
5 گردشگری

تمدید دوباره مهلت پرداخت وام کرونا ویژه گردشگری
گروه گردشــگری - مهلت پرداخت وام کرونا 
ویژه بخش گردشگری تا پایان بهمن ماه ۹۹ تمدید شد.
معاون گردشگری در نامه ای به مدیران کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اعالم کرد که 
پیرو بخشنامه و ابالغ بانک مرکزی به بانک های عامل، 
مهلت پرداخت تسهیالت به فعاالن گردشگری تا پایان 

بهمن ماه ۹۹ تمدید شد.
بانــک مرکزی ۱۷ دی ماه ۹۹ در بخشــنامه ای به 
بانک های ملی، صادرات، ســپه، ملــت، تجارت، رفاه 
کارگردان، پارســیان، اقتصاد نوین، خاورمیانه، سامان، 
پاســارگاد، کارآغرین، آینده، شهر، سینا، گردشگری و 
موسســه اعتباری غیربانکی ملل، اعالم کرده بود: پیرو 
ابالغ مصوبه ســتاد ملی مدیریــت کرونا در خصوص 
تســهیالت کســب و کارهای آســیب دیده در حوزه 
گردشــگری و ودیعه اجاره مسکن از مصوبات پنجاه 
و یکمین جلســه این ســتاد مــورخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، 
مهلت پرداخت تســهیالت فعاالن حوزه گردشــگری 
و ســقف مهلت زمانی پرداخت تســهیالت از سوی 
بانک ها به مشــاغل و کســب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا در حوزه گردشــگری، موضوع بند )۶( مصوبه 
 جلسه )۲۹(مورخ ۱۲ مهرماه ۹۹ تا پایان بهمن ماه امسال 

تمدید شد.
ســتاد کرونا در مهرماه مصوب کرد به تمام کسب 
و کارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و 
کوچکی واحد، درجه و ستاره تسهیالتی از ۱۶ میلیون 

تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان با نرخ ســود ۱۲ درصد و با 
دوره تنفس حدود شش ماه اختصاص یابد.

مبلغ این وام به تفکیک برای راهنمایان گردشگری 
۲۰ میلیون تومان، دفاتر خدمات مســافرتی بین ۱۵۰ تا 
۳۰۰ میلیون تومان، شرکت های حمل و نقل گردشگری 
۸۰ میلیون تومان، موسســات آموزش گردشگری ۶۰ 
میلیون تومان، شــرکت های عامــل تطبیق ۵۰ میلیون 
تومــان، ارزیابــان و عوامل تطبیــق ۱۶ میلیون تومان، 
اقامتگاه های بومگردی و ســنتی براساس تعداد اتاق، 
مســاحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان، 
هتل ها بر حســب ســتاره و تعداد اتاق از ۲۰۰ تا ۹۰۰ 
میلیــون، و هتل آپارتمان ها، متل هــا و مهمانپذیرها به 
تفکیــک درجــه و تعداد اتاق از ۲۰۰ تــا ۳۵۰ میلیون 

تومان تعیین شده است.
همچنیــن ســفره خانه های ســنتی و واحدهای 
پذیرایــی بین راهــی، مراکــز ســرگرمی و تفریحی، 
مجتمع های گردشــگری و آب درمانــی دارای مجوز 
فعالیــت از وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی براســاس نوع و درجه واحد بین ۱۰۰ 
 میلیــون تــا ۳۵۰ میلیون تومــان می تواننــد دریافت 

کنند.
با وجود این بخشــنامه بانک مرکزی، بسیاری از 
فعاالن گردشگری از همکاری نکردن بانک ها در امهال 
اقســاط و حتی پرداخت این تسهیالت، به بهانه ابالغ 

نشدن آن به استان ها خبر می دهند.
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گروه گردشگری -  دونالد ترامپ، 
رییس جمهور پیشین آمریکا در راستای 
اجرای یکی از شعارهای انتخاباتی اش 
مبنی بر ایجاد محدودیت هایی برای سفر 
شهروندان دیگر کشورها به آمریکا  در 
هفته اول حضور خود در کاخ سفید  در 
ژانویه ۲۰۱۷ ممنوعیت ها و محدودیت 
هایــی  را بــرای صدور ویزا و ســفر 
اتباع کشــورهایی همچون ایران، لیبی، 
سومالی، ســوریه،  یمن، کره شمالی و 

ونزوئال به آمریکا صادر کرد.
ابالغ ایــن ممنوعیت بالفاصله با 
اعتراضاتی در فرودگاههای سراســر 
آمریــکا و همینطــور بــا چالش های 
حقوقی  در برخی از ایالت های آمریکا 
روبرو شد، اما علیرغم این مخالفت ها 
و کشــمکش های حقوقی ایجاد شده 

، در تاریخ ۲۴ ســپتامبر ۲۰۱۷ اخرین 
ورژن دســتور ممنوعیت صدور ویزا 
برای کشورهای مورد اشاره اجرایی شد 
و  در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۷ مشروعیت 
ابالغیــه ترامپ به تاییــد دادگاه عالی 

آمریکا رسید.
در اثر اجرایی شــدن این ابالغیه 
، صــدور ویزاهــای مهاجرتی و غیر 
مهاجرتــی بــرای شــهروندان ایران 
تعلیق شــد و تنهــا راه صــدور ویزا 
برای شــهروندان ایران مشمول استثنا 
شــدن ویزاهای دانشجویی ، ویزاهای 
پژوهشــی و تحقیقاتــی و ویزاهای 
آموزشــی و یــا مشــمول معافیــت 
)waiver(  بود. مطابق شرایط مندرج 
در این فرمان ، عمدتا کســانی مشمول 
استثناها می شدند که دارای پاسپورت 

کشور دیگری به جز ۷ کشور مشمول  
ممنوعیت بودند .

در بهمــن ماه ۱۳۹۸  نیز هفته نامه 
"نیوزویک "خبر مربوط به لغو صدور 
ویزاهای تجارتی و سرمایه گذاری برای 
شهروندان ایرانی از سوی  اداره تابعیت 

و مهاجرت آمریکا را منتشر کرد.
ایــن در حالــی بود کــه صدور 
ویزاهای تجارتی و ســرمایه گذاری در 
امور اقتصادی آمریکا بخشی از معاهده 
دوســتی بین ایران و آمریکا بود که در 
ســال ۱۹۵۵ بین دولت هــای  ایران و 
ایاالت متحده آمریکا امضا شــده بود، 
پیمانی که روز ســوم اکتبــر ۲۰۱۸  به 
صورت یک طرفه توسط دولت آمریکا 
از اعتبار ســاقط شد. این پیمان ناظر بر 
مناسبات اقتصادی و همچنین حقوق 

کنسولی بود و صدور ویزاهای تجارتی 
و ســرمایه گذاری در آمریــکا نیز در 

چارچوب همین پیمان انجام می شد.
 دســتور اجرایی ترامپ در مورد 
ممنوعیت صدور ویزا برای اتباع ایرانی 
به غیر از افرادی که اســتتثنا بودند و یا 
مشمول معافیت می شدند، مشکالت 
عدیده ای برای تعدادی از شــهروندان 
و دانشجویان ایران ایجاد کرد چنان که 
برخی از رسانه های خبری خود آمریکا 
در این زمینه اقدام به تهیه گزارش هایی 
کردنــد . در همین ارتباط بلومبرگ در 
ژوئــن ۲۰۱۹ در گزارشــی اعالم کرد 
بســیاری از ایرانیــان متقاضی ویزای 
دانشــجویی و ویزای تحقیقاتی نیز از 
دریافت ویزا باز مانده اند.رســانه های 
آمریکایی همچنین بارها از بالتکلیفی 

دانشــجویان ایرانی پذیرفته شــده در 
دانشــگاه های آمریکایــی گــزارش 
هایی را منتشــر کردند و نوشته اند که 
وضعیت صدها دانشــجوی ایرانی که 
قصد تحصیل درآمریکا را داشــته اند، 
ناروشن است.یکی از وعده های صریح 
بایدن در جریان تبلیغات انتخاباتی لغو 
دستور اجرائی ترامپ مبنی بر منع ورود 
اتباع برخی کشورها از جمله ایرانیان به 
آمریــکا  بود و اعالم شــده که او همان 
طور که وعده داده در اولین روز ریاست 
جمهوری اش تراول بن را لغو  خواهد 

کــرد . با توجه بــه این موضوع  برخی 
از کارشناســان موضــوع مهاجرت و 
سایت های فعال در این زمینه تاکید بر 
ایــن دارند که نباید تصور کرد که با لغو 
این فرمان،  شرایط برای ایرانیان جهت 
کسب ویزا بالفاصله به حالت عادی باز 
خواهد گشت و احتماال بسیاری از ساز 
و کارهای ایجاد شده برای اعطای ویزا 

به ایرانیان پابرجا خواهد ماند.
 افراد فعال در این حوزه  می گویند 
به نظر می رسد با لغو این فرمان ، صدور 
ویزاهای توریستی که برای ایرانیان فاقد 

تابعیت مضاعف عمال نزدیک به صفر 
شده بود از سر گرفته خواهد شد و والدین 
ایرانیان ساکن آمریکا  امکان بیشتری  را 
برای دریافت ویزاهای توریستی جهت 
دیدار با فرزندان خود خواهند داشت. 
البته بعید است چک های امنیتی که در 
دوران ترامپ بــرای صدور ویزا برای 
ایرانیان اضافه شده است ، در این فرایند 
لغو شــود اما انتظار می رود روند انجام 
این مرحله از صدور ویزا تسریع شود؛ 
گرچه اجرای این مســئله  تا حد زیادی  
به میزان تنش زدایی در روابط سیاســی 

دو کشور نیز بســتگی خواهد داشت.  
احتماال پس از لغو این فرمان ، ویزاهای 
مهاجرتی از طریق خانوادگی با سهولت 
بیشــتری صادر خواهد شد و  صدور  
ویزاهای دانشــجویی بــرای ایرانیان 
تسریع  می شــود .البته نباید فراموش 
کرد که شروع تغییرات در روند صدور 
ویــزا برای ایرانیان در عمل با وضعیت 
همه گیری کرونا  در سطح جهان ارتباط 
مســتقیمی دارد  و  امکان مســافرت 
ایرانیان به کشورهای  همسایه و آمادگی 
ســفارتخانه ها برای پذیرش مراجعین 
بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
همچنین لغو محدودیت های ایجاد شده 
از سوی دولت آمریکا برای سفر به این 
کشــور با توجه به شیوع کرونا ، عوامل 

تعیین کننده در این زمینه خواهند بود.

گروه گردشــگری - مدیرکل 
ســابق دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای 
میراث طبیعی و معنوی معتقد اســت: 
وقتی ساخت، تعمیر و فعالیت لنج های 
سنتی با محدودیت یا ممنوعیت مواجه 
شود، نســل جوان رغبتی به فراگیری 
این دانش ها و مهارت های ســنتی پیدا 
نمی کند و این میراث چندهزارساله به 

نسل های جوان منتقل نمی شود.
ســوم آذر ۱۳۹۰ ششمین دوره 
اجالس کمیته میراث ناملموس جهانی 
در شــهر بالی اندونزی، »دانش سنتی 
لنج ســازی و دریانــوردی ایرانیان در 
خلیج فارس« را در فهرســت میراث 
معنــوی در خطر یونســکو و البته به 
عنوان اثری نیازمند پاســدارانه فوری 

ثبت کرد و بعــد از آن قول و قرارهای 
زیادی برای همان اقدامات پاســدارانه 
در طول چند سال مطرح شدند و چهار 
سال یک بار نیز متولیان میراث فرهنگی 
اقدامات مربوط به این پاسداشــت را 
برای ادامه  حیات و ترویجش در کشور 
به یونسکو ارسال می کردند، اما بعد از 
گذشت ۹ سال از شروع ماجرا، ناگهان 
ورق برگشــت. بیش از یک ماه قبل در 
۲۳ آذر هیات وزیران »برنامه جایگزینی 
شناورهای ســنتی تجاری با ظرفیت 
کمتر از ۵۰ تن )لنج تجاری( را با هدف 
حــذف ابزار قاچاق کاال از دریا، انتقال 
فعالیت های غیررســمی به رسمی و 
تجاری، رونق فعالیت های کشتی سازی 
داخلــی و خدمات تعمیر و نگهداری 

آن ها و نیز افزایــش ایمنی دریایی« به 
تصویب رساند.نکته جالب توجه تر از 
هر کدام از این اتفاقات، آن جاســت که 
نخست دستور امحا را دادند و دو روز 
بعد میراث فرهنگِی بی خبر از همه جا، 
از اقدامات پاســدارانه اش در یونسکو 

دفاع کرد!
مصوبه ای که نسل جوان را 
از آموزش دانش بومی شان دور 

می کند
اکنون فرهاد نظــری - مدیرکل 
ســابق دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای 
میراث طبیعی و معنوی - با بیان این که 
یونسکو در ســال ۲۰۱۱ »دانش سنتی 
ســاخت لنج و دریانــوردی در خلیج 
فارس« را به نام ایران در فهرست میراث 
ناملموس بشــرِی آن هــم به صورت 
میــراث در خطر و نیازمند پاســداری 
فــوری ثبت کرد، ادامــه می دهد: ثبت 
میراث ناملموِس »دانش سنتی ساخت 
لنــج و دریانــوردی در خلیج فارس« 
در فهرست یونســکو باعث افتخار و 
مباهات ما ایرانیان اســت. این پرونده 
از مهم ترین اســناد بین المللی است که 
گواهی می دهد ایرانی ها در ســاخت 

شناورهای دریایی و دریانوردی سابقه  
چندهزارساله دارند.

او با اشاره به این که گفته می شود 
تعداد قابل توجهی از شناورهای مردم 
که در حاشــیه خلیج فــارس و دریای 
عمان کار می کنند مشمول این مصوبه 
می شوند، اضافه می کند: آن چه برای ما 
از منظــر میراث فرهنگی حائز اهمیت 
است فعالیت لنج های چوبی است که با 

تکنیک سنتی ساخته شده اند.
نظری تصمیمــات یا اقداماتی را 
که باعث کاهش فعالیت یا بیکار شدِن 
احتمالی اســتادکاراِن ساخت و تعمیر 
لنج های ســنتی و دریانوردان می شود 
عاملی می داند که ممکن است هم سو 
با اهــداف پاســدارانه  پرونده  میراث 
دریانوردی نباشــد و اظهار می کند: به 
گونه ای که وقتی ســاخت و تعمیر و 
فعالیت لنج های ســنتی با محدودیت 
یا ممنوعیت مواجه شــود، نسل جوان 
رغبتی بــه فراگیری ایــن دانش ها و 
مهارت های سنتی پیدا نخواهند کرد و 
این میراث چندهزارساله به نسل های 

جوان منتقل نخواهد شد.
بــه گفته  او امــروزه کارگاه های 

متعددی در کرانه  خلیج فارس در شهرها 
و مناطقی مانند بندرکنگ، قشم، بوشهر 
و ســواحل دریای عمان به ساخت و 
تعمیر برنج های سنتی مشغول اند.وی 
اضافه می کند: این پرونده در یونسکو، 
به صــورت میراث در معرض خطر و  
نیازمند پاســداری فوری ثبت شــد و 
تعهدات دولت در زمان ثبت آن شامل 
»انجام اقدامات پاسدارانه  مناسب برای 
درآمدن این پرونده از فهرست میراث 
در خطر و عادی شــدن وضعیت آن« 
مانند دیگر مصادیق میراث ناملموس 
است تا دانش و مهارت سنتی لنج سازی 
و دریانــوردی به مرور رونق یابد و این 

میراث کهن زنده بماند.
مدیرکل ســابق دفتر ثبت آثار و 
حفظ و احیای میراث طبیعی و معنوی 
تاکید می کند: از سوی دیگر اما باید این 
احتمال را نیز در نظر داشت که زمانی که 
این مصوبه در حال بررسی و تصویب 
بوده، افراد حاضر در آن جلسه از جهانی 
بودن این میراث خبر نداشته اند. در این 
شــرایط، وزارت میراث فرهنگی باید 
این موضوع را به اطالع هیات وزیران 

برساند.

 لغو فرمان اجرایی ترامپ برای ایجاد ممنوعیت صدور ویزا برای سفر شهروندان تعدادی از کشورها از جمله ایران، یکی از اقداماتی بود که پیش 
از مراسم تحلیف رییس جمهور جدید آمریکا اعالم شد که قرار است با دستور "جو بایدن" در اولین روز حضورش در کاخ سفید انجام شود.

با لغو فرمان منع صدور ویزا از سوی بایدن، 
برای ایرانیان چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

وزارت میراث فرهنگی و گردشگری  باید این موضوع را  به تایید 
هیئت وزیران برساند

عکس: جعفر همافر

طرح توسعه گذر هنرمندان در کیش

یکــی از وعده های صریح بایدن 
در جریان تبلیغــات انتخاباتی 
لغــو دســتور اجرائــی ترامپ 
مبنی بر منــع ورود اتباع برخی 
کشــورها از جملــه ایرانیان به 
آمریکا  بود و اعالم شــده که او 
همان طــور که وعــده داده در 
اولین روز ریاست جمهوری اش 
تــراول بن را لغــو  خواهد کرد .


