
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
7گردشگری و مناطق آزاد

دوشنبه 26 تیر 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3133 

 نقش سازمان های مردم نهاد 
در توسعه صنعت گردشگری 

تفاهم – گروه گردش��گری: مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
مرک��زی اع��ام کرد: س��ازمان های م��ردم نهاد 
نقش تأثیرگذاری در توس��عه صنعت گردشگری 
دارند و بایس��تی از ظرفیت آنان برای گس��ترش 
این صنعت بهره گرفته ش��ود. سیدمحمد حسینی 
با اعام این خبر اظهار کرد: س��من ها و اقدامات 
آنها در حقیقت س��نگر پش��تیبان و یاری دهنده 
دس��تگاه های دولت��ی هس��تند، چرا ک��ه همواره 
 از ت��وان اجتماع��ی و مردم��ی در اقدامات خود 
بهره می برند. حسینی در ادامه بیان کرد: اداره کل 
میراث فرهنگی استان مرکزی سازمان های مردم 
نهاد را پش��تیبان و حامی قدرتمند خود می داند 
و در این راس��تا متعهد است از نظرات و انتقادات 
س��من ها بهره بب��رد. مدیرکل می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی افزود: 
در ح��ال حاضر بزرگترین وظیفه دس��تگاه ها و 
ارگان ه��ا ایجاد اش��تغال برای جوانان اس��ت و 
در همین راس��تا ایجاد یک س��ازمان مردم نهاد 
و مؤسس��ه با محوریت گردش��گری می تواند به 
این امر کمک شایانی کرده و راه را برای فعالیت 

جوانان پویا و پر انرژی هموار کند.

 رشد گردشگری استان کرمان 
فراتر از رشد کشوری

مدی��ر کل میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دستی استان اعام کرد: رشد گردشگری 
اس��تان کرمان فراتر از رشد کش��وری است. به 
گزارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، محمود 
وفایی با اعام این خبر افزود: در سال، 7 هزار 
و 92 گردشگر به استان کرمان وارد شده اند که 
این رقم به  بیشتر از 40 هزار گردشگر رسیده و 
این رشد فراتر از رشد کشوری و برنامه توسعه 
اس��ت. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری اس��تان کرمان اف��زود: در حوزه 
گردشگری برای نخستین بار نگاه یکپارچه  ای 
را با توج��ه به ضرورت تقاض��ا و عرضه قائل 
بوده ایم و بحث زیرس��اخت  های گردش��گری، 
یک��ی از نیازمندی  ه��ای گردش��گری به ویژه 
در مرک��ز اس��تان اس��ت. وفایی از رش��د تمام 
شاخص های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خبر داد و بیان کرد: پروژه مرمت 
و س��اماندهی بازار تاریخی کرمان از نظر حجم 
کار و مش��ارکت دستگاه  ها، یکی از پروژه  های 
بزرگ میراثی اس��ت و امیدواریم بتوانیم محور 
تاریخی کرمان را با کمک شورای شهر به سمت 

ثبت جهانی ببریم. 

خبرنامه

 استفاده از ظرفیت بی  نظیر دریا 
برای توسعه گردشگری

مشاور و دستیار ویژه معاون رئیس  جمهوری 
و رئیس سازمان میراث  فرهنگی اعام کرد: بدون 
آزادسازی حریم دریا، توسعه گردشگری دریایی 
در پهنه ش��مالی کشور مختل می  شود. به گزارش 
تفاهم، مصطفی دهقان با بی��ان این مطلب، افزود: 
مجتمع  های اقامتی س��احلی دولتی موظف  اند به 
 ش��کل واقعی به عموم مردم خدمت  رسانی کنند. 
مش��اور و دس��تیار ویژه رئیس س��ازمان میراث 
 فرهنگ��ی، صنایع  دس��تی و گردش��گری تصریح 
کرد: براساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه 
اقتصادی و اجتماعی و آئین  نامه اجرایی مصوب 
مجلس، مجتمع  های اقامتی ساحلی دولتی موظف 
ش��ده  اند که امکانات خودشان را در اختیار عموم 
مردم قرار دهند و حریم دریا را آزاد کنند. دهقان، 
با اشاره به تأکید رئیس سازمان میراث  فرهنگی، 
صنایع  دس��تی و گردشگری بر استفاده از ظرفیت 
بی  نظیر دریا برای توس��عه گردشگری، بیان کرد: 
اج��رای م��اده 63 قان��ون برنامه چهارم توس��عه 
اقتص��ادی و اجتماعی برای خدم��ات  دهی تمام 
مراکز و مجتمع  های اقامتی ساحلی دولتی به مردم 
و اجرای برنامه  های توسعه گردشگری در سواحل 

در دستورکار سازمان قرار دارد.

لزوم توجه به جلوه های عفاف و حجاب 
در اماکن گردشگری گیالن

تفاهم – گروه گردش��گری: مدیرکل میراث 
 فرهنگی، صنایع  دس��تی و گردش��گری گیان با 
اش��اره به گردش��گر پذیر بودن اس��تان، توجه به 
جلوه  های عفاف و حجاب در اماکن گردشگری و 
توریستی را یک اصل مهم دانست که جوامع محلی 
را درگیر می کند. رضا علیزاده با اشاره به جایگاه 
خانواده در نظام اس��امی، این نهاد را از مهم  ترین 
و اصل��ی  ترین نهادها در تمام��ی جوامع خواند و 
اظهار کرد: این موضوع آن  قدر حائز اهمیت است 
که قرآن به آن اش��اره و تأکید ویژه داش��ته است. 
وی عف��اف و حجاب را حری��م امن یک خانواده 
اس��امی-  ایرانی قلمداد ک��رد و افزود: در جوامع 
اسامی مس��ئله حجاب و عفت صرفا برای زنان 
بس��نده نمی  ش��ود بلکه مردان هم باید برای این 
امر مهم اهمیت قائل باش��ند. علیزاده با بیان اینکه 
اعتم��اد زمانی رخ می  ده��د که همه در مقابل هم 
عفیف باشند، بیان کرد: حجاب نماد ظاهر است و 
عفاف از اعتماد نشأت می  گیرد و زمانی که این دو 
در کنار هم قرار می گیرند، رفتارهای دینی شکل 
خواهد گرفت. علیزاده مهم  ترین تمرکز را بر روی 
رفتارهای دینی دانست و بیان کرد: رفتارهای دینی 

باعث شکل گرفتن شخصیت در افراد هستند.

خبرنامه

توسعه صنعت گردشگری 
نیازمند برنامه و بودجه مناسب

معاون گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگی تأکید کرد: برای 
موفقی��ت در صنعت گردش��گری، ب��ه برنامه و بودجه مناس��ب نیاز 
داریم. اگر دولت تس��هیل گری و حمایت کن��د، می  توان از ظرفیت 
بخش خصوصی برای تأمین مالی و پیش��برد برنامه  ها نیز اس��تفاده 
کرد. به گزارش ایس��نا، مرتضی رحمانی  موحد با اش��اره به اهمیت 
توس��عه صنعت گردش��گری برای ایجاد اش��تغال و درآم��د زایی از 
صنعت گردش��گری در کش��ور منطبق با اهداف س��ند چش��م  انداز 
توسعه اظهار کرد: برای موفقیت در صنعت گردشگری، به اختصاص 
برنامه و بودجه  مناس��ب نیاز داریم که این رویکرد در راستای تحقق 
سیاس��ت چابک  سازی دولت و واگذاری بخش��ی از امور به بخش 
 خصوص��ی نیز خواهد بود ک��ه در این صورت صنعت گردش��گری 
می  تواند پیشگام تعامل با بخش خصوصی باشد. وی سپس به افزایش 
متقاضیان فعالیت در حوزه تورگردانی اش��اره کرد و افزود: بررس��ی 
نمودارهای فعالیت آژانس  های مسافرتی بعد از انقاب نشان می  دهد 
2۵ درصد کل مجوزها از آن زمان تا کنون، در دولت یازدهم صادر 
 شده که این نشان دهنده توجه و اهتمام دولت به حرکت در راستای 
سیاست های کلی نظام و بسترسازی برای رشد و توسعه این صنعت 
در کش��ور است. معاون گردشگری س��ازمان میراث فرهنگی افزود: 
طبق آمار، صدور مجوز تورگردانی در دولت یازدهم نسبت به دولت 
دهم 3۵ درصد و نسبت به دولت نهم ١١١ درصد رشد داشته اشت.

 ارائه خدمات مطلوب 
به زائران در ایام حج

رئیس مرکز پزش��کی س��ازمان حج و زیارت از ارائه خدمات 
مراکز درمانی مجهز با پزش��کان زبده به حجاج در مراسم حج خبر 
داد. علی مرعشی در گفتگو با ایسنا، درباره امکانات پزشکی در مکه 
و مدینه در ایام حج اظهار کرد: تمام امکانات پزشکی با متخصصان 
درجه یک کش��ور در مراسم حج به زائران خدمات رسانی می کنند. 
کادر پزش��کی همه ایرانی هس��تند که از میان پزشکان زبده سراسر 
کش��ور انتخاب شده اند. این افراد طبق قوانین کشورعربستان تنها به 
زائران ایرانی خدمات ارائه می دهند و چند مرکز بیمارستانی در مکه 
و مدین��ه نیز در تمام زمینه های تخصصی پزش��کی فعالیت خواهند 
داش��ت. وی درباره تأمی��ن داروی زوار در ایام حج افزود: محموله 
دارویی برای انتقال به عربس��تان تهیه ش��ده است و به زودی به این 
کشور ارسال می ش��ود. بر اساس تجربیات سال های گذشته، بیش 
از 400 نوع دارو در این محموله گنجانده شده است. حجاجی که از 
داروهای خاصی اس��تفاده می کنند، باید به میزان تعداد روزهایی که 
در حج هستند و یا حتی به میزان بیشتر، دارو به همراه داشته باشند. 
تعدادی از داروها باید با نس��خه پزش��ک حمل شوند که لیست این 
داروها از طریق پزش��ک کاروان ها به حجاج اعام می شود. رئیس 
مرکز پزش��کی س��ازمان حج و زیارت درباره واکسن های ضروری 
برای زوار افزود: تنها واکس��ن ضروری برای حجاج واکسن مننژیت 

است که باید کارت آن را نیز به همراه داشته باشند.

آشنایی با آثار فاخر هنرمندان در 
نمایشگاه  های صنایع  دستی تبریز

تفاهم – گروه گردش��گری: فرماندار تبریز در بازدید از هفتمین 
نمایش��گاه مل��ی صنایع  دس��تی تبریز، تأکی��د کرد: برگ��زاری چنین 
نمایش��گاه  هایی، قابلیت آن را دارد تا هنر تاریخی این خطه را جانی 
تازه بخشد و مردم را با هنر تاریخی خود آشنا سازند. رحیم شهرتی  فر 
اظهار کرد: مکان نمایش��گاه بین المللی تبری��ز دارای ظرفیت  های باال 
برای برگزاری انواع نمایش��گاه  ها در سطح ملی و بین المللی است که 
برگزاری نمایشگاه ملی صنایع  دستی نیز یکی از ظرفیت  های ارزنده 
این مجموعه است. وی ادامه داد: هفتمین نمایشگاه ملی صنایع  دستی 
تبری��ز این فرصت را برای مردم این ش��هر و گردش��گران خارجی و 
داخلی اس��تان فراهم س��اخته تا با مراجعه به این مکان، با آثار فاخر 
هنری هنرمندان ایرانی آشنا ش��وند. فرماندار تبریز افزود: این رویداد 
فرصتی طایی برای هنرمندان نیز محسوب می  شود تا عاوه  بر معرفی 
محص��والت هنری خود به مردم تبریز، با برقراری ارتباط با هنرمندان 
س��ایر ش��هرها، تولیدات خود را گس��ترش دهند و هم فکری الزم را 
برای ارتقای سطح کیفی محصوالت خود انجام دهند. شهرتی فر تأکید 
کرد: طبق گزارش  ها، اس��تقبال خوبی از این نمایش��گاه به عمل آمده 
است و عملکرد اداره  کل میراث  فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری 
آذربایجان  شرقی در این راستا قابل  تقدیر است. وی خاطرنشان کرد: 
تنوع در رش��ته  های هنری این نمایش��گاه جاذبه  ه��ای الزم را برای 

گردشگران داخلی و خارجی ایجاد کرده است.

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای صابر جهان تاب دارای ش ش 9 بش��رح دادخواست به کاسه 4۵3-96 از این دادگاه 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غامحسین جهان 
ت��اب ب��ه ش ش 744 در تاری��خ 96/2/23 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه 

آنمرحوم منحصر است به 
١-معصومه رضائی کوچمشکی ف محمد ش ش 306 ت ت ١327 همسر متوفی 

2- نادر جهان تاب ف غامحسین ش ش ١696 ت ت ١3۵6 پسر متوفی 
3- ناصر جهان تاب ف غامحسین ش ش ١69۵ ت ت ١3۵2 پسر متوفی 

4- صابر جهان تاب ف غامحسین ش ش 9 ت ت ١3۵9 پسر متوفی 
۵- پروین جهان تاب ف غامحسین ش ش ١۵24 ت ت ١348 دختر متوفی 

6- مهین جهان تاب ش ش ١۵2۵ ت ت ١349 دختر متوفی 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  صادرخواهد شد . 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس- فقیری 

خواهان علیرضا ش��بانیپور و خوانده تکت��م حیدری بوری اباد که فعا 
مجهول المکان می باش��د موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 
96١00970320023 و شماره دادنامه مربوطه 9609977۵03200١۵7 
محک��وم علی��ه محکوم اس��ت ب��ه تضامنی خوان��دگان ب��ه پرداخت مبلغ 
60/000/000 ری��ال باب��ت اصل خواس��ته و مبل��غ 2/١3۵/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خس��ارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررس��ید چک 94/۵/2۵ الی ی��وم االدا که بر مبنای نرخ 
تورم ش��اخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق 

محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 146 شورای حل اختالف 
مجتمع شماره سه مشهد   

 21005

پ:  ش   ،  96١0١0444770١967 اباغنام��ه:  ش��ماره 
8909984449۵00466 ، ش ب ش: 9۵0١79 ، ت ت: ١4/١396/4 . 
نظربه اینکه در خصوص شکایت وراث مرحوم عثمان شمامی علیه سلیمان 
برندکام )متواری( دایر بر قتل غیرعمدی پرونده به شعبه ١0١ دادگاه کیفری 
2 نقده ارجاع و تحت ش��ماره بایگانی ١0١/9۵0١79 در حال رس��یدگی 
بوده و به تاریخ ١396/۵/١8 س��اعت ١١ تعیین گردیده مراتب برای یک 
نوبت در روزنامه منتش��ر تا متهم ضمن اطاع از تاریخ رسیدگی با حضور 

در جلسه رسیدگی از خود دفاع نماید. 
سید صادق بهادری – رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 نقده 

در خصوص دعوای شرکت کشت و صنعت نادر به مدیریت غامحسن 
پوس��تین چی ب��ا وکالت جواد بش��کنی به طرفیت غامرض��ا منصوری به 
خواسته وجه یک فقره فاکتور به مبلغ 7990920 ریال به انضمام خسارت 
وارده و حکم به محکومیت خوان��ده به پرداخت مبلغ 7/990/920 ریال 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ 7۵0/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق 
الوکال��ه وکیل طب��ق تعرفه در حق خواهان صادر و اع��ام می نماید و در 
خصوص خس��ارت تاخیر تادیه بلحاظ اینکه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 
تا صدورحکم به نظر می رس��د ش��اخص قیمت ها تغییر فاحش نکند لذا 
به اس��تناد مفهوم مخالف ماده ۵22 قانون ایین دادرس��ی مدنی قرار رد این 

قسمت از خواسته خواهان را صادر و اعام می نماید.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 146 شورای حل اختالف 
مجتمع شماره سه مشهد 

 21004

ش اباغنام��ه: 96١0١04447702029 ، ش پ: 9309984١4760073١ ، 
ش ب ش: 93١١23 ، ت ت: ١396/4/١8 .  در خص��وص ش��کایت  محمدرض��ا 
خدادوس��ت ، مجید س��خن ور، به��رام رضائیان نظرل��و، مختار بیرام��ی و قربانعلی 
حنیفه زاده علیه متهم یوس��ف ایمانی )مجهو المکان( دایر بر س��رقت احش��ام نظر به 
اینکه پرونده طی شماره 9309984١4760073١ در دادسرای نقده مطرح و پس 
از صدور کیفرخواس��ت جهت رس��یدگی به ش��عبه ١0١ دادگاه کیفری 2 نقده و به 
ش��ماره بایگانی به ش��ماره 93١١23 ثب��ت و پس از صدور حکم��ن غیابی متهم 
تقاض��ای واخواهی نموده و از س��وی دادگاه به تاریخ  ١396/۵/2١ س��اعت ١١  
جهت رسیدگی به واخواهی تعیین وقت گردیده لذاب ه تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب برای 
یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع 
از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی کامل خود در وقت مقرر فوق 

جهت ر سیدگی در دادگاه حاضر شود. 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو نقده – سید صادق بهادری 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه سید علی 
رضای��ی و س��ید امیر رضایی که مجه��ول المکان می باش��د اباغ میگردد 
چون وفق دادنامه ش��ماره 9609977۵03300١١۵  صادره از شعبه ١۵0 
در پرونده ش��ماره 9۵١0١2   محکومی��ت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 8۵000000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 2790000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
9۵/١١/١6 لغایت یوم الوصول در حق محکوم له احسان جهان فرد و نیم 
عشر دولتی شده اید .  ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت 
به اج��رای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام 
طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.

متصدی امور دفتری  شعبه 150 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه 
مشهد    

 21003

، ش پ: 9۵09984448800637  ش اباغنام��ه: 96١0١0444790١494 
ش��ماره  کیفرخواس��ت  براب��ر   .  ١396/4/١4 ت:  9602١9، ت  ، ش ب ش: 
96١04344470003١۵ در پرون��ده کاس��ه 9602١9 /3 ک برای متهم فردین 
خض��ری به اتهام ضرب و جرح نس��بت به محس��ن عبدالرمضان��ی، تقاضای کیفر 
نموده که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع ووقت رس��یدگی برای مورخه 
١396/۵/3١ س��اعت 9:00 تعیین گردیده است . با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترس��ی ب��ه متهم و در اجرای مق��ررات ماده 344 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی با داشتن حق معرفی وکیل و دیافت رونوشت کیفرخواست با 
به همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه جهت احراز هویت در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. کلیه ادله اس��تنادی و ش��هود خویش را در جلس��ه دادرسی به همراه 
داشته باشید ارائه کارت ملی یا شناسنامه برای احراز هویت الزامی می باشد بدیهی 
است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
 قاضی شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان نقده )102 جزایی سابق( – 
افشین بنیادپور 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ظاهر احمدزاده دارای ش ش ١6039 بش��رح دادخواست به کاسه 330/96 ش ۵/ح 
از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهر 
احم��دزاده به ش ش ١6040 نقده در تاریخ 96/4/١3 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به 
١-گژین احمدزاده ف طاهر و منیر ش ش 286١028793 دختر متوفی 

2- منیر پورمند ف ابوبکر و فاطمه ش ش ۵020 زوجه متوفی 
3- عصمت زرد ف اسماعیل و طوبی ش ش 2 مادر متوفی 

4- قاسم احمدزاده ف احمد و ملک ش ش 836 برادر متوفی 
۵- ظاهر احمدزاده ف احمد و عصمت ش ش ١6039 برادر متوفی 
6- حبیبه احمدزاده ف احمد و عصمت ش ش 839 خواهر متوفی 
7- شها احمدزاده ف احمد و عصمت ش ش ١00۵ خواهر متوفی 
8- محبوبه احمدزاده ف احمد و عصمت ش ش 838 خواهر متوفی 

9- شیدا احمدزاده ف احمد و عصمت ش ش 2909937208 خواهر متوفی 
١0- شهین احمدزاده ف احمد و عصمت ش ش ١6038 خواهر متوفی 

١١- حلیمه احمدزاده ف احمد و ملک ش ش 837 خواهر متوفی 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  صادرخواهد شد . 
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد- ایوبی 

م الف23 

رشد بی سابقه گردشگری جهان در نیمه اول ۲۰۱7
گزارش جدید س��ازمان جهانی گردش��گری 
حاکی از رش��د متوس��ط 6 درصدی گردش��گری 
بین المللی در چهار ماهه نخس��ت س��ال 20١7 در 
مقایس��ه با س��ال گذش��ته میادی دارد. به گزارش 
ایس��نا، براس��اس این گزارش که طبق آمار و ارقام 
ح��د فاصل بی��ن ماه  ه��ای ژانویه تا آوریل س��ال 
20١7 میادی منتش��ر شده، گردشگری بین المللی 
ع��اوه  بر رش��د 6 درص��دی در مقایس��ه با مدت 
 مشابه در سال گذشته، به باالترین سطح از اطمینان

 کس��ب و کار در ی��ک دهه اخیر و همچنین رش��د 
پایدار در مقاصد مهم گردشگری همراه بوده است. 
طی چهار ماه نخست سال 20١7، در مجموع 369 
میلیون گردش��گر بین المللی در سراسر جهان سفر 
کرده  اند که 2١ میلیون نفر بیش��تر از آمارهای سال 
گذشته است. کشورها و مناطقی که در سال گذشته 
عملک��رد خوبی داش��تند، همچنان ب��ه روند مثبت 
خود در س��ال جدید میادی ادام��ه می  دهند، این 
در حالی اس��ت که مقاصد رو به  رکود سال 20١6، 
امس��ال دوباره احیا شدند و روند صعودی در پیش 
گرفته  اند. بیش��ترین رش��د گردش��گری بین  الملل 
در چهار ماه نخس��ت س��ال جاری، ب��ا ١0 درصد 
مربوط به خاورمیانه اس��ت و پ��س از آن آفریقا با 

رش��د 8 درصدی، اروپا، آسیا و اقیانوسیه هر کدام 
با 6 درصد رش��د و آمریکا با 4 درصد رش��د روند 
مثب��ت خود را حفظ کرده  اند. طالب ریفاعی- دبیر 
کل سازمان جهانی گردش��گری در این  باره اظهار 
کرد: مقاصد گردش��گری که در س��ال 20١6 تحت 
تأثیر حوادث منفی قرار گرفته بودند، نش��انه  هایی 
واض��ح از بهبود در ای��ن دوره زمانی کوتاه از خود 

نش��ان داده  اند و این خبر بس��یار خوبی برای همه 
و به ویژه مناطقی اس��ت که زندگی مردم وابستگی 
زیادی به گردشگری دارد. ریفاعی در ادامه افزود: 
 هم��ان ط��ور ک��ه س��ال 20١7 را به عنوان س��ال 
بین  المللی گردش��گری پایدار برای توس��عه جشن 
می  گیریم، از توسعه مداوم گردشگری استقبال می  
کنیم و به خاطر خواهیم داشت که این رشد، موجب 

افزایش مس��ئولیت برای ایجاد پایداری اقتصادی- 
اجتماعی و محیطی از طریق گردشگری می  شود. 
گردش��گری بین الملل��ی در اروپا پ��س از گذر از 
س��ال پرفراز و نش��یب 20١6، با رشد 6 درصدی 
در چهار ماه نخس��ت امسال روبه  رو بوده است و 
اعتماد گردش��گران به چند مقصد مهم که به سبب 
اتفاقات تروریس��تی تحت تأثیر قرار گرفته بودند، 
بازگش��ته است و دیگر کش��ورهای منطقه نیز رشد 
پایداری داش��ته  اند. آمارها مربوط به قاره اروپا، به 
ویژه در بخش جنوبی و مدیترانه  ای رش��د بیشتری 
داشته و از یک درصد در 4 ماه ابتدایی سال 20١6 
به 9 درصد در مدت مشابه سال جاری رسیده است. 
غرب و شمال اروپا نیز در این بازه زمانی به ترتیب 
 4 و 9 درصد رش��د در عرصه جذب گردش��گری 
بین  الملل داش��ته  اند و منطقه اروپا مرکزی و شرقی 
نیز همچون سال گذشته، 4 درصد رشد ثبت کرده  اند. 
متخصصان نسبت به عملکرد گردشگری بین المللی 
در چهار ماهه دوم سال 20١7 خوشبین هستند چرا 
که ب��ازه زمانی می تا اوت، در بیش��تر مقاصد مهم 
گردش��گری فصل اوج توریس��م است و این انتظار 
وجود دارد میزان گردشگران در این مدت زمان به 

باالترین حد در یک دهه اخیر برسد.         


