
چرا گردشگری سالمت باید به ژنتیک توجه کند؟

می خواهیم سالی ۲۰ هزار 
گردشگر سالمت بیاوریم

گفت وگوی مدتورپرس با افشین عزیزی، 
مدیرعامل شرکت خدمات مسافرتی آیتو

تیغ محدودیت اینترنت بر گلوی استارتاپ های حوزه سالمت
 گزارش مدتورپرس از وضعیت اینترنت کشور

با وجود قرابت فرهنگــی و تاریخی بین 
ایران و افغانســتان، ایــن روزها خیلی از 
افغان ها کشور هندوســتان را برای سفر 
درمانی به ایران ترجیح می دهند. جذب 
گردشگران سالمت از افغانستان می تواند.. 

آیا توریسم درمانی ایران از بازار 
افغانستان غافل شده است؟  

استارتاپ رادینا سالمت توسط حمید برازنده 
در خرداد مــاه ۹۷ در حوزه گردشــگری 
سالمت و در شهر یزد راه اندازی شد. حمید 
برازنده متولــد ســال  ۵۶ و دارای مدرک 
لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه یزد و 
کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی از... 

یزد؛
قطب درمان ناباروری کشور است

این اطالعیه درحالی منتشــر شــده است 
که از ابتدای ســال ۲۰۱۶ میالدی دولت 
جامائیکا با توجه به سیاست های افزایش 
درآمــدی خــود در بخش گردشــگری 
به خصوص گردشگری پزشکی جامائیکا...

مشکالت گردشگری سالمت 
جامائیکا

یک نماینــده مجلس با اشــاره به تبعات 
جدی نگرفتن گردشــگری حالل گفت: 
توسعه گردشگری حالل می تواند موجب 
جهش اقتصادی کشور شــود، اما متاسفانه 
توسعه این گونه گردشــگری در کشور... 

توسعه گردشگری حالل
جدی گرفته نشده است

گردشگری سالمت؛ تالقی 
اقتصاد درمان و صادرات نامرئی

ــاط  ــی در اقصی نق ــی صنعت ــبک زندگ ــترش س گس
ــرای  ــراد ب ــیاری از اف ــا بس ــت ت ــی اس ــان عامل جه
ــالم  ــی ناس ــبک زندگ ــره و س ــی روزم دوری از زندگ
خــود اکنــون بــه دنبــال اســتفاده از خدمــات مختلفی از 
جملــه گردشــگری ســامت و تندرســتی در ســایر نقاط 
جهــان باشــند. خواســته ای کــه درنهایت نقطــه عطفی 
ــش  ــل از دو بخ ــترده ای حاص ــی گس ــردش مال در گ

ــت. ــامت اس ــگری و س گردش
از ایــن رو مدتی اســت گردشــگری ســامت و بســیاری 
از زیرمجموعه هــای آن عــاوه براینکــه نظــر بســیاری 
از ســرمایه گذاران را بــه خــود جلــب کــرده عاملی شــده 
در جــذب مســافران از ســایر نقــاط دهکــده جهانــی بــه 
ــل...  ــی قاب مقاصــدی مشــخص و ایجــاد گــردش مال

یادداشت
مرتضی خاکسار

کارشناس ارشد گردشگری و استاد دانشگاه

روایت محمدتقی رهنمایی از سفرهای درمانی در گذشته های دور و نزدیک

وقتی طبیعت بزرگ ترین درمانگر تن آدمی بود

شماره  بیست و نهم
هفته نامه گردشگری سالمت ایران
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