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یادداشتی از امیر رضائی فعال توریسم سالمت و مشاور 
IPD مدیریت اجرایی

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

وضعیتنابسامان
شرکتهایگردشگریسالمتهند

وضعیت بازیگران مختلف گردشگری سالمت
 در مواجه با کرونا

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

خدماتاسپامیتواند
استرسهایناشیازکروناراکاهشدهد

 ISPA دستورالعل های
برای بازگشایی مجدد مراکز اسپا منتشر شد

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

تمهیداتترکیه
برایازسرگیریجذببیمارخارجی

تنها اتباع 31 کشور مجاز به سفر پزشکی
 به مقصد ترکیه هستند

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

کرونــا بیــش از ســه مــاه اســت کــه به عنــوان یــک مهمــان  
ــی،  ــای درمان ــت. هزینه ه ــده اس ــران ش ــده وارد ای ناخوان
مالــی و روانــی زیــادی بــه سیســتم های اجتماعــی و 
ــی  ــوان یک ــاکان به عن ــرده و کم ــور وارد ک ــادی کش اقتص
ابهام هــای  از دغدغه هــای جــدی ملــی؛ پرســش ها و 
زیــادی را پیــش روی همــه مــا از جملــه صاحبــان 

کســب وکارها قــرار داده اســت.
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــی از بخش های ــگری یک ــش گردش بخ
اســتناد آمــار و ارقــام و گزارش هــا، بیشــترین آســیب را از 
ورود کرونــا و بیمــاری مرتبــط بــا آن یعنــی کوویــد 19 بــه 
ــا 100 درصــد  ــت تقریب ــوان گف ــده اســت. می ت خــود دی
گردشــگری بین المللــی ایــران و بیــش از 90 درصــد 
ــده  ــل درآم ــت تعطی ــه حال ــی کشــور ب گردشــگری داخل
و تاکنــون بیــش از 6 هــزار میلیــارد تومــان خســارت بــه 
ایــن صنعــت کــه از معــدود بازارهــای روبــه رشــد داخلــی 

بــود وارد شــده اســت.
امــروز اول خــرداد 1399 اســت و بــرای بســیاری از 
صاحبــان کســب وکار کــه در ســه مــاه گذشــته بــا رکــود 
باشــد  بوده  انــد می توانــد مبدایــی  بی ســابقه مواجــه 
بــرای یــک شــروع دوبــاره. از قرائــن پیداســت کــه انســان 
2020 بایــد حضــور تقریبــا دائمــی کرونــا را حداقــل بــرای 
ــوان  ــه عن ــودش ب ــی خ ــده در زندگ ــال آین ــی دو س یک
یــک واقعیــت تلــخ بپذیــرد و ریتــم وســازوکار تــازه ای در 

ــا ... ــد کاره ــا بتوان ــد ت ــف کن زندگــی اش تعری

وقت بازگشت به 
میدان مدیکال 

توریسم است!

یادداشتی از رضا جمیلی، سردبیر مدتورپرس درباره ضرورت های احیای گردشگری سالمت
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