
چرا گردشگری سالمت باید به ژنتیک توجه کند؟

کلینیک های ارزآور
 معافیت مالیاتی داشته باشند

گفت وگو با دکتر احمدرضا عسکریه یزدی از مدیران ارشد کلینیک رویان سالمت

درمان یک بنگاه اقتصادی نیست
گفت وگو با دکتر بهاره عباسی رئیس بیمارستان مصطفی خمینی

براساس آخرین اخبار منتشر شده از سوی 
اداره گردشگری ســوئیس؛ این کشور 
تصمیم  به اســتفاده از طبیعت در توسعه 
گردشگری پزشکی و سالمتی خود گرفته 
و در این زمینه یک کلینیک کوهستانی... 

طبیعت کوهستانی سوئیس در 
خدمت گردشگری سالمت

درمان اعصــاب و روان یکــی از مهمترین 
درمان هایی است که تاثیر بســیاری را در 
زندگی افراد دارد. اســتارتاپ سیمیاروم با 
تکیه بر این حوزه از فروردین ماه ۹۷ شروع 
به فعالیــت کرده و به ایرانیان بســیاری در 
خارج از کشور خدمات حوزه روانشناسی... 

سیمیاروم
مشاوره به ایرانیان خارج از کشور

اداره بهداشــت دبی با اشــاره به اهمیت 
توسعه گردشگری پزشکی در این منطقه 
اعــالم کرد تخلــف یک مرکــز درمانی 
بین المللی باعث شــده تا مجــوز فعالیت 
ایــن مرکز برای ســه مــاه لغو شــود...

لغو امتیاز یک مرکز درمانی
 در دبی به دلیل تخلف

کاهش شــدید ارزش پول ملــی آرژانتین 
در ســال های اخیر موجب شــده است که 
این کشــور به مقصــدی ارزان و محبوب 
برای گردشــگران ســالمت تبدیل شود
براساس آخرین آمارها، توریسم درمانی...

گریزی بر آمارهای
 توریسم درمانی آرژانتین

داللیسم؛ مهمترین مانع رونق 
گردشگری سالمت در ایران

طــی ســال های اخیــر بــا توجــه بــه تــداوم تحریم های 
اقتصــادی علیــه ایــران و روند حرکت کشــور به ســمت 
ــژه در  ــگری به وی ــت گردش ــی، صنع ــاد مقاومت اقتص
حــوزه پزشــکی و ســامت بــا گــردش مالــی چنــد صد 
ــع  ــی از مناب ــوان یک ــان به عن ــارد دالری در جه میلی
مهــم بالقــوه درآمدهــای ارزی غیرنفتــی مطــرح شــده 
ــق  ــر رون ــازار پ ــن ب ــران از ای ــهم ای ــه س اســت. اگرچ
ــدود  ــی در ح ــا رقم ــر تنه ــال اخی ــی س ــی ط بین الملل
۲میلیــارد دالر از طریــق ورود ۵۰۰هــزار گردشــگر 
ــران  ــایه ای ــور همس ــا کش ــت؛ ام ــوده اس ــامت ب س
یعنــی ترکیــه در ســال میــادی جــاری بــا جــذب یک 
ــارد  ــه ۱۰میلی ــب ب ــامت، قری ــگر س ــون گردش میلی
دالر درآمــد ارزی کســب کــرده و خواهــان آن اســت... 

یادداشت
علی رفسنجانی

کارشناس گردشگری

شماره  بیست و هشتم
هفته نامه گردشگری سالمت ایران
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