
به گفته مقامات عربستان این پروژه که دریای 
ســرخ نامیده می شــود، در راستای کاهش 
وابستگی های بودجه کشــور به درآمدهای 
نفتی اســت و از آنجا که گردشگری یکی از 
پررونق ترین صنایع در سراسر جهان است... 

رویاپردازی عربستان
 با پروژه دریای سرخ

اچپن )HPEN( یک استارتاپ ارائه خدمات 
بالینی به افراد در منزل یا محل کار اســت. 
این استارتاپ در ســال 97 توسط احسان 
آقامحمد جعفــر و داوود وحدت راه اندازی 
شده است. داوود وحدت استاد دانشگاه و...

اچپن 
خدمات بالینی را به منزل می آورد

کیشجزیرهفرصتها

نمایشــگاه گردشگری ســامت ایران در 
اربیل فرصت های جدیدی را برای توســعه 
گردشــگری ســامت ایران به وجود آورد
نمایشــگاه گردشــگری  در حاشــیه 
ســامت ایران در اربیل اقلیم کردستان...

بازدید فعاالن گردشگری سالمت 
ایران از بیمارستان پار اربیل

مدتورپرس در راســتای توسعه زیست بوم 
گردشــگری ســامت ایران تاش دارد 
نشست های ماهانه ای را به نام دورهمی  های 
صمیمانه اهالی گردشگری سامت کشور 
برگزار کند. ماهیت این دورهمی، تبادل نظر... 

دورهمی اول شرکت ها و فعاالن 
گردشگری سالمت

نباید به توریست های سالمت، یارانه 
درمانی تخصیص بدهیم

هرساله نظام ســامت ایران برای کاهش هزینه های 
درمانی بیمــاران، یارانه درمانی از منابــع خزانه در نظر 
می گیرد. این یارانه ها با ارز دولتی به بســیاری از مراکز 
درمانی تزریق می شــود تا بیماران بتوانند با هزینه های 
کمتری به خدمات دارویی و درمانی دسترســی داشــته 
باشــند. بخصوص پرداخت این یارانه های دولتی برای 
کاهش هزینه های درمانی بیمــاران در مناطق محروم، 
بســیار ضروری اســت، طوری که می توان گفت بدون 
تخصیص یارانه های درمانی، بسیاری از بیماران مناطق 
کم برخوردار نمی توانند از خدمات درمانی بهره مند شوند و 
درواقع، بدون این یارانه های درمانی، بسیاری از آنها توان 
مالی برای پرداخت هزینه های درمان را نخواهند داشت.

در چنین شرایطی که نیاز مبرم به تخصیص یارانه درمانی 
داریم و از ســوی دیگر، نظام ســامت نیز از منابع مالی 
محدودی برخوردار است، باید روند تخصیص این یارانه ...

یادداشت

دکترحیدرعلی عابدی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

گفت وگو با سعیده مهرعلیزاده
 رئیس اداره توسعه گردشگری و دبیر 
شورای راهبری گردشگری سالمت 

جزیره کیش

شمارهسیوسوم
هفته نامه گردشگری سالمت ایران

طبیعت گردی نوعی گردشگری سالمت است
گفت وگو با فرید جواهرزاده رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران
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