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در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

هویت بصری
تركيبی از نقش يك بال كه الهام گرفته شده از نگارگري هاي ايرانی و نقوش ترنجی گنبد مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان كه بال به سفر اشاره
دارد و نقوش نمادي هستند از وحدت در كثرت اعضا

معرفی
کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور ()IFTGA
در بيشتر كشورهاي دنيا به ويژه در قاره اروپا ،ديري است كه راهنمايان گردشگري جايگاه اجتماعی و حقوقی خود را يافتهاند .در ايران سالهاي
اخير نيز ،تالشهاي بسياري براي ايجاد شرايط مطلوب و فراهم آوردن جايگاهی مناسب براي راهنمايان انجام شده كه از آن جمله میتوان به
پايهگذاري و شكلگيري انجمنهاي صنفی راهنمايان گردشگري در استانهاي مختلف كشور اشاره كرد.
اصفهانیهاي پيشرو ،نخستين انجمن صنفی راهنمايان گردشگري را در سال  1379تأسيس كردند .كمی بعد ،انجمن راهنمايان گردشگري در
استانهاي فارس و كرمان نيز تشكيل شد و سپس در سال  ،1388انجمن صنفی راهنمايان گردشگري استان تهران آغاز به كار كرد .به مرور ،با
برگزاري گردهمايی ساليانه راهنمايان گردشگري ،شوق پيوستن به اين جمع بيشتر شده و هر سال تعداد انجمنهاي استانی ثبت شده نيز افزايش
يافت .
در ادامه ،به منظور همبستگی بيشتر راهنمايان كشور و همراستايی فعاليتهاي انجمنهاي استانی و نظر به اينكه حضور در مجامع جهانی و
عضويت در فدراسيون جهانی راهنمايان گردشگري ،يكی از راهكارهاي كليدي براي معرفی ايران و بازنمايی ظرفيتهاي گردشگري كشور است،
در سومين جشن راهنمايان در تبريز ايده تشكيل كانون مطرح شد و پس از برگزاري جلسات تبادل نظر ،همفكري ،رايزنیها و پيگيريهاي اداري
مستمر ”،كانون انجمنهاي صنفی كارگري راهنمايان گردشگري سراسر كشور“ ) (IFTGAدر تاريخ  1391/11/30و به شماره 32-7/1-533
در وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی به ثبت رسيد و موجوديت و فعاليت آن ،به طور رسمی در ششمين جشن راهنمايان در اورميه اعالم شد .

كانون ،تشكلی غيرانتفاعی است كه براي همافزايی فعاليتهاي اعضا و يكپارچگی و بهينهسازي اقدامات آنان در جهت بهرهمندي از امكانات و
فرصتها به صورت موثر ،شكل گرفته است .
مطابق آنچه در اساسنامه كانون ذكر شده ،ايجاد جايگاه حقوقی و قانونی براي تشكلهاي صنفی استانی ،برگزاري برنامههاي آموزشی و ارتقاي
سطح دانش اعضا ،فعاليت در راستاي بهبود شرايط شغلی و تأمين تسهيالت و رفاه براي اعضا ،تدوين آييننامهها و ارائه نظر مشورتی و حقوقی
در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قانون كار و حقوق قانونی راهنمايان گردشگري ،برگزاري گردهمايیهاي فرهنگی ،سمينار و
بزرگداشت ،نمايشگاه و هفته فرهنگی و همچنين ايجاد ارتباط با سازمانهاي بينالمللی ،در دستور كار قرار دارد .
همزمان با آغاز فعاليت ،كانون به عضويت فدراسيون جهانی راهنمايان گردشگري ) (WFTGAدرآمد و مدت كوتاهی پس از عضويت ،با دعوت
از مدرسان برتر فدراسيون ،نخستين برنامه آموزشی هفت روزه با عنوان » «Hands on Tourist Guiding Courseرا با حمايت مالی و
همكاري دفتر خدمات مسافرتی ايوار و با حضور  25تن از راهنمايان گردشگري برگزار كرد .
در ادامه فعاليتها ،كانون براي معرفی ايران به جامعه جهانی گردشگري ،با پيشنهاد ميزبانی هفدهمين كنوانسيون راهنمايان ،در شانزدهمين
گردهمايی فدراسيون جهانی راهنمايان گردشگري شركت كرد و با تفاوت قابل توجه آرا ،در اين رقابت پيروز شد .اين پيروزي شايان توجه ،نتيجه
همدلی و همراهی راهنمايان گردشگري كشور از استانهاي مختلف و نويدبخش آينده روشن صنعت گردشگري ايران است.
در زمان تأسيس كانون 12 ،انجمن صنفی در استانهاي مختلف مشغول انجام وظايف صنفی خود بودند .هيئت مديره دوره نخست كانون را
استانهاي تهران ،يزد ،كرمان ،فارس ،اردبيل و اعضاي علیالبدل را استانهاي اصفهان و گيالن تشكيل میدادند و از آنجا كه مدت مسئوليت
بازرس در كانون يكساله است ،استانهاي خوزستان و خراسان رضوي به ترتيب ،بازرس اصلی و بازرس علیالبدل براي سال نخست بودند و
استانهاي همدان و خوزستان براي سال دوم جايگزين شدند.
دو سال بعد ،يعنی در سال  20 ،1393انجمن صنفی استانی به عضويت كانون درآمده در انتخابات دوره دوم تهران ،يزد ،اردبيل ،اصفهان و كرمان،
تركيب هيئت مديره را تشكيل دادند كه تا اسفند ماه  ،1395عهدهدار اين مسئوليت خواهند بود .استانهاي آذربايجان شرقی و فارس ،اعضاي
علیالبدل هستند؛ استان همدان بازرس كانون براي سال اول ،استان گيالن بازرس سال دوم و زنجان نيز به عنوان بازرس علیالبدل براي هر دو
سال انتخاب شد.
اكنون خانواده بزرگ كانون راهنمايان گردشگري كشور با بيش از  2500عضو متشكل از  20انجمن صنفی استانی و شهرستانی شامل استانهاي
آذربايجان شرقی ،آذربايجان غربی ،اردبيل ،اصفهان ،البرز ،تهران ،خراسان رضوي ،خوزستان ،زنجان ،فارس ،قزوين ،قم ،كردستان ،كرمان ،گيالن،
مازندران ،مركزي ،همدان ،يزد ،شهرستان كاشان ،تشكل جزاير قشم و كيش ،و انجمن مردمنهاد راهنمايان استان كرمانشاه بوده كه همگی در
كنار هم و تحت عنوان «كانون انجمنهاي صنفی كارگري راهنمايان گردشگري سراسر كشور» ،همدل و همزبان براي رسيدن به فرداي روشن و
پررونق صنعت گردشگري در ايران دست به دست هم داده و تالش میكنند.

اهم فعالیتهای «کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری» از بدو تشکیل تاکنون
فعالیتهای مرتبط با حقوق قانونی و صنفی راهنمایان گردشگری









مذاكره و معرفی شغل راهنماي گردشگري به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
شركت در جلسات انتخابات ،حل و فصل اختالفات و همچنين كمك در نوشتن اساسنامه انجمنها و تشكلهاي استانی
تصويب ارتقاي دستمزد روزانه و اعالم رسمی كف حقوق راهنمايان
همكاري براي تدوين قوانين مورد نياز شغل راهنماي تور و رايزنی با سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري و مجلس
براي تصويب و اجرا
تشكيل كميته حقوقی و دفاع از راهنمايان در اختالفهاي مطرح شده در سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري
تعامل نزديك با تورگردانان داخل كشور براي معرفی راهنما؛ از جمله پاسارگاد ،ايوار ،ماركوپولو و غيره
راهاندازي وبسايت كانون و ارائه Guide Service
راهاندازي گروههاي تلگرامی به عنوان محلی براي درج آگهیهاي نيازمنديهاي راهنمايان






همكاري با شركت  Orient Stayبه منظور معرفی راهنمايان گردشگري وروديكار در تمام استانها
عقد قرارداد و تفاهمنامه با اتحاديه صنايع دستی اصفهان به منظور ساماندهی فروش صنايع دستی
عقد تفاهمنامه پلتفرم راهنمايان با پيشخوان دولت براي ساماندهی امور راهنمايان در حيطه دولت الكترونيك
تشكيل تعاونی راهنمايان گردشگري براي بهبود وضعيت مالی راهنمايان گردشگري

حمایت و مشارکت در برگزاری رویدادهای مهم در حوزه گردشگری
•
•
•
•
•
•
•

برگزاري گردهمايی ساالنه "روز جهانی راهنمايان گردشگري" در كرمان ،مشهد و اصفهان
همكاري در برگزاري مراسم "روز جهانی جهانگردي "
طرح ايده و مشاركت براي "جشنواره مشاركت ملی گردشگري"
مشاركت در برگزاري نمايشگاه بينالمللی گردشگري زير نظر سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري
حمايت از برگزاري استارتآپ ويكندهاي گردشگري
برنامهريزي ،اطالعرسانی و اجرايی نمودن مقدمات كنوانسيون  2017از جمله؛ صعود به قله دماوند ،برنامه ركابزنی نوشهر تا بوشهر،
تأليف و تدوين كتاب ،اجراي برنامههاي آموزشی
ايدهپردازي و مشاركت در برگزاري نخستين مسابقه وبالگنويسی در جزيره قشم به منظور ياري رساندن براي توسعه گردشگري
جزيره قشم ،ارديبهشت 95

اقدامات بینالمللی
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عضويت در فدراسيون جهانی راهنمايانWFTGA
برگزاري دورههاي آموزشی)Hands On Tourist Guiding (HOT
دعوت و حضور رئيس فدراسيون جهانی راهنمايان در هفتمين گردهمايی راهنمايان سراسر كشور در كرمان
شركت در كنوانسيون جهانی راهنمايان در شهر پراگ ()2015
كسب ميزبانی كنوانسيون جهانی راهنمايان سال 2017
دعوت و ميزبانی از نايب رئيس فدراسيون جهانی راهنمايان گردشگري در گردهمايی هشتم راهنمايان سراسر كشور در مشهد مقدس
ميزبانی از بازرسان فدراسيون جهت ارزيابی زيرساختهاي گردشگري ايران براي كنوانسيون 2017
همكاري با همايش بينالمللی "اوج انسان" و "بنياد عطار" در ارائه خدمات گردشگري
همكاري در ارائه خدمات گردشگري براي سمپوزيوم جهانی جراحان مغز و اعصاب
حامی دانشی كنفرانس بين المللی جمع سپاري تهران ،ارديبهشت 95

مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و زیستمحیطی
•
•
•
•
•
•

بزرگداشت و جشن صدسالگی استاد منوچهر ستوده؛ ايرانشناس و جغرافيدان بزرگ ايران
مشاركت در برگزاري سه دوره جشنواره سفرنگاري ناصرخسرو
مشاركت در پروژه نجاتبخشی درياچه اورميه
گنجاندن برنامههاي درختكاري و كويرزدايی در آيين جشن روز راهنمايان
همكاري براي حفاظت از گونههاي جانوري در معرض انقراض همچون يوزپلنگ آسيايی
همكاري براي درج تصوير گونههاي جانوري روي لباس ورزشكاران تيمهاي ملی كشور

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

طراحی عروسك گونههاي در حال انقراض و سفر آنها به نقاط مختلف ايران و جهان به صورت نمادين
حمايت از درناي سيبري در جريان برگزاري ليگ جهانی واليبال
نصب تنديس يادمان گردهمايی راهنمايان در استان كرمان؛ محور بم-كرمان ،هفتمين گردهمايی راهنمايان گردشگري سراسر كشور
پروژه "ايران ،مرز مهماننوازي" با هدف معرفی گردشگري و مهماننوازي ايرانی و جوامع محلی
اجراي پروژه ”) “Bam Is Aliveبم زنده است( با حضور  500راهنماي گردشگري در بم به منظور دوباره بازگرداندن بم و كرمان
به مسير گردشگري
اجراي پروژه ”( “I Love Isfahanاصفهان دوستت دارم) به عنوان نخستين حركت نمادين برند در كشور با حضور  600راهنماي
گردشگري در ميدان نقش جهان ،اسفند 94
طراحی كارت پستال ويژه به منظور احياي مراسم قاشق زنی و آزادي محيط بانان ،اسفند 94
همكاري براي انتشار كتاب در حوزه گردشگري و ميراث فرهنگی
چاپ و انتشار مجله گيلگمش با موضوع ميراث و گردشگري ،زمستان 94
پروژه "بزرگداشت يكصدو سومين سالروز دكتر منوچهر ستوده" 28 ،تير ماه 95
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