
قوانین با 
 قـدیمـی 
نمـی  شود
 فعالیت نو 
انجام داد

گفت وگو با دکتر رضا زندی
 فلوشیپ ارتوپدی و رئیس بیمارستان 

طالقانی تهران:

در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و خطرات و 
نگرانی های جدی که این بیماری برای سالمت 
شــهروندان می تواند داشته باشد، وب سایت 
فالیتیو، یکی از شــرکت های فروش آنالین 
بلیت قطار، هواپیما و اتوبوس از شــهروندان 

اطالعیه فالیتیو: 
فعال سفر نکنید!

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

مشکالت حوزه گردشگری را باید از فعاالن 
آن جویا شد و افرادی که در بخش خصوصی 
فعالیــت می کنند دردآشــنای فعالیت در 
این حوزه هســتند؛ با اعمــال تحریم های 
جهانــی و مشــکالت ارزآوری کشــور، 

استراتژی فعاالن گردشگری
پوست کلفتی است!

بازار جهانی گردشگری پزشکی 54 میلیارد 
دالر ارزش خواهــد داشــت و پیــش بینی 
می شود تا سال 2025 ســاالنه 13 درصد 
رشــد کند. در این بین، صنعــت مدیکال 
توریســم هند با ارزش 9 میلیــارد دالر در 

ارتقای هندوستان به جایگاه پنجم 
صنعت گردشگری سالمت

۲۵ درصد دهکده سالمت صبا
 به بهره برداری رسیده است

به دلیل تاثیر بســیار مثبت طبیعــت، در روح و روان 
افــراد و شــهروندان، در ســلفچگان مکانــی با نام 
دهکده ســامت صبا طراحی کردیم کــه وجود این 
مکان هــا در کشــور یک خا محســوب می شــود.

ســامتی روح، جســم و روان در طبیعــت تبلور پیدا 
می کند. با توجه به موقیعت ژئوپلوتیک دهکده سامت 
صبا که 15 متری ســلفچگان قرار دارد این مرکز را در 
این منطقه تاسیس کرده ایم. سلفچگان به عنوان جعبه 
تقسیم کشور، تقاطع  هفت مســیر مختلف از جنوب، 
جنوب شرق، جنوب غرب، مرکز کشور به سمت تهران 
و شمال کشور است. شهر قم 65 کیلومتر، شهر ساوه که 
یک منطقه گرم و خشک است 45 کیلومتر و شهر اراک 
که یک شهر گرم، صنعتی و به لحاظ آب و هوایی آلوده 
اســت در حدود 90 کیلومتر با این منطقه فاصله دارد.
در این مکان تاکنون زیرســاخت های مناسبی مانند...

یادداشت

فعال گردشگری و مشاور ارشد هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاران مناطق نمونه گردشگری کشور
سیدجواد شاکری

شماره چهل وسوم
هفته نامه گردشگری سالمت ایران
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