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اکو؛ فرصتی برای 
برندینگگردشگری 

سالمت ایران

دکتر محمد جهانگیری
 رییس انجمن خدمات بین المللی سالمت ایران:

با توجه به آمارهای منتشــر شــده از سوی 
سازمان بهداشت NHS انگلســتان، روند 
تقاضای درمان های ناباروری در انگلستان 
همچنان روبه رشد اســت و نسبت به سال 

۲۰۱۶ میالدی تقریبا سه برابر شده است.

آسیا، مقصد درمان ناباروری 
انگلیسی ها

شهری که در تاریکی شب در حال درخشیدن 
است و وقتی وارد آن می شوید با دنیایی از نور و 
رنگ و موسیقی روبه رو خواهید شد. این شهر 
جایی نیســت جز تیوانا. شهری در مکزیک 
که می خواهد بازیگری بزرگ در مدیکال... 

تیوانا، مقصد لوکس و ارزان 
گردشگری پزشکی قاره آمریکا

درحالی صنعت گردشــگری پزشکی در 
سراســر جهان روبه رشد و توسعه است که 
ترکیه به عنوان یکی از مقاصد گردشگری 
پزشکی شناخته شــده و به دنبال استفاده از 
فرصتی متفاوت از دیگران برای رونق بیشتر 

پای درویش ها هم به 
گردشگری سالمت باز شد!

برنامه ریزی جامعی برای توسعه 
صنعت گردشگری نداریم

گردشگری در جهان، تبدیل به صنعتی شده است 
کــه درآمدهای حاصل از ایــن صنعت می تواند 
کشور ما را از تمرکز و وابستگی به درآمدهای نفتی 
نجات دهد. در اغلب کشورهای توسعه یافته نیز 
شاهد هستیم که با برنامه ریزی دقیق و استفاده 
از کارشناسان خبره در صنعت گردشگری تالش 
می کنند که سهم قابل توجهی از بازار رو به رشد 
صنعت گردشگری جهان داشــته باشند. با این 
وجود شاهد هستیم که متاسفانه در کشور ما خال 
برنامه  ریزی جامع برای توسعه گردشگری مشهود 
است. در شرایطی که کشور ما از اقلیم های متنوع، 
آب و هوای چهار فصل و آثار تاریخی پرشماری 
برخوردار است، اما از این مولفه ها در جهت توسعه 

صنعت گردشگری بهره برده نشده است...

یادداشت
حسین نقوی حسینی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

تمرکز روی ۱۵ کشور همسایه 
برای توسعه گردشگری سالمت

این تصور که فکــر کنیم گردشــگر مذهبی فقط به 
دیدن اماکن متبرکه می رود و ســپس کشــور را ترک 
می کند، تصور خطایی اســت. یک گردشگر مذهبی، 
فقط به گردشگری مذهبی نمی پردازد، بلکه اغلب این 
گردشــگران عالوه بر بازدید از اماکن متبرکه، ممکن 
است خیلی بیشتر از سایر گردشــگران در بازار، مراکز 
تجاری و سایر نقاط گردشــگری کشور حضور داشته 
باشــد و از این طریق، درآمد قابل توجهی را به بخش 
های مختلف اقتصاد کشور تزریق کند. همین موضوع 
در مورد گردشگران ســالمت نیز صادق است. آنها نیز 
جدای از دریافت خدمات درمانــی، ارزآوری زیادی در 
ســایر حوزه های غیردرمانی کشــور خواهند داشت... 

یادداشت
اصغر مسعودی

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس

شماره ششم

یک  خانوادگی  صورت  به   ۸۷ سال  در 
آژانس  و  گردشگری  خدمات  شرکت 
مسافرتی تاسیس کردیم. من در آن زمان.. 

۱۴ ساله بودم...

گفت وگوی با حمیدرضا 
اشجع مدیرعامل ۲۵ساله 

استارتاپ مستر بلیط

و  پزشکی  گردشگری  رشد  روبه  روند 
به گونه ای  جهان  سراسر  در  تندرستی 
تالش  در  کشورها  از  بسیاری  که  است 
هستند با داشته های خود برای دستیابی به 
سهم باالتری از این منبع درآمدی بزرگ، 
برنامه ریزی کنند. این درحالی است که با 
جدید  دهندگان  ارائه  و  شرکت ها  ورود 
خدمات مورد نظر، رقابتی قابل توجه در 
میان فعاالن این عرصه شکل گرفته است. 
برهمین اساس فعاالن صنعت گردشگری 
نفس گیر...  و  سخت  رقابتی  در  پزشکی 

کلینیک ها برای جذب 
گردشگران خارجی چطور 

باید تبلیغ کنند؟

                                     ویزا؛

یکی از ۴ بیمارستان عالی کشوریم 
گفت وگو با رییس IPD بیمارستان  قلب و عروق شهید رجایی

مجله هفتگی گردشگری سالمت ایران
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