
حتی دالل هارا می توان 
ساماندهی کرد

گفت وگو با حامد شکری،
مدیرعامل شرکت گردشگری سالمت آترینا

در بیمارستان های ما عکاسی خوب و تولید 
محتوای مناسب انجام نشده است. ما 

نمی توانیم خدماتمان و تجهیزاتمان را درست 
معرفی کنیم.

اجاره دادن تخت های اقامت به توریست ها، 
روش مرســومی در صنعت گردشــگری 
دنیاست که هزینه های اقامت گردشگران 
را کم می کند و درنتیجه، گردشگر هم برای 

اقامت بیشتر در کشور مقصد ترغیب...

 جای خالی »هاستل«
 در صنعت گردشگری ایران

کلینیک های زیبایی بخــش بزرگی از بار 
خدمات زیبایی شــهروندان و گردشگران 
درمانی را بر عهده دارند ولی در تدوین قوانین 
روشن توریســم درمانی، مجوز پذیرش و 

سازوکار آن، قوانین بازاریابی و مانند ...

با پراید نمی توان در مسابقه 
فرمول یک شرکت کرد!

استارتاپ تیشینه یکی از اولین استارتاپ های 
حوزه گردشگری است که خدمات متاسرچ 
را در حوزه خرید ارزان ترین بلیط هواپیما و 
رزرو اقامتگاه به صورت آنالین ارائه می دهد. 
تیشینه توسط حســین حمزه پور و عباس... 

تیشینه؛ بهترین بلیت آنالین 
کدام است؟

این ۵۰۰مین مطلب مدتورپرس 
است

امروز ۲۸م اردیبهشت ۱۳۹۸ است و این ۵۰۰مین مطلبی 
است که در مدتورپرس منتشر می شود. روزی که این راه 
را آغاز کردیم، در بحبوحه تغییر و تحوالت سریع اقتصاد و 
سیاست گمان نمی بردیم که در کمتر از یک سال بتوانیم 
۵۰۰ مطلب را در حوزه سالمت دیجیتال و گردشگری 
سالمت، تولید و منتشر کنیم. گمان نمی کردیم در زمانه 
ای که صنــوف و بخش های مختلف اقتصادی چندان 
انگیزه و دلخوشــی ای برای حــرف زدن و گفت وگو و 
تبادل نظر و اندیشه ندارند، بتوانیم میانجی خوبی برای 
یک صنعت  باشیم. صنعتی روبه رشد که باورش داریم و 
می دانیم اگر برخی کج کارکردها و آسیب های فعلی اش 
برطرف شود، تا چه اندازه می تواند یاری گر اقتصاد نحیف 

و زخم خورده کشورمان باشد...

یادداشت سردبیر
رضا جمیلی

مسیر مبهم توسعه 
گردشگری پزشکی 

بدون داشتن سیستم ثبت اطالعات توریسم سالمت 
نمی توانیم مســیر درستی برای توســعه گردشگری 
پزشکی ترسیم کنیم. داشتن آمارهای دقیق و مستند، 
الزمه برنامه ریزی علمی در صنعت توریســم درمانی 
است، اما وقتی این آمارهای دقیق در دسترس نباشد و 
یا آمارهای نادرست به مسئوالن ارائه شود، آنگاه اجرای 
برنامه ها در صنعت گردشگری سالمت نیز دچار چالش 

جدی خواهد شد.
اطالع داشتن از کلیات آمار تعداد گردشگران سالمت 
نیز نمی تواند تاثیر چندانی در پیشبرد برنامه ریزی ها در 
این حوزه داشــته باشــد. وقتی برنامه ریزی در صنعت 

گردشگری سالمت جواب می دهد که آمار ...

یادداشت
دکتر احمد همتی

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس

عمل ۸ هزار دالری را 
اب ۳۰۰ دالر انجام یم دهیم!

 گفت وگو با دکتر مهران نیکخو، رییس بیمارستان چشم پزشکی بینا

رشد ۱۸ درصدی گردشگری 
پزشکی کره جنوبی

شماره پنجم

دکترآباد می خواهد در جامعه 
پزشکی شبکه سازی کند

توسط رضا طهورایی  استارتاپ دکترآباد 
دانشجوی پزشکی و به همراه ۶ دانشجوی 
دیگر این رشته راه اندازی شده است. او 
مشغول  شاهد  دانشگاه  در  و  ساله   ۲۳
تحصیل است. طهورایی درباره شکل گیری 
ایده این استارتاپ می گوید: »ما در حوزه 
علوم پزشکی نیازها و خالهایی را احساس 
کردیم و مجموعه ای که به صورت جامع 
نداشت.  وجود  دهد  پاسخ  نیازها  این  به 
هفته گذشته وزارت بهداشت کره جنوبی 
گردشگران  ورود  »رشد  کرد:  اعالم 
پزشکی برای دریافت خدمات درمانی به 

این کشور درسال گذشته حدود ...

هفته گذشته وزارت بهداشت کره جنوبی 
گردشگران  ورود  »رشد  کرد:  اعالم 
درمانی  خدمات  دریافت  برای  پزشکی 
این کشور درسال گذشته حدود ۱۸  به 

درصد بوده است.«
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