
بیمارستان های خصوصی
استراتژی بلندمدت 

اقتصادی داشته باشند

گفت وگو با دکتر محمد جواد سلیمانی رئیس بیمارستان محب مهر

بیســت وچهارمین نمایشــگاه بین المللی 
گردشگری مدیترانه شرقی )امیت 2020( از 
30 ژانویه تا 2 فوریه در محل نمایشگاه های 
دائمی تویاپ در منطقه بیلیک دوزوی استانبول 
برگزار شــد. این نمایشــگاه از بزرگترین...

غیبت ایران
 در امیت ۲۰۲۰ ترکیه

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

بررســی سیاســت جدید کویــت برای 
محدود کردن ســفرهای درمانــی و تاثیر 
آن بــر صنعــت گردشــگری ســامت
کشور کویت به عنوان یکی از توسعه یافته ترین 
کشورهای منطقه خاورمیانه شناخته می شود... 

آیا راه حل کویت
 برای کاهش سفرهای درمانی جواب می  دهد؟

قطر یکی از کشورهای کوچک جهان است 
که درآمدهای بسیار باالیی را از فروش نفت 
و گاز دارد. اگر اقتصاد این کشــور از طریق 
این درآمدها حاصل می شود، اما این کشور 
سال گذشته اعام کرد قصد دارد وابستگی...

مجتمع سالمتی زوال 
در قطر افتتاح شد

ضرورت راه اندازی توراپراتورهای تخصصی
 و توسعه گردشگری در دسترس

در دهه های اخیر میل به ســفر در انسان ها بیشتر شده 
اســت، طبق آمارهای اقتصادی، گردشــگری یکی 
از پردرآمدزاتریــن صنعت های جهان اســت و نقش 
مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این 
راستا بازارهای متنوع گردشگری از جمله گردشگری 
قابل دســترس ظهور کرده که محصوالت و خدمات 
خود را به طیف وســیعی از جامعه همچون معلوالن، 
ســالمندان، زنان باردار ، کودکان و تمام افرادی که به 
هر علتی ممکن است برای اســتفاده از خدمات رایج 
گردشگری با مشــکل مواجه باشــند، ارائه می دهد.
روزبه روز به جمعیــت معلوالن و ســالمندان اضافه 
می شــود، بنابراین این گروه ها بخــش قابل توجهی 
از بازار گردشــگری را بــه خود اختصــاص خواهند 
داد. تحقیقــات متعــددی به ویــژه در دو دهــه اخیر 
اهمیــت توجــه بــه معلــوالن در بخش ســفر...

یادداشت

نسیم خورسندی
راهنمای تخصصی گردشگری در دسترس 

 یادداشتی از دکترمهدی شادنوش
 رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های وزارت بهداشت

در ایران 36 مرکز پیوند داریم

شمارهچهلم
هفته نامه گردشگری سالمت ایران
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