
5 گردشگری

ایجاد محدودیت در صدور ویزای 
گردشگری با شیوع اومیکرون

گروه گردشگری - صدور روادید گردشگری به جز گردشگری سالمت 
تا ۱۵ روز متوقف شــده است. همچنین برای ورود مسافران برخی کشورها با 
شــیوع اومیکرون محدودیت هایی بوجود آمد. احمد وحیدی وزیر کشور در 
روزهای اخیر پیرو شیوع ویروس سویه جدید کرونا به نام اومیکرون در کشور 
بیان کرد: محدودیت هایی برای کنترل سویه جدید در نظر گرفته شده و قرار شده 
کشورهایی که بیشتر اروپایی و آفریقایی هستند و نقطه شروع این سویه جدید 
بودند، محدودیت های تردد به ایران داشته باشند. سایر کشورها هم به مدت دو 
هفته در قالب ۷ مورد که از قبل مشــخص شده با رعایت کامل اصول بهداشتی 
مجاز به تردد هســتند. وزیر کشــور با بیان اینکه رفت و آمد عمومی به مدت دو 
هفته به کشور برقرار نیست، گفت: تجار، سرمایه گذاران، دیپلمات ها و کسانی 
که برای درمان، از قبل برنامه ریزی کرده اند با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

و سرفصل هایی که از قبل مشخص شده می توانند به کشور تردد کنند.
وی گفت: محدودیت های تردد از داخل به خارج برای خارجی ها دیده شده 
و برای ایرانی هایی که از آن مسیرها می آیند باید حتماً دو دوز واکسن را زده و پی 
سی آر منفی داشته باشند و در صورت لزوم در مرز مجدداً تست پی سی آر از آنها 
گرفته شود و اگر منفی بود می توانند وارد شوند در غیر این صورت باید قرنطینه 
شوند. بر اساس دستورالعمل ارسال شده به دستگاه های مختلف از جمله وزارت 
میراث فرهنگی در خصوص کنترل مسافران در مبادی مرزی در هشتادوهفتمین 
جلسه کمیته امنیتی- اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مواردی 
به دستگاه های مختلف ابالغ شد. در این دستورالعمل آمده است: ورود مسافران 
۸ کشور آفریقایی از جمله زیمبابوه، موزامبیک، نامیبیا، ماالوی، آفریقای جنوبی، 
اسواتینی، لسوتو و بوتسوانا از تاریخ ابالغیه به مدت ۱۵ روز به صورت مستقیم 
و غیر مستقیم ممنوع شد. افراد ایرانی ورودی از این ۸ کشور عالوه بر دارا بودن 
گواهی دریافت دو دوز واکسن و انجام تست پی سی آر منفی با ۴۸ تا ۷۲ ساعت 
اعتبار چنانچه دارای بیماری باشــند با هزینه شخصی در اماکن اعالمی قرنطینه 
می شــوند. همچنین وزارت امورخارجه باید به همه کشورها اعالم کند ورود 
مســافران به ایران تا اطالع ثانوی مشــروط به دارا بودن گواهی تزریق دو دوز 
واکسن، داشتن نتیجه تست منفی پی سی آر و انجام تست پی سی آر در مبادی 
مرزی ورودی برای افراد مشــکوک با پرداخت هزینه شخصی است. مسافران 
مستقیم و غیرمستقیم ورودی از انگلیس، نروژ، دانمارک و فرانسه از تاریخ ابالغیه 
تا ۱۵ روز آینده باید گواهی دریافت دو دوز واکسن، تست منفی با اعتبار ۴۸ تا ۷۲ 
ساعت داشته باشند و آنها نیز در صورتی که عالئمی داشته باشند باید تا مشخص 
شدن نتیجه تست در قرنطینه بمانند. اما کسانی که دارای تست مثبت باشند با هزینه 
شخصی به مدت ۱۴ روز قرنطینه خواهند شد. در این دستورالعمل اعالم شده که 
ورود دارندگان روادید درمانی )گردشگری سالمت(، سرمایه گذاری، دارندگان 
مهر خروج و مراجعت از پلیس مهاجرت، دارندگان روادید با حق کار، دارندگان 
روادید تحصیلی، دارندگان پروانه های اقامت معتبر جمهوری اسالمی ایران به 
مدت ۱۵ روز از شنبه مورخ ۴ دی ماه ۱۴۰۰ از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی 
مجاز اســت. همچنین ورود اتباع ایرانی حاضر در کشورهای همسایه به داخل 
ایران از مرزهای زمینی با رعایت الزامات بهداشتی امکانپذیر است. خروج اتباع 
خارجی حاضر در کشور هم از مرزهای زمینی بالمانع است. از وزارت خارجه 
و وزارت میراث فرهنگی نیز خواسته شده نسبت به اطالع رسانی مقررات ابالغی 
اقدام تا از بروز مشکل در مرزها جلوگیری شود. پیرو این دستورالعمل، حرمت 
اهلل رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران به خبرنگار مهر گفت: در 
حال حاضر سفر ایرانی ها به خارج از کشور با رعایت موارد اعالمی محدودیتی 
ندارد.وی گفت: همچنین ایرانی هایی که در خارج از کشور هستند در هیچ زمانی 
حتی در زمان اوج شیوع کرونا محدودیتی نداشته اما با این حال در مرزها از آنها 
تست گرفته می شود. رفیعی افزود: در میان شرایط اعالمی برای ورود مسافران 
نیز، دارندگان ویزای سالمت می توانند وارد ایران شوند. هر چند که در شش ماه 
گذشته اگر افرادی هم به ایران با ویزای سالمت می آمدند مشکلی نداشتند ولی 
شاید ۱۰ درصد آنها هم با هدف درمان نمی آمدند بنابراین می توان گفت در حال 

حاضر جز برای چند کشور، سفرهای خارجی متوقف نیست.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث و گردشگری مطرح کرد:

اعطای ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان پروژه های گردشگری 
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گروه گردشگری - گردشگری 
هوشــمند )smart tourism( را 
می توان به عنوان یک پیشروی منطقی 
از حــوزه گردشــگری الکترونیکی 
دانســت؛ این خط ســیر پیشرفت با 
بکارگیری گســترده از رســانه های 
اجتماعــی و شــبکه های مجــازی 
ادامه دار شــده و به ســوی شرایطی 
خالقانه تــر و پویاتر پیش می رود تا 
جایی که صنعت گردشــگری بتواند 
اطالعات گردشگران و ارائه کنندگان 
خدمات را تشــخیص ،پردازش و به 

سرعت منتقل کند.
گردشگری هوشمند اساسا یک 
گام متمایز در تحول فناوری اطالعات 
و ارتباطات در گردشگری است که 
به موجب آن ابعاد نظارتی و فیزیکی 
گردشگری وارد حوزه دیجیتال شده 
و ســطح جدیدی از هوشمندی در 
 سیستم های گردشــگری به دست 

می آید.
هوشــمند،  گردشــگری  در 
فناوری یک زیرســاخت چندگانه 
بــه حســاب می آیــد و صرفا یک 
سیستم اطالعاتی مجزا نیست، بلکه 
فناوری های محاســباتی هوشــمند 
متنوعی را شــامل می شود که آگاهی 
کاملی از دنیای واقعی به گردشگران 
ارائــه می دهد و به آنان کمک می کند 
تا تصمیمات هوشمندانه اتخاذ کنند 
کــه در نهایت این تصمیمات عالوه 
بر بهینه ســازی فرایندهای تجاری و 
عملکرد مناسب، ســفر را برای آنها 
آسان تر، ارزان تر و رضایت بخش تر 

می کند.
برای زندگی در »شهرهای 

هوشمند« باید آماده شویم
ناصر رضایی دربــاره الزامات 
اظهار  هوشمندسازی گردشــگری 
داشت: فرهنگ سازی اولین ضرورت 
برای گسترش و ترویج هر پدیده ای 
است؛ توسعه پدیده های هوشمند و 
ورود به حوزه هــای نوین مبتنی بر 
فناوری هــای نو در زندگی روزمره، 
بــدون فرهنگ ســازی و آموزش، 
جامعه و روابــط اجتماعی را مختل 

می کند.
رئیــس گــروه گردشــگری 
و  میراث فرهنگــی  پژوهشــگاه 
گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اظهار 
داشــت: خواه و ناخــواه پدیده های 
نوین به زندگی و جامعه وارد می شود 
و مــا تعیین کننده زمان ورود یا عامل 
ممانعت از آن نیســتیم، بلکه با توجه 
با شتاب و سرعت توسعه ارتباطات، 

بــه ناچــار باید بــرای پذیرش این 
تحوالت، به روز، مجهز شده و برای 
ورود و زندگی در شهرهای هوشمند 

آماده شویم.
پــرورش مدیــران کارا و 
توانمند برای هوشمندســازی 

گردشگری 
رضایــی گفت: گردشــگری 
هوشمند محصولی وارداتی است و 
مفاهیم و ابزارهای آن در کشورهای 
پیشــرفته و صنعتی بنا نهاده شــده و 
مانند همه موج های توســعه، سایر 
کشــورها در مسیر آن قرار می گیرند 
و بــه همراســتایی با ایــن روند و 
بهره بــرداری از ایــن فرایند ناچار 

هستند.
رئیــس گــروه گردشــگری 
میراث فرهنگــی  پژوهشــگاه 
تصریــح کرد: مهمتریــن الزامات و 

هوشمند  گردشگری  ضرورت های 
در دو گروه نرم افزار و سخت افزاری 
قرار می گیرد؛ در بخش اول، آموزش 
مهمترین موضوع اســت، حتی قبل 
از توســعه مدیریت ابتــدا در فرایند 
آمــوزش اختصاصــی، باید مدیران 
کارا و توانمنــد پرورش یافته و وارد 
عرصه شــوند تا این فضای نوین را 

اداره کنند.
رضایــی افــزود: در بخــش 
نرم افزاری گردشــگری هوشــمند 
همزمان باید دستگاه های ناظر وجود 
داشته باشند که بر فعالیت ها نظارت 
)نه کنترل( شود، عالوه بر این فضای 

رقابتی در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشــان کرد: در بخش 
دوم ســخت افزاری، هوشمندسازی 
گردشــگری بــه مجموعــه ای از 
زیرســاخت ها ثابت و سیار نیازمند 

اســت. در زیرســاخت ثابــت باید 
برنامه های مختلف مانند رزواسیون 
بلیــت جابه جایی، اقامــت در هتل، 
بازدیــد اماکن، رمزینه های پاســخ 
ســریع )QR code( بــرای ارائه 

اطالعات، طراحی شود.
عضو هیات علمی پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری گفت: 
در حوزه هوشمندسازی گردشگری 
مطالعات میدانی و ترجمه های خوبی 
انجام شده اســت، در بعد مفاهیم از 
دیگــران خیلــی عقب نیســتیم و 
زیرساخت ها و روبناهای مورد نیاز 
آن هنوز به طور کامل آماده ســازی یا 

پیاده سازی نشده است. 
گردشــگری ایــران در مرحله 

جنینی است و تا بلوغ فاصله دارد
رضایــی افزود: گاهــی برای 
فعالیت در حوزه صنعت گردشگری 

ممکن اســت قانون مشــوق یا مانع 
باشــد، اما گاهــی فعــاالن حوزه 
گردشــگری با خــال قانونی مواجه 
هســتند و اصال نمی دانند چه کاری 
باید انجام دهند. علت هم این است که 
گردشگری در کشور هرگز اولویت 
نبوده و قانون گذار یا سیاست گذار به 
 صورت جدی به این مساله نپرداخته 

است.
رئیــس گــروه گردشــگری 
خاطر  میراث فرهنگی  پژوهشــگاه 
نشان کرد: صنعت گردشگری تقریبا 
از دولت یازدهم و دوازدهم و اکنون 
دولت سیزدهم به یک رویکرد تبدیل 
شده است، اما باید اولویت مجموعه 
حاکمیت قرار گیــرد تا همه اجزا و 
ارکان جامعه آن را  بپذیرد و همه جا 

تشویق و ترویج می شود.
وی گفت: باید نگرانی ها نسبت 
به توسعه گردشگری برای گروه های 
مرجع در کشــور رفــع و اهمیت آن 
حتــی از تریبون های نمــاز جمعه 
مطرح شــود. صنعت گردشگری در 
داخل حاکمیــت می تواند با رعایت 
برخی مالحظــات به عنوان اولویت 
مطرح شــود. برای توســعه صنعت 
گردشــگری خیلی کارها باقی مانده 
است اگر به این حوزه جدی تر توجه 
شود خیلی از مسائل اقتصادی کشور 

حل خواهد شد. 
عضو هیات علمی پژوهشــگاه 
گردشــگری  و  میراث فرهنگــی 
وزارت میــراث فرهنگــی خاطــر 
نشــان کرد: در مــورد صنعت نفت 
همه قوانین و چهارچوب ها به طور 
شــفاف مشخص است، اما در بخش 
گردشگری حتی شــبکه اجتماعی 
و فضای مجازی راه اندازی شــده با 
مشکل مواجه می شود گاهی تخلف 
هم صورت می گیــرد و فعاالن این 
حوزه اطالعــات کاملی به مخاطب 
نمی دهند، زیرا گردشگری در ایران 
در مرحله جنینی اســت و تا تولد و 

بلوغ فاصله دارد.
شهر هوشمند پایه و اساس 

هوشمندسازی گردشگری
رضایــی گفــت: شــهرهای 
هوشمند پایه و اساس هوشمندسازی 

گردشگری هستند. 
شــهر هوشمند شــهری است 
کــه بتوانــد همــه خدمــات مورد 
نیــاز گردشــگر را از اطالعــات 
پردازش شــده تا خدمات به روز به 
ســرعت در دســترس او قرار دهد. 
مقصد و شــهری که زیرساخت های 
هوشــمند آن تکمیل شده، می تواند 

 ادعای گردشــگری هوشمند داشته 
باشد.

رئیــس گــروه گردشــگری 
گفت:  میراث فرهنگی  پژوهشــگاه 
ایــران جزو پنج کشــور اول جهان 
در تولید داخلی فیبر نوری اســت، 
اما واقعا فناوری و زیرســاخت های 
اطالعاتی ما برای یک شهر هوشمند 
هم در رتبه پنج شهر هوشمند جهان 
قــرار دارد؟ ایــن فنــاوری باید در 
خدمت هوشمندســازی شهرها نه 
فقط در صنعت گردشــگری، بلکه 
در همــه حوزه هــای خدماتی قرار 

می گرفتند.
بیمــه  کارت  افــزود:  وی 
الکترونیکی که با یک کدملی امکان 
دریافت خدمات درمانی - دارویی را  
برای شــهروندان ایجاد کرده نمادی 
از هوشمندسازی اســت که عالوه 
بر ســرعت در خدمــات، مصرف 
کاغــذ را هم کاهش داده اســت. در 
حوزه گردشــگری هم می توان این 
خدمات را الکترونیکی و هوشــمند 
انجام داد که البتــه ابتدا باید صنعت 
مرحلــه  از  گردشــگری  حــوزه 
رویکــرد به اولویــت تصمیم گیران 
کشــور تبدیل شــود تا این صنعت 
 به جایگاه خود در توســعه اقتصادی 

برسد.
رضایی گردشگری الکترونیک 
را متفاوت از گردشــگری هوشمند 
دانســت و گفت: اســتفاده از ابزار و 
زیرســاخت الکترونیک اگر مفهوم 
دولت الکترونیک را هم داشته باشد، 
الزاما به معنی هوشمندســازی کامل 

شهرها و گردشگری نیست. 
هوشمندســازی گردشــگری 
یعنــی فضای صفر تــا صد صنعت 
گردشگری از انتخاب مقصد، نحوه 
سفر، دریافت برنامه سفر و دریافت 
خدمــات و اطالعــات در مقصد با 
دسترسی آســان و ارزان با کمترین 

زمان دریافت شود.
عضو هیات علمی پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری گفت: 
ســنگاپور و برخــی از شــهرهای 
برخــی  و  چیــن  و  کره جنوبــی 
پایتخت های اروپایــی نمادهایی از 
شهرهای هوشمند در جهان هستند، 
اگر از شرایط جدید جهان و الگوها و 
معیارهای جهان استفاده بهینه نشود 
یــا اگر بدون فکــر و برنامه ریزی به 
جریان هوشمندســازی شــهرها و 
گردشگری وارد شویم؛ آسیب های 
منفی اقتصادی و اجتماعی آن بسیار 

بیشتر خواهد بود.

گروه گردشگری - وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی و بانک دی به منظور 
اعطای تســهیالت از محل اعتبــارات بند )الف( 
تبصره )۱۸( قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند.قرارداد عاملیت بند 
)الف( تبصره )۱۸( قانون بودجه به امضای ســعید 
اوحدی )معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی( و برات 
کریمی )مدیرعامل بانک دی( رسید. معاون توسعه 
مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی در مراســم امضای این تفاهم نامه، 
گفــت: »در قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ قانون گذار 
ظرفیت بســیار خوبی در قالــب تبصره )۱۸( برای 
دســتگاه های مختلف به تصویب رســانده و برای 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
۱۲۷۵ میلیــارد تومان منابع در نظر گرفته اســت.« 
اوحــدی ادامه داد: »به دلیل برخی از ابهامات که در 
نحوه ارائه این تسهیالت وجود داشت دستورالعمل 
اجرایــی آن زمــان بــرد اما خوشــبختانه وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اولین 
دســتگاهی است که توانسته هماهنگی های الزم را 

برای جذب این منابع انجام دهد.«
امضای قرارداد عاملیت با چهار بانک به 

ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال
او اضافه کرد: »امروز بانک دی چهارمین بانکی 
اســت که عاملیت آن به امضا رسیده است. تا کنون 
بیش از ۱۰ هزار میلیــارد ریال قرارداد با بانک های 
عامل بسته شده و با وجوهی که بانک ها می آورند در 
مجموع ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان 
اعطا خواهد شــد. در همین ارتباط ســامانه ای نیز 

طراحی شده که در سطح ستاد و استان امکان رصد 
لحظه ای این تســهیالت وجود دارد.«اوحدی ادامه 
داد: »بیــش از ۵۰۰ پروژه در حوزه گردشــگری با 
پیشرفت ۷۰ درصد داریم که این پروژه ها اولویت ما 
برای پرداخت تسهیالت هستند. همچنین با توجه 
به رســالت بانک دی برای ارائه خدمات به جامعه 
ایثارگــری، با مدیران این بانــک مذاکره کردیم که 
این اتفاق یک خدمت دیگر مشترک این وزارتخانه 
و بانک دی قلمداد شــود و در اعطای تســهیالت 
پروژه هایی که معرفی می شــوند، اولویت مربوط به 

جامعه ایثارگری باشد.«
معــاون توســعه مدیریت و منابــع وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی در 
بخش دیگری از صحبت هــای خود گفت: »بانک 
دی جزو بانک های موفق است و امروز خوشبختانه 
تفاهم نامه ای را با این بانک موفق امضا می کنیم که در 
کنار رسالت اصلی خود در حوزه بانکداری به حوزه 
گردشگری و صنایع دستی نیز توجه دارد و با اعطای 

تسهیالت مناسب از این حوزه حمایت می کند.«
او افــزود: »یکی از اهداف مهم بانک دی ارائه 
خدمات به خانواده های معظم شــهدا و ایثارگران 
اســت که انتظار داریم با توجه به این رسالت مهم، 
در ایــن تفاهم نامه نیز توجه ویژه ای به خانواده های 

معظم شهدا و جامعه ایثارگران شود.«
او اضافــه کــرد: »همچنین پیشــنهاد می کنم 
به منظــور پیگیری هرچه بهتر مفــاد این تفاهم نامه 
کمیته مشــترکی تعیین شــود تا موضوعات مطرح 

شده در این کمیته بررسی و پیگیری شود.«
حمایت بانک دی از حوزه گردشگری و 

صنایع دستی

برات کریمی )مدیرعامل بانک دی( نیز در این 
مراسم گفت: »بانک دی از حوزه های مختلف مانند 

گردشگری و صنایع دستی حمایت می کند.«
او افــزود: »یکی از اهداف و رســالت های ما 
حمایت از اشــتغال آفرینی اســت و در این میان از 
اشــتغال های کوچــک نتیجه بهتــری گرفتیم و به 
همین دلیل به دنبال این هســتیم تا در کنار حمایت 
از اشــتغال های بزرگ از اشــتغال های کوچک نیز 

حمایت کنیم.«
کریمی خاطرنشان کرد: »با توجه به گستردگی 
حوزه گردشــگری در سراسر کشور این آمادگی را 
داریم تا از این حوزه در تمام استان ها حمایت کنیم.« 
بر اساس این تفاهم نامه تسهیالت تلفیقی و یارانه دار 
به اشــخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و 
تعاونی به صورت اســتانی و ملــی در قالب برنامه 
دســتگاه اجرایی ذیل بند )الف( تبصره )۱۸( قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور، شــامل برنامه های 
ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی بر مبنای 

پروژه های مصادیق گردشگری اعطا می شود.
نرخ ســود تســهیالت در مناطق کمتر 

توسعه یافته، صفر درصد است
بر اســاس این تفاهم نامه نرخ ســود ســهم 
تســهیالتی از محــل واگذارنده اعتبــار در مناطق 
کمتــر توســعه یافته صفر )در قالب عقــد قرارداد 
قرض الحسنه بدون کارمزد( و در مناطق برخوردار 
۸ درصد اســت و نرخ سود تسهیالت از محل منابع 
داخلــی بانک عامل در قالب این قرارداد معادل نرخ 
سود مصوب شــورای عالی پول و اعتبار )در زمان 

پرداخت( تعیین می شود. 
همچنیــن حداکثــر مدت زمانی مشــارکت 
مدنی )دوران ســاخت( و تنفس تسهیالت بخش 
ثابت متناسب با شــرایط طرح و پیشرفت فیزیکی 
جمعــاً حداکثــر ۲۴ مــاه و دوران بازپرداخــت 
حداکثر ۶۰ ماهه تعیین شــده اســت و درصورت 
افزایش دوران مشــارکت از حدود اعالمی، مدت 
از دوران بازپرداخت کســر خواهد شــد و به طور 
 کلی مجموع دوران تامین مالی از )۸۴( ماه افزون تر 

نخواهد بود.
دوره بازپرداخت تسهیالت سرمایه در 

گردش نیز حداکثر یک سال است
همچنین در راستای اجرای ماده ۱۲ این قرارداد 
بانک عامل موظف اســت به منظــور اتمام طرح و 
بهره برداری کامل اولویت پرداخت تســهیالت را 
به پروژه های با پیشــرفت فیزیکی باالی ۷۰ درصد 

اختصاص دهد.

رئیس گروه گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی:

شهر هوشمند پایه و اساس 
هوشمندسازی گردشگری است

ســنگاپور و برخی از شهرهای کره جنوبی و چین و برخی پایتخت های اروپایی نمادهایی 
از شهرهای هوشمند در جهان هستند، اگر از شرایط جدید جهان و الگوها و معیارهای جهان 
اســتفاده بهینه نشــود یا اگر بدون فکر و برنامه ریزی به جریان هوشمندسازی شهرها و 
گردشگری وارد شویم؛ آسیب های منفی اقتصادی و اجتماعی آن بسیار بیشتر خواهد بود.

رئیس گروه گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، »شهر هوشمند« را پایه و اساس »هوشمندسازی 
گردشگری« عنوان کرد و گفت: مقصد و شهری که زیرساخت های ارائه هوشمند خدمات در آن تکمیل شده، می تواند 

ادعای »گردشگری هوشمند« داشته باشد.


