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آسان تر شدن سفر ایرانی ها به روسیه
تا قبل از جام جهانی
مع��اون کنس��ولی ،مجلس و ام��ور ایرانیان
خارج از کشور وزارت امور خارجه گفت :تمام
تالش ما در وزارت امور خارجه این است که تا
قبل از آغاز جام جهانی فوتبال در کشور روسیه،
امکان س��فر هموطنان بهویژه فوتبال دوستان به
این کش��ور آسانتر از گذشته ش��ود .به گزارش
ایسنا ،حسن قش��قاوی در حاشیه مراسم افتتاح
ویزای الکترونیکی در فرودگاه بینالمللی قش��م،
با بیان اینکه براساس قولی که روسیه داده است،
سفر به این کش��ور آسان میش��ود ،افزود :تمام
تالش ما در وزارت امور خارجه این است که تا
قبل از آغاز جام جهانی فوتبال در کشور روسیه،
امکان س��فر هموطنان بهویژه فوتبال دوستان به
این کش��ور آسانتر از گذشته ش��ود .وی افزود:
این مذاکرات بین سفارت ایران و روسیه در حال
انجام اس��ت و بر اس��اس قولهای طرف روسی
امید اس��ت تا قب��ل از آغاز ج��ام جهانی ،زمینه
مناس��بی برای مس��افرت ایرانیان به این کش��ور
فراهم ش��ود .قش��قاوی خاطرنش��ان کرد :تفاهم
اولیه با طرف روس��ی برای گردشگران و تاجران
امضا شده است و با فعالیت آژانسهای مسافری
روادید ایرانیان بهراحتی تهیه میشود.
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راه اندازی سامانه جامع خدمات گردشگری کیش؛
درگاهی بسوی رونق صنعت توریسم

خبرنامه
اسپانیا؛ گوی سبقت را از امریکا
در جذب گردشگر ربود
براس��اس آمارها ،تعداد گردشگرانی که در
سال  2017از اسپانیا دیدن کردند ،باعث شده که
این کشور،آمریکا را به عنوان دومین کشور جهان
در گردشگری پشت سر بگذارد .به گزارش ایرنا
و ب��ه نقل از روزنامه 'ال پاییس'،گردش��گری در
اسپانیا در سال  2017رکوردی تاریخی در زمینه
تعداد گردش��گران خارج��ی را با  82میلیون نفر
برجای گذاشت.
تعداد چشمگیر گردشگران خارجی کشور
اس��پانیا در س��ال  2017رش��دی  8.9درصدی
نسبت به س��ال  2016داشت .براساس این آمار
اس��پانیا ب��رای اولین بار آمریکا را پش��ت س��ر
گذاش��ت و واشنگتن در مقام دوم جهان از لحاظ
شمار جذب توریست خارجی قرار گرفته است.
در همین راس��تا ،نمایشگاه س��الیانه توریسم در
مادری��د (فیتور) نیز امس��ال از  17تا  21ژانویه
( 27دی ت��ا  1بهمن) با قدرت بیش��تری برگزار
خواهد شد ،که بیش از  10هزار شرکت فعال در
حوزه توریسم در نمایشگاه امسال فیتور شرکت
می کنند و به دلیل افزایش اس��تقبال شرکت های
توریس��تی از این نمایش��گاه  ،مس��احت آن نیز
 4درصد بیشتر از سال گذشته خواهد بود.

سال سیزدهم ـ شماره 3276

گردشگری و مناطق آزاد

تفاه��م -مناطق آزاد :س��امانه جامع اطالعات
و آم��ار خدم��ات جزی��ره کیش با ه��دف خدمت
ب��ه گردش��گران در س��ازمان منطق��ه آزاد کی��ش
راه اندازی ش��د .خالء وجود مرجع و مرکزی جامع
برای پاسخگویی آنی به نیازهای گردشگران کیش،
مدیریت برنامهمحور منطقه آزاد این جزیره مرجانی
را بر آن داشت تا در اقدامی عملی برای بسترسازی
رونق صنعت جذب توریس��م سامانه جامع خدمات
گردشگری را ایجاد کند .
تاکنون دسترس��ی گردش��گران ب��ه اطالعات
الزم از خدم��ات متنوع گردش��گری در این جزیره
محدود بود و در این حوزه صنعت گردش��گری این
جزیره مرجانی با کاس��تیهایی مواج��ه بود .بر این
اساس مدیریت جدید س��ازمان منطقه آزاد کیش با
هدف اصلی کاه��ش هزینه ،ارائه به هنگام خدمات
و جلب رضایت گردشگران تصمیم به ایجاد سامانه
و پورت��ال جامع جزیره کیش نم��ود .مدیر فناوری
اطالعات و ارتباطات س��ازمان منطقه آزاد کیش در
جمع خبرنگاران و در تش��ریح ویژگیهای سامانه
جام��ع گردش��گری این جزیره گفت :اپلیکیش��ن و
س��امانه ایجاد شده کمک می کند تا گردشگران این
جزیره ب��ه اطالعات و خدمات م��ورد نیاز خود به
راحتی دسترس��ی پیدا کنند .امیر س��وداگران افزود:

در فاز نخست این س��امانه ،گردشگران از خدماتی
نظیر خرید آنالی��ن بلیط مراکز تفری��ح ،پروازهای
هواپیمایی کیش ایر  ،اطالعات اماکن و جاذبه های
گردشگری ،هتل ها و اماکن اقامتی ،لیست حراجی ها
و تخفیف کاال ها ،رستوران ها ،بازارها و مراکز خرید ،
وضعی��ت جوی و آب و هوایی و لیس��ت پروازها و
س��فرهای دریایی بهره مند شوند .وی با بیان اینکه
امکان ارائه خدمات این سامانه فارسیزبان به زبان
انگلیس��ی نیز تا پایان س��ال ج��اری فراهم خواهد

تبریز؛ اولین «شهر گردشگر»

ایران در تحقق اقتصاد بدون نفت

تفاهم -گروه گردشگری :رییس سازمان میراث فرهنگی معتقد
اس��ت آنچه امروز نگاه صاحبنظران در عرصه گردشگری را به خود
معطوف میدارد ،وجود ظرفیتهای بیشمار این صنعت برای توسعه
اقتصادی اس��ت .علی اصغر مونسان ،رئیس این سازمان در یادداشتی
نوش��ت« :امروز در جهانی که گس��ترش خدم��ات بهعنوان عنصری
راهگشا و کلیدی در ایجاد جهش اقتصادی نقش ایفا میکند ،چاههای
نف��ت آرام آرام جای خ��ود را به مؤلفههایی بس��یار کمهزینهتر و در
عین حال س��ودآورتر و پایدارتر همچون داشتههای تاریخی ،طبیعی
و فرهنگ��ی میدهند .آنچه بیش از پیش اهمیت این س��خن را نمایان
میسازد برخورداری باالی ایران اسالمی از گنجینه هویت و فرهنگ
و تاریخ اس��ت .وجود جاذبههای بیشمار و منحصر به فرد تاریخی و
طبیعی این مجال را برای این سرزمین بوجود آورده است تا با تکیه بر
داش��تههایی از این دست ،راه را برای توسعه و ایجاد جهش در عرصه
اقتصادی فراهم ببیند.
مواردی که گفته ش��د و نیز ایجاد یک رابطه متقابل بین اقتصاد و
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آمازون و چگونگی موفقیت آن

ادامه از صفحه یک -سود اصلی با استفاده از طراحی الگوریتم های
بس��یار دقیق اس��ت که برای مدیریت رفت��ار بازدیدکنندگان آن س��ایت
طراحی ش��ده است که باعث می شود به صورت ماهرانه ای به معامله ای
سودمند تبدیل شود .در واقع یک سیستم یارانه ای فوق هوشمند؛ همواره
حواسش به مشتری و خواسته های اوست و شما را به عنوان یک مشتری
همواره رصد می کند تا در یابد ،ش��ما به چه میزانی حاضرید برای خرید
کاالیی هزینه کنید .زیرا افراد بس��ته به نوع نیاز و س��لیقه خود ،حاضرند
برای خرید کاالهای مورد نیازشان پول پرداخت نمایند.
آمازون یک ماش��ین بزرگ شناخت الگوریتم است که با گذشته ای
که از ش��ما سراغ دارد می تواند حدس بزند که چه چیزی می خرید و بر
این اساس سود خود را به حداکثر برساند .آمازون ؛ با چرخش به سمت
ایده های برنده و سرمایه گذاری همراه با برنامه های طوالنی مدت ،مدام
در حال رشد و پیشرفت است.
بنابراین می توان اذعان داش��ت موفقیت ،خواه در یک کس��ب و کار
کوچک و خواه در یک شرکت بزرگ ،مرتبط با نوع رهبری آن است چرا
که "جف بزوس" ش��رکت بزرگی همچون آم��ازون را با ایده های طالیی
خود به اوج رساند.
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خط بطالن بر یک تصور غلط در مورد ژاپن

کارمندان کدام کشورها
بیشتر کار میکنند؟

آمارها نشان می دهد که بر خالف تصور اکثر مردم ،کارکنان هشت
کش��ور جهان بی��ش از ژاپنی ها کار می کنند!به گزارش ایس��نا ،مردم در
سراسر جهان پس از استراحت و تعطیالت سال نو میالدی بر سر کار خود
بر می گردند .امسال ،کارکنان در برخی از کشورها ،ساعت کاری بیشتری
نسبت به سایرین خواهند داشت.
بنا بر اعالم س��ازمان همکاری و توس��عه اقتص��ادی ،مکزیکی ها با
 ۲۲۴۶س��اعت ،بیشترین ساعت کاری در سراسر جهان را دارند که ۴۶۷
ساعت بیشتر از میانگین ساعت کاری آمریکایی هاست؛ با این تفاوت که
درآمد کارکنان مکزیکی یک پنجم درآمد آمریکایی هاست!
در ک��ره جنوبی نیز علی رغم تالش دولت این کش��ور برای کاهش
س��اعت کاری ،کارکنان کره ای به طور میانگین  ۲۱۱۳س��اعت در سال
کار م��ی کنند .یونانی ها که پس از وقوع بحران مالی ،غالبا افرادی تنبل
که مایل به بازنشس��تگی زودهنگام هس��تند تصور می شدند ،بیش از هر
کش��ور دیگری در اروپا کار می کنند و با  ۲۰۴۲س��اعت کار در س��ال،
در رتبه س��وم قرار دارند.بعد از یونانی ها ،کارکنان ش��یلیایی با ۱۹۸۸
س��اعت کار س��االنه ،روس ها با  ۱۹۷۸ساعت کار و ترک ها با ۱۸۳۲
ساعت کاردر سال قرار دارند.آمریکایی ها با  ۱۷۷۹ساعت در رده هفتم
قرار دارند و بعد از آن ها ایتالیایی ها هس��تند که  ۱۷۲۵ساعت در سال
کار می کنند.
طبق آنچه که موسس��ه آماری استاتیستا منتشر کرده ،ژاپنی ها که به
عقیده بس��یاری از افراد ،بیش از سایر مردم جهان کار می کنند ،با ۱۷۱۹
س��اعت کار در سال ،در رتبه نهم هستند.پس از ژاپن نیز بیشترین ساعت
کار به ترتیب متعلق به کشورهای کانادا ،اسپانیا ،انگلیس ،استرالیا ،فرانسه
و آلمان است.

ش��د ،اظهار کرد :ن��رم افزار این س��امانه به آدرس
 app.kish.irبر روی سیستم های عامل اندروید
و  iosگوش��ی های تلفن همراه به صورت رایگان
قابل نصب اس��ت  .س��وداگران تأکید کرد :س��امانه
جام��ع جزیره کیش به دلیل داش��تن ج��ی پی اس
منطب��ق بر موقعی��ت جغرافیایی گردش��گر ،امکان
آسان مسیریابی را به فرد و خدمات پیرامونی محیط
گردشگر فراهم می کند.
وی اف��زود :ام��کان دریافت ش��کایت و نظرات

گردش��گری در ش��هری که به پویایی اقتصاد و پیشینه سترگ تاریخی
اشتهار دارد،امری است که در عین سادگی نیاز به ظرافتهای خاصی
دارد .صحبت از تبریز اس��ت ،ش��هری که عظمت تاریخی آن و قدرت
اقتصادی مثال زدنیاش در طول تاریخ همچون تاروپود فرشی پرنقش
و نگار و فاخر در هم تنیده است و در این معنا همین بس که بزرگترین
ب��ازار سرپوش��یده تاریخی دنیا را که در ط��ول تاریخ قدرتمندترین و
بزرگترین گردش مالی را در اختیار داش��ته ،در خود جای داده اس��ت.
همانگونه که بازار تبریز در طول ادوار تاریخ نقش پررنگی در اقتصاد
تبریز و معرفی آن به عنوان قطب اقتصادی جاده ابریشم و هم از منظر
گردش��گران ایفا کرده اس��ت ،امروز در بحبوحه رشد سریع خدمات و
افول اقتصاد و تجارت مبتنی بر نفت ،وقت آن رس��یده است که صنعت
پیشر ِو گردشگری ِدین تاریخی خود را در قبال خدمات بیشائبه بازار
تبریز و دیگر داشتههای ارزنده این شهر ادا کند .صد البته وقتی سخن از
داشتههای ارزنده تبریز به عنوان نمونهای مثال زدنی از «شهر گردشگر»
میشود ،شهری مهربان برای تمامی اقشار بویژه کودکان و سالمندان و
معلوالن ،شهری نوعدوس��ت و عاری از خشونت ،شهری اخالقمدار،
قانونمند ،شاداب ،شهری پاک و مناسب برای بهتر زیستن ترسیم میشود
که در س��ایه این ویژگیها ،بیش از پیش آماده میزبانی از گردش��گران
داخلی و خارجی اس��ت .در این س��فره هزاررنگ که برای گردشگران
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انتقادی گردشگران نیز به صورت تصویری و متنی در
این سامانه فراهم شده است و موارد توسط معاونت های
مختلف س��ازمان منطقه آزاد تا حصول نتیجه پیگیری
میشود .وی به گردشگران اطمینان خاطر داد به دلیل
به روز رسانی و رصد مس��تمر مدیریت پورتال جامع
جزی��ره کیش و نی��ز امنیت باالی اطالع��ات و دادهها
و از طرفی نظارت مس��تمر مدیریت ارزیابی س��ازمان
منطقه آزاد ،امکان س��وء استفاده در این سامانه وجود
ندارد .وی تاکید کرد :این سامانه جامع به موازات دیگر
مراکز خدمات رسان طراحی شده و قابلیت این را دارد
ک��ه عالقهمندان به طور مس��تقیم از طریق آن خدمات
دریافت کنند و هرگز در کارکرد و بازار کار دیگر دفاتر
خدماتی خدشه وارد نمیکند ،بلکه آنها نیز باید به دنبال
نوآوری و جذابیت در بس��تههای خدماتی خود باشند.
س��االنه بیش از ی��ک میلیون و  700هزار گردش��گر
داخل��ی و خارجی از این جزی��ره مرجانی بازدید و از
ظرفیت های مختلف طبیعی ،تفریحی و گردشگری آن
استفاده می کنند .جزیره کیش با مساحت  91.5کیلومتر
مرب��ع و جمعیتی حدود  40هزار نفر در  18کیلومتری
کرانه جنوبی ایران در محدوده شمالی آب های نیلگون
خلیج فارس واقع است و از نظر تقسیم بندی سیاسی و
اداری کشور ،در محدوده استان هرمزگان و شهرستان
بندر لنگه قرار دارد.

مهیا شده است ،بیشک باید آئینها و سنتهای شگرف و زیبا و صنایع
دستی و هنرهای سنتی بیبدیل و چشمنواز را نیز افزود که هر آینه بر
شایستگی تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری در سال  ۲۰۱۸صحه
میگذارد .سال  ۲۰۱۸برای کشور ما محمل  ۲رویداد بزرگ بینالمللی
در عرصه گردشگری است؛ انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری
آس��یا در سال  ۲۰۱۸از سوی وزرای گردشگری کشورهای آسیایی و
انتخاب تبریز به عنوان ش��هر نمونه گردشگری کشورهای اسالمی در
سال  ،۲۰۱۸که هر دو را باید به فال نیک گرفت و از چنین فرصتهای
بینظیری ،فراتر از ش��هرهای انتخاب ش��ده ،در راستای معرفی تمامی
ظرفیتهای گردشگری کشورمان بهره جست« .تبریز  »۲۰۱۸میتواند
دریچهای باشد که از روزنه آن و از مسیر معرفی این شهر به عنوان قطب
گردشگری ،اقتصاد تبریز و به تبع آن بازار جهانی این شهر رونق شایسته
و در خور خود را باز یابد و هر خشت بازار تبریز نیز به چاه نفتی بدل
شود که موتور محرکه اقتصاد این شهر را جانی دوباره بخشد.
این بار تبریز مهربان و راس��ت قامت ،آماده میشود تا با حرکت
در مسیر پر نشاط و پر جاذبه گردشگری ،رونق اقتصادی را بازتعریفی
دوباره کند و همچون همیشه ،اولینی دیگر را به کارنامه پر افتخار خود
بیفزاید« :تبریز ،اولین شهر گردشگر ایران در تحقق اقتصاد بدون نفت»،
به امید تحقق آن روز».

خبرنامه
ساختار فعلی سازمان میراث فرهنگی
و گردشگری پاسخگوی نیاز کشور نیست
رییس جامعه هتلداران کشور گفت :ساختار
فعلی س��ازمان می��راث فرهنگی ،صنایع دس��تی
و گردش��گری پاسخگوی نیاز کش��ور نیست .به
گزارش ایسنا،جمشید حمزهزاده در نشست کمیته
راهبردی جامعه هتلداران اظهار کرد :در شرایط
کنونی اصالح س��اختار سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دس��تی و گردشگری و تشکیل وزارتخانه
گردش��گری امری ضروری به نظر میرسد .وی
خاطرنش��ان کرد :م��ا معتقدیم که جلو س��اخت
بیرویه هتل در کشور باید گرفتهشود که البته طرح
نیازسنجی ایجاد مراکز اقامتی مشخص میکند که
در چه ش��هرها و مناطقی باید هتل ساخته شود.
حم��زهزاده درباره این موضوع که س��اخت هتل
در کش��ور ما چقدر توجیه اقتصادی دارد ،افزود:
س��ود هتل در کش��ور ما به نس��بت س��رمایه آن
کمتر از  5درصد اس��ت ،سرمایهگذارانی که وارد
هتلداری ش��دند با عش��ق و عالقه دست به این
حرفه زدند و ممکن بود اگر پول خود را در محل
دیگر س��رمایهگذاری کرده بودند ،س��ود بیشتری
نصیبشان میشد .رییس جامعه هتلداران کشور
با بیان اینکه خوشبختانه در بسیاری از استانهای
کشور ،رشته مدیریت هتلداری تاسیس شده است،
افزود :از جمله سیاستهای ما تعامل با سازمانها
و دس��تگاههای مرتبط با گردشگری است .وی با
اش��اره به اینکه بیش از  100تن از نمایندگان در
فراکس��یون گردشکری مجلس ش��ورای اسالمی
عضو هس��تند ،افزود :هماکنون بسیاری از مسائل
مربوط به حوزه خود را از طریق این فراکس��یون
دنبال میکنیم .همچنین تش��کیل کمیس��یون ویژه
گردشگری در دس��تور کار مجلس قرار دارد که
مقدمات این کار انجام گرفته اس��ت تا در صحن
علنی مطرح شود.
حم��زهزاده ادام��ه داد :در طی دوس��ال قبل
هرس��ال  15درصد میانگین اشغال هتلها کاهش
یافته است ،از دالیل کاهش اشغال هتلها ،میتوان
به کاهش ت��وان اقتصادی مردم و توس��عه فعالیت
مراکز اقامتی غیررس��می اش��اره ک��رد .وی درباره
تعداد هتلهای س��طح کش��ور عنوان کرد :در حال
حاض��ر  2هزار هتل و هتل آپارتم��ان با  75هزار
ات��اق و  200ه��زار تخت در سراس��ر کش��ور در
درجات مختل��ف خدمات اقامت��ی ارائه میدهند.
رییس جامعه هتلداران کشور با اشاره به خبرهای
مربوط به تعطیلی هتلها تصریح کرد :آمار مربوط
ب��ه تعطیلی هتلها صحت دارد که این امر به دنبال
توسعه بیرویه ساخت هتل بدون نیازسنجی صورت
گرفته است و متاس��فانه در برخی مقاصد همچون
مشهد خودش را بیشتر نشان داده است.

