
گردشگری سالمت 
می تواند اقتصاد ما را نجات دهد

محمدرضا واهبی مدیرعامل اردیبهشت شفا:

روند ورود گردشــگران پزشکی چینی به 
سرزمین آفتاب طی ســال ۲۰۱۸ نسبت به 
سال ۲۰۱۲ میالدی ۲۳ برابر شده است. به 
این ترتیب که در ســال ۲۰۱۲ میالدی تنها 
۷۰ ویزای پزشکی برای چینی ها صادر شده... 

ژاپن اولین مقصد
 گردشگری پزشکی چینی ها

این پروژه که نزدیک به ۱۲۰۰ مربع وسعت 
دارد اگرچه برای ارتقاء سطح ارائه خدمات 
پزشکی در کشور غنا احداث شده است؛ اما 
دراصل با توجه به اهداف توسعه ای کشور یاد 

شده برای گردشگری پزشکی ساخته...

افتتاح بزرگترین پروژه گردشگری 
پزشکی در غرب آفریقا

اینکه دالالن غیرقانونی در صنعت گردشگری 
ســالمت ایران، آزادانه جــوالن می دهند و 
مزاحمت چندانی هم برای فعالیت آنها ایجاد 
نمی شود، اتفاق تازه ای نیست، اما اینکه به گفته 
رئیس انجمن گردشگری سالمت، حدود ... 

۴۰ درصد هزینه گردشگران 
سالمت به جیب دالل ها می رود!

بستر درمان های طبیعی در 
کشورهای عضو اکو فراهم است

دومین کنفرانس بین المللی گردشــگری ســامت 
کشــورهای عضو اکو را در پیش داریم. کشورهای 
عضو اکو از دید فرهنگی و تاریخی، همگرایی زیادی 
با هم دارنــد. همچنین تعدادی از فعاالن توریســم 
درمانی کشورهای منطقه بالکان در این گردهمایی 
شرکت می کنند. از گذشته تاکنون روابط فرهنگی و 
تجاری این کشورها با مشرق زمین خوب بوده است. 
امروز مشــرق زمین بیشتر درحال کشف شدن است. 
ولی متاســفانه ثبات و آرامش سیاسی ندارد. در کل 
دنیا نیز روند جهانی شــدن جاری است. کشورهای 
اتحادیه اروپا، کشورهای آسه آن یا برخی از کشورهای 
امریکای مرکزی و جنوبی که اتحادیه های منطقه ای 
تشــکیل داده اند، با نگاه به جهــان، منطقه ای عمل 

می کنند...

یادداشت
محمدتقی رهنمایی

چطور عقب ماندگی ها در صنعت 
گردشگری سالمت را جبران کنیم؟

با نگاهی به وضعیت گردشــگری ســامت ایران 
می بینیم که کشــور ما نتوانســته اســت با توجه به 
جایگاه باالیی که در دانش پزشکی دارد، به موفقیت 
چشــمگیری در این حوزه برســد. به دلیل دست کم 
گرفتن جایگاه صنعت گردشــگری ســامت و رها 
شدن این صنعت در طی دهه های متوالی، هم اکنون 
در وضعیتی قرار داریم که حتی برخی کشورها که از 
دانش پزشکی پایین تری نســبت به ایران برخوردار 
هســتند و مراکز درمانی آنها نیز بــه کیفیت مراکز 
درمانی ایران نیســت، توانســته اند در زمینه جذب 
بیماران خارجی از ایران پیشی بگیرند که این مساله 
بســیار جای تاســف دارد. جبران عقب ماندگی در 
گردشگری سامت و اصاح این شرایط، قطعا پیش 

نیازهای جدی می طلبد...

یادداشت
دکتر مرتضی خاتمی

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمیمدرس دانشگاه تهران

علی طب می خواهد
 بیمارستان مجازی ایران باشد

شرکت ستاره درخشان اروند با نام تجاری هلما در سال ۹۶ 
با مدیریت سید محسن عدنانی در منطقه آزاد اروند تاسیس 
شد. او دانشجوی کامپیوتر دانشگاه اسرا مشهد است. این 
شرکت فعالیت خود را از تهران آغاز کرد و اکنون در شهر 
مشهد مستقر است. عدنانی وجود آشفتگی بسیار در بازار 
گردشگری سالمت را هدف اصلی ایجاد این شرکت دانست 

الیف اند می
سبک زندگی براساس ژنتیک افراد 

امروزه تحلیل داده و بیگ دیتا امکانات بسیاری را فراهم کرده 
و کاربری های زیادی را به همراه دارد. یکی از این کاربری ها 
تحلیل داده های ژنیتک افراد است که به آنها کمک می کند 
تا سبک زندگی بهتری را براساس ژنتیک خود داشته باشند. 
این کاری است که سید عارف و میرعماد سلیمانیان به همراه 

تیمشان در استارتاپ الیف اند می انجام می دهند. ..............

می خواهیم سرمایه گذار و دانش روز 
گردشگری سالمت را به اردبیل بیاوریم

حسین پیرموذن ، رییس اتاق بازرگانی اردبیل، 
رییس اتاق مشترک ایران و آذربایجان 

اکو یعنی یک بازار ۳۰۰ میلیون نفری!
دکترآرش انیسیان، رییس بیمارستان ابن سینا

تعرفه ها باید بر اساس توانمندی 
پزشکان باشد

دکتر جالل نائلی معاون اقتصادی و همکاری های 
دوجانبه وزارت بهداشت در امور بین الملل

دولت از سرعت تحوالت گردشگری 
پزشکی عقب است!

ابراهیم پورفرج، رییس جامعه تورگردانان کشور
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