گفتوگو با دکتر نادر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم
پزشکی ایران

چراگردشگریسالمتبایدبهژنتیکتوجه کند؟

راه نجات بیمارستانها ،گردشگری سالمت است

گفتوگو با سید حمید حسینی عضو هیئت رئیسه و دبیرکل
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

هفتهنامهگردشگریسالمتایران
شماره نوزدهم

۶۰درصد جمعیت عراق فقط  ۲ساعت با مرز ایران فاصله دارند

گفتوگوی مدتورپرس با دکتر علیرضا اسپید ،نایب رئیس
شورای عالی نظام پزشکی کشور

صنعتتوریسمدرمانیایران ،چوبمشکالتبخشگردشگریرا میخورد

گفتوگو با دکتر علیمحمد عبدلی معاون پژوهشکده علوم تولید مثل یزد

باید  IVFیزد را به خاورمیانه معرفی کنیم

گفتوگو مدتورپرس با دکتر نوید ابواالحرار
مسئول فنی کلینیک درد آسا

کلینیکهایدرد
رابشناسیم!
یادداشت
احمد قریشی

مدیرعامل هتلهای ارگ جدید یزد

جذب ۱۰هزارتوریستدریکسال
هلدینگ عمران ارگ از چندین مجموعه شرکت خدمات
بیمــهای ارگ جدیــد ،خدمات مســافرتی ارگ جدید،
خدمــات مخابراتی ارگ جدیــد و هتلهای ارگ جدید
تشکیل شده است.
شرکت خدمات مســافرتی ارگ جدید یکی از بزرگترین
شرکتهای توریستی ایران است و در چندین کشور مانند
آلمان ،ایتالیا ،فرانسه و… شعبه دارد و در سال گذشته بیش
از۱۰هزار توریست از طریق این شرکت وارد کشور شدهاند.
این شرکت تمام امور مربوط به گردشگری توریستها را از
جملهترنسفر،تغذیه،گردشگریدرشهرهایمختلفو…
را انجام میدهد .شرکتهای عمران ارگ برای معرفی
خدمات خود در حوزه گردشگری در تمام نمایشگاههای
گردشگری سراسر دنیا نیز شرکت میکند.
اخبار اکوسیســتم گردشــگری ســامت را در تلگرام
مدتورپرس دنبال کنید...

طبسنتی؛فرصتیبرایتوسعه
گردشگریدرمانیآذربایجان

براساس یک نظرسنجی انجام شده توسط
انجمن گردشــگری جمهوری آذربایجان
در ســال  ۲۰۱۸نزدیک بــه  ۱۲درصد
از گردشــگران برای دریافــت خدمات
درمانی و بهداشتی وارد این کشور شدهاند.

بالی

فقطگردشگریتفریحینیست
با توجه به گســترش و رشد گردشگری
پزشــکی و درمانــی در سراســر جهان،
دولــت اندونزی در آخریــن بازنگری در
سیاســتهای توسعه گردشــگری خود،
ســرمایهگذاری گســترده در بخــش

استقبالکارفرمایانآمریکایی
از گردشگری پزشکی
یکی از دالیل اصلی توســعه ســود رشد
گردشگری پزشــکی تفاوت نرخ دریافت
خدمات در میان کشورها است .یکی دیگر
ازاین دالیل هم منافعاقتصادیکارفرمایان
بهخصوصدرکشورهاییمانندآمریکاست.

بازار جهانی گردشگری درمانی
از دسترس ما دور نیست
مدت زمان زیادی نیســت که شرکتهای
گردشــگری در حوزه مدیکال توریســم
و شــرکت های تســهیلگر برای ورود به
بــازار گردشــگری ســامت ورود جدی
کردهاند و به پشتوانه تجربه خود در عرصه

