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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

تقریبا 10 ماه از شیوع ویروس کرونا 
در ایران می گذرد و گردشــگری کشور 
که بسیار پیش از آن هم درگیر معضالت 
عدیده بــود؛ دچار مشــکالت جدید و 
خسارت های هنگفت شده است. اکنون 
پس از ماه ها کش و قوس، بحث و جلسات 
و نامه نگاری های متعدد که بین فعالین 
این حوزه و مســئولین مربوطه صورت 
گرفت، مبالغ وام های خسارت ناشی از 

کرونا افزایش یافت.
این وام ها درحالــی افزایش پیدا 
کرد که درگذشته شامل مبالغی بسیار 
انــدک و غیرکارآمد بــود و به همین 
سبب نارضایتی و ناامیدی بسیاری از 

آسیب دیدگان را در پی داشت.
اکنون هم با افزایش مبالغ و با ایجاد 
دوره تنفس برای بازپرداخت؛ اما باز هم 
چندان سبب رضایت واقع نشده است 
چراکه اهالی گردشگری معتقدند برای 
قشــری که یک سال اســت بیکاری را 
تجربه می کند و قرار است این بیکاری 
ادامه داشته باشد بازپرداخت این وام ها 
ممکن نیســت و اگر درد را افزون نکند، 

درمان هم نیست.
در ادامه به تشریح جزئیات این وام ها 

می پردازیم.
چند و چون وام ها

رت  معــاون گردشــگری وزا
میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی ابعاد اجرایی دستور العمل 
جدید تسهیالت ویژه صنعت گردشگری 
کشور را به صورت ویدئو کنفرانس برای 
۳1 استان کشور تشــریح کرد و گفت: 

پس از ارائه بســته حمایتی نخست که 
مشمول مشاغل آسیب دیده از بحران 
انتشــار ویروس کرونا از جمله صنعت 
گردشگری شده است؛ حوزه گردشگری 
به عنوان اولین بخش مشــمول بسته 
حمایت بخشــی جدید دولت شــده و 
 تسهیالت جدید همه فعاالن گردشگری 

را شامل می شود.
 به گزارش ایلنا، ولی تیموری افزود: 
در  ابتدای ســال ۹۹ دولت تسهیالت ۶ 
تا 1۶ میلیون تومانی را برای 1۴ رسته 
شغلی آسیب دیده در ازای حفظ شغل 
اختصاص داد که با توجه به میزان باالی 
خسارت وارد شــده به گردشگری در 
پی شــیوع ویروس کرونــا و همچنین 
محدودیت هــای اعمال شــده در این 
حوزه که کماکان نیز ادامــه دارد، این 
تسهیالت به هیچ عنوان پاسخگوی این 

صنعت نبود.
وی افــزود: بــا توجــه ویــژه و با 
رت  ا ز و مســتمر  ی  پیگیری هــا
میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی مطابق دســتورالعمل 
مصوب کارگــروه اقتصــادی مقابله با 
پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا 
با پرداخت تسهیالت جدید به کسب و 
کارهای آسیب دیده حوزه گردشگری 
براســاس بنگاه محوری موافقت شد. از 
این رو به موجب همیــن مصوبه، مقرر 
شد پرداخت کلیه هزینه ها و بدهی های 
فعاالن گردشــگری )مالیات سال های 
گذشته، حق بیمه کارفرمایی، بازپرداخت 
اقساط بانکی، قبوض حامل های انرژی( تا 
پایان سال جاری به تعویق افتد. تیموری 
در تشریح جزئیات بیشتر بسته جدید 
حمایت بخشــی از فعاالن گردشگری 
گفت: مذاکرات و تالش های چندماهه 

بی نتیجه نماند و میزان تسهیالت بانکی 
به تفکیک رسته های شغلی حوزه های 
گردشــگری و نحوه اعطای آن به تایید 

نهایی رسیده و ابالغ شد.
وی با بیان اینکه تسهیالت مورد اشاره 
به کلیه کســب و کارهای گردشگری با 
توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی 
واحد، درجه و ستاره اختصاص می یابد؛ 
یادآور شد: بر این اساس تمامی فعالین 
صنعت گردشگری می توانند از حداقل 
1۶ میلیون تومان تا ۹00 میلیون تومان 
وام بانکی با دوره تنفس حدود شش ماه 
بهره مند شوند که مصوبه پرداخت این 
تسهیالت نیز از سوی بانک مرکزی به 

بانک های عامل ابالغ شده است.
تیمــوری تاکید کــرد: بازپرداخت 
اقساط این تسهیالت با سود 1۲ درصد 
از اول اردیبهشت ماه سال 1۴00 خواهد 
بود و بنگاه هایی که با دستورالعمل قبل 
تسهیالت دریافت کرده اند نیز مجاز به 
دریافت مابه التفاوت تســهیالت طبق 

دستورالعمل جدید خواهند بود.
فعال به بانک مراجعه نکنید

معاون گردشــگری گفــت: میزان 
تسهیالت استحقاقی هر واحد یا فعاالن 
گردشگری، بر اساس فهرست ارسالی 
از سوی وزارت گردشگری به وزارت کار 
اعالم می شود و متقاضیان مجازند تا پایان 
آذرماه امسال ثبت نام و درخواست اخذ 
تسهیالت خود را به میزان دلخواه ارسال 
کنند تا براساس فهرست اعالمی از سوی 
وزارت گردشــگری میزان تسهیالت 

استحقاقی اعالم شود.
تیموری افزود: مشــمولین دریافت 
تسهیالت جدید فعال به بانک ها مراجعه 
نکنند، زیرا الزم اســت ابتدا اطالعات 
واحدها توســط ادارات کل استانی در 

اختیار معاونت گردشگری و سپس در 
ســامانه کارا بارگذاری و در مرحله بعد 

ثبت نام افراد انجام پذیرد.
وی در پایان خطــاب به مدیران کل 
استانی تاکیدکرد: با جدیت تمام موضوع 
ابالغ مصوبه جدید را از راس اســتان ها 
شامل استانداری و سایر بخش های تابعه 
مرتبط پیگیری کنند تا به سرعت ورود به 

فاز اجرا محقق شود.
مشمولین وام

این تســهیالت آن چنان که معاون 
گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی شرح داده، 
به تمامی کسب و کارهای گردشگری با 
توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی 
واحد، درجه و ستاره اختصاص می یابد. 
بر این اســاس تاسیســات گردشگری 
می توانند از حداقل 1۶ میلیون تومان تا 
۹00 میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود 
1۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش 

ماه بهره مند شوند.
معاون گردشــگری تصریح کرد: بر 
این اساس به هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
مهمانپذیرها و مراکز اقامتی ســنتی و 
بوم گردی تا سقف ۹00 میلیون تومان، 
دفاتر خدمات مسافرتی بین 1۵0 تا ۳00 
میلیون تومان و همچنین به راهنمایان 
گردشگری ۲0 میلیون تومان تسهیالت 
بانکی تعلق می گیرد. الزم به ذکر است 

که مجتمع های گردشگری، موسسات 
اموزش گردشگری، شرکت های حمل 
و نقل، واحد هــای پذیرایی بین راهی، 
شرکت های ارزیابی خدمات گردشگری 
و ارزیابان و عوامل تطبیق نیز از این بسته 

بهره مند می شوند.
معاون گردشگری گفت: چنان چه 
تاسیسات گردشــگری در سری قبل 
مبلغ کمتری گرفته باشــند می توانند 

مابه التفاوت آن را از بانک دریافت کنند.
مبلغ این تسهیالت قبال از ۶ میلیون 
تا 1۶ میلیــون تومان بود کــه در ازای 
حفظ شغل اختصاص می یافت و با اقبال 
چندانی از ســوی بخش گردشگری با 
توجه به خسارتی که متحمل شده است، 

روبه رو نشد.

نحوه دریافت
معــاون گردشــگری از فعــاالن 
گردشــگری درخواســت کــرد برای 
بهره مندی از تســهیالت بانکی هرچه 
سریع تر در سامانه های مربوطه اطالعات 

خود را تکمیل کنند.
تیموری در جمع رؤســای صنوف 
تخصصی گردشگری و فعاالن این حوزه 
به منظور شفاف سازی درباره جزئیات 
تسهیالت جبرانی خسارت های کرونا 
ویژه بخش گردشگری، گفت: نیاز است 
برای تسریع در پرداخت تسهیالت کرونا 
فعاالن گردشــگری چنان چه در قالب 
راهنمایان گردشگری و یا دفاتر خدمات 
مسافرتی جای می گیرند در سامانه دفاتر 
به نشانی ta.mcth.ir اطالعات خود را 
بارگذاری کنند و در صورتی که در گروه 
سایر واحدها قرار دارند ورود به سامانه 
تاسیسات گردشگری موسوم به »جانا« 
به نشانی myst.mcth.ir را در برنامه 

فوری خود قرار دهند.
وی با بیان این کــه هماهنگی الزم 
با وزارت کار و بانک مرکزی برای تایید 
ثبت نام و ارسال پرونده ها به شعبه های 
بانک ها به عمل آمده اســت، افزود: این 
تسهیالت و همچنین امهال در پرداخت 
تنها بر اساس درخواست فعاالن صورت 
می گیرد و در غیر این صورت رویه عادی 
پیش خواهد رفت. تیموری یادآور شد: 

به موجب مصوبه ستاد ملی کرونا، مقرر 
شــده اســت پرداخت کلیه هزینه ها و 
بدهی فعاالن گردشگری شامل مالیات 
سال های گذشته، حق بیمه کارفرمایی، 
بازپرداخت اقســاط بانکی و همچنین 
قبوض حامل های انرژی تا پایان امسال 

به تعویق افتد.
به گفتــه وی، بازپرداخت اقســاط 
این تسهیالت با ســود 1۲ درصد از اول 
اردیبهشت ماه سال 1۴00 خواهد بود 
و بنگاه هایی که با دســتورالعمل قبل 
تسهیالت دریافت کرده اند نیز مجاز به 
دریافت مابه التفاوت تســهیالت طبق 

دستورالعمل جدید خواهند بود.
تیموری ادامه داد: میزان تسهیالت 
استحقاقی هر واحد یا فعاالن گردشگری، 

بر اساس فهرست ارسالی از سوی وزارت 
گردشگری به وزارت کار اعالم می شود و 
متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه امسال 
ثبت نام و درخواست دریافت تسهیالت 
خود را به میزان دلخواه ارســال کنند تا 
بر اساس فهرست اعالمی از سوی وزارت 
گردشگری میزان تسهیالت استحقاقی 

اعالم شود.
وام ها جوابگوی آسیب های 
هنگفت گردشگری نیست

رت  معــاون گردشــگری وزا
میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی وام های خسارت ناشی 
از کرونا در حالی به فعالین و رسته های 
مختلف شــغلی در صنعت گردشگری 
اختصاص پیدا کرده انــد که حال پس 
از ماه ها ســرخ کردن صورت با ســیلی 
و مقاومت فعالین این حــوزه در مقابل 
خســارات؛ اغلب به شکست رسیده اند 
و امروزه بــا موج عظیمــی از بیکاری و 
ورشکستی در تک تک ارکان و حوزه های 

گردشگری مواجه هستیم.
ده  ها هزار راهنمای گردشــگری به 
صورت کامل بیکار شده اند و آن عده ی 
اندکی که از سر ناچاری ریسک بیماری 
را به جان خود و هم وطنانشان می خرند 
و با اجــرای تورهــای ایرانگردی اندک 
آب باریکــه ای به ســفره های خویش 
می برند با دردسر و مشــکالت زیادی 
همچون تعطیلی و قرنطینه های ناگهانی 
و بی خبر، و در نتیجه ضرر و زیان مواجه 
هســتند. هتل ها که ماه هاست بدون 
مسافر مانده اند پس از تعلیق کارمندان 
خود، حال چوب حراج زده اند و فروش و 
تعطیلی هتل ها و اقامتگاه های بومگردی 

بیشماری را شاهد هستیم.
دفاتر و آژانس های خدمات مسافرتی 
نیز هم حال خوشی ندارند. نه مسافری 
به کشور می آید و نه آنچنان مسافری از 
کشور می رود. وضعیت هنرمندان صنایع 
دستی، رستوران ها، حمل و نقل و ... هم 
بهتر از رسته های یاد شده نیست و در این 
میان اختصاص وام اگرچه خوب است، اما 
همانند چسب زخمی است برای زخمی 

عمیق و کاری.
گردشگری کشــور نیازمند همت و 
تالش، اختصاص بودجه های مناسب، 
و همچنین برنامه ریزی های بلند مدت 
و کوتاه مدت و فکر شده دارد تا بتوان از 
این روزهای سیاه گذر کرد و جلو خروج 
سرمایه داران و همچنین متخصصین 
با سواد، با تجربه و فرهنگ دوست را که 
اغلب از نســل جوان این کشور هستند 
گرفت که در غیر این صورت و با افزایش 
موج بیــکاری  و خروج باید شــاهد روز 
به روز بدتر شــدن احــوال این صنعت 

درمانده باشیم.

یک مقام وزارت میراث از افزایش وام خسارت دیدگان کرونا در صنعت گردشگری خبر داد

چسب زخم برای جراحتی عمیق و کاری

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مونسان کمبود شدید اعتبارات در حوزه 
میراث فرهنگی کشور را آسیب زا خواند
ضربهکرونابهدرآمدزاییموزهها

ث  ا میــر یــر  ز و
 فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی گفت: 
سازمان برنامه وبودجه 
بایــد کمک کنــد تا 

۷0میلیارد تومان درآمدی کــه از فروش بلیت 
موزه ها در سال گذشــته داشــتیم و اکنون به 
۳میلیارد تومان رسیده است، به گونه ای جبران 
شود. اگر شــیوع ویروس کرونا نبود باید در سه 
ماهه اول ســال جاری حدود ۳0 میلیارد تومان 
از این ۷0 میلیارد تومان تحقق پیدا می کرد، اما 
محقق نشد. اگر این وضعیت ســال آینده تکرار 
شــود، نگران نگهداشــت و مرمت این بناهای 
تاریخی خواهیم بود. علی اصغر مونســان افزود: 
بحث ما جبران درآمدهــای وزارتخانه از محل 
کرونا نیست، بحث این است بخشی از هویت ملت 
ما در معرض آسیب جدی قرار دارد، اگر این روند 
ادامه پیدا کند، وضعیت فــوق بحرانی داریم. او 
درخصوص درآمد موزه ها با شیوع ویروس کرونا، 
بیان کرد: متأسفانه با شیوع ویروس کرونا موزه ها 
در صدر تعطیلی هــا قرار گرفتنــد، چند ماهی 
اســت که درآمدی از محل فروش بلیت موزه ها 
نداریم و درآمد زیادی را از دســت دادیم، امسال 
۲00میلیارد تومان برای فروش بلیت پیش بینی 
 شــده بود که تاکنون فقط ۳میلیــارد تومان آن 
محقق شــده اســت، این رقم ما را دچار چالش 
جدی می کنــد و نمی دانیم این بحران تا ســال 
آینده ادامه دارد یا نه؟ او افزود: با کمبود شــدید 
اعتبارات در حوزه میراث فرهنگی کشور روبه رو 
هستیم، نگهداشــت ۳۴ هزار اثر ثبت ملی و ۲۴ 
اثر ثبت جهانی با اعتبارات موجود نشدنی است، 
بنابراین ناچار هستیم تا این اعتبارات را بر چند 
بنای مهم متمرکز کنیم، متأسفانه به بسیاری از 
بناها اعتبار تعلق نمی گیرد یــا میزان آن اندک 

خواهد بود.
    

کرونایکاجالسجهانی
گردشگریرادرایرانلغوکرد

اجالس بین المللی 
گردشــگری روستایی 
که با موافقت ســازمان 
جهانــی جهانگــردی 
میزبانــی آن بــه ایران 

واگذار شده بود با شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده 
است. معاون گردشگری گفت به محض بهبود شرایط 
این اجالس در ایران برگزار می شــود ولی تیموری 
در نشســت هم اندیشی و بررســی شاخص های 
پروژه اعتبارســنجی، ارزیابی و رتبه بندی مقاصد 
گردشگری روســتایی که با حضور کارشناسان و 
مسؤوالن نهادهای فرابخشــی مرتبط با موضوع 
روستاها برگزار شد، گفت: با توجه به انتخاب شعار 
 )UNWTO( امسال سازمان جهانی گردشگری
با عنوان »گردشگری و توســعه روستایی« که از 
تاریخ ۲۷ سپتامبر سال میالدی به مدت یک سال 
مورد توجه است، قصد داریم همانند سایر اعضای 
این نهاد بین المللی، تمرکز کاملی روی این موضوع 

در سال آتی داشته باشیم.
    

خروج۵۰۰پرسنلآژانسهای
گردشگرییزدازبازارکار

مدیــرکل میراث 
فرهنگی گردشگری و 
صنایع دســتی استان 
یزد با اشــاره بــه آنکه 
بسته حمایتی دولت، 

مقطعی اســت از خروج بیش از ۵00 پرســنل 
بیمه شــده آژانس های گردشــگری خبر داد و 
گفت: شاهد شکل گیری روندی جدید درحوزه 
گردشگری هســتیم. به گزارش ایلنا، مصطفی 
فاطمی با اشــاره به تعطیلی دو هفته ای موزه ها 
و مجموعه های گردشگری در این استان گفت: 
کرونا سبب شد تا حوزه گردشگری استان یزد با 
افت بسیار زیاد در تعداد گردشگران روبه رو شود 
چنانکه در مدت مشابه سال گذشته شاهد حضور 
بیش از ۲ میلیون گردشگر در یزد بودیم که این 
تعداد در شش ماهه اول سال ۹۹ به ۵0 هزار نفر 

رسیده است.

خبر

خوراک کشور ما بخشی بسیار مهم و غیرقابل 
انکار از فرهنگ ایرانیست که محبوب و مورد توجه 
خود ما و همچنین توریســت های سایر ملیت ها  
است. ایران از تنوع غذایی بسیار باالیی برخوردار 
است و شناخت و معرفی این میراث ناملموس و 
باارزش ضمن پاسداشت این در گرانبها می تواند 
سبب جذب گردشــگر و ارزِ آوری شود. عالوه بر 
تمام ذخایر با ارزش خوراک در کشورمان، ما شهر 
رشت را به عنوان شــهر جهانی خالق در حوزه ی 
خوراک شناسی یونسکو دارا هستیم که اهمیت 
تشکیل کمیته ملی گردشگری خوراک در کشور 

را دو چندان می کند...
مدیرکل دفتــر همــکاری و توافق های ملی 

گردشــگری در نشســت مجازی با ادارات کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
استان های کشور، ضمن اعالم آغاز به کار رسمی 
»کمیته ملی گردشگری خوراک«، ابعاد، ساختار، 
برنامه ها و نتایج فعالیت این کمیته را تشریح کرد..

به گزارش ایلنا، پیرو برگزاری نشســت ویدئو 
کنفرانس با ادارات کل استانی با موضوع معرفی و 
تشریح آغاز به کار کمیته ملی گردشگری خوراک، 
لیال اژدری، مدیرکل دفتر همکاری وتوافق های 
ملی گردشــگری، گفت: گردشــگری خوراک 
یکی از انواع گردشگری است که می تواند ضمن 
تنوع بخشیدن به ســبد محصوالت گردشگری 
کشورمان سبب شناسایی و احیای دامنه وسیعی 

از انواع و اقسام غذاهای محلی و نوشیدنی شود که 
می توانند به عنوان محصولی جذاب به گردشگران 
داخلی و خارجی ارائه شــود.  وی بــا بیان اینکه 
موضوع راه اندازی کمیته ملی گردشگری خوراک 
به پیشنهاد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان اصفهان انجام گرفته است؛ 
به برخی از اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره 
کرد و گفت: انجام مطالعه در مورد گردشگری غذا 
در کشــور های دیگر، برگزاری جلسات متعدد با 
کارشناسان گردشگری غذا و کسب تجارب آنها، 
نشست با اتحادیه های مرتبط با حوزه غذا، مذاکره 
با برخی از دانشگاه ها برای تدوین برنامه راهبردی، 
تهیه برنامه چشم انداز و پلن های اجرائی یک ساله 

و  سه ســاله، نهایی کردن گام پژوهشی با مرکز 
پژوهشگاه میراث فرهنگی، مذاکره با دستگاه ها و 
نهاد ها برای همکاری و حمایت از  طرح، هماهنگی با 
جامعه آژانس داران برای ایجاد بسته سفر تخصصی 

گردشــگری غذا و نیز هماهنگی و برنامه ریزی با 
جامعه بوم گردی برای برگزاری رویداد های غذا 
و آیین های مرتبط از جمله اقدامات صورت گرفته 

در این زمینه به شمار می آیند.  

آغازبهکارکمیتهملیگردشگریخوراک
خبر
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