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گرفتن ویــزای ایــران کار چندان 
راحتی نیست و توریست ها برای گرفتن 
ویزای ایران باید زمان زیادی را در انتظار 
بمانند تا به درخواستشــان پاسخ داده 
شــود. حاال مدتی اســت که به گفته 
تورگردانان ایــن معطلی برای دریافت 
ویزای ایران بیش از گذشته شده است. 

با آن که طبق آخرین مصوبه ستاد 
ملی کرونا محدودیت صدور ویزای ایران 
به ویژه برای گردشگران خارجی برداشته  
شده است، اما به گفته تورگردانان صدور 
ویزای ایران بیشتر از دو هفته می شود با 
اختالل مواجه شده است و  پاسخ شفافی 
برای این وضعیت وجود ندارد و در صورت 
ادامه آن، بازار گردشگری ایران حتماً با 

مشکل جدی مواجه خواهد شد. 
شایعة خبر ازسرگیری صدور ویزا 

برای گردشگران خارجی! 
با شــیوع کرونا در جهان بسیاری 
از کشــورها با رکود گردشــگر مواجه 
شدند. خبر ازســرگیری صدور ویزای 
توریستی برای گردشــگران خارجی 
به ایران بعد از دو ســال سخت، یکی از 
بهترین خبرهایی بود که به گوش فعاالن 
این حوزه رســید. البته افتادن صنعت 
گردشگری ایران به راه سنگالخ به  پیش 
از شیوع کرونا و پیش تر از آن برمی گردد 
و درواقع زنگ کسادی بازار از سال 98 
به صدا درآمده بود. در ســال 98 طبق 
برآوردها باالی 32 هزار میلیارد خسارت 
دیدیم و خبر ازسرگیری صدور ویزای 
توریســتی همچون باد به بادبان های 
کشتی گردشگری ایران وزید. بااین حال 
همچنان مشــکالت صدور ویزا مانند 

سابق به قوت خود باقی است. 
همان طور که پیش تر هم به آن اشاره 
شد تورگردانان از اینکه بیش از دو هفته 
است به درخواست ویزای گردشگران 
پاسخی داده نشده است اعالم نارضایتی 
کرده اند. آن ها گفته انــد در این مدت، 
شاید معدود افرادی موفق شده باشند 
ویزای ایران را بگیرند. در یک مورد نیز 
ویزای یک نوزاد شش ماهه پس از 2۰ روز 
صادر شده، درحالی که ویزای مادرش 

پیش تر صادر شده بود.
آژانس های گردشگری، توراپراتورها 
و همچنیــن مســئوالن مربوطه در 
معاونت گردشگری می گویند: اخالل 
در صدور ویزا بدون آن که پاسخ شفاف 
و واضحی از سوی وزارت خارجه، مرجع 
صادرکننده ویزا وجود داشــته باشد، 
رخ  داده اســت. وزارت خارجــه طبق 
مصوبه ســتاد ملی کرونا گفته فقط به 
کشورهایی که درگیری شدید با کرونا 
دارند ویزا نمی دهد. در آخرین مصوبه 
این ســتاد صدور ویزا فقط برای اتباع 
چند کشور آفریقایی متوقف شده بود. 
بااین وجود، تورگردانان می گویند تمام 
درخواست های ویزا که در دو هفته اخیر 
ثبت شده بدون پاسخ مانده است. با اداره 
روادید در وزارت خارجه هم که تماس 
گرفته می شود پاسخ دقیق و واضحی 

دریافت نمی شود.با استناد به گفته یکی 
از توراپراتورها نزدیک به 2۰ روز شــده 
که درخواست های ویزای گردشگران 
متقاضی سفر به ایران را در سایت ویزای 
الکترونیک وزارت خارجه ثبت شده، اما 
هنوز جواب هیچ یک از آن درخواست ها 
نیامده است و وزارت خارجه نیز پاسخ 
روشنی نمی دهد و فقط گفته در دست 
بررسی است و حاال آن ها نمی دانند به 
توریستی که معطل مانده، چه پاسخی 

بدهند.
 سنگ اندازی در مسیر 

درخواست های سفر به ایران 
بسیاری از فعاالن حوزه گردشگری 
بر این باورند که نبود ویزا می تواند صنعت 
گردشگری، سالمت و تجارت یک کشور 
را بهبود ببخشــد. درحال حاضر که با 
شــروع دوباره درخواست های سفر به 
ایران از سوی کشورهایی مانند عمان، 
قطر، کویت و امارات بــرای درمان و از 
کشورهای اروپایی برای سیاحت مواجه 
شده ایم نیازمند تصمیم گیری سریع 
در این خصوص هســتیم تــا راه ورود 

را برای گردشــگران خارجی تسهیل 
کنیم. بااین حال ظاهراً درخواست ها با 
ایرادگیری های عجیب که قابل اصالح 
است، رد می شــود. روند رسیدگی به 
درخواســت ها و صدور ویزا به شــدت 
کند شده اســت. اداره روادید در وزارت 
خارجه در بیشتر مواقع به تلفن ها پاسخ 
نمی دهد. هیچ جواب روشــنی وجود 
ندارد که به آژانس یا گردشگر خارجی 
داده شود. طبیعی است که آن ها دلسرد و 
منصرف شوند. هرروز سنگ اندازی برای 
گردشگری بیشتر می شود. اگر صدور 
ویزا را متوقــف کرده اند یا رویه دیگری 
را در پیش گرفته اند باید به آژانس های 

گردشگری اطالع بدهند. 
این در حالی است که به علت شیوع 
ویروس کرونا دو کشور چین و هند که 
از مهم ترین مقاصد گردشــگری آسیا 
هستند به شدت آسیب دیده اند؛ وضعیت 
ایران از این نظر در شرایط فعلی بسیار 
بهتر از کشورهای گردشگرپذیر دیگر 
است. اگر دقت کنید درحال حاضر آمار 
چندانی از وضعیت ترکیه در رسانه ها 
وجود ندارد و این کشور به شدت در حال 
تبلیغات برای جذب توریست است اما 
متأسفانه در ایران دست به خودتحریمی 
زده  ایم و درها را روی خود بســته ایم تا 
توریست وارد نشود؛ آن عده ای هم قصد 
ورود به کشور را دارند آن قدر با سختی 
مواجه می شــوند که عطــای آمدن را 
لقایش می بخشــند. یکی از مشکالت 
تورگردان ها هم همین موضوع است. 
آن ها می گویند با هزار ســختی افراد را 
متقاعد می کنیم که به ایران بیایند اما 

حاال با مشکل ویزا مواجه شده ایم. 
دود عدم صدور ویزا در چشم 

تورگردانان و آژانس ها 
به دنبال این وضعیت، هفته گذشته 

جامعــه تورگردانان ایــران مذاکراتی 
با مقامات مربوطــه در وزارت خارجه 
داشت و از رفع محدودیت و مشکل در 
صدور ویزای ایران خبر داد. این تشکل 
به تورگردانان اطالع داد که در پی توقف 
ویزای متقاضیان کشــورهای اروپایی 
ازجمله فرانسه و انگلیس، پیگیری های 
الزم به عمل آمد و مقرر شد صدور ویزاها 
بالفاصلــه و از همان روز انجام شــود. 
باوجوداین پیگیــری و قول همکاری، 
اما تورگردانــان می گویند تغییری در 
وضعیت ایجاد نشده و همچنان بیشتر 
درخواســت ها که از هفته های پیش 

ثبت شده، بی پاسخ مانده است.
به گفتــه یکــی از تورگردانان در 
اصفهان ۱2 روز از ثبت درخواست ویزا 
برای گردشگران اروپایی گذشته است، 
با این که گفتند اوضاع درست شــده، 
اما هیچ اتفاقی نیفتاده است و چند نفر 
انگشت شمار موفق شده اند ویزا بگیرند. 
اما چه معیاری وجود دارد؟ دستورالعمل 
تغییر کرده؟ چه شــده است؟ این که 
می گویند درخواســت ویزا در دست 
بررسی است آن هم برای توریستی که 
همه جزئیات و برنامه سفرش را از قبل 

اعالم کرده است چه معنایی می دهد؟
مدیر یــک آژانس گردشــگری در 
شیراز در اعتراض به تأخیر ایجاد شده 
در روند رســیدگی به ویزای ایران که از 
یک روز به 2۰ روز رســیده است، گفته 
است مسافرانی داشته که پاسخ ویزای 
آن ها با تأخیر زیاد و بعد از زمان سفرشان 
به ایران آمده و همین باعث کنسل شدن 
سفرشان شده اســت. اگر این ضربه به 
بازار گردشــگری ایــران و تورگردانی 
نیســت، پــس چیســت!؟ آن هم در 
شرایطی که جذب گردشگر به سختی 

و با پیگیری های فراوان اتفاق می افتد.

یکی از تورگردانان نیز از دشــواری 
جذب گردشگر به ایران چنین می گوید: 
بر اساس تجربه شش ساله ام، فقط ۱۰ 
درصد درخواست ها به تور و سفر ایران 
تبدیل می شود. برای هر سفر دست کم 
3۰ ایمیل ردوبدل می شــود. بعدازآن 
همه ســختی، تازه فرآیند گرفتن ویزا 
شروع می شــود، تازه این شرایط برای 

اتباع کشورهای خاص سخت تر است.
طبــق اظهــارات آژانس هــای 
گردشگری و تورگردانان، تا پیش ازاین، 
روند رسیدگی و پاســخ دهی به ویزای 
اتباع آمریــکا، انگلیس و کانــادا که به 
آن ها کشورهای خاص گفته می شود، 
طوالنی بود که گاه بیش از یک ماه زمان 
می برد و برای باقــی اتباع خارجی این 
فرایند کمتر از سه روز طول می کشید 
و در مواردی ۴8 ساعته ویزا صادر شده 
است. وزارت خارجه بارها از سرعت عمل 
صدور ویزای ایران و پاسخ دهی تا کمتر از 

سه روز سخن گفته بود. 
ویزاهای کاری و سالمت هم با 

مشکل روبه رو شده 
مشکل عدم صدور ویزا تنها مختص 
توریست ها نیست. بسیاری از تجار هم 
برای آمدن به ایران با مشــکل روبه رو 

شده اند. یک تبعه چینی که حدود ۱۰ 
روز پیش بــرای دریافت ویزای تجاری 
ایران اقدام کرده، با توجه به فرارسیدن 
زمان ســفرش از طریق دعوت کننده 
ایرانی پیگیر شده و این پاسخ را از اداره 
روادید در وزارت خارجه گرفته اســت: 
»در دست بررسی است. منتظر بمانید. 
جواب  ویزا معموالً تــا یک هفته کاری 
خواهد آمد.« چینی ها جزو اتباع خارجی 
هستند که بدون ویزا می توانند به ایران 
سفر کنند، اما کرونا مقررات این کشور 
را تغییر داده و سخت تر کرده است، آن 
تبعه چینی می گوید برای برگشت به 
کشورش باید مدارک ویزای جایی را که 
به آن سفرکرده است ارائه کند و نشان 
دهد که به انگیزه توریستی از کشور خارج 
نشده، به خاطر کرونا هنوز مرزهای چین 
برای سفرهای توریستی باز نشده است.

از موارد دیگری که در چند سال اخیر 
بسیار دیده می شــود موارد سالمت و 
گردشگری سالمت است. پیشرفته بودن 
تجهیزات پزشکی و پزشکان خوب، ایران 
را تبدیل به گزینه ای به صرفه در حوزه 
پزشکی برای کشورهای همسایه کرده 
است. از ســوی دیگر تغییرات نرخ ارز 
موجب شده تا ایران برای توریست های 
خارجی ارزان تر از قبل شــود و همین 
امر باعث قرارگیری ایــران در مقاصد 
انتخابی گردشگران سالمت شده است. 
اما در این مورد هم یکی از مشــکالت 
مهم بالتکلیفی ویزا است به طوری که 
توریست های نمی دانند آیا می توانند به 

ایران سفر کنند یا خیر؟
ضرورت نجات بخش خصوصی 
بازار گردشگری از رکود فعلی 

پیشــنهاد کارشناســان این حوزه 
این اســت که وزارت امــور خارجه باید 
برای تســهیل ویزای توریســت های 
ورودی هرچــه زودتــر تصمیم گیری 
کند، زیرا دیگر بخش خصوصی حاضر 
در بازار گردشــگری ایران بیشتر از این 
نمی توانــد در رکود فعلــی باقی بماند. 
شکی نیست کســی که در این شرایط 
قصد ســفر بین المللــی دارد آن هم از 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا که 
توریست های مرفه محسوب می شوند 
استانداردهای سالمت و کرونا را به شکل 
حداکثری رعایت می کند. شرکت ها و 
استارت آپ هایی هم که در حال جذب 
این توریست ها هســتند از نخبه های 
اکوسیســتم اســتارت آپی و فضــای 
گردشگری هستند و مالحظات داخلی در 
زمینه پروتکل ها را حتماً رعایت خواهند 
کرد.ایران با داشتن پتانسیل های زیاد 
می تواند یکی از قطب های گردشگری، 
ســالمت و تجارت در جهان باشــد اما 
نبود مدیریت صحیح و نگاه های درست 
به این مسئله ایران را تبدیل به کشوری 
کرده است که برای سفر به آن باید زمان 
طوالنی برای گرفتن ویزا طی شود. با توجه 
به شرایط این روزها جذب توریست از هر 
نوع آن می تواند کمک بزرگی به اقتصاد 
به زانو درآمده کشور باشد، موضوعی که 
انگار مسئوالن به آن توجهی نمی کنند 
و در پی  سنگ اندازی بیشتر در این زمینه 

هستند. 

وزارت خارجه، بدون هیچ دلیل روشنی به درخواست های ویزای گردشگران پاسخ نمی دهد

بالتکلیفی تورگردانان در هنگامة رکود 

گفتوگو

چندی پیش آگهی تحت عنوان »تربیت مددکار اجتماعی 
در شش جلسه« توسط سازمان تبلیغات اسالمی منتشر شد؛ 
در حالی این آگهی در رســانه ها منتشر شد که بدیهی است 
افراد تنها با شرکت در جلسات آموزشی و حضور در دوره های 
چندساعته نمی توانند رشته تخصصی مددکاری اجتماعی را 

آموزش ببینند.
حتی نگاه کوتاهی هم بر علم و جایگاه مددکاری اجتماعی 
در ایران حکایت از سابقه ۶3 ســاله این حرفه در دانشگاه ها 
دارد. رشته ای که در دانشــگاه ها جایگاه علمی و تخصصی 
خود را پیدا کرده و سال هاست به عنوان رشته ای دانشگاهی 
در دانشــگاه های تابع وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی و وزارت علوم در مقاطع مختلف دانشــجو جذب 
می کند و فارغ التحصیالن این حرفه بعد از گذراندن ترم های 
تحصیلــی، چندتــرم دوره کارورزی و یادگیری روش های 
مختلف مددکاری اجتماعــی و... می توانند وارد عرصه کار و 

خدمت شوند.
مددکاری حرفه ای تخصصی است

در همین راستا،  رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران 
برای جلوگیری از ورود افــراد غیرمتخصص به این حرفه بر 

لزوم تصویب طرح تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی 
جمهوری اســالمی ایران تأکیــد کرد و یکــی از مهم ترین 
کارکردهای این طرح را در راســتای دفاع از حقوق مردم و 
ذی نفعان حوزه مــددکاری اجتماعــی و تعیین صالحیت 
حرفه ای کلیه مددکاران جهت فعالیت در عرصه های خدمات 

اجتماعی کشور دانست.
سید حسن موسوی چلک، با اشاره به تاریخچه مددکاری 
اجتماعی ایران گفت:  مددکاری اجتماعی رشته ای دانشگاهی 
و علمی است این حرفه رشــته ای تخصصی است که توسط 
افراد متخصص باید ارائه خدمت شود. لذا هرگونه ورود افراد 
غیرمتخصص، تعرض به حریم تخصصی و علم و دانش است؛ 
این تفکر که »هر کسی نیت کار خیر دارد، مددکار اجتماعی 

است«، مورد تایید نیست.
موسوی چلک با اشــاره به تأثیر ورود افراد غیرمتخصص 
به رشــته مددکاری اجتماعی بر جامعه می گوید: زمانی که 
افراد غیرمتخصص وارد هر حرفه ای ازجمله روانشناســی، 
جامعه شناسی و مددکاری و... شــوند، حتی اگر افراد سالم، 
متعهد و نوع دوستی باشند، به واسطه نداشتن دانش، مهارت 
و تخصص و عدم شناخت اصول حرفه ای و پایبندی در اصول 

استراتژی های مددکاری اجتماعی، با انجام کارهایی، اصول 
تخصصی و حرفه ای مددکاری اجتماعی را خدشه دار می کنند 

و این برخالف اخالق حرفه ای است.
ورود افراد غیرمتخصص باعث ضرر است

به گفته موســوی چلک، ورود افــراد غیرمتخصص به 
حوزه مــددکاری اجتماعی موجب می شــود تا خدماتی 
که این افــراد ارائه می کنند در بســیاری از مواقع نه تنها به 
نفع خدمت گیرندگان نباشــد بلکه به ضرر آن ها باشــد. از 
ســوی دیگر ازآنجایی که وزارت علوم و وزارت بهداشــت 
دانشجوی رشته مددکاری اجتماعی می پذیرد، ورود افراد 
غیرمتخصص به این حوزه، بی احترامی به قانون اســت. لذا 
اینکه فکر کنیم هرکســی می تواند با برگــزاری دوره های 
چندروزه و چندساعته مددکار اجتماعی تربیت کند ظلم و 

خیانت در حق این حرفه است.
مددکاری فرآیندی پیچیده است

او با بیان اینکه هــدف مددکاری اجتماعی به زیســتن 
اجتماعی مردم است، گفت: به نظر ورود افراد غیرمتخصص 
به این حرفه هرج ومــرج را در حوزه تخصصــی مددکاری 
اجتماعی ایجاد می کند. بســیاری از این افراد به دلیل اینکه 

اصول مددکاری اجتماعی را نمی دانند، نمی توانند اصول را 
پیاده کنند؛ تفاوت های فردی را نمی دانند، اصل مشارکت  را 
پیاده نمی کنند، اصل رازداری و پذیرش را بلد نیستند. فرآیند 
مددکاری اجتماعی، فرآیندی بســیار پیچیده و تخصصی 
است. متأسفانه در بسیاری از مواقع ورود این افراد غیرمرتبط 
اصول، ارزش ها و فرآیندها، مهارت ها، تکنیک ها و مبانی نظری 
مددکاری اجتماعی را به چالش کشیده است و انتظار می رود 
دو وزارتخانه علوم و بهداشت به عنوان متولیان صدور مجوز 
مراکز آموزش عالی در این زمینه سکوت نکنند. زیرا سکوتشان 
ظلم در حق این حرفه و حرفه های دیگر است. سازمان اداری 

و استخدامی باید در این حوزه ورود کند.

رویه ای که موسوی چلک آن را ظلم و خیانت در حق این حرفه دانست؛

ورود غیرمتخصصان به رشته تخصصی و پرپیچ وخم »مددکاری اجتماعی« 

تورگردانان از اینکه بیش از 
دو هفته است به درخواست 
ویزای گردشگران پاسخی 

داده نشده است اعالم 
نارضایتی کرده اند. آن ها 

گفته اند در این مدت، 
شاید معدود افرادی موفق 
شده باشند ویزای ایران را 

بگیرند

تغییرات نرخ ارز ایران را  
برای توریست های خارجی 

به مقصدی جذاب تبدیل 
کرده و همین امر باعث 

قرارگیری ایران در مقاصد 
انتخابی گردشگران سالمت 

شده است. اما بالتکلیفی 
ویزا در این میان یکی 
از مشکالت مهم است 

به طوری که توریست ها 
نمی دانند آیا می توانند به 

ایران سفر کنند یا خیر؟
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ریحانه جوالیی

جدیدترین آمار دانش آموزان 
واکسینه شده  در کشور

وزارت آموزش وپــرورش آخریــن آمــار از 
واکسیناسیون در نظام آموزشی کشور را اعالم کرد 
که بر اساس آن تاکنون 
8۶ درصد دانش آموزان 
۱2 تا ۱8 ســاله دز اول 
واکســن کرونــا و ۷۶ 
درصد دز دوم واکسن 

خود را نیز دریافت کرده اند.
به گزارش خبرآنالین، طبق اطالعات اعالمی از 
شبکه شاد تعداد تزریق دز اول واکسن در جمعیت 
دانش آموزی پنج میلیون و ۵9۱ هزار و ۱۷9 مورد 
و تعداد تزریق دز دوم چهار میلیــون و 932 هزار و 

8۵ مورد است.
    

پروانه تاکسیرانان واکسن نزده 
تعلیق شده است

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
گفت: حدود پنج درصد از رانندگان تاکسی در سراسر 
کشــور هنوز نسبت به 
انجام واکسیناســیون 
اقدام نکرده اند،بر اساس 
مصوبه ستاد ملی کرونا 
فعالیت این دســته از 
افراد به حالت تعلیق درآمده و پروانه کارشان تعلیق 

شده است.
به گزارش میزان، مرتضی ضامنی بیان کرد: برابر 
استعالم هایی که ما از سامانه ایران من انجام داده ایم 
حدود پنج درصد از رانندگان تاکسی در سراسر کشور 

هنوز نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام نکرده اند.
    

قوه قضائیه اعالم کرد؛
راننده، مقصر تصادف اتوبوس 
خبرنگاران در نقده شناخته شد

قوه قضاییه اعالم کرد: پیگیری های یک مقام 
آگاه قضائی نشــان می دهد، هیئت کارشناسی 
بررسی پرونده سانحه 
اتوبوس خبرنگاران در 
نقده، راننــده را مقصر 
دانسته است.به گزارش 
مهر، قوه قضائیه اعالم 
کرد: با توجه به اینکه موضــوع تصادفات موضوع 
فنی است پرونده به کارشناسان فنی دادگستری 
ارجاع می شــود و بر اســاس نظرات کارشناسان 
دادگستری اتوبوس نقص فنی نداشته و سالم بوده 
و نیروی انتظامی نیز برای این وسیله نقلیه مجوز 

تردد صادر کرده است.
دوم تیرماه تعدادی از خبرنگاران محیط زیست 
برای بازدید از دریاچه ارومیه به دعوت ســازمان 
حفاظت محیط زیســت و ســتاد احیای دریاچه 
ارومیه از تهران به ارومیه اعــزام و بر اثر واژگونی 
اتوبوس دچار حادثه شدند. در این حادثه ریحانه 
یاســینی خبرنگار ایرنا و مهشاد کریمی خبرنگار 
ایســنا جان باختند و 2۱ خبرنگار دیگر مصدوم 

شدند.
    

 کرایه اتوبوس های تهران
 در شب دو برابر شد

رئیس شورای شهر تهران توضیحاتی درباره نرخ 
کرایه حمل ونقل عمومی طی سال ۱۴۰۱ ارائه داد 
و گفت: دو برابر شــدن 
کرایه اتوبوس ها هنگام 
شب برای ســال آینده 

تصویب شد.
به گــزارش فارس، 
مهدی چمران درباره نــرخ کرایه های حمل ونقل 
عمومی در ســال ۱۴۰۱ اظهار کرد: دو برابر شدن 
نرخ اتوبوس ها برای شب که مسافر کمتری دارند 

تصویب شد.
    

فوت ۴ نفر در پی حوادث 
زودهنگام چهارشنبه آخر سال!

رئیس ســازمان اورژانس کشور از فوت ۴ نفر به 
دنبال حوادث ناشی از چهارشنبه آخر سال در بهمن 

۱۴۰۰ خبر داد.
بــه گــزارش مهر، 
جعفر میعادفــر افزود: 
در بهمن ماه سال جاری 
و در آستانه چهارشنبه 
آخر سال 23 مصدوم ناشــی از این حوادث توسط 
آمبوالنس های اورژانس بــه مراکز درمانی منتقل 

شدند.
او ادامه داد: استان های آذربایجان شرقی، تهران 
و فارس بیشترین مصدومین حوادث چهارشنبه 
آخر سال را داشــتند و از تعداد کل آمار حوادث ۷۴ 
درصد مربوط به مصدومین آقا و 2۶ درصد مربوط به 

خانم ها بوده است.

ازگوشهوکنار


