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 سرهقالِ : 

 ًبم خذاثِ 

 06، چیضی حذٍد هشوض هذیشیت تَػؼِ هلی ایٌتشًت ػبل رذیذ دس حبلی آغبص ؿذ وِ ثش عجك رذیذ تشیي آهبس        

دسصذ سا ًـبى هی دّذ. ایي  26دسصذ هشدم ایشاى اص ایٌتشًت اػتفبدُ هی وٌٌذ وِ ًؼجت ثِ ػبل لجل سؿذی دس حذٍد 

 ضشٍست ثشسػی ثیـتش رْت اػتفبدُ اص ایي فشصت سا فشاّن هی ػبصد.آهبس خَد گَیبی اّویت ایٌتشًت دس ثیي هشدم ٍ 

توبهی آهبسّب ًـبى هی دّذ وِ اص دِّ گزؿتِ تب ثِ اهشٍص، هشدم سٍص ثِ سٍص ػاللِ ثیـتشی ثِ اػتفبدُ اص ایٌتشًت ٍ     

وٌٌذ. افضایؾ فشٍؽ ٍة خشیذ آًالیي داسًذ ٍ دس ایي ثیي صٌبیغ تَسیؼن ٍ گشدؿگشی ًمـی ثؼیبس پش سًگ سا ایفب هی 

ػبیت ّبی صٌبیغ گشدؿگشی اػن اص آطاًغ ّبی هؼبفشتی ، ّتل ّب ، خغَط َّاپیوبیی ٍ هٌبعك گشدؿگشی هَرت آى 

ؿذُ اػت وِ دس چٌذ ػبل اخیش ثؼیبسی اص ؿشوت ّب ٍ ووپبًی ّبی هشتجظ ثب صٌبیغ گشدؿگشی ، ػشهبیِ گزاسی ّبی 

ثؼیبسی اص دٍلتْب ثشای حوبیت اص صٌبیغ گشدؿگشی ٍ ّوچٌیي دسػت وشدى ٍ  ثضسگی دس ایي صهیٌِ اًزبم دٌّذ. ّوچٌیي

یب تمَیت ثشًذ وـَس خَد دس ایي صهیٌِ الذام ثِ حوبیت ّب ٍ ػشهبیِ گزاسی ّبی صیبدی دس ثخؾ گشدؿگشی الىتشًٍیه 

 وشدُ اًذ.

یذ ثؼیبس هْن ثبؿذ وِ ولیِ صٌبیغ هشتجظ ثب تَرِ ثِ سؿذ سٍص افضٍى ایٌتشًت دس ایشاى ٍ تبحیش آى دس صًذگی هشدم ، ؿب    

ثب گشدؿگشی اػن اص آطاًغ ّبی هؼبفشتی ، ّتل ّب ، هٌبعك گشدؿگشی ، خغَط َّاپیوبیی ٍ هزشیبى تَس ّبی هؼبفشتی 

 ٍ .... اص خَد ثپشػٌذ : 

 آیب حضَسی هَفك دس دًیبی هزبصی داسًذ یب خیش؟    

 ثشًذ خَد اػتفبدُ ًوَدُ اًذ؟ آیب اص ایي فشصت رْت افضایؾ فشٍؽ ٍ تمَیت    

دسحبلیىِ وِ ثؼیبسی اص ؿشوت ّب ٍ ػبصهبًْب، اثتذای ػبل سا ثب ثشًبهِ سیضی ٍ ّوبٌّگی وبسّب ثشای ػبل رذیذ آغبص    

ًوبیٌذ ، ؿبیذ یىی اص ثْتشیي وبسّب، ثشسػی ربیگبُ خَد دس دًیبی الىتشًٍیه ٍ ثشًبهِ سیضی ثشای تمَیت حضَس خَد  هی

 ثبؿذ. ِ اػتخٌبیی هیدس ایي ػشص

   

 ثِ اهیذ هَفقیت ٍ پیطرفت ثیطتر کطَر عسیسهبى ، ایراى                                         

 هْذی داًطَر                                               

 ی الکترًٍیکی ایراىدثیر کبرگرٍُ فرٌّگ سبزی ٍ آهَزش جبهعِ گردضگر                                      
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 کٌٌذ/ جذٍل گرٍُ سٌی کاربراى ایٌترًت از ایٌترًت استفادُ هی ىدرصذ ایراًیا 00

 06وٌٌذ؛  دسصذ هشدم اص ایٌتشًت اػتفبدُ هی 06آخشیي آهبسّب اص تؼذاد وبسثشاى ایٌتشًت دس ایشاى ًـبى هی دّذ وِ     

لشاس داسًذ ٍ ایٌتشًت هَثبیل ثیـتشیي پبساهتش اتصبل ثِ ایٌتشًت دس  ػبل 22تب  26دسصذ وبسثشاى ایٌتشًت دس گشٍُ ػٌی 

 .ایشاى اػت

ثِ گضاسؽ خجشگضاسی هْش، هشوض هذیشیت تَػؼِ هلی ایٌتشًت دس آخشیي گضاسؽ خَد، ؿوبس وبسثشاى ایٌتشًت دس ایشاى     

وشدُ اػت وِ ثِ ٍػیلِ پبساهتشّبیی  ًفش اػالم 000ّضاس ٍ  4هیلیَى ٍ  04ثبلغ ثش  29هبِّ ًخؼت ػبل  0سا تب پبیبى 

 .، ٍایوىغ ٍ فیجش ثِ ؿجىِ هتصل هی ؿًَذ GPRS ، ایٌتشًت هَثبیل ADSL چَى ایٌتشًت دایل آح، ایٌتشًت

 دسصذ آى سا وبسثشاى ایٌتشًت هَثبیل 60.00دسصذ اػت وِ  42.4ثشاػبع ایي آهبس ضشیت ًفَر ایٌتشًت دس وـَس    

GPRS وبسثش ثب هَثبیل ثِ ایٌتشًت هتصل هی  222ّضاس ٍ  489هیلیَى ٍ  22تشتیت حذٍد  تـىیل هی دٌّذ؛ ثِ ایي

 .ؿًَذ

دسصذ اص ول اتصبالت  2.92وبسثش حذٍد  206ّضاس ٍ  260هیلیَى ٍ  0دس ّویي حبل وبسثشاى ایٌتشًت دایل آح ثب    

 286ّضاس ٍ  494هیلیَى ٍ  6آهبس،  ًیض ثشهجٌبی ایي ADSL ایٌتشًت سا ثِ خَد اختصبف دادُ ٍ ؿوبس هـتشوبى ایٌتشًت

 .دسصذ اػت 0.04ثب ضشیت ًفَر 

ًفش  964ّضاس ٍ  802دسصذ ثب  9.94دس ایي سدُ ثٌذی، ػْن ایٌتشًت ٍایوىغ اص هزوَع اتصبالت ثِ ایٌتشًت دس ایشاى    

 .م ؿذُ اػتّضاس ًفش وبسثش اػال 960هیلیَى ٍ  0دسصذ ثب  8.62ٍ ػْن اتصبل اص عشیك فیجشًَسی ثِ ایٌتشًت 

 درصذ از کل تعذاد کبرثراى ضرح پبراهترّب

 دسصذ 9.17 206ّضاس ٍ  260هیلیَى ٍ  6 اتصبل دایل آح

 دسصذ 4.65 286ّضاس ٍ  494هیلیَى ٍ  ADSL 3 اتصبل

 دسصذ 36.46 222ّضاس ٍ  489هیلیَى ٍ  GPRS 27 اتصبل

 دسصذ 1.15 964ّضاس ٍ  WIMAX 867 اتصبل

 دسصذ 8.07 ّضاس 960هیلیَى ٍ  6 اتصبل فیجش

 000ّضاس ٍ  4هیلیَى ٍ  45 روغ ول
 

 ضشیت ًفَر ول
 

 دسصذ 59.5
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اػتبى تْشاى، اصفْبى، تجشیض، یضد ٍ ؿیشاص اص حیج ضشیت  4ّوچٌیي ثشاػبع آخشیي آهبس ثِ دػت آهذُ دس هشوض هتوب، 

تب  26دسصذ وبسثشاى ایٌتشًت دس ایشاى سا ًیض گشٍُ ػٌی  06ًفَر ایٌتشًت ثیـتشیي وبسثش سا ثِ خَد اختصبف دادُ اًذ ٍ 

دسصذ وبسثشاى سا  96ػبل،  42تب  04دسصذ وبسثشاى سا گشٍُ ػٌی  94ػبل،  00تب  66دسصذ سا گشٍُ ػٌی  66ػبل،  22

دسصذ تـىیل هی  06دسصذ سا گشٍُ ػٌی ثبالی  2ػبل ٍ  96تب  9دسصذ سا گشٍُ ػٌی  6ػبل ،  92تب  96گشٍُ ػٌی 

 .ٌذدّ

 درصذ از کل گرٍُ سٌی

 دسصذ 3 ػبل 10 - 0

 دسصذ 10 ػبل  19 - 10

 دسصذ 40 ػبل 29 - 20

 دسصذ 30 ػبل 44 - 30

 دسصذ 15 ػبل  59 - 45

 دسصذ 2 ػبل  06ثبالی 

 020 هیلیَى ٍ 62ؿوبس وبسثشاى ایٌتشًت  26اػالم ؿذُ ثَد تب پبیبى ػبل  26ثشاػبع آهبسّبیی وِ پیؾ اص ایي ثشای ػبل 

ّضاس ًفش  242هیلیَى ٍ  90دسصذ اص وبسثشاى ثب تؼذاد  98.8دسصذ ثَد وِ  06.26ّضاس ًفش ٍ ضشیت ًفَر ایٌتشًت دس ایشاى 

 .ثِ ػٌَاى ثیـتشیي وبسثشاى ایٌتشًت دس ایشاى تـىیل دادُ ثَدًذ GPRS سا وبسثشاى
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ضٌاساًذى آشاًس ّا بِ هردم ٍ افسایص فرٍش آًْاستاستفادُ از صٌعت آی تی، بْتریي ٍ آساى تریي راُ برای   

ٍگَ ثب آقبی حسیي زادُ؛ در گفت  

)دثیر جبهعِ گردضگری الکترًٍیکی ایراى(   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تَسیؼن الىتشًٍیىی ثؼیبس گؼتشدُ ثَدُ ٍؿبهل حیغِ ّبی ثؼیبسی ّوچَى ػفش هزبصی هی ؿَد، اهب دسحبل حبضش ربهؼِ 

ثؼتش الىتشًٍیىی ثشای فشٍؽ هٌبػت ٍ هؼمَل پىیذ ّبی هؼبفشتی هی پشداصد وِ خَد   ثِ ػبهبى دّیگشدؿگشی الىتشًٍیه، تٌْب 

 اهشی والى ٍ ثؼیبس گؼتشدُ اػت.

اهشٍص خَؿجختبًِ فشٌّگ اػتفبدُ اص سایبًِ دس رَاى ّبی هب ثؼیبس ثبالػت ٍ دس خبًَادُ ّب ثؼیبس ًفَر وشدُ اػت وِ هی تَاًین اص 

 ی خذهبت هؼبفشتی ٍ ػفش ثِ افشاد ربهؼِ اػتفبدُ وٌین.ایي ثؼتش ثشای هؼشف

خَؿجختبًِ اػتمجبل ثؼیبس خَثی اص ربهؼِ گشدؿگشی الىتشًٍیه ؿذُ ٍ ثؼیبسی اص آطاًغ ّب ٍ ّتل ّب خَاػتِ اًذ ٍاسد ربهؼِ  

ُ اػت ٍ حتی ثب پبییي ثشای فشٍؽ هٌبػت چِ وٌٌذ؟ هخال ثؼیبسی اص اتبق ّتل ّبی ایـبى خبلی هبًذ ؿًَذ ٍ هـبٍسُ ثگیشًذ وِ

آٍسدى ًشخ ًیض فشٍؽ ًوی سٍد ٍ ثِ دًجبل ثبصاسیبثی هَحش ّؼتٌذ ٍ ایي دس حبلی اػت وِ سػبًذى اعالػبت ثِ دس خبًِ ّب دس ایشاى، 

ّضیٌِ ػٌگیٌی هی خَاّذ وِ دس تَاًـبى ًیؼت)ّوچَى تجلیغبت دس رشایذ( ٍ ثْتشیي ٍ آػبى تشیي ساُ ّوبًب ثحج اػتفبدُ اص 

( گشدؿگشی الىتشًٍیه اػت ٍ ربهؼِ دس ًظش داسد وِ ٍاػغِ ثیي ؿشوتْبی  e-tourismآی تی دس گشدؿگشی یب ّوبى )صٌؼت 

 لَی ٍ هشاوض خذهبت گشدؿگشی ؿَد. "آی تی"

  دثیرجبهعِ تخصصی گردضگری الکترًٍیک کطَر در گفت ٍ گَ ثب خجرًگبر سفرثبًک،"علی حسیي زادُ"    -

هَسد تبییذ ایي ربهؼِ دس  گشدؿگشی الىتشًٍیه، هؼشفی ؿشوتْبی فؼبل ٍ  یىی اص اّذاف ربهؼِ ضوي ثیبى ایي هغبلت گفت: 

حیغِ ّبی الىتشًٍیىی ٍاثؼتِ ثِ گشدؿگشی، ّوچَى عشاحی ػبیت ثشای آطاًغ ّب ٍ ّتلذاساى اػت. آؿٌب ًجَدى ثؼیبسی اص 

 وشدُ اػت وِ ثب ػٌبٍیٌی ّوچَى عشاحی ػبیت ثشای ایي  ّتلذاساى ٍ آطاًغ داساى ثِ داًؾ آی تی، صهیٌِ ػَء اػتفبدُ سا فشاّن

هَػؼبت، اص آًْب هجبلغ ٌّگفتی دسیبفت هی وٌٌذ دس حبلیىِ وبس هٌبػت ٍ هغلَثی تحَیل ًوی دٌّذ وِ ایي هَرت ػلت اػتوبد 

لَی ٍ هشاوض  ایي هذیشاى اص تزْیض ؿذى ثِ صیشػبختْبی آی تی ؿذُ اػت ٍ ربهؼِ دس ًظش داسد وِ ٍاػغِ ؿشوتْبی آی تی

 خذهبت گشدؿگشی ؿَد. 
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ٍی، صیشػبختْبی الىتشًٍیه دسػشضِ ٍ فشٍؽ خذهبت آطاًغ ّب سا یىی اص سٍؽ ّبی تجلیغ هَحش ثشای آطاًغ ّب ٍ فشٍؽ آًْب 

داًؼت ٍ گفت: تجلیغبت آطاًغ ّب دس رشایذ ثِ ٍیظُ سٍصًبهِ ّوـْشی، ػلی سغن ّضیٌِ ای وِ صشف آى هی ؿَد سٍؿی غیش 

ٍ ون احش دس تجلیغ آطاًغ ّب اػت وِ هَرت گشاى تش ؿذى خذهبت آطاًغ ّب ًیض هی ؿَد چشا وِ ّضیٌِ ایي تجلیغبت ثِ  پبػخگَ

 لیوت خذهبت افضٍدُ هی ؿَد. 

  سر ٍ سبهبى دادى ثِ سبیتْبی فرٍش خذهبت هسبفرتی کِ هَجَدیت فیسیکی ًذارًذ، یکی از ثرًبهِ ّبی هب است    -

ى ایٌىِ ثؼیبسی اص افشاد ثب ػبختي یه ػبیت، دس خبًِ خَد ٍثذٍى ایٌىِ هزَصی اص ػبصهبًی داؿتِ ثبؿٌذ الذام ایي هذیش رَاى ثب ثیب

ثِ فشٍؽ خذهبت هؼبفشتی هی وٌٌذ، گفت: گبُ ایي افشاد حتی ثذٍى ّیچ آدسع یب ؿوبسُ تلفي ٍ تٌْب اص عشیك یه ایویل دس حبل 

تی اص آًْب داؿتِ ثبؿذ، لبدس ثِ دػت پیذا وشدى ثِ آًْب ٍ ؿٌبختي ایي افشاد ًیؼت ٍ اًزبم وبس ّؼتٌذ ٍ اگش ثِ ّش دلیل هؼبفشؿىبی

یىی اص وبسّبیی وِ ربهؼِ گشدؿگشی الىتشًٍیه وـَس، ثشای خَد تؼشیف وشدُ اػت ػش ٍ ػبهبى دادى ثِ ایي ػبیت ّب   ثٌبثشایي

 ػش ٍ ػبهبى دادى ٍ ثب هزَص وبس وشدى آًْبػت. اػت. ربهؼِ دس صذد هحذٍد وشدى یب حزف ایي افشاد ًیؼت ثلىِ ثِ دًجبل

یکی از اقذاهبت هب صحجت کردى ثب ضرکتْبی خذهبت ایٌترًتی ثِ هٌظَر فرٍش خذهبت ثب ًرخ ّبی ثْتر، ثِ     -

  اعضبی جبهعِ ثَدُ است

هؼبیل هغشح دس گشدؿگشی ایي وبسؿٌبع هٌْذػی ًشم افضاس، هـىالت صیشػبختی دس ثخؾ ػخت افضاس ٍ ایٌتشًتی سا یىی دیگش اص 

الىتشًٍیه ػٌَاى وشد ٍ ثب اؿبسُ ثِ ووجَد ایٌتشًت لَی ٍ ثب ػشػت ّبی هٌبػت دس ؿْشػتبى ّب وِ هَرت ػذم وبسایی خذهبت 

الىتشًٍیىی هشاوض خذهبت گشدؿگشی دس ایي ؿْشّب هی ؿَد گفت: یىی اص الذاهبت هب هزاوشُ ثب ؿشوتْبی خذهبت ایٌتشًتی ثِ 

 هبت ثب ًشخ ّبی ثْتش، ثِ اػضبی ربهؼِ ثَدُ اػت.هٌظَس فشٍؽ خذ

 استبًذاردسبزی سبیت ّبی گردضگری یکی دیگر از اقذاهبت در دستَر کبر جبهعِ است     -

ٍی اػتبًذاسد ػبصی ػبیت ّبی گشدؿگشی سا یىی دیگش اص الذاهبت دس دػتَس وبس ربهؼِ ػٌَاى ٍ ثب ثیبى ایٌىِ ػبیتْبی عشاحی 

ذاسدّبی الصم سا ًذاسًذ گفت: ثش آى ّؼتین وِ ثِ هَػؼبتی وِ اػتبًذاسّبی رْبًی تؼشیف ؿذُ اص ػَی ربهؼِ ؿذُ دس وـَس اػتبً

سا سػبیت هی وٌٌذ ٍ هزَصّبی الصم سا داسا ّؼتٌذ، الگَیی دادُ ؿَد وِ هشدم ثذاًٌذ وِ ایي ػبیتْب هَسد تبییذ ربهؼِ ٍهیشاث 

ذ. ثحج حفبظت ػبیت دس هَسد پَلْبی پشداختی خیلی هْن اػت تب هؼبفش ثتَاًذ ثِ فشٌّگی ّؼتٌذ ٍ اص خشیذ اص ایي ػبیتْب ًتشػٌ

خشیذ اصعشیك ػبیت اػتوبد وٌذ ثِ ٍِیظُ دس ؿشایظ التصبدی وًٌَی وِ هوىي اػت ثشای یه هؼبفشت، هؼبفش ثبلغ ثش پٌذ یب ؿؾ 

 هیلیَى پَل پشداخت وٌذ ٍ ثؼذ هؼلَم ؿَد وِ ایي ػبیت هؼتجش ًجَدُ اػت.

  ترغیت هردم ٍ هراکس ثِ سوت خذهبت هسبفرتی الکتریکی یکی از اّذاف هب است    -

، یىی اص هـىالت صیشػبختی گشدؿگشی سا اسائِ خذهبت هؼبفشتی ثِ صَست ػٌتی ػٌَاى وشد ٍ گفت: ًبگضیش ثبیذ ایي دثیش ربهؼِ

عبت تلفٌی، دیگش دس رْبى هشػَم ًیؼت ٍ خشیذ ٍ ػیؼتن اص دٍس خبسد ؿَد، اهشٍص استجبط ثب هؼبفش اص عشیك فبوغ ٍ ثشخی اص استجب

آؿٌبیی ثب خذهبت هؼبفشتی ثبیذ ثِ ػوت الىتشًٍیىی ٍ ایٌتشًتی ؿذى ثشٍد وِ ایي هَرت تؼْیل وبس هؼبفشاى، خشیذ خذهبت 

الصم دػت اٍل، صشفِ رَیی دس ّضیٌِ آطاًغ ّب، دٍس صدى تشافیه ٍ اهىبى هـبّذُ خذهبت پیؾ اص خشیذ ٍ دسیبفت تَضیحبت 

 هشثَط ثِ آى اص عشیك ایٌتشًت هی ؿَد.

ٍی یىی اص هَاًغ ػشػت گشفتي ایي وبس سا تشػْبی هشدم اص ایي ؿیَُ داًؼت ٍگفت: دسحبلیىِ دس ثؼیبسی وـَسّبی خبسری، 

یی اص آطاًؼی سلوی اص عشیك ایٌتشًت، پشٍاص ٍ ّتل خَد سا دسیبفت هی وٌذ ثذٍى ایٌىِ وبست یب اهضب 0هؼبفش تٌْب ثب دسیبفت یه وذ 

ایشاًی ّب ثین داسًذ وِ ثخؾ ّبی اسائِ دٌّذُ خذهبت ّوچَى ػبصهبى َّاپیوبیی ثِ ٌّگبم پشٍاص یب ّتلذاساى   داؿتِ ثبؿذ، اهب

 سلوی سا وبفی ًذاًٌذ ٍ هؼبفش ثِ هـىل ثشثخَسد . 0ٌّگبم ٍسٍد ثِ یه ؿْش غشیت، وذ 
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سا، تشغیت هشدم ثِ ػوت خذهبت الىتشًٍیه هبًٌذ وؼت اعالع اص عشیك  حؼیي صادُ یىی اص اّذاف ربهؼِ گشدؿگشی الىتشًٍیه

 ػبیت ٍ ًیض آهَصؽ ّتل ّب ٍ آطاًغ ّب ثشای هزْض ؿذى ثِ آی تی ٍ ؿىل دادى صیشػبخت دس ثخؾ ّبی ثلیظ الىتشیىی، ػفش 

 د. الىتشیىی، تَسگشداًْبی الىتشًٍیىی ٍ هحل ّبی البهت ٍ خغَط َّاپیوبیی الىتشًٍیىی ػٌَاى وش

  ثِ اکثر هذیراى آشاًس ّب ّذیِ ضذُ است "دیویتریَس ثْبهیس"از دکتر "گردضگری الکترًٍیک "کتبة    -

ٍی ثب ثیبى ایٌىِ آًچِ گفتِ ؿذ گَؿِ ای اص ثحج گشدؿگشی الىتشًٍیه ٍ هضایبی آى ثَد گفت: دسوتبة اسصؿوٌذی ثب ّویي ػٌَاى 

 "هفصال ثِ ثحج گشدؿگشی الىتشًٍیه پشداختِ ؿذُ اػت وِ آطاًغ  "بهیغدیویتشیَع ثْ"اص اػتبد داًـگبُ اًگلؼتبى دوتش 

 تَاًؼتِ اػت ایي وتبة سا ثِ فبسػی تشروِ وٌذ ٍ ایي وتبة ثِ اوخش هذیشاى آطاًغ ّب ّذیِ ؿذُ اػت.  "چْبسفصل

 کَضص ثرای ارائِ سفرّبی اقسبطی     -

ش، هـىل ّضیٌِ گشاى ػفش ثِ ٍیظُ ثب لیوت وًٌَی دالس اػت وِ دثیش ربهؼِ تخصصی گشدؿگشی الىتشًٍیه اداهِ داد: ثحج دیگ 

اگش ثتَاًین ػفش الؼبعی داؿتِ ثبؿین ثِ ایي حیغِ ووه هی ؿَد وِ هب دس حبل گفت ٍ گَ ّؼتین تب ثتَاًین اص ثبًه ّب تؼْیالتی 

 ثشای هؼبفشاى ثگیشین.

ضکل دادى زیرسبختْبی الزم ثرای رضذ تطکیل کبرگبُ ّب ٍ زیرگرٍُ ّبی هختلف در هجوَعِ، ثِ هٌظَر     -

 گردضگری 

ایي داًؾ آهَختِ گشدؿگشی الىتشًٍیه، یىی دیگش اص حیغِ ّبی هغشح ثشای ربهؼِ گشدؿگشی الىتشًٍیه سا تـىیل وبسگبُ ّب ٍ 

ی ٍ ًیض صیشگشٍُ ّب هختلف ثِ هٌظَس ؿىل دادى صیشػبختْبی الصم ثشای سؿذ گشدؿگشی ػٌَاى وشد وِ ثِ عجغ هَرت اؿتغبلضای

ٍاسد ؿذى دالس دس وـَس هی ؿَد وِ هَسد اخیش دس ایي ؿشایظ ثؼیبس هٌفؼت آفشیي اػت ٍ تَسیؼن هی تَاًذ دسٍاصُ ّبی دالسی 

 ثشای ایشاى ثبؿذ.

ٍی افضٍد: هـىالت تَسیؼن ثِ ٍیظُ دس گشدؿگشی الىتشًٍیه، ٍالؼب صیبد اػت وِ هب ػؼی هی وٌین دسصذی اص ایي هـىالت سا حل 

َى ایي هْن، تٌْب وبس یه هزوَػِ ًیؼت ٍ ػبصهبًْب ٍ اسگبًْبی ثؼیبسی ثبیذ ثب هب ّوبٌّگ ثبؿٌذ تب ثتَاًین هـىالت سا وٌین چ

حل وٌین ٍ ثِ یه ػشٍ ػبهبى اٍلیِ دس ایي حیغِ ثشػین. هب اوٌَى دس فبص اٍل، تٌْب دس حبل هغبلؼِ ٍ ثشسػی ّؼتین، ػبیتْب، 

ِ ثتَاًین ثب تـىیل ؿَسای ػیبػت گزاسی ٍ ؿَسای تصوین گیشی ٍ ثب ّوىبسی ػبصهبى آطاًغ ّب ٍ هـىالت سا هی ؿٌبػین و

هیشاث فشٌّگی ٍ ػبصهبى ّبی هشثَعِ یه ػشی اص هـىالت ػبصهبى سا حل وٌین ٍتؼْیالتی ثشای وبس ثْتش ٍتؼبهل آًْب ثب یىذیگش 

 اسایِ دّین.

سد وٌین. ساُ حل ّبی ثؼیبسی لبثل عشح اػت اهب ًیبصهٌذ تؼبهل اٍ گفت: ًىبت صیبد اػت، ثبیذ ثب ّش وذام ثصَست هَسدی ثشخَ

 اًزوي ّب ثب یىذیگش اػت وِ ایي تب صهبًی وِ دس وـَس ساُ ثیفتذ، لذسی ػختی ثِ ّوشاُ داسد.

  در ًظر دارین ثستری فراّن کٌین کِ آشاًس ّب در تعبهل ٍ رقبثتی سبلن ثب ّن قرار گیرًذ    -

الىتشًٍیه، اداهِ داد: ربهؼِ فؼبلیتؾ سا ؿشٍع وشدُ، ػبیتوبى سا فؼبل وشدین ٍ تؼبهل ّب سا ثب اوخش  دثیش ربهؼِ تخصصی گشدؿگشی

اًزوي ّبی ٍاثؼتِ اًزبم دادُ این. ثؼذ اص ػیذ ًیض ثِ اهیذ خذا دس لبلت وبسگشٍُ ّبی هختلف، ػیؼتن آطاًغ ّب، ّتل ّب، هشاوض 

ى ّب ٍ ثؼیبسی هجبحخی وِ ثب ایي سؿتِ هشتجظ ّؼتٌذ سا ػش ٍػبهبى دادُ خذهبت گشدؿگشی، هَصُ ّب، هشاوض البهتی، سػتَسا

ٍاػتبًذاسد ػبصی اًزبم دّین ٍ آطاًغ ّب ًیض ثتَاًٌذ ثب یىذیگش تؼبهل وٌٌذ ٍ پىیذ ّبی یىذیگش سا ػبپَست وٌٌذ ًِ ایٌىِ سلیت 

 بفشتی ای وِ ثب ّن وبس هی وٌٌذ. ؿَین ٍ سلبثتْبی ًبػبلن اًزبم دّین وِ ّن هشدم هتضشس ؿًَذ ٍ ّن آطاًؼْبی هؼ
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ٍی دس خصَف ػبثمِ فؼبلیت هزوَػِ گفت: ربهؼِ ػِ ػبل پیؾ حجت ؿذُ اهب دس ایي ػِ ػبل دس حبل ثشسػی ٍ هغبلؼِ ثَدین 

وِ گشدؿگشی الىتشًٍیه دس وـَسهبى، دس چِ هشحلِ ای اػت ٍ هـىالت هب چِ ّؼت. اٍل هـىالت سا ؿٌبػبیی وشدین، تـىیل 

دادین، ػبیتْبی ایشاى ٍ رْبى سا ؿٌبختین ٍ ًیض ثب ػبصهبى ّبی رْبًی دس استجبط ثَدین ٍ تَاًؼتین اعالػبت خَثی وؼت پشًٍذُ 

هبُ اػت وِ وبس سا ثِ عَس رذی ؿشٍع وشدُ این، ػبیت  4،0وٌین ٍ ثب یه تغییش ّیبت هذیشُ وِ چٌذ هبُ پیؾ اًزبم ؿذ، ربهؼِ 

اػضبی ّیبت هذیشُ ٍ فؼبلیتْبی اًزبم  ٍ اخجبس ٍ اعالػبت هشثَط ثِ ربهؼِ ّوچَى ( فؼبل ؿذwww.e-tourism.irُاًزوي )

 ؿذُ، دس آى هَرَد اػت.

 ثرای آهَزش دریک گردّوبیی دعَت کردین  "ثَّبلیس"آهَزش را از هذیراى ضرٍع کردین ٍ ًیس از دکتر     -

ثیـتش تؼبهل ٍ اهضبی لشدادّبی تفبّن ًبهِ ثب اًزوي ّبی صٌفی  هبُ اًزبم دادُ این ًیض 4حؼیي صادُ اداهِ داد: وبسّبیی وِ دس ایي 

ٍاثؼتِ ثِ ایي صٌؼت ثَدُ اػت. اًزوي ّبیی چَى اًزوي صٌفی اػتبى تْشاى، اًزوي صٌفی وـَس، ربهؼِ تَسگشداًبى ٍ ّوچٌیي 

ی آهَصؽ سا هؼشفی وشدین ٍ دس اص اؿخبف هختلفی وِ دس ایي سؿتِ وبس وشدُ اًذ دػَت وشدین ٍ تـىیل وبسگشٍُ دادین، ػشتیتشّب

 ًظش داسین آهَصؽ سا اص هذیشاى ؿشٍع وٌین.

ّؼتٌذ وِ تبثؼتبى ثشای آهَصؽ ثِ ایشاى ثیبیٌذ گفت: دس ًظش  ثَّبلیسٍی ثب ثیبى ایٌىِ دس حبل اًزبم وبسّبی دػَت اص دوتش 

دُ وٌین ٍ هغوئٌب اػتمجبل هی ؿَد. داسین دس لبلت یه آهَصؽ حذاوخش ػِ رلؼِ ای یب یه ّفتِ ای اص ٍرَد ایـبى اػتفب

ّوچٌیي هی وَؿین وِ ثتَاًین هذسن ثیي الوللی ثشای ایي آهَصؽ دس ًظش ثگیشین ٍ دثیشخبًِ گشدّوبیی اى ؿبء ا...ّفتِ آیٌذُ 

 ارشایی هی ؿَد.

هَزش، ثب هطوئٌب ثِ افراد جبهعِ گردضگری الکترًٍیک، خذهبت خَثی ارایِ خَاّین داد، از آی تی گرفتِ تب آ    -

  قیوتْبی هٌبست

ایي وبسؿٌبع ًشم افضاس ٍداًؾ آهَختِ تىویلی گشدؿگشی الىتشًٍیه اداهِ داد: ثب ػبصهبًْبی هیشاث فشٌّگی اػتبى ّبی هختلف 

رلؼِ ّبیی داؿتین ٍ تَاًؼتین ثِ تفبّن ّبیی ثشػین ثشای تـىیل صیشػبخت؛ ثب گشٍُ ّتل ّبی هختلف صحجت ؿذُ، ثب ثبًه ّب 

تین وِ ثتَاًین تؼْیالتی سا ثشای آطاًغ ّب ثگیشین دس ثحج پشداختْبی الىتشًٍیىی، ثب ؿشوتْبی اسایِ دٌّذُ خذهبت آی رلؼِ داؿ

تی هبًٌذ ؿشوتْبی ایٌتشًتی ٍ ایشاًؼل صحجتْبیی ؿذُ وِ تؼْیالتی ثشای اػضب ثگیشین وِ ثتَاًٌذ ثب ًشخ ثْتش خذهت دسیبفت وٌذ 

 اػت.  ٍ وبسّبی ثؼیبس دیگشی اًزبم ؿذُ

ٍی اداهِ داد: اخجبس هب ٍ اّذاف وَتبُ هذت ٍ دساص هذت سا دس ػبیتوبى هی تَاًیذ ثیبثیذ ٍ ّش سٍص خذهت رذیذی ثِ خذهبتوبى 

اضبفِ هی ؿَد. هب هغوئٌب ثِ افشاد ربهؼِ خذهبتی خَة ثب لیوتْبی هٌبػت خَاّین داد، اص آی تی گشفتِ تب آهَصؽ ٍ ّوچٌیي دس 

 یت، حجت دٍهیي ٍهیضثبًی یب ّبػتیٌگ.هجبحخی چَى عشاحی ػب

  قَی ٍ هراکس خذهبت گردضگری ضَد "آی تی"جبهعِ در ًظر دارد ٍاسطِ ثیي ضرکتْبی     -

دثیش ربهؼِ تخصصی گشدؿگشی الىتشًٍیه،تبویذ وشد: ربهؼِ ثِ عَس هؼتمین ثِ وبسّبیی چَى عشاحی ػبیت دػت ًوی صًذ ثلىِ 

شاوض گشدؿگشی وبس وٌٌذ. دس ٍالغ هی تَاى گفت: ربهؼِ هشرؼی ثشای ًظبست، هؼشفی ٍ ؿشوتْبیی سا هؼشفی هی وٌذ وِ ثب ه

لَی   ّوبٌّگی اػت تب ّن آطاًغ ّب ٍ هشاوض خذهبت گشدؿگشی ثذاًٌذ اص وزب اعالػبت هَسد ًیبصؿبى سا ثخشًذ ٍ ّن ؿشوت ّبی

 وبس وٌٌذ. آی تی ثتَاًذ ثِ ربهؼِ گشدؿگشی هؼشفی ؿًَذ ٍ ثِ صَست تخصصی دس ایي حیغِ
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  سخي پبیبًی    -

حؼیي صادُ دس اًتْبی صحجتْبی خَد ثِ ػٌَاى دثیش ربهؼِ تخصصی گشدؿگشی الىتشًٍیه، ثب ثیبى ایٌىِ تَسیؼن الىتشًٍیىی ثؼیبس 

بى گؼتشدُ ثَدُ ٍؿبهل حیغِ ّبی ثؼیبسی ّوچَى ػفش هزبصی هی ؿَد، گفت: هتبػفبًِ دسحبل حبضش هب دس هزوَػِ، تٌْب ثِ ػبه

 ثؼتش الىتشًٍیىی ثشای فشٍؽ هٌبػت ٍ هؼمَل پىیذ ّبی هؼبفشتی هی پشداصین.  دّی

ػبیت ٍرَد داسد وِ هؼشفی ایشاى ثِ رْبى سا ثِ توبم صثبًْب اسائِ هی دٌّذ اهب ّیچ  9666ٍی دس ایي خصَف هخبل آٍسد: حذالل 

اػت ٍ ثِ گًَِ ای ًیؼت وِ هؼبفش خبسری اػتوبدؽ  وذام ػبیت هشرغ ًیؼت ٍ اعالػبت هغشح ؿذُ دس آًْب اص ًگبُ خَد افشاد

 رلت ؿَد ٍ احؼبع ػشدسگوی ًىٌذ. هب دس ًظش داسین وِ یه چٌیي ػبیتی سا ایزبد وٌین.

 

ػبل اػت وِ دس حیغِ گشدؿگشی وبس  96دثیش ربهؼِ تخصصی گشدؿگشی الىتشًٍیه، لشیت ثِ "ػلی حؼیي صادُ"گفتٌی اػت 

 افضاس اػت ٍ دسٍُ تىویلی تحصیلی خَد سا دس گشدؿگشی الىتشیىی گزساًذُ اػت.  هی وٌذ ٍی وبسؿٌبع هٌْذػی ًشم
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 اًتخاب ضذ 2013استاًبَل بِ عٌَاى بْتریي هقصذ ارٍپا برای سال 

 

 

اسٍپب  2696اػتبًجَل دس اٍلیي حضَس خَد دس سٍیذاد گشدؿگشی الىتشًٍیىی اسٍپب، ثِ ػٌَاى ثْتشیي همصذ گشدؿگشی 

 تَػظ وبسثشاى آًالیي اًتخبة ؿذ.

ایي سٍیذاد ثضسگتشیي سٍیذاد گشدؿگشی الىتشًٍیىی اسٍپب اػت ٍ ثؼذ اص اػتبًجَل ، ؿْشّبی لیؼجَى ٍ ٍیٌب ثِ تشتیت ثِ 

 ػٌَاى ؿْشّبی ثشگضیذُ تَػظ وبسثشاى آًالیي اًتخبة ؿذُ اًذ.

European Consumers Choice مش دس ثشٍوؼل اػت وِ ثشگضاسوٌٌذُ ، یه ػبصهبى غیش اًتفبػی هؼتمل هؼت

ثْتشیي همصذ تؼغیالت دس اسٍپب اػت. یه ّیئت هٌصفِ هشوضی ، ثب اػتفبدُ اص دادُ ّبی ػبالًِ آهبس گشدؿگشی اسٍپب ٍ 

 .وٌذ اًتخبة هی "  European Best Destination"ؿْش سا ثشای سلبثت دس  26هـبٍسُ وبسؿٌبػبى حشفِ ای، 

 europeanbestdestinations.orgهٌجغ : 
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 افسایص رضذ خریذ آًالیي خذهات گردضگری در رٍسیِ

 

 

هیلیَى ًفش دس سٍػیِ ،  ثلیظ َّاپیوب ٍ خذهبت گشدؿگشی خَد سا اص  4.0ثِ گضاسؽ ایٌتشفبوغ، دس ػبل گزؿتِ ، حذٍد 

هیلیَى  2دسصذ ثِ حذٍد  24تب  26، ایي سلن ثب سؿذ  2696عشیك ایٌتشًت خشیذاسی ًوَدُ اًذ ٍ اًتظبس هی سٍد دس ػبل 

ًفش ثشػذ. ثِ ػجبستی  اص ّش ثیؼت ًفش ، یه ًفش دس سٍػیِ خذهبت هؼبفشتی خَد  اػن ثلیظ تَس ٍ یب َّاپیوب سا ثِ صَست  

 آًالیي خشیذاسی ًوبیذ.

 ؿبهل ًوی ؿَد.ایي سلن وؼبًی وِ تَس سا آًالیي سصسٍ وشدُ ثبؿٌذ ٍ آى سا دس آطاًغ ّبی هؼبفشتی خشیذاسی ًوبیٌذ سا 

هیلیبسد دالس( ثَدُ اػت وِ دس  4.6هیلیبسد سٍثل ) 906ثبصاس خذهبت تَسیؼتی آًالیي دس سٍػیِ ، حذٍد  2692دس ػبل 

 دسصذ سؿذ داؿتِ اػت. 04،  2699همبیؼِ ثب 

 

 46َّاپیوب ثب ػبل ثَدُ اًذ ٍ هحجَة تشیي خذهبت آًالیي خشیذای ؿذُ، ثلیظ  64ثیـتشیي خشیذاساى آًالیي ، هشداى صیش 

 دسصذ ثَدُ اػت.

هیلیَى سٍػی ثِ  99ػبل گزؿتِ ثیؾ اص ،  Russian Association of Travel Agenciesثش اػبع آهبس 

 تؼغیالت خبسد اص وـَس سفتِ اًذ وِ وـَسّبی تشویِ، یًَبى ٍ هصش هحجَة تشیي همبصذ ثیي آًْب ثَدُ اػت.

 هٌجغ : هؼىَ تبیوض
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Accorhotels.com دّذ. ، فرٍش آًالیي خَد را گسترش هی 

 

 

 

 

 

 

Accorhotels.com ٍة ػبیت سصسٍ آًالیي هَلتی ثشًذی ٍ چٌذ همصذی ّتل ، ثِ ػٌَاى یه ثبصیگش ولیذی گشدؿگشی الىتشًٍیىی دس حبل ،

 ثبؿذ. اداهِ تَػؼِ وبس خَیؾ هی

 266ثبصدیذ وٌٌذُ ثشخَسداس ثَدُ اػت.  ایي ٍة ػبیت ّش دلیمِ هیلیَى  966هیلیَى تب  86اص  2692ٍ  2696ایي ٍة ػبیت دس ثیي ػبلْبی 

 پزیشد.  ثبصدیذوٌٌذُ داؿتِ اػت ٍ ٍ دس ّش دلیمِ ، دُ سصسٍ ّتل صَست هی

 ًوبیذ.  ایي ٍة ػبیت رْت رزة ثیـتش ٍ دس استجبط ثبثَدى ثب هـتشی ّبی خَد اص ساّْبی هختلفی اػتفبدُ هی

یلیَى ػضَ داسد وِ اػضب هیتَاًٌذ اص تخفیف ّبی ػضَیت ٍ یب پبداؿْبی اهتیبصی هبًٌذ ولَح اػضب ٍة ػبیت وِ ثیؾ اص دُ ه -9

 تخفیف ٍ یب سصسٍ سایگبى ثش اػبع هیضاى اػتفبدُ ٍ خشیذ اص ػبیت اػتفبدُ ًوبیٌذ.

 

ػضب ٍ ّوچٌیي ّضاس عشفذاس دس ػبیت فیغ ثَن ٍ اسائِ ثبصیْبی آى الیي ثشای ا 266ّوچٌیي ایي ٍة ػبیت ثب روغ آٍسی ثیؾ اص  -2

 تْیِ هغبلت هشتجظ ، ػالٍُ ثش تؼبهل ثیـتش ثب هـتشیبى ، هَرت ثبالسفتي هیضاى ٍفبداسی هـتشیبى خَد گشدد.

صثبى تشوی ٍ ػشثی سا ساُ  اًذاصی  2صثبى دس دػتشع هـتشیبى هیجبؿذ ٍ دس ػبل ربسی  90ایي ٍة ػبیت ، ػبصگبس ثب ٍیظگیْبی ّش ثبصاس ، ثِ 

 خَاّذ ًوَد.

 

 

 

 

 

 

 

 هٌجغ : تشاٍل ًیَص
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 لَح عضَیت اعضای جذیذ صادر ٍ بصَرت الکترًٍیکی اعطاء هی گردد

ػضَیت ربهؼِ تخصصی گشدؿگشی الىتشًٍیىی ایشاى ثِ ولیِ هشاوض  اص ػاللوٌذاى ثِ ػوَهیٍ دػَت پیشٍ فشاخَاى 

ؿشوت ٍ فؼبل ػشصِ  26ثیؾ اص فؼبل دس حَصُ گشدؿگشی الىتشًٍیىی،   ITگشدؿگشی، اؿخبف ٍ ؿشوت ّبی 

گشدؿگشی الىتشًٍیىی حبئض ؿشایظ ػضَیت ؿٌبختِ ؿذًذ ٍ ثِ ػضَیت ربهؼِ دس آهذًذ. لزا لَح اػضبی رذیذ صبدس ٍ 

 تحَیل اػضبء هی گشدد.

  سٍاثظ ػوَهی ربهؼِ تخصصی گشدؿگشی الىتشًٍیىی ایشاى
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 الکترًٍیکی ایراىهسایا ٍ ًحَُ عضَیت در جاهعِ تخصصی گردضگری 

ٍ تىویل   ) tourism.ir-http://eهتمبضیبى ضوي احشاص ؿشایظ ػوَهی ػضَیت دس ربهؼِ ثب هشارؼِ ثِ پبیگبُ ایٌتشًتی ربهؼِ ) 

 فشم هشثَعِ ًؼجت ثِ ػضَیت خَد الذام ٍ دس یىی اص چْبس وبسگشٍُ ّبی تخصصی ربهؼِ وِ پیؾ تش اؿبسُ ؿذ، فؼبلیت ًوبیٌذ. 

 ثشخی اص هضایبی ػضَیت ثذیي ؿشح هی ثبؿذ:

 ثْشُ گیشی اص دٍسُ ّبی آهَصؿی گشدؿگشی الىتشًٍیىی. -9

ئیذ ربهؼِ ؿبهل  : ًشم افضاس ّبی سصسٍاػیَى ، اعالع سػبًی ، ثْشُ گیشی اص ًشم افضاسّبی خذهبت گشدؿگشی هَسد تب -2

 ثبصاسیبثی ٍ .... ثب اػتفبدُ اص تخفیفبت.

اسائِ ًـبى ٍیظُ هَسد تبئیذ ثشای اػضبیی وِ عجك اػتبًذاسدّبی فٌی دس هحیظ ایٌتشًت ثِ گشدؿگشی الىتشًٍیىی اؿتغبل  -6

 داسًذ.

الىتشًٍیىی اػضبء وِ اص اػتبًذاسدّبی الصم ثشخَسداس ثبؿٌذ ، اعالع سػبًی ٍ حوبیت اص عشحْب ٍ ًشم افضاس ّبی گشدؿگشی  -0

 هؼشفی خذهبت اػضبء ثِ یىذیگش ٍ صٌؼت.

 ثؼتش ػبصی  رْت هؼشفی خذهبت ٍ ایزبد صهیٌِ حضَس اػضبء دس رَاهغ داخلی ٍ ثیي الوللی -4

 ْب ٍ ؿشوتْبی خصَصی ٍ دٍلتیایزبد استجبط ٍ ّوبٌّگی هبثیي اػضبء ربهؼِ ، هَػؼبت ، ًْبد ّب ، دػتگبّ -0

 ثشگضاسی ػویٌبس ٍ ًوبیـگبّْبی تخصصی داخلی ٍ خبسری رْت حضَس اػضب ٍ هؼشفی خذهبت گشدؿگشی الىتشًٍیىی -2

دفبع اص اػضب دس هحبون لبًًَی ٍ تؼبهل ثب ػبصهبًْبی دٍلتی ٍ خصَصی رْت حفظ حمَق اػضبء دس حیغِ فؼبلیت  -8

 گشدؿگشی  الىتشًٍیىی

 فبت فی هب ثیي اػضب ٍ هـتشیبى  ، هشاوض خذهبت  ٍ ثشلشاسی استجبط هٌبػت ثب اػضبی ربهؼِسػیذگی ثِ اختال -2
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 ارتباط با جاهعِ تخصصی گردضگری الکترًٍیکی ایراى

 

 .7.ٍاحذ3هیذاى ًٍک.خ هالصذرا.اثتذای کردستبى ضوبلی.ًجص ثي ثست یکن.پالک آدرس

 021 88 64 46 96 – 8 ضوبرُ تلفي

 021 88 66 29 91 ًوبثر

 info@e-tourism.ir پست الکترًٍیکی رٍاثط عوَهی

 کبرگرٍُ فرٌّگ سبزی ٍ آهَزش جبهعِ گردضگری الکترًٍیکی ایراى پست الکترًٍیکی
amoozesh@e-tourism.ir 

 www.e-tourism.ir پبیبًِ الکترًٍیکی 

  

 هٌتظر اًتقادات ٍ پیطٌْادات ضوا ّستین.

 

 

 


