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 سرمقاله : 

مد به طور مثال، امروزه درآ به جرات میتوان گفت، اینترنت موجب انقالب بزرگی در تمام صنایع و بخصوص صنعت گردشگری شده است.

ها از صدها آژانس مسافرتی باالتر است. از زمان پیدایش اینترنت، این ابزار تاثیر بسیار زیادی بر صنعت توریسم  بعضی از وب سایت

گذاشته است به حدی که انقالبی در این صنعت ایجاد کرده است. همچنین درصد بسیار زیادی از مردم برای بدست اوردن اطالعات سفر 

پر براین استفاده خالقانه از اینترنت در این صنعت در جهت افزایش فروش و تقویت برند به یکی از خود از اینترنت استفاده میکنند . بنا

 ترین موضوعات روز درامده است. اهمیت

تاثیر استفاده از اینترنت هم در عرضه کنندگان خدمات و یا کاالهای صنعت گردشگری و هم در بین مصرف کنندگان این خدمات بوضوح 

ت. همچنین هر ساله  به میزان استفاده کنندگان از اینترنت و استفاده از آن در برنامه ریزی گردشگری روز به روز افزوده قابل مشاهده هس

درحال حاضر در جهان ، تاثیر اینترنت کل بخش های مختلف صنعت توریسم را در برگرفته است به طوریکه بر طبق آمار،تجارت میگردد . 

 میلیارد دالر به عنوان یکی از موفق ترین تجارتهاهای آنالین محسوب شده است. 4.37با رقمی حدود  الکترونیک در صنعت گردشگری

 .7هزار نفر رسیده است که نشان دهنده ضریب  636میلیون و  3.، تعدا استفاده کنندگان از اینترنت در ایران به  1.31تا پایان سال 

میلیون نفر به اینترنت پرسرعت و یا وایمکس دسترسی دارند. این اعداد  5/5عداد حدود درصدی نفوذ اینترنت در ایران میباشد. از این ت

 نشان دهنده پتانسیل بسیار باالی اینترنت در صنایع مختلف بخصوص صنعت گردشگری است.

جه به موارد گفته با تو بنابراین میبایست به اینترنت نه به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان یک ضرورت در این صنعت نگاه کرد.

شده و حضور عرضه کنندگان قدرتمند خدمات گردشگری در اینترنت ، به نظر میرسد که اگر فعاالن بخش گردشگری از این موضوع 

 غفلت کنند و صرفا به روشهای سنتی آفالین اکتفا نمایند ، دیری نمی پاید که اصل موجودیت خود را در خطر خواهند دید.

درصدی مردم ایران از اینترنت و افزایش روز افزون نقش آن در زندگی مردم ، این فرصت برای عرضه کنندگان کاال  .7با توجه به استفاده 

و خدمات در صنعت گردشگری از قبیل خطوط هواپیمایی ، آژانسهای مسافرتی ، مناطق گردشگری ، هتل ها و برگزار کنندگان تور ، 

از اینترنت به عنوان یکی از مهمترین و پر تاثیر ترین ابزارها ، فروش خود را در این بازار  نوین فراهم شده است تا با استفاده از روشهای

 دهند.افزایش 

در حالیکه اهمیت اینترنت در این صنعت بر کسی پوشیده نیست ، نحوه استفاده از این ابزارکارآمد همچنان مورد مناظره و بحث بازریابان 

بدیهی است که گردشگری الکترونیکی استفاده نمود. گردشگری ین ابزار کارامد به بهترین روش در صنعت از ا میتوان میباشد که چگونه

(E-Tourism  )  جرایی مختلفی را برای شرکت ها و صنایع فعال در این صنعت ، فرصت های منحصر به فرد جغرافیایی ، بازاریابی و ا

 فراهم نموده است.

جامعه گردشگری الکترونیکی ایران به همت جمعی از فعاالن عرصه گردشگری و اساتید دانشگاه شکل با توجه به اهمیت این موضوع، 

جهت آشنایی بیشتر داشته باشد. گردشگری الکترونیکی در ایران در توسعه  گرفته است که امید است بتواند نقش موثر و شایسته ای

های موثر در زمینه گردشگری الکترونیک ، ماهنامه  ش جدیترین متدها و روشعالقمندان با جامعه گردشگری الکترونیک ایران و نیز آموز

گردد. امیداست که بتوانیم در حد توان خویش برای پیشرفت صنعت  تقدیم میتهیه و الکترونیکی جامعه گردشگری الکترونیک 

 گردشگری ایران عزیزمان موثر واقع شویم.

 و، عالقه مندان و فعاالن گرانقدر می بلشیم. ما صمیمانه در انتظار دریافت نظرات همکاران

 

 به امید موفقیت و پیشرفت بیشتر کشور عزیزمان ، ایران

 مهدی دانشوری

 گردشگری الکترونیکی ایرانتخصصی دبیر کارگروه فرهنگ سازی و آموزش جامعه 
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 معرفی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

جامعه ی تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به همت جمعی از دانشگاهیان، فعاالن و پیش کسوتان صنعت گردشگری و فناوری 

تشکیل گردید..این تشکل تخصصی در  1.34اطالعات، با حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در شهریور 

توسعه ی تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری، بهبود و رشد گردشگری الکترونیکی و  صدر اهداف و برنامه های کالن خود، تحقق

 تطبیق این حوزه با فناوری های نوین را قرار داده است.        

آغاز نمودند، به شرح ذیل می باشند: 11/13/1.31اعضای هیئت مدیره دوره دوم که فعالیت خود را از تاریخ   

  یس هیئت مدیرهرئ -حسن تقی زاده انصاری 

  نایب رئیس هیئت مدیره –ابراهیم پورفرج 

  دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره –تقی حسین زاده گروی 

  عضو اصلی هیئت مدیره -خسرو گلشن ایرانپور 

  عضو اصلی هیئت مدیره -فریبرز انصافی 

این جامعه آمادگی کامل خود را جهت تعامل و همکاری به عنوان بازوی گردشگری الکترونیکی با همه نهادها ، سازمان ها ،    

 جوامع و تشکل های ذیربط اعالم می دارد.

 

 اهداف جامعه گردشگری الکترونیکی ایران :

 های گردشگریتقویت ارتباط بین بخش های دولتی، خصوصی، عمومی در توسعه ی فعالیت  -

به اعضای این گروه   (Trust)ایجاد اعتماد و امنیت الزم در فضای گردشگری الکترونیکی کشور از طریق اعطای برند یا تراست -

 جهت شناسایی شدن و اعتبار برای مشتری و همکاران

)مانند گرفتن مجوزهای عضویت جهت ارتباط دادن و هماهنگی برای ایجاد شرایط الزم  Processکمک به اعضاء و افراد در  -

 الزم، تهیه تکنولوژی مورد نیاز، بستن قرارداد با بانک جهت استفاده از دروازه پرداخت و ...(

مشاوره به اعضاء و افراد به پروسه عضو شدن در مورد بازار گردشگری الکترونیکی ایران و در نتیجه پایین آوردن ریسک تجاری  -

سیردهی ریسورسهای فردی و مالی جهت توسعه و ساماندهی صنعت گردشگری این افراد و جلوگیری موازی گری و م

 الکترونیکی ایران و به روز شدن با استانداردهای جهانی 

و هماهنگی جهت انجام این امور از طریق بانک  اطالع رسانی خدمات اعضاء از طریق سایت اینترنتی گردشگری الکترونیکی -

 مرتبطهای فعال در این زمینه و ساماندهی 

استانداردسازی: تعیین استانداردهای جهانی جهت استفاده بومی از سیستم ها و نرم افزارهای گردشگری الکترونیکی و تشکیل  -

 کمیته ی دائمی استانداردهای گردشگری الکترونیکی کشور، از مهمترین اهداف این انجمن می باشد. 

نین و مقررات می توانند نقش موثری در بهبود و رشد گردشگری حمایتی: با حمایت از فعاالن داخلی، کمک به تدوین قوا -

 الکترونیکی داشته باشد.

 برنامه ریزی برای ارتقاء دانش و آموزش مدیران گردشگری جهت ارائه خدمات الکترونیکی. -

خدمات ایجاد انگیزه برای مدیران جهت ارائه خدمات و فرهنگ سازی برای عموم مردم از طریق اطالع رسانی و معرفی  -

 گردشگری الکترونیکی.

ایجاد ارتباط و تعامل با مراکز خدمات گردشگری جهان و سازمان های بین المللی از طریق حضور در مجامع داخلی و بین المللی به    -   

 3                                                                                                         نمایندگی از فعاالن گردشگری الکترونیکی کشور.
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 برگزاری سمینارها نمایشگاه های تخصصی و برنامه های آموزشی و پژوهشی در محدوده وظایف جامعه. -

 در سیاست گذاری:تعامل و همکاری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

 افزایش آگاهی نسبت به توسعه تکنولوژیکی -

 بر مراکز خدمات گردشگری ICTبیان تاثیر  -

 شناخت راه حل های مدیریتی یکپارچه در زمینه گردشگری الکترونیکی -

 ICTچگونگی متحول ساختن جوامع و کسب و کارها با بکارگیری  -

 دی در سازمان هاتشریح ساختار اصلی و ابزارهای تجزیه و تحلیل راهبر -

 معرفی بحث تجارت الکترونیک و چگونگی رشد و توسعه ی آن  -

 تبیین چگونگی دستیابی سازمان ها به مزیت رقابتی -

 به سازمان ها برای رسیدن به موقعیت راهبردی ICTبیان چگونگی یاری رساندن  -

 گردشگری الکترونیکی ایران:   ماموریت جامعه

یاد شده با استفاده از کارگروه های فنی و تخصصی در زمینه های مرتبط توریسم، ایجاد روش ها و آیین جامعه جهت تحقق اهداف         

نامه ها برای ایجاد اطمینان و امنیت برای مشتری و استفاده از خدمات گردشگری الکترونیکی و در نتیجه سودآوری برای افراد فعال در 

ت الکترونیکی توریسم در ایران جهت انجام بهینه ی این اهداف نیاز به ارتباط تنگاتنگ با این عرصه و در کل ساماندهی و توسعه در تجار

سازمان ها و ارگان های فعال در این زمینه مانند سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، هواپیمایی کشوری، اتحادیه ها 

( و رزرواسیون  Car Rent-ترونیک، سرویس پرووایدرها )فعاالن در زمینه هتل)هتلداران،...(، انجمن ها، بانک های فعال در تجارت الک

در زمینه گردشگری الکترونیکی و تکیه بر استانداردها و  ITآنالین و متخصصین اطالع رسانی توریستی و شرکت های معتبر و فعال 

های تخصصی در هر زمینه می باشد. در حال حاضر  مجوزهای صادره از سوی این همکاران برای ایجاد این هماهنگی ها نیاز به رابط

 گانه جامعه به شرح ذیل می باشد: چهارکارگروه های 

 کارگروه سخت افزار، شبکه و سیستم های حفاظتی گردشگری 

 کارگروه نرم افزار، وب و تجارت الکترونیکی در گردشگری 

 کارگروه سیستم های اتوماسیون اداری در گردشگری 

 فناوری اطالعات در گردشگری سازی و آموزشفرهنگ  کارگروه 
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 مزایا و نحوه عضویت در جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

  tourism.ir-http://eاحراز شرایط عمومی عضویت در جامعه با مراجعه به پایگاه اینترنتی جامعه ) عالقه مندان می توانند پس از  

و تکمیل فرم مربوطه نسبت به عضویت خود اقدام و در یکی از چهار کارگروه های تخصصی جامعه که پیش تر اشاره شد،  )

 فعالیت نمایند. 

 برخی از مزایای عضویت بدین شرح می باشد:

 بهره گیری از دوره های آموزشی گردشگری الکترونیکی. -1

افزارهای خدمات گردشگری مورد تائید جامعه شامل  : نرم افزار های رزرواسیون ، اطالع رسانی ، بهره گیری از نرم  -3

 بازاریابی و .... با استفاده از تخفیفات.

ارائه نشان ویژه مورد تائید برای اعضایی که طبق استانداردهای فنی در محیط اینترنت به گردشگری الکترونیکی  -.

 اشتغال دارند.

ا و نرم افزار های گردشگری الکترونیکی اعضاء که از استانداردهای الزم برخوردار باشند ، اطالع حمایت از طرحه -7

 رسانی و معرفی خدمات اعضاء به یکدیگر و صنعت.

 بستر سازی  جهت معرفی خدمات و ایجاد زمینه حضور اعضاء در جوامع داخلی و بین المللی -5

 موسسات ، نهاد ها ، دستگاهها و شرکتهای خصوصی و دولتی ایجاد ارتباط و هماهنگی مابین اعضاء جامعه ، -6

برگزاری سمینار و نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی جهت حضور اعضا و معرفی خدمات گردشگری  -4

 الکترونیکی

دفاع از اعضا در محاکم قانونی و تعامل با سازمانهای دولتی و خصوصی جهت حفظ حقوق اعضاء در حیطه فعالیت  -3

 الکترونیکیگردشگری  

 رسیدگی به اختالفات فی ما بین اعضا و مشتریان  ، مراکز خدمات  و برقراری ارتباط مناسب با اعضای جامعه -3
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 مصاحبه :

وگو با حسن تقی زاده انصاری؛ در گفت اندازی جامعه گردشگری الکترونیک راه  

ایران()رئیس هیئت مدیره جامعه گردشگری الکترونیکی    

 جذب گردشگر در جامعه مجازی 

های روز دنیا، جامعه  آوری بار با توسعه فن در حالی با مشکالت فراوانی برای جذب گردشگر حتی در داخل مرزهای کشور مواجهیم که این

پردازیم عالمت خواهیم با گردشگری الکترونیکی به جذب گردشگر ب گردشگری الکترونیکی پا به عرصه گذاشته.حال آن که چگونه می

زاده انصاری، رئیس هیئت مدیره جامعه گردشگری الکترونیک به آن پاسخ داده است سوالی است که حسن تقی .  

در ایران و برخی کشورها، هنوز تازه و نوپاست، اما در بسیاری از "گردشگری الکترونیک  "خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گردشگری ـ 

آمریکا، جای خود را پیدا کرده و از آن جا که سفرهای اینترنتی به هزینه و فرصت کمتری نیاز دارند، طرفداران کشورها از جمله کانادا و 

 فراوانی یافته است.

  
تلفیقی از تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک است؛ زیرا با رونق بخشیدن به بازارهای  e-Tourism ETگردشگری الکترونیک یا 

و به مدد توسعه بازاریابی و تبلیغات، نیاز به تجارت الکترونیکی را بیش از پیش نموده، تجارت الکترونیک را در رسمی و محلی کشورها 

المللی، افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، با اثر غیرمستقیم بر سایر کارکردهای جامعه و پیشبرد آن به سمت  سطح داخلی و نیز بین

های الکترونیک، سبب پیشرفت اهداف دولت الکترونیک و تحقق آن در جامعه خواهد  ی اطالعات و ابزارتر از فناور استفاده بیشتر و بهینه

 شد.
  

رسد در قرن بیست و  ها ، نحوه عضویت، و فعالیت هایی که تاکنون انجام داده و به نظر می در خصوص این نوع گردشگری،اهداف، حمایت

وجود گذاشته با دکتر حسن تقی زاده انصاری رئیس هیئت مدیره جامعه گردشگری  یکم با توسعه و پیشرفت تکنولوژی پا به عرصه

 خوانید: وگویی داشته ایم کهمی الکترونیکی ایران گفت
  

 جامعه گردشگری الکترونیکی با چه اهدافی تأسیس شده است؟

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جامعه  میراث سازمان حمایت و همکاری با همایش دو برگزاری از پس و تخصصی های نشست پیرو 

تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به منظور تحقق توسعه تجارت الکترونیک در صنعت گردشگریچون مشاوره و ارائه استانداردهای 

ئه برنامه های نامه ها در حوزه گردشگری الکترونیک، دفاع ازحقوق اعضاءو فعاالن، تهیه و ارا ها و آئین فنی و تخصصی و تهیه روش

ساماندهی و توسعه تجارت گردشگری الکترونیکی در کشور، رسیدگی به حل اختالف فی مابین اعضاء و مشتریان، ایجاد ارتباط و 

سازی گردشگری الکترونیکی و ارائه  هماهنگی مابین فعاالن، اعضاء و موسسات و نهادها و سازمانهای مرتبط در راستای توسعه و فرهنگ

برای اعضایی که طبق استانداردهای فنی در محیط اینترنت و گردشگری الکترونیک اشتغال دارند؛ به عنوان یک تشکل نشان ویژه 

 بنیان شد. 16/1.34/.3تخصصی و صنفی در تاریخ 
  

 دهید؟ توضیح را جامعه این بخشها و کارگروههای مختلف 

کند که از آن  کارگروه تخصصی دنبال می 7یت خود را در قالب لفعا کشور الکترونیکی گردشگری زیرساخت تشکیل برای جامعه این 

توان به کارگروه نرم افزار، وب و تجارت الکترونیکی در گردشگری؛کارگروه سخت افزار، شبکه و سیستم های حفاظتی  جمله می

طالعات در گردشگری اشاره گردشگری؛کارگروه سیستم های اتوماسیون اداری در گردشگری؛کارگروه فرهنگ سازی و آموزش فناوری ا

کرد که با مشارکت و تعامل موثر با تمامی افراد، سازمان ها، انجمن ها، جوامع و نهادهای مرتبط در حوزه گردشگری الکترونیکی، دنبال 

 شود. می

                                                                              در خصوص فعالیتهایی که تا کنون جامعه داشته توضیح بفرمائید؟  
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شناسایی سرویس دهندگان و ارائه دهندگان خدمات گردشگری الکترونیکی کشور و جمع آوری اطالعات و برقراری جلسات با آنها، 

اخبار،  جهت پوشش نیازها و خواسته های این حوزه از جمله ارائهwww.e-tourism.ir تشکیل پایگاه الکترونیکی جامعه به آدرس

نامه و قرارداد با چند  اطالع رسانی، مقاالت و آموزش های به روز شده، تهیه پالن آموزش دوره های گردشگری الکترونیکی، تنظیم تفاهم

 های سایت استانداردهای تعریف های سرویس دهنده فناوری اطالعات برای تسهیالت و تخفیفات ویژه برای اعضاء، تشکل و شرکت

 .است داشته جامعه این تاکنون که است هایی فعالیت جمله از مسافر حقوق ارائه و ینآنال رزرواسیون

 چه مراکز و افرادی می توانند به عضویت جامعه برسند؟ 

، شامل عضویت مراکز گردشگری چون آژانس ها، هتل ها و اماکن تفریحی و همچنین اشخاص حقیقی IT عضویت سرویس دهندگان 

 کترونیکی درآیند.ال گردشگری جامعه توانند با این دو روش به عضویت ها، دانشجویان و راهنمایان تورها میمثل اساتید دانشگاه 

 شرایط و مزیت های پیوستن به جامعه چیست؟  

ود متقاضیان پس از احراز شرایط عمومی عضویت در جامعه با مراجعه به پایگاه اینترنتی جامعه و تکمیل فرم مربوطه نسبت به عضویت خ

توان در این حوزه برشمرد شامل  اقدام و در یکی از چهار کارگروه های تخصصی جامعه که پیش تر اشاره شد، فعالیت کنند مزایایی که می

 آموزشی های دوره از گیری بهره کشور، از خارج و داخل در الکترونیکی گردشگری حوزه در اطالعات آخرین مواردی چون استفاده از

های رزرواسیون ، اطالع رسانی ،  افزار نرم:  شامل جامعه تائید مورد گردشگری خدمات افزارهای نرم از گیری بهره  یکی،الکترون گردشگری

شگری بازاریابی و .... با استفاده از تخفیفات، ارائه نشان ویژه مورد تائید برای اعضایی که طبق استانداردهای فنی در محیط اینترنت به گرد

ردهای الزم برخوردار باشند، اطالع های گردشگری الکترونیکی اعضاء که از استاندا ها و نرم افزار الکترونیکی اشتغال دارند، حمایت از طرح

رسانی و معرفی خدمات اعضاء به یکدیگر و صنعت، معرفی خدمات و ایجاد زمینه حضور اعضاء در جوامع داخلی و بین المللی، ایجاد 

نمایشگاههای  ها ، دستگاهها و شرکتهای خصوصی و دولتی ، برگزاری سمینار و ارتباط و هماهنگی مابین اعضاء جامعه ، موسسات ، نهاد

تخصصی داخلی و خارجی جهت حضور اعضا و معرفی خدمات گردشگری الکترونیکی، دفاع از اعضا در محاکم قانونی و تعامل با سازمانهای 

 و مشتریان و اعضا بین ما فی اختالفات به رسیدگی الکترونیکی، دولتی و خصوصی جهت حفظ حقوق اعضاء در حیطه فعالیت گردشگری

 است. خدمات مراکز

 چشم انداز گردشگری الکترونیکی را چگونه ارزیابی می کنید و چه مشکالتی پیشروی این بخش است؟  

چشم اندازهای روشن پیش روی ماست. در نگاه کلی برخی مشکالت و نارسایی ها در زیر ساخت مراکز خدمات گردشگری شامل )آژانس 

ها و ... ( در استفاده از تکنولوژی فناوری اطالعات و ارتباطات در  کز فرهنگی ، هواپیماییها ، هتلها ، مراکز اجاره ماشین ، رستورانها ، مرا

 های افزار نرم ، رایانه)  گردشگری خدمات مراکز در افزاری نرم و افزاری سخت کافی ساخت زیر نبود توان می را صنعت گردشگری 

از خدمات اینترنت پرسرعت در این مراکز باالخص شهر های توریستی، نبود زیر ت کافی استفاده ساخ زیر نبود..... (/  و ، سایت ، کاربردی

و گردشگری (، نبود زیر ساخت کافی آموزش و فرهنگ سازی، نبود زیر ساخت  ICT ساخت انسان افزاری ) نیرو های متخصص و آشنا به

 .کافی بانک اطالعاتی را می توان بیان کرد
  

 هایی هستید؟ کترونیکی نیازمند چه حمایتبرای توسعه و تقویت گردشگری ال

عنوان یک پروژه ملی قلمداد شود و پیشرفت در این مهم  امروز در کشور گردشگری الکترونیکی نیاز و ضرورتی مبرم است که بایستی به

 ود.ش جزء با حمایت و تعامل تمامی نهادها، انجمن ها و دستگاه های خصوصی و دولتی درگیر در این حوزه میسر نمی

  
 برنامه های آینده این جامعه چیست؟

مهم ترین چشم انداز جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران گسترش، بهبود و رشد صنعت گردشگری الکترونیکی کشور م است  

گردشگری  تر با تحقق اهدافی چون فرهنگ سازی در استفاده از خدمات گردشگری الکترونیکی برای مراکز خدمات که در نگاهی تخصصی

 استانداردهای دائمی کمیته تشکیل المللی، بین سازمانهای و جهان گردشگری خدمات کشور و عموم مردم، ایجاد ارتباط و تعامل با مراکز

 تدوین و تهیه خصوصی، بخش توسط الکترونیکی گردشگری خدمات ارائه از حمایت و نظارت راهبری، کشور، الکترونیکی گردشگری

برنامه جامع گردشگری الکترونیکی کشور، ارائه استانداردهای فنی و تخصصی ، تهیه روشها و آئین نامه ها در حوزه گردشگری الکترونیکی 

 6در کشور ، تهیه و ارائه برنامه های ساماندهی و توسعه تجارت الکترونیکی گردشگری در کشور، حضور در مجامع داخلی و بین المللی به

ز فعاالن گردشگری الکترونیکی کشور و در نهایت برگزاری سمینارها و نمایشگاههای تخصصی و برنامه های آموزشی و نمایندگی ا

 شود. پژوهشی در محدوده وظایف جامعه میسر می
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 مقاله:

 

 

 ( e-Travel agencies )آژانسهای مسافرتی الکترونیکی 

 نویسنده : مهدی دانشوری

 

انقالبی در صنعت گردشگری شده است و یکی از مهمترین بخشها در این زمینه آژانسهای مسافرتی میباشند. امروزه ، اینترنت موجب 

آژانسهای مسافرتی از طریق اینترنت براحتی امکان ارتباط مستقیم با دیگر عرضه کنندگان این صنعت اعم از خطوط هواپیمایی و هتلها را 

 میباشند. بدون صرف هزینه زیاد و با سرعت باال دارا

امروزه ، مشتریان برای کسب اطالعات بیشتر و برنامه ریزی سفر ، بیشتر به استفاده از اینترنت روی می آورند و هر روز به تعداد کسانی 

ابزار که تمایل به خرید آنالین دارند افزوده میگردد. بنابراین آژانسهای مسافرتی خالق برای تقویت برند خود اهمیت بیش از پیشی به این 

ز نوین میدهند و نه تنها از این وسیله برای ارتباط مستقیم با عرضه کنندگان استفاده میکنند بلکه تالش دارند با روشهای نوین روز به رو

خود را به مشتریان نزدیک تر کرده و با شناخت بیشتر نیاز مشتریان و شخصی سازی بیشتر محصوالت وخدمات برای رفع نیاز آنان ، 

 وش بیشتر و تقویت برند خود گردند.موجب فر

  

بسیار جالب است که بدانیم حتی در مناطقی که نفوذ اینترنت گسترش زیادی نیافته ، آژانسهای مسافراتی آنالین در حال کسب سود 

ستفاده میکردند  ،  % از مردم این کشور از اینترنت ا 7/11در چین درحالیکه تنها   3116منحصر به فردی میباشند. به طور مثال در سال 

میلیون دالر سود خالص داشته است که  137اعالم نمود در این سال ،  حدود   Ctrip.comیک آژانس مسافرتی آنالین چینی به نام 

 بیشتر بوده است.  3115درصد از سال  51حدود 

 بخشی از فروش این آژانس مسافرتی آنالین  به شرح زیر است :

 میلیون دالر سود خالص ( .4اتاق ) حدود میلیون  37/6رزرو هتل :   -1

 میلیون دالر سود خالص ( 73میلیون بلیط ) حدود  3/6.رزرو بلیط هواپیما : حدود  -3

 ( 3115% رشد در مقایسه در سال .3میلیون دالر )  4پکیج تور : حدود  -.

 % به فروش آنالین خود افزوده گردد.1.این شرکت پیش بینی میکند هرساله حداقل 

آمار نه تنها نشان دهنده میزان پتانسیل بازار آنالین چین میباشد بلکه واقعیتی است که توانایی بالقوه توریسم الکترونیکی حتی در این 

درصدی استفاده از اینترنت در ایران و مقایسه این رقم با  .7با توجه به استفاده  مناطقی که نفوذ اینترنت کمتر است را نشان میدهد.

 ر از جمله چین ، میتوان به پتانسیل منحصر به فرد بازار ایران در این زمینه پی برد.کشورهای دیگ

با توجه به حضور رقبای جدی در اینترنت ، آژانسهای مسافرتی سنتی بدون حضور موثر در اینترنت نه تنها موجب عدم دسترسی خود به 

یک ، در بازار آفالین نیز در خطر برشکستگی و از دست دادن اعتبار فرصت های بهتر در این صنعت میشوند، بلکه حتی در آینده ای نزد

 برند خود نیز قرار خواهند گرفت.

 

 :در جهانآژانسهای مسافرتی الکترونیکی بهترین وب سایتهای 
 

1- Expedia ( www.expedia.co.uk ) 

(World's Leading Travel Booking Website Winner 2007, 2009 , 2010) 
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2- Travelocity  ( www.travelocity.com ) 

(World's Leading Travel Booking Website Winner 2006,2005,2004,2003) 

 

 
3- Orbitz ( www.orbitz.com ) 

(World's Leading Travel Booking Website) 
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 هشدارهای مهم در استفاده از اینترنت و خرید اینترنتی

 هک امروزه با گسترش روز افزون اینترنت در بین افراد ، کالهبرداری در دنیای آنالین نیز افزایش پیداکرده است که تمام کسانی

از اینترنت استفاده میکنند و یا قصد خرید اینترنت دارید میبایست به این نکات توجه نمایند. چه بسیار افرادی که پولهای 

زیادی از طریق اینترنت از دست داده اند و یا مدارک مهمی که در کامپیتر شخصی خود داشته اند مورد سرقت قرار گرفته 

 اینترنت برای همه ما هم است. است. بنابراین اهمیت استفاده امن از

 نکته اساسی در این زمینه اشاره میکنیم که شما را در جهت امنیت در دنیای دیجیتال راهنمایی میکند. 3در ادامه به 

 معتبرهای  از سایت آنالین خرید -1

خیر . مثال خرید از وب برای خرید هر محصولی از اینترنت ، بسیار مهم است که مطمئن باشید آیا آن سایت معتبر میباشد یا 

 سایتهایی که هیچگونه لوگوی تایید مراکز معتبر را ندارد ، برای پرداخت انالین به سایت اصلی بانک نمیرود و ....

مثال برای خرید بلیط هواپیما ترجیحا از خود وب سایت خطوط هواپیمایی استفاده نمایید و یا اگر قصد خرید تور مسافرتی 

 پرداخت انالین از هویت و شرکت دارنده وب سایت اطمینان حاصل نمایید. دارید حتما قبال از

ها برای تلفن همراه خود شارژ خریداری کنید اما تنها تعداد محدودی از  توان از آن های بسیاری وجود دارند که می سایتو یا 

 اند. ها توسط اپراتورهای تلفن همراه تایید شده آن

 

 ر امنورود به اینترنت از کامپیوت -3

محیط های عمومی )نظیر کافی نت( و یا رایانه های در  دسترسی به سرویس بانکداری اینترنتیحتی المقدور از خرید آنالین یا 

،خود داری نمایید. اما اگر مجبور شدید از اینگونه محل ها اقدام به استفاده از اینترنت و خرید اینترنتی کنید ، تا جایی ناشناس 

ایمن بودن کامپیوتر استفاده کننده اطمینان حاصل نمایید. مثال اطمینان حاصل کنید که آیا کامپیوتر به نرم  که امکان دارد از

افزارهای محافظتی مانند انتی ویروس به روز رسانی شده مجهز هست یا خیر؟ از ذخیره کردن پسورد خود در این کامپیوترها 

و  ه کلید مجازی که در وب سایت خود بانکها موجود است استفاده نمایید.خود داری کنید. برای پرداخت انالین حتما از صفح

 .در اولین فرصت ممکن رمز عبور خود را تغییر دهید ترجیحا

 ( Internet Security استفاده از نرم افزارهای محافظ کامل ) 

هر روز به روز کنید ) به اصطالح بر روی رایانه خود استفاده نمایید و سعی کنید آن امنیتی مناسب حتماً از نرم افزارهای 

به کامپیوتر شما ویروس همیشه آپدیت باشد (. این نرم افزارهای با قابلیت های فراوان خود به صورت چشمگیری مانع نفوذ 

 شده و با دیواره آتشین خود مانع قوی جهت محافظت از کامپیوتر شما محثوب میشوند. حتی 
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المقدور از برنامه های اورجینال و با الیسنس اصلی برای این کار استفاده نمایید. از بهترین برنامه های حفاظت از کامپیوتر 

اشاره نمود. الزم به ذکر   Bitdefender Internet Security و  Kaspersky internet securityمیتوان به 

بر آنتی است که برنامه های امنیتی ذکر شده بسیار کاملتر از آنتی ویروسها میباشند چون دارای امکانات بسیار بیشتری عالوه 

 نمایید.هنگام خرید اینگونه نرف افزارها ترجیها نوع کاملتر آن را تهیه ویروس میباشند. بنابراین 

 

 ی مرورگر استفاده از آخرین نسخه -.

به آن توجه ، نسخه جدید مرورگرهای خودی مرورگرهای اینترنتی با انتشار  دهنده های ارائه شرکتیکی از مهمترین نکاتی که 

بنابراین با بروز بدون مرورگر خود امنیت خود را در محیط  بر روی آن مرورگر است. های امنیتی بیشتر قابلیتمیکنند باالبردن 

 Mozillaاینترنت افزایش داده اید. البته انتخاب مرورگر نیز بسیار مهم است و بر اساس اخرین بررسی ها دو مرورگر 

Firefox  وGoole Chrome .دارای امنیت بیشتری نسبت به دیگر مرورگرها دارد 

 

 ات شخصیمراقبت و نگهداری از اطالع -7

را در هیچ وب سایتی ذخیره نکنید. و حتی المقدور  و تاریخ انقضا CVV2رمزدوم کارت، اطالعات شخصی بانکی از جمله : 

 هنگام وارد نمودن این اطالعات از صفحه کلید مجازی که در خود سایت بانکها قرار دارد استفاده نمایید.

 

 گذرواژه ) پسورد ( خود را ایمن کنید. -5

 به شرح زیر است : انتخاب گذرواژه ) پسورد (توصیه گوگل برای 

های مهم امری  های قوی و متفاوت برای هریک از حساب ها اولین خط دفاعی در مقابل جرایم سایبری هستند. انتخاب گذرواژه گذرواژه

داشتن آنها، این نکات را  های قوی و ایمن نگه گذرواژهروزرسانی کنید. برای ایجاد  های خود را مرتباً به ضروری است و بهتر است گذرواژه

 .دنبال کنید

 های متفاوت استفاده کنید های مهم خود، مانند ایمیل و عملیات بانکی آنالین، از گذرواژه برای هرکدام از حساب

ن منزل، خودرو و دفتر کار استفاده های آنالین مانند این است که از یک کلید برای قفل کرد انتخاب یک گذرواژه مشابه برای تمام حساب

ای که برای ثبت نام در یک روزنامه آنالین استفاده  افتند. بنابراین از گذرواژه کنید؛ اگر یک مجرم به کلید دست یابد، تمام آنها به خطر می

 .دارد اما شما را ایمن نگه میکنید برای ایمیل یا حساب بانکی استفاده نکنید. انتخاب چندین گذرواژه ممکن است کمی سخت باشد،  می

 .از یک گذرواژه طوالنی دارای ترکیبی از اعداد، حروف و نمادها استفاده کنید
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 تر است. بنابراین گذرواژه خود را طوالنی انتخاب کنید تا به حفظ امنیت اطالعات  تر باشد، حدس زدن آن سخت هرچه گذرواژه طوالنی

تر  نمادها و ترکیب حروف بزرگ و کوچک حدس زدن آن را برای جاسوسان احتمالی یا دیگران سختشما کمک کند. افزودن اعداد، 

به عنوان گذرواژه استفاده نکنید و اطالعات قابل  «password» یا« 13.756»تر است. لطفاً از  کند و هک کردن آن نیز سخت می

 !ار ندهید. این کار ایده جدیدی نیست و ایمن هم نیستدسترس برای عموم، مانند شماره تلفن خود را در گذرواژه خود قر

 

 مراجعه شده سایتوب امنیت  اطمینان از -6

 نام دارد. HTTPSشود  هایی که از آن جهت تبادل اطالعات به صورت رمزنگاری شده استفاده می پروتکلیکی از امن ترین 

برای مشتریان امن میکنند و این اطمینان را به های اینترنتی با استفاده از این پروتکل، فرآیند خرید را  فروشگاهبانک ها و 

مشتری میدهند که محل امنی برای وارد نمودن اطالعات شخصی است. میتوانید این موضوع را با نگاه کردن در محل وارد 

در انتهای  Sهست یا خیر. نشانه این پروتوکل حرف  HTTPSدر مرورگر نمودن نام سایت چک کرد که قبل از نام وب سایت 

HTTP   میباشد و بدین معنی است که محل امنی برای تبادل اطالعات است. معموال تمام بانکها و فروشگاههای اینترنتی از

 در وب سایت خود جهت ورد اطالعات مشتری استفاده میکنند. به دو مثال زیر توجه کنید:  پروتکلاین 

https://ibank.bankpasargad.com  سیستم بانکداری مجازی پاسارگاد/ 

https://ib.sb24.com/ نت بانک سامان 

 

 عدم بازکردن ایمیل و فایلهای ناشناس -4

های   emailبازکردنبسیاری از هکرها و ویروسها از طریق فایلهای ارسال شده به ایمیلها گسترش پیدا میکنند بنابراین از 

همچنین اگر  .فایل های ناشناس اجتناب کنید  downloadسعی کنید از اجرا یاو همچنین  .ناشناس خودداری نمایید

ایمیلی از فردی آشنا با محتوای عجیب و یا لینک و یا فایل بی ربط دریافت کردید حتما قبل از بازکردن فایل و یا کلیک بر 

روی لینک مورد نظر از ارسال کننده آن در مورد محتوای آن سوال کنید. گاها بعض از ویروسها از طریق دفترچه آدرس 

 یگر بدون اجازه صاحب ایمیل ارسال میشوند.ایملهای افراد برای افراد د

 

 نتیجه گیری :

همانطور که در دنیای واقعی همه ملزم به رعایت مواردی در جهت حفاظت از خود میباشیم در دنیای انالین نیز 

میبایست مواردی را رعایت کنیم تا دچار مشکالت بعدی نشویم و با رعایت موارد ذکر شده میتوان با آرامش و خیال 

 بهتری در اینترنت اقدام به جستجو و خرید نماییم.
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 ارتباط با جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

 

 

.،واحد 7تهران،خیابان افریقا، بعد از چهارراه جهان کودک، انتهای خیابان پدیدار، پالک   

 آدرس :

   
 تلفن : 26-7 78 87 88 021

   
 نمابر : 25 30 78 88 021

   
info@e-tourism.ir  پست الکترونیکی : 
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