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

شنبه 20 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3227 

 افزایش ۲۰ درصدی مجوز فعالیت اقتصادی 
در منطقه آزاد انزلی

تفاهم- مناطق آزاد: تعداد مجوزهای اقتصادی 
 صادر شده از سوی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

سازمان منطقه آزاد انزلی در هفت ماهه سال جاری 
در قیاس با مدت مشابه سال ۹۵، با رشد ۲۰ درصدی 
همراه بوده اس��ت. براین اس��اس از ابتدای فروردین 
لغای��ت پایان مهر ماه س��ال ۹۶، تع��داد مجوزهای 
اقتصادی صادره شده به فعالین اقتصادی منطقه آزاد 
انزلی ۱۲۲۷ فقره بوده و این تعداد در مدت مش��ابه 
در سال گذشته ۱۰۲۴ مجوز بوده است. در خصوص 
تن��وع مجوزهای ص��ادره می توان ب��ه ۳۰۴ مجوز 
واردات و ص��ادرات، ۳۷۵ مج��وز فعالیت خدماتی، 
۳۹۶ مجوز خرده فروش��ی در س��طح منطقه، ۱۰۷ 
مجوز فعالیت تولیدی، ۲۳ مجوز خدمات خودرو، ۱۸ 
مجوز فنی و مهندسی، ۳ مجوز فعالیت کشاورزی و 
در نهایت یک مجوز خدمات شغلی اشاره کرد. بنابر 
این گ��زارش، مجوزهای فعالیت اقتصادی در منطقه 
آزاد انزلی در راس��تای به��ره مندی فعاالن اقتصادی 
و سرمایه گذاران از ماده ۱۳ قانون برنامه چگونگی 
اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اس��ت که براساس 
آن اش��خاص حقیقی و حقوقی که در منطقه آزاد به 
انواع فعالیت های اقتصادی اش��تغال دارند، نسبت به 
هر نوع فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه از  تاریخ 
بهره  برداری مندرج در مجوز به مدت بیس��ت سال 
از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون 

مالیات های مستقیم معاف خواهند بود.

 کرمان؛
 به دنبال جذب گردشگران اسپانیایی

معاون گردشگری اداره  کل میراث  فرهنگی، 
صنایع  دستی و گردش��گری استان کرمان اظهار 
کرد: با همکاری ش��رکت هلدینگ گردش��گری 
مدی��ران  ترکی��ش،  هواپیمای��ی  و  مارکوپول��و 
تورگردان ش��رکت  های مس��افرتی اس��پانیایی 
زب��ان ۲۱ آبان ۹۶ به کرمان س��فر خواهند کرد. 
به  گزارش تفاهم، محمد جهانشاهی افزود: برای 
بهره  برداری بیشتر از بازار گردشگری کشورهای 
تورگ��ردان  ۱۵مدی��ر  آشناس��ازی   اروپای��ی، 
 شرکت  های مسافرتی اسپانیایی زبان با جاذبه  ها 
و خدمات گردش��گری این استان در دستور کار 
ق��رار گرفته اس��ت. وی با بیان اینک��ه هدف از 
اجرای این ویژه برنامه افزایش تورهای اروپایی 
از بازار گردشگری جنوب این قاره است، اظهار 
کرد: ماه  های فروردین، اردیبهش��ت، مهر و آبان 
ماه  های پیک س��فر در استان کرمان است که با 
اجرای این دس��ت از برنامه  ها می  توان در سایر 
ماه  های سال نیز تورهای گردشگری را به مقصد 

ایران و کرمان برنامه  ریزی کرد.

خبرنامه

  افزایش 1۲ درصدی بازدید 
 از اماکن گردشگری فارس 

مدی��رکل می��راث فرهنگی، صنایع  دس��تی و 
گردشگری استان فارس از رشد ۱۲ درصدی بازدید 
گردشگران از اماکن گردشگری در فارس طی هفت 
ماه گذشته خبر داد. به گزارش ایسنا، مصیب امیری 
با اعالم این خبر افزود: امسال تعداد بازدیدکنندگان 
از اماکن تاریخی و فرهنگی استان فارس به مرز ۴ 
میلیون نفر رسیده اس��ت. مدیرکل میراث فرهنگی 
فارس تصریح کرد: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، ۳ 
میلیون و ۹۹۴ هزار و ۵۲۸ نفر از اماکن گردشگری، 
شامل مکان  های تاریخی، فرهنگی و میراثی تحت 
پوشش این اداره کل بازدید کرده  اند. امیری همچنین 
از رش��د ۲۲ درص��دی آم��ار بازدید گردش��گران 
خارجی از اماک��ن تاریخی و فرهنگی فارس خبر 
داد. وی اضاف��ه ک��رد: طی هفت ماه منتهی به پایان 
مهرماه امسال، تعداد ۳۲۲ هزار و ۹۲۸ نفر گردشگر 
خارج��ی از جاذبه  های تاریخی، فرهنگی و اماکن 
تحت پوشش میراث فرهنگی فارس بازدید کرده  اند. 
امیری با بیان اینکه گردشگران کشورهای فرانسه،  
آلمان و ایتالیا، بیشترین تعداد را در میان گردشگران 
 خارجی داش��ته  ان��د، بیان ک��رد: مجموع��ه  های 
تاریخی- فرهنگی حافظیه، تخت  جمشید و سعدیه، 

بیشترین آمار بازدید را در فارس دارند.

 گردشگری؛
 برنامه استراتژیک استان البرز

تفاه��م- گ��روه گردش��گری: نماین��ده عالی 
دولت در استان البرز در جلسه بررسی طرح جامع 
گردش��گری این اس��تان بر لزوم ایجاد یک س��ند 
کاربردی برای ایجاد اش��تغال در گردشگری با نگاه 
ب��ه بخش خصوصی تأکید ک��رد. محمدعلی نجفی 
افزود: گردش��گری باید برنامه اس��تراتژیک استان 
 البرز باش��د. نجف��ی ادامه داد: اگرچ��ه حوزه  هایی 
چون صنعت، خدمات، کشاورزی و ... نیز مهم است، 
اما گردش��گری اهمیت بسیار زیادی دارد. استاندار 
الب��رز در ادامه ب��ر لزوم ایجاد یک س��ند کاربردی 
برای ایجاد اش��تغال در گردشگری با نگاه به بخش 
خصوص��ی تأکید ک��رد و افزود: این ن��گاه باید در 
مطالعات فصل دوم و س��وم طرح جامع گردشگری 
اس��تان توسط مش��اور طرح دیده ش��ود. در ادامه، 
عبدالناصر میرچی- مدیرکل گردش��گری و میراث 
فرهنگی اس��تان البرز نیز اظهار ک��رد: طرح جامع 
در س��ال ۹۳ قرار بود اجرا ش��ود و قرار بود ظرف 
دو س��ال با ۴۰۰ میلیون تومان انجام شود. میرچی 
بیان کرد: برای ادامه کار به ۴۰۰ میلیون برای خود 
طرح و ۱۰۰ میلیون تومان هم برای نظارت بر کار 
نیاز است. وی خاطرنشان کرد: این طرح، افق آتی 

گردشگری استان را ترسیم می  کند.

خبرنامه

تفاهم- گروه گزارش: اس��تاندار هرمزگان در 
آئین معرفی قش��م به عنوان اولین مرکز گردشگری 
حالل کش��ور در س��الن مرکز بین المللی رشد قشم، 
با تأکید بر اهمیت افزایش س��هم گردشگری ایران از 
مسیر گردشگری حالل، خواستار معرفی هرچه بهتر 
ظرفیت های گردش��گری اس��تان هرمزگان به ویژه 
جزایر قش��م و کیش شد. فریدون همتی افزود: برای 
ارتقای جایگاه گردشگری حالل در کشورمان، باید 
زبان و ادبیات و همه ابعاد حوزه گردشگری کشورمان 
اس��تاندارد سازی شود. وی با اشاره به اینکه لوازم و 
اس��باب متناسب در حوزه گردشگری حالل باید در 
چارچوب قوانین اسالمی به سطح اعالی خود برسد، 
تصریح کرد: در ش��رایطی که عالوه بر کش��ورهای 
اس��المی، بسیاری از نقاط دیگر جهان هم به اهمیت 
 استفاده از برند حالل پی برده اند، باید از ظرفیت های 
ارزش��مند کش��ورمان در حوزه گردشگری با هدف 

ارتقای سهم اقتصادی مردم استفاده بهینه کنیم.
وی با اعالم اینکه بس��یاری از مردم کشورمان 
هن��وز با ظرفیت های گردش��گری در نقاط مختلف 
ایران آشنا نیس��تند، افزود: برای موفقیت در صنعت 
گردشگری با رویکرد حالل، باید ظرفیت های مهم 
گردش��گری کشورمان از جمله اس��تان هرمزگان به 
ویژه قشم و کیش را ابتدا به مردم سراسر ایران، سپس 
به مس��لمانان در کش��ورهای مختلف و در نهایت به 

مردم سراسر جهان معرفی کنیم. 
 گردشگری حالل در جزیره قشم 

توسعه می  یابد
 در ادامه این مراسم، مدیرکل میراث فرهنگی، 

صنایع دس��تی و گردشگری منطقه آزاد قشم نیز 
اظهار کرد: از این پس س��عی داریم گردشگری 
ح��الل را ب��ا توجه به ظرفیت  ه��ای تاریخی و 

طبیعی در این جزیره گسترش دهیم. 
محمدامین جعفری با بیان اینکه قشم نمادی 
از وحدت و همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان 
اس��ت، اف��زود: با تبدیل قش��م به عن��وان مرکز 
گردش��گری حالل، این جزیره برای پذیرایی از 
بیش از ی��ک و نیم میلیارد مس��لمان در جهان 
اع��الم آمادگی می  کن��د. وی ادام��ه داد: تعیین 
قشم به عنوان مرکز گردشگری حالل، گامی در 

راستای معرفی گردشگری به عنوان یک صنعت 
سبز و پایدار است. 

جزیره قشم اولین مرکز گردشگری حالل 
جمهوری اسالمی ایران

در ادامه، مسئول دفتر امور بین الملل مقام معظم 
رهبری نیز اظهار کرد: انتخاب منطقه آزاد قشم تحولی 
 اساسی در بخش گردشگری حالل کشور ایجاد می کند 
و ت��ا کنون ای��ران در بح��ث گردش��گری حالل از 
کشورهای اسالمی عقب مانده است. حجت االسالم 
اکبر فالح نژاد با بیان اینکه حالل به معنای محدودیت 
نیس��ت، خاطرنش��ان کرد: برای توس��عه گردشگری 

حالل در کش��ور باید الزامات حالل رعایت ش��ود. 
رعایت موازین اسالمی موجب رونق 

گردشگری حالل می شود
در ادام��ه، ام��ام جمعه اهل س��نت قش��م نیز 
اظهار کرد: رعایت موازین اس��المی موجب رونق 
گردشگری حالل می شود. شیخ عبدالرحیم خطیب 
افزود: اگر موازین اس��المی در گردشگری رعایت 
ش��ود، مورد توجه جهان اسالم قرار می گیرد. امام 
جمعه اهل سنت در قش��م با بیان اینکه سهم ایران 
 از گردش��گری حالل فقط ۳ درصد اس��ت و نشان 
 می دهد ب��ر روی ای��ن موضوع س��رمایه گذاری 
نکرده ایم، تصریح کرد: تاکنون از س��رمایه گذاری 
بر حوزه گردشگری غفلت کرده ایم و بنابراین الزم 
اس��ت زیرس��اخت های گردش��گری حالل را در 

کشور فراهم کنیم. 
جزیره قشم پیشتاز گردشگری حالل است

در ادامه، امام جمعه جزیره قش��م نیز با تأکید 
بر فراهم ش��دن زیرساخت های گردشگری حالل 
در کشور، اظهار کرد: الزم است گردشگری حالل 
در کشور نهادینه شود. حجت االسالم رضا جوکار 
افزود: گردشگری حالل مورد تأکید اسالم است و 
جزیره قشم پیشتاز گردش��گری حالل است. امام 
جمعه قش��م خاطرنش��ان کرد: امنیت گردش��گری 
حالل یکی از مؤلفه های مهم گردش��گری اس��ت. 
همچنین باید قوانین حوزه گردشگری اصالح شود 
تا گردش��گر و س��رمایه گذاران با مش��کل روبرو 
نش��وند و زیرس��اخت های گردشگری حالل باید 

فراهم شود.

جزیره قشم؛ پیشتاز گردشگری حالل

    آگهی تحریر ترکه
خواهان خانم/افتخار لطیفیان سیکه وندی فرزند اسفندیار به وکالت آقای دوست علی 
احمدیان با تقدیم دادخواس��تی به کالسه بایگانی ۹۶۰۲۸۷در شعبه ۴ حقوقی دلفان  
درخواست تحریر و تقسیم ترکه شادروان مرحوم اسفندیار لطیفیان سیکه وندی فرزند 
فرامرز خان متولد۹ /۱۳۰۵/۱۲ به ش��ماره شناسنامه ۴۰ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۴ 
در اقامتگاه دائمی خود درگذش��ته اس��ت حال باانجام تش��ریفات مقدماتی روزشنبه 
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ س��اعت ۱۰صب��ح جهت تحریر ترکه متوفی ف��وق الذکرتعیین وطی 
یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتش��ار آگهی می گردد. از ورثه یا نماینده قانونی 
متوفی،بستانکاران و مدیونین به متوفی و اشخاص حقیقی و حقوقی که حق یا دیونی 
بر،ترکه متوفی ذکرش��ده با مراجعه حضوری وبا در دس��ت داشتن مدارک قانونی در 
تاریخ فوق الذکر جهت تحریر ترکه در شعبه ۴ حقوقی دلفان در غیر اینصورت وفق 
مادتین ۲۱۰و۲۱۳ قانون امور حسبی و قانون شوراهای حل اختالف ترکه متوفی یاد 

شده تحریر  و به اعتراضات بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
م الف ۴۶۰

 فرهاد گلمحمدی/مسئول شورای حل اختالف شعبه ۴ دلفان

وقت رسیدگی
کالسه پرونده ۳۷/۹۵۱۱۱۷

خواهان: محمد نظافت
خوان��ده: محمد مه��دی و ثمانه و ریحانه و سوس��ن و فاطمه و حانیه فرزندان 
محمد شهرت همگی واعظ شهیدی و ربابه امیدوار تهرانی و سید محمد حسن 

موسوی خراسانی ف سید محمد باقر مجهول المکان
خواسته : اثبات وقوع بیع و ابطال سند رسمی و الزام به تنظیم سند 

وقت رسیدگی: ۱۳۹۶/۹/۲۱ ساعت ۱۰ صبح
محل حضور: شعبه ۳۷ دادگاه حقوقی مشهد

عل��ت دعوت و حض��ور خوانده. خوانده می تواند از تاریخ نش��ر آگهی ظرف 
مدت یکماه بدفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد             ۴۳۰۶۱ 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای هاشم صدوقی احدی از وراث مرحوم محترم کوهستانی به موجب گواهی 
حص��ر وراثت ب��ه ش��ماره ۹۲۰۹۹۷۵۴۰۸۳۰۱۱۲۴ – ۱۳۹۲/۹/۱۱ قاضی ش��ورای حل 
اختالف ش��عبه ۸۹-مشهد  به  استناد ۲ برگ استش��هادیه گواهی امضا شده منضم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی واقع در اراضی کالته علیا دره  پالک ثبتی باقیمانده ۱۶ - فرعی از 
۱۹۰- اصلی واقع در بخش ۶ شهرستان مشهد که متعلق به خانم محترم کوهستانی می باشد 
به علت سهل انگاری مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه به 
شماره چاپی ۲/۷۷۱۹۴۱ ذیل به شماره ثبت ۱۳۳۰۲ دفتر ۱۱۱ صفحه ۵۵ ششدانگ به نام 
خانم محترم کوهس��تانی ثبت گردیده اس��ت که سوابق ثبتی بیش از این حکایتی ندارد .لذا به 
استناد ماده ۱۲۰ ایین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب بهمن ماه سال ۱۳۸۰ مراتب یک نوبت 
آگه��ی و متذکر می گردد هرکس نس��بت به ملک مورد آگه��ی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد . بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه س��ند مالکیت یا معامله رسمی نس��بت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای رجبعلی حاجیان ریابی  به  استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم یک دانگ 
و یک هشتم دانگ از ۲/۵ دانگ از ششدانگ یک قطعه بذر افشان )فعال به صورت باغ می باشد ( واقع در 
اراضی ابرده علیا  پالک ثبتی ۶۵۸ - فرعی از ۱۰۳- اصلی واقع در بخش ۶ شهرس��تان مش��هد که متعلق به 
آقای رجبعلی حاجیان ریابی   می باش��د به علت بی احتیاطی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم 
ش��د ذیل دفتر ۵۳۳ صفحه ۲۱۴ به ش��ماره ثبت ۳۹۹۰۹ سند مالکیت اولیه به شماره چاپی ۳۲۱۷۰۶  به نام 
رمضانعلی زمزمی میزان دو دانگ و نیم از ششدانگ طی خالصه سند ۳۸۳۲۶ – ۱۳۹۵/۹/۱۲ دفتر ۵۹ – 
مشهد یک ربع دانگ مشاع برای حسین آب ورز و طی سند ۱۸۴۰۶ – ۱۳۶۰/۲/۵ – دفتر ۶۱ – مشهد یک 
دانگ و یک هشتم دانگ به فاطمه باوفا و طی سند ۴۹۳۵ – ۷۷/۱۲/۱۵ دفترخانه ۳۱ – طرقبه سهمی خانم 
مریم اسالمی به علی اصغر اعظم استانی منتقل شده الباقی به میزان یک دانگ و یک هشتم دانگ از ۲/۵ دانگ 
از شش��دانگ سپس سند مالکیت المثنی به شماره چاپی ۲۴۲۷۹۳ – الف ۸۳ به نام علی اصغر اعظم استانی 
صادر که به موجب ۲۳۴۷۳ – ۸۷/۳/۶ دفتر ۳۱ طرقبه به آقای رجبعلی حاجیان ریابی   منتقل گردیده است 
و که س��وابق ثبتی بیش از این حکایتی ندارد .لذا به اس��تناد ماده ۱۲۰ ایین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 
بهمن ماه سال ۱۳۸۰ مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د . بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا معامله 

رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت دوم و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
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شهر هراکلیون شهری از جزیره کرت در یونان که موفق شد ۱۱ درصد 
توریس��ت بیشتری در س��ال ۲۰۱۷ جذب کند، پرسرعت  ترین شهر اروپا 
از نظر گس��ترش توریسم شناخته ش��د. به گزارش مهر به نقل از تلگراف، 
برمبنای اطالعات جدید که از سوی »یورو مونیتور« منتشر شده این شهر 
بیش��ترین رشد گردشگری را در سال ۲۰۱۷ به نسبت سال پیش خودش، 
تجربه کرد. یک شهر موفق دیگر در یونان، آتن پایتخت این کشور است که 
دومین رشد بزرگ را به نام خودش ثبت کرد. این شهر با رشد ۱۰ درصدی 
نس��بت به س��ال پیش خودش، چند گام به جلو برداشت. شهر ارتوین در 
ش��مال شرقی ترکیه نیز با رشدی بیش��تر از ۹درصد، سومین جایگاه را از 
نظر رشد گردشگرپذیری در اروپا به دست آورد. شهر هراکلیون به عنوان 
شهری خوانده شده که بیشترین بازدیدکننده  ها می  توانند خودشان را به هر 
طریقی، از طریق هوایی، زمینی، با قایق  های موتوری یا از طریق ماش��ین 
در جاده  های باریک، به آن برسانند. این شهر هنوز هویت شهر مدیترانه  ای 
باستانی خود را حفظ کرده و با تاریخ طوالنی مدت خود از مکان  های غنی 
و زیبایش برای جذب گردشگر بهره می  گیرد. موزه معماری هراکلیون به 

عنوان بزرگ ترین مرکز نمایش آثار به جا مانده از تمدن باستان مربوط به 
عصر مفرغ کرت شناخته می  ش��ود. آرتوین در شمال شرق ترکیه شهری 
است که بریتانیایی  ها به آن عالقه  مند شده  اند و گرجستانی  ها نیز به آن 

بسیار سفر می  کنند. 
این آمار که از س��وی یورومونتیور اینترنشنال- تحلیل  گر داده  های 
توریس��تی ارائه شده، ۱۰۰ شهر برجس��ته دنیا از نظر ورود گردشگران را 
نیز معرفی کرده  اس��ت و با توجه به ظرفیت آنها تا س��ال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵، 
میزان گردشگرپذیری آنها را اعالم کرده است. هنگ  کنگ با ۲۶.۶ میلیون 
بازدیدکننده، باالترین گردشگرپذیری را در سال ۲۰۱۶ داشت. در عین حال 
پیش  بینی می  شود هنگ  کنگ بتواند تا سال ۲۰۲۵ همچنان جایگاه نخست 

را داشته باشد و آمار گردشگران خود را به رقم ۴۴.۱ میلیون نفر برساند. 
در سال ۲۰۱۰ از میان ۱۰۰ شهری که بیشترین گردشگران را به خود 
اختصاص داده بودند، ۳۴ ش��هر آسیایی بودند. این رقم امسال به ۴۱ شهر 
افزایش یافته وتا س��ال ۲۰۲۵ به ۴۷ شهر افزایش خواهد یافت. بر اساس 
این گزارش ش��هرهای منطقه آسیاپاسیفیک چشم  انداز گسترده  تری برای 

جذب گردشگر خواهند داشت و رشد خود را در آینده بیشتر خواهند کرد. 
در این میان س��ئول- پایتخت کره جنوبی رشد گردشگرپذیری خود را از 
دست داده و ۱۵ درصد کاهش گردشگر داشته  است. در عین حال برمبنای 
ای��ن گزارش، صنعت توریس��م اروپا در ادامه حمالت تروریس��تی با آثار 
مش��هودی روبه روشده است. با این حال ۱۰ شهر اصلی اروپایی در میزان 
گردشگرپذیری جایگاه خود را حفظ کرده  اند. هرچند در این میان پاریس 
جایگاه پایین  تری در س��ال ۲۰۱۷ داشته که پس از دو حمله تروریستی 
گسترده در سال ۲۰۱۵ این تغییر ایجاد شده است. کشور ترکیه نیز با توجه به 
جنگ در کشور همسایه سوریه و درگیری  های داخلی خودش و حمالت 
تروریس��تی از سوی داعش و نبرد با کردهای پ ک ک و کودتای شکست 
خورده سال ۲۰۱۶ با کاهش روبه روشده  است. این گزارش حاکی است؛ 
در آمریکا، کانکون مکزیک از باالترین رشد گردشگرپذیری برخوردار بوده 
و پنجمین شهر در میان بیشترین شهرهای گردشگرپذیر بوده است. نیویورک 
نیز در رأس قرار دارد و پس از آن میامی، الس وگاس و لس آنجلس جای 

دارند.
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