
شاخص باالی ایران
 در درمان بیماری های 

ستون فقرات

در روزهایی که خبرهای ناخوشی از اکوسیستم 
اســتارتاپی ایران و کســب وکارهای آنالین 
می آید، کمپین گســترده فالیتیو با شــعار
 » فالیتیو، بگیر و برو « در سطح شهر خودنمایی 
می کند. کمپینی که شاید بتوان آن را نشانه ای... 

کمپین جدید فالیتیو 
آیا فروش آنالین دوباره جان گرفته؟

با ورود به عرصه فناوری و IT نیازهای جوامع 
رو به تغییر است. به گونه ای که بیشتر خدمات 
از خرید خواروبار و حتی مبلمان تا درخواست 
ماشین برای طی کردن مسافتی توسط پلتفرم ها 
و اپلیکیش ها انجام می شود. برطرف کردن...

مهم ترین استارتاپ های 
سالمت ایران را بشناسید

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی از اجرای برنامه ضربتی و اقدام فوری 
گردشگری ایران که روز شنبه آغاز می شود، 
خبر داد و گفت: »ســران قوا، شورای امنیت 
ملی، وزرای امور خارجه و اقتصاد در جریان 

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری برای خروج 
از بحران خبر داد

براساس آخرین گزارش FCCI هندوستان به 
عنوان یکی از مقاصد اصلی جذب گردشگران 
پزشکی از سراســر جهان شناخته می شود

در این گــزارش آمده این کشــور تا پایان 
امسال بیش از 9 میلیارد دالر درآمد از این... 

آیا هندوستان اکنون یک مقصد 
مسافرتی ارزشمند پزشکی است؟

گردشگری پزشکی ایران در فهرست 
میراث ناملموس جهان ثبت شود

گردشــگری پزشــکی در ســال های اخیر از سوی 
بخش های خصوصــی و دولتی مورد اقبــال و توجه 
قرار گرفته اســت و هر کس به فراخور دانش، تجربه 
و ابزاری کــه در اختیار دارد، بــرای نقش آفرینی در 
این عرصه اهتمام ورزیده و کوشــش خــود را به این 
شــاخه معطوف کرده اســت. امیدوار اســت که ابعاد 
گوناگــون ایــن صنعت بیــش از پیش مــورد توجه 
قرار گیــرد و بــه صنعتی رشــدیافته تبدیل شــود.
فعاالن توریســم درمانی از زمان آغاز و فراگیرشــدن 
آن با چالش های گوناگونی روبرو بوده و هستند. آنان 
برای رشد و توســعه حداکثری گردشگری پزشکی، 
به حمایت های بیشتری از ســوی بخش های دولتی 
همچون وزارت بهداشت، وزارت میراث فرهنگی و حتی 
وزارت امور خارجه و دیگر ارگان های مرتبط نیازمندند.
در این راســتا، با باالگرفتن تب گردشگری پزشکی...

یادداشت

محمدرضا مهرزاد
نایب رییس هیئت مدیره شرکت گردشگری سالمت تریتا

گفت وگو با دکتر علیرضا تیموری 
جراح مغزواعصاب و ستون فقرات

شمارهسیوهشتم
هفته نامه گردشگری سالمت ایران

بیش از ۵۰ درصد رزروهای آژانس ما لغو شده اند
گفت وگو با محمد حاجی کریم

 رییس هیئت مدیره شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سالمت  گستران مانیاسیر
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