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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

صنعت گردشــگری از پاییز 
سال گذشــته تحت تاثیر عوامل 
و مشکالت بسیاری قرار گرفت 
تا جایی که رفته رفته و در نهایت 
با تیر خالص کرونا شاهد آسیب 
و خســارت صد در صدی در این 

صنعت شدیم.
راهنمایان گردشگری بخشی 
از این صنعت بحران زده هستند 
که حتی به دلیل نداشتن بیمه، این 
روزها از بیمه  بیکاری هم بی نصیب 

مانده اند.
در صفحه گردشگری این هفته 
»توسعه ایرانی«،  به سراغ تعدادی 
از راهنمایان گردشگری موفق و 
باسابقه رفتیم و در مورد شرایط 
فعلی آنها؛ نظرشان درخصوص 
وامی که دولت در پــی کرونا به 
آن هــا اختصاص داده اســت؛ و 
پیش بینی شــان بــرای آینده 

گردشگری، جویا شدیم...
    

وام با 12 درصد سود برای قشر 100 
درصد آسیب دیده کارآیی ندارد

سیده مهسا مطهر ،  دبیر کانون 
راهنمایان گردشــگری سراسر 

کشور
من فعالیتم در حوزه راهنمایان، در 
حوزه های مشاور ســفر و گردشگری 
سالمت بوده و در این زمینه شرکتی هم 
در پارک علم و فناوری رشت داشتم که 
متاسفانه با شرایط اخیر هر سه این ها به 
طور کامل تعطیل شدند. همسرم نیز 
راهنمای گردشگری و صاحب آژانس 

خدمات مسافرتی هستند.
در این ســال ها به عنوان راهنمای 
گردشــگری، مربی راهنمایان، فعال 
صنفی و کارآفرین اســتارت آپ های 
گردشــگری مشــغول بوده ام و االن 
بــه خاطر اتفاقــات پیش آمــده بجز 
مجموعه ای که با آن ها در زمینه  تهیه ی 
راهنمای صوتی سفر همکاری می کنم 
و همچنین تدریــس، فعالیت خاص 

دیگری انجام نمی دهم.
با توجه به آژانس همسرم وامی که 
برای حوزه کارفرمایــی در نظر گرفته 
بودند مناسب نبود و من فقط برای وام 
راهنمایان درخواست دادم اما نتوانستم 
از این وام به دلیل شــرکتی که ســال 
گذشــته در رشت داشــتم و خودم را 
بیمه کرده بودم استفاده کنم و درواقع 
هم شرکت تعطیل شد و هم نتوانستم 

وام بگیرم.
اگرچه این وام اصال کافی نیست، اما 
برای من و خانواده ام که تمام درآمدمان 
از این صنعت بود و حاال هیچ درآمدی 
نداریم می توانســت گوشــه ی بسیار 

کوچکی از مشکالت را پوشش دهد.
وام با 12 درصد ســود آن هم برای 
قشــری که 100 درصد آسیب دیده و 
حدود 10 ماه هســت که بیکار است و 
حداقل تا یک ســال آینده این بیکاری 
ادامــه دارد و درآمد خاصــی ندارد به 
هیچ عنوان نمی تواند کارایی داشــته 
باشــد و حتی پرداخت این اقســاط 
در شــرایط بیکاری خود نیز مشکلی 

 افزون بر ســایر مشــکالت هســت.
در حوزه کارفرمایی هــم وامی که در 
نظر گرفتنــد انقدر ناکارآمــد بود که 
آژانس دار هایی همچون همســر من 
ترجیح دادند که از سر اجبار تعدیل نیرو 

کنند، اما از این وام استفاده نکنند.
این وام ها با این مبالغ اندک تنها در 
صورتی می تواند اندکی از مشکالت را 
حل کند که سود آن بسیار کمتر شود و 

یا پرداخت آن بخشودگی بخورد.
آینــده گردشــگری مخصوصا در 
ایران بســیار مبهم اســت. من مدام 
تحلیل های مختلف را در سطح جهان 
مطالعه می کنــم اما مشــکلی که در 
گردشگری ما وجود دارد خیلی مربوط 
به کرونا نمی شود و دلیل اینکه فعالین 
گردشگری در ایران دچار آسیب زیادی 
شدند این است که از آبان ماه یعنی چند 

ماه قبل از کرونا نیز بیکار شده بودند.
تاثیر این خسارات به نظر من خروج 
تعداد بسیار زیادی از افراد از این صنعت 
خواهد بــود. خروج نیروی انســانی 
بدترین اتفاقیســت که می تواند برای 
یک صنعت رقم بخــورد. افرادی که 
سالیان طوالنی آموزش دیدند کسب 
مهارت و تجربه داشــتند و نیروهای 
متخصص، با فرهنگ و با تجربه ی این 
صنعت هســتند. جایگزین شدن این 
افراد و بازگشت به نقطه ای که صنعت 
گردشگری در این سال ها قرار داشت 
حداقل 10 تا 15 سال زمان می برد که 
برای نیروی جدید فرصت خوبیست 
اما برای افــراد با ســابقه و همچنین 
برای رشد و رونق کلی این صنعت یک 

حرکت درجا زدن است.
من معتقدم کــه مــردم نباید در 
این دوران به ســفر بروند و نیازی هم 
نیست که آنان را ترغیب کنیم. ما باید 
بپذیریم که این دوران مانند یک دوران 
استراحت طوالنی اســت و قرار است 
که صنعت گردشگری در ایران یک تا 
دو سال خوابیده باشد. اما در این مدت 
می نوان کارهای زیرساختی انجام داد 
مثل برنامه ریزی هــا، تمرکز بودجه بر 
ســاخت تیزرهای تبلیغاتی و تدوین 
استراتژی های پســا کرونایی. بخش 
خصوصی هم روی مهارت افزایی خود 
کار کند تا بتواند بعدها قدرتمند تر به این 

میدان بازگردد.
مواردی همچون امنیت آســمان 
ایران، بی اعتمادی مردم بعد از قطعی 
اینترنت، دیــدگاه جوامــع در مقابل 
پروژه های ایران هراسی که وجود دارند 
از مهم ترین عوامل رکود گردشــگری 
هستند و در مقابل این موارد کرونا خیلی 
موضوع غیرقابل حلی نیست و ما در این 
مدت اگر قصد رونق گرفتن این صنعت 
را داریم باید روی اعتمادسازی جوامع، 

ایرالین ها و... کار کنیم.

 از وام دولتی استفاده نکردم، 
چون کارگشا نبود

رضا رحیمیان پور، کارشناس 
ارشــد جغرافیــا و برنامه ریزی 

توریسم
از این وام استفاده نکردم چون در 
حقیقت این وام با قوانین بسیار عجیب 
و غریبش قابل استفاده نبود. همچنین 
این مبلغ با توجه به نیاز و سبک زندگی 
راهنمایان، و شان و شخصیت آنان و 
اینکه چندین ماه بیکار هستند و این 
بیــکاری ادامه دار خواهــد بود اصال 

کارگشا نیست.
آینده  گردشــگری به نظــر من در 
دنیا روشــن اســت، اما در ایران یک 
مقدار سخت هست چون گردشگری 
صنعتی اســت که به اتفاقات و عوامل 
دیگر خیلی بستگی دارد و باید ببینیم 
که چه اتفاقاتی در حوزه های سیاسی 
و اقتصادی کشور رقم می خورد و چقدر 

تاثیر بر این صنعت می گذارند.
بهترین کار در زمــان کرونا تقویت 
زیرساخت ها و بنیه علمی، برنامه ریزی 
و بازنگــری در عملکــرد گذشــته و 
برنامه ریزی بهتر بــرای آینده در همه 

بخش های گردشگری است.
من فکر می کنم باید با کرونا کنار آمد 
و سفرها را به گونه ای انجام داد که مسائل 
بهداشتی آن رعایت شوند و سفرها به 

صورت محدود اتفاق بیافتند.
 در شرایط بیکاری چطور باید

 وام را بازپرداخت کنیم؟

مهریار احمــدی صوفیوند، 
مدرس ملی فدراســیون جهانی 

راهنمایان گردشگری
 من وام را ثبت نام نکردم دلیلش هم 
این بود که ما راهنمایان گردشــگری 
بدون احتســاب کرونا و با احتســاب 
اتفاقاتی که قبــل از کرونا افتاد یعنی از 
آبان ماه تا االن حدود 10 ماه اســت که 
بیکاریم. راهنمایی کــه االن کار ندارد 

چطور باید این وام را پس بدهد؟
به نظر من در آینده در حوزه تورهای 
خروجی و داخلی در اولین فرصت رونق 
خوبی خواهند گرفت و این عطشی که در 
ایرانی ها برای سفر هست باعث می شود 
که در اولین فرصت خیلی زود سفرها را 

شروع کنند. البته گرانی و باال رفتن نرخ 
دالر را هم باید به عنوان مشکل مهمی 

در نظر گرفت.
اما برای گردشگری ورودی به دلیل 
مشکالتی که قبل از کرونا در ایران پیش 
آمد؛ خیلی آینده روشــنی را متصور 

نیستم.
اما اینکه چطور می شود به صنعت 
گردشگری کمک کرد باید در زمانی که 
رکود هست حمایت های قاطع دولت 
از فعالین این حوزه مثــل هتل دارها، 
اقامتگاه های بومگــردی، راهنمایان 
گردشــگری، آژانس هــا، رانندگان 
وسیله های توریســتی، رستوران ها، 

اتفاق بیفتد.
و با این کار جلوی خروج افراد از این 
صنعت گرفته شود  چرا که به هرحال 
آن ها از یک صنعت بســیار پرریسک 
احتماال وارد یک کاری می شوند که در 

درآمد با ثبات تری داشته باشد.
همچنین می توان با نظارت بیشتر 
برای رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
مردم را ترغیب به سفر  با رعایت تمامی 
نکات کرد تا فعالین این حــوزه پویا و 
فعال شــوند و قســمتی از نیازمندی 
آنان به حمایت های دولت از این طریق 

رفع شود.
مبلغ وام برای قشری که بیکار 

است، اصال کافی نیست

آزاده خراسانی، رئیس انجمن 
صنفی راهنمایان گردشــگری 

کاشان و آران بیدگل
برای وام ثبت نام کردم اما با خطایی 
رو به رو شدم و سایت بانکی در تهران را 
به من نسبت می دهد در حالی که من 
جز در اســتان اصفهان حساب بانکی 

دیگری ندارم!
گرچه این مبلغ برای قشــری که 
ماه هاست بیکار است اصال کافی نیست.

من فکر می کنم در حــال حاضر و 
تا مرتفع شــدن بحران های فعلی الزم 
هســت تا ما راهنمایان گردشــگری 
به فکر شــغل و درآمد دیگری باشیم. 
من خودم به واســطه زبــان دومی که 
به آن مســلط هستم مشــغول تالیف 
کتاب هایی هســتم. با بررســی هایی 
که انجام دادم گمــان نمی کنم که ما 
حداقل تا ســال آینده بتوانیم توری را 
داشته باشــیم بنابراین می توان به این 
مدت به چشــم یک فرصت نگاه کرد 
برای تقویت دانــش و مهارت هایمان 
و حتی یادگیری زبان هــای دیگر و از 
این طریق هــم به خودمــان و هم به 

 صنعت گردشــگری کمــک کنیم. 
همچنین با تغییر ســبک های سفر و 
برگزاری تورهای انفرادی و یا با جمعیت 
کمتر می توانیم در ایام کرونا به ســفر 
ادامه بدهیم و از این طریق هم فعالین 
گردشگری می توانند به فعالیت خود 
ادامه دهند هم اینکه با اجرای تورهای 
کوچک در سایر استان ها  شاهد افزون 
مسافر در استان های شمالی و باالبردن 
آمارهای شیوع بیماری در این مناطق 

نباشیم.
 من فکر می کنم برای دوران پســا 
کرونا اقداماتی همچون تعطیلی دو روز 
آخر هفته، دادن ســهمیه بنزین، ارائه 
تخفیف و موارد این چنینی می تواند به 
دوباره در حرکت آمدن چرخ های این 

صنعت کمک بکند. 
این وام دردی از مشکالت 

راهنمایان دوا نمی کند

ســعید ایوبــی، راهنمای 
گردشگری فرهنگی انگلیسی و 

استانبولی زبان به مدت 12 سال
من به عنوان راهنمای تور 12 سال 
هست که تورهای ایرانگردی و همینطور 
خارجی بســیاری را هدایت کردم. در 
چند سال اخیر در زمینه تورهای ورودی 
ترکیه در ایــران فعالیت داشــتم که 
متاســافانه چندین ماه هست من هم 

مانند سایر همکارانم بیکار هستم.
در ابتدا که اعالم شد برای وام ثبت 
نام کنید در سامانه کد ملی من را خطا 
می داد و نمی توانستم ثبت نام کنم و بعد 
از چند روز که اعالم شد مشکل خطای 
کد ملی ها برطرف شده ثبت نام را انجام 
دادم و سپس پیام آمد که درخواستتان 
با تاخیر ارسال شــده و به شما این وام 

تعلق نمی گیرد!
البته من پیش از ثبت نام هم قید این 
وام را زده بودم چراکه این مبلغ دردی از 

مشکالت راهنمایان دوا نمی کند.
شغل راهنمای گردشگری و در کل 
آینده گردشگری منوط به سیاست های 
کلی کشور هست که آیا واقعا می خواهیم 
گردشگر بیاید یا خیر... وقتی که تعریف 
اقتصاد بر مبنای فروش نفت هســت 
زیاد به گردشــگری بها داده نمی شود 
و متاسفانه در ســال های اخیر دیدیم 
که گردشگری ایران دارد لنگان لنگان 
پیش می رود و سیاست جامع و هدف دار 
ندارد. این صنعت در ایران آینده بسیار 

مبهم و پر ریسکی دارد.
در ایام کرونا خدمــات باید از طرف 
تور اپراتورها به حداقل برسد  و سفرها را 
باید به سمت سفرهای هدفدار با ماشین 
شــخصی و همراه با رعایــت پروتکل 
های بهداشتی هدایت کرد. همچنین 
تورهای طبیعت گردی  از ریســک به 

نسبت کمتری برخوردار هستند. 
مسافران وسایل شخصی، غذای 
مورد نیاز خودشــان را در سفر همراه 
ببرند تا سطح تماس با جامعه مقصد 
بــه حداقل برســد. بهبود شــرایط 
گردشگری در حال حاضر و با شرایط 
کلی کشور فعال تنها برای بازار داخلی 
می تواند اتفاق بیفتد. بــرای دوران 
پســا کرونا بهتر اســت دولت برنامه 
مدونــی را ترتیب بدهد تــا بتواند از 
حداکثر توان خود در جذب توریست 
خارجی اســتفاده کند و از این طریق 
بخشــی از کمبودها و خسارت های 

ایــن دوران جبران شــود. حضور در 
نمایشگاه ها و دعوت از تور اپراتورهای 
کشورهای مختلف و دادن اطمینان 
برای ســالمت تورها می تواند برای 

دوران پسا کرونا راهگشا باشد.
وام این قشر زحمتکش باید 

بالعوض باشد، نه با بهره

شــهرزاد حرثی روزبهانی، 
راهنمای گردشــگری فرهنگی 

انگلیسی زبان در لرستان
من بــرای وام ثبت نام نکــردم. ما 
راهنمایان گردشگری به عنوان سفیران 
صلح، بعنوان خط مقدم گردشگری و 
بعنوان اولین کسانی که از جان و دل به 
معرفی ایران با توریست می پرداختند 
در این شرایط ســخت انتظار حمایت 
بیشتری از دولت داشتیم. نه وامی که در 
این شرایط بیکاری طی اقساطی همراه 
با بهره باید برگردانده شود! ای کاش این 
وام برای این قشر زحمتکش بالعوض 
بود.  صنعت گردشگری سومین صنعت 
پولساز جهان است اما اینکه آینده آن 
در کشورمان به چه صورت رقم بخورد 
ارتباط مستقیم با سیاست های دولت 
دارد. اگــر دولت نظر مثبــت و تمرکز 
بیشتر در گردشگری داشته  باشد یقینا 
با توجه به منابع عظیم ایران پیشرفت 
بزرگی حاصل میشود. در غیر این صورت 
گردشــگری ایران به حاشیه کشیده 
می شود.  درایام کرونا  صنعت گردشگری 
را با تولید محتوا ارزشمند زنده نگه داشت 
و هرچند مریض و ناتوان اما به پیش برد 
و سفرها را تا زمان عبور از این بحران به 

صورت انفرادی اجرا کرد.
برای دوران پسا کرونا می توان با توجه 
به راهنمایان و اختصاص فضای بیشتری 
به گردشــگری و حمایت از سمن های 
گردشگری و همچنین توزیع کوپن سفر 
بین خانواده هــای ایرانی و تعطیلی دو 
روز اخر هفته با هدف گسترش فرهنگ 

سفر، اقدام کرد.
برای وام ثبت نام نکردم

قاســم نعیمی، کارشناسی 
مدیریت جهانگردی 

برای وام کرونا ثبت نام نکردم. به 
دلیل اینکه گردشــگری در روزهای 
خوب اش ســبب افزایش ارزآوری و 
همچنین رونق اقتصاد داخلی کشور 
بوده و حاال که در این روزها رتبه اول 
خسارت و آســیب را در میان سایر 
کســب و کارها داشــته و روزهای 
بسیار سختی را فعالینش تجربه می 
کنند؛ مورد کم لطفی مسئولین واقع 

شده است.
ســعادت در تغییــر اســت. در 
وضعیت کنونی برنده کسی است که 
بتواند با ســرعت بیشــتری خود را با 
شــرایط وقف دهد. پس نیاز به خلق 
ایده هــای نو در صنعت گردشــگری 
خواهیم داشــت. اما در حــال حاضر 
با رعایــت پروتکل های بهداشــتی و 
آموزش آن به مردم و آگاهی رســانی 
 می توانیم آن ها را به سفرهای انفرادی

 ترغیب کنیم.

چندوچون وام کرونایی دولت در گفت وگوی »توسعه ایرانی« با شماری از راهنمایان گردشگری؛

سفیران فرهنگی دیروز، فراموش شدگان امروز!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سفر به سمیرم شهر هزار چشمه
آبملخواقعادشمنملخهاست

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

در یکی از سفرهایمان به استان اصفهان، بر آن 
شدیم سری به شــهر هزار چشمه این استان زیبا 
یعنی شهر سمیرم بزنیم. سمیرم در جنوب اصفهان 
و در دامنه های دنا واقع شده اســت. پس پر بیراه 
نیست پر آب و به هزار چشمه معروف باشد. طبق 
معمول صبح روز پنجشنبه راهی اصفهان شدیم 
و نهار را در کنار زاینده رود خوردیم. اســتراحت 
کوتاهی کردیم و از خنکای زاینده رود لذت بردیم 
و به سمت سمیرم حرکت کردیم. به شهر سمیرم 

که رسیدیم، به سمت آبشار سمیرم رفتیم. 
این آبشار که آن را عروس زاگرس نیز می نامند، 
یکی از پرطرفدارترین جاذبه های طبیعی سمیرم 
محسوب می شود و در ۴ کیلومتری شرق سمیرم 
و در یک دره واقع شــده و با شکوه تمام از میان دو 
دیواره سنگی به پایین فرو می ریزد. سکوهایی در 
اطراف آبشــار وجود دارند که بهترین مکان برای 
برپا کردن کمپ و شب مانی است و ما نیز شب را با 
صدای آب به صبح رساندیم. لذت خوردن صبحانه 
کنار آبشار بلند 35 متری در حالی که باد قطرات ریز 
آب را روی صورتت می نشاند به واقع وصف ناشدنی 
است. بعد از صرف صبحانه به سمت پارک دریاچه 
رفتیم که در داخل شــهر سمیرم واقع شده است. 
این پارک مکانی است آرام با دریاچه ای نیلگون در 
میان درختان قد برافراشته با منظره ای تماشایی از 
کوه با صالبت دنا. قایق هایی در اطراف دریاچه بود 
که بهترین تفریح برای کودکان محسوب می شد. 

پدرها و کوچکترها مشغول قایق سواری شدند و 
ما نیز از فرصت پیش آمده اســتفاده کردیم و نهار 
را آماده کردیم. بعد از نهار گشتی در شهر سمیرم 
زدیم. در ابتدا به سراغ مسجد جامع شهر رفتیم چرا 
که شبستان این مسجد معروف است. این شبستان 
با تمام شبستان های مساجد فرقی بارز دارد و آن 
هم این است که شبستان مسجد سمیرم در عمق ۴ 
متری زمین و در فضایی به مساحت 200 مترمربع 
به صورت چهار طاق با ســقف های گنبدی شکل 
و قوس های متفاوت ســاخته شده است و مسجد 
روی آن بنا شده است. بعد از مسجد به سراغ حمام 
قدیمی خانعلی رفتیم که پس از بازسازی تبدیل به 
موزه مردم شناسی شده است. البته در اطراف این 
حمام تاریخی، چندین آسیاب مخروبه نیز وجود 
دارد که چیز زیادی از آن ها باقی نمانده است. شب 
را در ســمیرم منزل یکی از اقوام گذراندیم. خب 
شنبه نیز تعطیل بود و بهترین فرصت که مکان های 
بیشــتری را ببینیم. صبح این شــنبه را برعکس 
تمامی شنبه های تقویم با لبخند شروع کردیم و 
به همراه دوستان و میزبان مان به سمت روستای 
آب ملخ رفتیم. همیشــه عکس هایی که از آبشار 
آب ملخ دیده بودم به گونه ای بود که فکر می کردم 
عکاس در تنظیمات دوربین دست برده است که 
اینقدر آب سبز اســت اما بعد از رسیدن به اینجا 
فهمیدم که عکس ها عین واقعیت است. این آبشار 
دو طرفه شاهکار طبیعت است و از هر دو طرف آن 

آب جریان دارد. 
صدها سال قبل تکه ســنگ بزرگی در مسیر 
رودخانه افتاد و جریان آب را مسدود کرده است؛ 
اما آب با قدرت فرســایش خود به تدریج مسیری 
تونل مانند به طول ۸0 متر در میان ســنگ ایجاد 
کرده است و امروزه آب چشــمه های موجود در 
کوه ها و صخره های اطراف ایــن تونل طبیعی، از 
دو طرف دیواره های شمالی آن به پایین می ریزد. 
خزه ها فرش مخملی سبزی بر دیواره های تونل ها 
گســترانیده اند و رقص خزه ها بر اثر حرکت آب 
روی آن ها، منظره ای خلق می کند که هیچ وقت از 
دیدن آن سیر نمی شوید. جالب است آب این آبشار 
دشمن ملخ ها و آفات است و به همین دلیل آن را 
آب ملخ نامیده اند. هرچند که از زیبایی اینجا سیر 
نمی شویم اما باید راه بازگشت را در پیش بگیریم.   

سفرنامه 
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