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دولت در  ابتدای سال ۹۹ تسهیالت 
۶ تا ۱۶ میلیون تومانی را برای ۱۴ رسته 
شغلی آسیب دیده در ازای حفظ شغل 
اختصاص داده بود که با توجه به میزان 
باالی خسارت وارد شــده به صنعت 
گردشگری در پی شیوع ویروس کرونا 
همچنین محدودیت های اعمال شده 
برای ســفر که همچنان ادامه دارد و 
افزایش یافته است، این تسهیالت به 
هیچ عنوان پاســخگوی فعــاالن این 
صنعت نبود؛ بر اســاس مصوبه جدید 
تالش شده اســت سقف حمایت های 

جبرانی افزایش یابد.
ثبت نام فعاالن گردشــگری برای 
دریافــت تســهیالت کرونایی روی 
ســامانه کارا از پنجشــنبه )۲۹ آبان( 
آغاز شد؛ این تســهیالت بر اساس نوع 
فعالیت و مقیاس واحد صنفی و درجه و 
ستاره تاسیسات گردشگری از حداقل 
۱۶میلیــون تومان تــا ۹۰۰ میلیون 
تومان متغیر و نرخ سود این تسهیالت 
۱۲ درصد اســت. فعاالن گردشگری 
برای آغــاز پرداخت ایــن وام از دوره 

تنفس حدود ۶ ماه برخودار شده اند.
بر اساس دستورالعمل تسهیالت 
کرونایی حــوزه گردشــگری، برای 
راهنمایان گردشــگری ۲۰ میلیون 
تومــان در نظر گرفته شــده اســت. 
بانــک مرکزی هــم پنجم آبــان  در 
دســتورالعمل ابالغی برای کســب و 
کارهای آسیب دیده حوزه گردشگری 
به ۲۰ بانک، تصریح کرد، بازپرداخت 
اقساط این تسهیالت از اول اردیبهشت  
ســال ۱۴۰۰ خواهد بود. این تنفس ۶ 
ماهه به منظور حمایت از فعاالن حوزه 
گردشگری و اینکه با افزایش محدودیت 
های سفر و مشخص نبودن پایان کرونا 
و نبود چشم انداز روشــن حداقل در 
ماه های آتی برای رونق گردشگری تا 

پایان سال، در نظر گرفته شده است.
همچنیــن بــر اســاس مــاده 
۴ دســتورالعمل ابالغی، آن دسته از 
فعاالن و تاسیسات گردشگری که قبل 
از ابالغ این دســتورالعمل )به استناد 
دستورالعمل قبلی( از تسهیالت مربوط 
به مشاغل و رســته های آسیب دیده 
از کرونا اســتفاده کرده انــد، چنانچه 
دوباره درخواست دریافت تسهیالت 
داشته باشــند، پرداخت مابه التفاوت 
مبلغ درخواســتی در قالب تسهیالت 
مطابق این دســتورالعمل امکان پذیر 

خواهد بود.
با ایــن وجــود برخــی از فعاالن 
حوزه گردشــگری ازجمله راهنمایان 
گردشــگری که این روزها به واسطه 
شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلی 
ســفرهای گروهی، تمــام فعالیت ها 

و به تبع آن درآمد آنها تعطیل شــده 
است، بیش از ســایر بخش های فعال 
در حوزه گردشگری با چالش روبه رو 
شده اند. ســازمان جهانی گردشگری 
)UNWTO( نیز پیش بینی می کند 
کــه محدودیت هــای کرونایی باعث 
خواهد شد میزان گردشگران ورودی 
کشورها در انتهای ســال ۲۰۲۰ بین 
۷۰ تا ۷۵ درصد سقوط را تجربه کرده و 
امسال رکورد بدترین سال گردشگری 

تاریخ را به ثبت برساند.
با ادامه بیکاری یک ساله راهنمایان 
تور در ایران، عضو هیأت مؤسس جامعه 
راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی از 
وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری 
درخواست کرد از حمایت های بی اثر 
دست بردارند و کمیته بحران تشکیل 

دهند.
امیرحسین اربابان غفوری )موسس 
و عضو جامعه راهنمایــان ایرانگردی 
و جهانگــردی( دراین خصوص گفت: 
درحال حاضر بیش از ۱۳ هزار راهنمای 
گردشگری در کشور فعال هستند که 
عالوه بر گذراندن دوره های آموزشی، 
ســال ها تجربه در این حوزه را نیز در 
کارنامه خود ثبت کرده اند. این تعداد 
راهنمای گردشگری ساعت ها و ماه ها 
آموزش دیده اند به امید آنکه بتوانند در 
حوزه گردشگری فعالیت داشته باشند 
و کسب درآمد کنند اما اکنون به واسطه 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سفرهای 
گروهی، بیکار شــده اند. این درحالی 
است که بسیاری از صنوف می توانند به 
نحوی کسب درآمد کنند اما راهنمایان 
گردشگری به طور مستقیم با سفر در 

ارتباط هستند و اکنون بیکار مانده اند.
امیرحســین اربابان غفوری گفت: 
ما پیشنهادها و ایده های زیادی برای 
خروج از این وضعیــت بحرانی داریم، 
ولی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی یا دربرابر آن ها سکوت 
می کند یا کمبود اعتبــارات و بودجه 
را بهانه می آورد. اگــر واقعا نمی توانند 
کمک و حمایت کنند، گردشــگری را 

تعطیل کنیم.  
او با طرح این مساله که آیا هنوز وقت 
پدری ایــن وزارتخانه برای راهنمایان 
گردشگری نرسیده است، اظهار کرد: 
گردشــگری در چهار دهه اخیر دچار 
بحران های زیادی شــده است. شاید 
طالیی ترین دوران آن، دوره اصالحات 
بوده باشد، بعد از آن مدام در سرازیری 
سیر کرده است. البته در مقطعی بعد از 
برجام، وضعیت گردشگری خوب شد 
اما این دوران کوتاه بود. دستگاه دولتی 
گردشــگری در تمام این سال ها مدام 
درحال تحول و تغییر بود و نتوانســت 

از مشاغلی مثل راهنمایان گردشگری 
با پیش بینی بحران ها، حمایت درستی 
داشته باشــد. درحالی که می توانست 
دست کم یک صندوق سرمایه گذاری 
تشــکیل دهد و در مواقع بحرانی مثل 
حاال، کمک حال راهنماها باشــد. یا 
مثال بخشی از عوارض خروجی که حاال 
قیمت آن به ۲۶۰ هزار تومان رســیده 
اســت را برای حمایت از راهنماهای 
گردشگری که هیچ سرمایه ای ندارند، 
درنظر بگیرد. راهنما مثل آژانس و هتل 
نیســت که سرمایه ای داشــته باشد، 
در ســال هایی هم کــه کار می کرده 
فرصت راه انــدازی کســب و کار و یا 

سرمایه گذاری نداشته است.
وی اضافه کرد: طبــق آمار وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی حدود ۱۲هزار نفر مجوز و کارت 
راهنمای تور دریافــت کرده اند، همه 
آن ها که فرصت راه انداختن کسب و کار 
دیگری نداشته اند، تشکل های صنفی 
مثل جامعه راهنمایان گردشــگری 
هم که نتوانست از آن ها حمایت کند، 
پس این افراد در شــرایط بحرانی چه 

کار کنند؟  
عضــو هیــأت مؤســس جامعه 
راهنمایــان افزود: راهنمــا تنها عضو 
گردشگری اســت که کار و مسؤولیت 
بیشتری دارد اما کمترین دستمزد را 
می گیرد. ارزش سرمایه هتل و آژانس 
در این مدت چند برابر شــده است اما 
رهنمــا در قعر مانده اســت. پس چه 
زمان می خواهند حقوق به حق راهنما 

را بدهند.
اربابان گفت: وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی باید کمیته 
بحران تشکیل دهد و تمام بودجه ها و 
اعتبارات حمایتــی و کمکی اصناف را 
در راستای اشتغالزایی و سرمایه گذاری 
گردشگری هزینه کند. اینکه بخشنامه 
می کنند راهنما با این بیکاری طوالنی 
اجازه دارد شــغل دیگری داشته باشد 
که نشد حمایت. اگرچه این پیشنهاد 
خوبی اســت امــا دردی از راهنمای 
گردشــگری که بیشــتر از یک سال 
بیکاری کشیده است، درمان نمی کند. 
ما هنوز امید داریم ایــن وزارتخانه به 
عنوان متولی، فکر عالجی داشته باشد. 
متاسفانه ما هرچه پیشنهاد می دهیم یا 
با سکوت مســؤوالن وزارتخانه مواجه 
می شویم یا بهانه کمبود اعتبار و بودجه 
را می شــنویم، این واکنش ها در این 

وضعیت بحرانی چه معنی می دهد!؟
وی بیان کرد: ما در تمام ســال ها 
با بحران هــای گردشــگری برخورد 
احساســی داشــته ایم. انتظار داریم 
بعد از این همه ســال، دیگــر با تکرار 

تصمیم های هیجانی و احساسی مواجه 
نشویم و کمیته را برای مدیریت بحران 
تشکیل دهند. هرچند می دانم با طرح 
تمام این دغدغه ها مســؤوالن وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی به این ســخنان توجهی نشان 

نمی دهند.
او ادامه داد: آقایان مسؤول حتما این 
سوال را از خود بپرسند با گردشگری 
بعد از کرونا چه کار می خواهند انجام 
دهند، آیا قرار نیست از زیرساخت هایی 
که ســال ها برای آن انرژی و سرمایه 
صرف شده است، دوباره استفاده شود. 
راهنماهای گردشــگری که دیگر در 
میدان کار نیستند را چگونه قرار است 
به صنعت برگردانند. با خروج نیروهای 
متخصص و از بین بردن زیرساخت ها 
چه آینــده ای در انتظار گردشــگری 
ایران است؟ با شرایطی که پیش آمده 
پیش بینی می کنم بــا برقراری دوباره 
سفرهای توریســتی، بار دیگر شاهد 
حضور افراد تازه کاری باشیم که تجربه 
ندارند و با خطاهای احتمالی، ممکن 
است تصویر ایران را در نظر گردشگران 
خدشه دار کنند. اتفاقی که قبال تجربه 

شده است.
اربابان اضافه کرد: برای حفظ این 
سرمایه ارزشــمند باید انگیزه ایجاد 
کرد نه ایــن که آن ها را به فراموشــی 
سپرد. در همه کشورها با حمایت های 
مالی هرچند اندک اما بالعوض، سعی 
می کنند این نیروی متخصص را نگه 
دارند و به آن ها حداقِل انگیزه را بدهند.

عضو جامعه راهنمایان ایرانگردی 
و جهانگردی به حمایتــی که دولت و 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در قالب پرداخت وام در 
بحران کرونا از راهنمایان گردشگری 
داشته است، اشــاره کرد و گفت: وام 
جبران خســارت کرونا برای اصناف 
و افــرادی می تواند جنبــه حمایتی 
داشته باشــد که درآمد کسب کنند و 

امکان بازپرداخت آن را داشته باشند. 
راهنمایی که یک ســال است شغل و 
درآمد خود را از دســت داده، این وام 
چگونه می توانــد از آن حمایت کند. 
راهنماهایی را ســراغ دارم که این وام 
را گرفته اند اما چون امکان بازپرداخت 
نداشته اند ضامن به جای آن ها اقساط 

وام را می پردازد.
او درباره جایگاه تشکل های صنعت 
گردشــگری در حمایت از راهنماها 
در بحران کرونا، به تعدد تشــکل های 
مربوطه، اشاره کرد و افزود: وجود این 
تعداد تشکل صنفی مرتبط با راهنمایان 
گردشگری چه فایده و ضرورتی دارد، 
جز این که باعث چندصدایی شــده و 
اجازه نمی دهد صــدای جامعه بزرگ 
راهنمایان به درستی شنیده شود. آن ها 
تا کنون چه کمکی کرده اند؟ حتی در 
مورد دستمزد راهنمایان گردشگری 
هنوز نتوانسته اند اقدام راضی کننده ای 
انجام دهند. هنوز دلیل تشــکیل این 

همه انجمن و جامعه را نمی دانم، اصوال 
با یک ارگان یا تشکل راحت تر می توان 

به نتیجه رسید.  
اربابان در عین حــال تاکید کرد: 
ارگانی که باید از راهنمای گردشگری 
حمایت کند، درحــال حاضر وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی اســت. زمانی ســازمان وقت 
گردشــگری با پرداخت حــق بیمه 
کارفرما این حمایت را از تنها تشــکل 
راهنمایان گردشــگری داشــت، اما 
به نظر می رســد اصناف و تشــکل ها 
نتوانستد جریان آن حمایت ها را دوباره 
برقرار و حفظ کنند. وزارت نمی تواند 
راهنما را به حال خود رها کند، اگر ما از 
وزارت گردشگری انتظار نداشته باشیم، 
از کجا بایــد چنین انتظاری داشــته 
باشــیم. معتقدم اگر سازمان یا وزارت 
میراث فرهنگی و گردشــگری در این 
سال ها از تشکلی مثل جامعه راهنمایان 
درست حمایت می کرد، نه تنها بیشتر 
مشکالت امروز وجود نداشت که شاهد 
مدیریت قاطعانه و بهتر این تشــکل از 

راهنماها در بحران موجود بودیم.
وی بیان کــرد: معتقــدم وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری به دلیل 
بی توجهی باعث تخریب این صنف و از 
بین رفتن جایگاه آن شده است. به نظر 
می رسد با کمرنگ کردن این تشکل، 
قصد بر ایجاد تشکیالت دیگری است، 
به ویژه آن که بخشنامه قبلی در وزارت 
میراث فرهنگی و گردشــگری برای 
تشــکیل جامعه یا انجمــن حرفه ای 

راهنمایان گردشگری وجود دارد.
او به عنوان یکی از مؤسسان جامعه 
راهنمایان ایرانگــردی و جهانگردی 
گفت: مــا با ایــده بیمــه راهنمایان 
گردشگری، صندوق تامین سرمایه و 
تعاونی مسکن، این جامعه تخصصی 
را تشــکیل دادیــم. زمــان معاونت 
گردشگری محمدشــریف ملک زاده 
بود. ایجاد این تشــکل صنفی از سال 

۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ زمان بــرد، در حالی 
که با مشکالت و دســت اندازی های 
بسیاری مواجه بودیم. اما آنقدر چوب 
الی چرخ این تشــکیالت گذاشتند 
که از هیأت مدیره جامعه کناره گیری 
کردم. حــاال بعد از گذشــت این همه 
ســال، همچنــان شــاهد مدیریت 
ناکارآمــد در تشــکل های صنفی و 
 نبــود حمایت های اصولی از ســوی

 بخش دولتی هستیم.  
وی ادامه داد: متاسفانه امکاناتی که 
زمانی جامعه راهنمایان گردشــگری 
فراهــم کــرده بودیم امــروز مغفول 
مانده اســت. نزدیک به دو دهه است 
کــه ســازمان تامیــن اجتماعی به 
این تشــکالت کد بیمه داده اســت و 
راهنمایانی کــه از طرف این جامعه به 
تامین اجتماعی معرفی شــوند، بیمه 
می شوند. تالش زیادی شد تا این امکان 
فراهم شــود اما امروز شاهدم خیلی از 

راهنمایان از آن اطالع ندارند.

اربابان با اشــاره به خــالء قانونی 
که برای شــغل راهنمای گردشگری 
وجود دارد، اظهار کرد: سازمان تامین 
اجتماعی برای کارگــران، کارمندان 
و کارفرمایان بیمه ای دارد که شــامل 
درمان، بازنشســتگی، بیکاری و از کار 
افتادگی می شــود. اما با توجه به این 
که شغل راهنمای گردشگری فصلی 
بود، مشــمول قوانین بیمه نمی شد. 
هرچند با مذاکرات طوالنی در دهه ۸۰، 
پس از حذف حقــوق بیکاری، توافقی 
بین سازمان تامین اجتماعی و جامعه 
راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی برای 
بیمه راهنمایان گردشگری حاصل شد. 
بیمه موجود اگرچه مشــمول حقوق 
بیکاری نمی شــود امــا در این دوران 
بیماری، برای درمان و بازنشســتگی 

می تواند مفید باشد.
این راهنمای گردشــگری معتقد 
است: موازی کاری  و تعدد انجمن ها و 
اتحادیه های فعال در حوزه راهنمایان 
گردشگری سبب شده تا افراد این حوزه 
با نوعی بالتکلیفی روبه رو شوند و حتا 
آن عده ای که بیمــه تامین اجتماعی 
هســتند، هنوز بیمه بیکاری دریافت 

نکرده اند.
وی افزود: زمانی کــه توافق بیمه 
صورت گرفت تشــکل دیگری غیر از 
جامعه راهنمایان تور وجود نداشــت، 
سازمان تامین اجتماعی هم کد بیمه 
را به این تشــکیالت داد و راهنمایانی 
کــه می خواســتند بیمه شــوند از 
طریق این جامعه به ســازمان تامین 
اجتماعی معرفی می شدند. اما بعدها 
که تشکل های دیگری ایجاد شد، این 
تالش ها به حاشــیه رانده شد. حتی 
تالش شد کد بیمه از جامعه راهنمایان 

گرفته شود.
عضو جامعه راهنمایان ایرانگردی 
و جهانگــردی ادامــه داد: مــا قصد 
داشــتیم در دهه ۹۰ بیمه راهنمایان 
گردشــگری را وارد فاز دیگری کنیم 
و با به مشــارکت گرفتن آژانس های 
مسافرتی، خالء بیکاری را رفع کنیم. 
اما به خاطر کارشــکنی های سیستم 
وقت و ســوءمدیریت ســازمان وقت 
میراث فرهنگی و گردشگری، تالش ها 
بی نتیجه ماند. ســازمان وقت دیگر با 
بیمه راهنمایان گردشگری همکاری 
نکرد، حتــی بودجه ای کــه به عنوان 
کارفرما اختصاص مــی داد، قطع کرد 

و این هزینه را گردن راهنما انداخت.
اربابان همچنین با اشاره به خبر رفع 
چالش بیمه راهنمایان در بودجه های 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و بیمه حدود دو هزار 
راهنما با تخصیص ایــن اعتبار، اظهار 
کرد: بیمه که حق راهنمای گردشگری 
است و در گذشته هم ردیِف اعتبارات 
داشت، فقط قطع شــد. وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اگر می خواهد از راهنما حمایت کند، 

کمک بالعوض بدهد.  
بنابــر آخرین آمــار وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
حدود ۱۲ هزار و ۸۰ نفر کارت راهنمای 
گردشگری دارند. معاون گردشگری 
گفته است از بین این جمعیت نزدیک 
به چهــار هزار نفــر هر ســال کارت 
راهنمای گردشگری را تمدید می کنند 
و شاغل در این حوزه شناخته می شوند. 
راهنمایان گردشگری از آبان ماه سال 
گذشــته با آغاز تنش های سیاسی و 
توقف سفر گردشگران خارجی به ایران 
و پس از آن همه گیــری ویروس کرونا 
و محدود شدن ســفرهای خارجی و 

داخلی، بیکار شده اند.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

بهزودیگردشگرینیروهایآموزشدیدهاشراازدستمیدهد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

ممنوعیت تبلیغات و مشوق های 
سفر در دوران کرونا

در جلســه نظارت بــر اجــرای پروتکل های 
بهداشتی مدیریت بیماری کرونا، بر جلوگیری از 
تبلیغات و مشــوق های افزایش سفر نظیر بلیط و 

تورهای تخفیف دار تاکید شد .
در جلسه نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی 
مدیریت بیماری کرونا که طبق بند نخست مصوبات 
بیست و هشــتمین جلسه ســتاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا برگزار شد، حاضران بر لزوم نظارت 
و اطالع رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی بر فرایند سفرها تاکید کردند. در این 
جلسه مصوب شد که وزارتخانه مذکور با همکاری 
سایر ارگان ها و سازمان های ذی ربط، مدیریت اطالع 
رسانی و نظارت مناسب سفرها را به خصوص در ایام 
فاطمیه، عید نوروز و سایر مناسبت ها و تعطیالت 
پیش رو به عهده گیرد و از تبلیغات و مشــوق های 
افزایش سفر نظیر بلیط و تورهای تخفیف دار و امثال 
آن جلوگیری به عمل آید. همچنین زمینه اتصال 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به سامانه ماسک وزارت بهداشت فراهم خواهد شد 
تا از ورود گردشگران مبتال به ویروس کرونا به اماکن 
گردشگری پیش گیری شود. وزارت راه و شهرسازی 
نیز نظارت الزم بر ظرفیت مسافرگیری اتوبوس های 
بین شهری را مطابق پروتکل های وزارت بهداشت 
عهده دار شــد تا تدابیر الزم جهــت ایجاد تهویه 
مناسب در اتوبوس ها اتخاذ شود و عالوه بر کنترل 
سالمت مسافران از نظر ابتال به بیماری کووید ۱۹ 
هنگام صدور بلیط، زمینه کنترل وضعیت سالمت 
ایشان هنگام سوار شــدن به صورت الکترونیکی 

فراهم شود.
    

UNWTO با ثبت در
سیمرغ گردشگری ایران جهانی شد

ســازمان جهانی جهانگردی برند »سیمرغ« 
ایران را به رسمیت شــناخت. معاون گردشگری 
می گوید: با این اقداِم UNWTO ایران رسما وارد 

فهرست کشورهای دارای برند گردشگری شد.
ولی تیموری با اعالم این خبر گفت: ســازمان 
جهانی جهانگردی یکی از درگاه های اصلِی آغاز به 
کار رسمی برندهای ملی گردشگری کشورها است 
که در قالب گزارش هایی رســمی، برند کشورها، 
چیستی آنها و داستان موفقیت شــان را معرفی و 
روایت می کند. او معتقد است: معرفی تخصصی و 
بین المللی خوبی از برند گردشــگری ایران توسط 
ســازمان جهانی جهانگردی صورت گرفته است. 
برند ملی گردشگری ایران تصویری از یک سیمرغ 
به رنگ های »فیروزه ای« و »آجری« است؛ پرنده ای 
درحال پرواز که روی بال های آن ظرافت ُمقرنس، 
از عناصر تزئینی معماری سنتی به تصویر کشیده 
شده است. ُدم سیمرغ متشــکل از هفت پر است 
که مظهر تقدس این عدد در فرهنگ ایران و سایر 
ادیان و ملل اســت. رنگ های انتخاب شده نیز که 
برگرفتــه از رنگ غالب طبیعت و معمــاری ایران 
است. »ایران با شــکوه: تجربه متفاوت« نیز شعار 
گردشگری ایران است که در کنار سیمرغ نشسته 
است. در گزارشــی که سازمان جهانی جهانگردی 
در وب سایت ش منتشر کرده، آمده است: »ایجاد 
یک طرح تجاری ملی از سه ماهه آخر سال ۲۰۱۸ 
در دستور کار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی ایران قرار داشت. برای دستیابی به این 
هدف، پروژه تدوین سند راهبردی برای هویت ملی 
 برند آغاز شد. ایران برند ملی جدید خود را با عنوان
 Majestic Iran: A Different “

Experience” معرفی کرده است. 
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