود مي انديشد. 
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يازدهمين نمايشگاه گردشگری و صنايع وابسته بار ديگر با شعاری تكراری برگزار شد:

ايران فراتر از انتظار

بيش از ۵۰ درصد معضل اشتغال از 
طريق توسعه گردشگری برطرف 

مي شود
علي اصغر مونسان معاون رييس جمهور و رييس 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری 
گفت: از آنجا كه گردشگری يك حوزه فرابخشي 
است و نتايج و منافع عايد از آن نيز نصيب همه 

مي شود بنابراين همه ارگان ها بايد سهم مربوط به 
خود را در اين زمينه ايفا كنند.

مونسان در مراسم افتتاحيه يازدهمين نمايشگاه 
بين المللي گردشگری و صنايع وابسته گفت: در 
سالي كه از سوی سازمان ملل متحد "گردشگری 
صنعت  بود،  گرفته  نام  توسعه"  ابزار  پايدار، 
به  داد  ادامه  خود  رشد  به  همچنان  گردشگری 

گونه ای كه طبق آخرين آمار در سال ۲۰۱۷ با 
رشدی معادل ۷ درصد، جهان شاهد جابه جايي 
يك ميليارد و ۳۲۲ميليون گردشگر بين المللي بود 
كه از سال۲۰۱۰ تاكنون باالترين نتايج را نشان 

مي دهد.
عنوان  به  گردشگری  امروز  كرد:  تصريح  وی 
سومين صنعت و بخش بزرگ صادراتي جهان با 
قابليت باالی اشتغالزايي و توسعه جوامع محلي و 
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با گردش مالي۱۴۰۰ميليارد دالری، مولد۱۰درصد 
توليد ناخالص جهان است و به ازای هر ۱۱ شغل در 
جهان يك شغل مربوط به حوزه گردشگری است. 
مشاغلي  دنيا  در سراسر  نفر  جمعا ۱۰۸ميليون 
مرتبط با بخش گردشگری دارند و سه برابر اين 
رقم نيز مشاغلي است كه به نحوی غيرمستقيم 
وابسته به صنعت گردشگری است. براساس پيش 
بيني سازمان تجارت جهاني تا سال۲۰۲۰ تعداد 
يك   بر  بالغ  رقمي  به  دنيا  كل  در  گردشگران 
ميليارد و ۶۰۰ ميليون نفر خواهد رسيد و بيش 
از ۵۰ درصد معضل اشتغال در كشورهای در حال 
توسعه از اين طريق رفع خواهد شد. در ظرفيت 
اشتغالزايي گردشگری همين بس كه مي توانيم در 
كشورمان با رقمي اندک و در حدود ۵۰ ميليون 
تومان در حوزه گردشگری ايجاد شغل كنيم، در 
حالي كه برای ايجاد شغل در اكثر صنايع ۸ تا۱۰ 
برابر اين رقم مورد نياز است. با چنين ظرفيت هايي 
توجه به صنعت گردشگری مهم ترين راهكار برون 
رفت از اقتصاد متكي به نفت، ايجاد اشتغال ارزان و 
توزيع جغرافيايي عادالنه ثروت بر اساس داشته ها 
و ظرفيت های بومي و تحقق ايده اقتصاد مقاومتي 

مبتني بر درون زايي با نگاه جهاني است.
معاون رييس جمهور افزود: نگاهي به داشته های 
از  نشان  كشورمان  طبيعي  و  فرهنگي  تاريخي، 
غنای ايران در جاذبه های گردشگری دارد. وجود 
يك ميليون سايت تاريخي، فرهنگي، طبيعي، بيش 
از ۳۴هزار اثر ثبت شده به عنوان آثار ملي و ثبت ۲۲ 
اثر به عنوان آثار جهاني، ايران را در زمره يكي از 
كشورهای برتر دنيا از نظر جاذبه های گردشگری 
قرار داده و در حال حاضر جايگاه جهاني ايران در 
ثبت آثار تاريخي و طبيعي رتبه ۱۱ و در ثبت 
جهاني آثار ناملموس رتبه ۷ است. ايران با چنين 
جذابيت  های بي  بديل در كنار برخورداری از امنيتي 
تسهيل كننده  ای  و  مثبت  عوامل  و  مثال زدني 
همچون اشتياق فزاينده گردشگران برای تجربه 
سفر به ايران، همكاری روزافزون بخش خصوصي، 
تمايل سرمايه گذاران به سرمايه گذاری در حوزه 
گردشگری و عزم راسخ دولت برای اولويت دهي 
برای  مناسب  زمينه هايي  دارای  صنعت،  اين  به 
عينيت بخشي به چشم انداز ۲۰ميليون گردشگر تا 

سال ۲۰۲۵ است.
و  صنايع دستي  ميراث فرهنگي،  سازمان  رييس 
اسالمي  اضافه كرد: دولت جمهوری  گردشگری 
ايران با درک اهميت گريزناپذير صنعت گردشگری 
در اقتصاد جهاني و توسعه پايدار، عزم خود را برای 
از پيش اين صنعت در راستای  شكوفايي بيش 
كرده  كشور جزم  اقتصاد  در  واقعي  ايفای سهم 
است. بر اين اساس، رويكردها و اقدامات متعددی 
گردشگری  صنعت  پذيری  رقابت  افزايش  برای 
ايران در دستور كار و اجرا قرار گرفته كه از آن 

جمله مي توان به تدوين برنامه ملي برای توسعه 
گردشگری، تقويت همكاری هم افزا ميان بخش 
كارهای  و  كسب  حوزه  در  خصوصي  و  دولتي 
گردشگری، حمايت از كارآفرينان خالق و نيروهای 
نخبه و كسب و كارهای نوپا در اين صنعت درآمدزا 
و اشتغال آفرين، تنوع بخشي موضوعي و جغرافيايي 
اساس  بر  گردشگری  خدمات  و  محصوالت  به 
زمينه سازی  منطقه ای،  منحصربه فرد  مزيت های 
برای بهره گيری از فناوری اطالعات و ارتباطات در 
راستای توليد و اشاعه محتوا، گسترش بازاريابي 
محصوالت گردشگری، توسعه مقاصد گردشگری 
در چارچوب طرح های شهر  روستايي  و  شهری 
در  سرمايه گذاری  تقويت  بوم گردی،  و  گردشگر 
و  تبليغات  توسعه  و  گردشگری  زيرساخت های 
بازاريابي در سطح بين الملل با نگاه ويژه به ايرانيان 

خارج از كشور اشاره كرد.
مونسان ادامه داد: در اين ميان بي شك برگزاری 
رويدادها و نمايشگاه های بين المللي به عنوان يكي از 
ابزارهای موثر و كارآمد در معرفي مقاصد گردشگری، 
بين  چهره به چهره  ارتباط  امكان  فراهم سازی  با 
عرضه كنندگان و مصرف كنندگان خدمات و ايجاد 
بستر مناسب برای افزايش تعامالت و همكاری های 
درون بخشي و بين بخشي، مي تواند نقشي موثر در 
اين صنعت  بالفعل  بالقوه و  معرفي ظرفيت های 

بزرگ و رو به رشد ايفا كند.
وی گفت: اين يك واقعيت گريزناپذير است كه 
ظرفيت های بالقوه گردشگری يك سرزمين تنها 
بالفعل  به جهانيان،  آن  در سايه معرفي درست 
خواهد شد و تا زماني كه گردشگران بين  المللي 
از داشته های فرهنگي، تاريخي و طبيعي كشور 
ما بي خبر باشند نمي توان به حضور آنان در ايران 
اميد بست. با چنين رويكردی در سراسر جهان 
گردشگری  عظيم  نمايشگاه های  برگزاری  شاهد 
برای معرفي و عرضه توانمندی های كشورها در 
اين صنعت پرسود هستيم و دولت ها به اين باور 
رسيده اند كه هرگونه سرمايه گذاری در اين عرصه 
تحقق  عوامل  از  بلكه  است  برگشت پذير  نه تنها 

توسعه پايدار كشورها محسوب مي شود.
معاون رييس جمهور يادآور شد: بر همين اساس 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری 
ضمن حضور فعال در رويدادهای جهاني مربوط به 
حوزه های فعاليت خود، برگزاری و توسعه كمي 
تهران  گردشگری  بين المللي  نمايشگاه  كيفي  و 
نمايشگاه  اين  است.  داده  قرار  كار  دستور  در  را 
فرصتي است برای معرفي قابليت ها و ظرفيت های 
بخش خصوصي و دولتي ايران و ساير كشورهای 
شركت كننده در ارايه انواع خدمات گردشگری و 
افزون بر اين، مجالي را فراهم مي كند تا مخاطبان 
و  جاذبه ها  با  رويداد،  اين  خارجي  و  داخلي 
ظرفيت های گردشگری ۳۱ استان ايران زمين آشنا 

شده و به تجربه كردن آن ترغيب شوند.
مونسان افزود: واقعيت اين است كه ما هم اكنون 
عالوه بر وجود داشته های فراوان تاريخي و طبيعي 
است،  گردشگری  توسعه  اوليه  ملزومات  از  كه 
و  ريلي  امكانات  همچون  بالقوه ای  ظرفيت های 
هوايي، اقامتگاه ها و سايت های ورزشي و تفريحي 
داريم كه بايد از طريق صنعت گردشگری بالفعل 
گردشگری  بازار  در  رقابت  برای  واقع  در  شوند. 
جهاني چاره ای جز استفاده و مديريت بهينه همه 
امكانات بالقوه كشور برای ارتقای كمي و كيفي 
محصوالت گردشگری و در عين حال پايين آوردن 

قيمت اين محصوالت نداريم.
و  صنايع دستي  ميراث فرهنگي،  سازمان  رييس 
گردشگری تصريح كرد: بدون شك تحقق چنين 
ميراث فرهنگي،  سازمان  برعهده  صرفا  موضوعي 
كه  آنجا  از  و  نيست  گردشگری  و  صنايع دستي 
گردشگری يك حوزه فرابخشي است و نتايج و 
منافع عايد از آن نيز نصيب همه مي شود، لذا همه 
ارگان ها بايد سهم مربوط به خود را در اين زمينه 
ايفا كنند. از سويي فراموش نكنيم گردشگری يك 
صنعت كامال وابسته به فرصت های زماني و مكاني 
است، به اين معنا كه تابستان و زمستانش نبايد 
يكي ديده شود و جنوب و شمالش برنامه هايي 
متفاوت مي طلبد و بايد برای هر فصل و هر منطقه ، 
برنامه و بسته گردشگری متناسب با آن داشته 

باشيم.
وی ادامه داد: بر اساس اين ضرورت ها و رويكردها، 
نمايشگاه گردشگری امسال را هدفمند و مبتني 
بر شناخت ظرفيت ها و نيازها و همچنين جلب 
حداكثری مشاركت ها طراحي كرده ايم. رونمايي 
از سامانه يكپارچه و هوشمند راهبردهای مديريت 
شاخص  اتفاقات  از  كشور  گردشگری  صنعت 
فرصتي  سامانه  اين  و  است  امسال  نمايشگاه 
فراهم مي كند تا تمامي عالقه مندان، ذی نفعان و 
به يك  متخصصان گردشگری ضمن دسترسي 
گردشگری،  ظرفيت های  حوزه  در  جامع  بانك 
پيشنهادها،  نظرات،  آنالين  به صورت  بتوانند 
انتقادات و ايده های خود را به اشتراک بگذارند و در 
واقع بستری فراهم مي شود تا همه پای كار بيايند و 

در اين عرصه مهم مشاركت كنند.
معاون رييس جمهور افزود: همچنين در نمايشگاه 
امسال محورهای مهمي همچون گردشگری حالل، 
غذا،  گردشگری  خانواده،  و  كودک  گردشگری 
سفر به مقاصد ناشناخته گردشگری، گردشگری 
اقوام،  و  هنری  عشايری، گردشگری  و  روستايي 
گردشگری صنايع دستي و سوغات و به خصوص 
گردشگری استان ها متناسب با ظرفيت های پايه ای 
هر استان مورد توجه ويژه قرار گرفته است تا نوعي 
رقابت و پويايي بين ۳۱ استان كشور برای معرفي و 
عرضه تمام داشته ها و توانمندی هايشان در راستای 
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جذب گردشگر داخلي و خارجي ايجاد شود.
مونسان اضافه كرد: فراموش نكنيم وظيفه و رسالتي 
سنگين در حوزه ايجاد اشتغال بر دوش گردشگری 
گذاشته شده است و به اميد خدا در سال آينده 
با  را  گردشگری  حوزه  برنامه های  جدی  به طور 

رويكرد اشتغالزايي دنبال خواهيم كرد.

بي توجهي به زنجيره گردشگری
علي ربيعي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي گفت: 
گردشگری آثار بسيار فراواني دارد. همچنين اين 
صنعت آثار سياسي نيز دارد و بايد از اين صنعت 

برای توسعه كشور استفاده كرد.
 ربيعي در مراسم افتتاحيه يازدهمين نمايشگاه 
گردشگری و صنايع وابسته گفت: نشاط و شادی 
و  است  امروز  جامعه  در  مهمي  بسيار  موضوع 
گردشگری مي تواند اين مهم را در كشور نهادينه 
كند، تمام برنامه ريزی های ما بايد معطوف به نشاط 
و شادابي باشد. وی ادامه داد: دو موضوع مهم كه 
امروز مساله مهم وزارت كار است، اشتغال و افزايش 
زمينه  دو  هر  در  گردشگری  است.  عمومي  رفاه 
مي تواند آثاری داشته باشد، افرادی كه در اين حوزه 
نخبه هستند بايد اين مهم را بدانند و در اين حوزه 

فعاليت كنند.
وزير كار اضافه كرد: جاذبه های تاريخي و طبيعي و 
همچنين جاذبه مذهبي در كشور ما فراوان وجود 
دارد. گردشگری سالمت نيز رونق گرفته است اما 
جايگاه اين صنعت در كشور مناسب نيست. نظام 

مقررات  گيرد.  قرار  بازنگری  مورد  بايد  ما  تدبير 
تشويقي را بايد بررسي كنيم و بايد بدانيم فقط 
صنعت كارخانه ای نمي تواند اشتغال ايجاد كند. 
صنعتي مثل گردشگری مي تواند اشتغال و درآمد 

در پي داشته باشد.
كرد:  تصريح  اجتماعي  رفاه  و  تعاون  كار،  وزير 
گردشگری مي تواند رتبه اول ايجاد اشتغال كشور 
بايد  كار  و  كسب  فضای  بهبود  باشد.  داشته  را 
اين صنعت  فعاالن  ما مي خواهيم  و  ايجاد شود 
پيشنهادهای خود را برای بهبود فضای كسب و 

كار ارايه دهند.
وی ادامه داد: بحث بعد، موضوع نرم افزاری است 
بايد بر روی جاذبه ها متمركز شويم. در اين دوره 
جديد شوراها، بحث گردشگری مورد توجه قرار 
گرفته است. سرمايه گذاری بر روی جاذبه ها را بايد 
مورد توجه قرار دهيم، كنشگران عرصه گردشگری 
بايد بر روی جاذبه ها كار كنند، سرعت اشتغال در 

گردشگری ۲ونيم برابر ساير حوزه ها است.
ربيعي خاطرنشان كرد: سهم بخش گردشگری 
از توليد ناخالص داخلي كشور ۷,۷ درصد است 
و سهم اشتغال اين صنعت ۵,۶ درصد است كه 
بايد اين ارقام افزايش پيدا كند. آژانس ها، خدمات 
تبليغاتي جذب  سازمان های  زميني،  حمل و نقل 
گردشگری و اقامت گردشگران همگي جزو زنجيره 
گردشگری است كه بايد از اين ظرفيت برای ايجاد 
اشتغال استفاده شود، تا از اين صنعت برای ايجاد 

۱۲۰هزار شغل بهره ببريم.

اقوام  است.  تمدني  حوزه  يك  ايران  گفت:  وی 
متفاوت و متنوعي در كشور ما وجود دارد. اين 
حوزه تمدني بايد به حوزه گردشگری متصل شود. 
متاسفانه كمتر به اين حوزه توجه شده است. بايد 
تعريف شود، خوشبختانه  مسيرهای گردشگری 
هفت مسير تعريف شده است و ما تالش مي كنيم 

اين مسير را دنبال كنيم.

نمايشگاه گردشگری با شعار "ايران، 
فراتر از انتظار" برپا شد

گفت:  گردشگری  معاون  محب خدايي  محمد 
يازدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگری و صنايع  
وابسته تهران، به عنوان مهم ترين رويداد گردشگری 
كشور كه در تقويم سازمان جهاني گردشگری به 
با هدف معرفي ظرفيت ها و  ثبت رسيده است، 
"ايران،  شعار  داخلي،  گردشگری  توانمندی های 

فراتر از انتظار" را در دستور كار خود قرار داد.
 معاون گردشگری گفت: يكي از بخش هايي كه 
در صنعت گردشگری اهميت بسيار زيادی دارد، 
نمايشگاه ها  اين  نمايشگاه های گردشگری است. 
مي توانند ابزار قدرتمندی برای جذب گردشگران 

در فصل كم رونق گردشگری باشند.
محب خدايي اضافه كرد: نمايشگاه قابليت ايجاد 
توازن جغرافيايي و فصلي گردشگران را داراست. 
اين رويداد برای يك منطقه يا جامعه محلي اين 
فرصت را فراهم مي سازد تا تمايز خود را اثبات كند، 
خودش را معرفي كند، غرور محلي را افزايش دهد 
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و رفاه اجتماعي و اقتصادی منطقه را ارتقا بخشد.
وی تصريح كرد: برگزاری اين دوره از نمايشگاه 
انعكاس  و  خاص  ويژگي های  به  توجه  هدف  با 
منطقه،  و  استان  هر  منحصربه فرد  ظرفيت های 
حوزه  در  خصوصي  بخش  فعاالن  از  حمايت 
مناسب  معرفي  برای  بسترسازی  و  گردشگری 
بهره گيری  بخش،  اين  دستاوردهای  و  اقدامات 
از حمايت و مشاركت های مادی و معنوی ساير 
بخش ها و دستگاه ها و ايجاد فضای رقابتي ميان 
فعاالن و دست اندركاران گردشگری با هدف بهبود 
و تقويت عرضه خدمات گردشگری و رونق عرضه 
و تقاضا در اين صنعت در دستور كار قرار گرفته 

است.
محب خدايي افزود: اين نمايشگاه در فضايي بالغ 
و ۳هزار  سالن سرپوشيده  مترمربع  هزار  بر ۴۱ 
به لحاظ  كه  است  شده  برپا  باز  فضای  مترمربع 
مساحت نسبت به سال گذشته از رشد ۱۶درصدی 

برخوردار بوده است.
از  دوره  اين  در  داد:  ادامه  گردشگری  معاون 
نمايشگاه در بخش داخلي ۴۳۰ شركت داخلي و 
در بخش بين المللي۷۰ شركت خارجي مشاركت 
دارند و بررسي ميزان مشاركت در نمايشگاه در 
اين دوره حاكي از روند روبه رشد آن در مقايسه 
با دهمين دوره در سال گذشته با رشدی بالغ بر 

۸درصد است.
وی گفت: سه بخش گردشگری غذا، گردشگری 
گل و گردشگری كودک برای اولين بار است كه در 

نمايشگاه بين المللي تهران برپا مي شود.

تحقق واقعي اقتصاد بومي محور در 
گردشگری 

هماهنگي  مجمع  دبير  حمزه زاده  جمشيد 
يازدهمين  افتتاحيه  در  گردشگری  تشكل های 
كه  كرد  تاكيد  گردشگری  بين المللي  نمايشگاه 
تجارت  كاروان  به  تا  است  فراهم  فرصت  اكنون 

گردشگری جهاني بپيونديم.
دبير مجمع هماهنگي تشكل های گردشگری گفت: 
يازدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگری فرصتي 
مناسب است كه در آن بسياری از بخش های درگير 
و فعال اين صنعت، صميمانه و با احساس مسووليت 
ويژه تالش مي كنند با استفاده از فضاهای موجود، 
زمينه تحول صنعت گردشگری را فراهم كنند و 
با ايجاد كار و اشتغال مولد و پايدار برای جوانان، 
اقتصادی فعال تر از گذشته را در راستای تحقق 

واقعي اقتصاد بومي محور مقاومتي فراهم كنند.
وی افزود: پديده گردشگری موضوعي نيست كه 
كشورها مواهب همه جانبه آن را ناديده بگيرند، 
و  مرز  بدون  است  جهاني  ما  روی  پيش  جهان 
پر از تجربه، آگاهي و خردمندی. اكنون فرصت 
فراهم است تا به كاروان تجارت گردشگری جهاني 

بپيونديم.
حمزه زاده ادامه داد: بخش خصوصي و تشكل های 
گردشگری كه در سه دهه گذشته با تمام توان 
تالش  گردشگران  به  خدمتگزاری  عرصه  در 
را  متعددی  نشيب های  و  فراز  و  داشته  فراوان 
انتظار  كشور  عالي  مسووالن  از  كرده اند  تجربه 
و  محوری  نقش  كه  كنوني  شرايط  در  دارند 
اثرگذار گردشگری در اين مقطع زماني حساس 
به  اعتماد  با  است  شده  هويدا  پيش  از  بيش 
بخش خصوصي و حركت در راستای تسهيل و 
روان سازی فعاليت های فعاالن صنعت گردشگری 
و حمايت از تشكل های موجود، از توان، تجربه 
اصلي  اركان  در  و سرمايه های بخش خصوصي 
صنعت  برای  تصميم گيری  و  سياست گزاری 
گردشگری در سطح گسترده تر و عميق تری در 
برون گرايي  و  مردمي  درون زايي،  وجوه  راستای 

اقتصاد مقاومتي بهره ببرند.
وی بيان كرد: با وجود اهتمام و عالقه دولت تدبير و 
اميد در راستای توسعه صنعت گردشگری، متاسفانه 
در حال حاضر اين صنعت با مشكالت عديده ای 
ماليات های  تحميل  مي كند.  نرم  دست و پنجه 
سنگين و عوارض مختلف، جرايم بيمه ای تامين 
اجتماعي، وام های بانكي گران قيمت و هزينه باالی 
تامين مالي، فقدان برنامه جامع توسعه گردشگری 
و برخوردهای سليقه ای دستگاه های مرتبط، نبود 
قوانين تسهيل كننده و متناسب همچنين اجرای 
نادرست قوانين موجود و عدم توجه به گردشگری 
اين  روی  پيش  موانع  جمله  از  كشور  در  پايدار 

صنعت است.
گردشگری  تشكل های  هماهنگي  مجمع  دبير 
تصريح كرد: در راستای توسعه صنعت گردشگری 
در كشور و نيز بهره گيری مناسب از توان تمام 
گردشگری  در  درگير  دستگاه های  و  افراد 
به خصوص حركت در مسير گردشگری پايدار، 
جامعه فعاالن گردشگری چندين پيشنهاد ارايه 
مي دهد. نخست اينكه بازنگری و تدوين برنامه 
ملي توسعه گردشگری با مشاركت همه عناصر 
نخبگان  و  خصوصي  بخش  و  دولتي  اركان  و 
در دستور  گردشگری  اجرايي صنعت  و  فكری 
و  صنايع دستي  ميراث فرهنگي،  سازمان  كار 

گردشگری قرار گيرد.
وی خاطرنشان كرد: پيشنهاد مي شود كارگروهي 
از  مركب  پايدار  گردشگری  توسعه  در خصوص 
بخش های مختلف دولتي و خصوصي دست اندركار 
تشكيل شود و ضمن برنامه ريزی الزم، موضوع از 

سوی اين كارگروه پيگيری و ارزيابي شود.
حمزه زاده در ادامه ضمن سپاسگزاری از دولت و 
مجلس شورای اسالمي برای تصويب بند های ۹۸ 
و ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه افزود: جايگاه 
مناسبي برای تشكل های گردشگری گرفته شده 

است و تفويض برخي فعاليت های اجرايي سازمان 
به  گردشگری  و  صنايع دستي  ميراث فرهنگي، 
تشكل ها در اين قوانين لحاظ شده است. اميدواريم 
اين موضوع هرچه سريع تر اجرايي شود تا شاهد 
نقش و حضور جدی تر تشكل های بخش خصوصي 

در اين حوزه باشيم.
به ماهيت فرابخشي صنعت  با توجه  وی گفت: 
در  مرتبط  و دستگاه های  گردشگری، سازمان ها 
قالب يك رويكرد نظام مند و سيسمتي با نگاهي 
واحد و يكپارچه و به دور از برخوردهای سليقه ای 
در خصوص گردشگری عمل كنند و عزمي ملي بر 
توسعه و رونق بيش از پيش اين صنعت در دستور 

كار قرار گيرد.

۹۳۲ميليارد تومان بودجه اختصاص 
يافته به گردشگری

گردشگری  كميسيون  رييس  كوچكي نژاد  جبار 
افتتاحيه  مراسم  در  اسالمي  شورای  مجلس 
و  گردشگری  بين المللي  نمايشگاه  يازدهمين 
صنايع وابسته تاكيد كرد كه بايد تالش كنيم در 
بودجه سال ۹۷ جای گردشگری را به وضوح ببينيم 
و همه دستگاه ها را ملزم كنيم تا در اين حوزه 

مشاركت كنند.
گردشگری  فراكسيون  رييس  و  رشت  نماينده 
افتتاحيه  مراسم  در  اسالمي  شورای  مجلس 
يازدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگری گفت: 
امروز همه اركان نظام به اين نتيجه رسيده اند 
اساسي  اقدامات  گردشگری  حوزه  در  بايد  كه 
انجام دهيم. يكي از مسيرهای اصلي  برای توليد 
و...  اشتغال  توليد  دنيا،  در  تنش زدايي  ثروت، 

گردشگری است.
ميزان  بايد   ۱۴۰۴ تا  اينكه  به  اشاره  با  وی 
گردشگران ورودی به۲۰ ميليون نفر برسد افزود: 
در برنامه ششم نيز گردشگری جزو اولويت های 
اصلي نظام ذكر شده است. مجلس شورای اسالمي 
نيز سعي كرده ظرفيت های قانوني الزم را برای 
توسعه اين صنعت فراهم كند و در ماده های ۹۸، 
۹۹ و ۱۰۰ مسايل مربوط به حوزه  گردشگری را 

گنجانده است.
شورای  مجلس  گردشگری  فراكسيون  رييس 
اسالمي تصريح كرد: بودجه ای كه در اختيار سازمان 
گردشگری  و  و  صنايع دستي  ميراث فرهنگي، 
قرار گرفته حدود ۹۳۲  توسعه گردشگری  برای 
ميليارد تومان است. اين بودجه اندک كفاف توسعه 
گردشگری را نمي دهد در نتيجه ما قانون گذاران 
حوزه  اين  در  كرديم  موظف  را  دستگاه ها  همه 
نقشي مؤثر داشته باشند و همه دستگاه ها بخشي از 
بودجه خود را به بخش گردشگری اختصاص دهند. 
بايد همه در كنار هم تالش كنيم تا گردشگری را 

در كشورمان رونق دهيم.
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معافيت گمركي در جهت  توسعه 
زيرساخت های گردشگری 

در حاشيه اين مراسم، سعيد اوحدی معاون 
سازمان  برنامه ريزی  و  سرمايه گذاری  وقت 
خبری  نشست  يك  طي  ميراث فرهنگي، 
درباره اين نمايشگاه به سواالت خبرنگاران 

پاسخ داد.
سازمان  برنامه ريزی  و  سرمايه گذاری  معاون 
در  گردشگری  و  صنايع دستي  ميراث فرهنگي، 
اين نشست خبری گفت: سازمان ميراث فرهنگي 
انتخاب  و همدان  قم  استان های  به عنوان معين 
شده تا رابط بين ستاد اقتصاد مقاومتي و برنامه های 
مصوب در ستاد اقتصاد مقاومتي استان ها باشد. 
سازمان ميراث فرهنگي به اين دليل كه استان های 
قم و همدان محور توسعه خود را بر گردشگری 

گذاشته اند، معين اين استان ها شد.
وی با اشاره به اينكه استان همدان دارای تنوعي 
ميراث فرهنگي،  حوزه های  در  ظرفيت ها  از 
صنايع دستي و گردشگری است گفت: در بعضي 
از استان ها فقط يك يا دو محور تاريخي وجود دارد 
اما در همدان شاهد تنوعي از محورهای تاريخي 

هستيم.
اوحدی با اشاره به ثبت ملي مالير به عنوان شهر 
رويداد  دو  شاهد   ۲۰۱۸ سال  در  گفت:  منبت 
بود. مجمع  در همدان خواهيم  بين المللي  مهم 
گفت وگوی آسيايي سازمان جهاني جهانگردی در 
تير ۹۷ همدان را ميزبان مجمع گردشگری آسيايي 

معرفي كرد.
خوبي  برنامه ريزی های  همدان  كرد:  تاكيد  وی 
برای سال ۹۷ و ۹۸ انجام داده است كه بر مبنای 
آن ها ظرفيت تخت های اقامتي اين استان ۹ برابر 
مي شود. نرخ بيكاری نيز در همدان در سطح خوبي 
قرار دارد و ۸,۶ درصد است. پيش بيني مي شود با 
تحقق برنامه های اين استان ۱۹ هزار شغل در اين 
استان ايجاد شود. ما اميد داريم كه با كمك صنعت 
پيشران گردشگری، اين عدد از مرز ۱۹ هزار شغل 

عبور كرده و به ۲۵ هزار شغل برسد.
وی گفت: به دليل قرار گرفتن مقبره ابوعلي سينا 
در همدان، اين استان دارای ظرفيت های بسيار 
اين  است.  سالمت  گردشگری  حوزه  در  خوبي 
استان همچنين مي تواند با تكيه بر ظرفيت های 
منحصربه فرد خود جاذبه های خوبي برای توليد 
موضوع سفر در استان ايجاد كند. در همه جای 
دنيا از طريق توليد موضوع موجي را برای جذب 
گردشگر ايجاد مي كنند. مي توان از ظرفيت كشت 
انگور در مالير و كشت گردو در تويسركان برای 

جذب گردشگر استفاده كرد.
اوحدی خاطرنشان كرد: ۶۵ هزار نفر بازديدكننده 
بازديد  منبت  ملي  جشنواره  از  هفته  دو  ظرف 
كردند. جشنواره مبل منبت همچنين باعث شد 

۱۰ هزار نفر اقامت در مالير اتفاق افتد.
سازمان  دسترسي  اجازه  به  اشاره  با  اوحدی 
وزارت  "بهين ياب"  سامانه  در  ميراث فرهنگي 
ميليارد  هزار  تجارت گفت:۳۰  و  معدن  صنعت، 
از  حمايت  و  رونق  برای  سامانه  اين  در  تومان 
توانمندی آن دسته از بنگاه هايي كه پيشرفت باالی 
۶۰ درصد دارند اختصاص داده شده است. سازمان 
اين  در  كه  كرد  تالش  سال  دو  ميراث فرهنگي 
سامانه وارد شود و خوشبختانه از ۴ دی ۹۶ اجازه 
دسترسي به اين سامانه به سازمان ميراث فرهنگي 
داده و صنعت گردشگری نيز در اين سامانه ثبت 

شد.
سازمان  برنامه ريزی  و  سرمايه گذاری  معاون 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری با اشاره 
به توافقي كه با صندوق توسعه ملي صورت گرفت 
گفت: بر اساس اين توافق پيش بيني مي شود شاهد 
تحركي جديد در حوزه گردشگری باشيم. سال ۹۶ 
سقف تسهيالت تخصيص داده شده به سازمان 
ميراث فرهنگي از سوی اين صندوق۳۰۰ ميليارد 
تومان بود كه پيرو توافق های انجام شده اين ميزان 
يعني۴۰۰  تومان  ميليارد  به۱۴۰۰  سال ۹۷  در 

درصد افزايش پيدا خواهد كرد.
وی در تشريح ويژگي های اين تسهيالت گفت: 
سود اين تسهيالت برای مناطق محروم۱۰ درصد و 
برای مناطق برخوردار ۱۴درصد است. همچنين دو 

بانك به بانك های عامل اضافه شد و تعداد بانك ها 
به هفت عدد رسيد. كميته مشتركي با نمايندگان 
بانك های عامل تشكيل شد و پروژه ها با دو امضای 
ميراث فرهنگي  سازمان  سرمايه گذاری  معاونت 
اجرا  تسهيالت  دريافت  برای  بانك ها  نماينده  و 

مي شوند.
و  بافت ها  از  اليحه حفاظت  به  اشاره  با  اوحدی 
بناهای تاريخي از سوی شهرداری ها گفت: بر اساس 
اين اليحه شهرداری ها مي توانند در امر حفاظت 
و مرمت از بناها و بافت های تاريخي اقدام كنند. 
سازمان ميراث فرهنگي نيز شهرداری ها را در زمينه 
دريافت تسهيالت از طريق معرفي صندوق توسعه 
ملي برای امر حفاظت و مرمت از بافت ها و بناهای 

تاريخي ياری مي كند.
ميراث فرهنگي،  سازمان  برنامه های  درباره  وی 
جذب  برای  گردشگری  و  صنايع دستي 
دالر  يك ميليارد  گفت:  خارجي  سرمايه گذاران 
پروژه  خارجي  سرمايه گذاری  جذب  سازمان  به 
مصوب تحويل داده شده است كه از اين ميزان 
۳۹۴ ميليون دالر در قالب هفت پروژه جذب شده 
است كه در حال اجراست يا به مرحله بهره برداری 

رسيده است.
سازمان  برنامه ريزی  و  سرمايه گذاری  معاون 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری ادامه 
هر  در  سرمايه گذاری  برای  سرمايه گذاران  داد: 

Report
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كشور به شاخص هايي نظير ظرفيت آثار تاريخي 
از اين حيث دارای  توجه مي كنند كه كشور ما 
ديگر  يكي  امنيت  است.  بي نظيری  ظرفيت های 
از مسايلي است كه موردتوجه سرمايه گذاران قرار 
مي گيرد. سرمايه گذاران همواره به دنبال امنيت 
كشور هدف هستند و ايران جزو امن ترين كشورها 

برای سرمايه گذاری است. 
در  انجام شده  مطالعات  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
سازمان جهاني جهانگردی، ايران به تاسيس۴۰۰ 
هتل چهار و پنج ستاره نيازمند است. هم اكنون 
نيز ضريب اشتغال هتل های چهار و پنج ستاره 
از قوی ترين  باالی ۷۵ درصد است. يكي  كشور 
خارجي  سرمايه  جذب  قوانين  مطمئن ترين  و 
فرصت  اين  متاسفانه  اما  است  ايران  به  متعلق 
بسيار خوب، چندان معرفي نشده است. ايران جزو 
معدود كشورهايي است كه امينت سرمايه گذار در 
قوانين آن پيش بيني شده است و سرمايه گذاری 
مي تواند حتي پس از ثبت سرمايه خود را به صورت 
بروز هر  يا در صورت  از كشور خارج كند  ارزی 
سازمان های  به  را  خود  شكايت  اختالفي،  نوع 
بين المللي مرتبط با ايران ببرد. وزارت خارجه نيز 
موظف است به سرمايه گذار، خانواده سرمايه گذار و 
مشاركت كنندگان ويزای چند بار خروج اعطا كند.

وی با بيان اينكه فرآيند اخذ تسهيالت يكي از 
چالش های جدی در حوزه سرمايه گذاری در ايران 

است گفت: با تعاملي كه با بانك ها داريم اميدوارم 
بتوانيم در آينده اين مشكل را حل كنيم. صنعت 
گردشگری صنعتي فرابخشي است كه بايد بتوان 
از طريق تعامل و امضای تفاهم نامه با ساير نهادها 
و دستگاه ها، مشاركت بخش های مختلف را برای 
تحقق اهداف مدنظر در حوزه گردشگری جلب 

كرد.
سازمان  برنامه ريزی  و  سرمايه گذاری  معاون 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری تصريح 
از تجهيزات هتل های چهار و پنج  كرد: بخشي 
ستاره مانند آسانسور، پرده ها و موكت های نسوز و... 
از خارج از كشور تامين مي شود. از همين امروز 
اين تجهيزات وارداتي برای توسعه زيرساخت های 

گردشگری مشمول معافيت گمركي مي شوند.
درباره  خبرنگاران  از  يكي  سوال  به  پاسخ  در  او 
رونق گردشگری پس از برجام گفت: بسياری از 
مالحظاتي كه بعضي از كشورها برای سفر به ايران 
در نظر مي گرفتند، پس از برجام برداشته شد و ما 
شاهد رشد گردشگران ورودی به كشور بوديم. البته 
متاسفانه طي يك سال گذشته با تغييراتي كه در 
حوزه استكبار جهاني رخ داد، حركت استراتژيك 
و  آمريكا  سوی  از  اسالم هراسي  و  ايران  جدی 
تعدادی از كشورها شروع شد. اين رفتارها آثاری 
جدی بر تصميم گردشگران برای سفر به ايران 
تمام سياه نمايي ها  با وجود  البته  خواهد داشت. 
شاهد رشد ۲ درصدی گردشگران ورودی نسبت 

به سال قبل هستيم.
اوحدی تصريح كرد: قانع كردن گردشگران خارجي 
برای اينكه ايران را به عنوان يكي از مقاصد سفر 
خود قرار دهند كار بسيار بزرگي است. برگزاری 
نمايشگاه هايي مانند نمايشگاه بين المللي گردشگری 
و  بين المللي  نمايشگاه های  در  حضور  كنار  در 
تبليغات خوب و فراگير كمك مي كند كه بتوانيم 

گردشگران خارجي را ايران هدايت كنيم.
وی با تاكيد بر بهره گيری از رويداد "تبريز۲۰۱۸" 
برای جذب بيشتر گردشگران خارجي بيان كرد: 
از  كشور  به  ورودی  تورهای  درصد   ۸۰ تا   ۷۸
كشورهای اكو است كه اين مساله ظرفيت بسيار 
بزرگي را پيش روی صنعت گردشگری كشور قرار 

مي دهد.
اوحدی با اشاره به نقش موثر صعنت گردشگری و 
صنايع دستي در توليد و اشتغال گفت: ايجاد ۱۳۷ 
هزار شغل به عنوان تكليف سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگری در نظر گرفته شده است. 
در گردشگری به ازای هر۵۰ ميليون تومان يك 
شغل مي توان ايجاد كرد در حالي كه ساير صنايع 
به ازای هر ۵۰۰ ميليون تومان يك شغل ايجاد 
مي كنند. عالوه بر اين اسناد باالدستي پيش بيني 
خورشيدی۲۰   ۱۴۰۴ سال  در  ايران  كرده اند 
ميليون گردشگر داشته باشد كه هم اكنون سهم 

ناخالص ملي ۳.۳ درصد است كه  توليد  آن در 
پيش بيني شده اين سهم به ۷ درصد برسد.

وی در پايان در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران 
مبني بر اينكه آيا حضور شهرداری برای احيای 
و مرمت بافت ها و بناهای تاريخي باعث كمرنگ 
شدن حضور بخش خصوصي نمي شود تاكيد كرد: 
ايران آنقدر جاذبه های تاريخي بي شماری دارد كه 
خصوصي  بخش  نقش  نيز  شهرداری ها  ورود  با 
بناهای  احيای  بايد  البته  شد.  نخواهد  كمرنگ 
تاريخي بستری را برای جذب گردشگران فراهم 

كند. 

افزايش چشمگير استقبال مردم از 
نمايشگاه گردشگری

نماينده تهران در مجلس شورای اسالمي بر افزايش 
استقبال مردم از نمايشگاه گردشگری تاكيد كرد.

سيده فاطمه ذوالقدر، نماينده مردم تهران، ری، 
شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس شورای 
اسالمي در بازديد از يازدهمين نمايشگاه بين المللي 
گردشگری و صنايع وابسته گفت: به  نظرم استقبال 
مردم از اين نمايشگاه در مقايسه با سال های قبل 
برنامه های  نواقص  همچنين  بود  بيشتر  بسيار 
سال های قبل نيز در اين نمايشگاه رفع شد. وی با 
بيان اينكه نمايشگاه هايي از اين دست به مرور زمان 
بيشتر شناخته شده مي شوند افزود: اين نمايشگاه 
كمك مي كند كه مردم با فرهنگ ايران، شهرها 
و استان های مختلف آشنا شوند. حضور بسياری 
از هموطنان از ظرفيت ها و جاذبه های گردشگری 
كشور آگاه نيستند، حتي شايد اطالعات گردشگری 
آن ها از مكان ها و جاذبه های خارج از كشور بيشتر 

از جاذبه های ايران باشد.
نماينده مردم تهران، ری، شميرانات، اسالمشهر 
تصريح  اسالمي  شورای  مجلس  در  پرديس  و 
كرد: برگزاری اين نمايشگاه ها مي تواند جاذبه ها و 
داشته های كشور را به ويژه به جوانان بهتر معرفي 
كند و بر پايه اطالعاتي كه از اين نمايشگاه به دست 
مي آورند برای سفرهای نوروزی و تابستاني خود 
برنامه ريزی كنند و باعث تقويت گردشگری داخلي 

شوند.
جذب  بر  مي تواند  نمايشگاه  اين  داد:  ادامه  وی 
سرمايه گذاران و گردشگران خارجي بسيار موثر 
نمايشگاه های  در  ايران  حضور  لزوم  البته  باشد. 
بين المللي ساير كشورها نيز مساله ای است كه بايد 

به آن توجه كرد.
ساير  از  بسياری  مردم  كرد:  خاطرنشان  ذوالقدر 
كشورها تمايل دارند كه به ايران سفر كنند اما 
اطالعات كافي از ايران ندارند و هنوز ايران هراسي 
وجود دارد. اين نمايشگاه ها مي تواند منعكس كننده 
فضای واقعي ايران به گردشگران و سرمايه گذاران 

خارجي باشد.



شماره ٣٦٢  زمستان ٩٦ ٣٨

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری:

هدف ۲ ميليارد دالر صادرات

علي اصغر مونسان معاون رييس جمهور و رييس 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری 
بهمن ماه گذشته در دومين جشنواره صنايع دستي 
با  برگزار شد  ايران  هنرمندان  خانه  در  كه  فجر 
ابراز خرسندی از برگزاری اين جشنواره در حوزه 
صنايع دستي گفت: در اين جشنواره با دو بخش 
هنر و اقتصاد روبه رو هستيم. صنايع دستي يكي از 
مهم ترين بخش هايي است كه مي تواند به بحث 

اشتغال كمك كند.
وی افزود: خوشبختانه توليد شغل در صنايع دستي 
و گردشگری با سرمايه اندک و با اعتباری حدود۴۰ 
تا ۵۰ ميليون تومان برای يك فرد قابل انجام است. 
در حالي كه اين رقم در صنعت كشور به ۸ تا۱۰ 
حوزه  در  كه  شغلي  اينكه  ضمن  مي رسد.  برابر 
صنايع دستي و گردشگری توليد مي شود عموما 

پايدار است.
وی گفت: خوشبختانه در اين مدت رشد خوبي 
داشتيم  گردشگری  و  صنايع دستي  حوزه  در 
كه  روستايي  اشتغال  طرح  در  كه  گونه ای  به 
۱,۵ميليارد دالر از سوی دولت و ۱,۵ميليارد دالر 
نيز از سوی بانك های عامل به اين طرح تخصيص 
در  سهم۱۰درصدی  دو  شديم  موفق  مي يابد، 
كنيم  اخذ  گردشگری  و  صنايع دستي  حوزه 
۲۴۰۰ ميليارد  و  است  مناسبي  بسيار  رقم  كه 
اين دو  به  از ۱۲هزار ميليارد تومان طرح  تومان 
حوزه اختصاص يافته است كه مي تواند به رشد 

صنايع دستي و گردشگری كمك كند.
مونسان ادامه داد: طرح ياد شده مي تواند به توسعه 
اين دو حوزه كمك كند. در بودجه سال آينده، 
خصوصا در بخش اعتبارات هزينه ای نيز رشد بسيار 

قابل مالحظه ای داريم بنابراين اين تالش ها شروع 
شده و اميدواريم بتوانيم اين سازمان را به جايگاه 

اصلي خود برسانيم.
و گفت:  كرد  اشاره  فراگير  اشتغال  به طرح  وی 
در اين خصوص نيز سازمان ميراث فرهنگي نقش 
مهمي دارد و دومين دستگاهي است كه در اين 
بخش نقش ايفا مي كند. بنابر اين در اين زمينه نيز 
اعتبارات بسيار خوبي تخصيص يافته است و به نظر 
مي رسد در سال آينده در حوزه اعتبارات نگراني 

جدی نخواهيم داشت.
و  صنايع دستي  ميراث فرهنگي،  سازمان  رييس 
افزود: خوشبختانه ۱۵۵ميليون دالر  گردشگری 
سال  اول  ماهه  شش  در  صنايع دستي  صادرات 
داشتيم كه پيش بيني مي شود تا پايان سال شاهد 
صنايع دستي  صادرات  دالری  رشد۳۰۰  ميليون 
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باشيم كه اين رقم البته صادرات رسمي است و در 
كنار آن شاهد صادرات چمداني نيز هستيم.

وی با بيان اينكه پيش بيني مي شود تا سال ۱۴۰۴ 
عدد  به  را  صنايع دستي  صادرات  رقم  بتوانيم 
۲ ميليارد دالر برسانيم افزود: البته بايد در راستای 
آن به جذب۲۰ ميليون گردشگر دست پيدا كنيم 
كه در اين ميان يك ميليارد دالر از محل صادرات 
صادرات  محل  از  دالر  يك ميليارد  و  چمداني 

مستقيم مي تواند نصيب صنايع دستي كشور شود.
وی افزود: برای دست يابي به نقطه مطلوب و رشد 
صنايع دستي بايد به فكر راهكارهای جديد باشيم 
بنابراين طرح تجاری سازی و استفاده از طراحي های 
جديد و نوين در بازارهای رقابتي امروزی، يكي از 
موضوعاتي است كه دنبال مي كنيم. ضمن اينكه 
برندسازی نيز بسيار اهميت دارد و حتما بايد بتوانيم 
را  فله ای محصوالت صنايع دستي  جلوی فروش 
بگيريم و حيف است كه اين محصوالت به صورت 

فله ای عرضه شود.
هستيم  رقابتي  بازار  در  ما  كرد:  تصريح  وی 
ارايه  كه  محصوالتي  قيمت   بايد  بنابراين 
مي شود قابل رقابت در بازار باشد اگر چه برای 
اين  كنار  در  گذاشت.  قيمت  نمي  توان  هنر 
بازاريابي و فروش  نيز  موضوع، توليد تيراژی و 
صنايع دستي نيز مي تواند به افزايش صادرات و 

فروش صنايع دستي كمك كند.
معاون رييس جمهور در ادامه صحبت های خود 
گفت: يكي از موضوعاتي كه مي تواند ما را در اين 
بخش پيش ببرد استفاده از فضای مجازی، توجه 
به استارت آپ ها و نيز ظرفيت ها و استعدادهای 

جديد است.
مونسان در پاسخ به سوال خبرنگار مجله، درباره 
توسعه صنايع دستي و حمايت از اين صنعت در 
كشور گفت: توسعه صنايع دستي برعهده اساتيد و 
هنرمندان است و ما تنها در بخش های حمايتي به 

اين صنعت كمك كنيم.
وی در مورد بخش های حمايتي از صنايع دستي 
دستي  صنايع  از  حمايت  بعد  مهم ترين  گفت: 
بازار مربوط مي شود.  ايجاد  به مبحث آموزش و 
هنرمندان  دستي،  در حوزه صنايع  خوشبختانه 
توليدات خوبي داشته اند و تنها كمكي كه سازمان 
مي تواند به اين بخش انجام بدهد، در زمينه فروش 

و بازاريابي است.
اكنون  هم  حوزه،  اين  در  كه  رشدی  افزود:  وی 
شاهد آن هستيم به دليل اقدامات مناسبي است 
كه سازمان در زمينه بازاريابي انجام داده است. اما 
طرح تجاری سازی در حوزه صنايع دستي مهيا 
شده است كه به زودی به اجرا گذاشته مي شود و 
اين اقدامات در نهايت موجب رشد بيشتر صنايع 

دستي در حوزه صادرات خواهد شد.
از سوی ديگر اقدامات چشمگيری نيز در بخش های 

طراحي و برندسازی و توليد صورت گرفته است. در 
بخش صنايع دستي روستايي وام هايي را طراحي 
كرده ايم كه افراد به كمك اين وام ها بتوانند در اين 

عرصه رشد مناسبي داشته باشند.
وی افزود: قصد ما اين است كه از استارت آپ ها 
و فضاهای مجازی برای معرفي و بازاريابي صنايع 
دستي بهره بگيريم و سعي داريم كه قيمت تمام 
شده كارها را كمتر كنيم. سعي ما اين است كه 
مشتريان هدف را شناسايي كنيم و بتوانيم متناسب 

با بازار هدف، طراحي های خود را انجام دهيم. 

تا رسيدن به جشنواره مطلوب 
فاصله زيادی داريم

سازمان  صنايع دستي  معاون  نامورمطلق  بهمن 
در  گردشگری  و  صنايع دستي  ميراث فرهنگي، 
اين مراسم گفت: تا رسيدن به جشنواره مطلوب 
اما گام ها به خوبي برداشته  فاصله زيادی داريم 
مي شود و در حال حاضر جوان ترين جشنواره را 
معنوی  اين جشنواره يك سرمايه جديد  داريم. 
است و برگزاری آن باعث شده است تا استعدادهای 

جديدی كشف شود.
وی افزود: از شورای عالي انقالب فرهنگي برای 
موافقت با برگزاری اين جشنواره تشكر مي كنم. اين 
رويداد بزرگ ترين سرمايه است و مهم ترين فرصت 
و ويژگي اين جشنواره اين است كه مي تواند به 
الگوسازی در حوزه صنايع دستي كمك كند. ضمن 
اينكه تبادل نظر و تشريك مساعي بين هنرمندان 
فرصت مناسبي است كه اين جشنواره به وجود 

آورده است.
وی در ادامه گفت: كاركرد اصلي هنر اين است كه 
ما را از افتادن به تكرار و زندگي ماللت آور نجات 

مي دهد.
سازمان  سنتي  هنرهای  و  صنايع دستي  معاون 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری ادامه 
داد: خوشبختانه با تالش های صورت گرفته رتبه 
اول شهرهای جهاني صنايع دستي را داريم و از 
چين و هند پيشي گرفته ايم و اين افتخار دولت و 
كشور ماست. ضمن اين كه با پيشنهاد ايران موفق 
شديم نخستين روستای جهاني صنايع دستي را 

ثبت كنيم.
وی گفت: خوشبختانه صادرات ما رشد بي وقفه 
داشته است و برای۴۰ هزار نفر با اعتبارات سازماني 

توانسته ايم اشتغال زايي كنيم.
ايجاد  طرح  تصويب  به  اشاره  با  نامورمطلق 
اشتغال روستايي با اعتبار ۱,۵ميليارد دالر افزود: 
مختلف،  تالش های  با  توانستيم  خوشبختانه 
اعتبارات بسيار خوبي در اين حوزه كسب كنيم و 
اين در حالي است كه گرفتن اعتبار در اين فصول 
سازمان  اما  است  سخت  اعتبارات  بحران  در  و 

ميراث فرهنگي موفق به كسب اين اعتبار شد.

 هويت و فرهنگ ما وابسته به هنر و 
صنايع دستي ماست

حسن بلخاری نويسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه 
است،  مهمي  هنر  سينما  گفت:  مراسم  اين  در 
موسيقي در خون ما جاری است، تئاتر در تاريخ 
ما قدمت دارد اما هويت و فرهنگ ما وابسته به 
هنر و صنايع دستي ما است و حقيقتا جای چنين 
جشنواره ای خالي بود. وی افزود: هنرمندان ما در 
حال ارايه يك روايت جديد از سنت با خلق آثار 
هنری و صنايع دستي فاخر هستند و هر تمدني كه 
پشت به سنت نمي كند و در عين حال روح زمان 
را درمي يابد و معتقد به الفت ميان سنت و زمان 
معاصر است، همواره زنده مانده و هرگز مورد تهاجم 

فرهنگي قرار نمي گيرد.
دومين جشنواره فجر با ۴۰۰ اثر از 

۲۰۰ هنرمند
جشنواره  دومين  دبير  حاجي شيزری  علي 
صنايع دستي فجر نيز در اين مراسم با ارايه گزارشي 
گفت: آنچه به جشنواره صنايع دستي فجر اعتبار 
بيشتری مي بخشد، الگوسازی است كه مي تواند به 
تقويت بازار نيز كمك كند. اگرچه اين جشنواره 
امسال برای دومين سال است كه برگزار مي شود اما 
تداوم برگزاری آن مي تواند در حوزه صنايع دستي 
نتايج بسيار مناسبي را به دنبال داشته باشد. اين 
جشنواره با حضور۲۰۰ هنرمند و با ۴۰۰ اثر برگزار 
برتر  شده است كه حضور استادان و چهره های 
هنری و آثار غني نشان دهنده غنا و اهميت اين 

جشنواره است.
از هنرمندان صنايع دستي در  نفسيه خلج يكي 
سخناني  در  مراسم  اين  در  نيز  سراميك  رشته 
گفت: در كنار هم قرار گرفتن آثار سنتي و فاخر در 
كنار صنايع دستي معاصر و مدرن، مهم ترين وجه 
اين جشنواره است كه در خانه هنرمندان ايران 
توليد  افزود:  است. وی  نمايش گذاشته شده  به 
كارهای فرهنگي به عنوان يك اقتصاد قابل رشد، در 
دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است و مهم ترين 
تغييراتي كه در اين مدت مشاهده مي كنيم اين 
است كه صنايع دستي معاصر ما كاربردی شده و 
در زندگي روزمره ما جای دارند. اين اتفاق از سوی 
كساني مي افتد كه اغلب دانش آموخته هنر هستند 
و با توجه به اين كه اين افراد به زيباشناسي و 
اصول هنری آگاهي دارند، موفق شده اند آثار بسيار 

فاخری توليد كنند.
اين هنرمند صنايع دستي در ادامه گفت: هنرمندان 
ما در حقيقت با خلق اين آثار، كاالهايي را وارد 
زندگي مي كنند كه صرفا نيازهای روزمره زندگي را 
برطرف نمي كند بلكه دليل انتخاب اين كاالها اين 
است كه هنرمند با خلق اين آثار نوعي از احساسات 
كاالهای  كه  مي كند  زندگي  وارد  را  لطايفي  و 

صنعتي نمي توانند اين خال را پر كنند.
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Environment 

معاون آموزش و پژوهش سازمان 
حفاظت محيط زيست:

مهمترين 
ويژگي سمن

عدم 
وابستگي 

مالي 
به دولت

معاون آموزش و پژوهش سازمان محيط زيست در 
اين نشست گفت: تالش ما در اين دوره تمركز بر 
كيفيت برنامه ها به جای كميت است. به طور نمونه 
در حوزه سمن ها، تعداد و آمار سمن های زيست 
محيطي مشخص است اما در خصوص مباحث 
كيفي، اطالعات دقيقي وجود ندارد.مدني با طرح 
اين پرسش كه چرا بايد مشاركت عمومي و مدني 
را به سمن ها محدود كنيم و آنها را تنها متولي و 
شاخص مشاركت در جامعه بدانيم اظهار كرد: طبق 
تعريف، سمن به نهاد غير دولتي اطالق مي شود 
كه دارای ارتباط مالي با دولت نيست و به صورت 

قانوني و بدون حاشيه فعاليت مي كند.
وی يادآوری كرد: سمن ها و مردم برای ما يكسان 
هستند و با تمام كساني كه بخواهند برای حفظ 
محيط زيست كشور تالش كنند، تعامل و همكاری 
داريم. گرچه همكاری با سمن ها، آسان تر است اما 
اين بدان معنا نيست كه تنها سازمان های مردم 

 نهاد را به رسميت بشناسيم.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط 
زيست ادامه داد: اين نهادها مي توانند درآمد داشته 
باشند اما اينكه درآمد خود را از وابستگي به دولت 

كسب كنند يا برای فرار از ماليات به جای ثبت 
شركت، در حوزه ای به نام سمن فعاليت داشته 
سمن  تعريف  با  و  است  اشكال  دارای  باشند، 

همخواني ندارد.
وی ضمن تاكيد بر ضرورت تعامل سازمان حفاظت 
محيط زيست با اين نهادهای غيردولتي تصريح 
و  مزدورپروری  معنای  به  تعامل  اين  اما  كرد: 
وردست پروری نيست. يعني نمي خواهيم حمايت 
معنوی يا مادی از سمن ها منجر به آن شود كه 
زيرا  كنند  تاييد  را  ما  يا  و  كرده  تبليغ  ما  برای 
به  مالي  وابستگي  مهم ترين ويژگي سمن، عدم 

دولت است.
اين مقام مسوول اظهار كرد: البته مسووالن اين 
برای  و  بگيرند  معقولي  حقوق  مي توانند  نهادها 

درآمدزايي راهي درست انتخاب كنند.
بودجه  رديف  اينكه  كرد:  خاطرنشان  مدني 
نظر  در  نهاد  مردم  سازمان های  برای  مشخصي 
گرفته شود، اشتباه است. مي توان از برنامه هايي 
كه همسو با هدف سازمان حفاظت محيط زيست 
هستند، طبق آيين نامه و دستورالعملي شفاف و 
يكسان برای همه سمن ها حمايت كرد اما اينكه 

رديف اعتباری خاصي برای ايشان در نظر گرفت، با 
تعريف آنها همخواني ندارد و البته سازمان حفاظت 
محيط زيست نمي خواهد تصدی گر سمن ها باشد 
زيرا زماني موفق خواهد بود كه تصدی گری كمتری 
در  را  الزم  آموزش های  اما  باشد  داشته  امور  در 

اختيار آنها قرار مي دهد.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط 
دوره های  برگزاری  برای  برنامه ريزی  از  زيست 
 ۹۷ سال  در  سمن ها  برای  توان افزايي  آموزشي 
خبر داد و گفت: به دليل اثرگذاری اين نهادها در 
بسياری از اتفاقات حوزه محيط زيست، برگزاری 

دوره های توان افزايي بسيار مهم خواهد بود.
 بدهكاری ۲۴۰ ميليون توماني محيط 

زيست در بخش پژوهش
سرپرست مركز امور بين  الملل و كنوانسيون های 
سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه كل 
بودجه ساالنه پژوهش در سازمان حفاظت محيط 
اظهار كرد: در  تومان است،  زيست۱۲۰ ميليون 
حال حاضر۲۴۰ ميليون تومان بدهي در اين حوزه 
داريم كه منجر به ايجاد محدوديت هايي مي شود.

سازمان حفاظت محيط زيست تنها كارفرما نيست 
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و بايد مولد هم باشد اما با همين شرايط هم در 
تالش هستيم اطالعات موجود را به دانش تبديل 
نويني  زبان ساده و روش های  با  كنيم و سپس 
همچون اينفوگراف اين دانش را در اختيار مردم 

قرار دهيم.
اين مقام مسوول به كمپين" كمتر مزخرف بگوييم" 
اشاره كرد و افزود: يكي از داليل ايجاد اين كمپين، 
اطالعات نادرست و خرافه هايي بود كه به نام علم 
به عموم مردم منتقل مي شد. اعالم آمادگي جدی 
برای تشكيل و شركت در كمپين "كمتر مزخرف 
با پوپوليسم  بگوييم" در واقع راهي برای مقابله 
است. انجام كارها و زدن حرف هايي كه بر مبنای 
اطالعات و پژوهش نيست تنها تاثير منفي دارد 
و باعث ايجاد بي تفاوتي جامعه نسبت به مسايل 
زيست محيطي مي شود. روزی اعالم مي كنند كه 
در روز درختكاری، درخت نكاريد و روز ديگر اعالم 

مي كنند سبزه عيد را فراموش كنيد.
سالي۱۰۰  اما  است  استراتژيكي  كاالی  گندم 
گرم گندم و عدس و ماش خيس كردن توسط 
هر خانواده برای شادی و جشن، منابع آب را از 
بين نمي برد. آيا كساني كه در اين مورد اظهار نظر 
مي كنند، تبعات حذف ارزش های ملي را مي دانند؟ 
هزار و پانصد ليتر آب برای جوانه زدن يك كيلو 
بذر سبزه هفت سين؟ افرادی كه اين محاسبات را 
انجام داده اند تاكنون سبزه خيس كردن را از نزديك 
ديده اند؟ مردم در مورد محيط زيست مسوولند اما 
قرار نيست ارزش ها و سنت های ملي را با اطالعات 
دروغ از مردم سلب كنيم. از صبح تا شب در اين 
مملكت كمپين جديدی راه مي اندازند. اگر كمپين 
زدن مد شده، من نيز مي خواهم كمپين "كمتر 
مزخرف بگوييم" را راه اندازی كنم. لطفا از اين به 
بعد از هشتگ #كمتر_مزخرف_بگوييم در مقابله با 
پديده پوپوليسم و خرافات و چرنديات و دروغ و 

دغل بازی محيط زيستي استفاده كنيم.
 اصالح ادبيات گفتگو در حوزه 

بين المللي 
وی با اشاره به فعاليت های صورت گرفته در حوزه 
دوره  همين  در  گفت:  زيست  محيط  بين الملل 
كوتاه، برای نخستين بار ايران در مجمع جهاني 
محيط زيست دارای جايگاه شد و من به مدت يك 
سال و نيم به عنوان نايب رييس مجمع جهاني 
تعامالت  ارتقاء  برای  محيط زيست فرصت دارم 
بين المللي ايران در حوزه محيط زيست و طرح 
چالش ها و معضالت محيط زيست ملي در سطح 

بين المللي تالش كنم.
سرپرست مركز امور بين  الملل و كنوانسيون های 
اعالم  ضمن  محيط زيست  حفاظت  سازمان 
تمايل جامعه جهاني برای گسترش همكاری های 
از  ديگر  يكي  اظهار كرد:  ايران  با  محيط زيستي 
جديت  با  بين المللي  سطح  در  كه  موضوعاتي 

دنبال شد، طوفان های گرد و غبار بود و به دنبال 
صحبت ها و مذاكراتي كه با معاون دبيركل سازمان 
ملل در اين خصوص داشتم، موفق شديم گرد و 
غبار را به عنوان يكي از سرفصل های مهم مركز 
مقابله با باليای طبيعي در مركز منطقه ای مديريت 
اطالعات باليا برای آسيا و اقيانوسيه (اپديم) قرار 
 ESCAP ارگان های فرعي از  اپديم يكي  بدهيم. 
است كه بر اساس مقررات اداری و مالي سازمان 
ملل اداره مي شود و اعضای اين مركز كه مقر آن 
در ايران است، كشورهای عضو اسكاپ خواهند بود.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط 
زيست، اصالح ادبيات گفتگو در حوزه بين الملل را 
از ديگر اهداف و برنامه های حوزه بين الملل محيط 
زيست برشمرد و افزود: ضمن اصالح ادبيات گفتگو 
تالش مي كنيم تا نگاه غلطي كه گمان مي كنند 
دولت ها و نهادهای بين المللي بايد به ما پول بدهند 

را نيز تغيير دهيم.
نمي توان  جهان  با  تعامل  در  داد:  ادامه  مدني 
ادعا كنيم كه تركيه مسوول  نبايد  فقط غر زد. 
همه بدبختي های ما در حوزه گرد و غبار است. 
را  پاريس  توافقنامه  كه  كنيم  ادعا  نمي توانيم 
نمي پذيريم و به آن ملحق نمي شويم اما دنيا بايد 
به ما پول بدهد تا در برابر تغييرات اقليم كار كنيم.

سرپرست مركز امور بين  الملل و كنوانسيون های 
سازمان حفاظت محيط زيست خاطرنشان كرد: 
سعي كرديم جلوی امضای "توافقنامه  های كشكي" 
را هم بگيريم زيرا متاسفانه با كشورهای مختلف 
توافقنامه  هايي امضا مي  شد كه قابليت عملياتي 

شدن را نداشتند و صرفا تشريفاتي بودند.
برخي عدم استفاده از بطری های 
آب پالستيكي را "سوسول بازی" 

مي دانند
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط 
اعالم  برای  سازمان  تصميم  به  اشاره  با  زيست 
بطری های آب معدني در  از  استفاده  ممنوعيت 
سازمان در راستای شعار "از خودمان شروع كنيم" 
بطری های  از  استفاده  ممنوعيت  برخي  گفت: 
آب معدني در سازمان حفاظت محيط زيست را 
"سوسول بازی" تلقي كردند اما اين موضوع نشان 

مي داد كه اگر تعدادی از كاركنان سازمان حفاظت 
محيط زيست در خصوص معايب استفاده از اين 
بطری ها يا ساده ترين اصول افزايش بازيافت پذيری 
آنها همچون عدم بستن درب بطری نمي دانند، 
يعني عموم مردم هم در اين خصوص از آگاهي 

كافي برخوردار نيستند.
سرپرست مركز امور بين  الملل و كنوانسيون های 
اينكه  بيان  با  زيست  محيط  حفاظت  سازمان 
محيط زيست يك چرخ و چرخ دنده دارد و مسايل 
مختلف هر چند كوچك باشند روی يكديگر اثر 
از آب  مي گذارند اظهار كرد: ممنوعيت استفاده 

بطری پالستيكي، بعد اجتماعي و فرهنگي مهمي 
دارد زيرا زماني كه موضوعي در خودمان نهادينه 
نشود نمي توانيم از ديگران برای آن توقع داشته 

باشيم.
نظام  اصالح  كه  موضوع  اين  بر  تاكيد  با  وی 
اخالقي به تغيير نحوه اجرای قانون، برنامه ريزی 
و حتي مشاركت مردم مي انجامد تصريح كرد: اگر 
دولتمردان ادعا مي كنند آب لوله كشي تميز و سالم 
است پس حتما خود بايد در استفاده از آن پيش 
دستي كنند و از آب لوله كشي به جای آب بطری 

استفاده كنند.
به گفته مدني قطعا ممنوعيت بطری پالستيكي 
زيست  محيط  حفاظت  سازمان  كار  بزرگترين 
حركت  اين  و  است  ريزه  سنگ  يك  اما  نيست 
كوچك بايد مورد تشويق و تكرار قرار گيرد تا به 

ساير تحركات بزرگ محيط زيستي منجر شود.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط 
زيست به برخي اعتراض ها در خصوص ممنوعيت 
استفاده از آب بطری های پالستيكي در سازمان 
بعد  افزود:  و  كرد  اشاره  زيست  محيط  حفاظت 
از ابالغ اين بخشنامه از انجمن بازيافت و انجمن 
آب معدني نامه  هايي دريافت كردم حاوی مطالبي 
همچون اينكه چرا طوفان های گرد و غبار خوزستان 
يا ساير مسايل محيط زيستي را نمي بينيد. طرح 
اين مباحث نوعي سوء استفاده از فرصت ها و بيان 
مغلطه است زيرا هر موضوعي در جای خود دارای 
نمي تواند  موضوع  يك  اهميت  و  است  اهميت 

اهميت موضوع ديگری را زير سوال ببرد.
"از خودمان شروع  مدني خاطرنشان كرد: شعار 
كنيم" را اجرايي كرديم و از آنجايي كه پسماند 
از اول دی ماه ۱۳۹۶ تا ۱۳ فروردين ماه ۱۳۹۷ 
اولويت برنامه ای معاونت آموزش است، هشتگ "# 

بي زباله" را انتخاب كرديم.
نقش  مردم  كرد:  خاطرنشان  مسوول  مقام  اين 
اثرگذاری در حوزه پسماند دارند. اگرچه دولت بايد 
كارهای بسياری در اين زمينه انجام مي داد و انجام 
نداده است، اما نقش مردم و اثر مشاركت آنها در 
ساماندهي مديريت پسماند غيرقابل چشم پوشي 

است.
 قبح انجام ندادن برنامه ها از بين 

رفته است
مدني با بيان اينكه نبود قدرت برنامه ريزی مدون 
عملگرا و اصولي يكي از خالهای موجود در سازمان 
حفاظت محيط زيست است گفت: متاسفانه در 
بسياری از برنامه ها به طور آرمان گرايانه و احساسي 

رفتار شده است.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط 
زيست ادامه داد: يكي از داليلي كه در برنامه ريزی ها 
مسايل را بزرگ و غير واقعي مي بينيم، ايده آل گرايي 
و  مي گوييم  آنچه  به  نمي توانيم  بنابراين  است. 
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برنامه ريزی مي كنيم، عمل كنيم. از اين رو قبح اجرا 
در جامعه شكسته شده و به راحتي قول مي دهيم.

وی تاكيد كرد: سعي داريم در سازمان حفاظت 
و  عددها  روی  اينكه  جای  به  زيست  محيط 
برنامه  ها  كيفيت  روی  كنيم  تمركز  كميت  ها 
توجه كافي داشته باشيم.سرپرست مركز امور 
حفاظت  سازمان  كنوانسيون های  و  بين  الملل 
محيط زيست اظهار كرد: متاسفانه در ارزيابي 
ياد  كمي  شاخص  های  از  بيشتر  عملكردها 
 ۸۵۰ كه  مي شود  گفته  مثال  برای  مي شود. 
سمن محيط زيستي در كشور داريم اما پرسش 
اصلي كه برای آن پاسخي وجود ندارد، اين است 
كه اگر اين۸۵۰ سمن به ۱۰۰۰ سمن برسد چه 

تغييری در جامعه ايجاد خواهد شد.
اين مقام مسوول ادامه داد: به همين علت سعي 
بازه های  برای  و  دهيم  تغيير  را  روند  اين  داريم 
كوتاه مدت دو تا سه ماهه برنامه ريزی كنيم.معاون 
آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست 
با اشاره به گستردگي دامنه فعاليت اين معاونتگفت: 
در اين دوره مركز امور بين الملل و كنوانسيون  ها 
به معاونت آموزش و پژوهش اضافه شده است. 
پژوهشكده محيط زيست  و  دانشكده  همچنين 
نيز با اين معاونت ارتباط تنگاتنگي دارند بنابراين 
اين  اما  است  شده  بيشتر  معاونت  اين  كارهای 

مشاركت ها و ارتباطات تنگاتنگ هدفمند است.
وی با بيان اينكه سعي داريم به جای سنگ  های 

انجام  برداريم  اظهاركرد:  را  سنگ ريزه ها  بزرگ، 
انگيزه  و  انرژی  ما  به  اثرگذار  و  كارهای كوچك 
را در حوزه  بتوانيم سنگ های بزرگ  تا  مي دهد 
محيط زيست جابجا كنيم اما بايد حواسمان باشد 
كه كارهای كوچك اثرگذار را بي  ارزش جلوه ندهيم 

و فقط حرف های منفي درباره اين اقدامات نزنيم.
مدني تاكيد كرد: برای ايجاد تغيير بايد روی دو 
حوزه ارزش گذاری برای كارهای كوچك و ايجاد 
روايت مشترک از يك مشكل تمركز داشته باشيم.

باور نداريم كارهای كوچك به 
كارهای بزرگ منجر مي شود

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط 
زيست با انتقاد از اينكه نگاه ها هميشه از باال به 
پايين است گفت: هميشه فكر مي كنيم تغيير بايد 
از باال رخ دهد زيرا باور نداريم كه كارهای كوچك 
به كارهای بزرگ منجر مي شود و البته تغيير رفتار 

نيز كاری دشوار، زمان بر و هزينه بر است.
وی تاكيد كرد: وقتي اميد از جامعه سلب شود 
محيط زيست، يكي از قربانيان اصلي و اوليه است.

موضوعات  ما  در كشور  اينكه  به  اشاره  با  مدني 
زيست  محيط  حوزه  در  متعددی  مشكالت  و 
وجود دارد گفت: واضح است كه نمي توانيم همه 
مشكالت را با هم و يكباره حل و فصل كنيم و 
واقعيت اين است كه تنها در شرايط بحراني به 
مسايل توجه مي شود اما در اين دوره سعي داريم 
تسليم شرايط محيطي نشويم و پيش از به وجود 

آمدن شرايط بحراني، حساسيت جامعه را نسبت به 
برخي موضوعات محيط زيستي باال ببريم.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط 
پژوهش  و  آموزش  معاونت  در  داد:  ادامه  زيست 
روش اولويت موضوعي و تمركز برای يك بازه زماني 
كوتاه به منظور ايجاد حساسيت دولت، حاكميت و 
مردم انتخاب شده است. ممكن است در مسايل 
مختلف با هم اختالف داشته باشيم اما همه يك 
دشمن مشترک داريم و آن هم از بين رفتن محيط 
زيست است كه مي توانيم در مقابل آن با هم متحد 

شويم.
مدني گفت: اينكه به مردم بگوييم برای سفره هفت 
سين سبزه نكاريد چون آب يا گندم هدر مي رود 
كه  حالي  در  مي شويم  روبه رو  مردم  مقاومت  با 
مي توانيم در موارد ديگر همچون جلوگيری از دور 

ريز نان از مردم تقاضای همكاری كنيم.
وی ادامه داد: مثال در زمينه پسماند قرار نيست به 
مردم فشار وارد كنيم بلكه بايد تالش كنيم تا اين 
حساسيت عمومي در مردم ايجاد شود و خودشان 

از دولت و مجلس بخواهند كه كاری انجام دهند.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط 
زيست تاكيد كرد: زماني موفق مي شويم كه مقوله 
رفتارمان  اميدوارم  يابد.  كاهش  ما  تصدی گری 
محيط زيستي باشد و همواره يادمان باشد كه تنها 

برای حفظ محيط زيست مي جنگيم.
 برگزاری كارگاه های آموزش محيط 

زيست برای اعضای شوراهای شهر و 
روستا در دستور كار

سرپرست مركز امور بين  الملل و كنوانسيون های 
سازمان حفاظت محيط زيست در مورد همكاری 
برای  كرد:  اظهار  شهرداری ها  با  معاونت  اين 
همكاری با شهرداری اقداماتي انجام شده است. 
همين امروز مخزن های تفكيك زباله خشك در 
سازمان محيط زيست توزيع شد كه اين مخزن ها 

از طريق شهرداری در اختيار ما قرار گرفته است.
شهرداری،  كمك  با  داريم  سعي  افزود:  وی 
حمل ونقل عمومي را داخل پارک پرديسان دنبال 
كنيم كه قرار دادن تعدادی دوچرخه در ورودی 
پارک پرديسان به منظور تسهيل تردد در اين پارک 
در حال برنامه ريزی است. به ادارات محيط زيست 
استان  ها نيز تاكيد كرديم كه توان تعاملي خود را با 
شهرداری  ها تقويت كنند. در همين زمينه برگزاری 
كارگاه  های آموزشي برای اعضای شورای شهر و 

دهياری ها را دنبال خواهيم كرد.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط 
زيست با اشاره به اينكه بعد از ورود به اين سازمان 
به دنبال پيدا كردن نقاط قوت و ضعف بوده ام گفت: 
طبيعتا مجموعه ای مثل محيط زيست نقاط قوت 
بسيار و در كنار آن نقاط ضعفي هم دارد كه فقط 

مختص به اين مجموعه نيست.

Environment 
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در توليد خودروهای الكتريكي 
توانمند  هستيم

محسن شمسيني غياثوند، يكي از مخترعان كشور 
در زمينه ماشين های برقي گفت: يكي از راه های 
اصلي در جهت جذب گردشگر در كشور، بهبود 
وسايل حمل ونقل و استفاده از خودروهای برقي 
است. گردشگران داخلي و خارجي تمايل زيادی 
دارند كه برای رفتن به اماكن تاريخي و طبيعي 
از ماشين های برقي استفاده كنند و ما در حال 
حاضر قادر هستيم اين ماشين ها را با استفاده از 
برترين تكنولوژی های دنيا بسازيم و همچنين برای 
جذابيت بيشتر مي توانيم از طرح های بسيار زيبا و 

جذاب نيز استفاده كنيم.
وی افزود: استفاده از اين خودروهای برقي مي تواند 
كمك  زيست  محيط  از  حراست  و  حفاظت  در 

شهرها 
آماده 
حضور 
خودروهای 
برقي

شاياني باشد. غياثوند در خصوص زيرساخت های 
گفت:  برقي  ماشين های  توليد  در  كشور  علمي 
خوشبختانه در كشور مهندسان و دانش پژوهان 
توليد  حوزه  در  مي توانند  كه  داريم  توانمندی 
كه  به گونه ای  كنند.  فعاليت  برقي  ماشين های 
بتوانيم در زمينه توليد اين ماشين ها از سوخت های 
غيرفسيلي بهره بگيريم و از اين دانش كاربردی 
برای حمل ونقل و توسعه گردشگری استفاده كنيم.

وی ادامه داد: در تحقيقات سال های اخير به اين 
نتيجه رسيده ايم كه مي توانيم عالوه بر ماشين های 
برقي، از ماشين های خورشيدی در مناطق بياباني 
و خودروهای بادی در مناطق بادخيز مثل منجيل 
استفاده كنيم. همان گونه كه هم اكنون توانسته ايم 
از  يزد  و  قزوين  در  كه  برسيم  قابليت  اين  به 

خودروهای برقي استفاده كنيم.

غياثوند در زمينه توسعه خودروهای برقي در كشور 
گفت: با اقدامات و پيشرفت های صورت گرفته در 
اين زمينه به سمتي در حركتيم كه تعدادی ايستگاه  
شارژ برقي در سطح تهران داير كنيم و استفاده از 
اين خودروها را در داخل كشور رواج دهيم. البته 
مي دانيم كه بايد افزايش تعداد خودروهای برقي 
را با شيب خاصي تعقيب كنيم به اين دليل كه 
ايجاد و توسعه اتومبيل های برقي مي تواند منجر به 
بيكاری كارگران و از بين رفتن برخي مشاغل شود 
ولي خوشبختانه جنبه های مثبت خودروهای برقي 
به اندازه ای زياد است كه مي توانيم در صدد توسعه 
آن در كشور باشيم و آينده روشني را برای اين 

خودروها در ايران و جهان تصور كنيم.
وی در ادامه بيان كرد: ما اين توانايي را داريم كه 
خودروهای برقي را در داخل كشور بومي سازی 
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كنيم و در اين زمينه از لحاظ علمي نيز اين قابليت 
را داريم كه با كشورهای ديگر به رقابت بپردازيم.

وی با اشاره به تاريخچه خودروسازی در جهان بيان 
كرد: گرچه اولين نمونه های خودروی برقي در قرن 
نوزدهم ميالدی توليد شد اما به علت توليد انبوه 
خودروهای احتراقي در آن زمان از اين خودروها 
استقبال چنداني نشد. از حدود نيم قرن پيش با 
وقوع بحران انرژی و دغدغه های زيست  محيطي به 
مرور بازار خودروهای برقي رونق گرفت. همچنين 
راهكارهای  ابداع  و  باتری ها  فناوری  پيشرفت  با 
جديد برای شارژ اين خودروها، در ده سال اخير 
سمت  به  دنيا  خودروسازی  بزرگ  شركت های 

طراحي و توليد خودروهای برقي رفته اند.
وی گفت: در  زمينه خودروهای برقي در تالش 
هستيم كه از مواد بازيافتي نيز استفاده كنيم مثال 
بطری های آب معدني را تجزيه كنيم. از طرفي ما 
در خصوص زيباسازی خودروها نيز اقداماتي انجام 
تا  برگزار كرده ايم  را  با طراحان جلساتي  و  داده  
بتوانيم از خودروهای برقي زيبا بهره برداری كنيم 

چون توريست ها همواره به دنبال زيبايي  هستند.
 در همين راستا محمدرضا عظيمي زاده شهردار 
يزد به تاثير استفاده از خودروهای برقي در حوزه 
گردشگری اشاره كرد و گفت: با توجه به قدمت 
شهر يزد و لزوم ارايه خدمات به گردشگران داخلي 
و خارجي، شهرداری يزد نسبت به خريد و استقرار 
يك عدد خودروی برقي برای گردشگران در بافت 
تاريخي اقدام كرده است. به  منظور جلوگيری از 
افزايش آلودگي هوای شهر يزد، حفظ محيط زيست 
دوستدار  حمل ونقل  مدهای  تمام  از  استفاده  و 
محيط زيست، بايد راهكارهای مديريتي اتخاذ شود 
و خودروی برقي يك گزينه مطلوب تلقي مي شود.

 عظيمي  زاده عدم توليد آلودگي صوتي و آلودگي 

هوا، هزينه پايين، عدم نياز به سوخت های فسيلي، 
در  سهولت  و  باال  فرمان پذيری  مناسب،  اندازه 
نوع  اين  شاخص  ويژگي های  جزو  را  استفاده 
خودروها برشمرد. وی ادامه داد: رويكرد صنعت 
همگاني  توسعه  و  توليد  به  كشور  خودروسازی 
خودروهای برقي، ضرورت زيست محيطي و يكي 
از موثرترين راهكارهای مقابله با آلودگي هوا در 

كالنشهرها است .
عظيمي  زاده معتقد است كه صنعت خودروسازی 
ايران بايد با درک شرايط بحراني محيط زيست 
توليد خودروهای برقي را در اولويت كار خود قرار 
دهد در غير اين صورت نفس كشيدن در كالنشهرها 

در آينده ای نه چندان دور غيرممكن خواهد بود .
خاطر  به  مردم  سالمت  كه  است  ذكر  به  الزم 
آلودگي هوا هم اكنون در خطر است و بخش قابل 
توجهي از ثروت ملي و سرمايه های مردمي صرف 
بيماری های قلبي و عروقي ناشي از آلودگي هوا 
مي شود .در اين زمينه، معاون حمل ونقل و ترافيك 
شهرداری اصفهان سهم خودروها در آلودگي هوای 
اين كالنشهر را بيش از ۷۰ درصد مي داند و بر 
اين موضوع تاكيد دارد كه خودروها مهم ترين علت 

آلودگي هوای اصفهان هستند. 
بايد در نظر داشت كه در كالنشهر اصفهان ساالنه 
سوخت  با  جديد  خودروی  ۱۴۴هزار  از  بيش 
اين  خيابان های  راهي  و  شماره گذاری  فسيلي، 
شهر مي شوند كه اين روند را كارشناسان ترافيك 
تعبير  تهديدآميز  سونامي  به  زيست  محيط  و 
مي كنند. اين روند هشداری است به خودروسازان 
داخلي و سياست گزاران اين صنعت كه رويكرد 

تازه ای را در پيش بگيرند.
توليد  صنعت  كه  داشت  توجه  بايد  همچنين 
خودروهای برقي سال هاست در جهان مورد توجه 

قرار گرفته و اين بخش مي تواند يكي از زمينه های 
مهم جذب سرمايه گذاری خارجي و توليد مشترک 

اين نوع خودروها در ايران باشد.
ميالدی،۲۰   ۲۰۲۰ سال  تا  پيش بيني ها  طبق 
ميليون  تا سال ۲۰۳۰ ميالدی ۱۰۰  و  ميليون 
خودروی برقي و حدود۴۰۰ ميليون دوچرخه، سه 
چرخه و چهارچرخه برقي در جاده های دنيا مجهز 

به پيشرانه های الكتريكي خواهند شد.
البته توليد ماشين های برقي برای اقتصاد جهاني 
تبعات گوناگوني نيز به همراه خواهد داشت. در 
همين زمينه شين كوبين وزير صنعت و فناوری 
اطالعات چين گفت: توليد ماشين های برقي عمال 
مسير صنعت خودروسازی چين را تحت تاثير قرار 
خواهد داد. شين تاكيد كرد: در حال حاضر وزارت 
صنعت و فناوری اطالعات چين مطالعه ای را در اين 
زمينه آغاز كرده و در حال همكاری با بخش های 
مرتبط با خودروسازی برای تعيين زمانبندی توقف 
خودروهای  توسعه  و  بنزيني  خودروهای  توليد 

الكتريكي در اين كشور است. 
بزرگ  شركت های  مي تواند  چين  اقدام  اين 
توليدكننده خودرو در جهان را بر آن دارد تا به 
برقي  توليد خودروهای  طور جدی تر در راستای 
توليد  توقف  صورت  در  سو  يك  از  بردارند.  قدم 
خودروهای بنزيني، ساختار سرمايه گذاری جهاني 
نفت خام  واردات  به  نياز كشورها  و  كرده  تغيير 
كاهش خواهد يافت بنابراين بازارهای سرمايه و بازار 
نفت نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت. از سوی ديگر 
شركت خودروسازی هوندای ژاپن اعالم كرده است 
كه يك نمونه خودروی الكتريكي را در سال ۲۰۱۸ 
به بازار چين معرفي خواهد كرد و ديگر شركت های 
خودروسازی نيز سياست مشابهي را در اين زمينه 

برای حضور در بازار چين در پيش گرفته اند. 
محققان يك شركت در آمريكا از نسل جديدی 
از خودروهای برقي رونمايي كرده اند كه مهمترين 
ويژگي آنها قيمت پايين و وزن كم است. تكنولوژی 
باتری خودروهای برقي روز به روز در حال ارتقاست 
دوست دار  خودروهای  از  دسته  اين  حال  اين  با 
محيط زيست هنوز نمي توانند مسافت قابل توجهي 
اين مساله  كنند.  باتری طي  بار شارژ  با يك  را 
موجب شده تا بسياری از مصرف كنندگان نسبت 
به خريد اين دسته از خودروها ترديد داشته باشند.

بازار  داخل،  در  خودروها  اين  توليد  اكنون 
گسترده ای در كشور و منطقه دارد و به همين 
علت برای حركت به سمت صنعتي سازی، توجيه 
انبوه  توليد  و  دارد. در صورت طراحي  اقتصادی 
چنين خودروهايي در كشور مي توان اميدوار بود 
در سال های آينده با ارايه نسل جديد خودروهای 
شهری، حضور ايران نيز در عرصه های بين المللي 

افزايش پيدا كند.
آينده خودروهای برقي در جهان

Environment 
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بازار خودروهای برقي، حدود يك دهه است كه 
در جهان رونق گرفته و اكنون در نمايشگاه های 
نام  چيز  هر  از  بيش  خودرو،  با  مرتبط  ساالنه 
گوش  به  زيست  محيط  دوستدار  خودروهای 
بزرگ  شركت های  بيشتر  همچنين  مي خورد. 
برقي  خودروی  تاكنون  اگر  جهان  خودروسازی 
جديدی طراحي و توليد نكرده باشند، نمونه ای از 
خودروهای پرفروش خود را در نسخه هيبريدی 
به بازار معرفي كرده اند. از نمونه اين خودروساز ها 
مي توان به ولوو و پورشه اشاره كرد كه ادعا دارند 
تا دو سال آينده خط توليد خود را به طور كامل 
اختصاص  الكتريكي  و  هيبريدی  خودروهای  به 
خواهند داد. همچنين هيوندای و كياموتورز قرار 
است تا سه سال ديگر ۵۰ هزار خودروی الكتريكي 
به بازار جهاني عرضه كنند. كشورهای انگليس و 
فرانسه نيز اعالم كرده اند بعد از سال۲۰۴۰ هيچ 
خودروی بنزيني و ديزلي در اين كشورها به فروش 
نخواهد رسيد. در ايران نيز پيش بيني مي شود تا 
سال ۱۴۱۹، حدود ۳۵درصد فروش خودروهای 
سبك و شهری به خودروهای برقي اختصاص پيدا 
كند. از ديدگاه محيط زيستي نيز اگر تا سال ۱۴۱۹ 
يك چهارم خودروهايي كه در جاده ها عبور و مرور 
مي كنند، خودروهای پاک باشند، حدود ۸ درصد 

در مصرف انرژی صرفه جويي خواهد شد.
تغيير شكل حمل ونقل شهری با 

افزايش خودروهای الكتريكي
سبز  خودروسازی  صنعت  فعال  نيكي  مهدی   
اهميت هوای پاک و دغدغه های آلودگي هوا به 
خصوص در پايتخت و كالنشهرهای كشور را علت 
اصلي طراحي و توليد خودروهای الكتريكي عنوان 
الكتريكي گلف،  و مي گويد: خودروهای  مي كند 
زائربر و وانت های برقي اولين نمونه های خودروی 
الكتريكي هستند كه به عنوان وسيله حمل ونقل 

عمومي در كشور مورد استفاده قرار گرفته اند.
وی مي افزايد: نمونه اين خودروها در چهار ايستگاه 
اين  در  است.  شده  راه اندازی  تهران  بزرگ  بازار 
ايستگاه ها عبور و مرور خودرو و موتورسيكلت در 
طول روز ممنوع است و سفرهای داخلي در اين 
نواحي با كرايه مصوب شهرداری تهران به كمك 
خودروهای برقي انجام مي شود. استقبال مردم از 
اين پروژه به دليل ايجاد آرامش و نبود آلودگي 
صوتي و آلودگي هوا قابل توجه است. كسبه بازار 

نيز از اين طرح استقبال و حمايت كرده اند.
وی افزود: اين طرح در كالنشهرهايي مثل شيراز و 
تبريز نيز در حال اجراست و هدف ما پوشش دهي 
قسمت های مركز شهر با توجه به حجم زياد رفت 
و آمد در طول روز است. ايجاد چنين طرح هايي در 
مناطق مركزی شهرهای بزرگ از نظر گردشگری 
منطقه، حفظ بافت تاريخي و كاهش ترافيك نيز 
بيمارستان های  اورژانس  بخش  است.   مناسب 

كشور نيز مجهز به اين خودروها شده اند به اين 
ايجاد  بيمارستان  ترتيب كه صدايي در محوطه 
نمي كنند. بيش از ۶۰ دستگاه نيز در بهشت زهرا 

خدمات ارايه مي دهند..
نيكي در خصوص ظرفيت توليد داخلي خودروی 
كه  است  شده  ايجاد  كارخانه ای  مي گويد:  برقي 
اهميت  توليد در راستای  افزايش ظرفيت  آماده 
هوای پاک است و مجوز داخلي و خارجي برای 
توليد موتورهای برقي با ظرفيت ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ 
وات را دريافت كرده ايم. اين موتورهای اصالح شده، 
مي كند.  ايجاد  كمتری  هوايي  و  صوتي  آلودگي 
همچنين در حال مذاكره با شركت های داخلي و 
خارجي هستيم تا باتری های برقي را بهينه كرده،  
وزن آنها را از۲۰ كيلوگرم به ۱۶ كيلوگرم كاهش 
دهيم. به اين ترتيب برد موتورها از صد كيلومتر 

تا۱۲۰ كيلومتر ارتقا پيدا خواهد كرد.
خودروهای برقي در شبكه 

حمل ونقل عمومي
اولين  كشور،  عمومي  شبكه حمل ونقل  پوشش 
اين  به  برقي است.  توليد خودروهای  اولويت در 
بر  از اين خودروها  اثر استفاده  ترتيب مردم نيز 
كاهش آلودگي را به طور عيني مشاهده مي كنند. 
سواری  خودروهای  برقي،  خودروهای  بحث  در 
سيستم  در  خودروها  اين  شكل  تنها  سبك 
حمل و نقل نيست كه به سمت آاليندگي كمتر 
حمل ونقل  وسايل  از  استفاده  مي رود.  پيش 
عمومي برقي مي تواند به مراتب مزايای بيشتری 
برای كاهش مصرف انرژی و آلودگي هوای يك 
برقي  اتوبوس های  از  استفاده  باشد.  داشته  شهر 
بين شهری نيز در آينده مي تواند بسيار به صرفه 
باشد. برای مثال يك اتوبوس برقي با يك بار شارژ 
مي تواند به راحتي مسير تهران تا شيراز را بپيمايد.

از طرف ديگر تجربه جهاني توليد خودروهای برقي 
نشان داده است كه همزمان با فعاليت خودروسازان 
طرح های  برقي،  خودروهای  توليد  و  طراحي  و 
تشويقي مثل مجوز طرح ترافيك و ماليات های 
كمتر در طوالني مدت باعث استقبال بيشتر مردم از 

خودروهای برقي خواهد شد.
خودروی برقي و ايمني باال

محب جازمي مدير بازرگاني ديگر فعال اين صنعت 
درباره اين خودروی كوچك و كاربردی مي گويد: 
خودروی برقي يوز با ۱۲۰ سانتي متر عرض و دو 
متر طول، عالوه بر اين كه هيچ گونه آلودگي برای 
محيط زيست ندارد، وسيله ای كوچك و اقتصادی 
برای تردد تك سرنشين در مسيرهای شهری است. 
اين خودرو در رده موتورسيكلت چهار چرخ معرفي 
شده كه نوعي موتورسيكلت ايمن است. چنين 
عرضه  شده  ايران  در  بار  اولين  برای  خودرويي 
و به همين علت، روند گرفتن مجوزهای الزم و 

پالک گذاری و مراحل قانوني زمان بر است. 

اين خودروها  برای  ايمني  از نظر  استانداردهايي 
ترمز،  استانداردهای  شامل  كه  مي شود  تعيين 
فرمان پذيری و ساير استانداردها است. همچنين 
استاندارد سرعت اين خودرو محدود به ۸۰ كيلومتر 
در ساعت، وزن محدود به ۴۰۰ كيلوگرم و توان 
خروجي محدود به ۱۵ كيلووات است. خودروی 
برقي يوز با پريز برق خانگي قابل شارژ است و شارژ 
كامل آن سه ساعت زمان مي برد و با هر بار شارژ 

مسافت ۲۰۰ كيلومتر را مي پيمايد.
جازمي مي افزايد: محدوديت های طرح ترافيكي و 
پاركينگ دو موضوع مهم در شهرهای بزرگ است 
كه مردم را دچار دردسر مي كند. اين خودرو شبيه 
با چهار چرخ و مسقف است كه  موتورسيكلتي 
ايمني كامل دارد و به خصوص استفاده از آن برای 
زنان مناسب و كاربردی است. در مجموع كاربری 

اين خودرو برای سفرهای شهری مناسب است. 
اهميت توسعه خودروهای برقي در 

حوزه گردشگری
با توجه به ضرورت استفاده از انرژی های پاک در 
تمام عرصه ها مثل حوزه حمل و نقل و گردشگری 
و ... الزم است كه به موضوع خودروهای برقي با ديد 
عميق تری نگاه كنيم و تمام جوانب امر را در اين 

حوزه در نظر بگيريم.
جزو  اقتصادی  لحاظ  از  ايران  اينكه  به  توجه  با 
كشورهای درحال توسعه است، پس بايد تالش 
بيشتری در اين زمينه صورت گيرد تا در ۲۰ سال 
آينده نيز در اين حوزه جزو متاخرين محسوب 
نشويم و اشتباهات پيشين خود را در اين صنعت 
توسعه  كه  دليل  اين  به  نكنيم.  تكرار  همچنان 
كشورهای اروپايي و برخي از كشورهای آسيايي 
در اين حوزه مسجل شده است و اگر ما در اين 
زمينه تعلل و تاخيری داشته باشيم بي شك عواقب 

سنگيني برای ما در پي خواهد داشت.
استفاده از خودروهای برقي در حوزه گردشگری 
به اعتقاد بسياری از كارشناسان، عالوه بر جذب 
توريست و كاهش آلودگي های محيطي، مي تواند به 
ماندگاری آثار تاريخي كمك بيشتری كند. از طرف 
الكترونيكي مي توان  ايجاد حمل و نقل  با  ديگر 
فضاهای جديدی را برای گردشگران محيط زيست 

به وجود آورد.
همچنين بايد در نظر داشت كه مكان های تاريخي 
در ايران به سرعت در حال تخريب هستند و بخش 
عمده اين تخريب ها به دليل عدم استفاده از وسايل 

و امكانات نوين جهاني است.
بسياری از كارشناسان حوزه گردشگری و ميراث 
فرهنگي بر اين عقيده اند كه مي توان با استفاده از 
ماشين های الكتريكي ميزان تخريب ها را كاهش 
در  كه  كرده اند  پيشنهاد  دليل  همين  به  و  داد 
فضاهای باستاني و بسيار قديمي از حمل و نقل 

برقي استفاده شود.



شماره ٣٦٢  زمستان ٩٦ ٤٦

 نشست هم انديشي اقتصادی توسعه گردشگری سالمت مطرح شد:

گردشگری سالمت در 
ايران به مانند قرباني 

 مهدی كريمي رييس شورای سياست گزاری مركز 
اسالمي  كشورهای  سالمت  گردشگری  توسعه 
گفت: صنعت گردشگری امروزه به يكي از بزرگترين 
و پردرآمدترين بخش های اقتصادی جهان تبديل 
شده است. با درک اهميت گردشگری از جنبه های 
مختلف، اشكال نويني برای آن ابداع شده و تعامل 
اشكال  از  يكي  سالمت  گردشگری  است.  يافته 
قابل توجه گردشگری نوين است. افزايش اميد به 
زندگي از يك سو و پيچيدگي های شرايط زندگي 
در دوران كنوني از سوی ديگر كه موجب بروز انواع 
ناتواني های جسمي و روحي در جوامع شده است، 
دستيابي به راهكارهای مناسب با كمترين هزينه ها 
را در دستور كار سياستگزاران، فعاالن سالمت و 

گردشگری كشورها قرار داده است.

وی ادامه داد: ايران اسالمي از ديرباز  به واسطه 
ارايه خدمات مطلوب درماني، وجود پزشكان متبحر 
و ظرفيت های بكر و طبيعي در حوزه گردشگری 
مورد توجه كشورها بوده ولي به دليل عدم تبليغ 
و معرفي حرفه ای در عرصه های بين المللي تاكنون 
نتوانسته جايگاهي در خور توانمندی های بالقوه 

خود كسب نمايد.
و  تبليغات  كرد:  تصريح  راستا  اين  در  كريمي 
فعاليت های گسترده كشورهای مستعد در عرصه 
باعث كمرنگ تر  روز  به  روز  نيز  منطقه  سالمت 
شدن نقش ايران در خدمات سالمت و گردشگری 
گرديده كه از آن جمله مي توان به فعاليت های موثر 
كشورهای تركيه، هندوستان، امارات متحده عربي 

و عمان اشاره كرد.

وی ادامه داد: در اين ميان كارگزاران تجاری فعال 
در بخش های سالمت و گردشگری نقشي موثر در 
معرفي و تعريف همكاری های بين المللي با هدف 
توسعه روابط اقتصادی حوزه سالمت داشته است.  
كريمي گفت: توانسته ايم در حدود پنجاه كشور 
اسالمي را به صورت يك شبكه بين المللي با هم 
مرتبط كنيم كه در حال حاضر فعاليت بسيار خوبي 

دارد.
توسعه  مركز  سياستگزاری  شورای  رييس 
گردشگری سالمت كشورهای اسالمي با اشاره به 
اينكه دبيرخانه مركز توسعه گردشگری سالمت 
كشورهای اسالمي فعاليت خود را از تهران شروع 
كرده افزود: در حال حاضر توانسته ايم بيش از ۳۸ 
كشور از كشورهای اسالمي را در حد وزير و معاون 
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وزير در شورای مركزی گرد هم آوريم.
وی گفت: در ايران زيرساخت های بسيار مناسبي 
ما  و  است  شكل گيری  حال  در  حوزه  اين  در 
اما آن  توانمندانه مي توانيم فعاليت كنيم  بسيار 
را ناديده گرفته ايم. كريمي با تاكيد بر اينكه يك 
چهارم تا يك سوم درآمد نفت كشور را مي توانيم 
از گردشگری سالمت تحصيل كنيم گفت: جايگاه 
شركت های مسافرتي در كنار جايگاه بيمارستان ها 

از رتبه و اهميت بااليي برخوردار است.
سالمت  گردشگری  حوزه  در  اينكه  بيان  با  وی 
در  را  آن  و  كرده اند  ايجاد  قوی  ارتباطي  شبكه 
سطح كشورهای اسالمي مديريت مي كنند افزود: 
در كشورهای حاشيه خليج فارس و آسيای ميانه 
به شدت در اين حوزه در حال فعاليت اقتصادی 
هستند اما متاسفانه در ايران با وجود اخذ مجوزهای 
گوناگون در حوزه گردشگری سالمت، اهميتي به 

اين موضوع داده نشده است.
گردشگری  مركز  سياستگزاری  شورای  رييس 
تعريف  به  سپس  اسالمي  كشورهای  سالمت 
جهاني  سازمان  زبان  از  سالمت  گردشگری 
گردشگری (UNWTO) پرداخت و گفت: خدماتي 
كه به بهبود يا افزايش سالمتي و روحيه فرد و 
در مكاني خارج از محل سكونت او و بيش از ۲۴ 
ساعت به طول بيانجامد تعريف گردشگری سالمت 

است.
كريمي گردشگری پزشكي، گردشگری طبيعت 
از شاخه های  را  تندرستي  گردشگری  و  درماني 
ايران  گفت:  و  خواند  سالمت  گردشگری  مهم 
در  خصوصي  به  جايگاه  گذشته  سده های  در 
گردشگری سالمت داشته كه متاسفانه آن را از 
دست داده است. اين درحالي است كه ما امروزه 

از بهترين پزشكان دنيا برخورداريم.
ايران  طبيعي،  گردشگری  حوزه  در  افزود:  وی 
منابع  كنار  در  كه  است  بسياری  مراكز  دارای 
طبيعت درماني امكانات اقامتي، رفاهي و نظارت 
تا  كرده اند  آماده  گردشگران  برای  را  پزشكي 
گردشگران بتوانند در آرامش و رفاه كامل از اين 

نعمت های خدادادی استفاده كنند.
و  وسعت  به خاطر  آسيا  غرب  در  ما  گفت:  وی 
جمعيتي كه داريم، يكي از بزرگترين كشورهايي 
هستيم كه مي توانيم در اين حوزه فعاليت كنيم 
اما متاسفانه نه دارای كمپينگ های ورزشي خوبي 
پيدا  معني  ما  برای  ورزشي  توريسم  نه  هستيم 
كرده است.  در حالي كه دارای بهترين پيست های 
اسكي، بهترين زيرساخت ها برای شنا و بهترين 
حوزه های جنگلي هستيم اما متاسفانه نتوانستيم 

از آن بهره برداری كنيم.
وی با انتقاد از محور قرار گرفتن نفت و درآمد نفتي 
در ايران افزود: كشوری مانند عمان يك طرح ۲۵ 
ساله در حوزه توريسم ورزشي دارد و با وجود اينكه 

بسياری از ظرفيت های خدادادی ايران را ندارد هر 
ساله درآمد فراواني از اين طريق به دست مي آورد. 
كريمي اهداف صنعت گردشگری سالمت در ايران 
را اينگونه برشمرد: ۱) اشتغال زايي و رشد كيفي در 
بخش سالمت كشور ۲) كسب درآمد و ارزآوری 
و حمايت از رشد اقتصادی در كشور ۳) تبديل 
منطقه  در  سالمت  گردشگری  قطب  به  شدن 
آسيای  كشورهای  از  سالمت  گردشگران  جذب 
ميانه و قفقاز، كشورهای حاشيه خليج فارس و 
بسترسازی جهت جذب  اسالمي ۴)  كشورهای 

سرمايه گذاری های خارجي.
وی با تاكيد بر نقش موثر آژانس های مسافرتي در 
توسعه اقتصاد گردشگری سالمت افزود: با نگاهي به 
كشورهای پيشروی منطقه يا جهان، تعداد كثيری 
از شركت های فعال در حوزه گردشگری سالمت 
را خواهيم يافت كه با انجام فعاليت های خدماتي، 
ترويجي و تبليغاتي سيل عظيمي از عالقه مندان به 
دريافت خدمات سالمت را به سوی كشورها جذب 

مي كنند.
رييس مركز گردشگری سالمت كشورهای اسالمي 
گفت: با توجه به رشد و توسعه روز افزون صنعت 
فعاليت  سالمت،  بخش  در  ويژه  به  گردشگری 
موثر آژانس های خدمات مسافرتي و گردشگری و 
كارگزاران مرتبط عالوه بر عوايد اقتصادی جمهوری 
اسالمي ايران، فرصت های اقتصادی مطلوبي برای 
از  كه  آورد  وجود خواهند  به  عرصه  اين  فعاالن 
آن جمله مي توان به مواردی چون توسعه شبكه 
ساير  درمان  و  گردشگری  فعاالن  با  ارتباطي 
كشورها، بهره مندی مطلوب اقتصادی در زمينه 
ارايه خدمات پشتيباني به گردشگران  معرفي و 
و  داخلي  ابعاد  در  بازار  توسعه  سالمت كشورها، 
بين المللي با معرفي جذابيت های گردشگری در 
بخش های درماني، طبيعي، تندرستي و ورزشي، 
برندينگ و توسعه فعاليت ها در ساير حوزه های 

تخصصي گردشگری اشاره كرد.
كريمي با اشاره به اينكه با تمام بيمه های كشور 
جلسه گذاشتيم و به جز بيمه سامان از هيچ كدام 
از آنها نتوانستيم خدماتي دريافت كنيم گفت: قبل 
از اينكه دوستان بانك رفاه نيز پای كار بيايند با 
اكثريت بانك ها و حتي بانك مركزی جلسه های 
متعدد برگزار كرديم كه متاسفانه راهكاری ايجاد 
نشد. وی افزود: همين جا از دوستان بانك رفاه و 
بيمه سامان تقاضا مي كنم نسبت به گردشگری 
سالمت اهتمام ويژه داشته باشند چرا كه جابه جايي 

مالي بسيار بااليي برای كشور خواهد داشت.
كريمي مطالب مورد اهميت جهت توسعه فعاليت 
بخش های خصوصي در حوزه گردشگری سالمت 
را اين گونه برشمرد: ۱) عوايد اقتصادی مطلوب از 
فعاليت در اين حوزه ۲) رقابت با كشورهای منطقه 
دانش  وجود   (۳ سالمت  خدمات  برندسازی  در 

پزشكي عالي و خدماتي تخصصي مطلوب جهت 
پذيرش گردشگران سالمت ۴) وجود ظرفيت های 
طبيعي و جذاب منحصر به فرد ۵) لزوم توسعه 
به  گردشگری  حوزه  در  بين المللي  فعاليت های 
منظور بهره مندی از ظرفيت های به وجود آمده ۶) 
عدم توفيق در دستيابي به سهم جمهوری اسالمي 
ايران از گردش اقتصادی حوزه سالمت و نقش موثر 
بخش های خصوصي در بهبود شرايط ۷) امكان 
بهره مندی از خدمات حمايتي نهادهای فعال در 
حوزه سالمت و همچنين سازمان های بين المللي .

وی درباره وضعيت دو كشور هند و تركيه در حوزه 
گردشگری گفت: هند با وجود جمعيت باالی يك 
ميليارد نفر به شدت در اين حوزه فعاليت مي كند 
و مراكز درماني آن به صورت زنجيروار و به هم 
پيوسته كار مي كنند. تركيه نيز با اينكه خيلي ديرتر 
از ما فعاليت خود را در حوزه گردشگری سالمت 

آغاز كرده اما با موفقيت بيشتری روبرو بوده است.
رييس شورای سياستگزاری مركز توسعه گردشگری 
اين مركز پرداخت و  به تشريح وظايف  سالمت 
گفت: كمك به ارتقاء دانش فني واحدهای مرتبط 
ارايه  بين المللي،  به منظور رقابت در عرصه های 
خدمات مشاوره ای به فعاالن اقتصادی اين حوزه 
به منظور كمك به رشد و برندسازی، ايجاد فضای 
مناسب فعاليت اقتصادی برای بخش های خصوصي 
امكانات  و  توانايي ها  سازماندهي  فعال،  دولتي  و 
موجود كشورهای اسالمي برای ايجاد پيوند بين 
و  حضور  مناسب  بستر  ايجاد  منابع،  و  امكانات 
فناوری و شركت های دانش  همكاری واحدهای 

بنيان را از جمله وظايف اين مركز خواند.
از  حمايت  آموزشي،  دوره های  برگزاری  كريمي 
دفاتر و شركت های خدمات مسافرتي و گردشگری 
موثر  مشاركت  جهت  تسهيالت  ارايه  منتخب، 
و  كنگره  در  گردشگری  خدمات  شركت های 
نمايشگاه ساالنه توسعه روابط اقتصادی در حوزه 
سالمت با محوريت كشورهای اسالمي، حمايت 
اجرايي به منظور تعريف همكاری های اقتصادی 
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مشترک با ساير كشورها و ارايه خدمات حمايتي 
به منظور حضور در نمايشگاه های مرتبط در ساير 
كشورها را از جمله شيوه های همكاری تعيين شده 
برای مركز توسعه گردشگری سالمت كشورهای 
اسالمي برشمرد. وی در خصوص پنل های تخصصي 
كشورهای  سالمت  گردشگری  توسعه  مركز 
اسالمي كه هر ساله برگزار مي شود تصريح كرد: 
سال گذشته از تمام شبكه های بين المللي حضور 
داشتند كه اين خود بازتاب بين المللي گسترده ای 
داشت. ما سياسي عمل نمي كنيم و حوزه ما حوزه 

تخصصي است.
كريمي گردشگری سالمت، توريسم ورزشي، غذای 
سالم و زنجيره تامين، گردشگری خريد، دارو و 
تجهيزات پزشكي، طب سنتي و گياهان دارويي، 
توسعه روابط دانشگاهي و فناوری و فرصت های 
سرمايه گذاری را از جمله پنل های تخصصي مركز 
اسالمي  كشورهای  سالمت  گردشگری  توسعه 

برشمرد.
وی در خصوص اقتصاد گردشگری سالمت تشريح 
كرد: پيش بيني مي شود گردش مالي حوزه تورسيم 
دنيا در سال های آتي، از گردش مالي بخش صنعت 
فراتر رود و تا چند سال ديگر به ۲ تريليون دالر 

برسد. البته سهم ما بسيار ناچيز است.
او با اشاره به تحريم هايي كه هر روز رنگ عوض 
مي كنند گفت: بانك رفاه به عنوان كارگزار رسمي 
مركز توسعه گردشگری سالمت كشورهای اسالمي 
با همكاری ساير بانك های خارجي انتخاب شده 

است.
كريمي با تاكيد بر اينكه مهم ترين مسووليت بانك 
گردشگری  سرمايه گذاری  دفتر  تاسيس  رفاه، 
سالمت به عنوان كارگزار مشاور و سرويس دهنده 
در اين بانك خواهد بود گفت: با توجه به نقل و 
انتقاالت باالی مالي كه امسال و سال آينده خواهيم 
داشت، بانك رفاه بسيار نقش موثری خواهد داشت. 
وی با اشاره به ضعف بيمه های داخلي در بازارهای 
بين المللي گفت: با تصميمي كه در شورای مركزی 
گرفته شد، بيمه سامان به عنوان بهترين گزينه 
انتخاب شد. بيمه سامان در حوزه گردشگری و 
گردشگری سالمت به خوبي در حال فعاليت است 
به همين خاطر خواهش كرديم در كنار ما حضور 

داشته باشد.
گردشگری  مركز  كرد:  اشاره  پايان  در  كريمي 
دستيابي  منظور  به  اسالمي  كشورهای  سالمت 
به اهداف عاليه اين مركز آمادگي خود را جهت 
همكاری با كليه فعاالن حوزه سالمت كشورهای 

اسالمي اعالم مي دارد. 

هر كس قصد ذبح كردن گردشگری 
سالمت را دارد 

دفاتر  صنفي  انجمن  رييس  رفيعي  حرمت اهللا 

خدمات مسافرت هوايي و جهانگردی ايران ضمن 
و  چشمگير  حضور  از  تقدير  و  خوش آمدگويي 
گسترده نمايندگان دفاتر گفت: انجمن صنفي ما با 
مركز توسعه گردشگری سالمت تفاهم نامه ای امضا 
كرده است و اميدواريم اين همكاری ها گسترش 

روز افزوني داشته باشد.
وی در ادامه ضمن انتقاد از رفتاری كه مسووالن 
و سياستمداران نسبت به گردشگری دارند افزود: 
گردشگری در ايران به مانند يك قرباني است كه 
هر كس قصد ذبح كردن آن را دارد. هر نامزدی كه 
مي خواهد بر صندلي رياست بنشيند از گردشگری 
مايه مي گذارد. رفيعي در ادامه گفت: هيچ وقت 
اجازه نداده اند گردشگری در جايگاه خودش قرار 
بگيرد و به دست اهلش به انجام برسد. اين دوستاني 
كه اينجا حاضر هستند، سرمايه، وقت و فكرشان را 
اين حوزه هزينه كرده اند و سال های سال  برای 
نيست  به همين خاطر شايسته  تجربه كرده اند 
حدود۵۰ سال سابقه يك فرد را قرباني پست و 

مقام چند ساله يك مقام سياسي كنيم.
وی با اشاره به اهميت باالی گردشگری سالمت در 
حوزه ارزآوری، از دولت خواست رويه ای را تدبير 
خدمات  دفاتر  و  مسافرتي  آژانس های  كه  كنند 
جهانگردی بتوانند به صورت مستقيم از توريسم 
سالمت سهم داشته باشند تا بتوانند در چرخه ای 
كه هتل داران و بيمارستان ها و پزشكان در قسمت 
ديگر آن هستند وظيفه خود را به خوبي انجام 

دهند.
رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي 
در  كه  اساسي  سوال  گفت:  ايران  جهانگردی  و 
اين حوزه مطرح مي شود اين است كه چرا حوزه 
گردشگری امسال كم رونق تر از سال های گذشته 
ظاهر شده است؟ يكي از داليل اصلي اين ضعف 
وجود آژانس های دولتي بوده كه كارايي الزم ر ا در 
اين زمينه ندارند و به نظر من اين صنعت را بايد به 
كارشناساني واگذار كرد كه در اين زمينه از تجربه 

و درايت الزم برخوردارند.
وی افزود: گردشگری سالمت وارد كشور مي شود 
و به جای اينكه به رشد اقتصادی كشور كمك 
كند، سبب تزلزل اين حوزه و ضعف آن مي شوند. 
در  دليل شكست گردشگری سالمت  مهم ترين 
ايران اين است كه نظارت كافي بر روی اين موضوع 
وجود ندارد و عدم وجود زيرساخت های مناسب، 
توريست های سالمت ترجيح مي دهند خود (بدون 

واسطه و راهنما) وارد كشور شوند.
رفيعي تصريح كرد: افرادی كه به تازگي به اين 
حوزه راه يافته اند، توانسته اند سهم ما در بازار را در 
اين حوزه كاهش دهند. ضعف ما در اين حوزه به 
دليل پراكندگي و نداشتن هماهنگي با يكديگر و 

انجمن گردشگری سالمت است.
حوزه  اين  در  نابساماني ها  گفت:  پايان  در  وی 

در كشور ما به اندازه ای است كه اگر در يكي از 
خصوص  در  نمايشگاهي  همسايه،  كشورهای 
گردشگری سالمت برگزار شود، هيچ يك از افراد و 
موسساتي كه در اين زمينه فعال هستند نمي توانند 
در آن نمايشگاه حضور داشته باشند و گردشگری 
سالمت و امكانات كشورمان را به ديگران معرفي 

كنند.

جذب سرمايه گذاری حوزه 
گردشگری سالمت 

دكتر فرشيد فرخ نژاد نماينده عالي بانك رفاه و 
عضو هيات مديره اين بانك با بيان اينكه بانك 
رفاه با حدود۶۰ سال تجربه، يكي از قديمي ترين 
سرويس ها  توانسته  كه  است  كشور  بانك های 
ارايه كند گفت: در حوزه  را  و خدمات مناسبي 
به همه  بانكي  سالمت سرويس دهنده خدمات 
عزيزان در اين حوزه هستيم. از وزارت بهداشت 
و درمان تا سازمان نظام پزشكي و مجموعه های 
بيمه ای مانند بيمه سالمت و بيمه تامين اجتماعي.

وی با ارايه گزارشي از عملكرد بانك رفاه كارگران 
در حوزه بانكداری و خدمات پولي ـ مالي افزود: 
همكاران ما در حوزه توريسم سالمت برنامه هايي 

دارند انشاء اهللا تفاهم نامه قطعي خواهد شد.
فرخ نژاد با تاكيد بر اينكه دفتر جذب سرمايه گذاری 
مراحل  رفاه  بانك  در  سالمت  گردشگری  حوزه 
پاياني خود را برای آغاز به كار طي مي كند افزود: 
در تفاهم نامه كلي حتما بانك به مواردی كه تعهد 
مي كند عمل كرده و ريز آن را منتشر خواهد كرد.

توريسم درماني يك فرصت طاليي 
برای ايران

بيمه سامان و  نماينده عالي  خانم نجما واسفي 
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سامان  بيمه  گردشگری  تخصصي  معاون شعبه 
نيز در سخنراني خود گفت: شركت بيمه سامان 
به عنوان فعال ترين و بزرگترين شركت بيمه در 
زمينه ارايه خدمات بيمه ای به صنعت گردشگری 
در حوزه بيمه های مسافرتي، درمان، آتش سوزی، 
اتومبيل و تمامي خدمات بيمه ای مشغول فعاليت 
است. وی افزود: بيمه سامان به عنوان تنهاترين و 
اولين شركت بيمه ای است كه محصوالت خودش 
را از طريق شعبه تخصصي گردشگری به بانيان 

صنعت توريسم ارايه مي دهد.
نماينده عالي بيمه سامان تصريح كرد: هم اكنون 
بخش  در  سرمايه گذاری  با  سامان  بيمه  شركت 
قرارداد  و  درماني  و خدمات  مسافرتي  بيمه های 
و  اروپايي  سطح  در  كمك رسان  شركت های  با 
بين المللي موفق شده است با بيش از ۵۰ هزار 
مركز درماني و بيمارستان های معتبر به صورت 
آنالين و بدون واسطه ارتباط برقرار كند تا بتواند 
تمامي هزينه های مسافرتي و درماني را در خارج از 

كشور پوشش دهد.
وی با تاكيد بر اينكه تجربه بيمه سامان با ۲ ميليون 
بسياری  ارزش   بيمه مسافرتي در سال مي تواند 
برای فعاالن در حوزه گردشگری داشته باشد افزود: 
تمامي موارد در بيمه سامان به صورت تخصصي 
نيازسنجي مي شود و ما دقيقا همگام با نياز مشتری 
و تقاضای بازار قدم بر مي داريم تا رضايت مندی 

بيشتری را ايجاد كنيم.
خانم واسفي در پايان با بيان اينكه بيمه سامان با 
تاسيس دفاتر در كشورهای همسايه از جمله عراق، 
افغانستان و به زودی گرجستان و ديگر كشورها 
سعي در گسترش شبكه فروش خود دارد گفت: 
طرح گردشگری سالمت حوزه ای است كه بيمه 
سامان به عنوان پروژه اجرايي در حال طراحي و 

ارايه برنامه است و قطعا توريسم درماني به عنوان 
يكي از فرصت های طاليي بازار گردشگری قلمداد 

خواهد شد.  

اصلي ترين سرمايه در حوزه 
گردشگری سالمت، نيروی انساني 

است
روابط  هماهنگي  ستاد  دبير  محمدی  محمود 
در  گفت:  خارجه  امور  وزارت  اقتصادی  خارجي 
وزارت  اقتصادی  روابط خارجي  هماهنگي  ستاد 
امور خارجه در بخش گردشگری به طور خاص 
هم كميته گردشگری داريم و هم كارگروه و نيز 
جلسات متعددی پيرامون اين موضوع برگزار شده 

و مي شود.
كشورهای  عنوان  به  كشور  افزود: حدود۵۰  وی 
هدف گردشگری به صورت مكتوب به ما اعالم 
شده است كه از بين اين كشورها يك اولويت بندی 
انجام داده ايم تا ساير دستگاه ها از نيازهای اقتصادی 
در اين كشورها مطلع شوند. وابستگان اقتصادی 
ما نيز در وزارت امور خارجه به اين كشورها اعزام 
مي شوند كه از جمله وظايف آنها پاسخگويي به نياز 

گردشگران است.
اقتصادی  خارجي  روابط  هماهنگي  ستاد  دبير 
وزارت امور خارجه افزود: وزارت امور خارجه سعي 
دارد در چارچوب وظايفي كه در خارج از كشور 
دارد به نياز دستگاه ها در داخل پاسخگو باشد. به 
خصوص مساله گردشگری كه همه با شنيدن نام 
آن انتظار كارآفريني و ارزآوری دارند. البته تحقق 
اين انتظارات انجام وظايف دستگاه های مختلف در 

اين حوزه را مي طلبد.
محمدی با تاكيد بر اينكه اصلي ترين سرمايه در 
حوزه گردشگری، سرمايه انساني است افزود: اين 
سرمايه ها در حوزه گردشگری سالمت همچون 
همان طور  و  هستند  ارزشمند  بسيار  پزشكان 
اين  از  سرشار  اسالمي  ايران  شد،  اشاره  كه 
سرمايه هاست كه بخش اعظمي از اين منابع داخلي 

در حوزه گردشگری به خاطر سوء مديريت مورد 
استفاده بهينه قرار نگرفته اند.

برگزاری سومين كنگره بين المللي 
توسعه روابط اقتصادی در تهران

سومين كنگره بين المللي توسعه روابط اقتصادی 
با محوريت كشورهای اسالمي و با حمايت مركز 
اسالمي  كشورهای  سالمت  گردشگری  توسعه 
فعال حوزه سالمت  تشكل های  و  وزارتخانه ها  و 
تهران  بين المللي در شهر  و  در عرصه های ملي 
برگزار مي شود. اين كنگره با كسب تجارب حاصله 
با  موثر  اجرايي  تعامالت  و  در سال های گذشته 
حوزه  فعال  تشكل های  و  خصوصي  بخش های 
سالمت ساير كشورها در سال جاری نسبت به 
فعاالن  از  تعدادی  كامل  هزينه  تامين  و  دعوت 
سالمت،  گردشگری  خصوصي  بخش های  موثر 
بيمارستان ها و مراكز درماني، شركت های صادرات و 
واردات، شركت های توزيع دارو و تجهيزات پزشكي 
و فعاالن اقتصادی و سرمايه گذاری اين حوزه از 
ايتاليا،  افغانستان،  آذربايجان،  مانند  كشورهايي 
اتيوپي، ارمنستان، پاكستان، تركيه، تاجيكستان، 
قرقيزستان،  قطر،  عمان،  سوريه،  تركمنستان، 
قزاقستان، كره جنوبي، گرجستان، لبنان، مالزی، 
است  اميد  و  كرده  اقدام   ... و  هند  مجارستان، 
اين موضوع عالوه بر انجام وظايف مركز توسعه 
گردشگری سالمت كشورهای اسالمي، در زمينه 
توسعه شبكه ارتباطي فعاالن سالمت كشورها به 
صورت ويژه مورد بهره برداری بخش های خصوصي 
حوزه سالمت جمهوری اسالمي ايران قرار گيرد. 
با توجه به رقابت و فعاليت های جدی كشورهای 
پيشرو در حوزه سالمت انتظار مي رود با مشاركت 
عمومي و نقش آفريني موثر همه بخش های دولتي 
و خصوصي جلوه ای منحصر به فرد از توانمندی های 
بالقوه ملل اسالمي در حوزه سالمت ارايه گرديده 
و منجر به توسعه روابط اقتصادی حوزه سالمت 

و تعريف همكاری های اجرايي بين كشورها گردد.
كشورهای  سالمت  گردشگری  توسعه  مركز 
اولين  برگزاری  پيرو   ۱۳۹۴ سال  در  اسالمي 
در  اقتصادی  روابط  توسعه  بين المللي  كنگره 
حوزه سالمت با محوريت كشورهای اسالمي و با 
هدف ايجاد بستری مناسب جهت توسعه روابط 
سالمت كشورهای اسالمي در حوزه های خدمات 
درماني، دارو و تجهيزات پزشكي، تحقيقاتي، علمي، 

آموزشي و فناوری تشكيل شده است.
ظرفيت  از  بهره مندی  با  دارد  بنا  مجموعه  اين 
ويژه بخش های خصوصي فعال در عرصه سالمت 
كشورهای اسالمي و در تعاملي سازنده با نهادهای 
دولتي موجبات بهره مندی هر چه بيشتر جامعه 
مسلمانان از خدمات سالمت كشورهای اسالمي را 
فراهم آورده و ارتباطات بين المللي در اين حوزه 

تاثير گذار را تسهيل بخشد.
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محمد پناهي رييس كميته بهداشت و سالمت گردشگری 
ماركتينگسالمت:

 حلقه مفقوده 
گردشگری سالمت

وضعيت گردشگری سالمت با توجه به موقعيت ايران در منطقه،  
چگونه است؟

گردشگری سالمت پيشينه طوالني در ايران دارد. در دو-سه دهه اخير نيز 
شاهد جهش خوبي در اين زمينه بوده ايم. زيرساخت های درماني و بهداشتي به 
جايگاه قابل رقابتي رسيده است. البته بايد بدانيم كه ايجاد شركت های خصوصي، 
موجب رشد و آموزش گردشگری سالمت در ايران شده است. همچنين برای 
گسترش و بهبود اين صنعت در ايران با كشورهای همجوار نيز رايزني های خوبي 
صورت گرفته كه هم اكنون مي توانيم نتيجه آن را بر گردشگری سالمت مشاهده 
كنيم. با پيگيری ها و فعاليت های انجمن گردشگری و همچنين شورای راهبردی 
گردشگری كه در سال ۱۳۹۳ ايجاد شد و نيز با همكاری پزشكان و فعاالن اين 

حوزه، توانسته ايم به ساماندهي كالن توريسم سالمت بپردازيم.
در چند سال اخير شركت تخصصي گردشگری سالمت را تاسيس كرديم و 
همچنين طرح IPD (اينترنشنال پيشن دپارتمان) در كارگروه های مختلف را 
به وجود آورديم كه عامل پيشرفت و توسعه اين صنعت در كشور بود. همچنين 
با شركت و حضور در همايش های بين المللي كه در كشورهای مختلف برگزار 
مي شود، توانسته ايم ايران را به عنوان يكي از قطب های گردشگری سالمت، در 

خاورميانه معرفي كنيم.
چه عواملي مي تواند در رشد و توسعه اين شاخه از گردشگری تاثير  

داشته باشد؟
توريسم سالمت ارتباط مستقيمي با زيرساخت ها، پزشكان متخصص، قيمت 
مناسب خدمات ارايه شده به بيمار و ماركتينگ دارد. در زمينه های ذكر شده 
در كشور دارای نواقصي هستيم ولي بيشترين چالش و نقطه ضعف ما در حوزه 
ماركتينگ (معرفي بسته های خدماتي به بيماران) است. تا زماني كه بازاريابي 
و معرفي خدمات در كشور به درستي صورت نگيرد و كشورهای همسايه به 
قدرت علمي ايران در حوزه پزشكي پي نبرند، نمي توانيم به جذب توريسم و 

سرمايه بپردازيم و از ظرفيت های پزشكي و درماني كه در كشور وجود دارد به 
صورت كامل بهره برداری كنيم. با اينكه بسياری از منتقدان، امنيت را نقطه ضعف 
ايران در جذب گردشگری سالمت مي دانند، بايد ذكر كنم كه امنيت ايران برای 
گردشگران با توجه به آمارها و مطالعات موجود از سطح خوب و مناسبي برخوردار 
است. مهم ترين نكته ای كه بايد در گردشگری سالمت به آن اهميت دهيم و به 
نوعي حلقه مفقوده اين صنعت به حساب مي آيد، ماركتينگ است. ما در ايران 

برنامه مناسبي برای تبليغات و جذب گردشگر سالمت نداريم. 
وضعيت  NGOها در ايران در اين زمينه چگونه است؟ 

انجمن های گردشگری سالمت در كشور يا شكل نگرفته اند و يا فعال نيستند و اين 
حوزه هنوز به شكل دولتي اداره مي شود. برای اينكه بتوانيم در اين صنعت به توسعه و 
پيشرفت مناسب دست پيدا كنيم بايدNGO ها را فعال كنيم. به عقيده من انجمن های 
تخصصي بايد در ارتباط با اين حوزه شكل بگيرد و اين انجمن ها عالوه بر معرفي 
خدمات درماني و پزشكي كشور به ماركتينگ و بازاريابي نيز بپردازند. به عبارتي جذب 

سرمايه از طريق همين انجمن ها و بخش های خصوصي محقق مي شود.
با شناختي كه از سازوكارها و فعاليت های درماني در كشور دارم، زماني مي توانيم 
پابه پای كشورهای پيشرفته در اين زمينه رشد كنيم كه بتوانيم بخش خصوصي 
را در اين حوزه فعال كنيم. متاسفانه بخش خصوصي تاكنون در اين بخش وارد 

نشده و فعاليتي در اين بخش از طرف افراد دارای سرمايه شكل نگرفته است.
به نظر شما، تحريم ها در عدم پيشرفت كافي در اين حوزه موثر  

بوده است؟
بيماراني كه برای درمان به ايران مراجعه مي كنند، از كشورهای همجوار و 
نداشته  تاثيری  اين موضوع  بر  به همين دليل تحريم ها  و  همسايه هستند 
است. توريسم درماني ما هم اكنون محدود به كشورهای همسايه مي شود. ما 
با كشورهای همسايه نقاط اشتراک زيادی داريم و ارتباطات ما با اين كشورها 
دايمي و هميشگي بوده است. بنابراين موضوع تحريم كمترين تاثير را در جذب 
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گردشگری درماني داشته است.
توريسم درماني در سال گذشته  برای كشور چه ميزان درآمدزايي  

داشته است؟
در خصوص ميزان درآمد كشور از بخش گردشگری سالمت، آمار دقيقي وجود 
ندارد اما گفتني است كه ايران در حوزه های گردشگری زيارت و سالمت از 
ظرفيت های خوب و مناسبي بهره مند است. اين دو نوع گردشگری مي توانند برای 
كشور درآمد درون زا داشته باشند و در راستای اقتصاد مقاومتي به كشور كمك 
كنند. اگر بخواهيم اقتصاد كشور را به سمت اقتصاد درون زا ببريم، حتما بايد اين 

دو نوع گردشگری را در كشور توسعه دهيم. 
كشورهای  از  مي شوند.  كشور  وارد  عراق  از  سال  هر  نفر  هزار  حدود ۶۰۰  
آذربايجان، لبنان، عمان و حاشيه خليج فارس نيز حدود ۴۰۰ هزار نفر كه از اين 
ميزان، حدود يك ميليون نفر يعني۲۰ درصد از آنها، گردشگران درماني  هستند.
آمار تقريبي كه در سال ۱۳۹۵ به دست آورده ايم، نشان مي دهد حدود ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ هزار نفر از اين ميزان، همزمان برای گردشگری سالمت و گردشگری 
زيارتي وارد ايران شده اند كه از اين طريق درآمدی حدود ۱/۲ ميليارد دالر 
نصيب كشور شده است. پيشرفت و توسعه توريسم درماني در ايران بايد به 
اندازه رشد كشورهای همسايه برسد. ما نبايد با توجه به سابقه و تجربه ای كه در 
اين حوزه داريم از رقبای خود مثل تركيه، هندوستان و اردن عقب بمانيم. ما از 
لحاظ زيرساخت ها هم تراز با هندوستان و تركيه هستيم و از لحاظ نيروی علمي 
و پزشكي كشور نيز رتبه بهتری نسبت به اين كشورها داريم. بنابراين بايد اين 
جايگاه و رتبه علمي را اطالع رساني كنيم و برای اين منظور حتما بايد در تمامي 

نمايشگاه های تخصصي اين حوزه شركت داشته باشيم.
چه راهكارهايي برای توسعه توريسم درماني داريد؟ 

يكي از راهكارهای توسعه گردشگری سالمت حضور بخش خصوصي در اين 
زمينه است. متاسفانه تا زماني كه بخش خصوصي وارد اين حوزه نشود ما 

نمي توانيم به تعالي و رشد الزم برسيم. بايد تا جايي كه امكان دارد دسترسي 
بخش خصوصي را افزايش داده و دخالت بخش دولتي را كم كنيم. البته يكي از 
چالش های ديگر كه همچنان با آن مواجه هستيم، فرآيند صدور تسهيالت، ويزا، 
خدمات اقامتي و... است. بايد به سيستم درماني كشور ساختار مناسبي داده و 

اين اقدامات را با سرعت بيشتری انجام دهيم.
در زمينه زيرساخت های درماني با چه مشكالتي مواجه هستيم؟  

با  ايران  گردشگری  خدمات  مديريت  و  زيرساختي  امكانات  حاضر  حال  در 
كشورهای پيشرفته فاصله دارد. اگر چه به جرات مي توان ادعا كرد كه ايران برای 
جذب گردشگر سالمت دارای ظرفيت  متعددی نظير چشمه های آب معدني، 
نمكزارهای كويری، بخش های درماني ناباروری، دندانپزشكي، مراكز دياليز و انواع 
جراحي  های قلب، پالستيك و چشم است اما برای جذب يك گردشگر در مرحله 
ابتدايي بايد امكانات زيرساخت و مديريت خدمات مناسبي داشته باشيم كه 

متاسفانه در اين زمينه هنوز دچار ضعف هستيم.
توسعه گردشگري سالمت را مي توان به عنوان يك استراتژي ملي، عالوه بر 
استفاده بهينه از سرمايه هاي داخلي و افزايش درآمد برای كشور، به عنوان يك 
بازوي امنيت ملي دانست. بازار گردشگري سالمت به عنوان يكي از صنايع 
درآمدزا و رقابتي در دنيا مطرح شده و از حوزه هاي نوين گردشگري پيشرفته 
است. در سطح كالن، دولت ها عالقه مند به بهره مندي از مزاياي اقتصادي ناشي 
از اين صنعت هستند. البته رقابت فزاينده اي ميان كشورهاي مختلف به ويژه 
كشورهاي در حال توسعه آسيايي براي جذب گردشگران سالمت آغاز شده 
است. گردشگري سالمت اگر به عنوان يك اولويت هم در نظر گرفته شود، ايران 
مي تواند بالقوه از خارج شدن ارز و نيروي انساني به ديگر كشورها جلوگيري كند. 
در چند سال گذشته، به تعداد افرادي كه به منظور استفاده از خدمات سالمت از 
ايران خارج شده اند افزوده شده است. ما مي توانيم با اقدامي مناسب از اين روش 

نادرست جلوگيری كنيم.
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تاريخچه حضور ايران در نمايشگاه 
گردشگری لندن

نمايشگاه  اين  برگزاری  زمان  از  نيز  ايران   
همواره حضور داشته اشت. در مقاطعي حضور 
دولت  مالي  حمايت های  با  همراه  رنگ تر  پر 
جمهوری  رياست  اول  دوران  مانند  است  بوده 
احمدی نژاد كه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگری برای سه سال متوالي با ارايه 
سوبسيدهای خاص، مراكز گردشگری كشور را 
برای شركت در اين نمايشگاه تشويق كرد) و البته 
در مقاطعي نيز حضور نمايندگان كشورمان تنها 
منحصر به چند دفتر مسافرتي بدون برپايي غرفه 
خاصي از سوی ايران بوده است كه اين تعداد نيز 
به طور انفرادی به درخواست غرفه در نمايشگاه 

و معرفي ايران و جذب گردشگر اقدام كرده اند.
پس از بسته شدن سفارت انگليس در تهران در 
حضور  سال۱۳۹۴  تا  آن  تعطيلي  و  آذر۱۳۹۰ 
صورت  انفرادی  صورت  به  كماكان  ايراني ها 

گرفت تا آن كه مجددا در سال ۱۳۹۵ پس از 
غرفه  مجددا  سفارت،  رواديد  بخش  بازگشايي 
ايران با حضور تعدادی از دفاتر خدمات مسافرتي 
و هوايي كشورمان برپا شد. در آبان ماه ۱۳۹۶ نيز 
شركت های هوايي و مسافرتي كه بيشتر در حوزه 
تورهای ورودی فعال هستند و همچنين تعدادی 
اين عرصه حضور موثرتری در  فعاالن  از  ديگر 

نمايشگاه داشتند.
حضور نمايندگان ايران در اين نمايشگاه از دو 
منظر قابل بررسي است. افردی كه غرفه داشتند 
و فعاالني كه تنها با هدف بازديد و دست يافتن به 
مشتريان و بازارهای جديد حضور يافته بودند اما 
بدون شك نقطه مشترک تمامي آنها معرفي هر 
چه بهتر فرصت های فرهنگي، تاريخي و طبيعي 
كشورمان بوده است. بسياری هم كه چندسالي 
بود جای خالي غرفه ايران را احساس كرده بودند 
از برپايي مجدد آن خوشحال بودند و مذاكراتي را 

با همتايان خارجي خود انجام دادند.

برگزيت
برگزيت  تصويب  از  ماه   ۱۵ گذشت  از  پس 
توسط انگليسي ها، توجه و برنامه ريزی در حوزه 
اتحاديه  از  انگليس  خروج  از  پس  گردشگری 
اروپا، تحليل اثرات منفي و مثبت آن بر روی اين 
بخش (به خصوص در حوزه خدمات، نيروی كار و 
كاهش ارزش پول ملي انگليس استرلينگ (پوند) 
و نيروی كار ارزان) از مهم ترين موضوعاتي بود 
كه در مدت سه روزه برگزاری نمايشگاه موضوع 

نشست های متعدد بود.
برای  بزرگي  كابوس  به  تبديل  برگزيت  امروزه 
شهروندان انگليس شده است. خروج از اتحاديه 
اروپا موضوعي است كه در صدر توجه و اهميت 
در حوزه داخلي و بين المللي قرار دارد. در اين 
ميان كارشناسان و محققان موسسه يورو مانيتور 
گزارش تحليلي مفصلي در اين زمينه انجام داده 
بودند كه در رويدادهای مرتبط با نمايشگاه ارايه 

دادند.

" "
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اعتراض ايرانيان
افراد  بين  بحث  مورد  موارد  مهم ترين  از  يكي 
صدور  با   ارتباط  در  نمايشگاه  اين  در  حاضر 
انگلستان  و  ايران  كشور  دو  اتباع  بين  رواديد 
بود. شهروندان ايراني از نحوه برخورد در صدور 
رواديد برای اتباع ايراني اعتراض داشتند و معتقد 
به  ايرانيان  تقاضای سفر  از  اين حجم  با  بودند 
كشور انگليس، صدور هفته ای۵۰ رواديد توسط 
سفارت انگليس به شهروندان ايراني و همچنين 
پرداخت هزينه های غير ضروری برای تعيين وقت 
مصاحبه و انگشت نگاری در تهران بسيار ناعادالنه 
است و خواستار بهبود اين اوضاع و افزايش صدور 
ايراني بودند و اميدوار بودند  اتباع  رواديد برای 
كه همتايان انگليسي آنان در مالقات های خود 

با مسووالن اين مورد را به شدت پيگيری كنند.
اگرچه مسووالن انگليسي قبال اعالم كرده بودند 
كه نبود تعداد كارمندان كافي در اين زمينه از 
عمده مشكالت اصلي در صدور ويزا به اتباع ايران 
است و همواره در سخنان خود اظهار اميدواری 
مشكالت  امكانات،  افزايش  با  كه  است  كرده 

مرتبط با رواديد نيز به خودی خود حل شود.

انتقاد انگليسي ها
انگليس  از سوی ديگر مديران دفاتر مسافرتي 
از نحوه صدور رواديد ايرانيان به اتباع انگليسي 
اعتراض داشتند و معتقد بودند عالوه بر آن كه 
قيمت ويزای ايران برای شهروندان انگليس باال 
صدور  برای  هم  آنان  انتظار  زمان  مدت  است، 

رواديد زياد است.
اعتراضي كه هر دو طرف تجاری نسبت به يكديگر 
اين  در  تصميم گيری  كه  آنجا  از  اما  داشتند 
زمينه به عهده سازمان دولتي ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگری و وزرات خارجه است، 
مشكالت  اين  كردن  برطرف  مي رسد  نظر  به 
مسايل  بررسي  و  سازنده  گفتگوهای  نيازمند 
كه  است  كشور  دو  دولتي  دست اندركاران  با 
اميدواريم اين مساله نيز با مذاكرات مقامات دو 

طرف به زودی بهبود يابد.

نام ايران در صدر رويدادهای برگزار 
شده در نمايشگاه

در بيشتر رويدادهای برگزار شده در نمايشگاه، 
كلمات و اسامي مانند: آمريكا، پرزيدنت دونالد 
سوی  از  وفور  به  عربستان  و  ايران  ترامپ، 
سخنرانان شنيده مي شد. اتفاقات و تغيير مواضع 
سياسي دولت اياالت متحده آمريكا به خصوص 
در منطقه خاورميانه و تاثير گذاری عميق ايران 
در جريانات منطقه ای، همگي دست به دست هم 
در  كارشناسان حوزه گردشگری  تا  بودند  داده 

ارايه تحليل و گزارشات خود از حوزه های سفر 
و گردشگری اشاره ای نيز به كشور ايران داشته 
اغلب كارشناسان و تحليل گران معتقد  باشند. 
بودند ايران كشوری با تاريخ و ميراث فرهنگي 
عالقمند  زيادی  كشورهای  اتباع  و  است  غني 
به سفر به ايران هستند اما حركت های سياسي 
دونالد ترامپ و حمالت لفظي او به ايران طي 
يك سال گذشته باعث شده تا سفر بسياری از 
گردشگران بين المللي به ايران به تعويق بيفتد و 

به زمان ديگری موكول شود.

چشم انداز تورهای ورودی به ايران
حاضر  عمده  تورآور  گردشگری  گروه های  از 
آينده  با  ارتباط  در  تفكر  نوع  دو  نمايشگاه  در 
تورهای ورودی به ايران در سال جاری ميالدی 
به  كه  بودند  معتقد  اول  دسته  داشت:  وجود 
دليل سخت گيری های رييس جمهور آمريكا و 
حمالت لفظي پياپي او به ايران مي توان احتمال 
كاهش ۱۵ درصدی گردشگران ورودی به ايران 
را در سال ۲۰۱۸ ميالدی پيش بيني كرد. تعداد 
ديگر نيز معتقد بودند كه اگر تعداد تقاضای سفر 
خارجي ها به ايران كم شود، مشكل خاصي پيش 
نمي آيد زيرا ايران با كمبود زيرساخت های الزم 
اقامتي و خطوط هوايي  مانند هتل ها و مراكز 
برخي  در  حاضر  حال  در  تنها  و  است  مواجه 
شهرهای زيارتي مانند مشهد با كثرت هتل و 
مراكز اقامتي مواجه هستيم. در ديگر شهرهای 
تاريخي و باستاني ايران مانند: اصفهان، شيراز، 
كرمان و يزد حتي در صورت لغو تعدادی از تورها 
در مقاطعي از سال كه تقاضا برای سفر به ايران 
باال است و اتاق خالي در هتل ها برای اقامت يافت 

نمي شود، تاثير چنداني نخواهد داشت.
اميدوارم در سال جاری دفاتر مسافرتي كه در 
امر تورهای ورودی فعال هستند به دليل تبليغات 
بي پايه و اساسي كه توسط دولتمردان آمريكا در 
رسانه ها وجود دارد مجبور به لغو تورهای ورودی 

خود نشوند.

ايران به مسير جاده ابريشم توجه كند
با نام شناسايي ظرفيت های  برگزاری رويدادی 
موجود در مسير جاده ابريشم از ديگر برنامه هايي 
فرصت های  به  جامعي  و  كامل  اشاره  كه  بود 
موجود در ايران در اين مسير داشت و هر چهار 
دادن  نشان  با  برنامه  اين  در  موجود  سخنران 
اساليدهای خاصي به معرفي جاذبه های موجود 

در اين مسير و همچنين ايران پرداختند.

توجه به سرمايه گذاری و توسعه 
زيرساخت ها

دليل  به  گردشگری  صنعت  در  حاضر  فعاالن 

آگاهي از مشكالت ايران در حوزه زيرساخت ها 
عالقمند به سرمايه گذاری در ايران هستند اما به 
دليل تحريم های اقتصادی آن را به آينده واگذار 
مي كنند و تنها سرمايه گذاران كشورهايي مانند 
فرانسه كه دولت آنان حمايت همه جانبه ای را 
از بخش خصوصي برای حضور در بازار ايران به 
عمل آورده، موفق به ورود در حوزه گردشگری 
ايران شده اند كه نمونه های بارز آن، گروه آكور 
و ساخت دو هتل "ای بيس و نووتل" در نزديكي 
در  كيسون  گروه  توسط  روتانا  و  امام  فرودگاه 

مشهد مي توان اشاره كرد.

ايران جواهری در منطقه 
نمايشگاه گردشگری لندن در كتاب سال خود كه 
همه ساله منتشر مي كند در ارتباط با كشورمان 
آورده است: پس از انعقاد برجام (قرارداد هسته ای) 
در سال۱۳۹۳ و باز شدن فضای سياسي در اين 
اقتصادی پيش روی  كشور، فرصت های جديد 
ايران قرار گرفت كه گردشگری نيز يكي از اين 
ايران  كه  به طوری  مي شود.  حوزه ها محسوب 
ناگهان با افزايش تقاضای سفر و همچنين ورود 
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گردشگران خارجي به طور قابل مالحظه ای مواجه 
شد اما متاسفانه به دليل نبود زيرساخت های الزم 
مانند: فرودگاه ها، پايانه های حمل و نقل، مراكز 
بروز  باعث  استاندارد  هوايي  خطوط  و  اقامتي 
گردشگران  سفر  هنگام  به  مشكالت  از  پاره ای 
وجود  اين  با  اما  اين كشور شد.  به  بين المللي 
ايران طي سه سال گذشته با استفاده از توافق 
ناوگان هوايي خود  بازسازی  به  اقدام  هسته ای 
نموده و با شركت های بويينگ، ايرباس و ديگر 
شركت های ساخت و توليد هواپيما قراردادهای 
سوی  از  است.  كرده  منعقد  مالحظه ای  قابل 
ديگر دولت ايران در برنامه ملي گردشگری خود 
ورود۲۰ ميليون گردشگر خارجي را در دستور 
كار دارد كه با توجه به ظرفيت های مناسب در 
زمينه گردشگری سعي در جذب سرمايه گذاران 

خارجي در بخش های مختلف دارد.
اين گزارش مي افزايد: بازار ۸۰ ميليون نفری ايران 
از يك سو و از سوی ديگر نبود زيرساخت های 
به  گردشگری،  مختلف  حوزه های  در  الزم 
اصلي  فرودگاه  در ۶  بازسازی  به  نياز  خصوص 
جذابيت  از  كه  هستند  مواردی  از  كشور  اين 
خاصي برای سرمايه گذاران خارجي برخوردارند. 
اين موضوع نيز پس از انتخاب پرزيدنت دونالد 
ترامپ به عنوان رييس جمهور آمريكا و اعمال 
اعمال  احتمال  و  او  توسط  سخت گيری ها 
ايران، همچنان  تحريم های اقتصادی بيشتر بر 

مسكوت مانده است.
در پايان اين گزارش آمده است: "به نظر نمي آيد 
كه رييس جمهور جديد آمريكا دنباله رو معامله 
هسته ای انجام شده با ايران باشد. پس از تغيير 
وضعيت و رويكرد سياسي در آمريكا نسبت به 
ايران  مي تواند  جديد  تنش  هرگونه  بروز  ايران 
گردشگران  چشمگير  رشد  به  دست يابي  از  را 

خارجي و تبديل شدن آن به يكي از كشورهای 
كه  آن  مگر  بازدارد  منطقه  در  گردشگرپذير 

تغييراتي در اين زمينه به وجود آيد.

توسعه گردشگری در خاورميانه 
در  موجود  سياسي  تنش های  تمام  وجود  با 
پيش بيني  كارشناسان  خاورميانه،  منطقه 
در  گردشگری  و  سفر  صنعت  كه  مي كنند 
اين منطقه در آينده رو به توسعه خواهد بود 
مكان ها  اين  به  بين المللي  و سفر گردشگران 
افزايش خواهد داشت. عربستان، ايران و اردن 
در فهرستي قرار دارند كه گردشگران برای سفر 

در آينده نزديك انتخاب كرده اند. 

عربستان 
سال ۲۰۱۵  از  كشور  اين  به  گردشگران  ورود 
ميالدی بهبود يافته و همچنان روندی رو به رشد 

را طي مي كند.
با  گردشگران  سنتي  طور  به  پيش  قرن ها  از 
عربستان  به  تمتع  و  عمره  حج  زيارت  هدف 
سفر مي كردند اما اخيرا طي پنج سال گذشته 
به خصوص پس از كاهش قيمت جهاني نفت، 
مسووالن اين كشور درصدد پيشبرد طرح های 
جديد و تاسيس پارک های آبي و مجموعه های 
و  تفريح  برای  خاص  مناطق  ايجاد  و  ورزشي 
سرگرمي هستند و قصد دارند گردشگری داخلي 

را در كشور خود توسعه دهند. 
اگر چه با وجود محدوديت های قانوني، اين امر به 
راحتي امكان پذير نيست اما مسووالن دولتي با در 
نظر گرفتن ارزش های سنتي و مذهبي درصدد 
باز كردن فضای فرهنگي موجود در اين كشور 

هستند.
پس از انتصاب "محمد بن سلمان" به عنوان 

كاهش  هدف  با  كشور  اين  جديد  وليعهد 
وابستگي به درآمدهای نفتي توجه به توسعه 
و  گردشگری  حوزه های  مانند  اقتصادها  ديگر 
سفر و به دنبال آن توسعه شغل های مهم ديگر، 
در صدر برنامه های دولت جديد اين كشور قرار 
گرفته است. روند كاهش وابستگي به درآمدهای 
نفتي از سرعت بيشتری برخوردار شده و مناطق 
گردشگران  جذب  هدف  با  گردشگری  ويژه 

بين المللي تعريف شده است.

اردن
گردشگری  گذشته صنعت  دهه  يك  طول  در 
به دليل تنش ها و جنگ های موجود  اردن  در 
سوريه  و  عراق  مانند  همسايه  كشورهای  در 
حتي  است.  شده  توجهي  قابل  صدمات  دچار 
به  هم  اطراف  كشورهای  از  گردشگران  ورود 
اين كشور كاهش قابل توجهي داشته است. اما 
منطقه،  در  موجود  مشكالت  تمامي  علي رغم 
دولت برنامه هايي برای بهبود صنعت توريسم در 
دست اجرا دارد چرا كه معتقد است گردشگری 

از ظرفيت بااليي در اين كشور برخوردار است.
با  فيلم هايي  توليد  دولت،  روش های  از  يكي 
موضوع گردشگری است. سبكي كه طي دهه 
از  بسياری  توسط  بازاريابي  عنوان  به  گذشته  
بر خريدهای  انجام شده است. تمركز  دولت ها 
آنالين، توريسم ماجراجويانه و توجه به توسعه 
گردشگری سالمت و استفاده از امكانات طبيعي 
موجود در اين كشور از عمده برنامه های اردن در 

جذب گردشگر خارجي است.

رزرو آنالين و پرداخت های الكترونيكي 
با توجه به افزايش رشد نفوذ اينترنت و افزايش 
خريدهای اينترنتي آنالين در جهان به خصوص 
با استفاده از تلفن های هوشمند، رويدادهای قابل 
نمايشگاه  در  موضوع  اين  به  تمركز  با  توجهي 

برگزار شد.
با  ارتباط  در  تحليلي  رويدادها  اين  از  يكي  در 
به  آنالين  از خريدهای  استفاده  ميزان  افزايش 
شرح ذيل آمده بود: امروزه گردشگران به جای 
يا  هوايي  خطوط  مسافرتي،  دفاتر  به  مراجعه 
موسسه های كرايه اتومبيل ترجيح مي دهند كه 
بسته های گردشگری خود را به صورت آنالين 
سفارش داده و خريداری نمايند كه اين موضوع 
خود باعث توليد كسب و كارهای جديد در جهان 

شده است. 
رشد نفوذ اينترنت و خريدهای اينترنتي آنالين 
به خصوص از طريق تلفن های هوشمند در اين 
زمينه از موضوعاتي است كه در كل جهان در 
حال افزايش است و گردشگران به جای مراجعه 
به دفاتر و شركت ها از طريق آنالين بسته های 
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سفر خود را خريداری مي كنند. اين موضوع عالوه 
بر آن كه باعث توليد كسب و كارهای شيك و 
مدرن شده، باعث شده است تا تور اپراتورهای 
بزرگ نيز بر روی توسعه اين موضوع و به روز 
توسعه  و  خود  شركت های  سايت های  كردن 
شبكه های اجتماعي و اپ ها در اين صنعت تالش 

كنند.
همين موضوع رقابت جديدی را در اين صنعت به 
خصوص در ميان مراكز اقامتي و خطوط هوايي 
هتل های  كه  طوری  به  است  آورده  وجود  به 
برنامه های  زنجيره ای فروش آنالين را در راس 
رقابت  نيز  هوايي  خطوط  و  داده اند  قرار  خود 

سختي را در اين زمينه آغاز كرده اند.
گردشگران در گوشه و كنار دنيا به جستجوهای 
اينترنتي خود برای پيدا كردن بسته های سفر 
روندی  اين  و  ادامه مي دهند  مناسب  و  ارزان 
است كه در جهان همچنان رو به رشد و توسعه 
آمريكا،  مصر،  اردن،  هند،  كشورهای  است. 
كانادا، برزيل، آفريقای جنوبي، چين، اندونزی، 
عربستان،  كوبا،  مكزيك،  شيلي،  غنا،  تايلند، 
مصر، ايتاليا، فرانسه و اسپانيا درصدد افزايش 
فروش  بسته های سفر و گردشگری به صورت 

آنالين هستند.

پرداخت خريدهای اينترنتي
ابداع روش های جديد برای پرداخت خريدهای 
آنالين از مهم ترين دغدغه های فعاالن اين عرصه 
در شرايط كنوني محسوب مي شود. به همين 
حضور  با  نيز  پرداخت  متعدد  روش های  دليل 
شركت های فعال در اين عرصه مورد تجزيه و 

تحليل قرار گرفت.
توسعه  اپ ها 

تاكيد  مورد  مهم  موارد  ديگر  از  اپ ها  توسعه 
حوزه  فعاليت  و  سرمايه گذاران  گردشگران، 
اقتصادی بود. زيرا همه آنها اعتقاد داشتند فعاليت 
آينده  در عرصه های گردشگری طي يك دهه 
آنالين  و  اينترنتي  بر خريدهای  مبتني  بيشتر 

خواهد بود. 

Airbnb
اين شركت آمريكايي با نوآوری در زمينه كرايه 
صورت  به  گردشگران  به  مسكوني  خانه های 
در  خود  رقبای  ديگر  از  جهان،  كل  در  آنالين 
اين عرصه پيشي گرفته و عالوه بر محبوبيت، 
تبديل به يكي از مهم ترين شركت های فعال در 
عرصه گردشگری جهان شده است كه همچنان 
در حال توسعه عمليات خود در برخي از نقاط 
كمتر شناخته شده است. اين شركت خدماتي 
برنامه های زيادی برای توسعه در مناطق مختلف 
و  انجام  به  توجه  آنان  از  يكي  كه  دارد  جهان 

ريودوژانيرو  شهر  در  شهری  سفرهای  توسعه 
برزيل است. (ذكر اين نكته الزم است كه سايت 
از تحريم های  تابعيت  به دليل    Airbnbرسمَي
اقتصادی آمريكا در سه كشور ايران، عراق، سوريه 

و كره شمالي بسته است)
UBER

گردشگران  محبوب  شركت های  از  ديگر  يكي 
محسوب  اوبر  تاكسيراني  شركت  بين المللي 
شبكه  اين  با  مرتبط  ماشين های  كه  مي شود 
برای گردشگران بين المللي از محبوبيت خاصي 
ارايه  سبك  ديگر  سويي  از  هستند.  برخوردار 
اين  سوی  از  مسافران  و  مشتريان  به  خدمات 
ديگر  سوی  از  بين المللي  تاكسيراني  شركت 
كشورها نيز تقليد شده و اين موضوع خود باعث 
به وجود آمدن كسب و كارهای جديد شده است. 
"اسنپ"  و  "تپسي"  شركت های  نيز  ايران  (در 

فعاليتي مشابه" اوبر" دارند.

 " skal " (اسكال) ۸۴ سال تجربه
عصر دومين روز از نمايشگاه گردشگری لندن 
از  يكي  "اسكال"  نهاد  مردم  سازمان  غرفه 
در صنعت سفر  قديمي ترين سمن های حاضر 
آغاز  از  و گردشگری كه در سال ۱۹۳۴ پيش 
از فعاالن  تعدادی  به همت  جنگ جهاني دوم 
اين عرصه در اروپا راه اندازی شده، ميزبان اعضای 
خود از سراسر جهان بود تا در ارتباط با آخرين 

دستاوردها در اين حوزه به تبادل نظر بپردازند.
(الزم به ذكر است پيش از پيروزی شكوهمند 
انقالب اسالمي در كشورمان، اين سازمان مردم 

نهاد دارای دفتری در ايران بود)

زنان كارآفرين فعال در عرصه 
گردشگری

برای  لندن  گردشگری  نمايشگاه  نيز  امسال 
ارتباط  برنامه ويژه در  سومين سال متوالي دو 
حوزه  در  زنان  كارآفريني  فعاليت های  با 
گردشگری برگزار كرد. اولين رويداد در ارتباط 
با چگونگي سرمايه گذاری كارآفرينان در ارتباط 
آن  در  كه  بود  گردشگری  استارت آپ های  با 
چهار كارشناس خبره مالي از تجارب خود برای 

حاضران مي گفتند.
بود.  آلونسو"  "آلساندرو  با  نيز  جلسه  راهبری 
در  فعال  افراد  از  برنامه  اين    panelبرای او 
حوزه های سرمايه گذاری دعوت به عمل آورده 
افراد  به  خود  تجارب  انتقال  بر  عالوه  تا  بود 
حاضر در جلسه امكان استفاده از مشاوره های 
مالي و سرمايه گذاری آنان برای اعضای حاضر 
در كارگروه ها نيز فراهم شود. او در اين زمينه 
كه چرا اين بار تمركز بر مسايل مالي را انتخاب 
كرده است گفت: "قابل درک است كه همواره 

سخت ترين  از  يكي  مالي  منابع  به  دست يابي 
اقتصادی  فعاالن  و  كارآفرينان  برای  بخش ها 
اعم از زن و مرد است." وی در ادامه گفت: " 
اما آخرين مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه 
تهيه منابع مالي برای زنان در مقايسه با مردان 
برای  برابر مشكل تر است و زنان  به ميزان دو 
رسيدن به نقطه مساوی نيازمند كار بيشتری 
هستند. به همين دليل سعي داريم با برگزاری 
اين دست،  از  آموزشي  كارگاه های  و  رويدادها 

زنان را در رسيدن به اهدافشان ياری رسانيم."
در ادامه همين جلسه بيش از ۱۰۰ زن با حضور 
در يك كارگاه آموزشي به انتقال تجارب خود از 

كسب و كارهايشان پرداختند.

سخن آخر
توسعه گردشگری و سفر در هر كشور ابتدا نيازمند 
برنامه ريزی و عزم راسخ مسووالن دولتي آن كشور 
و سپس توسعه زيرساخت ها و فرهنگ سازی برای 
حضور گردشگران انبوه است زيرا با نبود هر يك 
از اين بخش ها امكان رسيدن به ظرفيت مطلوب 
توجه  بر  داشت. مسووالن عالوه  نخواهد  وجود 
به توسعه زيرساخت ها و تهيه سرمايه الزم در 
اين زمينه بايد مسايل مرتبط با تسهيل صدور 
رواديد و توسعه ارتباطات بين المللي و استفاده از 
فن آوری های روز در حوزه های تكنولوژی و مالي 

را نيز مدنظر داشته باشند.
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در گفتگو با علي شادلو فعال حوزه آموزش گردشگری الكترونيك مطرح شد:

آموزش گردشگری الكترونيك
 هنوز برای مسووالن نامفهوم است

گردشگری،   حوزه  در  نوين  فناوری های  از  استفاده  رشد  به  توجه  با 
آموزش گردشگری الكترونيك تا چه اندازه با موفقيت همراه بوده است؟ 
تمركز بر امر آموزش را بايد بيشتر در چه شهرها و مناطقي پيگيری كنيم؟ 
 گردشگری از طريق اينترنت را مي توان گردشگری همسو با فناوری اطالعات 
نيز تعبير كرد. حضور در دنيای مجازی در حقيقت مشاهدات صوتي و تصويری 
از دنيای واقعي است كه امكان سفر و استفاده از جاذبه های طبيعي گردشگری 
بدون حضور فيزيكي در آن مكان را فراهم مي كند و شرايط را برای كساني كه 
قصد سفر به اين مناطق دارند و يا كساني كه از اين امكان محرومند، فراهم 
مي كند. از آن جا كه فرآيندهای مربوط به اين نوع گردشگری كامال به صورت 
الكترونيكي و با استفاده از فناوری اطالعات انجام مي شود اگر قرار باشد دولت ها 

اين نوع گردشگری را رواج دهند، بايد امكاناتي فراهم كنند.
آموزش گردشگری الكترونيك، يك اقدام اوليه است كه بايد از سال ها پيش 
كردن  فراهم  برای  آغازين  پله  در  اكنون  هم  تا  مي گرفت  صورت  ايران  در 
آموزش  زيرساخت های  كردن  فراهم  برای  نباشيم.  آموزشي  زيرساخت های 

گردشگری الكترونيك، بايد تمام مناطق كشور از اينترنت پرسرعت و با كيفيت 
باال برخوردار باشند. (البته متاسفانه در اين زمينه دارای ضعف های بسياری 
هستيم). از طرفي به دليل اينكه ارايه دهندگان گردشگری، در واقع روستاييان 
و مردم مناطق دور افتاده  هستند، بايد برای آن مناطق كه مورد توجه بيشتر 
گردشگران خارجي است، خدمات نرم افزاری و سخت افزاری الزم را فراهم كنيم.

جذب  حوزه  در  اينكه  برای  اخير،  سال های  در  كه  است  خاطر  همين  به 
سرمايه های حاصل از گردشگری رشد داشته باشيم، در تالش هستيم كه 
محيط های يادگيری الكترونيكي همگاني را برای روستاييان به وجود بياوريم 
كه البته در اين زمينه نيز رشد چشمگيری نداشته ايم. بايد در نظر داشت كه 
مردم با استفاده از آموزش مجازی مي توانند در جلسات يادگيری كه از طريق 
آنالين صورت مي گيرد، بدون در نظر داشتن زمان و مكان و بدون نياز به 

حضور فيزيكي شركت داشته باشند.
تاكنون كدام كشورها از شيوه آموزش مجازی بهره برده اند؟ 

از اين شيوه تا به حال در كشورهای بسياری استفاده شده است كه از آن 
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جمله كانادا، چين، تايوان و ... است. در ايران نيز اقداماتي در اين زمينه انجام 
گرفته است. گردشگری الكترونيك به ما اين امكان را مي دهد كه به كشورهای 
ديگر يا موزه های مختلف دنيا سفر كنيم و از فضاهای باستاني و تاريخي كه در 

كشورهای ديگر وجود دارد، لذت ببريم.
متاسفانه توسعه گردشگری الكترونيك در ايران از سرعت خوبي برخوردار 
نيست و مردم نمي توانند به خوبي از اين فناوری نوين دنيا استفاده كنند. 
بزرگترين مشكلي هم كه در اين زمينه وجود دارد، عدم آموزش گردشگری 
مجازی برای عموم مردم است. در طول اين مدت كه گردشگری مجازی در 
دنيا شكل گرفت و توسعه يافت، سعي كرديم كه آموزش گردشگری الكترونيك 
را برای افرادی امكانپذيز سازيم كه دسترسي به سيستم های الكترونيكي آنالين 

ندارند.
در زمينه آموزش مجازی، در بخش اساتيد، سيستم های آموزشي، نيازهای 
افراد، ثبت نام افراد و .... با مشكالت و محدوديت هايي روبه رو هستيم ولي 
با اين حال در تالشيم اين خدمات را به افراد بيشتری ارايه دهيم. به همت 
افراد كارشناس، در زمينه توليد محتوای جامع و كاربردی در حوزه آموزش 
با  مي توانند  اكنون  هم  افراد  و  داده ايم  انجام  اقداماتي  مجازی،  گردشگری 
استفاده از لپ تاپ يا گوشي های هوشمند خود، خيلي راحت به اطالعات جامع 

دسترسي پيدا كنند.
در زمينه آموزش گردشگری الكترونيك، بيشتر بر چه موضوعاتي تمركز  

داشته ايد؟ استقبال مردم و آژانس های گردشگری از اين سيستم آموزشي 
چگونه بوده است؟ 

و  باشيم  داشته  توجه  آن  به  گردشگری  امر  در  بايد  كه  نكته ای  مهم ترين 
هيچ گاه از توسعه و بهبود آن غافل نشويم، امر دانش محور شدن صنعت 
گردشگری مجازی است. بايد در نظر داشته باشيم كه بدون آگاهي و علم روز 
دنيا، نمي توانيم در اين زمينه رشد و پيشرفتي داشته باشيم و از رقابت های 

جهاني باز خواهيم ماند.
در آموزش های مجازی تالش كرده ايم كه كالس هايي تشكيل دهيم كه مكاني 
را اشغال نكند و از لحاظ زماني دانش پژوهان با مشكلي مواجه نشوند و بتوانند 
اطالعات مورد نظر خود را هر زمان كه مد نظر دارند، دريافت كنند. جالب است 

بدانيد بيشترين افرادی كه خواستار برگزاری كالس های مجازی شده اند، در 
استان های محروم و دور از دسترس هستند. برای مثال افرادی كه در سيستان 
و بلوچستان، كردستان، آذربايجان و ... زندگي مي كنند به آموزش های مجازی 

مشتاق ترند.
و   الكترونيك  گردشگری  زمينه  در  كه  است  مدتي  چه  ايران،  در 

آموزش های مجازی، تالش مي شود؟
حدود دو سال ونيم در حوزه آموزش مجازی و حدود يك سال در حوزه آموزش 
گردشگری الكترونيك، فعاليت مي كنم و آموزش هايي را به مخاطبان ارايه 
مي دهم. خوشبختانه استقبال مردم و آژانس های گردشگری از اين آموزش ها 
خوب بوده چون آنها ارزش و اهميت اين موضوع را به درستي درک كرده اند و 
متوجه اهميت ابعاد آنالين و مجازی در زندگي امروزه بشر هستند و به همين 

خاطر سعي كرده اند تا خود را با دنيای جديد تطبيق دهند.
مهم ترين و اصلي ترين مشكلي كه در حوزه آموزش با آن مواجه هستيد،  

چه بوده؟
مهمترين مشكلي كه در زمينه آموزش گردشگری مجازی با آن روبه رو هستيم 
و نتوانستيم ميزان كارايي خود را افزايش دهيم، ناشناخته بودن اين زمينه برای 
مسووالن و متصديان امور است. عدم آگاهي باال دستيان از آموزش مجازی و 
اهميت گردشگری الكترونيك موجب شده كه مشكالت و محدوديت هايي را 

برای ما در اين زمينه ايجاد كنند.
 بايد بپذيريم كه صنعت جهانگردی در چند سال اخير، رشد و ترقي بسياری 
داشته و ما به نوعي بايد خود را با تغيير عصر در جهان همگام سازيم. هم 
اكنون گردشگری سنتي به گردشگری الكترونيك تبديل شده و ما بايد در اين 
زمينه راهكارها و آموزش های الزم را به مردم ارايه دهيم تا در مسير رشد و 

توسعه، عقب نمانند.
گردشگری   و  مجازی  آموزش  حوزه  در  را  دوره هايي  چه  تاكنون 

الكترونيك تشكيل داده ايد؟ 
در زمينه توسعه آموزش گردشگری مجازی در كشور نياز به بازار عرضه و تقاضا 
داريم. همچنين بايد اقداماتي در كشور صورت گيرد تا سرمايه گذاری بخش 
خصوصي در اين بخش با شكست مواجه نشود و بخش خصوصي نيز بتواند 
سود خود را دريافت كند. در مجموعه ارسباران كه يكي از معدود مجموعه های 
آموزشي در زمينه سيستم های مجازی است، خواهان اين بوديم كه ۱۱ دوره 
را برگزار كنيم ولي تنها ۲ دوره مجوز گرفت. دوره های آموزشي راهنمايان 
ايرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتي، با استقبال مشتاقان بسياری 
مواجه شد ولي متاسفانه به اين دليل كه تا كنون تغييری در نگرش مسووالن 
به وجود نيامده و آنها همچنان با توسعه تكنولوژی و فناوری در كشور مخالف 

هستند، به ۹ دوره آموزشي ديگر مجوز برگزاری ندادند.
چگونه مي توانيم افرادی را كه در حوزه گردشگری فعاليت دارند، ولي در  

مناطق دورافتاده زندگي مي كنند، از اين دوره های آموزشي، منتفع كنيم؟
از مجموع ۳۱ استان كشور، تنها۱۰ استان هستند كه دارای مركز آموزش 
مجازی اند. از سوی ديگر تنها مركز استان يزد است كه خدمات آموزش مجازی 
را دريافت كرده و به افراد ارايه مي دهد و افرادی كه در شهرستان های همجوار 

واقع هستند، از خدمات گردشگری مجازی و آموزش مجازی، به دورند.
ما هم در بخش آموزش و هم در بخش صنعت گردشگری مجازی در مراحل 
آغازين راه به سر مي بريم. تنوع بخشي در غالب محصوالت چند وجهي، فيلم 
و واقعيات افزوده و ... موجب شده كه در دنيا، نظام غيرهوشمند به يك نظام 

هوشمند، تغيير يابد.
خدمات آموزش و گردشگری مجازی در ايران هنوز همه گير نشده است و تمام 
افراد به اين اطالعات و آموزش ها دسترسي ندارند. تا كنون توانسته ايم كمتر از 
۵ درصد از نياز مخاطبان را پاسخگو باشيم و ۹۵ درصد خدمات آموزشي هنوز 

از كيفيت و كارايي الزم و استاندارد برخوردار نيستند.
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دبير انجمن خوشه ساران در گفتگو با مجله گردشگری 
پايدار گفت:

نگاه سطحي 
به بوم گردی 

صدمه مي زند
"

"

آيا افزايش تعداد اقامتگاه های بوم گردی موجب ارتقا و بهبود صنعت  
توريسم در كشور شده است؟

 مهم ترين و اصلي ترين موضوعي كه بايد در صنعت گردشگری و به خصوص 
در مورد بوم گردی به آن توجه كرد اين است كه توسعه گردشگری بايد به 
صورت پايدار باشد. بوم گردی در سال های اخير رشد شتاباني به خود گرفته 
است اما بايد توجه داشت كه اين افزايش با رشد كيفي نيز همراه بوده 
است؟ سرعت افزايش تعداد خانه ها و اقامتگاه های بوم گردی هم دارای نقاط 
مثبت است و هم دارای نقاط منفي. در اين زمينه بايد توجه داشت كه رشد 
اقامتگاه ها با رشد كيفي همراه باشد و نبايد تنها به آمار و ارقام در جهت بيشتر 

شدن تعداد اقامتگاه ها توجه كرد.
نقاط منفي رشد اقامتگاه های بوم گردی از نظر شما چيست؟ 

يكي از بزرگترين چالش هايي كه در اين زمينه با آن مواجه هستيم، اين است 
كه برخي افراد تنها به صرف سودجويي آني وارد اين عرصه شدند. يعني تنها 
به خاطر گرفتن وام های سازمان گردشگری آمدند در حالي كه توانمندی 
خاصي در اين حوزه ندارند. با توجه به اينكه در كشور تنوع بومي، فرهنگي، 
لهجه ای، قومي، گويشي و... متفاوتي را شاهد هستيم، به همين دليل بايد در 
اين زمينه نگاه ما نيز بسيار متنوع و جامع باشد ولي در اين چند سال اخير 
شاهد بوديم كه قصد و نيت افراد تغيير يافته است و افراد نگاه جمعي و كالن 

به اين موضوع ندارند.
بهتر است طرز نگاه ما به موضوع بوم گردی يك طرز فكر جهاني باشد. مردم 
سراسر دنيا به اين خاطر به كشور ما سفر مي كنند كه تنوع آيين، اقليم، 
معماری و ... ايران را مشاهده كنند. نگاه سطحي و فردی ما به موضوع 

گردشگری بومي صدمه مي زند. 
تاثير گردشگری مجازی را در حوزه بوم گردی چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

گردشگری مجازی برای بوم گردی در ايران مي تواند هم فرصت باشد و هم 
تهديد. در بوم گردی عالوه بر اينكه بايد به توسعه پايدار توجه داشته باشيم، 
بايد ظرفيت ها و جامعه محلي خود را نيز كامل بشناسيم. گاها مشاهده 
مي كنيم كه گردشگری مجازی توانسته در زمينه بوم گردی موثر عمل كند 

ولي به دليل اينكه تورهايي را كه وارد كرده اند با محيط فيزيكي داخلي 
كشور هماهنگي ندارند يا محيط را به خوبي نمي شناسند، جامعه محلي 

عقب نشيني كرده و راهكاری برای حل و پيشبرد موضوع نداشته است.
به نظر شما، تغيير روسای سازمان گردشگری تاكنون بر توسعه بوم گردی 

تاثيری داشته است؟
داستان بوم گردی در كشور ما يك سلسله و دايره تكراری است. به عبارتي ما 
توضيحاتي را برای سازمان گردشگری در زمينه مشكالت، اقدامات، نظريه ها، 
خواسته ها و ... بيان مي كنيم و سازمان را به جای مناسبي مي رسانيم كه آنها 
مي توانند موضوع بوم گردی را درک كنند ولي بعد از مدتي نفرات و روسای 
سازمان گردشگری تغيير مي كنند و ما بايد اين جلسات و موضوعات را دوباره 
مطرح كنيم و اين تغيير افراد در سلسله مراتب اداری به توسعه بوم گردی 

لطمه مي زند.
تغيير افراد در سازمان گردشگری بر روی حمايت ها نيز تاثير مي گذارد. زماني 
يك اقامتگاه جديد بوم گردی تازه مي خواهد شروع به كار كند، مسلما نياز 
به همكاری و مساعدت دارد و زماني هم اقامتگاه ها نياز به معرفي شدن در 
عرصه بين المللي دارند ولي متاسفانه با تغيير مديريت نمي توان انتظار كمكي 

در اين زمينه ها داشت.
است،  داده  انجام  ايران  در  تاكنون  بوم گردی  خوشه سار  كه  اقداماتي  با 
اقامتگاه های بوم گردی تا حدودی توانسته اند خود را معرفي كنند ولي معرفي 
و كمك به بوم گردی تنها از طريق خوشه ساران، موفق و موثر واقع نمي شود 
و نياز به حمايت های دولتي وجود دارد. در زمينه توسعه بوم گرايي هيچ 
حركتي را نمي توان به تنهايي انجام داد. بايد بپذيريم كه دولت ابزار مهمي در 

زمينه گردشگری بومي در اختيار دارد.
در گزارشي آمده بود كه رابطه ميان بوم گردی و آژانس های گردشگری رابطه 

مناسب و خوبي نيست، به نظر شما اين گفته صحيح است؟
خوشبختانه آژانس های طبيعت گرا توانسته اند با بوم گردی تعامل خوبي برقرار 
كنند. آنها آشنايي و شناخت مناسبي از مناطق بوم گردی دارند به همين 
خاطر مي توانند گردشگران را راهنمايي كنند. آژانس های گردشگری معموال 
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با تورهای خارجي ارتباط برقرار مي كنند و افراد را به سمت بازديد از مناطق 
گردشگری بومي سوق مي دهند ولي در كل ارتباط كاری اين دو گروه با 
يكديگر خوب است و گردشگران از بازديد اقامتگاه های بوم گردی رضايت 
كامل دارند و در كنار آن ايجاد چنين اقامتگاه هايي موجب ارتقای سطح 

زندگي مردم بومي و حفظ سنت ها و ارزش  های بومي منطقه شده است.
اكوكمپ كويری متين آباد در محدوده شهرستان نطنز، بوم كلبه تركمن در 
مجاورت پارک ملي گلستان و اقامتگاه های بوم گردی خانواده های آل داوود و 
طباطبايي در استان اصفهان در كوير مركزی ايران، نمونه های موفقي از اين 
دست هستند كه در قالب شبكه ای با عنوان خوشه سار بوم گردی به صورت 

هدفمند دنبال شود.
۷۰۰ اقامتگاه بوم گردی در كشور ايجاد شده  است ولي۱۰۰  مورد از آنها 
فعال هستند. اقامتگاه های بوم گردی همراه با فعاليت ها و خدماتي كه برای 

شناخت و معرفي بوم انجام مي دهند، در مناطق روستايي و بكر طبيعي شكل 
مي گيرند و توسط خانواده ها اداره مي  شوند. از سوی ديگر بايد به مسايل 
اجتماعي و فرهنگي جامعه محلي از قبيل فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای آنان 
احترام گذاشت. گاها ديده شده كه حضور گردشگران موجب آسيب رساندن 
به فرهنگ جامعه محلي مي شود. از طرف ديگر توجه به محيط زيست هم 
يكي ديگر از ابعاد بوم گردی است تا حضور تعداد زيادی از گردشگران موجب 

تخريب محيط زيست منطقه نشود.
و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث  سازمان  برنامه های  برخي  واقع  در 
گردشگری برای افزايش تعداد اقامتگاه های بوم گردی موجب رشد بيش 
از حد اين اقامتگاه ها شده كه از سويي مي تواند موجب افسارگسيخته 
شدن اين حوزه در صنعت گردشگری و نگراني هايي برای حفظ پايداری 

محيط های طبيعي شود.



شماره ٣٦٢  زمستان ٩٦ ٦٠

پورحسيني در گفتگو با مجله گردشگری پايدار:

اعطای وام
به تنهايي راه گشای 

مساله بوم گردی 
نيست

بوم گردی   اقامتگاه های  گسترش  شاهد  كشور  در  كه  است  مدتي 
هستيم. ورود ايران به اين حوزه از چه زماني آغاز شد؟

بوم گردی در ايران از قدمت۲۰ ساله برخوردار است ولي بايد توجه داشت 
كه در۱۰ سال نخست تنها ۷ يا ۸ مركز اقامتي در ايران داير شد. اگر چه 
در سال های اخير اقامتگاه های بوم گردی از رشد بي سابقه ای برخوردار شده 
و بسياری از خانه های قديمي به اقامتگاه ها و مراكز تفريحي تبديل شده اند. 
به همين دليل اميد داريم كه اين فعاليت ها در مسير گردشگری و با كمك 

سازمان رشد بيشتری يابد.
به نظر شما آيا تمام اقامتگاه های بوم گردی هم اكنون به سوددهي الزم  

رسيده اند؟
خير. متاسفانه بسياری از اقامتگاه های بوم گردی در محل هايي قرار گرفته اند 
كه در دسترس مسافران و تورهای گردشگری قرار ندارند و به همين دليل 

صاحبان آن اقامتگاه ها از صرف هزينه و كار خود مايوس شده اند.
افرادی كه تصميم بر تاسيس اقامتگاه های بوم گردی مي گيرند بايد در نظر 
داشته باشند كه با هزينه ای كه انجام مي دهند آيا مي توانند سود الزم را نيز 
دريافت كنند. اين افراد بايد بر روی مكان هايي تمركز داشته باشند كه در 
مسير تورهای گردشگری قرار دارند و آژانس ها و تورها را نيز از وجود چنين 
اقامتگاه هايي آگاه كنند. اگر اقامتگاهي دسترسي زميني ندارد (يعني افراد 
برای رسيدن به آن اقامتگاه بايد مسافتي را پياده روی يا حتي كوهنوردی 

كنند) پس بايد در نظر داشته باشند كه تعداد گردشگران به اقامتگاهشان 
كاهش مي يابد.

به نظر شما حمايت سازمان گردشگری از سرمايه گذاران و فعاالن  
بوم گردی چگونه بوده است؟

سازمان گردشگری و ميراث فرهنگي با بانك های گردشگری قراردادی 
بسته كه وام هايي به فعاالن اين حوزه ارايه دهد ولي اينكه آيا اعطای وام 
تا چه اندازه بر روی اصول و برنامه ريزی صورت مي گيرد، هيچ توجيهي 
وجود ندارد. تاكنون بدون هيچ حد و مرزی اين وام ها را اعطا كرده اند و 
قانوني برای آن وجود ندارد. تنها كاری كه سازمان گردشگری در زمينه 
گسترش بوم گردی انجام داده اين است كه موانع قانوني بر سر راه فعاالن 

اين بخش ايجاد نكند.
در حال حاضر تعداد اقامتگاه های بوم گردی افزايش يافته و اين افزايش نياز به 
مساعدت و همكاری بيشتر سازمان با فعاالن اين حوزه دارد. به اين دليل كه 
بايد نظارت بيشتری بر روی مكان های گردشگری صورت بگيرد تا از كيفيت 

بااليي برخوردار باشند و همچنين امنيت مورد نياز را تامين كنند.
در چهار سال اخير دليل افزايش ميزان گرايش به بوم گردی چه بوده  

است؟
زماني بوم گردی در ايران رشد يافت كه ارزش ريال كاهش پيدا كرد و اين 
كاهش قيمت به نفع گردشگری ايران تمام شد. به اين معني كه ورود 
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گردشگران خارجي به دليل كم شدن هزينه ها، بيشتر از گذشته شد. از 
طرفي با افزايش آگاهي مردم به وجود چنين مكان های گردشگری آنها نيز 
جذب اين مناطق توريستي و تفريحي شدند و هر روز بر تعداد گردشگران 

داخلي نيز افزوده شد.
تاثير گردشگری مجازی بر روی اين صنعت چگونه بوده است؟ تاثير  

آن را مثبت ارزيابي مي كنيد؟
نكته مهم اين است كه فعاالن بوم گردی در ايران به ورود به اين عرصه 
احتياج دارند. هم اكنون در هر استان و شهر كوچكي افراد مي توانند اطالعات 
مورد نياز خود را از اينترنت و صفحات مجازی دريافت كنند. همچنين تمايل 
گردشگران خارجي به بازديد از مكان هايي كه پيش از ورود به ايران اطالعات 
جامعي در آن خصوص كسب كرده اند، بيشتر است. به همين دليل جذب 
توريست در ايران و به خصوص در اين حوزه خاص وابسته به گردشگری 

مجازی است.
ارگان ها و NGOهايي كه در اين خصوص فعال  هستند بايد يك صفحه 
مخصوص به بوم گردی ايجاد كنند تا به معرفي كامل تمام مراكز بپردازند. 
از طرفي گردشگری مجازی مي تواند واسطه ها را نيز از ميان بردارد و بدون 
حضور آژانس ها، با گردشگران ارتباط برقرار كنند. اگر سازمان گردشگری و 
ميراث فرهنگي يك اپ مركزی برای بوم گردی به وجود بياورد و اقامتگاه های 
بوم گردی را در آن صفحه به ثبت برساند، اين ميزان پراكندگي برای ارايه 
اطالعات، كم مي شود و افراد برای جستجوی يك مكان اقامتي نياز به باز 
كردن و مطالعه چندين صفحه ندارند. البته از طريق گردشگری مجازی، 
سازمان مي تواند به تحريك افراد برای سفر و بازديد از اين اقامتگاه ها نيز 

بپردازد.
آيا تبديل كردن يك مكان تاريخي به يك اقامتگاه، موجب تخريب  

تاريخچه آن مكان نمي شود؟
بسياری از اقامتگاه های بوم گردی در گذشته خانه های شخصي افراد بوده اند 
و برخي نيز مكان هايي بودند كه متروكه و دورافتاده بوده و به نوعي تاريخچه 
و خود بنا از ذهن ها پاک شده بود. ايجاد اقامتگاه های بوم گردی هم موجب 
زيباسازی روستاها و هم رونق اقتصادی شهرها شده است. در حال حاضر با 
رشد بي رويه اقامتگاه های بومي، ممكن است رقابت های منفي نيز در برخي 

شهرها ايجاد شود.
البته با وجود تمام نقاط ضعف و منفي در بحث اقامتگاه های بومگردی، وجود 
اين  اقامتگاه ها موجب مهاجرت معكوس شده به خصوص در مناطق كويری 
تاثير آن را به وضوح شاهد هستيم. در اين مناطق چون كشاورزی و خريد و 
فروشي وجود ندارد، سطح درآمد مردم نيز بسيار پايين است. در صورتي كه با 
ايجاد اين خانه ها، تعداد مشاغل نيز در اين مناطق افزايش يافته است و شاهد 
درآمدزايي بيشتری در اين مناطق هستيم. توانمندسازی جوامع محلي در 
پي ايجاد اقامتگاه های بوم گردی و توسعه گردشگری روستايي تا حد زيادی 
از مهاجرت جوانان از روستا جلوگيری مي كند. نتيجه آن هم ديده شده و 

حتي باعث ايجاد گردشگری معكوس شده است.
چرا افزايش اقامتگاه بوم گردی در برخي از استان ها بيشتر مشاهده  

مي شود؟ 
از بيابان لوت تا مناطق مركزی، قزوين، تبريز، شيراز، يزد، دامغان و نطنز تعداد 
اقامتگاه ها بسيار زياد است. البته بايد به ياد داشته باشيم كه اولين اقامتگاه های 
بوم گردی در ايران در يزد و كرمان ايجاد شد و استقبال گردشگران خارجي 
از اين دو شهر بسيار زياد بود و نكته ديگر اين كه گردشگران خارجي توجه 
بيشتری به مناطق بياباني دارند. همچنين در اين مناطق با سرمايه گذاری 
اندک مي توان يك خانه را به اقامتگاه بوم گردی تبديل كرد. به همين دليل 
بايد در اين سال ها بر روی نهادهای آنالين و مجازی تمركز كرد تا به صاحبان 

اين مشاغل كمك بيشتری شود.



شماره ٣٦٢  زمستان ٩٦ ٦٢

بحران اسكان گردشگران نوروزی و عدم هماهنگي ارگان ها

گردشگران 
نمي توانند به مدرسه بروند

در  گردشگری  معاون  محب خدايى  محمد 
مدارس،  در  اسكان  مي گويد:  رابطه  اين 
است.  ممنوع  مردم  عموم  برای  امسال 
و  تعاون  مديركل  تصميم  اين  مقابل  در 
پشتيباني وزارت آموزش و پروش نيز اعالم 
كرده است: فرهنگيان توان رفتن به هتل را 
ندارند و هتل داران نيز نمي توانند پاسخگوی 
حجم زياد تقاضای گردشگران در ايام نوروز 
باشند. از طرفي چون سال ها مدارس عالوه 
سرويس  هم  مردم  عموم  به  فرهنگيان  بر 
در  سرويس دهي  اين  عدم  امروز  داده اند، 

عرضه مراكز اقامتي بحران ساز خواهد شد.
 از سوی ديگر بايد توجه داشت كه ممكن 
به  مدارس  سرويس دهي  ادامه  است 
مسافران، مراكز اقامتي (هتل ها) را با كمبود 
به  سنگيني  خسارت  و  كند  روبرو  تقاضا 
مراكز رسمي اقامتي وارد شود. هتل ها در 
طول سال با انواع مشكالت اعم از نوسانات 

ارز و بحران های سياسي و... مواجه اند و اين 
انصاف نيست كه در شرايط پيك گردشگری، 
مدارس به جای هتل ها سرويس دهند . به 
همين دليل هتل داران اعالم كرده اند كه ما 
به اندازه كافي تخت داريم و در طول ايام 

نوروز به مسافران، تخفيف هم مي دهيم.
واقعيت اين است كه كمبود مراكز اقامتي 
در شهرها باعث مي شود تا همچنان مدارس 
ايام عيد  برای اسكان مسافران نوروزی در 
شهر  در  مثال  برای  باشند.  داير  همچنان 
اصفهان به عنوان يكي از شهرهای مقصد در 
ايام نوروز روزانه تقريبا ۱۰۰ هزار نفر وارد 
شهر مي شوند. اين در حاليست كه ظرفيت 
اقامتي اصفهان اعم از هتل،  رسمي مراكز 
هتل آپارتمان و مهمان پذير روزانه تنها۲۰ 
آموزش  ايام،  اين  در  است.  تخت  هزار 
تقريبا  كالس  هزار   ۵ روزانه  پرورش  و 
ورزشگاها  و  كمپ ها  نفر،  هزار  معادل۳۰ 

و مراكز اوقاف نيز۲۰ هزار نفر و خانه های 
اسكان  را  نفر  هزار  تقريبا۳۰  نيز  شخصي 

مي دهند. 
امروز حذف هيچ كدام از اين بخش ها عمال 
اثرات  باشد  هم  اگر  و  نيست  امكان پذير 
اسكان  عرضه  و  اقامت  قيمت  در  تورمي 
ايجاد مي كند. در واقع يك تصميم حساب 
يا اشتباه در ستاد اسكان نوروزی  نشده و 
بر تمام عوامل تاثير مي گذارد و قطعا ستاد 
تسهيالت سفر را با مشكل مواجه مي كند 
و تاوان سنگين اين تصميم اشتباه را مردم 

خواهند پرداخت.

۷۰ درصد هتل ها برای اقشار 
متوسط طراحي شده اند

هتل،  شامل  اقامتي  واحد  از۳۰۰۰  بيش 
و  پانسيون  مهمانپذير،  هتل آپارتمان، 
كشور  در  تفريحي  اقامتي  مجتمع های 
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درصد  به۷۰  نزديك  كه  مي كنند  فعاليت 
آنها برای اقشار متوسط طراحي شده است و 
آمادگي دارند در طول سال و نيز ايام نوروز 
ارايه  هموطنان  عموم  به  ويژه ای  خدمات 
دهند. آيا به راستي مكاني مانند كالس های 
درس با حداقل امكانات رفاهي و بهداشتي 
هم  سفر  برای  مناسبي  اقامتگاه  مي توانند 

ميهنانان باشد؟ 
به  تنها  و جنجال های خبری  بحث ها  اين 
روزهای  در  نمي شود.  ختم  حوزه  تعيين 
جامعه  بيانيه های  شاهد  سال  پاياني 
هتل داران و اظهارنظرهای متفاوت از سوی 
مراكز مختلف بوده ايم. برای مثال مدير هتل 
اظهارات  به  «عباسي» اصفهان در واكنش 
مديركل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش 
هتل های  توانايي  عدم  بر  مبني  پرورش  و 
چهار  از  بيش  به  خدمات  ارايه  در  كشور 
ميليون نفر از فرهنگيان در ايام نوروز، اقدام 
يادداشت  متن  كرد.  يادداشتي  انتشار  به 
اينكه  مي كنم  تصور  است:  شرح  اين  به 
تمام  در  كه  آموزگار خدوم  يا  و  دبير  يك 
ممالك دنيا از جايگاه وااليى برخوردار است، 
اتفاق  به  زحمت  يكسال  از  پس  نمي تواند 
خانواده چند روزى را در يك هتل معمولى 
با اين حجم از تخفيفات ويژه اقامت كند، 
اينكه  از  فارغ  است.  تأمل  و  سوال  محل 
مدرسه مكانى مقدس است و نبايد چهره 
اين قداست را با تبديل مدرسه به مسافرسرا 
در نظر دانش آموز مخدوش كرد. از طرفي 
هم مشاهده شده كه پس از پايان تعطيالت 
وارد  مدارس  به  مالحظه اى  قابل  خسارات 
آمده و متاسفانه مديران هم بالفاصله مجال 
تعمير و ترميم ندارند. لذا اجازه بفرماييد كار 

را از بنياد بررسى و اصالح كنيم.  

مثلثي با سه ضلع سازمان ميراث 
فرهنگي، وزارت آموزش و پرورش 

و جامعه هتلداران
اعالم  پرورش  و  آموزش  كه  شرايطي  در 
كرده ۱۰۵ هزار كالس درس را برای اسكان 
نوروزی آماده كرده است، معاون گردشگری 
تاكيد كرده اين كالس های درس مخصوص 
فرهنگيان است و مردم عادی نبايد در آن ها 
هتلداران  جامعه   طرفي  از  كنند.  اقامت 
نامطمئن  رفتار  و  كرده  صادر  بيانيه ای 
آموزش و پرورش را در نوروز زير سوال برده 

است.
مديركل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش 
و پرورش نيز اعالم كرد: ۱۲ هزار مدرسه، 
۱۰۵ هزار كالس درس و ۳۴۵ خانه معلم 

برای اسكان نوروزی آماده شده است. پس 
با  توافق هايي  از  گردشگری  معاون  آن  از 
آموزش و پرورش برای حذف اسكان نوروزی 
در مدارس برای غيرفرهنگي ها و مسافران 
عادی خبر داد و تاكيد كرد كه اگر خالف 
تلقي شده  "تخلف"  شود  عمل  توافق  اين 
موضوع  سفر،  خدمات  هماهنگي  ستاد  و 
ديگر،  سوی  از  كرد.  خواهد  رسيدگي  را 
هتل داران اين توافق ها را به نوعي "صوری" 
فعاليت  نقد  در  را  بيانيه ای  و  كرده  تلقي 
آموزش و پرورش در جذب مسافر نوروزی 
صادر كرده اند. در همين راستا شاهديم كه 
اعالم كرده  ايران  رييس جامعه هتل داران 
ارايه  در خصوص  پرورش  و  آموزش  است: 
كالس های درس فقط به فرهنگيان صادقانه 
عمل نمي كند و همين كه تعطيالت آغاز 
مردم  به  آزاد  نرخ  با  را  كالس ها  مي شود، 
شيرين  پول  طعم  مي دهند.  اجاره  عادی 

است و به سادگي نمي توان از آن گذشت.
گرفته  صورت  توافقات  حمزه زاده  جمشيد 
آن  كه  با  مي گويد:  و  نمي داند  پايدار  را 
مي گويند توافق كرديم مدارس را فقط در 
مي دانيم  اما  دهيم  قرار  فرهنگيان  اختيار 
گذشته  سال های  اتفاق  همان  هم  امسال 
تكرار مي شود. آن ها به اسم فرهنگيان كار را 
شروع مي كنند اما اگر مسافر عادی مراجعه 
كند، يك كالس درس را هم به قيمت آزاد 

به او اجاره مي دهند.
نوروز  در  آمار، كالس های درس  اساس  بر 
سال ۹۶ جمعيتي بالغ بر۱۰ ميليون و ۹۶۳ 
هزار و ۱۷۷ نفر را اسكان دادند كه بنا بر 
اعالم وزارت آموزش و پرورش يك ميليون 
بودند.  غيرفرهنگي  آن ها  نفر  هزار  و ۸۸۰ 
از سوی ديگر هتل داران اعالم كرده اند در 
نوروز گذشته با۱۰ درصد افت اقامت مواجه 
شده  و مدارس، خانه های اجاره ای و كمپ ها 
از مهم ترين عوامل ورشكستگي و ركود بازار 

آن ها به شمار مي آيند.
همچنين، عليرضا سليمي عضو فراكسيون 
گردشگری مجلس شورای اسالمي معتقد 
چرخه  از  مدارس  خروج  تصميم  است 
اسكان نوروزی شتابزده است و منجر به بروز 
مشكالتي برای سفر اقشار كم درآمد خواهد 
شد. سليمي تصريح كرد: خروج مدارس از 
چرخه اسكان نوروزی باعث باال رفتن قيمت 
هتل ها و سوييت های اقامتي خواهد شد و 
خواهد  تاثير  گردشگر  تعداد  كم شدن  در 
قيمت  رفتن  باال  با  همچنين  و  گذاشت 
هتل ها، اقامت خياباني افزايش خواهد يافت.

خانوده های  برای  مدارس  كرد:  تاكيد  وی 

بي بضاعت و كم درآمد مكان مناسبي جهت 
اسكان نوروزی است و اغلب فرهنگيان نيز 
از همين مدارس استفاده مي كنند. به طور  
بر  اين تصميم  رواني  اثرات  و  تبعات  قطع 
منفي  تاثير  كم درآمد  اقشار  اذهان  روی 
از  را  آنها  از  برخي  حتي  و  داشت  خواهد 

رفتن به مسافرت منصرف خواهد كرد.
در اين رابطه حميد سياری مديركل تعاون 
و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش گفت: 
ما هم معتقديم كه مدرسه و كالس جای 
اسكان نيست و آموزش و پرورش فقط به 
بر  گردشگری  متوليان  با  همراهي  منظور 

اساس مصوبه هيات دولت مبني بر عضويت 
اين وزارت در ستاد هماهنگي خدمات سفر، 
به ارايه خدمات به فرهنگيان و همراهان آنها 

مي پردازد.
سياری ادامه داد: درآمد ناچيز حاصله به هيچ 
عنوان جوابگوی فعاليت های شبانه روزی ۲۵ 
هزار نفر از عوامل اجرايي اسكان آموزش و 
پرورش، هزينه های حامل های انرژی، مواد 
آزاد  مناطق  در  شرب  آب  تامين  شوينده، 
و از همه مهمتر آسيب فيزيكي امكانات و 
ساختمان مدارس نيست. وزارتخانه با همه 
مشكالت اعتباری خود ساالنه مبلغ هفت 
امكانات  تقويت  منظور  به  تومان  ميليارد 
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اسكان در مدارس اختصاص مي دهد و اين 
مبلغ به جز درآمد ستادی اسكان است كه 
مدارس  اسكان  تجهيزات  به سازی  صرف 

مي شود.

ديدگاه قديمي مردم بايد اصالح 
شود

گردشگری  معاون  خدايي  محب  محمد 
برنامه های  درباره  فرهنگي  ميراث  سازمان 
قديمي،  ديدگاه  اساس  بر  گفت:   ۹۷ نوروز 
مي روند  سفر  به  نوروز  ايام  در  ايران   مردم 
اما برای ما ترغيب به سفر در مناطق كمتر 

شناخته شده در اولويت كاری قرار دارد. وی 
افزود: هتل داران كشور اعالم آمادگي كردند 
كه كمك بيشتری در حوزه تعريف تورهای 
از  كه  است  اين  ما  برنامه  كنند.  ورودی 
ظرفيت خالي ايرالين ها و هتل ها برای تعريف 

تورهای ارزان قيمت جهاني استفاده كنيم.
معاون گردشگری سازمان ميراث فرهنگي 
اقامتي  ظرفيت  از  نكردن  استفاده  درباره 
مدارس كه در سال های گذشته اعالم شده 
بود اظهار داشت: هميشه چالش بر سر اين 
بوده كه افرادی خارج از خانواده آموزش و 
پرورش در اين مدارس اسكان داده مي شدند. 
عضو  پرورش  و  آموزش  وزارت  كه  آنجا  از 

اين ستاد است، در جلسه ای با حضور آنها 
اعالم كرديم ديگر پذيرش خارج از خانواده 
نشود.  انجام  پرورش در مدارس  و  آموزش 
در كنار اين موضوع هتلداران تهران اعالم 
فرهنگيان۵۰ درصد  خانواده  به  كه  كردند 

تخفيف خواهند داد.

گراني بسته سفر در ايران
گراني سفر در ايران كه از كارشناسان گرفته 
تا مسووالن اين حوزه، همگي به آن اذعان 
دارند، بي دليل نيست و كارشناسان معتقدند 
زمينه  در  زيرساخت ها  برخي  كمبود 
بسته  گراني  عامل  اصلي ترين  گردشگری، 
سفر در ايران است و تنها در صورت بهبود 
كمي و كيفي امكانات و زيرساخت هاست كه 

مي توان به سفرهای ارزان تر اميدوار بود. 
در همين زمينه محمد محب خدايي، معاون 
گردشگری سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
برنامه  تشريح  هنگام  گردشگری  و  دستي 
نوروز  ويژه  هماهنگي  مركزی  ستاد  های 
۱۳۹۷ گفت: بررسي های انجام شده بيانگر 
آن است كه هزينه تمام شده سفر نقشي 
تعيين كننده در رونق گردشگری و افزايش 
تقاضا به خود اختصاص داده است به همين 
دليل الزم است برای كاهش هزينه های سفر 
بدون آسيب به فعاالن صنعت گردشگری، 

برنامه ريزی منطقي و دقيق داشته باشيم. 
انجمن  مديره  هيات  رييس  اباذری  رضا 
صنفي دفاتر خدمات مسافرتي استان تهران 
آب پاكي را روی دست مسووالن ايراني مي 
ريزد و مي گويد: تا وقتي نگاه مسووالن به 
صنعت گردشگری و صادرات نامريي تغيير 
نكند و همكاری و تعامل ارگان های مربوط 
ارزان  ايران  در  سفر  بسته  نشود،  ايجاد 

نخواهد شد.
به عقيده وی تنها راه چاره نيز در اين است كه 
دولت صرفا ناظر فعاليت بخش خصوصي باشد 
و بستر مناسب را برای رقابت سالم آنها داخل 
رقابت  چون  كند  ايجاد  كشورمان  مرزهای 
سالم تنها راه بهبود كيفيت خدمات و كاهش 

هزينه های سفر برای گردشگران است.

آموزش و پرورش راهي برای 
اسكان مسافران معرفي مي كند

گودرز كريمي فر در واكنش به خبر حذف 
اسكان نوروزی مدارس كه از سوی معاون 
و  فرهنگي  ميراث  سازمان  گردشگری 
كرد:  اظهار  است  شده  اعالم  گردشگری 
اينكه  جهت  به  پرورش  و  آموزش  وزارت 
موقت  اسكان  دارد،  بزرگي  هدف  جامعه 

است  داده  قرار  كار  دستور  در  را  نوروزی 
با ۳۴۵ خانه معلم،۳۰۰  نوروز ۹۷  برای  و 
فرهنگيان  دانشگاه  پرديس   ۵۰ اردوگاه، 
هزار  تعداد۱۰۰  با  مدرسه  هزار   ۱۲ و 
كالس درس در سراسر كشور برای اسكان 
فرهنگيان آماده ايم و تا زماني كه فرهنگيان 
هستند  امكانات  اين  از  استفاده  متقاضي 
اجتماعي  و  فرهنگي  منزلت  اعتالی  برای 

آنها در خدمتشان هستيم.
وی افزود: اگر مراكز اسكان نوروزی آموزش 
و پرورش خالي باشد و ديگر اقشار جامعه 
از  باشند،  مراكز  اين  از  استفاده  متقاضي 
اختصاص اين مراكز به آنها دريغ نمي كنيم 
اما اولويت بندی داريم به گونه ای كه اولويت 
نخست فرهنگيان و خانواده های آنها، اولويت 
سوم  اولويت  و  دولتي  مشاغل  ساير  دوم 

مشاغل آزاد هستند.
كرده ايم  پيش بيني  داد:  ادامه  كريمي فر 
نفر  هزار  و ۵۰۰  ميليون  نوروز ۹۷، ۴  در 
باشيم. قبول داريم  مسافر فرهنگي داشته 
است  تربيت  پرورش  و  آموزش  وظيفه  كه 
اما اگر اين وزارتخانه به اسكان توجه نكند 
آيا هتل ها پاسخگوی اين حجم از مسافران 
هستند و آيا تعرفه ای كه هتل ها پيش بيني 
مي كنند برای تمام مردم قابل تامين است؟ 
و  رفاهي  مراكز  را  نخست  اولويت  وی 
خانه های معلم عنوان كرد و ادامه داد: برای 
فرهنگيان هيچگونه افزايش تعرفه ای نداريم. 
كريمي فر با اين ادعا كه شايستگي اسكان 
نوروزی را برای فرهنگيان تعريف كرده ايم 
اين  فرهنگيان  حال  رفاه  برای  داد:  ادامه 
شده  پيش بيني  استان ها  همه  در  مراكز 
در  نوروز  ايام  در  مردم  اينكه  است. ضمن 

كنار پارک ها نيز چادر مي زنند.
عباسعلي باقری مديركل آموزش و پرورش 
نوروزی  اسكان  تهران گفت: ظرفيت  شهر 
شهر تهران نسبت به سال های گذشته يك 
برابر شده است و سال گذشته هم  نيم  و 
۲۰ درصد مراكز اسكان نوروزی تهران خالي 

مانده بود.
هفت  فقط  پيش  سال  سه  داد:  ادامه  او 
اما  بود  فرهنگيان  اسكان  درگير  منطقه 
اكنون مناطق ۱۹ گانه تهران در اين مساله 

فعال هستند.
تصريح  تهران  پرورش  و  آموزش  مديركل 
ارايه  تنها  پرورش  و  آموزش  هدف  كرد: 
به  گاهي  اما  است  فرهنگيان  به  خدمات 
دليل كمبود مراكز گردشگری ناچار هستيم 
كه اين مراكز را در اختيار غيرفرهنگيان نيز 

قرار دهيم.
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برنامه های ستاد مركزی هماهنگي خدمات سفر در نوروز ۱۳۹۷

ايران، نوروزگاه جهان

الف ) برنامه های ويژه در افزايش 
كيفيت خدمات:

۱ – راه اندازی سامانه اپليكيشن "شكايت و 
كليه  برای  واحد  پنجره  به  تقدير" ۰۹۶۲۹ 

app.ichto.ir:اعضای ستاد مركزی به آدرس
۲ – تشكيل كميته ويژه نظارت بر نمازخانه ها 

و سرويس های بهداشتي بين راهي
۳ – راه اندازی سامانه يكپارچه خدمات سفر 

amaresafar.ir و گردشگری كشور به آدرس
۴ – راه اندازی كمپ های بين راهي به عنوان 
پر  مسيرهای  در  جاده ای  استراحتگاه های 

خطر جاده ای
۵ - اجرای طرح مانيتورينگ خدمات سفر 
و ارتباط آنالين اعضای ستاد در قالب ويديو 

كنفرانس  
ب  ) برنامه ويژه برای كاهش 

هزينه ای سفر:
۱ - عدم افزايش قيمت بليط قطار و هواپيما

۲ – اجرای جشنواره عيدانه گردشگری
۱-۲ – تخفيف ويژه مراكز اقامتي از ۳۰ الي 

۵۰ درصد در سطح كشور
مراكز  و  رستوران ها  ويژه  تخفيف   –  ۲-۲

پذيرايي۲۰ الي۴۰ درصد در سطح كشور
بازارهای  و  مجتمع ها  ويژه  تخفيف    -۲-۳
مشاركت كننده در طرح از ۱۰ الي۳۰ درصد

۳ – ايجاد فضای رقابتي بين عرضه كنندگان 
خدمات و كاال در قالب سامانه پنجره واحد 

"سفور"

ج  ) برنامه های ويژه برای افزايش 
نشاط و شادی:

۱ - اجرای طرح های فرهنگي در "نوروزگاه ها" 
و سايت های تاريخي و فرهنگي ثبت ملي و 

جهاني بالغ بر۴۰۰ نوروزگاه در سراسر كشور
۲  - تعريف برنامه های شاد در سطح كشور با 
همكاری شهرداری ها و راه اندازی كارناوال ها و 

استيج های شهری
بازارچه های دايمي و موقت  ۳- داير كردن 
كليه  در  سنتي  هنرهای  و  دستي  صنايع 

استان ها و استراحتگاه های بين راهي
د  ) برنامه های ويژه توزيع سفر:

۱ - برگزاری جشنواره های كودک و خانواده 
در سراسر كشور

۲ – اجرای رالي تور خانوادگي
۳ – تهيه و توليد تيزرهای نوروزی برای پخش 

از صداوسيما
۴ – راه اندازی پورتال جامع گردشگری برای 

معرفي محورهای جديد گردشگری
 ه  ) برنامه های ويژه جهت اطالع 

رساني:
۱ – تشكيل گروه اطالع رساني و كميته خبری

جاذبه های  از  محتوايي  كليپ  توليد   -  ۲
تاريخي، طبيعي و فرهنگي كشور و نمايش 
در كليه وسايل حمل و نقل جاده ای، ريلي، 

هوايي و دريايي
و  فرهنگ سازی  كليپ های  ساخت   -  ۳
جهت  ديرين  ديرين  مجموعه  با  همكاری 
شبكه های  كليه  و  صداوسيما  در  نمايش 
ريلي،  زميني،  تردد  مسيرهای  و  اجتماعي 

هوايي و دريايي
۴ - استفاده از ظرفيت تشكل های خصوصي 
گردشگری، سازمان های مردم نهاد (سمن ها) 
منظور  به  استان ها  بازرگاني  اتاق های  و 
مشاركت در برگزاری مراسم و فعاليت های 

نوروز ۹۷
۵ - طرح انگيزشي "تقدير به امضا مردم؛ نوروز 
۹۷"  مشاركت مردمي در نظارت بر خدمات سفر

* اهم فعاليت های ستاد در ماه های 
گذشته:

-  برگزاری ٦ جلسه با حضور اعضاى اصلى از 
مردادماه ۹۶ تا كنون و بالغ بر۳۰ مصوبه

- ابالغ ۲ دستورالعمل با عنوان "دستورالعمل 
سفر"  خدمات  ارتقاء  و  ساماندهى  اجرايى 
ويژه  عضو،  دستگاه های  رويه  وحدت  برای 
تابستان۹۶ در ارديبهشت ماه و نوروز ۹۷ در 

دى ماه گذشته. 
 تصويب تشكيل شدن "پنجره واحد" در حوزه 

ارايه خدمات و اركان نظارت
- تشكيل جلسات استانى توسط استانداران 

در ٣١ استان و ۴۶۸ شهرستان
- پيگيرى وظايف كميته هاى اجرايى استان ها

** طرح ها و برنامه هايي كه برای 
اولين بار اجرا مي شوند:

مردم؛  امضاء  به  "تقدير  طرح  اجرای   -  ۱
نوروز۹۷"

 ۲ - راه اندازی سامانه اپليكيشن شكايت و 
برای كليه  واحد  پنجره  به  تقدير  ۰۹۶۲۹ 

app.ichto.ir:اعضای ستاد مركزی به آدرس
۳ - ايجاد فضای رقابتي بين عرضه كنندگان 
خدمات و كاال در قالب سامانه پنجره واحد 

"سفور"

۴ – راه اندازی سامانه يكپارچه خدمات سفر  
amaresafar.ir و گردشگری كشور به آدرس

۵ - اجرای طرح مانيتورينگ خدمات سفر 
و ارتباط آنالين اعضای ستاد در قالب ويديو 

كنفرانس  
۶  - اجرای رالي تور خانوادگي

۷ - برگزاری جشنواره های كودک و خانواده 
در سراسر كشور

۸ - اجرای جشنواره عيدانه گردشگری
 ۹ - عدم افزايش قيمت بليط قطار و هواپيما 

در نوروز ۹۷
 ۱۰- راه اندازی كمپ های بين راهي به عنوان 
پر  مسيرهای  در  جاده ای  استراحتگاه های 

خطر جاده ای
دبيرخانه ستاد مركزی هماهنگي خدمات سفر
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گردشگری غذا در ايران:

هتل ها در ارايه خوراک های بومي درمانده اند

گردشگری غذا يا خوراک در ايران از  
چه سالي مورد توجه قرار گرفت؟ 

هنوز  ايران  در  غذا  گردشگری  صالحي: 
كه حتي  دليل  اين  به  است  نگرفته  شكل 
تعريف درستي از گردشگری غذا در سازمان-

با  كشور  در  ما  ندارد.  وجود  مربوطه  های 
ولي  شده ايم  آشنا  خوراک  گردشگری  واژه 
با  بايد  ابتدای كار است و  تازه  اين آشنايي 
آگاهي دقيق نسبت به توسعه اين شاخه از 
گردشگری در دانشگاه ها و سازمان گردشگری 
و ميراث فرهنگي اقدام شود. به همين علت 
معتقدم كه قطار صنعت گردشگری غذا راه 

زيادی برای رسيدن به مقصد بايد طي كند.
 جهانوند: گردشگری غذا ساليان سال است 
كه در اروپا و كشورهای پيشرفته وجود دارد 
و از درآمدزايي خوبي نيز برخوردار است اما 
سازمان  كه  است  سال  يك  تنها  ايران  در 
اهميت  به  فرهنگي  ميراث  و  گردشگری 
اين موضوع پي برده و برای بهبود كار خود 
قصد دارد در استان ها و شهرهای مختلف، از 
گردشگری غذايي نيز كمك بگيرد. معتقدم 
ميراث  و  گردشگری  سازمان  كه  زماني 
فرهنگي متولي گردشگری غذا شد، اين شاخه 
گردشگری رشد پيدا كرد. پيش از آن به اين 

حوزه توجهي نمي شد.
در هتل ها، اقامتگاه ها يا اماكن تاريخي كشور 
ما استفاده از غذاهای مرسوم در جهان مثل 
گردشگران  و  كرده  پيدا  رواج  فود  فست 
خارجي عموما از اين موضوع كه نمي توانند 
با غذای ايراني آشنا شوند، ناخرسند هستند. 
به همين خاطر سعي كرديم كه منوی ايراني 
را در هتل ها و مهمانسراها ايجاد كنيم كه 
مراجعان، با فرهنگ و آداب و رسوم غذايي ما 

بيشتر از گذشته آشنا شوند.
گردشگری  حوزه  در  متاسفانه  نورآقايي: 
به  و  است  نگرفته  صورت  اقدامي  خوراک 
نظر مي رسد تا چند سال آينده نيز نمي توان 
اميدی داشت كه در اين زمينه اقدام موثری 

و  زيرساختي  دليل ضعف  به  گيرد.  صورت 
عدم آگاهي فعاالن و مسووالن، اين حيطه از 

گردشگری همچنان مغفول مانده است.
برای ايجاد و توسعه گردشگری غذا، تا  

كنون چه اقداماتي در كشور شكل گرفته 
است؟

زمينه  در  بايد  كه  كاری  اولين  صالحي: 
گسترش گردشگری غذا صورت بگيرد اين 
و  هتل ها  مثل  گردشگری  مراكز  كه  است 
آشنا  غذا  گردشگری  موضوع  با  اقامتگاه ها 
شوند. بهترين اقدامي كه مي توان در جهت 
در  غذا  گردشگری  پيشبرد  و  آشناسازی 
ايران انجام داد، اين است كه گردشگران در 
رستوران ها و اقامتگاه ها با خوراک های متعدد 
و متنوع آشنا شوند و غذاهای بومي و سنتي در 
منوی غذايي آنها قرار داشته باشد. همچنين 
گردشگران  به  محدود  تنها  آشناسازی  اين 
نمي شود بلكه در گام نخست، آشپزها بايد به 
وجود غذاهای متنوع بومي پي ببرند و شيوه 

آماده كردن اين نوع غذاها را نيز بياموزند.
جهانوند: برای توسعه اين نوع گردشگری 
اين  با  روسا  و  مديران  كه  است  الزم  ابتدا 
نوع گردشگری آشنا شوند و به نوعي آنها را 
با مفهومي كه سال هاست در جهان وجود 
دارد و منبع درآمد روستاهاست، آشنا كنيم. 
اين  مديران  و  فعاالن  توافق  و  همكاری  با 
بخش ها، سعي كرديم كه گردشگری غذا را 
ايجاد كرده و پرورش دهيم.  استان  در ۳۱ 
زماني كه اين طرح شكل گرفت و اجرايي شد، 
به عنوان ناظر و داور بر فعاليت ها و مسابقات 
غذايي كه در شهرهای مختلف برگزار مي شد، 
نظارت مي كردم. به عنوان مثال مسابقه ای با 
حضور آشپزهای شهرهای گلستان، گيالن، 
مازندران و قزوين در استان مازندران برگزار 
شد كه در آن، هر استان به معرفي غذاهای 
سنتي و بومي خود پرداخت. اين مسابقه برای 

گردشگران از جذابيت بااليي برخوردار بود.
نورآقايي: برای توسعه گردشگری خوراک 

بخش  توانمندی  و  نيرو  از  مي توان  تنها 
بخش  كه  زماني  گرفت.  بهره  خصوصي 
شود،  خوراک  گردشگری  وارد  خصوصي 
مي توان با اقداماتي شايسته توجه گردشگران 
را به خوراک های محلي و بومي جذب كرد. 
از سوی ديگر به نظر مي رسد چون مكانيزم 
دقيقي در اين زمينه وجود ندارد، حتي در 
صورت سرمايه گذاری بخش خصوصي، اين 

بخش لطمه خواهد ديد.
 با ايجاد گردشگری غذا به دنبال چه  

هدف و خواسته ای هستيد؟
صالحي: در ابتدا بايد توجه داشت كه ميزان 
تمام  در  غذا  گردشگری  توسعه  و  عالقه 
شهرها به يك اندازه نيست. در استان گيالن 
به گردشگری غذا تا حدودی توجه شده و 
همين اهميت دادن به اين نوع گردشگری، 
عالقه-مندی  و  رضايت  افزايش  موجب 
گردشگران شده است. البته بايد توجه داشت 
كه گردشگری غذا در استان های ديگر اصال 

وجود ندارد.
در  بومي  خوراک های  ارايه  در  نيز  هتل ها 
تدارک  خصوص  در  اطالعي  و  مانده اند 
خوراک های محلي ندارند و از طرفي، ترس و 
واهمه دارند كه با پخت و ارايه غذاهای محلي، 
دست  از  را  خود  بين المللي  استانداردهای 

بدهند. 
جهانوند: قصد داشتيم كه گردشگری غذا را 
با هدف ايجاد سفره ايراني به وجود بياوريم كه 
خوشبختانه به اين هدف خود نيز رسيده ايم. 
سفره ايراني در هر گوشه از كشور، يك سفره 
منحصر به فرد و مخصوص است كه عالوه 
بر برخورداری از تنوع غذايي خوب، مي تواند 

مخاطب را نيز به خود جذب كند.
در ايران به خاطر قوميت ها و مذاهب مختلفي 
كه وجود دارد، سفره های مختلفي نيز در طي 
سال های متمادی ايجاد شده است. به طور 
مثال ما سفره شب يلدا را داريم كه قدمت 
هزاران ساله دارد و تاريخي است. همچنين 
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سفره افطار را داريم كه يك سفره اسالمي 
است. به همين خاطر غذاهايي كه در هر فصل 
از سال تهيه و تدارک ديده مي شود از فلسفه 

خاصي برخوردار است.
انتقال  بر  عالوه  غذا  گردشگری  نورآقايي: 
فرهنگ و تفكر ايراني به ساير كشورها مي تواند 
برای كشور ما توليد ثروت كند و ما از اين طريق 
به درآمدزايي نيز بپردازيم. بايد در نظر داشت 
كه گردشگری خوراک مي توانست برای بخش 
خصوصي مفيد و سودمند باشد ولي به دليل 
اينكه هنوز در ايران زيرساخت های شناختي 
آن شكل نگرفته است، بخش خصوصي وارد 
اين حوزه نمي شود. به طور كلي مي توان گفت 
كه گردشگری خوراک در شهرهای بياباني از 
سوی گردشگران خارجي حمايت خواهد شد 
و برگشت سرمايه در اين حوزه مي تواند بيشتر 

از حوزه های ديگر گردشگری باشد.
گردشگری   نوع  اين  مي توانستيم  آيا 

سازمان  دهيم؟  گسترش  كشور  در  را 
زمينه  در  فرهنگي  ميراث  و  گردشگری 
انجام  اقداماتي  چه  خوراک  گردشگری 

داده است؟
صالحي: سازمان گردشگری و ميراث فرهنگي 
سعي كرده تا با برگزاری جشنواره های غذا، 
اما  دهد  توسعه  كشور  در  را  موضوع  اين 
غذا  گردشگری  اساس  و  اصل  به  متاسفانه 
اقدامي  سازمان  يعني  است.  نكرده  توجهي 
در جهت معرفي غذاهای بومي تا كنون از 
طريق رسانه های مختلف انجام نداده است 
و در جشنواره های برگزار شده تنها به پخت 
و فروش آش، بسنده كرده است. مردمي كه 
به اين جشنواره ها مراجعه كرده اند، تنها به 
خريد سوغاتي و خوردن آش های محلي اكتفا 
كرده اند در صورتي كه در استان های مختلف 

ايران، غذاهای بومي بسياری وجود دارد كه 
مردم از آن بي خبرند.

در سازمان گردشگری، فردی كه هم اكنون 
متولي آموزش غذاهای سنتي و بومي است، 
وضعيت  بهبود  خصوص  در  الزم  آگاهي 
گردشگری غذا ندارد. به همين دليل نبايد 
توقعي در خصوص گسترش و توسعه صنعت 
گردشگری غذا داشته باشيم. از طرف ديگر 
مردم  ميان  در  اشتباهي  غذايي  فرهنگ 
از  استفاده  آن  و  است  كرده  پيدا  گسترش 
خوراک های غيربومي است. اين راه و روش 
غلط در ميان قشر جوان، ريشه دار شده است.

جهانوند: عقيده دارم كه مي توانيم با اقداماتي 
فستيوال های  و  جشنواره ها  برگزاری  نظير 
رونق  غذا  گردشگری  به  شهری  و  استاني 
سال  هر  بتوانيم  اگر  ببخشيم.  بيشتری 
محلي  آش های  يا  گردو  يا  پسته  جشنواره 
برگزار كنيم، مي توانيم ادعا كنيم كه در اين 
حوزه موفق عمل كرده ايم. اما الزمه حركت 
در صنعت گردشگری غذا، همگام و هم فكر 
انجمن های  و  هتل داری  اتحاديه های  بودن 

گردشگری در نقاط مختلف كشور است.
به عبارت ديگر سال هاست كه از درآمدزايي 
و اشتغالزايي گردشگری غذا مطمئن شده ايم 
ولي برای هماهنگي بخش های مختلف در 
اين زمينه اقدامي از سوی هيچ ارگاني صورت 
نگرفته است. موضوعي كه همه ما بايد به آن 
توجه داشته باشيم اين است كه گردشگران 
آمريكايي  يا  اروپايي  غذاهای  خوردن  برای 
وارد ايران نمي شوند بلكه مي خواهند با آداب 
و رسوم و غذاهای ايراني بيشتر آشنا شوند. با 
مطالعات انجام شده متوجه شديم كه۲۰۰ نوع 
غذای محلي و سنتي در ايران وجود دارد كه 
مي-توانيم آنها را در فهرست غذاهای هتل ها 

قرار دهيم. در كشور ما گردشگری غذا در 
افزايش ميزان درآمد حاصله از صنعت توريسم 
بسيار تاثير گذار است و از چند منظر قابل 
تامل و نيازمند نگاهي دوباره است. بايد در اين 
حوزه به بازسازی و نوسازی برخي زيرساخت 

های ايجاد شده بپردازيم.
گردشگري  گردشگري،  انواع  بين  امروزه 
كـرده  پيدا  زيادي  اهميت  غذا  و  روستايي 
تركيبي  واقع  در  غذا  گردشگری  اسـت. 
مفاهيم  و  مسايل  مختلـف  جنبـه هـاي  از 
فرهنگـي، اجتمـاعي و بيولـوژيكي را در بر 
رقابـت  گذشـته،  دهـه  طول  در  مي گيرد. 
به  منجر  گردشگري  مقاصد  بين  روزافزون 
توجه  براي جلب  بيشتر  جاذبه هاي  توسعه 
گردشـگران شده است. بسياري از مقصدهاي 
منبعـي  عنـوان  بـه  غـذا  از  گردشگري 
پرجاذبـه بـراي تقويـت بازاريابي گردشگري 
خود استفاده كرده اند. مواد غـذايي بـه طـور 
بازار  از  مهمي  بخش  عنوان  به  فزآينده اي 
گردشگري فرهنگـي بـه رسـميت شـناخته 

شـده اسـت.
ميراث  و  گردشگری  سازمان  نورآقايي: 
فرهنگي به دليل اينكه باوری در اين زمينه 
ندارد، نمي تواند از تمام توان و نيروی خود 
در جهت بهبود وضع موجود بهره ببرد. اگر 
بخواهيم گردشگری غذا را در ايران گسترش 
نگرش  و  نخست همت  گام  در  بايد  دهيم 
درستي نسبت به اين موضوع داشته باشيم. 
مسلما گردشگری غذا در شهرهای تاريخي 
خود  جذب  را  بسياری  طرفداران  زيارتي  و 
خواهد كرد ولي چون در اين حوزه هيچ كاری 
صورت نگرفته است، بنابراين نمي توان آمار و 
درصدی در خصوص پيشرفت اين صنعت در 

شهرهای مختلف ارايه داد.
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در  گردشگری  جهاني  سازمان  گزارش  به 
۶۰ سال گذشته ميزان گردشگری ورودی 
خارجي بيش از ۴ هزار درصد افزايش يافته 
است و در سال ۲۰۱۵ به ۱,۲ ميليارد نفر 
رسيد به طوری كه  مقصدهای گردشگری و 
فراهم آوران خدمات گردشگری به پيش بيني 
دقيق تقاضای گردشگری نياز شديدی دارند.

گردشگری يكي از مهم ترين بخش های كسب 
و كار است و ۷ درصد كل صادرات جهان را در 
اختيار دارد و همچنان بازار رو به رشدی است.

روندهايي  از  كه  آن  با  ورودی  گردشگری 
روندهای  دارای  مي كند  پيروی  درازمدت 
رو   اين  از  هست.  هم  نيرومندی  فصلي 
پيش بيني تقاضای آتي گردشگری بر اساس 
ميزان گردشگری ورودی در گذشته به طور 
كاربرد  نيز  و  رضايت بخش  نتايج  معمول 
اما  است.  داشته  گردشگری  در  گسترده ای 
تقاضای گردشگری و به خصوص گردشگری 
ورودی بين المللي به شدت متأثر از عوامل 
خارجي مثل عوامل اقتصادی از قبيل نرخ 
ارز و درآمد مصرف كنندگان  يا عوامل خاص 
مقصد از قبيل فعاليت های بازاريابي در مقصد 
فزآينده   كاربری  اين  بر  افزون  هست.  هم 
اينترنت در ميان گردشگران برای گردآوری 
اطالعات و ردپای الكترونيكي چنين كاربراني 
مي تواند منابع اطالعات جديد و نويدبخشي 

افزايش  را  تقاضا  پيش بيني  دقت  و  باشند 
دهند تا بتوان با نوسانات غيرعادی تقاضا بر اثر 
رويدادهای بزرگ مواجه شد. بنابراين اين گونه 
منابع اطالعات خارجي و مبتني بر اينترنت 
كه در اغلب موارد كالن داده ناميده مي شوند 
پيش بيني  بهكرد  برای  ديگری  ورودی های 

تقاضای گردشگری هستند.
مشخصات داده گان

- ميزان گردشگر ورودی: شمار گردشگران 
ورودی خارجي به مقصد مورد نظر در هر ماه 

و كشوری كه از آن مي آيند.
ناخالص  توليد  ميزان  درآمد:   -
داخلي(جي دی پي) كشورهايي كه  گردشگران 
مورد نظر از آن جا مي آيند به عنوان شاخص 
بر  چشم گيری  اثر  كه  گردشگر  هر  درآمد 

تقاضای گردشگری دارد.
- تراز قيمت در مقصد: گردشگران به طور 
معمول ميزان هزينه ها در مقصد( بر اساس 
ارز كشور مقصد) را مبنای تصميم گيری های 
مسافرتي خود قرار مي دهند. تراز قيمت برای 
گردشگران خارجي را با نسبت شاخص قيمت 
مقصد  در كشور  (سي پي آی)  مصرف كننده 

محاسبه مي كنند.
- تراز قيمت در مقصدهای ديگر: تراز قيمت 
در مقصدهای رقيب بر كشش قيمت تقاضای 
گردشگری اثر مي گذارد و به روشي مشابه 
را  آن  قيمت در مقصد  تراز  روش محاسبه  

محاسبه مي كنند.
- هزينه های حمل و نقل: هزينه های حمل و 
نقل سهم چشم گيری از كل بودجه  مسافرت 
اثر  مسافرتي  تصميم گيری های  بر  و  است 
مي گذارد. در گردشگری بين المللي حمل ونقل 
هوايي اهميت زيادی دارد كه خود متأثر از 
قيمت جهاني سوخت هواپيما و در نتيجه 

قيمت جهاني نفت است.
بر  تبليغات  مخارج  تبليغات:  هزينه های   -
تقاضای گردشگری اثر دارد و داده های ساالنه  

آن را در محاسبات دخالت مي دهند.
- اثر فصل های مختلف و رويدادهای مهم:  
قبيل  از  مختلف   فصول  مهم  رويدادهای 
مسابقات ورزشي هم بر تقاضای گردشگری 

اثر مهمي مي گذارند.

برای مثال در شكل زير ميزان ورود گردشگران 
دانماركي به نواحي كوهستاني سوئد و ميزان 
در  نمايش  به  آن ها  اينترنتي  جستجوهای 
آمده است كه به وضوح نشان مي دهد بين 
شمار جستجوی اطالعات مناطق كوهستاني 
گردشگران  ورود  ميزان  و  گوگل  در  سوئد 
دانماركي همبستگي نيرومندی وجود دارد. 
يعني ميزان جستجو در گوگل مي تواند منبع 
كالن داده ای بسيار خوبي برای افزايش دادن 

دقت پيش بيني تقاضا باشد.

پيش بيني ميزان 
گردشگران 

ورودی با 
استفاده از 
كالن داده ها
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در شكل زير هم اثر قيمت سوخت هواپيما 
بر ميزان ورود گردشگران دانماركي به مناطق 
كوهستاني سوئد به تصوير كشيده شده است. 
همان طور كه مشخص است افزايش قيمت 
 ۲۰۰۸ تا   ۲۰۰۷ دوره   در  هواپيما  سوخت 
كاهش ورود گردشگری در فاصله ی ۲۰۰۸ تا 
۲۰۰۹ را در پي داشته است و كاهش شديد 
قيمت سوخت هواپيما در سال ۲۰۰۹ افزايش 
چشم گير ورود گردشگر در سال ۲۰۱۰ را در 

پي داشته است.
اثرگذار و ميزان  در هر دو مورد بين عامل 
زماني  پس افت  مقداری  ورودی  گردشگری 
وجود دارد كه دخيل كردن آن در محاسبه 

اهميت زيادی دارد.
 (Autoregressive)در روش سنتي خود-واياز
برای پيش بيني از داده های ورودی گذشته 
استفاده  آينده  ورودی های  پيش بيني  برای 
مي كنند و پس افت های زماني مختلف را هم 
ساير  در  زماني  پس افت  مي گيرند.  نظر  در 
عوامل پيش گفته مثل مخارج تبليغاتي هم 

دخالت دارد.
داده كاوی( شبكه های  اكثر روش های  در  اما 
عصبي مصنوعي، درخت واره های تصميم گيری 
و kنزديك ترين همسايه) بر خالف روش وايازی 
آماری  ويژگي های  كه  نيست  نيازی  خطي 
خاصي مثل غير هم خطي بودن خصيصه های 
يعني  باشد.  درست  داده گان  برای  ورودی 
مي توان در تدوين الگوی پيش بيني، برای تمام 
پس افت های زماني در گستره  زماني مورد نظر، 
خصيصه های ورودی را در داده گان گنجاند. 
برگزيد  به دقت  بايد  را  زماني  اندازه  گستره  
تا تمام روندها و الگوهای مهم را در برگيرد. 

مثال گستره  زماني ۲۴ ماه مي تواند با ويژگي 
موسمي بودن و روندهای چندساله به خوبي 

سازگار باشد.

آماری  رهيافت  وايازی خطي:  سنتي  روش 
ميزان  پيش بيني  برای  خطي  وايازی 
گردشگران ورودی بسيار مناسب است. در اين 
روش برای آن كه از در نظرگيری خصيصه های 
ورودی غير مهم يا دارای همبستگي شديد 
در الگوی وايازی جلوگيری شود (بر اثر در 
نظرگيری خصيصه های دارای پس افت زماني 
مختلف) از گزينش پيش سو برای الگوسازی 
داده ای استفاده مي كنند و مادامي كه افزايش 
از پيش تعريف شده ای قابل حصول  كارايي 
باشد افزايش مهم ترين خصيصه ها تداوم دارد.

در   :(k-NN)همسايه kنزديك ترين  روش 
مدخل  هر  هدف  k-NNخصيصه   الگوريتم 
داده ای جديد را بر اساس تعداد kشبيه ترين 
برآورد  مدخل داده ای در مجموعه  داده گان 
مي كنند. در مورد پيش بيني ميزان گردشگر 
اين  زماني،  گستره های  اساس  بر  ورودی 
الگوريتم شمار گردشگران ورودی در زمان 
t را بر اساس نقاط زماني گذشته كه دارای 
شبيه ترين مقادير خصيصه   ورودی در گستره  

زماني مربوطه هستند برآورد مي كند.
كارايي دو روش فوق را مي توان با اعتبارسنجي 
مورد  متغير  زماني  گستره های  طريق  از 
پيش بيني  مورد  اين  در  داد.  قرار  سنجش 
ميزان گردشگران ورودی دانمارک به نواحي 

كوهستاني سوئد در جدول زير آمده است.
MAE: ميانگين خطای مطلق

RMSE: خطای جذر ميانگين مربعات

با مقايسه  دو روش تخمين مشخص است كه 
در هر دو روش، افزودن منابع اطالعات داده ای 
كالن به عنوان ورودی اضافي مي تواند كارايي 
پيش بيني را به گونه  چشم گيری افزايش دهد 
و اين افزايش در روش سنتي خيلي بيش تر 
است. متوسط MAE برای روش پيش بيني 
داشته  كاهش  درصد   ۳۰ ميزان  به   k-NN

است. بنابراين مي توان گفت منابع اطالعات 
پيش بيني  دقت  مي توانند  كالن داده ای 
گردشگر ورودی را در مقايسه با روش سنتي 

به ميزان چشم گيری افزايش دهند.
اطالعات  منابع  از  استفاده  اين،  بر  افزون 
بروز  هنگام  در  مي شود  سبب  كالن داده ای 
رويدادهای بزرگ هم بتوان ميزان گردشگری 
ورودی را تخمين زد. وقتي تغييری خارق العاده 
رخ دهد مثالً نرخ ارز يا هزينه  حمل و نقل به 
شدت تغيير كند يا يك رويداد ورزشي بزرگ 
يا بحراني طبيعي رخ دهد، روش مبتني بر 
كالن داده ها خيلي كارآمدتر از روش سنتي 
غيرعادی،  موقعيت های  در  بنابراين  است. 
مي تواند  كالن داده ها  بر  مبتني  پيش بيني 
پشتوانه ای باارزش برای تصميم گيری در حوزه  
گردشگری باشد. در واقع روش جديد به طور 
كامل گوی سبقت را از روش سنتي مي ربايد.

تحقيقات كنوني محدود به شمار محدودی از 
منابع اطالعات كالن داده ای است كه داده های 
روندنمای گوگل معروف ترين شان است اما در 
مطالعات آينده بايد به سراغ منابع كالن داده 
اينترنتي  رهيابي  داده های  مثل  ديگری 
در  مصرف كنندگان  ارتباطات  داده های  يا 
شبكه های اجتماعي مثل توييتر، فيسبوک يا 

يوتيوب هم رفت.
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برندسازی مقصد گردشگری
نويسنده: بيل بيكر

ترجمه: علي صميمي و ساسان قاسمي
تعداد صفحات: ۲۲۲ صفحه

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۳
۱۰۰۰نسخه

قيمت: ۱۲,۰۰۰ تومان
انتشارات: دنيای اقتصاد 

از  مجموعه ای  از  است  عبارت  مكاني  برنِد 
در  مردم  كه  انتظاراتي  و  احساسات  افكار، 
مكان،  برندسازی  دارند.  محل  يك  مورد 
چارچوب و ابزاری برای ايجاد تمايز، تمركز و 
سازماندهي مشخصه های برتر و رقابتي يك 

توسعه پايدار كارآفريني گردشگری؛ با 
تأكيد بر مناطق روستايي

نويسندگان: حمداهللا سجاسي قيداری، 
داوود  افتخاری،  ركن الدين  عبدالرضا 

مهدوی 
تعداد صفحات: ۳۵۴ صفحه

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۵
۱۰۰۰ نسخه

قيمت: ۱۵۵,۰۰۰ ريال
انتشارات: سازمان مطالعه و تدوين كتب 

علوم انساني دانشگاه ها (سمت)
شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۲۴۶۲۵۰

از اواخر قرن بيستم، توجه به كارآفريني پايدار 

مديريت جامع رويدادهای گردشگری
نويسندگان: گلن بدين، جاني آلن، ويليام 

اتول، راب هريس، يان مك دانل
مريم  عباسي،  زهره  مترجمان: 

محمدجعفر
تعداد صفحات: ۲۷۰ صفحه

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۵
۵۰۰ نسخه

قيمت: ۱۷۵,۰۰۰ ريال
انتشارات: مهكامه

شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۴۸۸۲۰۳
امروزه گردشگری به عنوان يك صنعت سودآور 
جاذبه های  است.  شده  شناخته  جهان  در 
گردشگری يك مقصد صرفاً ديدن پديده های 
طبيعي و تاريخي آن منطقه نيست، بلكه تمام 

مكان فراهم مي آورد كه اين مشخصه ها بايد 
ريشه در حقايق داشته باشند. مستقل از نيت 
و قصد خوبي كه بايد در يك برندسازی به 
كار رود، برندسازی شهر با چالش های زيادی 
به  احتياج  برندسازی  اين  مي شود.  مواجه 
اشتياق، تعهد و نوآوری دارد. علت بسياری 
اين چالش ها آن است كه شهر، صاحب  از 
افراد خاصي  مالكيت  در  و  ندارد  مشخصي 
نيست. بنابراين، برندسازِی مكان، به سطح 
بااليي از همكاری بين افراد نيازمند است و 
تمامي ذی نفعان موجود در يك مكان بايد 
رويكردهای تعريف شده برای آن مكان را با 

آغوش باز بپذيرند.

و موضوعات ناشي از آن در كانون توجه قرار 
گرفت، طبيعت گرايي و اجتماع محوری در 
كارآفريني متولد شد، فعاليت كارآفرينانه و 
مصرف  زيست محيطي،  سازگاری  به  توجه 
خام  مواد  حجم  كاهش  پايين،  انرژی 
مصرفي، استفاده از مواد تجديدپذير، قابليت 
برگشت پذيری توليدات، رعايت اخالق زيست 
از  استفاده  پسماندها،  مديريت  محيطي، 
فناوری های سبز و زيرساخت های سازگار با 
محيط زيست نمود عيني پيدا كرد. اين كتاب 
كه به منظور تبيين پايه های علمي توسعه 
كارآفريني گردشگری تدوين شده، بسترهای 
فكری خالقانه را برای كارآفرينان و صاحبان 

كسب وكارهای گردشگری فراهم مي سازد.

رويدادهايي كه در طول سال و در مكان های 
مختلف در يك كشور برگزار مي شوند بخشي 
از اين جاذبه ها محسوب مي گردند و از آنها مي 
توان در جهت توسعه اين صنعت بهره برداری 
نمود. گردشگری رويداد، گونه ای جديد از انواع 
گردشگری است كه فرصت های منحصر به 

فردی را برای گردشگران ايجاد مي كند.
رويداد  از:  عبارتند  كتاب  فصل های  سر 
چيست؟ تاثيرات رويدادها، گردشگری رويداد، 
مديريت  برنامه ريزی،  رويداد،  مفهوم سازی 
منابع انساني و رويدادها، بازاريابي استراتژيك 
رويدادها،  از  مالي  حمايت  رويدادها،  برای 
و  كنترل  رويدادها،  برای  پروژه  مديريت 
لجستيك،  ريسك،  مديريت  بودجه ريزی، 

نمايش رويدادها، ارزيابي و گزارش.
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مديريت گردشگری
نويسنده: دكتر مهدی كاظمي

تعداد صفحات: ۲۷۲ صفحه
نوبت چاپ: هفتم، ۱۳۹۲

۱۰۰۰نسخه
قيمت: ۶۵۰۰۰ ريال

انتشارات: سمت
شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۲۴۶۲۵۰

توسعه گردشگری روستايي با رويكرد 
گردشگری پايدار 

نويسنده: محمدرضا رضواني
تعداد صفحات: ۲۹۷ صفحه

نوبت چاپ: سوم ۱۳۹۴
۱۰۰۰نسخه

قيمت: ۲۰۰,۰۰۰ ريال
انتشارات: دانشگاه تهران

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۰۱۲۰۸۰

 گرچه در سال های اخير در سطح جهاني 
توجه زيادی به گردشگری روستايي از نظر 
آموزشي و پژوهشي شده است، ولي مفهوم و 
ماهيت گردشگری روستايي و نيز رابطه بين 
مفهوم و راهبرد آن هنوز به طور كافي بررسي 

امروزه صنعت گردشگری دنيا، يكي از منابع 
مؤثر  از عوامل  و در عين حال  مهم درآمد 
در تبادالت فرهنگي بين كشورهاست و به 
عنوان گسترده ترين صنعت خدماتي جهان، 
حايز جايگاه ويژه ای است. از اين رو بسياری 
از كشورها در رقابتي نزديك و فشرده، در پي 
افزايش بيش از پيش منافع و عوايد خود از 
با  نيز  ما  كشور  بين المللي اند.  فعاليت  اين 
منابع  و  ساله  هزار  چندين  تاريخي  قدمت 
در  مي تواند  گردشگر،  غني جذب  و  فراوان 
اين رقابت جهاني فعاالنه شركت كند و از اين 
منبع سرشار، سهمي شايسته و درخور داشته 

باشد.

نشده است. تغييرات سريع در نواحي روستايي 
از يك طرف و توجه به گردشگری به عنوان 
يك عنصر كليدی در توسعه و احيای نواحي 
روستايي از طرف ديگر، نياز به درک اساسي 
گردشگری روستايي را بيشتر كرده است. اين 
كتاب با توجه به اهميت گردشگری در توسعه 
كار  دستور  در  آن  گرفتن  قرار  و  روستايي 
سياست های توسعه كشور در سال های اخير 
و همچنين به دليل كمبود منابع علمي الزم 
برای آموزش و پژوهش در اين زمينه، تدوين 
شده است. اين كتاب نگرشي بين رشته ای 
به توسعه گردشگری روستايي دارد و در آن 
مفاهيم، ديدگاه ها، روش ها و تجربيات موجود 
رويكرد  با  روستايي  گردشگری  زمينه  در 

توسعه پايدار بررسي مي شود. 

محشای قوانين حمايتي
محمدی،  شريفات  محمدعلي  تدوين: 

اميررضا سادات باريكاني
تعداد صفحات: ۱۶۴ صفحه

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۴
۱۰۰۰ نسخه

قيمت: ۸۰,۰۰۰ ريال
انتشارات: وكيل

شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۴۶۴۸۸
انسان از زماني كه پا به عرصه اين جهان نهاد با دو 
مفهوم حق و تكليف مواجه بود. بديهي است كه 
حق و تكليف با هم مالزمه دارند يعني هر شخص 
كه حقوقي دارد تكاليف و الزاماتي هم در قبال 
آن حقوق دارد و هدف از وضع قوانين، حمايت از 
حقوق اشخاص است. حق و تكليف، دامنه وسيع 
و گسترده ای دارد كه به همه رشته های علوم قابل 

تسری است و در آن رشته ها مجری و الزم االجرا 
است. قابل ذكر است در خصوص صنعت خودرو، 
امروزه با صنعتي شدن جوامع و پيشرفت صنايع، 
بحث حق و تكليف، جلوه ويژه ای يافته است، 
همچنين در خصوص حقوق مصرف كنندگان 
انواع كاالها كه بايد الزامات و تكاليف شديدی 
برای توليدكنندگان به ويژه خودرو وجود داشته 
باشد تا مانع از تضييع حقوق مصرف كنندگان 
گردد. امروزه در خصوص توليد خودرو بايد به 
خدمات پس از فروش و ضمانت نامه ها و ... توجه 
شود تا موجبات استيفای حقوق مصرف كنندگان 
با  مرتبط  قوانين  كتاب،  اين  در  گردد.  فراهم 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان به همراه يك 
سری قوانين حمايتي تدوين و گردآوری شده تا 
خوانندگان با آگاهي از قوانين بتوانند حقوق خود 

را استيفا نمايند و مانع تضييع آن شوند.
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بررسي تاثير هوش عاطفي در موسسات 
مالي

نويسنده: هادی محمدی
تعداد صفحات: ۱۹۰ صفحه

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۵
۵۰۰ نسخه

قيمت: ۱۷۰,۰۰۰ ريال
انتشارات: روزنه كار

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۲۸۲۰۹
آهنگ سريع رشد علوم و فناوری های گوناگون 
طي سال های اخير، تغييرات گسترده و متنوعي 
را در زندگي بشر به وجود آورده است. بنگاه های 
اقتصادی و نهادهای پولي و مالي از جمله بانك ها 
نيز به اهميت هوش عاطفي واقف گرديده و آن 

ِكِندی چهارم
نويسنده: ماريو پوزو

ترجمه: فتح ا... جعفری جوزاني
تعداد صفحات: ۴۸۸ صفحه

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۴
۱۱۰۰ نسخه

انتشارات: روزنه كار
شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۲۸۲۰۹

نيويورک  كتاب  پرفروش ترين  حاضر  كتاب 
تايمز از ماريو پوزو نويسنده پدرخوانده است.

قدرت  مراكز  باالترين  رمان  اين  در  پوزو 
دنيای غرب را به مبارزه طلبيده و به سخره 
تصوير  به  ضمن  او،  توانای  قلم  مي گيرد. 
كشيدن دست های آلوده صاحبان زر و زور در 
آمريكا، واقع بينانه از زبان يك جوان مسلمان 

فلسطيني به رييس جمهور آمريكا مي گويد:

عربستان، آل سعود، وهابيت و نفت
نويسنده: روبرت لي سي

مترجم و مؤلف: علي رشيدی
تعداد صفحات: ۳۳۶ صفحه

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۵
۷۰۰ نسخه

قيمت: ۲۷۰,۰۰۰ ريال
انتشارات: روزنه كار

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۲۸۲۰۹

در تمام تاريخ بشر هرگز اين سابقه نبوده است 
كه يك خانواده سه هزار نفره به دلخواه بر يك 
مملكت به وسعت تمام اروپای غربي حكومت 
كند و مردم جهان روزانه حدود هزار ميليون 

را مد نظر قرار مي دهند. امروزه سيستم بانكي 
كشور، از يك سو برای دستيابي به فناوری های 
جديد و سيستم های نوين بانكي در يك افق 
بلندمدت، نيازمند تحقيق، توسعه و به كارگيری 
ابزارهای علمي در زمينه های مختلف و همچنين 
جذب و به كارگيری افراد نخبه تر با قدرت ايجاد 
ارتباطات قوی تر جهت تصدی مشاغل كليدی 
و مديريتي خود مي باشد. از سوی ديگر غفلت 
عاطفي  هوش  مساله  به  توجه  عدم  و  كردن 
مي تواند به حيات اقتصادی آنان ضرر هنگفتي 
وارد نمايد. اين كتاب با رويكردی تحقيقي و با 
هدف بررسي رابطه بين هوش عاطفي مديران 
يكي از بانك های كالنشهر تهران بر اثربخشي 

ايشان تاليف شده است.

"اگر من يك هواپيما بدزدم، هيوال هستم. اما 
اگر اسراييلي ها يك شهر بي دفاع عرب را بمباران 
كنند و صدها نفر را بكشند، برای پيشبرد آزادی 
انتقام  آن،  بر  عالوه  مي كنند.  وارد  ضربه ای 
هولوكاست معروف را كه اعراب هيچ نقشي در 
آن نداشتند، از آنان مي گيرند. اما ما چه امكاناتي 
داريم؟ قدرت نظامي نداريم، تكنولوژی نداريم..... 
اسراييل به وسيله قدرت های بيگانه علم شد و 
مردم من به بيابان رانده شدند. ما بي خانمان های 
دنيا  يهوديان جديد، عجب طنزی.  جديديم. 
توقع دارد ما نجنگيم؟..... آن تروريست ها، آن 
قتل عام كنندگان بي گناهان، اكنون قهرمان 
شده اند. يكي از آنها حتي نخست وزير اسراييل 
شد و سران دولت ها طوری او را پذيرفتند كه 
انگار هرگز بوی خون روی دستهايش را حس 

نمي كردند."

به دلخواه  باز هم  تقديم آن كنند كه  دالر 
عقايد  ترويج  و  خود  حكومت  تثبيت  برای 
خود در سراسر جهان خرج نمايد. نويسنده 
كتاب روبرت لي سي محقق دانشمندی است 
كه برای نوشتن كتاب سه سال را در داخل 
عربستان سعودی زندگي كرده و در خارج از 
آن كشور در مراكز علمي و تحقيقاتي مشغول 
به كار شديد و خستگي ناپذير بوده است و 
حاصل كار او نگرشي عميق و دقيق به تاريخ 
آل سعود و چگونگي استفاده آنها از وهابيت 
و امداد گرفتن آنها از درآمدهای نفتي برای 
اين  همه  چاشني  است.  بوده  خود  حفظ 
داستان ها تاريخ اعراب و ظهور اسالم در آن 

كشور است.

Book
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راز طبيعت انسان
نويسنده: دكتر علي رشيدی

تعداد صفحات: ۲۳۰ صفحه
نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۶

۱۱۰۰ نسخه
قيمت: ۲۴۰,۰۰۰ ريال
انتشارات: روزنه كار

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۲۸۲۰۹
راز پيدا شدن تمدن و پيشرفت جوامع انساني در 
تالش انسان های برتر از نظر انديشه در شناخت 
ساله  پانصد  و  هزار  دو  تاريخ  در  انسان،  طبيعت 
اخير نهفته است. اين كه انسان كيست، چيست، 
چه مي كند و چه بايد بكند و چه وظيفه ای دارد و 
عاقبت چه عايد او خواهد شد، تنها از قرن چهاردهم 
و پس از شكل گيری رنسانس مطرح شده است. 

دوبي؛ سريع ترين شهر دنيا
نويسنده: جيم كرين

ترجمه: هرمز همايون پور
تعداد صفحات: ۴۱۲ صفحه

نوبت چاپ: سوم، ۱۳۹۵
۳۰۰ نسخه

نشر ني

كتاب حاضر سرگذشت يك دهكده كوچك 
و پرگل والی است كه طي ساليان از دزدان 
تا  گرفته  مذهبي  جنگجويان  و  دريايي 
ديكتاتورها بر آن حكمروايي داشتند. كسي 
تصور نمي كرد كه اين دهكده كوچك روزی 
سريع ترين  لقب  كه  شود  بدل  شهری  به 
شهر دنيا را به خود اختصاص دهد. در سال 
۱۹۶۰، دوبي سفری آغاز كرد كه از هر آن 

اول بد باش: رشد سريع، همگام با آينده
نويسنده: اريكا اندرسن

ترجمه: فرشين صالحي، علي يقطين
تعداد صفحات: ۲۵۸ صفحه

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۵
۵۰۰ نسخه

قيمت: ۱۸۰,۰۰۰ ريال
انتشارات: روزنه كار

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸۲۸۲۰۹
بنيانگذاران شركت مشاوره  از  اندرسن،  اريكا 
پروتئوس، دارنده  جايزه برترين سخنرانان دنيای 
مديريت در سال ۲۰۱۴ و يكي از معروفترين 
بالگرهای مجله فوربز است. همچنين مقاالت 
او در نشريات معتبر دنيا به چاپ رسيده است. 

وی در معرفي كتاب "اول بد باش" مي گويد:

مطالعه سير تكاملي افكار و عقايد انديشمندان درباره 
طبيعت انسان، خط سير و علل رواني پيشرفت 
تمدن بشری را نشان مي دهد. از كنفسيوس كه 
انسان را مكلف به پيمودن راه نيك نياكان مي كند تا 
زرتشت كه انسان را متوجه مسايل اجتماعي موجود 
و اصالح آن مي كند تا سوفكل و سنت اگوستين 
كه امور را به خدايان مي سپارند، همه راه را برای 
متفكرين بعدی مانند هابس، الک و ديويد هيوم و 
باالخره جان ديوئي باز مي كنند كه سرنوشت انسان 
را به دست خود او و عملكرد خود او در محيط 
اجتماعي و سياسي موجود مي سپارند. اين كتاب 
تاريخچه تكامل انديشه های اجتماعي سياسي است 
و نشان مي دهد كه هر جامعه در حال حاضر در 
كدام مرحله از تكامل قرار دارد و برای آينده خود 

چه انتظاری مي تواند داشته باشد!

داده  انجام  سال  صد  چند  در  عرب ها  چه 
بودند، هيجان انگيزتر بود. شهر با گذشت زمان 
بزرگ تر و درخشان تر شد. دهكده نشينان، 
تن  به  شده  گلدوزی  شفاف  رداهای  حال 
با جت های  بي سواد  سالمندان  و  مي كردند 

شخصي به خريد مي رفتند.
"دوبي؛ سريع ترين شهر دنيا" كتابي است كه 

به چگونگي شكل گيری شهر دوبي و توسعه 
آن به صورت داستاني مي پردازد و در عين 
اين كه خواننده را با خود همسفر مي كند، 

اطالعات مفيدی در اختيارش مي گذارد.

"اول بد باش" چهار مهارت كليدی را پيشنهاد 
مي ناميم:  تحول  مدل  را  آن  كه  مي كند 
بيطرفانه ۳-  آرزومندی ۲- خودآگاهي   -۱
كنجكاوی نامحدود ۴- تمايل به اول بد بودن

سپس از طريق مثال های واقعي و راهنمايي های 
عملي كمك مي كند تا آن چهار مهارت ذهني 
بسازيد.  خود  واقعي  زندگي  در  را  قدرتمند 
مهارت های "اول بد باش" به شما مي آموزد كه 
چگونه استاد استادان شويد، همان يادگيرندگان 
ارزشمندی كه در دنيای امروزی مورد نياز هستند.

خواننده مي آموزد تا بد بودن را در راه عالي شدن 
بپذيرد، تا با ميل شخصي به دوران تازه كاری برگردد 
مهارت های  و  دانش  بتواند  تا  دوباره...)،  و  (دوباره 
جديد را به محض ظهور بياموزد. تا همواره همگام با 

تغييرات حركت كند و برای فردا آماده باشد.
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شركت هاي حمل ونقل ريلي و خدمات وابستهحامي ويژه

حمل  ونقل هوايي

بازرگاني - امور گمركي و ترخيص كاال

بازرسي كاال و بيمه

تجهيزات رديابي و نرم افزارهای
 حمل و نقل

پايانه داران بندری

صرافي

شركت هاي كشتيراني و خدمات وابسته  شركت هاي حمل ونقل بين المللي ايران

فهرست موضوعي صفحات راهنماي شركت هاي حمل ونقل 
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TTC

transport@iraneurope co com

tehrantir@gmail com
info@tehrantir com

caspian@caspian transport ir
www caspian transport ir

info@5continents.ir

www persiasepidtarabar com
persiasepidtarabar@gmailcom

PISHTAZAN
INT L TRANSPORTCO LTD

info@pishtazan.net
pishtazan@pishtazan.net

info@jybco com

 ISO 9001:2008Quality

Management.

 ISO/TS 29001:2007

 Quality Management

 System for product and

service.

 ISO 14001:2004

 Environmental

Management System.

 ISO 50001:2011Energy

Management Systems.

 ISO/IEC 17025:2007

 Competence to carry out

 

including sampling.

 OHSAS 18001:2007

 Health and Safety

Management Systems

 Green Product Awardfor

Diesel (Euro 5) – EAGM

 Green Management

 Insignia / Level 3 – Iranian

 Green Management

Award

 Honorary Board Member

HSE – MSN. I. O. C

 Management

QualityEFQM

Knowledge Management

info@tehranrefinery ir
www tehranrefinery ir
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International
Forwarding

CO LTD

donyabar@jamejam net
www donyabar com
info@donyabar com

info@rahseparanmehr com

info@atiehtransport com

Internet
www atiehtransport com

Iso Tank

www mtintco com
habib_khazrae@yahoo com

Italiansped

www shamekh org
info@shamekh org

–
–

–
–

–

WWWRSTC CO IR
INFO@rstc co ir

–

info@parsamakala com

DAY TARABAR

–

daytarabar@daytarabar com

Email
jahanrakhsh az@yahoo com

KIA MEHR TARABAR
 INTERNATIONAL

TRANSPORT CO

+985138114280
+985138114337

 kiamehr@mail.ru
 www.kiamehrtarabar.com
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Kalatarabarhonam@gmailcom

info@ravanrah com

door to door

wiseman@wiseman cargoorg www wiseman cargo org

FIATA

S M G S

DELTABAR SHIPPING
AGENCY & International

Transport Company

deltabar@deltabar com
www deltabar com

ADEL SANGINBAR

Road Transport Co

www adelsanginbar com sanginbar@yahoo com

www sangintarbar com
info@sangintarabar com
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info@soorchitarabar com
www soorchitarabar com info@ sepidtehran com

info@azarguntarabar com

P T E C

www ptec ir com
info@ptc ir com

rod@namdaranlogistic com

info@irandahr com

info@sati co com
www sati co com

E mail
info@shahabsagheb com
www shahabsagheb com

Email info@amintarabar com
www amintarabar com

- انجام كليه امور واردات و صادرات محصوالت شركتها اعم از دريافت پول و 
ارسال و دريافت مدارك با استفاده از دفاتر خارج كشور

- انجام امور حمل و نقل بين المللي كاال
- انجام امور LC بين المللى

- دارای دفاتر خارجي در كشورهای چين، انگليس، امارات
- انجام بازاريابي، بازار سازی، تحقيق و توسعه بازار، فروش، خدمات فروش و 

پس از فروش و برندينگ محصوالت شركتها در سطح بين الملل
- دارای نمايندگي در كليه گمركهای كشور

تلفن : ۲۶۷۱۱۱۲۷ - ۲۶۷۱۱۱۲۹ - ۲۶۷۱۰۳۲۵         فكس :  ۲۶۷۱۰۳۲۷

شركت هلدينگ بين المللي

Tel
Email: ravantarabar@gmail.com
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info@nbccargo com
www nbccargo com

BOSACO

BONYAD SHIPPING AGENCIES CO

www bosacoir com
E mail bosaco@bosacoir com

E mail bosaco@bosaco ir

SPM CO.

–

www stcco ir
info@stcco ir

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

operations@seawaves net
www seawaves net

info@partnik com
www partnik com

mashad@partnik com

b abbas@partnik com

Tabriz@partnik com

WANHAI

info@iranlandsea com

SHIPPING SERVICES
P J S C

info@peyvand darya com

E mail info@barbaraniran com

info@peyvandnav com

www iran transportation com

DOOR TO DOOR

Email info@m mtc com

www m mtc com
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RAHILG
operlions@rahilmarine com

Star Marine Services Ltd

NSCSA
MOL

info@starmarine net
www starmarine net

RCL

 *ISO TANK

General@sevenseasir com
www sevenseasir com

Sea Melody
Marine & Port Services

Co Ltd

ahangdarya@neda net

Add:Apt No.12  

6thFloor  No.259 

Vahid Dastgerdi St.  

Tehran Iran

Tel:+98 21 88677081-

3/88665234

Fax:+98 21 88665235

" "

info@mojmadd org

www iran transportation com

IMSCO

info@irsa marine com

ANTWERP ROTTERDAM
HAMBURG GENOA

VALENCIA BARCELONA
SOUTHAMPTON

R.D.S & Rashi

Door to Door

– – –

 
 

–
–

www.rdsshipping.com
info@rdsshipping.com

IRAN GULF

www irangulf com
operations@irgulf net
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SEAS ARK S A

info@seasark com
www seasark com

info@bayaintl com
www bayaintl com

SEA PORT LINE CO

•
•
•
•

•
•
•
•

spl@spl ir
www spl ir

 

EVERGREEN

SIMATECH

email ils teh@iranlandservice com
www iranlandservice com

info@ucls ir

www irantarabar com

UNAITED SEA SHIPPING
AGENCY CO LTD

MARSHAL SHIPPING

info@unitedsea net

www linertransportkish com
info@linertransportkish com
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info@samandrail com
www samandrail com

www.shayankar.com 
info@shayankar.com

Zip Code: 91458-65553

info@bon rail ir

www majdpourbros com
info@majdpouros com

Info@iri co ir
www iri co ir

www srpt ir
info@srpt ir

gylzan@gmail.com

ويژه گردشگری پايدار
Special Sustainable Tourism

٨٣ ماهنامه علمي، فني، اقتصادی و خبری
Transport Industry Monthly



(COI))

(PSI))

(IC)CC)

CSII E - Markk

- Markk

IMQQ

CSI

4e consultingg

SincoTecc ---

info@aranasman com
CMR

info@ihc me

www heliran com
www ihc me

www heliran org

 باربری و مسؤوليت متصديان حمل و نقل داخلي، CMR و ...

ISO 9001 : 2008
تهران، خيابان طالقاني، خيابان ايرانشهر، نرسيده به 

خيابان سميه، پالک ١٠٢، طبقه ٤، واحد ١٧    
همراه: ٠٩١٢٣٨٦٧١٩٥

تلفكس:  ٨٨٣١٧٩٧٣  -  ٨٨٣٤٠١٨٣  -  ٨٨٣٠٣٤٩٧
Email:  bobehreja@gmail.com

Email: bact-info@bact.ir
Website: www. Bact.ir
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MAKE

TOYOTA SUMSUNG

  2011-ISO
50001

www msc ir

Sayna ITS

SaynaSystem.com
Sale@SaynaSystem.com

GMPCS

GSM

AIS LRIT

www.iranthuraya.com 
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خالصه ای از فعاليت شركت ناواكو شرح دهيد 
ناواكو شركت تامين كننده خدمات مبتني بر فناوری اطالعات و ارتباطات بانك 
مسكن است و با توجه به اين كه بانك مسكن يك بانك تخصصي است، شركت 
ناواكو هم در خدمت فعاليت های تخصصي اين بانك در حوزه ICT است. ناواكو 
از سال ۸۷ در حوزه فناوری اطالعات فعاليت خود را در ۵ شاخه اصلي شروع 
كرده است. ۱- بخش سيستم  های بانكداری با محوريت بانكداری متمركز كه در 
بانك مسكن در حال اجراست. ۲- پروژه های ستادی: شامل سيستم های جامع 
منابع انساني و سيستم رفاه بانك مسكن.۳- پروژه ديتا سنتر (مراكز داده)و 
 ETC سرويس دهي در قالب پروژه های پشتيباني و سخت افزاری بانك. ۴- پروژه
كه با پيمانكاری شركت ناواكو از شاخص ترين پروژه های بانك مسكن است و 
 Cashless و ATM ،۵- تامين سخت افزار و درگاه های پرداخت مثل كيوسك

ATM ها.

شركت ناواكو در حال حاضر ۳۵ دفتر استاني و حدود۵۶۰ نفر پرسنل دارد كه 
به صورت مشخص سرويس های فناوری اطالعات و ارتباطات بانك مسكن را در 

اين ۵ حوزه اصلي فراهم مي كند.
در مورد اهداف پروژه ETC توضيح دهيد. اين پروژه تاكنون چه  

مراحلي را طي كرده است؟
يكي از شاخص ترين روش های پرداخت عوارض، پرداخت الكترونيكي و بدون 
توقفي است كه از طريق تگ های الكترونيكي در تركيب با سيستم پالک 
خوان انجام مي شود و در كشور ما تحت عنوان پروژهETC  شناخته مي شود. 
شاخص ترين تجربيات اين پروژه را در آزادراه های تهران- قم، پرديس- تهران و 

 مديرعامل شركت فناوری اطالعات ناواكو درباره پروژه 
اخذ عوارض الكترونيك در آزادراه ها مطرح كرد:

نقض غرض در 
خصوصي سازی 

ETC

اهواز- بندر امام مي بينيم. اين پروژه ها توسط بانك مسكن و با پيمانكاری شركت 
ناواكو انجام شده است. در حال حاضر حدود۶۰۰ هزار نفر از مردم در اين سه 

آزادراه شرياني از اين سرويس استفاده مي كنند.
 پروژه ETC چه مزايايي دارد؟  

اين پروژه سرعت در تردد را افزايش مي دهد و به دليل عدم نياز به توقف 
كامل خودرو موجب صرفه جويي در مصرف سوخت، كاهش استهالک خودرو 
و استهالک جاده مي شود. همچنين با حذف صفوف طوالني اخذ عوارض، از 
تحميل بار اضافي روحي و رواني بر رانندگان و بروز سوانح ناشي از خستگي و 
كالفگي آنها جلوگيری مي كند. مي توان با توسعه سامانه ETC در اين هزينه ها 
صرفه جويي كرد. در حال حاضر يك الين در هر يك از اين سه آزادراه به سامانه 
ETC اختصاص دارد. چرا تعداد الين های ETC با اين ظرفيت ها، افزايش پيدا 

نكند؟ درست است كه در همه جای دنيا سرويس دهي نقدی و شارژی به طور 
موازی وجود دارد اما جا دارد كه خدمات الكترونيكي آزاد راهي همچون ساير 

حوزه ها و پا به پای آنها در كشور جايگاه ويژه ای پيدا كند.
در حال حاضر اين پروژه در چه مرحله ای است؟ 

متاسفانه در چند سال اخير توسعه اين پروژه متوقف مانده است. علي رغم 
پيگيری های بانك مسكن و شركت ناواكو، از ۲ سال پيش يك انحراف جدی در 
شبكه آزادراهي كشور شروع شد. به جای اين كه متوليان امر كمك كنند يك 
راهكار اجرايي موفق و تست شده منطبق با بهترين استانداردهای دنيا توسعه 
يابد، فعاليت های انجام شده و در حال انجام در مسير تكرار تجربيات ناموفق 
گذشته است. بانك مسكن بانك تخصصي وزارت راه است بنابراين به جای اين 
كه از ظرفيتي كه چندين سال خود وزارت راه به واسطه بانك مسكن در آن 
سرمايه گذاری كرده استفاده شود، به دنبال مجموعه های خصوصي رفته اند كه 
ماهيت سهام داری شخصي دارند و از همه مهم تر توانمندی فني آنها مورد سوال 
است. چرا كه ظرف ۵ سال گذشته هيچ يك از اركاني كه به اين مجموعه وارد 
شده اند، يك تجربه موفق در پروژه های آزادراهي نداشته اند. حتي خيلي از آنهادر 
آزادراه های كشور پروژه های شكست خورده دارند. يعني تجهيزات را راه اندازی 
و نصب كرده اند اما نتوانسته اند به بهره برداری برسانند و بعضا آزادراه ها آن پروژه 
را جمع كرده اند. برای مثال آزادراه تهران- قم را از شركت ناموفق قبلي پس 
گرفته و به ناواكو واگذار كردند. ايرادی كه وجود دارد اين است كه در كشور هيچ 
كس حاضر نيست شفاف و آگاهانه در مورد اين پروژه تصميم بگيرد و علي رغم 
اين كه سرويس ETC يك خدمت عام است، در فرآيندهای غيركارشناسي، به 
يك كنسرسيوم خصولتي واگذار شده است. هيچ جای دنيا ماهيت اين سرويس 

ETC
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را به شركت های خصوصي واگذار نمي كنند. چون بحثي زيرساختي، دولتي و 
عمومي است و تنها حوزه پيمانكاری آن واگذار مي شود. مي توان پروژه را به يك 
پيمانكار فني سپرد اما اين كه مديريت پروژه به كنسرسيومي واگذار شود كه 
نهادهای دولتي مجدد در آن سهام دار شوند، هم نقض غرض خصوصي سازی 
است هم نقض غرض ماهيت تولي گری و حمايت دولت از منافع عام كشور. به 
نظر اگر جلوی اين روند اشتباه گرفته نشود، بار سياسي و اقتصادی ويژه ای بر 

كشور تحميل خواهد شد. 
چرا اين پروژه در روند قبلي خود توسعه پيدا نكرد؟ 

مهم ترين عامل، نظرات غيركارشناسي در سطوح مديريتي است. حالت بدبينانه 
هم اين است كه احساس شود پروژه به سمت و سويي مي رود كه از رانت ناشي 
از پروژه استفاده شود. يك مثال ساده بزنيم: ما در شبكه خود حدود۶۰۰ هزار 
پذيرنده داريم. به طور ميانگين اگر هر كدام از اين افراد۲۰ هزار تومان در حساب 
كاربری خود شارژ داشته باشند، مي شود ۱۲ ميليارد تومان حجم نقدينگي در 
بازاری كه نه تبليغاتي برايش انجام شده و نه حمايتي داشته است. تصور كنيد 
اگر آزادراه رشت- قزوين، قزوين- تهران، قزوين- كرج، و آن طرف قزوين- 
زنجان هم تجهيز شوند. يك مرتبه اين۶۰۰ هزار پذيرنده تبديل مي شود به ۲ 
ميليون و۶۰۰ هزار كاربر. آن وقت حجم گردش نقدينگي كه ايجاد مي شود، 
به مراتب فراتر از ۱۲ ميلياردی است كه در حال حاضر وجود دارد. خب اين 
حجم نقدينگي اآلن بالتكليف است. علي رغم اين كه ما موضوع را مكررا گزارش 
كرده ايم و به اطالع افراد و نهادهای ذيربط رسانده ايم، مشخص نيست كه متوليان 
امر بر چه اساسي از اين تجريه موفق در كشور حمايت عملي نمي كنند. حتي 
در مراسم معارفه مديرعامل بانك مسكن، يكي از درخواست های مديرعامل از 
وزير راه اين بود كه پروژه ETC به جايگاه واقعي خود كه يك جايگاه نهادی 
است برگردد. همه بانك ها مي توانند به اين سرويس متصل شوند ولي قطعا 
اين موضوع نبايد منجر به ايجاد رانت برای تعداد محدودی شركت خصوصي 
شود.۸۰ درصد اعضای كنسرسيوم تشكيل شده، بخش خصوصي و۲۰ درصد 
باقيمانده هم مجموعه های وابسته به نهادها و سازمانهای دولتي و شبه دولتي 

هستند. بخش خصوصي ای كه تجربه عملي موفقي هم در اين زمينه ندارد.
چند سال است كه پروژه ETC كليد خورده و حجم سرمايه گذاری  

بانك مسكن در اين پروژه چقدر بوده است؟
پروژه ETC ۷ سال است كه شروع و از ۵ سال پيش عملياتي شده است. بانك 
مسكن تا اين لحظه بالغ بر ۲۵ ميليارد تومان در اين پروژه سرمايه گذاری 
مستقيم و غير مستقيم كرده است. عجيب اين است كه در اخبار مطالبي مبني 
بر پيش بيني هزينه ای معادل ۲۴ ميليارد تومان برای ۴۱۷ الين! منتشر شده، 
اين نشان مي دهد افرادی كه اين گزارش را داده اند، اشراف عملياتي به جوانب 
مختلف و ابعاد هزينه  ای پروژه ندارند يا برعكس اشراف دارند اما برای اين كه كار 
را كوچك نشان دهند، هزينه ها را پايين جلوه داده و چشم به منافع آتي دارند. 
با مثال ياد شده، اين پروژه در يك مقياس كوچك حدود ۱۲ ميليارد تومان 
گردش مالي دارد. پيش بيني ما اين است كه با اندک حمايت وزارت راه اين 
پروژه مي تواند گردش مالي ساليانه حداقل۴۰۰۰ ميليارد تومان در پي داشته 
باشد. نكته مهم اين است كه اين گردش مالي۴۰۰۰ ميليارد توماني قرار است 

در كجا مديريت شود.
وجه تمايز راه حل مورد استفاده در پروژه ETC بانك مسكن در  

چيست؟
ما حاصل مطالعات چندين ساله خود را در مورد تجربيات كشورهايي مثل 
آلمان، چين، كره جنوبي، ژاپن، كانادا، اياالت متحده آمريكا، انگلستان و فرانسه 
طي گزارشي در اختيار وزارت راه قرار داده ايم. راهكار مطرح فعلي كه متوليان 
امر دنبال مي كنند صرفا مبتني بر پالک خوان است. هيچ جای دنيا بر اساس 
(تك ُسلوِشن يا يك راه حل) پالک خوان كار انجام نمي شود بلكه تلفيقي از 
چند ابزار را استفاده مي كنند كه هر كدام دچار خطا شد راه جايگزين وجود 

داشته باشد. ضريب خطای پالک خوان حدود ۱۵ درصد است. ۱۵ درصد در 
حجم ميليوني حمل ونقل ما عدد بزرگي است. در راه حل بانك مسكن، ضريب 
خطا زير۲ درصد است به اين خاطر كه تلفيقي از راه حل هاست يعني هم پالک 
خوان، هم تگ RFID و از آن مهم تر ماهيت شناسايي خودرو. در حال حاضر 
اين فرآيند برقرار است. ما حداقل ۵ سال است كه با شركت های آزادراهي كار 
مي كنيم. دو سال وقت كشور تلف شده تا طرح جديدی نوشته شود كه هيچ 
مبنای كارشناسي عملياتي ندارد در حالي كه مي توانستيم دو سال مردم را در 
صف آزادراه ها نگه نداريم و هزينه اين دو سال، صرف توسعه يك طرح راه اندازی 

شده  موفق شود كه راهكار خود دولت بوده است.
نحوه تهيه تگ های اخذ الكترونيك عوارض به چه صورت است؟ 

خوشبختانه اين سرويس كامال مبتني بر مشتری مداری و سهولت كاربر طراحي 
شده است. حتي اگر شارژ نداشته باشيد و از الين ETC عبور كنيد، پيامك 
مي آيد كه ۷۲ ساعت وقت داريد تگ را شارژكنيد. برای شارژ كردن هم مي توان 
از طريق باجه های مستقر در عوارضي، پرتال سامانه، شعب  يا ATM های بانك 

مسكن اقدام كرد.
چشم انداز آينده شركت را چطور ترسيم مي كنيد؟ 

اولويت ناواكو توسعه ۵ حوزه اصلي فعاليت شركت است. از جمله استقرار 
بانكداری متمركز داخلي شبكه بانك مسكن، ارتقای فني سامانه های نرم افزاری 
ستادی، تاكيد بر سرمايه گذاری و ارزشي كه پروژه ETC در كشور به وجود 
مي آورد و اميدواريم بتوانيم با تصميمات خوب و حمايت های عملياتي متوليان 
آن را توسعه دهيم. همچنين در حوزه سخت افزاری تصميم داريم در كشور 
فرآيند توليد داخلي كيوسك ها و درگاه های پرداخت را به صورت بومي نهادينه 
كنيم كه خود به خود منجر به اشتغال زايي و كمك به چرخش اقتصادی بهتر 

در حد بضاعت و ظرفيت مجموعه ناواكو مي شود.
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مدير عامل شركت واسپاری حكمت ايرانيان تاكيد كرد:

نوسازی ناوگان فرسوده 
اجتناب ناپذير ولي به دور از جذابيت اقتصادی

ابتدا چگونگي تشكيل اين شركت را توضيح دهيد و اين كه چه  
هدف هايي را پي مي گيرد؟

    شركت واسپاری حكمت ايرانيان در تيرماه سال ۱۳۹۵ با حمايت بانك 
حكمت ايرانيان و پس از اخذ مجوزهای الزم از بانك مركزی شروع به كار 
كرد. اين شركت با توجه به ميزان سرمايه و بر اساس قوانين جاری كشور، 
عالوه بر فعاليت در زمينه های معمول شركت های ليزينگ، مجاز به عمليات 
در حوزه های كاالهای سرمايه ای گران قيمت از قبيل هواپيما، اتوبوس، تريلي، 
نياز  مورد  سنگين  ماشين آالت  پزشكي،  تجهيزات  سنگين،  كاميون های 
كارخانجات و… است. يكي از اهداف ما خدمات رساني به پرسنل و بازنشستگان 
ارتش ج .ا.ا است و كسب سود در اين ارتباط هدف شركت نيست. به گونه ای 
كه در كنار ليزينگ لوازم خانگي، طرح های متفاوتي برای ليزينگ خودرو با نرخ 
سود پايين در نظر گرفته و اجرايي كرده ايم. در اين طرح ها خودرو به صورت 

فروش اقساطي و بدون اخذ ضامن به آنان واگذار شده است.
يكي ديگر از اهداف اين شركت ايفای نقش در نوسازی ناوگان حمل ونقل 

جاده ای است با توجه به اين كه مديران شركت در اين زمينه تجربه و سابقه 
الزم را از گذشته داشتند، در اواخر سال ۱۳۹۵ مذاكرات خود را با سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای در جهت همكاری شروع كرديم كه با انجام 
توافقات به عمل آمده ، از تير ماه ۱۳۹۶ عمليات اجرايي آن با همكاری يكي از 
خودروسازان داخلي در زمينه واگذاری كاميون های كشنده آغاز شد و در اين 
مدت ۱۵۰ ميليارد ريال تسهيالت با نرخ سود ۱۴% و بازپرداخت۶۰ ماهه به 

متقاضيان اعطا شد.

شركت های ليزينگ و بانك ها تا چه حد مي توانند در نوسازی  
خودروهای فرسوده كارساز باشند و دليل عدم استقبال و مشاركت 

بانك ها و شركت های ليزينگ را در چه مي بينيد؟
    اصوال يكي از اركان اصلي نوسازی، تسهيالت است و به نوعي بانك ها و 
شركت های ليزينگ مي توانند بازوی اجرايي دولت باشند و عمليات اجرايي 
و تامين منابع مالي را عهده دار شوند. پيشنهاد مشاركت در نوسازی ناوگان 
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باعث  اما مساله مهمي كه  ارايه مي شود  بانك ها  و  ليزينگ  به شركت های 
عدم استقبال مي شود نرخ سود تسهيالت است. در حقيقت دولت بسته های 
شركت های  و  بانك ها  به  سود  نرخ  كاهش  برای  يارانه  عنوان  به  حمايتي 
ليزينگ مشاركت كننده در طرح ها تخصيص مي دهد اما با توجه به كم بودن 
يارانه اعطايي، عموما حداقل نرخ سود مورد انتظار مشاركت كنندگان تامين 
نمي شود. مطابق با قوانين بانك مركزی حداكثر نرخ سود تسهيالت اعطايي 
شركت های ليزينگ ۲۱% و بانك ها ۱۸% ساليانه است و بايد قبول كرد كه 
اين نرخ در ايران به مراتب باالتر از ساير كشورها است. عمال وقتي بانك با 
نرخ ۲۰ درصد سپرده گيری مي كند، بايد اين مبلغ را به صورتي به كار گيرد 
كه بتواند عالوه بر پرداخت سود سپرده ۲۰ درصدی به مشتری، هزينه های 
خود را نيز پوشش دهد و از آنجا كه بخش اعظمي از منابع مالي شركت های 
ليزينگ از طريق استقراض از شبكه بانكي با نرخ های معمول صورت مي گيرد 
موجب مي شود تا شركت های ليزينگ به مانند بانك-ها تمايل چنداني به انجام 
عمليات نداشته باشند. با اين حال ليزينگ ها خدمات خوبي را در اين موضوع 
ارايه كرده اند و تعداد قابل توجهي نوسازی از سوی شركت های ليزينگ با اعداد 

و ارقام چشمگيری انجام شده است.

و   رسمي  طور  به  ليزينگ  شركت  تعداد  چه  حاضر  حال  در 
غيررسمي مشغول به فعاليت هستند و تفاوت آنها چيست؟

     از سال ۱۳۸۶ عموما به جای كلمه ليزينگ از واژه فارسي واسپاری در 
نام گذاری اين شركت ها استفاده مي شود. در حال حاضر نزديك به ۳۷ شركت 
ليزينگ تحت نظارت بانك مركزی فعاليت مي كنند و از طرف ديگر مطابق با 
آمارهای غيررسمي نزديك به۳۰۰ شركت به اسم ليزينگ در كشور فعاليت 
دارند اما عمال شركت ليزينگ نيستند و هيچگونه مجوزی در اين خصوص 
ندارند و فقط دالالني هستند كه كاال را به صورت اقساطي با نرخ سود باال 
مي فروشند و مردم آنها را به عنوان ليزينگ مي شناسند. در واقع كلمه ليزينگ 
در حقش ظلم شده است و ذهنيت مردم از ليزينگ دريافت سود باالست اما 
اين اتفاق همه جا رخ نمي دهد. به طور مثال شركت واسپاری حكمت ايرانيان 
تمام تسهيالت اعطايي را با نرخ سود مصوب و بعضا پايين تر از آن به متقاضيان 
واگذار كرده و هيچ مبلغ اضافي از متقاضيان بابت خدمات خود اخذ نمي كند و 
برای محاسبه سود تسهيالت نيز از فرمول مشخص شده بانك مركزی استفاده 
مي كند. اين موضوع همان ساختار قانوني و مشخص است كه شركت های 
واسپاری رسمي بايد از آن تبعيت كنند و سازمان های مرتبط نظارتي نيز بر 

فعاليت آنان نظارت مي كنند.

اساسا دارندگان خودروی فرسوده تا چه حد راغب هستند در  
استفاده  ليزينگ  تسهيالت  از  و  كنند  شركت  نوسازی  طرح های 

كنند؟
    به نظر بنده اولويت اصلي دارندگان خودروها، كار و تامين رزق و روزی 
است تا حفظ محيط زيست و كاهش مصرف سوخت و غيره، عدم توجه به 
اين نگاه در طرح های مطروحه در راستای نوسازی از گذشته تا حال مشهود 
است. در هر صورت پاسخ به اين سوال كه آيا استفاده از تسهيالت ليزينگ 
برای دارندگان كاميون فرسوده جذاب است به نوع نگاه به موضوع فوق باز 
مي گردد كه آيا اقدام به نوسازی در افزايش درآمد آنان موثر است يا خير؟ 
بايد گفت كه دارنده يك كاميون قديمي در ماه حدود ۵ ميليون تومان درآمد 
دارد. وقتي كاميون نو مي گيرد درآمد او به چه ميزان افزايش پيدا مي كند؟ 
آيا مي تواند بار بيشتری با كاميون نو حمل كند؟ آيا قيمت حمل بار خودروی 
فرسوده با نو تفاوت دارد؟ در واقع با اين تبديل برای راننده ارزش افزوده 
چنداني ايجاد نمي شود. از سوی ديگر بسياری از رانندگان كاميون فرسوده 
انجام مي دهند ولي آيا راننده  از امور تعميراتي خودرو را خودشان  خيلي 

كاميون نو مي تواند كارهايش را خود انجام دهد؟ بدون شك نمي تواند زيرا 
خيلي از كاميون های جديد پيچيدگي های خاص تعميراتي دارند و هزينه 
خرابي اش برخالف ديرتر خراب شدنش، بسيار باالتر از كاميون های قديمي 
است. در كل هزينه نگهداری كاميون های نو هم باالست و اينها مسايلي است 
كه موجب مي شود نوسازی اين ناوگان كه نقش بسيار مهمي در اقتصاد كشور 
دارد با سرعت كمي پيشرفت كند اما واقعيت اين است كه برنامه ريزی های 
فعلي در اين خصوص، بخش خاصي از متقاضيان را هدف قرار داده  و برای 
از رده خارج كردن كل خودروهای فرسوده با لحاظ نمودن مسايل مطروحه 

برنامه ای ديده نشده است.

گرايش تسهيالت ليزينگ به سمت چه نوع كاميون هايي است؟  
در  چقدر  راننده  انتخاب  حق  اساسا  كشنده؟  يا  كمپرسي  باری، 

دريافت تسهيالت تاثيردارد؟ چيني يا اروپايي؟
    همان طور كه قبال عرض كردم ليزينگ فقط تامين كننده مالي طرح های اين 
چنيني است وليكن بديهي است در اين خصوص ارگان ها و سازمان های ذيربط 
بايد نيازسنجي انجام دهند. بايد ديد كه آيا نياز جامعه ما نوسازی كاميون-

های كشنده است يا باری؟ در شرايط كنوني خيلي از كاميون های كشنده، به 
جای كاميون های باری عمل مي كنند و يا بعضا مشاهده شده خودروهايي كه 
مناسب حمل ونقل در مسيرهای كوتاه شهری هستند را اسقاط و خودروی 
برون شهری را جايگزين مي كنند. اين موضوع بيان گر آن است كه در تعيين 
اولويت ها آنچنان كه بايد درست عمل نشده است و قدرت تصميم گيری برای 
پيدا كرده است. در خصوص خودروهای  تغيير  به شرايط جبری  مشتری، 
چيني و يا برندهای مطرح اروپايي هر چند  بعضي از متقاضيان مخالف خريد 
خودروهای چيني هستند اما مخالفت آنان با خودرو چيني به معني بي كيفيت 
و بد بودن اين نوع خودروها نيست بلكه نظرشان اين است كه اگر خودرو 
اروپايي با كيفيت باالتر به عنوان جايگزين ارايه شود، بهتر است و صد البته با 
قيمت مناسب و همتراز با خودروی چيني. نكته آخری كه عرض كردم اكثرا 
در مصاحبه ها ناديده گرفته مي شود و حرف متقاضيان تحريف مي شود. آيا 
كسي كه خواهان خريد خودرو اروپايي از طريق دريافت تسهيالت با قيمت آزاد 
كنوني است، مي تواند قسط اين خودرو را از محل درآمد خود خودرو پرداخت 
نمايد؟ اگر فرض كنيم قيمت يك كاميون ساخت روز اروپا حدود۵۰۰ ميليون 
تومان باشد و ۴۰۰ ميليون تومان به خريدار تسهيالت ارايه شود با فرض 
نرخ صفر درصد، متقاضي بايد ماهيانه حدود۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان طي حداكثر 
۶۰ ماه به تسهيالت دهنده برگرداند. حال سوال های مهمي در اينجا مطرح 
مي شود. اول اينكه آيا درآمد خريدار تناسبي با قسط تسهيالت ارايه شده دارد؟ 
آيا متقاضي مي تواند عالوه بر قسط از پس هزينه های معمول خودرو بر بيايد؟ 
آيا متقاضي مي تواند عالوه بر پرداخت هزينه های عنوان شده درآمد مناسبي 
برای خود و احيانا راننده خودرو متصور باشد؟ پس مي توان نتيجه گيری كرد 

كه مساله مهم در نوسازی فقط تسهيالت نيست.

از شما تسهيالت   آيا سابقه، تجربه و تحصيالت رانندگاني كه 
مي گيرند در دريافت اين تسهيالت تاثيردارد؟

    تمايل ما اين است كه به رانندگان با تجربه و البته با سطح علمي باالتر 
تسهيالت بدهيم. در حال حاضر به لحاظ علمي، رده علمي راننده ها تغيير كرده 
و مزيت آن اين است كه در حمل ونقل بين المللي، راننده های جواني داريم كه 
با تحوالت و پيشرفت های روز آشنايي داشته و از مطالعات روز غافل نيستند و 
همچنين مي توانند خود را با ابزارهای نوين كسب و كار و مباحث الكترونيكي 
تطبيق دهند. به طور مثال از ميان۸۰ نفرراننده ای كه از شركت واسپاری 
حكمت ايرانيان تسهيالت گرفته اند حداقل ۵ نفر فوق ليسانس، ۸ نفر ليسانس 
و تعدادی فوق ديپلم و ديپلم و تعداد معدودی سيكل هستند كه اين مهم به 

لحاظ اشاره شده اتفاق خوبي است.
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شركت واسپاری حكمت ايرانيان در تامين خودرو چگونه عمل  
شما  شركت  يا  و  انتخاب  متقاضيان  توسط  خودرو  آيا  مي كند؟ 

خودروهای مشخصي را به آنهاپيشنهاد مي دهد؟
    در خصوص خودروهای سواری وارداتي، مستقيما خودرو از واردكنندگان و 
نمايندگان خودروسازان تامين مي شود و در زمينه خودروهای سواری داخلي 
قراردادهايي جهت تامين خودرو با خودروسازان داخلي داريم و متقاضي در اين 
خصوص حق انتخاب دارد و ليكن در خصوص خودروهايي كه در طرح نوسازی 
ناوگان فرسوده به مشتری واگذار مي-كنيم، متقاضيان در ابتدا به شركت های 
خودروساز طرف قرارداد با سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای مراجعه مي-

كنند و پس از انتخاب نوع خودروی درخواستي، جهت اخذ تسهيالت به اين 
شركت معرفي مي شوند.

بانك حكمت ايرانيان و شركت واسپاری مربوط به آن تا چه حد  
به نوسازی ناوگان جاده ای بها مي دهند؟

    بانك حكمت ايرانيان در راستای رهنمودهای رهبری در جهت اقتصاد 
مقاومتي، توليد و اشتغال و حمايت از كاالی ايراني پيشرو است و با توجه به 
عرق ملي باالی دكتر عسكر زاده مديرعامل بانك و تمامي پرسنل خود، تمايل 
به مشاركت در نوسازی ناوگان فرسوده دارد. من نيز در اين خصوص تمايل 
شخصي و شركتي دارم و باور دارم اثرات نوسازی خودروهای فرسوده از هر 
نوعي چه درون شهری و چه برون شهری و چه عمومي، به صورت مستقيم و 

غير مستقيم شامل حال من و سايرين و آيندگان خواهد بود.

انجمن های   با  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  سازمان  جز  به 
رانندگان هم در ارتباط هستيد؟

    ارتباط مستقيم با انجمن های رانندگان نداشته ايم زيرا تشكل ها و انجمن های 
رانندگان همسو و هم جهت نيستند و زبان واحدی ندارند. كار اصلي شركت 
واسپاری حكمت ايرانيان تامين منابع مالي است و غالبا به صورت جداگانه 
با رانندگان تعامل داشته ايم و به صورت مستقيم هنوز با انجمن ها ارتباطي 
نداشته ايم وليكن به صورت غير مستقيم با برخي از انجمن ها و كانون های 

صنفي رانندگان مراكز استان ها مذاكره كرده ايم.

آيا در بخش های ديگر همچون نوسازی تاكسي ها، خودروهای  
سواری و نوسازی واگن های قطار در حوزه ريلي هم فعاليت مي كنيد؟ 
آيا  شركت  واسپاری حكمت ايرانيان مي تواند به نوسازی بخش های 

ديگری از صنعت حمل ونقل كشور ورود كند؟
     مذاكراتي برای نوسازی ناوگان تاكسي داشتيم وليكن هنوز اجرايي نشده 
است. در خصوص همكاری در زمينه نوسازی واگن قطار و مشاركت در حمل 
و نقل ريلي تاكنون پيشنهادی نداشته ايم اما با توجه به مجوز اخذ شده از 
بانك مركزی اين شركت منعي جهت ورود به اين موضوعات ندارد و آماده 

همكاری هستيم.

زودبازده   طرح های  به  بيشتر  ليزينگ ها  و  بانك ها  اعتبارات 
نظيرطرح های  نمي شوند  بلندمدت  طرح های  وارد  و  دارد  گرايش 

زيربنايي همچون صنعت كشتي سازی. علت را در چه مي دانيد؟
    مشكل اصلي اين است كه تعدادی از صنايع به منابع مالي بسيار سنگيني 
نياز دارند و ريسك سرمايه گذاری برای بانك ها و ليزينگ ها را باال مي برد. در 
صورت تامين منابع مالي الزم در اين زمينه ها نيز مي توانيم ورود نماييم اما اين 

شركت فعال برنامه ای برای ورود به اين بخش ندارد.

بسياری از شركت ها و نهادهای تجاری و بازرگاني برای اين كه  
دچار كمبود منابع مالي نشوند با تشكيل كنسرسيوم در طرح های 
بزرگ مشاركت دارند. آيا اجرای چنين راهكاری برای شركت های 

ليزينگ عملي است؟
    قبال شركت های ليزينگ دو تشكل صنفي داشتند، انجمن و كانون ليزينگ 
كه برخي از شركت ها عضو كانون و برخي ديگر عضو انجمن بودند ولي اين دو 
نهاد با هماهنگي و تعامل با يكديگر منحل و يك انجمن واحد به نام انجمن 
ملي ليزينگ ايران تشكيل شد. يكي از وظايف اين انجمن ايجاد تعامل و 
همكاری ليزينگ ها با يكديگر است كه اتفاق-های مثبتي در حال شكل گيری 
است. به نظر من مشاركت بين شركت های ليزينگ در حوزه تامين منابع مالي 

مي تواند مثبت و سازنده باشد و باعث رشد و شكوفايي يكديگر شوند.

متقاضيان تسهيالت ليزينگ تا چه حد درگير بروكراسي هستند؟ 
    در حقيقت بروكراسي اداری شركت های ليزينگ نسبت به بانك ها در ارايه 
تسهيالت به مراتب كمتر است. در شركت ما مراحل دريافت تسهيالت بسيار 
كوتاه و مدارک الزم نيز به نسبت كم است و ساختار سازماني ما نيز جهت 
حذف بروكراسي طراحي شده. شرايط متنوع و متناسب با درخواست متقاضي 
از مزايای ويژه خدمات اين شركت است. در بحث واگذاری خودرو، شركت های 
ليزينگ مي توانند با دريافت مجوز خاصي از پليس راهور ناجا اقدام به عقد 
قرارداد اجاره به شرط تمليك كنند و در اين حالت مالكيت خودرو در اختيار 
شركت بوده و پالک انتظامي به نام متقاضي اخذ مي شود كه خود باعث كاهش 
هزينه های پرداختي متقاضي جهت ترهين خودرو و نيز كاهش ميزان تضامين 
اخذ شده از متقاضي مي شود و برای شركت ليزينگ نيز سبب كاهش ريسك 
وصول مطالبات مي شود اما انجام اين مهم توسط بانك ها به لحاظ منع قانوني 

امكان پذير نيست.

برای تامين منابع مالي اين امكان برای شركت های ليزينگ وجود  
دارد كه از منابع خارجي استفاده كنند؟

    شركت واسپاری حكمت ايرانيان در جهت تامين منابع خارجي، از حمايت 
و پشتيباني بانك حكمت ايرانيان و سهامداران خود برخوردار است و امكان 
تامين منابع مالي مناسب خارجي از كشورهای ديگر را داراست و درصدد 
انجام اين كار نيز هستيم و آمادگي خود را برای جذب منابع خارجي اعالم 

مي كنيم.
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در سايه تداوم همكاری شركت های "بهمن ديزل" و "ايسوزو" رخ داد:

محصوالت جديد با چاشني 
تحول و توسعه

NMR

سهم ۶۰ درصدی بازار برای بهمن 
ديزل

در اين مراسم مديرعامل شركت بهمن ديزل 
به برنامه های آينده شركت نظير ورود به توليد 
خودروهای سبك پيكاپ ايسوزو، خودروهای 
سنگين تر و كاربری سازی اشاره كرد و گفت: 
شركت بهمن ديزل در سال گذشته در كشور 
به خود  برتر  ميان ۵۰۰ شركت  را  رده ۱۵۵ 

اختصاص داده است.
 مهندس مرتضي شفيعي تصريح كرد: شركت 
باری در  از كاميونت های  بااليي  ايسوزو سهم 
حمل ونقل كشور را دارد كه در اين موفقيت 
بهمن ديزل نقش عمده ای ايفا مي كند. بهمن 
ديزل در ۶ ماه اول سال ۹۶ موفق شد تا سهم 
۵۱ درصد از بازار كاميونت را به خود اختصاص 
دهد. اين در حالي است كه سهم اين شركت 
در سال گذشته در زمينه كاميونت ايسوزو ۴۰ 

درصد بوده است.
 وی افزود: در ماه آينده محصول جديد بهمن 
ديزل عرضه خواهد شد كه از ويژگي های برتر 
اين محصول قدرت موتور، اندازه، ابعاد و مناسب 
بودن اين محصول جديد برای توزيع كاال است.

شفيعي اعالم كرد: بهمن ديزل قابليت توليد۵۰ 
هزار دستگاه در سال را دارد و به زودی پيكاپ 
و كاميون های سنگين نيز توليد خواهد كرد. 
بهمن ديزل سال گذشته با فروش بيش از ۴ 
بدست  را  بازار  هزار دستگاه ۴۱ درصد سهم 
آورده بود و سال جاری با فروشي بالغ بر۵۵۰۰ 
دستگاه سهم خود را در بازار به مرز ۶۰ درصد 

رسانده است.
برنامه ريزی برای گسترش خدمات 

متنوع
در اين مراسم نماينده شركت ايسوزوی ژاپن 
از گسترش فعاليت های اين شركت در ايران 

خبر داد.
آرايي اظهار كرد: بازار ايران از اهميت بااليي 
برای شركت ايسوزو برخوردار است و به همين 

دليل به دنبال گسترش فعاليت های خود در 
ايران هستيم. وی با بيان اينكه از سال ۲۰۰۲ 
فعاليت ايسوزو در ايران آغاز شده خاطرنشان 
كرد: در اين مدت توانسته ايم با همكاری شريك 
بازار  از  خوبي  سهم  ديزل  بهمن  خود  ايراني 
آرايي  كنيم.  كسب  ايران  تجاری  خودروهای 
ادامه داد: در حال حاضر به دنبال برنامه ريزی 
برای گسترش سطح خدمات فروش و به ويژه 

خدمات پس از فروش در ايران هستيم.
به  توجه  با  افزود:  ايران  در  ايسوزو  نماينده 
ناوگان  نوسازی  برای  ايران  سياست های 
بازار  اين  در  را  خود  حضور  باری  حمل ونقل 
كرد:  خاطرنشان  وی  كرد.  خواهيم  تقويت 
ايسوزو با توليد و عرضه جديدترين خودروهای 
نوسازی  روند  به  باال  كيفي  سطح  با  تجاری 
ناوگان حمل ونقل باری در ايران كمك خواهد 

كرد.
مختصات محصول جديد

مدل  جايگزين   NMR85E ايسوزو  كاميونت 
قبلي مي شود كه با كد NKR77 عرضه مي شد. 
اين خودرو منطبق بر استاندارد يورو ۴ است و از 
امكانات بيشتری نسبت به مدل قبل برخوردار 

است.
 ۴ پيشرانه  يك  به  ايسوزو  جديد  كاميونت 

سيلندر ۳ ليتری مجهز شده و روی آن سيستم 
پرخوران نيز نصب شد است. حداكثر گشتاور 
توليدی اين كاميونت ۳۷۵ نيوتن متر در دور 
۱۶۰۰ است و مي تواند حداكثر ۱۵۰ اسب بخار 

در ۲۸۰۰ دور را توليد كند.
شاسي كاميونت ايسوزو به صورت نردباني است 
و ۶ تيرک عرضي در آن استفاده شده است. 
ترمزهای استفاده شده روی اين خودرو كاسه ای 
است و سيستم های ABSو EBD و ASR روی 
آن به كار رفته است. ايسوزو برای اين كاميونت 
نظر  در  نيز  هيدروليك  فرمان  و  كولر  جديد 
تا۹۰  باز شدن  قابليت  گرفته و درب های آن 

درجه را دارند.
قابل ذكر است هم اكنون ايسوزو محصوالت 
خود را به بيش از۱۰۰ كشور دنيا صادر مي كند 
خود  به  را  صادرات  اول  رتبه  كشور  در۵۰  و 
اختصاص داده است و سهم عمده بازار را در 
اختيار دارد. كيفيت محصوالت ايسوزو در تمام 
كشورهای صادر شده به يك شكل است و رتبه 
باالی فروش در اين كشورها به عواملي مانند 
رابطه نماينده با مشتری، توزيع كننده و نحوه 
خدمات مرتبط است كه چنين شرايطي باعث 
صادرات  دوم  يا  اول  رتبه  كشور  هر  مي شود 

ايسوزو را به خود اختصاص دهد.
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CFS

در گفتگو با رييس هيات مديره گروه شركت های سي دلف و عضو هيات مديره انجمن پايانه داران بنادر 
ايران مطرح شد:

اقتصاد دولت محور 
باعث عقب ماندگي كشورهاست

مهم ترين موانع و مشكالت بخش خصوصي در حوزه دريايي كشور  
را چه مي دانيد؟

مهم ترين چالش پيش رو در حوزه دريای كشور ما مسئله اعتمادسازی است. 
اعتمادسازی بايد در تمامي زمينه ها و با تمام طرف های حاضر در اين پروسه 
صورت گيرد. اعتماد سازی تنها در عرصه بين المللي نيست. درزمينه داخلي نيز 
بايد بين دولت و بخش خصوصي زمينه اعتماد و همكاری به وجود بيايد. ثمره 
مفيد مشاركت بخش خصوصي در كشور های توسعه يافته آن چنان مشهود است 
كه با يك بررسي ساده تاريخي، تحليلي و اقتصادی، جهش عظيم اين كشور ها را 

در اثر اعتماد به بخش خصوصي نشان مي دهد.
زنجير اين اعتماد در كشور های توسعه يافته به قدری محكم گشته است كه 

كشوری مانند استراليا بخشي از بندر عظيم خود يعني بزرگ ترين ترمينال 
بندری كارگوی عمومي استراليا را به شركت QIC Private Capital كه يك 
شركت خصوصي است مي فروشد تا سكويي برای پرواز چنين شركتي باشد. 
در همسايگي ما نيز دولت تركيه به شركت های خوش نام خود اعتماد مي كند و 
با پشتيباني و حمايت تالش دارد آنان را به پورت اپراتورهای بين المللي تبديل 
نمايد. به نظر من تمام اين مسائل ريشه در اعتماد متقابل بين بخش دولتي و 
خصوصي دارد. نهادهای دولتي نبايد خود را از مشاوره بخش خصوصي بي  نياز 
بدانند. اقتصاد دولت محور غلط و باعث عقب ماندگي كشورهاست و دولت بايد 

سرانجام اين واقعيت را ببيند و بپذيرد. 
مجموعه سي دلف به عنوان يك شركت خصوصي درزماني كه هيچ شركتي حاضر 
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به سرمايه گذاری بر روی بندر كاوه قشم نبود و ۴۸ شركت كتباً اعالم كرده بودند 
اين سرمايه گذاری اقتصادی نيست و به نتيجه عملي نمي رسد، پورت اپراتوری 
اين بندر را پذيرفت و در ظرف كمتر از چهار سال آن را به پنجمي بندر كانتينری 
كشور تبديل كرد اما در مقابل آنچه ديديم فشار و موازی كاری از سوی نهادهای 
دولتي برای به سرانجام نرسيدن اين پروژه بود. ظاهراً در كشور اين نگاه وجود 

دارد كه نبايد بخش خصوصي موفق باشد؛ اما چرا؟
بخش خصوصي قدرتمند اشتغال ايجاد مي كند، مي سازد و تكنولوژی جديد را به 
كشور وارد مي كند چراكه مي داند بايد رقابت كند تازنده بماند. بخش خصوصي 
در فضای كنوني امكان رشد و استفاده از ظرفيت هايش را ندارد. درحالي كه 
كشورهای مثل گرجستان (كه تازه قدم در مسير توسعه و اقتصاد بين المللي 
نهاده است) با شفاف سازی و به كارگيری تكنولوژی و مديريت صحيح راه صدساله 
را يك شبه رفته و نه تنها در مسير اقتصادی بلكه در ساختار جامعه خود تحولي 
عميق ايجاد نموده اند. خشم عميق ناشي از بيكاری و ضعف اقتصادی مي-تواند 
موجب انفجارهای اجتماعي شود. آنچه امروز ما چشم بر آن مي بنديم، فردا 

دامن گير كل اجتماع مي شود.
يك بخش خصوصي قدرتمند با ايجاد اشتغال حتي به تساوی اجتماعي كمك 
مي كند. عده ای نگران ثروتمند شدن بخش خصوصي هستند. چه اشكالي دارد 
ثروت در جامعه توليد بشود. چه اشكالي دارد سرمايه گذار از نتيجه سرمايه و 
حاصل خود بهره مند شود؟ سرمايه گذاری كه امنيت اقتصادی نداشته باشد 

سرمايه خود را از كشور خارج مي كند و اين به ضرر كل جامعه است.
برای رونق هرچه بيشتر فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه چه  

مواردی را مؤثر مي دانيد؟
زمينه اعتماد بايد بين هر دو بخش به وجود بيايد و موانع مختلف اعم از قوانين 
دست و پاگير برای سرمايه گذاری و بروكراسي خسته كننده بايد از بين برود. 
امنيت سرمايه گذار و سرمايه بايد تأمين شود تا در شرايط مساعد امكان تفكر و 
ايده های جديد به وجود بيايد. زماني كه ما دست به توسعه مجموعه سي دلف 
زديم بسياری ايده هايي همچون ايجاد يك بخش ويژه كانتينرهای يخچالي 
برای نگهداری كاالهای حساس و فاسدشدني را يك اشتباه  يا سردخانه ای 
سرمايه گذاری مي دانستند و با انواع سنگ اندازی ها تالش داشتند جلوی حركت 
مجموعه را بگيرند اما امروز همان افراد به ضرورت وجود چنين فضايي پي برده اند 
و نياز آن را احساس مي كنند. كار من به عنوان يك سرمايه گذار بخش خصوصي 
كه قلبم برای ميهنم مي تپد و مي خواهم برای همشهريان و هم وطنان خودم، كار 
توليد كنم اين است كه ايده های بزرگ و گاه غيرممكن را دنبال كنم و به آن ها 
عينيت ببخشم. حال اگر تمام وقت من صرف برطرف كردن موانع و كنار زدن 

سدهايي باشد كه نهادهای دولتي و نيمه خصوصي بر سر راه من مي گذارند قطعاً 
زماني برای رسيدن به اين افكار و ريسك ها نخواهد ماند.

عملكرد شركت سي دلف را در طول سنوات گذشته چگونه توصيف  
مي كنيد؟

مجموعه سي دلف از نيروهای جوان در كنار مديران باتجربه استفاده مي كند 
و همين موضوع باعث شده است كه در طي سال های گذشته با گامهای بلند 
روبه جلو حركت كند. در طي چند سال مجموعه سي دلف در بخش های بسياری 
موفق شده است. در بخش كانتينری با اضافه كردن خدمات گسترده برای 
كانتينرهای پر و خالي و همچنين تأسيس يك انبار CFS و يك سردخانه ۳۵۰۰ 
تني كه تا دمای ۲۰- درجه قابل تنظيم است و همچنين اضافه كردن پايانه 
نفتي شركت سي دلف قشم برای اضافه كردن به حجم ذخيره سازی و ايجاد 
ارزش افزوده از طريق بانكرينگ و ساير روش ها توانستيم از بحران های بزرگي 
به سالمت عبور كنيم و در كنار توسعه شركت خدماتي را ارائه نماييم كه در 
بين شركت های همكار بي نظير و بسيار جامع است. از سويي ديگر فعال كردن 
بندر كاوه قشم برای ما فرصت بسيار بزرگي است تا از ظرفيت های جزاير كشور 
استفاده كنيم. به عنوان يك مدير و يك سرمايه گذار بخش خصوصي مي توانم 
بگويم كه ما از بدترين شرايط بهترين استفاده ها را كرديم و با تبديل تهديدها به 

فرصت آنچه زماني يك رؤيا بود را به واقعيت تبديل كرديم.
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تداوم حركت رو به رشد رضايت مشتريان 
از خدمات پس از فروش ايران خودرو

شركت خدمات پس از فروش ايران خودرو 
موفق شد ضمن ادامه روند رو به رشد خود، 
با برداشتن گامي  ديگر در مسير ارتقاء رضايت 
مشتريان، باز هم مهر تاييدي بر تالش هاي 
مشتريان  رضايت  افزايش  راستاي  در  خود 
از شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، 
دريافت كند و صعودي ۱۸ پله ای را از ابتداي 

سال جاري تا پايان دي ماه، تجربه كند.
به گزارش ايكوپرس معاون شبكه خدمات پس 
از فروش ايران خودرو (ايساكو) اظهار داشت: 
شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، هر 
ماه با نظرسنجي از مشتريان ميزان رضايت 
آن ها از خدمات پس از فروش خودروسازان 
داخلي و واردكنندگان خودرو را مورد ارزيابي 
از  شركت  اين  اخير  ارزيابي  مي دهد.  قرار 
خدمات پس از فروش ايران خودرو نيز بر طبق 
نظرسنجي از مشتريان، مبين رشد ۶ امتيازي 
در دي ماه نسبت به آذر ماه جاري و تداوم 
روند صعودي اين شركت در شاخص مذكور 
است. گفتني است با اين رشد، امتياز نهايي 
شركت ايساكو از ابتداي سال تا كنون به عدد 

۷۴۹ رسيده است.
به  دستيابي  قطعا  گفت:  سلطاني  شهريار   
چنين امتيازی در شاخص رضايت مشتريان 
عالوه بر برنامه ريزی و تالش بي وقفه شبكه 
نمايندگي ها، حاصل اجرای برنامه های بهبود، 
و  استاندارد  فروش  از  پس  خدمات  ارايه 

طراحي و ارايه خدمات نوين بر اساس نياز 
مشتريان بوده است.

 وی در ادامه ضمن اشاره به مهم ترين عوامل 
موثر در تداوم روند رو به رشد امتياز مشتريان 
در حوزه خدمات پس از فرروش ايران خودرو 
گفت: اجرای مدل ارتقاء رضايت مشتريان در 
نمايندگي هايي كه امتياز رضايت مشتريان آنها 
از ميانگين عدد شركت پايين تر است، برگزاری 
برای  مشتری مداری  تخصصي  كارگاه های 
مديران و صاحبان امتياز نمايندگي های مجاز 
به صورت منطقه ای و همچنين برگزاری ۳۶۰ 
هزار نفر ساعت دوره های آموزشي تئوری و 
عملي برای كارشناسان پذيرش و كارشناسان 
فني نمايندگي ها با هدف ارتقاء دانش ايشان 
در نحوه برخورد و تعامل با مشتری بخشي 
از اقدامات و طرح هايي است كه در اين رشد 

امتياز مشتريان موثر بوده است. 
 وي افزود: تامين مناسب و به موقع قطعات 
در  آموزش  دوره های  برگزاری  نياز،  مورد 
محل نمايندگي (OJT) و همچنين توسعه 
در  جديد  محصوالت  و  خودروها  خدمات 
سطح كشور با هدف افزايش سطح دسترسي 
مشتريان، از خدمات پس از فروش ايساكو 

بوده است.
اجراء  و  برنامه ريزی  سلطاني  گفته  به   
تمامي  در  مستمر  و  دوره ای  نظارت های 
به كارگيری  با  كشور  سطح   نمايندگي های 

قريب به ۴۰۰ نيروی متخصص غيرمتمركز 
در يازده منطقه كشور و همچنين بازديدهای 
مديريتي  تيم های  نامحسوس  و  محسوس 
تخصيص  و  مدون  به صورت  كارشناسي  و 
تجهيزات به نمايندگي ها با هدف ارتقاء كيفي 
ارتقا  در  اثرگذار  موارد  جز  خدمات  سطح 

خدمات بوده است.
فروش  از  پس  خدمات  معاون  اظهارات   
رشد  در  موثر  اقدامات  در خصوص  ايساكو 
امتياز مشتريان در حالي است كه ايساكو در 
سال های اخير در افزايش رضايت مشتريان 
گام های بسياری برداشته است كه از جمله 
آن ها مي توان به خدمات نوين اين شركت به 
مشتريان، توسعه خدمات الكترونيك، سامانه 
همراه ايساكو (اپليكيشن) و اتوكليك (خدمت 
فوري در محل براي تعويض روغن، فيلترهاو 

..) اشاره كرد.
 رشد شاخص رضايت مشتريان از خدمات 
جهت  اين  از  خودرو  ايران  فروش  از  پس 
مهم و قابل ستايش است كه اين شركت در 
ميان شبكه گسترده خدماتي و با وجود ۸۰۰ 
نمايندگي و بيش از ۱۰۰۰ فروشگاه، موفق 
به كسب چنين امتيازی شده است بي ترديد 
افزايش يك امتياز نيز در اين شبكه گسترده و 
با وجود حجم عظيم مشتريان، گام مهمي در 
جهت جلب رضايت مشتريان در مجموعه 

شركت ايساكو محسوب مي شود.

Automobile



ويژه گردشگری پايدار
Special Sustainable Tourism

٩٥ ماهنامه علمي، فني، اقتصادی و خبری
Transport Industry Monthly

نوسازی ناوگان تاكسيراني نيجريه
 با محصوالت ايران خودرو 

دستگاه   ۳۱۰ سفارش  با  نيجريه  كشور 
خودروي سمند و پژو ۴۰۵ براي سال آينده 

ناوگان تاكسي راني خودرا نوسازي مي كند.
به گزارش ايكوپرس، حسن گلچوبيان،  مدير 
گروه  آفريقا  و  خاورميانه  منطقه  صادرات 
صنعتي ايران خودرو با بيان اين مطلب افزود: 
از آنجا كه نيجريه از نظر اقتصادی در حال 
توسعه است، گروه صنعتي ايران خودرو مي 
تواند با صادرات سبد محصوالت خود به اين  
كشور سهم خوبي از اين بازار را كسب كند.  

 
وی با اشاره به اين كه بازار نيجريه يكي از مهم 
ترين بازارهای غرب آفريقاست، اظهار داشت: 
با توجه به استقبال چشمگير مردم اين كشور 
از محصوالت ايران خودرو، تالش مي كنيم از 
فرصت های موجود با افزايش سهم بازار خود 

در اين كشور بهره مند شويم. 
گلچوبيان ضمن تاكيد بر عزم ايران خودرو 
برای تثبيت حضور خود در بازارهای منطقه 
آفريقا افزود: در سال ۹۶ با شناسايي مشكالت 
و موانع پيش رو درزمينه صادرات محصوالت 
خود به بازارهای آفريقا  توانستيم تا حدودی به 
اهداف صادراتي خود دست يابيم و قطعا اين 
مسير برای سال آينده نيز هموار شده است.  

وی با اشاره به اخذ قراردادی با ناوگان هوايي 
و حمل و نقل شهری كشور سنگال مبني بر 
صدور خودروی  سمند و دنا به اين بازار گفت: 
بازار آفريقا خصوصا كشورهای شمال آفريقا 
بستر بسيار مناسبي را برای ورود گروه صنعتي 
ايران خودرو به بازارهای جهاني مهيا مي كند.

آفريقا  و  خاورميانه  منطقه  مديرصادرات 
ايران خودرو با بيان اين موضوع كه از طريق 
توسعه همكاري ها با سنگال قصد داريم از 
بازار كشورهاي همجوار مانند ساحل عاج و 
گامبيا نيز استفاده كنيم، اظهار داشت: مردم 
كشورهاي همجوار سنگال ارتباط خوبي با اين 
كشور دارند و اطمينان داريم پس از اين كه 
بتوانيم همكاري خود با سنگال را به حد قابل 
قبولي برسانيم، صادراتي نيز به اين كشورها 

خواهيم داشت.
وی از صادرات ايران خودرو به تونس در آينده 
نزديك خبر داد و افزود: با توجه به شرايطي 
است  و مذاكرات حاكم  بر گفت وگوها  كه 
پيش بيني مي كنيم تا يكي دو ماه آينده 
اولين محصوالت صادراتي ايران خودرو راهي 

كشور تونس شود. 



شماره ٣٦٢  زمستان ٩٦ ٩٦

گيالن در مسير تحول و توسعه

نوروزگاه
تجربه ای متفاوت برای ايرانيان

دكتر علي رحيم پور مديرعامل پيشين گروه 
هتل های هما در روزهای پاياني سال (۱۹ 
مصطفي  سوی  از  حكمي  در  ماه)  اسفند 
سمت  به  گيالن  استان  استاندار  ساالری 
طرح  "مجری  و  استاندار"  عالي  "مشاور 

توسعه گردشگری استان" منصوب شد.
دكتر رحيم پور كه از مديران باتجربه و باسابقه 
سمت هايي  در  است،  گردشگری  صنعت 
ميراث  سازمان  نظارت  كل  مدير  چون 
فرهنگي، گردشگری و صنايع دستي، رييس 
مديرعامل  سازمان،  گردشگری  پژوهشكده 
گروه هتل های هما و نيز مديرعامل شركت  
سياحتي سبا فعاليت  كرده است. وی كه از 
اساتيد به نام دانشگاه های تهران نيز به شمار 
مي رود، در طول چند سال خدمت خود در 
اين صنعت، طرح ها و برنامه های بسياری در 

حوزه گردشگری ارايه داده است. 
استان گيالن علي رغم ظرفيت باال در حوزه 
گردشگری و به ويژه در گردشگری خوراک 

گردشگری  و  فرهنگي  ميراث  سازمان 
از  متفاوتي  طور  به  امسال  دارد  قصد 
نوروز باستاني استقبال كند. اين استقبال 
سنت ها  درآوردن  نمايش  به  طريق  از 
در  كشور  استان های  كهن  آيين های  و 
آستانه نوروز ارايه خواهد شد كه در قالب 
طرح نوروزگاه، سازماندهي شده است. در 
نوروز،  از  استقبال  بر  عالوه  نوروزگاه  واقع 

دليل  به  اخير  در سال های   ... و  پوشاک  و 
فقدان زيرساخت های الزم، ساخت وسازهای 
صدمات   ... و  اصولي  غير  و  بي رويه 
جبران ناپذيری خورده است به گونه ای كه 
برخي از كارشناسان عقيده دارند در صورت 
ادامه اين روند، عمر گردشگری در اين استان 
دهه آينده به پايان خواهد رسيد. اين مهم 
نيازمند مديريت و برنامه ريزی همه جانبه و 

اصولي است. 
حوزه  مطالعات  تلفيق  و  تجميع  بنابراين 
صنعت  توسعه  برنامه  تدوين  گردشگری، 
جشنواره ها  برگزاری  استان،  گردشگری 
فرصت های  معرفي  همايش-های  و 
سرمايه گذاران  شناسايي  سرمايه گذاری، 
داخلي و خارجي و زمينه سازی فعاليت آنان 
در سطح استان، ساماندهي جذب حداكثری 
توسعه  در جهت  بانكي  تسهيالت  و  منابع 
خدمات  عرضه  واحدهای  و  زيرساخت ها 
گردشگری، توسعه صنايع دستي و بازاريابي 

گردشگری  جذابيت های  معرفي  نيز  و  آن 
استان از جمله اموری است كه به عهده اين 

مدير برجسته كشور نهاده شده است.  
از سوی ديگر استاندار گيالن در اين حكم و 
در راستای بهره گيری حداكثری از ظرفيت 
و  گردشگری  بخش  در  استان  بي نظير 
اشتغال زايي، كليه فرمانداران، مديران ستادی 
و دستگاه های اجرايي را به هماهنگي كامل و 
همكاری با دكتر علي رحيم پور مكلف كرده 

است.

مراسم   و  سنت ها  از  بسياری  زنده كننده 
بومي استان های كشور نيز هست.

نوروزگاه كلمه ای نوپا و كودكي سه ساله در 
كشور است كه تجربه ای متفاوت به همراه 
دارد. برپايي هدفمند اين آيين در دو سال 
گذشته باعث شده كه در همين مدت زماِن 
كم بتواند جای خود را در تمام نقاط كشور 
باز كند. در واقع نوروزگاه كلمه ای است كه 

به مرور مي تواند به يك آيين تبديل شود.
شورای  عضو  ميرشكرايي  شبان 
و مسوول  نوروز  ملي  آيين  سياست گزاری 
ميراث  سازمان  ملي  آيين های  دبيرخانه 
گردشگری،  و  دستي  صنايع  فرهنگي، 
نوروز را يكي از مصداق  های شاخص ميراث 
ناپديدار يا به تعبير و اصطالح رايج، ميراث 
مردماني  كهن  جشن  سال  و  ناملموس 
ايراني  فرهنگ  جغرافيای  در  كه  مي داند 
نوروز  كه  اين   بيان  با  و  كرده  اند  زندگي 
جشني يادآور صلح و دوستي است، اظهار 
مي كند: نوروز ماهيتي پويا داشته و هنوز به 
اين روال به حيات خود ادامه مي  دهد. در 
واقع همين ماهيت ذاتي نوروز است كه رمز 

حيات آن تا به امروز بوده است.
تا  كه  رويدادی  عنوان  به  را  نوروزگاه  او 
قرار  و  گذشته  آن  عمر  از  سال  دو  كنون 
در كشور  آن  برگزاری  است سومين سال 
تجربه شود، از روند حياِت نوروز، مستثني 
نمي داند و ادامه مي دهد: هدف از برگزاری 
نوروزی  مراسم  و  آيين  ها  معرفي  نوروزگاه 
در نقاط مختلف كشور برای مردم استان ها 
به عنوان وارثان اين آيين هاست و به عنوان 
در  آگاهي   افزايش  فرهنگي،  رويداد  يك 
را در پي  نوروز  حوزه داشته  های فرهنگي 

خواهد داشت.
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تورهای رالي راباحفظ محيط 
زيست گسترش مي دهيم

FIA

چه اقداماتي را در حوزه حمل و نقل  
گردشگری تاكنون انجام داده ايد؟

ايم  توانسته  سالها  اين  در  خوشبختانه       
به كشورهای  را  ايران  اتومبيلراني  و  گردشگری 
اروپايي معرفي كنيم و از طريق نمايشگاه هايي 
كه به آنها دعوت مي شويم چكيده ای از اقدامات 
و فعاليت های انجام شده را در اختيار گردشگران 
و آژانس ها قرار مي دهيم.همچنين، با همكاری 
افرادی كه در حيطه حمل و نقل ريلي فعال اند 
كشور  در  را  ای  روزه  يك  تورهای  ايم  توانسته 
ايجاد كنيم كه به طور مثال تورگردشگری يك 
اين  از  يكي  شمال  به  تهران  گردی  قطار  روزه 
اقدامات بود. البته تالش ما اين بود كه افراد حاضر 
در تورها، با مفاهيم صنايع دستي و بوم گردی 
آشنا شوند و در كنار اين فعاليت ها بتوانيم آنها را 
با  صنايع دستي منطقه ای و بومي نيز آشنا كنيم 
و باهمكاری افرادی كه دراين حوزه آشنايي كامل 
دارند و توانسته ايم پيشرفت خوبي داشته ايم،به 
گونه ای كه هم اكنون مي توانيم در حوزه بازاريابي 
و جذب گردشگران خارجي  تورهای ۱۱، ۱۵، ۱۹ 
روزه داشته باشيم وباكمك متخصصان و طراحان 
تالش كرديم برای جهانگردان تورهای يك روزه 
برگزاركنيم. كشورما از امكانات گردشگری خوبي 
بهره مند است و تنها در اين زمينه بايد بازاريابي 
های مناسبي در حوزه بين الملل صورت بگيرد. 
قسمت عمده اقدامات ما در حوزه حمل و نقل 
گردشگران به معرفي امكانات و توانايي های كشور 
به گردشگران و جهانگردان محدود مي شود، به 
اين دليل در اين زمينه قوی ظاهر نشده ايم و 
تازگي شروع  به  را  آگاهي بخشي  فعاليت های 
كرده ايم كه البته نتايج و خروجي های آن قابل 
مشاهده است.وظيفه اصلي و ماموريت ما انجام 
اقداماتي در حوزه فعاليت های جاده ای است. 
كامال  دارد كه  كانون وجود  در  حوزه تخصصي 
تخصصي  به صورت  و  هستيم  آموزش  درصدد 

وارد اين حوزه شديم و با انجام طرح هايي مانند 
رانندگي خوب، نقشه خواني، پيدا كردن پايگاه ها 
و مقاصد گردشگری و ايجاد و ترويج اخالق حرفه 
ای در زمينه گردشگری ريلي و ... توانسته ايم 

اقدامات مفيدی در اين زمينه انجام بدهيم.
درزمينه محيط زيست چگونه  

استانداردهای مربوطه رارعايت مي كنيد؟
     در زمينه حفاظت از محيط زيست، تالش 
كرده ايم كه جلوی رفت و آمدهای بي رويه و 
بگيريم. را  رانندگان  برخي  های  انگاری  سهل 

استفاده ناآگاهانه و ناشيانه برخي از رانندگان به 
محيط زيست ضربه وارد مي كند و با فعاليت اين 
آموزش های  راستای  در  دارد.  مغايرت  سازمان 
داده شده مي توان فرايندها و اقدامات تخريبي را 
كاهش داد. به همين منظور، خودروهايي كه برای 
رالي انتخاب مي شوند بايد كامال بررسي شوند تا 
آلودگي نداشته باشند.اگر فعاليت های تخصصي 
متخصصين  به  اساسا  و  كنيم  بندی  دسته   را 
را  تخريبي  آثار  كمترين  بدهيم  فعاليت  اجازه 
در پي خواهد داشت.رالي جنگل اگر به صورت 
غيرتخصصي صورت بگيرد و اگر نحوه استفاده از 
فضاهای طبيعي و گردشگری، برخورد با مناطق 
بومي و ... آموزش داده نشود، تورهای رالي در آن 
زمان آسيب زا خواهد شدف ولي اگر به صورت 
تور  توانيم يك  رفتار كنيم قطعا مي  تخصصي 
تعيين  باشيم.مسيرهای  داشته  گردشگری شاد 
شده اهميت زيادی دارد اگر مسيرهای انتخاب 
شده متعدد باشد و افراد بتوانند با هر وسيله ای 
به مناطق تعيين شده، سفر كنند مسلما ميزان 

گردشگر در كشور افزايش خواهد شد.
پايدار   توسعه  شاهد  توانيم  مي 

گردشگری در كشور به وسيله اين نوع 
گردشگری باشيم؟

     تا زماني كه طرح های مطالعاتي و دقيقي 
در اين زمينه صورت نگيرد، سخت است كه اين 

حوزه را در صنعت گردشگری، پايدار تلقي كنيم. 
ابتدا بايد به استانداردهای توصيه شده از سوی 
سازمان های بين المللي توجه داشته باشيم و از 
سوی ديگر، بايد در ابتدای امر به موضوع محيط 
زيست و حيات وحش توجه ويژه  و مخصوصي 
صورت گيرد.بايد در نظر داشته باشيم كه تمام 
حوزه های گردشگری با محيط زيست در ارتباط 
است و اگر صدمه ای به محيط زيست كشورما 
وارد شود در حقيقت به گردشگری نيز لطمه وارد 
شده است.به همين جهت، بايد اقداماتي را انجام 
بدهيم كه ضمن حفظ منطقه و محيط طبيعي، 
بتوانيم درآمدزايي و اشتغالزايي را توسعه بدهيم.

يكي از اهم فعاليت های ما كاهش تصادفات جاده 
ای است كه به وسيله آموزش رانندگان وسايل 
نقيله عمومي وجذب سرمايه گذار،در تالشيم تا 
كاهش  را  ای  جاده  باختگان  و جان  مجروحان 
دهيم.برای اينكه بتوانيم در اين زمينه قدم های 
موثرتری برداريم شايدالزم  باشدبه تدوين آيين 

نامه ها و ضوابط جدی ترياقدام كنيم.
رالي   حوزه  در  گذاری  سرمايه  آيابه 

درشرايط سياسي كنوني اميدوارهستيد ؟
و  مشكالت  عليرغم  اخير  سال  چند  در      
بحران های سياسي موجود در كشور و جهان، 
خوشبختانه در اين زمينه با كاهش سرمايه گذاری 
های خارجي مواجه نبوده ايم و حتي گردشگران 
خارجي برای حضور در تورهای رالي به ايران سفر 
كرده اند.نگاه مثبت ما به اين حوزه موجب جذب 
سرمايه گذاران و تورهای گردشگری شده و برنامه 
ريزی ما اين است كه در سال های آينده در اين 
زمينه شاهد ترقي و رشد بيشتريباشيم.تورهايي 
تفريحي و گردشگری زيادی در كشور اقدام به 
برگزاری رالي كرده اند ولي ما به طور متوسط 
۶ تا ۱۵ رالي را مي توانيم در سال برگزار كنيم. 
تورهای برگزار شده از استانداردهای خوب و قابل 

توجهي برخوردار بوده اند. 



به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
راه آهن شهري تهران و حومه، وقتي در ايران صحبت از سرانه 
مطرح  متناقضي  و  متعدد  آمارهای  مي شود  روزانه  مطالعه 
مي شود كه از ۲ دقيقه تا ۷۶ دقيقه متغير است. البته آمار ۱۲ تا 
۱۸ دقيقه دارای بيشترين فراواني در ميان آمارهای مطرح شده 
است. اگر به اين آمار ۱۸ دقيقه ای استناد كنيم، بايد گفت كه 
حال مطالعه در كشورمان خوش نيست و در مقايسه با هندی ها 
كه ۱۱۲ دقيقه، روس ها كه ۶۱ دقيقه و ژاپني ها كه ۹۰ دقيقه 
از وقت خود را در شبانه روز به مطالعه كتاب اختصاص مي دهند، 

سرانه مطالعه ما بسيار كم است.
شاخص های  به  جهاني  آمارهای  طبق  ايراني ها  ما  هرچند 
از  استفاده  در  ولي  نيستيم  نزديك  مطالعه  از  استقبال 
شبكه های اجتماعي رتبه بااليي را در سطح جهان به خود 
اختصاص داده ايم. شايد دليل اين ماجرا هم راحتي دسترسي 
به گوشي های همراه هوشمند در هر وقت و هر مكاني باشد. 
مثال وقتي كه ما در مترو نشسته ايم، سريع گوشي همراه خود 
را از جيبمان در مي آوريم و گشتي در شبكه های اجتماعي 

مي زنيم تا زمان فراغت خود را پركنيم.
بر اساس آمار شركت بهره برداري متروي تهران و حومه، هر 
اين شركت  مسافر به طور متوسط ۳۵ دقيقه در قطارهاي 
حضور دارد كه اگر اين زمان را در آمار ميليوني مسافران مترو 

ضرب كنيم زمان بسيار ارزشمندي به دست مي آيد.
آيا شما هم مسافر روزانه مترو هستيد؟ از زمان حضور خود 
در قطارهاي مترو چگونه استفاده مي كنيد؟ آيا تابه حال به 
كتابخواني در مترو فكر كرده ايد؟ حال كه كتاب هاي الكترونيك 
در دسترس هستند آيا تابه حال با همين گوشي هاي هوشمند، 
يك كتاب الكترونيكي را در زمان سفرهاي درون شهري خود 

خوانده ايد؟

 كتاب خواني در متروي ساير كشورهاي جهان
جالب است بدانيد كه در برخي از كشورهاي جهان فرهنگ 
كتابخواني در مترو جاي خود را بازكرده است، مثال در روسيه 
كتاب  واگن ها  به  سوارشدن  به محض  مسافران  از  بسياري 

مي خوانند حتي اگر صندلي براي نشستن پيدا نكنند.
در برخي ديگر از كشورها هم كمپين مردمي در خصوص اهدا 
كتاب هاي خوانده شده به صورت رايگان در مترو راه افتاده 
است و افراد پس از خواندن كتاب، آنها را به مترو مي برند و 
براي استفاده ساير مسافران آن را در قفسه هاي تعيين شده 

قرار مي دهند.
يكي ديگر از امكاناتي كه در برخي از متروهاي جهان براي 

گسترش فرهنگ كتابخواني وجود دارد دسترسي مسافران 
به  شهروندان  طرح  اين  در  است.  مجازي  كتابخانه هاي  به 
محض ورود به ايستگاه هاي مترو، مي توانند توسط گوشي و يا 
تبلت هاي خود به كتابخانه هاي مجازي وصل شوند و كتاب هاي 
الكترونيكي مورد نظر خود را بخوانند. متروي مكزيكو سيتي، 
نيويورك، فيالدلفيا، بخارست و مسكو از جمله متروهاي جهان 
امكان دسترسي مسافران خود به كتابخانه هاي  هستند كه 

ديجيتالي را مهيا كرده اند.

 متروي تهران در اين زمينه چه كرده است؟
بحث كتابخواني در متروي تهران هم از سال ها پيش مطرح 
بوده است. مثال در سال ۱۳۸۵ طرح "كتاب مسافر" در اين 
شهر زيرزميني اجرايي شد كه طي آن كتاب هاي مختلف به 

صورت رايگان در اختيار مسافران قرار مي گرفت.
بعدها نيز طرح هاي مختلف ديگري به منظور نهادينه كردن 
درون  ريلي  حمل ونقل  ناوگان  اين  در  كتابخواني  فرهنگ 

آن  از  كه  شد  اجرايي  شهري 
ميان مي توان به طرح دورهم 

كرد  اشاره  كتاب  خواني 
كه با حضور هنرمندان 

مناسبت هاي  در 
برگزار  مختلف 

تا  مي شد 
مسافران 

شهر 

ميني  ز ير ز
كتاب  مطالعه  لذت 

كنار  در  را  خواني  كتاب  و 
چهره های مطرح و مردمي تجربه 

كنند.
همچنين روزنامه ها و هفته نامه های 

مترو  خطوط  ايستگاه های  در  مختلفي 
برای مطالعه شهروندان وجود دارند كه از آن 

ميان مي توان به روزنامه همشهری اشاره كرد.
اما باوجود اين طرح ها هنوز هم اقبال مسافران 

مترو در كشورمان به كتاب خواني كم رنگ است. شايد 
به كتاب و  ترغيب مسافران مترو  براي  اقدامي جدی تر  بايد 

كتاب خواني صورت گيرد. 
منتظر اتفاقي جديد براي كتابخواني در مترو باشيد.

كتابخانه ای به وسعت يك شهر

شماره ٣٦٢  زمستان ٩٦ ٩٨






