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مدیر مسئول

مجلــه سفرنویســان بــه هیــچ ســازمان و ارگان دولتــی و خصوصــی وابســته 
ــه صــورت حقیقــی و بخــش خصوصــی در حــال  نمــی باشــد. ایــن مجلــه ب
ــورای  ــماره ش ــر ش ــه در ه ــای مجل ــکاری ه ــد هم ــت. در رون ــت اس فعالی
ــی  ــری و بررس ــر پیگی ــات بهت ــا موضوع ــد ت ــر می کن ــتگذاری تغیی سیاس

شــوند. 
افتخــار همــکاری بــا نخبــگان و متخصصــان و همراهــی پیشکســوتان حــوزه 
رســانه و گردشــگری از نقــاط قــوت و تمایــز مجلــه اســت تــا در مســیر خــود 

تاثیرگــذاری بیشــتری را بــه عنــوان یــک رســانه  داشــته باشــد.

روابط عمومی مجله سفرنویسان

با تشکر از : 

علی ذرقانی - ابراهیم پورفرج - هومر برقانی - محسن ارجمند - شادی 
موحدی  - مصطفی معماری زاده 

ــگری  ــاد گردش ــیار ی ــرا بس ــا م ــن روزه ــعر، ای ــت ش ــن بی ای
ــه گردشــگری، حــوزه  ــه ب ــار ک ــدازد. هرب ــران می ان ســالمت ای
ــته آن  ــیل های برجس ــم. پتانس ــیع اش می اندیش ــتره  وس و گس
ــینه و  ــادآوری پیش ــود. ی ــن می ش ــم، روش ــل دیدگان در مقاب
تاریــخ قابــل افتخــار کشــور، مردمــان ســرزمین م و ایــن مهجــور 
ــه آن دچــار هســتیم  ــون ب ــه اکن ــی، ک ــزوای جهان ــدن و ان مان

غمــی گــران اســت. 
ــاب  ــد، بازت ــر می آِی ــا ب ــم م ــه از قل ــانه، آنچ ــوان رس ــه عن ب
ــن  ــص ای ــواران متخص ــنهادات بزرگ ــرات و پیش ــا، نظ گالیه ه
ــردان و  ــر دولت م ــا مگ ــت ت ــی اس ــش خصوص ــوزه، در بخ ح
ــازی های  ــا و جریان س ــه برنامه ه ــم ب ــر را واداری ــئوالن ام مس
ــر  ــر و دقیق ت ــان را جامع ت ــیده و  نگاه ش ــرعت بخش ــود س خ

ــد.  ــتی ها را ببینن ــا، کاس ــر صرف ــدای ام ــی ابت ــرده و حت ک
ــد،  ــر تمامــی پیشــرفت ها ببندن اصــال چنــد صباحــی، چشــم ب
ــر آنهــا متمرکــز شــوند. کــه ایــن  فقــط نواقــص را ببیننــد و ب
ــه  ــد ب ــم همــت گمارن ــم هــم نیســتند! تقاضــا داری ــص ک نواق
ــی،  ــش خصوص ــه بخ ــد ک ــتی ها و بدانن ــردن کاس ــرف ک برط
بــا اشــتیاق آمــاده همــکاری اســت. گرچــه در ســال های 
اخیــر، پیشــرفت هایی در زمینــه گردشــگری و گردشــگری 
ــرعتی  ــار س ــرفت ها، در کن ــن پیش ــا ای ــته  ایم. ام ــالمت داش س
ــان  ــد، آن چن ــو می رون ــمت جل ــه س ــا آن ب ــان ب ــه جهانی ک
ناچیــز اســت کــه بیــش از آن کــه قابــل افتخــار باشــد، موجــب 

ــت.  ــرافکندگی اس س
کشــور ایــران، روزگاری در اوج دانــش، فرهنــگ و هنــر و... بود و 
همچنــان بارقه هایــی از عظمــت و شــکوه اش را دارد، بــا آن کــه 
روزگار بــه مــا ســخت گرفتــه و بیــش از دیگــر کشــورها، تحــت 
ــات  ــگ و اخالقی ــا، فرهن ــوز غن ــم، هن ــات بوده ای فشــار نامالیم
متعالــی ایرانی مــان را حفــظ کرده ایــم. کشــورما سرشــار 
ــی  ــی اســت، مردمان ــی، فرهنگــی و قوم ــای جغرافیای ازجاذبه ه

فرهیختــه، توانمنــد و خــالق داریــم.
اگــر متولیــان و مســئوالن امــر، در خــط مشــی فعالیــت خــود، 

ــه  ــالمت را، ب ــگری س ــع گردش ــی جام ــامانه مل ــدازی س راه ان
صــورت یکپارچــه و بین المللــی، بــا محوریــت بخــش خصوصــی 
ــی از گردشــگری  ــت مل ــن حمای ــا ای ــد ت ــرار بدهن در اولیــت ق
ســالمت ایــران، صــورت بگیــرد و رســمیت ایــن حــوزه از ســوی 
دولــت ایــران، بــه جهــان اعــالم شــود. فعالیــت در ایــن حــوزه 
بــرای متصدیــان بخــش خصوصــی ســهل تر شــده و وفــای بــه 
ــان ســالی می رســیم کــه  ــه پای عهــد خواهــد شــد. چــرا کــه ب
ــانی دارد.  ــر پیش ــی« را ب ــع زدای ــتیبانی، مان ــعار: »تولید؛پش ش
ــتیبانی و  ــن پش ــار ای ــم انتظ ــران چش ــالمت ای ــگری س گردش

مانــع زدایــی اســت. 
این کــه جهــان ایــران منــزوی را دیگــر نمی شناســد، بایــد 
ترغیب مــان کنــد بــه بلند تــر فریــاد زدن و جلــب توجــه 
ــا  ــم ت ــم می زنی ــت. قل ــا اس ــه بی همت ــوری ک ــه کش ــگان ب هم
ــون  ــم چ ــه می کنی ــد؛ مطالب ــت کنن ــم هم ــان را واداری متولی
ــگان در  ــد هم ــکوه، بای ــی پرش ــاختن ایران ــرای س ــم ب می دانی
ــه  ــر ارائ ــودش آغازگ ــران خ ــم. ای ــرفت گام برداری ــیر پیش مس
ــه  ــون رتب ــت و اکن ــان بوده اس ــه جهانی ــکی ب ــات پزش خدام
بین المللــی مــا در انتهــای جــدول قــرار دارد.از متولیــان، لــزوم 
ایجــاد استاندارد ســازی را خواســتار هســتیم. بــرای خــروج 
ــات  ــا نج ــت، ت ــمت دول ــه س ــم ب ــت دراز می کنی ــزوا دس از ان
ــد  ــه را بای ــام آنچ ــا تم ــد. م ــگری باش ــت گردش ــش صنع بخ
ــر از  ــی پیش ت ــم، خیل ــان داری ــیم، درون مرزهای م ــته باش داش
جهانیــان، جهانــی اندیشــیده ایم. اکنــون تنهــا جایــگاه درســت 
ــران  ــانید! ای ــران را بشناس ــم. ای ــب می کنی ــان را طل جهانی م
ــا صدایــی رســا، حضــورش  ــاره برپــا ایســتاده و ب نیــاز دارد دوب
را اعــالم کنــد. در تمامــی عرصــه هــا بدرخشــد و الگویــی بــی 

ــل باشــد. بدی
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معرفی شرکت بین المللی گردشگری 
سالمت سفیران سالمت کویر  

ــال  ــر در س ــالمت کوی ــفیران س ــی س ــت درمان ــرکت توریس ش
ــاران  ــه بیم ــی ب ــات بهداشــتی درمان ــه خدم ــت ارائ 1391 جه
داخلــی و خارجــی تاســیس گردیــد. بــر اســاس برنامــه 
اســتراتژیک اولیــه شــرکت، گام نخســت ، ارائــه بهتریــن 
خدمــات درمانــی ، تشــخیصی و مشــاوره ای بــه بیمــاران 
ــت از  ــن نوب ــزد و گرفت ــتان ی ــه اس ــده ب ــه کنن ــی مراجع داخل
ــا  ــزی هــای ســفر و هماهنگــی ب پزشــکان مطــرح و برنامــه ری
بخشــهای پاراکلینیــک بــرای کمــک بــه بیمــاران وکــم کــردن 
ــل  ــهر مح ــار در ش ــت بیم ــدت اقام ــان و م ــای درم ــه ه هزین
درمــان بــود و بــا راه انــدازی وب ســایت هــای پزشــکان و نــرم 
افــزار و اپلیکیشــن دکتــر زیــر ســاخت هــای آن تهیــه و فراهــم 
ســازی شــد. در کنــار پــروژه داخلــی ، ایــن شــرکت بــا توجــه 
بــه ســند چشــم انــداز چهــارم کشــور و موقعیــت هــای منطقــه 
ــت  ــل و ظرفی ــه پتانس ــه ب ــز باتوج ــران، و نی ــی ای ای و درمان
هــای درمانــی و توریســتی شــهر جهانــی یــزد ، طــرح توریســت 
ــرار  ســالمت و خدمــات آن را در اولویــت برنامــه کاری خــود ق
ــک  ــر ،ی ــالمت کوی ــفیران س ــرکت س ــر ش ــال حاض داد. در ح
شــرکت بیــن المللــی تســهیل گــری گردشــگری ســالمت بــوده 
ــا بهتریــن و قــوی تریــن تیــم پزشــکی و گردشــگری در  کــه ب
شــهر یــزد و ســایر اســتانهای مهــم ایــن صنعــت قــدم در عرصــه 
ــق  ــکان موف ــان و پزش ــا جراح ــاده و ب ــالمت نه ــگری س گردش
ــد  ــورد تایی ــی م ــز درمان ــار و مجــرب و مراک ــه بیم ــد ب و متعه

ــت دارد.  ــکاری و فعالی ــی هم ــاران خارج ــرش بیم پذی
ســفیران ســالمت شــرکا و کارگــزاران فعــال زیــادی در حــوزه 
گردشــگری ســالمت در شــماری از کشــورهای اروپایــی و 
آســیایی دارد کــه بــه بیمــاران ایــن فرصــت را مــی دهــد تــا از 
ــف ،  ــای گردشــگری پزشــکی و تندرســتی مختل ــم ه ــن تی بی
بیمارســتانها و پزشــکان، مقصــد نهایــی مطمئــن و ایمــن خــود 

ــد. ــاب کنی را انتخ
بعــد از دریافــت مــدارک پزشــکی و ارائــه مشــاوره های پزشــکی 
ــاس  ــور ، براس ــد کش ــه ای از چن ــات مقایس ــت اطالع و دریاف
ــای شــرکتهای تســهیلگر  ــه ه ــار لیســت هزین درخواســت بیم

مختلــف بــرای بیمــار ارســال مــی شــود.
ــن  ــاران بهتری ــه بیم ــن ب ــالمت همچنی ــفیران س ــرکت س ش
انتخــاب را پیشــنهاد مــی دهــد و مزیتهــا هــر کــدام از مقاصــد 
ــاس  ــر اس ــد ب ــی توان ــار م ــازد. بیم ــی س ــفاف م ــان ش را برایت
ــی و  ــز درمان ــرش مرک ــخ پذی ــه، تاری ــه ، فاصل ــت ، هزین کیفی

ــد. ــاب کن ــود را انتخ ــی خ ــد نهای ــره مقص غی

ــفیران  ــرکت س ــی ش ــن الملل ــاوران بی ــی مش معرف
ــالمت: س

ــاق  ــرکت ات ــس ش ــورس موس ــتینا دم ــم کریس خان
ــکا ــا آمری ــالمت در کالیفرنی ــگری س ــی گردش بازرگان

خانــم کریســتینا از ســال 2002 در حــوزه ی حمایــت از بیمــار 
، حقــوق بیمــار و خدمــات رفاهــی و پزشــکی بیمــار فعــال بــوده 
اســت و یکــی از پیشــگامان صنعــت گردشــگری پزشــکی مــی 

باشــد. 
ــگر  ــوان گردش ــه عن ــود ب ــخصی خ ــه ش ــد از تجرب ــه بع او ک
ــع پیشــگام  ــن حــوزه شــد و در واق ــل وارد ای پزشــکی در بزری
مفهــوم خدمــات رفاهــی و پزشــکی بیمــار اســت ، اصولــی کــه 

ــد.  ــی بخش ــهولت م ــار را س ــی بیم ــفر درمان ــد س کل فراین
ــن افتخــار را دارد کــه از تجــارب  شــرکت ســفیران ســالمت ای
ــا برگــزاری کارگاه  ــم کریســتینا بهــره ببــرد و ب و تخصــص خان
ــن حیطــه  ــه ای ــدان ب ــار عالقمن ــای آموزشــی آن را در اختی ه

قــرار دهــد. 

خانم ام.جی آلبرتو
ام. جــی آلبرتــو کــه مدیــر ارشــد روابــط بیــن الملــل شــرکت 
ســفیران ســالمت نیــز میباشــد ، اکنــون  رییــس بخــش 
ــوان  ــه عن ــدو ب گردشــگری ســالمت بیمارســتان بانکــوک تایلن
تســهلیگر گردشــگری ســالمت و خبرنــگار بیــن المللی پزشــکی 
ــا  ــرارداد ب ــاد ق ــه انعق ــالها در زمین ــد.  او س ــی کن ــت م فعالی
آژانــس هــا و شــرکتهای تســهیلگر هــا و شــرکای بیــن المللــی 

ــت داشــته اســت.   فعالی
ــرد. او  ــاز ک ــتان آغ ــود را در بیمارس ــه کار خ ــو ک ــی البرت ام.ج
کــه اکنــون بــا شــرکتهای بــزرگ گردشــگری ســالمت در دنیــا 
کار مــی کنــد تجربــه ســال ها کار حرفــه ای و موفــق در کشــور 
ــگری  ــورها در گردش ــن کش ــق تری ــی از موف ــه یک ــد ک تایلن

ــه خــود دارد.  ســالمت اســت را در کارنام

مختصری از فعالیتهای شرکت

اصفهــان،  گردشــگری ســالمت  نمایشــگاه  برگزارکننــده   •
شــهرک ســالمت اصفهــان، 11 الــی 13 مهــر، مــاه 1397

• همــکاری در اعــزام و حضــور پزشــکان و داندانپزشــکان 
 IMTEC ــگاه ــور در نمایش ــان در حض ــزد و اصفه ــتانهای ی اس

ــرداد 1398 ــان ، خ عم
ــا  ــزد ب ــتان ی ــالمت اس ــگری س ــمینار گردش ــزاری س •  برگ
ــزد،  ــی وزارت بهداشــت و اســتانداری ی ــن درمان حضــور معاونی

ــاه 1398 ــهریور م 6 ش
• برگــزاری ســمینار توجیهــی موقعیــت هــای جــذب بیمــار و 
شــرایط درمانــی کشــور عمــان بــرای پزشــکان، و دندانپزشــکان، 

7 شــهریور 1398
ــر  ــای آموزشــی گردشــگری ســالمت زی ــار ه ــزاری وبین • برگ

ــورث وســت نظــر دانشــگاه بیــن المللــی ن

فعالیت های بین المللی شرکت

• انعقــاد قــرارداد بــا اتــاق بازرگانــی بیــن المللــی گردشــگری 
ــکا ــم کریســتینا دمــورس از آمری ســالمت )IMTCC( و و خان

* نماینــده انحصــاری شــرکت آرژانتینــی  Noun Eventos  فعــال 
در زمینــه آمــوزش گردشــگری در دســترس

 BOOKINGSMED نماینــده انحصــاری پورتال بین المللــی  •
لیا یتا ا

• نماینده TURKISH MEDICAL CENTER در ایران
• نماینده انحصاری VPS دبی در ایران

• نماینــده انحصــاری مجلــه بیــن المللــی تجــارت و ســالمت و 
گردشــگری ســالمت در خاورمیانــه

 MEDICUS TRIP موســس شــرکت گردشــگری ســالمت •
در آلمــان

 9  Bangpakok بیمارســتان  انحصــاری  نماینــده   •
تایلنــد در   International Hospital

ــتی Health Clinic در  ــده تندرس ــاری دهک ــده انحص • نماین
ایتالیــا

شــرکت ســفیران ســالمت کویــر کارگاه هــای تخصصــی 
بــرای  را  تندرســتی  گردشــگری  و  ســالمت  گردشــگری 
دانشــجویان بیــن المللــی ،اســاتید و متخصصانــی عالقمنــد بــه 
ــن  ــود در ای ــب و کار خ ــا کس ــتاقتند ت ــه مش ــت ک ــن صنع ای

ــد. ــی ده ــه م ــد را ارائ ــدازی کنن ــوزه را راه ان ح

مزیت های آموزشی ما

ــگری  ــای گردش ــرای ارتق ــر ب ــالمت کوی ــفیران س ــرکت س ش
ســالمت در ایــران اقــدام بــه برگــزاری کارگاه هــای بــا حضــور 
ــای آموزشــی  ــت ه ــرده اســت. از مزی ــی ک ــن الملل ــاتید بی اس
مــا مــی تــوان بــه حضــور اســاتید بیــن المللــی و تــراز اول در 
ــردمداران  ــی از س ــم جاگیاس ــر پری ــه دکت ــوزه از جمل ــن ح ای
گردشــگری ســالمت دنیــا و خانــم کریســتینا دمــورس کــه در 
واقــع از پیشــگامان صنعــت گردشــگری ســالمت دنیا می باشــد. 
در حالیکــه دکتــر پریــم در تمــام زمینــه هــای راه انــدازی یــک 
شــرکت تهســیلگر گردشــگری ســالمت ، بازاریابــی و نحــوه ارائه 
خدمــات تخصــص دارد، خانــم کریســتینا بیشــتر بــه حقــوق و 
ــه بیمــار مــی پــردازد ، عاملــی کــه بیــش از هــر چیــزی  تجرب
ــک  ــر کم ــورهای دیگ ــالمت در کش ــگری س ــا گردش ــه ارتق ب
ــالمت  ــگری س ــاالن گردش ــاتید و فع ــا اس ــا ب ــت. م ــرده اس ک
ــدام دارای  ــر ک ــه ه ــم ک ــاط داری ــی ارتب ــورهای مختلف در کش
تخصــص و تجربــه ای منحصــر بفــرد در شــاخه هــای مختلــف 
گردشــگری ســالمت هســتند. بــا توجــه بــه اینکــه ما اکنــون در 
پلتفــرم noun eventos  ، آکادمــی خودمــان را راه انــدازی کــرده 
ایــم میتوانیــد امــوزش هــای بیــن المللــی آنالیــن و آفالیــن را 
ــه  ــن ب ــم. شــرکت ســفیران همچنی ــه دهی ــدان ارائ ــه عالقمن ب
ــی  ــن الملل ــوان دپارتمــان گردشــگری ســالمت دانشــگاه بی عن
نــورث وســت ، گواهینامــه هــای بیــن المللــی معتبــری را بــرای 

شــرکت کننــدگان ارائــه مــی دهــد.  

عاطفه زارع کارشناس گردشگری سالمت در دانشگاه آپولون
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محمد علی مرشدی 
قائم مقام دانشگاه بین المللی نورث وست

فعال در حوزه گردشگری و هتلداری

مقدمه

صنعــت گردشــگری دامنــه ای وســیع دارد و از بخش هــای 
متنوعــی تشــکیل شــده اســت. یکــی از مهمتریــن بخش هــای 
ــی  صنعــت گردشــگری، گردشــگری ســالمت و توریســم درمان
و  ســالمت  گردشــگری  از  صحبــت  وقتــی  حــال  اســت. 
ــت  ــود، الزم اس ــادی آن می ش ــه اقتص ــل توج ــای قاب فرصت ه
ــادرات  ــد از ص ــش جدی ــن بخ ــه ای ــیم ک ــته باش ــر داش در نظ
ــودآور  ــیار س ــت بس ــی دو صنع ــل تالق ــع مح ــی در واق نامرئ
قــرن حاضــر یعنــی ســالمت و گردشــگری اســت. در تعریفــی 
ــافرتی  ــه مس ــه هرگون ــالمت، ب ــگری س ــت گردش ــوان گف می ت
اطــالق می گــردد کــه بــرای ارتقــای ســالمت انجــام می گیــرد 
ــدار  ــعه پای ــه توس ــگری، ب ــاد گردش ــی از ابع ــوان یک ــه عن و ب
ــد.  ــی نمای ــایانی م ــک ش ــز کم ــور نی ــاد کش ــی اقتص و پویای
ــوان گفــت توســعه گردشــگری ســالمت  ــه طــوری کــه می ت ب
در ایــران و جهــان یــک اســتراتژی ملــی در راســتای افزایــش 
ــازوی امنیــت ملــی اســت کــه نیــاز  درآمــد کشــورها و یــک ب
ــرده و  ــن فرصــت اســتفاده ک ــد از ای اســت کشــورهای بهره من
خــود را از بنــد تــک محصولــی بــودن اقتصــاد و یــا هــر مقولــه 

ــد.  ــر نجــات دهن اقتصــادی دیگ

تاریخچه گردشگری سالمت

از گردشــگری،  بخشــی  عنــوان  بــه   گردشــگری ســالمت 
جایگاهــی دیرینــه در تاریــخ دارد. 4000 ســال پیــش از میــالد، 
ــاخت  ــه س ــدام ب ــه اق ــد ک ــانی بودن ــتین کس ــومریان نخس س
ــای گردشــگری ســالمت در اطــراف چشــمه های آب  مجتمع ه
گــرم کردنــد، امــا پیــش از آن، یــوگا و طــب آیــورودا در هنــد 
ــر  )حــدود 5000 ســال پیــش(، شــاید نقطــه عطفــی باشــد ب

ســابقه گردشــگری پزشــکی در جهــان. در ایــن میــان رم نیــز بــا 
ــری  ــر یادگی ــالوه ب ــرم ع ــمه های آب گ ــا و چش ــاد حمام ه ایج
ــی  ــز درمان ــوان مرک ــجویان، به عن ــرای دانش ــکی ب ــب پزش ط
ــالمت  ــگری س ــت گردش ــه، وارد صنع ــدان جامع ــرای ثروتمن ب
شــد. یونانیــان باســتان نیــز بــا ســاخت مجموعه هــای درمانــی 
ــالمت  ــز س ــن مراک ــوان اولی ــه به عن ــکلوپیا« ک ــالمت »آس و س
و بهداشــت دنیــا بــه شــمار مــی رود، موفــق شــد مــردم سراســر 
دنیــا را بــرای به دســت آوردن ســالمتی و درمــان بــه ایــن کشــور 
جــذب کننــد. بــا ســقوط تمــدن رم در حــال حاضــر آســیا بــه 
ــده  ــل ش ــا تبدی ــالمت در دنی ــگری س ــز گردش ــتین مرک نخس
ــی  ــداف درمان ــا اه ــیاری ب ــگران بس ــاله گردش ــر س ــت و ه اس
ــود  ــای خ ــا بیماری ه ــوند ت ــیایی می ش ــورهای آس ــی کش راه
ــا ســاخت بیمارســتان  را درمــان نماینــد. دنیــای اســالم نیــز ب
ــرش  ــت پذی ــا ظرفی ــالدی( ب ــره )1248 می ــوری در قاه منص
8000 نفــر، بــه ارائــه خدمــات درمانــی و مراقبت هــای پزشــکی 
بــه خارجی هــا، پــا بــه ایــن عرصــه گذاشــت. در دوران رنســانس 
ــه و  ــتان و فرانس ــالدی(، انگلس ــا 17می ــای 14 ت ــن قرن ه )بی
ــا  ــان در دنی ــالمت و درم ــم س ــه دار توریس ــا، طالی در کل اروپ
شــدند و امــا اولیــن درآمدهــای هنگفــت از طریــق گردشــگری 
پسارنســانس  دوران  در  و  انگلســتان  در  دنیــا  در  ســالمت 
ــالمت  ــگری س ــه گردش ــز تاریخچ ــران نی ــد. در ای ــت آم به دس
بــا طــب بوعلــی ســینا شــروع می شــود: ایــن دانشــمند بــزرگ 
ایرانــی دســته بندی منابــع مختلــف ســالمت را بــه ســه دســته 
آسایشــگاه های معنــوی، چشــمه های درمانــی و آب هــای گــرم، 
نحــوه اســتفاده و مزایــای هردســته را مــورد بررســی قــرار داد. 
بــا گذشــت زمــان، مفهــوم گردشــگری ســالمت فراتــر رفــت و 
شــامل مســافرت بیمــاران بــه  منظــور دریافــت انــواع خدمــات 

پزشــکی شــد.

انواع گردشگری سالمت:

گردشگری درمانی 

ــی  ــات درمان ــع و خدم ــز دارای مناب ــه مراک ــی ب ــفر درمان س
طبیعــی تحــت نظــارت پزشــک را گردشــگری طبیعــت درمانــی 
می گوینــد. ایــن منابــع و خدمــات طبیعــی شــامل چشــمه های 
آب گــرم، دریاچــه نمــک، آفتــاب درخشــان، لجــن طبی، ماســاژ 
طبــی، حمــام گیاهــی و همچنیــن محیــط زیســت زیبــا، پــاک و 
آرام بــه منظــور بهبــود بیمــاران پوســتی، تنفســی، روماتولــوژی، 
عضالنــی و یــا گذرانــدن دوران نقاهــت بعــد از درمــان و 

ــرد. ــورت می گی ــی ص ــای جراح عمل ه

گردشگری پزشکی 

ــر  ــن و حســاس ترین زی ــع گردشــگری پزشــکی رایج تری درو اق
ــرای  ــا ب ــفر عموم ــن س ــت. ای ــالمت اس ــگری س ــاخه گردش ش
درمــان بیمــاری یــا انجــام عمــل جراحــی و یا چک آپ ســالمت 
گردشــگر در کلینیک هــا و بیمارســتان های کشــوری بــا امکانــات 
ــی مناســب انجــام می گیــرد.  ــاال و هزینه هــای درمان پزشــکی ب
گردشــگری پزشــکی یــا گردشــگری درمانــی حســاس ترین نــوع 
گردشــگری در بیــن تمــام انــواع گردشــگری ها اســت زیــرا بــه 
ــت.  ــط اس ــگر مرتب ــالمت گردش ــان و س ــا ج ــور مســتقیم ب ط
ــرای  ــروزه ب ــا ام ــتی دنی ــور های توریس ــیاری از کش ــه بس گرچ
ــه می دهنــد،  ــی ارائ کســب درآمــد، خدمــات گردشــگری درمان
امــا مطمئنــا توانمنــدی یــک کشــور در علــم پزشــکی و 
ــی و  ــگری تفریحــی و ورزش ــالف گردش ــی برخ ــات درمان خدم
… چیــزی نیســت کــه صرفــا بــا ســاخت و ســاز و صــرف پــول 
بدســت آیــد. وجــود پزشــکان متبحــر و بــا تجربــه، ســابقه علــم 
ــود  ــی، وج ــی و نظارت ــاخت های درمان ــود زیرس ــکی، وج پزش
ــکی  ــزات پزش ــتاندارد، تجهی ــای اس ــتان ها و کلینیک ه بیمارس
کامــل و بــه روز، همچنیــن وجــود قوانیــن و نظارت هــای 
ــه  ــک کشــور ب ــی ی پزشــکی جــزو زیرســاخت های مهــم درمان
ــا  ــدی ب ــه بع ــد در مرحل ــور بتوان ــا آن کش ــد، ت ــمار می رون ش
ــت در  ــه فعالی ــدام ب ــگری اق ــی و گردش ــات اقامت ــام خدم ادغ
زمینــه گردشــگری ســالمت کنــد. الزم ذکــر اســت کــه کشــور 
ــران دارای پیشــینه پزشــکی هــزاران ســاله اســت و همــواره  ای
پزشــکان ایرانــی در ســطح بیــن المللــی شــناخته شــده بودنــد.

گردشگری تندرستی 

در ایــن نــوع ســفر، گردشــگر بــه دنبــال آرامــش اســت و بــرای 
ــدون  ــوا، ب ــد ق ــره و تجدی ــی روزم ــای زندگ ــی از تنش ه رهای
مداخلــه و نظــارت پزشــکی راهــی ســفر می شــود. معمــوال ایــن 
ــتر در  ــد و بیش ــخصی ندارن ــمی مش ــاری جس ــگران بیم گردش
ــلوغی ها،  ــفابخش و دوری از ش ــت ش ــدی از طبیع ــی بهره من پ

ــتند.  ــهری هس ــی ش ــای زندگ ــا و آلودگی ه تنش ه

 

نگاهی بر گردشگری سالمت 



No 5 Feb 2022
شامره 5 سال دوم اسفند 1400 25

26

گردشگری سالمت در جهان

ــد  ــب رش ــددی موج ــل متع ــی از عوام ــر ترکیب ــر حاض در عص
ــده  ــکی ش ــافرت های پزش ــه مس ــردم ب ــش م ــودی گرای صع
اســت کــه از جملــه هزینــه بــاالی زندگــی در کشــورهای 
صنعتــی، آســان شــدن مســافرت های بیــن المللــی و اصــالح و 
بهبــود ســطح تکنولــوژی و اســتاندارهای پزشــکی در بســیاری 
ــل کشــش  ــک دلی ــر اســت. ی ــل ذک ــان، قاب از کشــورهای جه
بــه ســوی مســافرت پزشــکی، راحتــی آن در مقایســه بــا 
ــه  ــور ها ک ــی کش ــه در برخ ــرا ک ــوده، چ ــر ب ــور های دیگ کش
ــوال  ــت، معم ــداول اس ــی مت ــی عموم ــات درمان ــتم خدم سیس
ــهروندان صــرف  ــاز ش ــه نی ــرای پاســخگویی ب ــادی ب ــان زی زم
انتظــار  ناگزیرنــد مــدت طوالنــی در  می شــود و بیمــاران 
ــد  ــر پیون ــرایطی نظی ــند، ش ــان باش ــه وضعیت ش ــیدگی ب رس
مفصــل ران کــه در انگلســتان و کانــادا یــک ســال و یــا بیشــتر 
بایــد در نوبــت منتظــر شــد، امــا در ســنگاپور، تایلنــد، فیلیپیــن، 
یــا بنگلــور هنــد، بیمــار می توانــد یــک روز پــس از ورود تحــت 
ــه موجــب  ــی ک ــان دالیل ــرد. از می ــرار گی ــان ق ــت و درم مراقب
ــوان  ــا هــدف درمــان مســافرت کننــد، می ت ــراد ب مــی شــود اف
ــرای  ــتجو ب ــکی، جس ــای پزش ــن مراقبت ه ــه ی پایی ــه هزین ب
یافتــن پزشــک متخصــص و با تجربــه، کیفــت مناســب خدمــات 
درمانــی، ایمنــی و کوتاه تــر بــودن زمــان انتظــار بــرای درمــان 
اشــاره کرد.جوینده هــای درمــان و ســالمتی از هــر کجــای 
ــات  ــک کشــور وارد شــده و تحــت خدم ــه ی ــد ب ــا می توانن دنی
و مراقبت هــای پزشــکی در زمینه هایــی چــون ســرطان ها، 
بیماری هــای مغــز و اعصــاب، جراحی هــای پیونــد اعضــا، 
ــد. از جملــه کشــور هایی  عمل هــای زیبایــی و غیــره قــرار گیرن
ــوان  ــی هســتند، می ت ــرای توریســت های درمان ــا پذی کــه عمدت
ــتان،  ــگ، مجارس ــگ کن ــا، هن ــی، کوب کشــورهایی چــون برونئ
هندوســتان، اردن، لیتوانــی، مالــزی، فیلیپــن، ســنگاپور، تایلنــد 
و اخیــرا امــارات متحــده عربــی را نــام بــرد. همچنین کشــورهای 
ــه در  ــک و ترکی ــتاریکا، مکزی ــل، کاس ــوی، برزی ــن، بولی آرژانتی
ــا  ــتند. در اروپ ــه هس ــورد توج ــی م ــای زیبای ــه عمل ه زمین
ــه کســب و کار توریســم  نیــز، کشــور های بلژیــک و لهســتان ب
درمانــی اشــتغال دارنــد. نکتــه ی جالــب توجــه ایــن اســت کــه 
ــا اشــعار »جراحــی زیبایــی صــورت  کشــور آفریقــای جنوبــی ب
همــراه بــا دیــدن حیــات وحــش« بــرای جلــب توریســت هــای 
ــده  ــاالت متح ــد ای ــوری مانن ــد. در کش ــالش می کن ــی ت درمان

ــی و  ــای کیف ــه و درمان ه ــات بیم ــه خدم ــا آن هم ــکا ب آمری
ســطح بــاال، پرداختــن بــه کســب و کار توریســم درمانــی یــک 

ــود. ــوب می ش ــک محس ریس

توسعه گردشگری سالمت در ایران 

گردشــگری ســالمت در ایــران بــا وجــود کیفیــت بــاالی خدمات 
درمانــی و قیمــت ارزان، بــه علــت نبــود تبلیغــات مناســب، هنوز 
ــدا  ــازار پی ــد کشــورهای پیشــرو در ب ــه مانن ــگاه خــود را ب جای
ــی  ــت را ط ــای نخس ــر گام ه ــال حاض ــت و در ح ــرده اس نک
می کنــد، در حالی کــه دولــت بــر اســاس برنامه ریزی هــای 
ــد از  ــعه 30 درص ــارم توس ــه چه ــان برنام ــا پای ــد ت ــود بای خ
ــات  ــدور کاال، خدم ــق ص ــور را از طری ــی کش ــای درمان نیازه
پزشــکی و توریســم درمانــی فراهــم کنــد. درایــن میــان ایــران 
ــم  ــای مه ــه رقب ــه دارد. از جمل ــز در منطق ــی نی ــای مهم رقب
ایــران در حــوزه خلیج فــارس می تــوان بــه اردن و دبــی را 
ــام بــرد. کشــور اردن ســاالنه 500 میلیــون دالر درآمــد ارزی  ن
از توریســم درمانــی دارد. دبــی از چنــد ســال پیــش شــهرهای 
ســالمت را راه انــدازی کــرده و بــا برخــی از دانشــگاه های معتبــر 

ــرارداد بســته اســت. ــرای توســعه ایــن مراکــز ق ــا ب دنی

اهداف گردشگری سالمت در ایران 

* ســفر بــه ایــران بــه دلیــل تخصــص مراکــز پزشــکی کشــور 
ــاروری در حــوزه ناب

* ســفر بــه ایــران بــه دلیــل تخصــص کشــور در عرصــه 
بنیــادی ســلولهای 

ــای  ــی ه ــن جراح ــه پایی ــل هزین ــه دلی ــران ب ــه ای ــفر ب * س
ــی ــوص زیبای ــه خص ــکی ب ــدان پزش ــف دن مختل

* ســفر بــه ایــران بــه دلیــل امکانــات تخصصــی و فــوق 
تخصصــی جراحــی قلــب و چشــم

ــده و هزینــه هــای  ــات ارزن ــه دلیــل امکان ــران ب ــه ای * ســفر ب
ــای پالســتیک ــم در حــوزه جراحــی ه ک

* ســفر بــه ایــران بــه دلیــل قابلیــت هــای فنــی در تشــخیص 
و درمــان انــواع ســرطان زمینــه هــای فعالیــت در حــوزه 

ــالمت ــگری س گردش
* آب گرم درمانی

* برنامه های مدیریت وزن

* اعمال جراحی آرایشی و پالستیک
* اعمال جراحی جایگزینی مفاصل

* اعمال جراحی بای –پس شریان قلب
* دندان پزشکی و کاشت دندان

* توانبخشی
* باروری 

کشور های مبدا گردشگری سالمت به ایران

جمهــوری  کشــور های  از  بیشــتر  ســالمت  گردشــگران 
ــوریه،  ــت، س ــراق، ترکمنســتان، افغانســتان، کوی آذربایجــان، ع
ــه ی  ــک ده ــران طــی ی ــه هســتند و ای ــن و ترکی ــان، بحری لبن
گذشــته پیشــرفتی 20 تــا 25 درصــدی در حــوزه ی گردشــگری 
ــاد و  ــرای اقتص ــی ب ــانه خوب ــن نش ــت و ای ــته اس ــالمت داش س

ــت. ــران اس ــدارزی ای درآم

استان های مهم ایران در حوزه ی گردشگری سالمت

استان یزد

ــوع آب  ــی و تن ــای میراث ــدا از جاذبه ه ــزد ج ــی ی ــهر تاریخ ش
ــرای گردشــگران در حــوزه  ــی خــود، شــهری مناســب ب و هوای
درمانــی هــم به شــمار مــی رود. وجــود 545 پزشــک متخصــص، 
915 پزشــک عمومــی، 300 دندانپزشــک و همچنیــن 15 
ــات پزشــکی در  ــه ی خدم ــه ی ارائ ــی در زمین ــتان دولت بیمارس
کشــور شــاخص اســت. همیــن ظرفیــت و پتانســیل باعــث شــده 
ــه و  ــزد از گوش ــتان ی ــی اس ــز درمان ــال مراک ــول س ــه در ط ک
ــان  ــوار میزب ــتان های همج ــوص از اس ــه خص ــور ب ــار کش کن
هــزاران گردشــگری باشــد کــه روزانــه بــه ایــن شــهر تاریخــی 
ســفر می کننــد. البتــه در ایــن میــان، درمــان نابــاروری و 
جراحــی قلــب عالقه منــدان خــاص خــود را بــرای اســتان یــزد 
داراســت. خیلی هــا توریســم درمانــی یــزد را بــا مرکــز نابــاروری 
یــزد مــی شناســند چــرا کــه ایــن مرکــز اولیــن مرکــز درمــان 
ــی از  ــی حت ــت و بیماران ــه اس ــران و خاورمیان ــاروری در ای ناب
ــزد  ــه ی ــان ب ــرای درم ــن مرکــز ب ــه ای کشــور های دیگــر هــم ب

ــد.  ــفر می کنن س

استان مازندران

بــا توجــه بــه موقعیــت خــاص اقلیمــی و جغرافیایــی خــود و بــا 
ــان اســتان های کشــور از  ــز در می ــی متمای شــاخصه های طبیع
جملــه آب و هــوای بســیار مطبــوع در فصــل بهــار و تابســتان، 
داشــتن آب هــای معدنــی گــرم و ســرد، طبیعــت بکــر و جــذاب 
و محیطــی آرام از نظــر فرهنگــی و اجتماعــی بــه عنــوان 
ــوب  ــالمت محس ــگری س ــژه در گردش ــتان های وی ــی از اس یک
ــی  ــاظ زمین شناس ــاص از لح ــرایط خ ــت ش ــه عل ــود. ب می ش
در دامنه  هــای البــرز بــه ویــژه اطــراف قلــه ی دماونــد، آب هــای 
معدنــی بــا خــواص مختلــف درمانــی وجــود دارد کــه مهم تریــن 
ــای  ــت. آب ه ــد آورده اس ــرم را پدی ــذاب آب گ ــه ی ج مجموع
معدنــی اســتان مازنــدران کــه در حــال حاضــر مــورد اســتفاده ی 
گردشــگران داخلــی و بومیــان قــرار دارد بــه دو بخــش فصلــی و 

ــوند. ــیم می ش ــی تقس ــر فصل غی

استان اردبیل

 ایــن اســتان بــه خصــوص شهرســتان ســرعین بــا تعــداد 118 
ــب  ــدد قط ــی متع ــواص درمان ــا خ ــی ب ــرم و معدن ــمه آبگ چش
چشــمه های آبگــرم ایــران محســوب می شــود و مســئوالن 
اســتان بــا تشــویق بــه ســرمایه گــذاری و احــداث مجتمع هــای 
ــن  ــی ای ــی در صــدد معرف ــز اقامتــی و پذیرای ــی و مراک آبدرمان
اســتان بــه عنــوان قطــب گردشــگری ســالمت هســتند. ســاالنه 
بیــش ار یــک میلیــون گردشــگر از جمهــوری آذربایجــان عمدتــاً 
بــا هــدف اســتفاده از مزایــای درمانــی اســتان اردبیــل و ســرعین 
ــوار وارد  ــتان های همج ــز از اس ــان و نی ــوار مغ ــه س ــرز بیل از م

ــوند. ــل می ش ــتان اردبی اس

همچنیــن می تــوان گفــت شــهرهای زیــادی در ایــران گام هــای 
موفقــی بــرای جــذب توریســت های ســالمت برداشــته اند، 
تهــران، قــم، مشــهد، اهــواز، شــیراز، تبریــز، ســمنان، ارومیــه و 
الر بیشــترین تعــداد مراجعــه کننــده گردشــگری ســالمت را از 

ــد. ــود کرده ان آن خ
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ــی-  ــده ی اجتماع ــک پدی ــوان ی ــه عن ــگری ب ــت گردش صنع
ــت و  ــط زیس ــت از محی ــی را در حفاظ ــش مهم ــادی نق اقتص
فرهنــگ، اشــتغال زایــی، توســعه پایدار و ایجــاد برابــری ایفا می 
کنــد. ایــن صنعــت یکــی از بازیگــران مهــم تجــارت بیــن المللی 
اســت و درآمــد حاصــل از آن منبــع اصلــی رشــد اقتصــادی در 
ــه در  ــگری ک ــواع گردش ــی از ان ــت. یک ــیاری از کشورهاس بس
دهــه هــای اخیــر رشــد چشــمگیری داشــته و توجــه بســیاری از 
مقاصــد بــه ویــژه کشــورهای درحــال توســعه را بــه خــود جلــب 
کــرده، گردشــگری پزشــکی اســت. تمامــی آمارهــا و گــزارش 
هــا، حاکــی از رشــد روزافــزون ایــن صنعــت در جهــان اســت. 
ارزش جهانــی بــازار گردشــگری پزشــکی در ســال 2021، 
ــود  ــی ش ــن زده م ــده و تخمی ــی ش ــارد دالر ارزیاب 10/1 میلی
ــا رشــد 12/1% تــا ســال 2027 بــه 37/2 میلیــارد دالر  کــه ب
ــا ده ســال آینــده  برســد. همچنیــن پیــش بینــی مــی شــود ت
ــات  ــت خدم ــرای دریاف ــان ب ــت جه ــد از جمعی ــا 4 درص 3 ت
ــداد  ــش در تع ــد. افزای ــر کشــورها ســفر کنن ــه دیگ پزشــکی ب
ــزارش  ــق گ ــل از آن را طب ــد حاص ــکی، درآم ــفرهای پزش س
ــون  ــه 3 تریلی ــا ســال 2025 ب انجمــن گردشــگری پزشــکی ت
دالر خواهــد رســاند. تعجبــی نــدارد کــه تقریبــا تمــام کشــورها 
بــه دنبــال کســب ســهم در ایــن بــازار هســتند امــا از آنجــا کــه 
عوامــل متعــددی در توســعه ایــن صنعــت نقــش دارنــد، کســب 

ــدان آســانی نیســت.  ــگاه مناســب در آن کار چن جای
شــناخت نیازهــا و انگیــزه هــای گردشــگران در انتخــاب یــک 
ــت.  ــکی اس ــگران پزش ــذب گردش ــتین گام در ج ــد نخس مقص
انگیــزه هــای گردشــگران پزشــکی را بــه طــور کلــی مــی تــوان 

در 3 گــروه دســته بنــدی کــرد:

1.هزینه

ــی  ــای درمان ــه ه ــی در هزین ــه جوی ــه صرف ــت ک ــکی نیس  ش
مهمتریــن عامــل در انتخــاب یــک مقصــد گردشــگری پزشــکی 

گردشگری پزشکی از انگیزه های 
گردشگران تا نقش تسهیلگران در 

انتخاب مقصد

اســت. بســیاری از شــهروندان آمریــکا، انگلیــس و کانــادا بــرای 
دریافــت خدمــات پزشــکی ارزان قیمــت بــه کشــورهایی ماننــد 
ــا و  ــک، کلمبی ــه، مکزی ــنگاپور، ترکی ــد، س ــزی، تایلن ــد، مال هن
حتــی ایــران ســفر مــی کننــد. بــه عنــوان مثــال، هزینــه 123 
هــزار دالری جراحــی قلــب در آمریــکا در کشــورهای مکزیــک، 
تایلنــد و هنــد بــه ترتیــب برابــر 27000، 15000 و 8000 
دالر اســت و ایــن یعنــی صرفــه جویــی 40 تــا 90 درصــدی در 

ــی.  هزینــه هــای درمان

2.کیفیت

 دسترســی بــه خدمات پزشــکی بــا کیفیت یکــی دیگــر از انگیزه 
ــت.   ــایر کشورهاس ــه س ــفر ب ــکی در س ــگران پزش ــای گردش ه
ــدرن، کادر متخصــص،  ــزات م ــا و تجهی ــاوری ه ــتفاده از فن اس
ــی از  ــواوری در روش هــای درمان خدمــات پزشــکی متنــوع و ن
جملــه مــواردی هســتند کــه بــر ادراک بیمــاران از کیفیــت اثــر 
ــد  ــی توانســته ان ــره جنوب ــد ک ــد. برخــی از مقاصــد مانن گذارن
ــرب  ــکان مج ــرفته، پزش ــای پیش ــوژی ه ــتفاده از تکنول ــا اس ب
ــدی  ــه برن ــن در جراحــی پالســتیک ب ــای نوی ــق روش ه و خل

قدرتمنــد در ایــن صنعــت بــدل شــوند.

3.عدم دسترسی به برخی از درمان ها

ــای  ــان ه ــه درم ــی ب ــکان دسترس ــورها ام ــی از کش  در برخ
ماننــد تغییــر جنســیت، پیونــد اعضــا و یــا درمــان هــای 
نابــاروری وجــود نــدارد. لیســت هــای انتظــار طوالنــی، قوانیــن 
ــل  ــن دالی ــکی از مهمتری ــات پزش ــود امکان ــا نب ــده و ی بازدارن

ــتند. ــا هس ــان ه ــن درم ــه ای ــاران ب ــی بیم ــدم دسترس ع
ــن  ــی تعیی ــی نقش ــی درون ــوان عامل ــه عن ــزه ب ــه انگی ــا اینک ب
ــا ایــن حــال نبایــد از تاثیــر  کننــده در انتخــاب مقصــد دارد، ب
تســهیلگران در فرآینــد تصمیــم گیــری و انتخــاب مقصــد 
ــگری،  ــای گردش ــس ه ــد. آژان ــل ش ــکی غاف ــگران پزش گردش
شــرکت هــای بیمــه، انجمــن هــای گردشــگری پزشــکی، 
ــکی  ــفرهای پزش ــزان س ــه ری ــی و برنام ــای تخصص ــانه ه رس
کــه بــه صــورت غیــر مســتقیم اقــدام بــه جــذب بیمــاران بیــن 
ــدگان  ــهیل کنن ــتند. تس ــهیلگر هس ــد، تس ــی کنن ــی م الملل
رابــط میــان یــک مصــرف کننــده بالقــوه بــا یــک ارایــه دهنــده 
خدمــات پزشــکی در خــارج از کشــور هســتند. اطالعاتــی کــه 

از طریــق تســهیلگران در اختیــار گردشــگران قــرار مــی گیــرد، 
نقــش مهمــی در تصمیــم گیــری ســفر آن هــا ایفــا مــی کنــد. 
تســهیلگر گردشــگری پزشــکی کلیــه گــزارش هــای پزشــکی را 
دریافــت مــی کنــد، بــا پزشــکان مشــورت مــی کنــد و تصمیــم 
مــی گیــرد کــه کــدام مرکــز متناســب بــا نیازهــای بیمــار اســت. 
ــفر  ــه از س ــر مرحل ــکی در ه ــگری پزش ــده گردش ــهیل کنن تس
ــد  ــد مانن ــی دهن ــه م ــه گردشــگران ارای ــی را ب ــات متنوع خدم
ــزا، مشــاوره و غربالگــری پزشــکی ) پیــش  خدمــات بلیــط و وی
ازســفر(، ایجــاد ارتبــاط بیــن پزشــکان محلــی و پزشــکان بیــن 
ــات  ــار و خدم ــی بیم ــکی، همراه ــوابق پزش ــال س ــی، انتق الملل
ــه اقامــت )در مقصــد( و همچنیــن پیگیــری مراقبــت  ــوط ب مرب
هــای بعــد از درمــان پــس از بازگشــت بیمــار بــه کشــور خــود.

تســهیلگران  بــه عنــوان افــرادی کــه از مراحــل ابتدایــی برنامــه 
ــر بســزایی در  ــاط هســتند، تاثی ــار در ارتب ــا بیم ــزی ســفر ب ری
ــه  ــه مثبــت ســفر و درنتیجــه وفــاداری گردشــگر ب ایجــاد تجرب
مقصــد دارنــد. رویکــردی کــه تســهیلگران در ارایــه اطالعــات بــه 
گردشــگران انتخــاب مــی کننــد، نقــش مهمــی در شــکل گیــری 
ــام  ــه پی ــرای ارای ــی دارد. تســهیلگران ب ــا منف ــت ی ــه مثب تجرب
ــته  ــود داش ــدف خ ــازار ه ــی از ب ــناخت کامل ــد ش ــب بای مناس
ــا  ــمالی ب ــکای ش ــهیلگران آمری ــال، تس ــوان مث ــه عن ــند. ب باش
ــد  ــر روی وبســایت خــود قصــد دارن ــی ب ــات عموم ــه اطالع ارای

ــد. درحالیکــه  ــده ســفر پزشــکی ســازگار کنن ــا ای ــرد را ب ــا ف ت
شــرکت هــای تســهیلگر در کشــورهای دیگــر، اطالعاتــی جزیــی 
تــری دربــاره تورهــای طراحــی شــده ماننــد زمــان اجــرای تــور 
ــد. از  ــی دهن ــرار م ــود ق ــایت خ ــر روی وبس ــات آن ب و  خدم
ــه بســیاری از  ــاالت متحــده نســبت ب ــه شــهروندان ای آنجــا ک
کشــورهای دیگــر کمتــر بــا مفهوم گردشــگری پزشــکی ســازگار 
هســتند، بــه نظــر مــی رســد پیــام بازاریابــی ارائــه شــده توســط 
تســهیل کننــدگان کامــال متناســب بــا ویژگــی های گردشــگران 
ــه  ــی، توجــه ب ــه شــده اســت. از طرف ــی در نظــر گرفت آمریکای
نــوع خدمــات ارایــه شــده نیــز مــی توانــد در جــذب گردشــگران 
موثــر باشــد. در آمریــکا و اروپــا، تمرکــز تســهیلگران بیشــتر بــر 
متمایــز بــودن خدمــات خــود نســبت بــه رقباســت. درصورتیکــه 
در کشــورهای آســیایی، هــدف ارایــه خدمــات شــخصی ســازی 
شــده و متنــوع تــر بــه گردشــگران اســت. صــرف نظــر از اینکــه 
ــتفاده  ــات اس ــه اطالع ــرای ارای ــردی ب ــه رویک ــهیگران ازچ تس
مــی کننــد، نکتــه مهــم شــناخت نیازهــای گردشــگران و درک 
ــا  ــات ب ــه خدم ــه ارای ــد ب دغدغــه هــای آن هاســت کــه میتوان

کیفیــت تــر منجــر شــود.

مشاور بازاریابی رشکت سفیران سالمت کویر
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خانم نسیم خورسندی

بررسی نقش مناسب سازی 
فرهنگی در گسترش گردشگری 

در دسترس 

 
ــه جایــی رســیده اســت  ــگاه صنعــت گردشــگری ب امــروزه جای
کــه بــه عنــوان بزرگتریــن صنعــت خدماتــی جهــان محســوب 
ــت،  ــن صنع ــان، ای ــورهای جه ــیاری از کش ــود و در بس می ش
ــی  ــد اجتماع ــی، رش ــتغال زای ــد ارزی، اش ــی درآم ــع اصل منب
و فرهنگــی، افزایــش ســطح رفــاه، عرصــه ای بــرای رشــد 
بخــش خصوصــی و وســیله ای بــرای توســعه ســاختار زیربنایــی 
ــد  ــد از تولی ــر 11 درص ــال حاض ــت در ح ــن صنع ــد. ای می باش
ناخالــص، 10 درصــد از  اشــتغال، 5 درصــد از صــادرات و 5 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــرمایه گذاری جهان ــد از س درص
اســت و در ایــن میــان گونه هــا و بازارهــای متنــوع گردشــگری، 
از جملــه گردشــگری قابــل دســترس ظهــور پیــدا کــرده اســت. 
کــه خواســتار ارائــه محصــوالت و خدمــات بــه طیــف وســیعی از 
جامعــه اســت کــه بــه هــر علتــی ممکــن اســت بــرای اســتفاده 
ــن  ــا مشــکل مواجــه باشــند. ای ــج گردشــگری ب از خدمــات رای
ــنوایی،  ــی، ش ــن )جســمی حرکت ــامل معلولی ــزرگ ش ــت ب اقلی
ــودکان  ــاردار و ک ــان ب ــالمندان و زن ــناختی(، س ــی و ش بینای

اســت.

ــت از  ــن اقلی ــر ای ــه اگ ــت ک ــر داش ــه را در نظ ــن نکت ــد ای بای
چرخــه صنعــت گردشــگری کنــار زده شــده اند تنهــا بــه 
ــت  ــراد نیس ــن اف ــناختی ای ــی و ش ــت فیزیک ــل محدودی دلی
ــراد  ــا اف ــاط ب ــورد و ارتب ــوه برخ ــه در نح ــی جامع ــه ناتوان بلک
ــدم آشــنایی  ــی ع ــه عبارت ــر اســت. ب ــز موث ــت نی دارای معلولی
ــعه  ــع توس ــن موان ــی از بزرگتری ــت یک ــن اقلی ــای ای ــا نیازه ب
گردشــگری در دســترس اســت چــرا کــه ایــن ناآشــناییت گاهــا 
ــه مســافران  ــی فیزیکــی ب ــات روحــی و حت باعــث ایجــاد ضرب

می شــود. محدودیــت  دارای 

ــرای  ــزم ب ــری مل ــی ام ــوزش تخصص ــود آم ــن وج ــس بنابرای پ
ــت  ــت و الزم اس ــترس اس ــگری در دس ــا گردش ــعه و ارتق توس

ــی،  ــز اقامت ــان گردشــگر، پرســنل مراک ــن راســتا راهنمای در ای
صنعــت  ایــن  فعــاالن  دیگــر  و  مســافرتی  آژانس هــای 

آموزش هــای الزم را بــه صــورت تخصصــی ببیننــد.

ضــرورت مناسب ســازی فرهنگــی بــرای توســعه 
گردشــگری در دســترس:

آموزش هــای مناســب بــه فعــاالن ایــن عرصــه ســبب می شــود 
کــه مهمانــان ســالخورده و معلــول احســاس رضایــت بیشــتری 
ــای شایســته  ــع رفتاره ــی در برخــی مواق داشــته باشــند و حت
بــا مهمان هــا باعــث می شــود محدودیت هــای فیزیکــی و 
ــگری  ــه گردش ــوزش در حیط ــد. آم ــم نیای ــه چش ــاختاری ب س
ــدان و  ــرش کارمن ــر نگ ــه تغیی ــایانی ب ــک ش ــترس کم در دس
ــول  ــراد معل ــا اف ــاط ب ــگری در ارتب ــت گردش ــاغالن در صنع ش
ــل  ــه دلی ــادی ب ــدود زی ــا ح ــود ت ــای موج ــد. نگرش ه می کن
نداشــتن دانــش کافــی، عــدم درک صحیــح و عمیــق می باشــند. 
بــه طــور کلــی لــزوم توامندســازی پرســنل صنعــت گردشــگری 

ــرد: ــدی ک ــیم بن ــته تقس ــد  دس ــوان در چن را می ت

1.مزایای اقتصادی گردشگری در دسترس 

• جامعه آماری باال
• کمک به کاهش فصلی بودن این صنعت

• افزایش تقاضا 

2.افزایش کیفیت در چرخه گردشگری 
3.توسعه گردشگری پایدار

4.حقوق بشر و حق شهروندی  

ــراد  ــان موزه هــا و پرســنل هتل هــا و دیگــر اف بنابرایــن راهنمای
ــند و  ــنا باش ــا آش ــن نیازه ــا ای ــد ب ــت بای ــن صنع ــال در ای فع
بتواننــد آن را برطــرف کننــد. براســاس کنوانســیون ملــل متحــد 
ــد  ــالدی بای ــال 2006 می ــن در س ــوق معلولی ــوص حق در خص
آموزش هــای الزم پیرامــون حقــوق معلولیــن بــه کارکنــان داده 
شــود تــا ارایــه کمــک و خدمــات و نظــارت بهتــر از ســوی آنهــا 
تضمیــن و نحــوه عملکــرد بــرای معلولیــن توضیــح داده شــود.

راهنمایــان بایــد قــادر بــه قــراری ارتبــاط بــا افــراد دچــار ناتوانی 
حســی نیــز باشــند و بایــد بتواننــد اطالعــات مربــوط بــه ابــزار 

ــول  ــراد معل ــار اف ــی را در اختی ــزات فن ــی، تجهی کمکــی حرکت
ــا افــراد معلــول  ــه ای در رابطــه ب بگــذارد و اگــر کارکنــان تجرب
ــک  ــراد نزدی ــه آن اف ــه ب ــه چگون ــد ک نداشــته باشــند نمی دانن
شــوند و یــا بــه طــور مناســب بــا آنهــا رفتــار نماینــد. داشــتن 
ــرویس دهی  ــد س ــراد دارای کلی ــای اف ــورد نیازه ــی در م آگاه
مناســب بــه آنهــا اســت. امــا اگــر ایــن افــراد بــه خوبــی آمــاده 
نباشــند تــا خدمــات مناســب را بــه آنهــا ارائــه دهنــد نیــاز فــرد 
ــی  ــه نارضایت ــه در نتیج ــود ک ــرف نمی ش ــده برط ــد کنن بازدی
آن هــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه بــه نوبــه خــود ضربــه 
بزرگــی بــه بحــث بازاریابــی مســافر در مقصــد خواهــد گذاشــت.

ــر  ــا از نظ ــه تنه ــوش ن ــه آم ــت ک ــه داش ــد توج ــویی بای از س
فرهنگــی مثمــر ثمــر خواهــد بــود بلکــه باعــث می شــود فعــاالن 
ــگری  ــای گردش ــی را در واحده ــرایط فیزیک ــت ش ــن صنع ای
و خدماتــی خــود فراهــم آورنــد و از ســویی ســازمان های 
ــا  ــراد ب ــرای اف ــفر را ب ــرایط س ــز ش ــع نی ــای ذی نف و ارگان ه

ــد. ــود آورن ــه وج ــاص ب ــای خ نیازه

ــطح  ــی در س ــرح آموزش ــن ط ــی ای ــد اجرای در فراین
ــرد: ــاره ک ــوارد اش ــن م ــه ای ــوان ب ــی می ت مل

ــوص  ــه خص ــگری ب ــت گردش ــاالن صنع ــری فع ــه کارگی • ب
ــه  ــن عرص ــال در ای ــن فع معلولی

ــه  ــه ب ــترس در وزاتخان ــگری در دس ــه گردش ــکیل کمیت • تش
ــی ــات تخصص ــاذ تصمیم ــور اتخ منظ

• صدور ابالغیه به منظور آگاهی سازمان های مربوطه 
ــرای برگــزاری کالس هــای آموزشــی  • فراهــم آوردن شــرایط ب

)حضــوری، مجــازی(

بنابرایــن آمــوزش در ســطح کالن و ایجــاد شــبکه گردشــگری 
در دســترس در ایــران گام نخســت بــرای حضــور و بهره منــدی 

از ایــن بــازار نوظهــور گردشــگری در جهــان اســت.

کارشناس گردشگری در دسرتس رشکت سفیران سالمت کویر



No 5 Feb 2022
شامره 5 سال دوم اسفند 1400 31

32

ــه  ــته ب ــگری داش ــفر و گردش ــه س ــل ب ــاز می ــر ب انســان از دی
ــی  ــروری زندگ ــزای ض ــی از اج ــفر یک ــروزه س ــه ام ــوری ک ط
ــعه  ــان توس ــگری چن ــر گردش ــوی دیگ ــده و از س ــان ش انس
پیــدا کــرده کــه بــه درآمــدزا تریــن صنعــت هــا تبدیــل شــده 
ــوده  ــا نم ــورها ایف ــادی کش ــعه اقتص ــی در توس ــش مهم و نق
ــه هــای  ــا و گون ــن صنعــت بازاره ــوازات رشــد ای ــه م اســت. ب
ــد  ــده و یکــی از تحــوالت نســبتا جدی ــه وجــود آم ــدی ب جدی
ــگری در  ــوم گردش ــگری رواج مفه ــات گردش ــوزه مطالع در ح
دســترس اســت. گردشــگری در دســترس خواســتار ارائــه 
محصــوالت و خدمــات گردشــگری بــه نحــوی اســت کــه بــرای 
حداکثــر افــراد جامعــه و در حالــت ایــده آل بــرای همــه افــراد 
ــوع  ــن ن ــان ای ــن مخاطب ــد. بنابرای ــتفاده باش ــل اس ــه قاب جامع
گردشــگری شــامل طیــف وســیعی از افــراد جامعــه مــی باشــد 
ــات  ــرای اســتفاده از خدم ــه هــر علتــی ممکــن اســت ب کــه ب

ــا مشــکل مواجــه باشــند. ــج گردشــگری ب رای
برخــی مخاطبــان گردشــگری در دســترس ســالمندان، معلوالن، 
کــودکان و بیمــاران و یــا حتــی افــرادی کــه بــه طــور موقــت 
ــروه  ــن گ ــه بزرگتری ــتند. البت ــی هس ــت حرکت ــار محدودی دچ
مخاطــب گردشــگری در دســترس معلــوالن هســتند کــه طبــق 
ــت  ــد از جمعی ــی 15 درص ــت جهان ــازمان بهداش ــای س آماره
جهــان را تشــکیل مــی دهنــد. بــه ایــن ترتیــب بــا بــازار بالقــوه 
ــل  ــا از آن غاف ــگری تقریب ــت گردش ــه صنع ــتیم ک ــرو هس روب
بــوده اســت و طبــق پژوهــش هــای انجــام شــده در ایــن حــوزه 
ــاص  ــای خ ــا نیازه ــراد ب ــواره اف ــته هم ــای گذش ــه ه در ده
ــنجی  ــک نظرس ــق ی ــد. طب ــی رون ــفر م ــراه س ــا هم ــب ب اغل
دربــاره تعــداد همراهــان ایــن افــراد بــرآورد شــده کــه بــه طــور 
میانگیــن هــر شــخص بــه همــراه 1.9 نفــر بــه مســافرت مــی 

رود کــه  ایــن رقــم بــرای افــراد ســالمند نیــز صــادق اســت.
از ســویی دیگــر آمارهــای ســازمان جهانــی گردشــگری در ســال 
2012 بیــان مــی کنــد  150 میلیــون نفــر گردشــگر معلــول در 
ــه  ــا توجــه ب ــد کــه ب ــا در طــی یــک ســال ســفر کــرده ان دنی

آمــار جهانــی حــدود 11 درصــد از جمعیــت گردشــگران جهــان 
را شــامل مــی شــوند.

جامعــه آمــاری بــاال بــرای ایــن بــازار تنهــا دلیــل توجــه بــه ایــن 
ــادار  ــون وف ــی همچ ــه دالیل ــت بلک ــگری نیس ــش از گردش بخ
بــودن بــه مقصــد دســترس پذیــر و انتخــاب مجــدد آن مقصــد، 
کمــک بــه کاهــش فصلــی بــودن صنعــت گردشــگری و ایجــاد 
ــا را  ــت ه ــذاران و دول ــرمایه گ ــد، س ــی در مقص ــت رقابت مزی
تشــویق بــه فراهــم آوردن زیرســاخت و تســهیالت الزم نمــوده 

اســت. 
ــرای افــراد  ــات ب ــا نبــود تاسیســات و امکان متاســفانه کمبــود ی
ــن معناســت کــه صنعــت گردشــگری  ــه ای ــران ب ــول در ای معل
ــواده  ــول و خان ــافران معل ــره را از مس ــر به ــته  حداکث نتوانس
هــای آنهــا ببــرد. در ایــن بیــن آمــوزش مــی توانــد گام نخســت 
ــن  ــت ای ــر اس ــایان ذک ــد و ش ــازار باش ــن ب ــه ای ــرای ورود ب ب
ــذاران  ــرمایه گ ــران و س ــش مدی ــد در دو بخ ــا بای ــوزش ه آم
دولتــی و خصوصــی بــه منظــور القــا حــس نیــاز و همچنیــن بــه 
کارمنــدان و پرســنل شــاغل در صنعــت گردشــگری بــه منظــور 
ــدان  ــه کارمن ــب ب ــای مناس ــوزش ه ــد. آم ــرش باش ــر نگ تغیی
ســبب مــی شــود کــه مهمانــان ســالخورده و معلــول احســاس 
ــع  ــی مواق ــی در برخ ــند و حت ــته باش ــتری داش ــت بیش رضای
رفتارهــای شایســته بــا مهمــان هــا باعــث مــی شــود محدودیــت 

ــد. ــه چشــم نیای هــای فیزیکــی و ســاختاری ب
ــای الزم را  ــاخت ه ــر س ــاد زی ــی و ایج ــازی فیزیک ــب س مناس
مــی تــوان بــه عنــوان دومیــن گام بــرای بهبــود گردشــگری در 
ــره  ــن بسترســازی شــامل تمــام زنجی ــم کــه ای دســترس بدانی

چرخــه گردشــگری مــی شــود.
گام ســوم بــرای ورود بــه ایــن بــازار تجــاری، بازاریابــی و معرفــی  
مقاصــد دســترس پذیرگردشــگری ایــران بــه جهــان اســت کــه 
ــگری  ــا گردش ــزایی در ارتق ــه س ــر ب ــود تاثی ــه خ ــه نوب ــن ب ای
ــم  ــا دائ ــت و ی ــن موق ســالمت و جــذب بیمــاران دارای معلولی

ــه  کشــورمان دارد. ب
در ایــن خصــوص مصاحبــه ای بــا همــکاری مجلــه سفرنویســان 
و شــرکت توریســت درمانــی ســفیران ســالمت کویــر بــا ســرکار 
خانــم دکتــر بتینــا انزیلوتــی )Betina Anzilutti ( بنیانگــذار 
 Nõun Events & Excutive Training ــل ــر عام و مدی

در کشــور آرژانتیــن انجــام شــد. 
ایــن مجموعــه آموزشــی در ســال 1998 بــا هــدف رفــع شــکاف 
ــای  ــوزش ه ــا و آم ــازماندهی نمایشــگاه ه ــا در س ــود ه و کمب

لزوم  آموزش گردشگری دسترس پذیر 
مصاحبه: نسیم خورسندی

مصاحبه با دکتر بتینا انزیلوتی 
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ــژه گردشــگری  ــه وی کامــال تخصصــی در حیطــه گردشــگری ب
ــت  ــه فعالی ــی در ادام ــر انزیلوت ــد. دکت ــاح ش ــترس افتت در دس
هــای خــود بــرای پاســخگویی بــه حجــم بــاالی تقاضــای بــرای 
ــوزش  ــان، بخــش آم ــن کشــور اســپانیایی زب ــوزش از چندی آم
الکترونیکــی را تاســیس نمــود و تــا بــه حــال بــه عنــوان 
ــد. ــرده ان ــرکت ک ــی ش ــن الملل ــس بی ــخنران در 64 کنفران س

ــگری در  ــازار گردش ــی ب ــه ارزیاب ــخ ب ــی در پاس ــر انزیلوت دکت
دســترس در دنیــا ایــن گونــه پاســخ دادنــد کــه ایــن بخــش از 
گردشــگری کامــال رو رو بــه رشــد اســت، زیــرا طبــق آمارهــای 
ســازمان بهداشــت جهانــی از هــر 7 نفــر یــک نفــر دارای نوعــی 
معلولیــت اســت و بــه عبارتــی بــا جامعــه هــدف یــک میلیــاردی 
بــرای صنعــت گردشــگری روبــرو هســتیم و بــا توجه به ســخنان  
ــی  ــازمان جهان ــر کل س ــای Zurab Pololikashvili دبی آق
گردشــگری )UNWTO( دربــاره لــزوم دســترس پذیــری در 
ــدگان و  ــد کنن ــرای بازدی ــات گردشــگری ب ــا و خدم ــط ه محی
همچنیــن افــراد محلــی، مــی تــوان بــه اولویــت داشــتن توســعه 
ــال  ــویی در س ــود. از س ــاره نم ــگری اش ــش از گردش ــن بخ ای
2050 از هــر شــش نفــر یــک نفــر ســالمند محســوب مــی شــود 
)ســن بــاالی 65 ســال ( بنابرایــن ایــن یــک شــانس منحصــر به 
فــرد بــرای توســعه صنعــت گردشــگری محســوب مــی شــود .

دکتــر آنزیلوتــی در ادامــه بیــان کردنــد کــه طبــق آمــار هــای 
هــر گردشــگر دارای معلولیــت بــه طــور روزانــه نزدیــک بــه 200 
ــد  ــه میکن ــت هزین ــدون معلولی ــگران ب ــتر از گردش ــورو بیش ی
کــه ایــن خــود دلیلــی بــرای بهبــود و گســترش ایــن بخــش از 

گردشــگری اســت.
\

ایشــان گســترش گردشــگری را  اتفاقــی و بــدون برنامــه ریــزی 
و اســتراتژی بــی فایــده دانســتند کــه در دراز مــدت مشــکالتی 
را بــه همــراه خواهــد داشــت. بدیــن ترتیــب جهــت کاهــش ابعاد 
منفــی و اثــرات مخــرب توســعه گردشــگری در جوامــع میزبــان، 
در چنــد دهــه اخیــر مفهــوم گردشــگری پایــدار مطــرح گردیــده 
و در چــارت آن گردشــگری در دســترس را عاملــی جهــت 

توســعه گردشــگری پایــدار دانســت.

ــگری در  ــا گردش ــرای ارتق ــذاری ب ــرمایه گ ــا س ــم بنتین خان
ــر  ــدن و ب ــر خوان ــی اث ــوزش ب ــدون آم ــران را ب دســترس در ای
تربیــت متخصصــان و همچنیــن آگاهــی آنــان از گردشــگری در 

دســترس تاکیــد کردنــد و فرمودنــد ایــن متخصصــان مــی توانند 
از ارائــه دهنــدگان خدمــات )حمــل و نقــل، هتــل هــا، رســتوران 
هــا، راهنمایــان تــور، آژانــس هــای مســافرتی، برگزارکننــدگان 
ــش،  ــر همای ــره(، دفات ــی و غی ــای پزشــکی، خطــوط هوای توره
دبیــران گردشــگری و هــر حرفــه ای/کارآفرینــی کــه مایــل بــه 
ــا  ــوزش ه ــن آم ــد. ای توســعه کســب و کار خــود هســتند باش
ــای گردشــگری در دســترس،  ــع و مزای را ســبب شــناخت موان
رفــع چالــش هــای فرهنگــی در ایــن نــوع گردشــگری، کســب 
مهــارت هــای الزم در ذی نفعــان صنعــت گردشــگری در تعامــل 
ــا گردشــگران دارای معلولیــت )مهــارت CRM( و همچنیــن  ب
ــفر  ــول در طــول س ــژه مســافران معل ــای وی ــا نیازه ــنایی ب آش
ــر از  ــدا ناپذی ــم و ج ــش مه ــه ای بخ ــوزش حرف ــت و آم دانس

صنعــت گردشــگری برشــمرد.

در ادامــه گفــت مبحــث آمــوزش طراحــی خدمــات و محصوالت 
ــا اصــول  گردشــگری بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه متناســب ب
ــوند و  ــی ش ــی( طراح ــی جهان Universal design   )طراح

تمــام 7 اصــل اساســی در آن پیــاده ســازی شــده باشــد. 

ــر و یکســان بــرای همــگان  1. دارا بــودن شــرایط اســتفادۀ براب
)Equitable Use(

)Flexibility in Use( 2.  انعطاف پذیری در استفاده

 Simple(3. ســادگی و مبتنــی بودن بر درک یا انتقال مســتقیم
)and   Intuitive

)Perceptible Information( 4. دارای اطالعات قابل درک

)Tolerance for Error( 5. دارای تلرانس برای خطا

)Low Physical Effort( 6. نیاز به تالش فیزیکی کم

ــتفاده  ــی و اس ــرای دسترس ــی ب ــای کاف ــدازه و فض 7. دارای ان
)Size and Space for Approach and Use(

دکتــر بتینــا آنزولوتــی بازگشــت ســرمایه بــرای ســرمایه گــذاران 
در ایــن بــازار را صــد در صــد قابــل بازگشــت خواندنــد و اضافــه 

کردنــد از آنجایــی کــه گردشــگران دارای محدودیــت بــه تنهایی 
ســفر نمــی کننــد، حداقــل بــا شــخص دیگــری ســفر مــی کنند، 
ــان  ــرای میزب ــذاری ب ــرمایه گ ــرمایه س ــت س ــن بازگش بنابرای
ــا  ــه گردشــگری ی ــات دبیرخان ــن مــی شــود. مقام شــهر تضمی
ــر شهرشــان  ــه اگ ــد ک ــد بدانن ــدگان کنوانســیون بای بازدیدکنن
قابــل دسترســی اســت، ایــن شــهر توســط گردشــگران معلــول 
ــی  ــروج واقع ــه م ــا ب ــود … آنه ــنهاد می ش ــری پیش ــه دیگ ب
ــد آن  ــدر از بازدی ــه چق ــت ک ــد گف ــوند و خواهن ــل می ش تبدی
ــهر  ــد ش ــن رون ــا ای ــد، ب ــحالی می کنن ــاس خوش ــد احس مقص
ــطح  ــر در س ــای برت ــن در رتبه بندی ه ــرار گرفت ــه ق ــروع ب ش

گردشــگری دنیــا مــی کنــد. 

همچنیــن ایشــان در پاســخ بــه ســوال نقــش گردشــگری قابــل 
دســترس در توســعه بــازار گردشــگری ســالمت عنــوان کردنــد 
ــده ای دارد!  ــن کنن ــش تعیی ــترس نق ــل دس ــگری قاب گردش
ــدارد،  ــود ن ــری وج ــترس پذی ــدون دس ــالمت ب ــگری س گردش
زیــرا فرودگاه هــا، هتل هــا، وســایل حمل ونقــل عمومــی... 

ابتــدا بایــد بــرای پذیرایــی از کســانی کــه گردشــگری پزشــکی 
ــوند.  ــازگار ش ــد، س ــاب می کنن را انتخ

ــک  ــگری ی ــت گردش ــد در صنع ــان کردن ــان بی ــان ایش در پای
ــط  ــگری و محی ــرایط گردش ــرد، ش ــن ف ــده بی ــل پیچی تعام
ــد  ــی ده ــان م ــا نش ــش ه ــه پژوه ــن رابط ــود دارد. در ای وج
بیــش از دو ســوم معلولیــن اگــر احســاس کننــد محــل اقامــت 
مناســبی خواهنــد داشــت بیشــتر مســافرت مــی کننــد. بــه طور 
کلــی کــم و بیــش در طراحــی و معمــاری هتــل هــا بخــش های 
ــده  ــول طراحــی ش ــر معل ــراد غی ــرای اف ــات ب ــف و امکان مختل
ولــی متاســفانه کمتــر بــرای مســافران دارای معلولیــت تدابیــری 
ــر فیزیکــی متناســب  ــا تغیی ــه ب ــه البت اندیشــه شــده اســت ک
بــا شــرایط افــراد معلــول در هتــل هــا زمینــه ورود ایــن افــراد 
ــا در  ــازی ه ــب س ــن تناس ــت ای ــود و الزم اس ــی ش ــم م فراه
قســمت هــای مختلــف هتــل از جملــه پارکینــگ، ورودی هتــل، 
ــام و دستشــویی  ــا و حم ــاق ه ــرش و آسانســور، ات بخــش پذی

ایجــاد شــود.
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موانع توسعه گردشگری پزشکی در ایران 

خانم  دکرت سمیرا رئوفی

کارشناس مدیریت بیامرستان رشکت سفیران سالمت کویر

مقدمه:

جهانــی شــدن خدمــات ســالمت شــکل جدیــدی از گردشــگری 
ــه در  ــت ک ــود آورده اس ــالمت وج ــگری س ــام گردش ــه ن را ب
ســال های اخیــر رشــد چشــمگیری داشــته اســت، گردشــگری 
پزشــکی را بــه عنــوان جابجایــی موقتــی بیمــاران بــه خــارج از 
نظــام ســالمت کشــور مبــدا یــا محــل زندگــی توصیــف می کنند.

ــن  ــا باالتری ــات را ب ــه خدم ــی ب ــکی دسترس ــگری پزش گردش
ــرای  ــن صــف انتظــار ب ــن قیمــت و کمتری ــت و پایین تری کیفی
ــا  ــه ب ــی ک ــداد بیماران ــد، تع ــان گردشــگران فراهــم می کن درم
ــر  ــه کشــورهای دیگ ــی ب ــات درمان ــه خدم ــدف دسترســی ب ه
مســافرت می کننــد، ســالیانه افزایــش پیــدا می کننــد و انتظــار 
ــر هــم شــود. تخمیــن  مــی رود کــه در ســال های آینــده بیش ت
زده شــده اســت کــه ســالیانه 14-16 میلیــون بیمــار در سراســر 
ــات  ــتجوگر خدم ــان جس ــای کشورش ــارج از مرزه ــان درخ جه

پزشــکی بــوده انــد.
بنابرایــن صنعــت گردشــگری پزشــکی یــک بخــش روبــه 
ــر از جنبه هــای  ــرات آن فرات ــی اســت و اث ــازار جهان رشــد در ب
اقتصــادی وتجــاری اســت، بــا افزایــش تقاضــا بــرای گردشــگری 
و نقــش برجســته صنعــت گردشــگری، کشــورهای زیادی ســعی 
کرده انــد از ایــن پتانســیل در راســتای توســعه اقتصــادی، 
ــن  ــت بی ــد و رقاب ــره ببرن ــاخت ها به ــد زیرس ــی و رش اجتماع
کشــورها بــه ویــژه کشــورهای در حــال توســعه در آســیا بــرای 
ــا  ــت. گزارش ه ــده اس ــدید ش ــالمت تش ــگران س ــذب گردش ج
نشــان می دهــد کــه ارزش بــازار جهانــی گردشــگری پزشــکی در 
ســال 2016حــدود 61.1 میلیــارد دالر بــوده و بــرآورد می شــود 
کــه بــا نــرخ رشــد ترکیبــی 15% بــه 165.3میلیار دالر در ســال 
2023 برســد. کشــورهای هنــد، ســنگاپور، تایلنــد و فیلیپیــن در 
آســیا بــه مقصــد برتــر گردشــگری پزشــکی بــرای افــرادی کــه 
ــل  ــتند، تبدی ــکی هس ــی پزش ــای تخصص ــال مراقبت ه ــه دنب ب

ــش  ــی افزای ــه معن ــش ب ــن بخ ــرمایه گذاری در ای ــده اند. س ش
ــه صــورت  ــد ارزی و ب ــش درآم ــات، افزای ــود خدم ــد، بهب درآم

کلــی رونــق گردشــگری می شــود. 

ــیل  ــران پتانس ــه، ای ــورهای منطق ــایر کش ــا س ــه ب در مقایس
جذابــی بــرای توســعه گردشــگری درمانــی شــامل تنــوع 
اکولوژیکــی بــاال و طبیعــت چهــار فصــل. منابــع طبیعــی غنــی و 
ــه  فــراوان، چشــمه های آب معدنــی، هزینــه پاییــن و مقــرون ب
صرفــه بــودن خدمــات ســالمت، شــهرت بیــن المللــی پزشــکان، 
ــب(  ــد و قل ــد کب ــی )پیون ــای جراح ــق در رویه ه ــرد موف عملک
در ســطح جهانــی و صــف انتظــار پاییــن بــرای درمــان را دارد، 
ــران  ــوه کشــور ای ــوان بالق ــن پتانســیل ها و ت ــود ای ــا وج ــا ب ام
ــاخص  ــاس MTI )ش ــکی براس ــگری پزش ــعه گردش ــرای توس ب
گردشــگری پزشــکی، ایــران جــزء 30 کشــور اول مقصــد 
ــوده  ــال 2016 نب ــده در س ــی ش ــکی  ارزیاب ــگران پزش گردش
اســت. هرچنــد در ســال های اخیــر اقداماتــی را بــرای افزایــش 
ــت،  ــام داده اس ــکی انج ــگری پزش ــت گردش ــازار صنع ــهم ب س
امــا بــا موانــع جــدی شــامل الزامــات بیــن المللــی و ســاختاری 
بــرای مشــارکت در بــازار جهانــی، ضعــف نظــام مدیریــت 
اطالعــات ویــژه گردشــگری پزشــکی، فقــدان متخصصــان 
ماهــر در ایــن زمینــه، کمبــود برنامه هــای آموزشــی، مشــکالت 
سیاســی، مدیریــت، داللــی، حمــل و نقــل، فرهنــگ، بازاریابــی 

ــوده اســت. ــه رو ب روب
در طــی ســال های اخیــر مطالعــات متعــددی بــا هــدف 
شناســایی چالش هــا و موانــع توســعه گردشــگری پزشــکی 
ــرای مثــال ایــزدی و همــکاران  در ایــران انجــام شــده اســت. ب
بــرای  مســئول  ســازمان های  بیــن  هماهنگــی  در  ضعــف 
نامناســب، آمــوزگار و  گردشــگری پزشــکی و برنامه ریــزی 
همــکاران تبلیغــات و بازاریابــی ضعیــف، ضعــف پوشــش بیمه ای، 
ناپایــداری سیاســی، ضعــف نیــروی انســانی متخصــص، بازاریابی 
ناکافــی، عــدم رعایــت اســتانداردهای بیــن المللــی و ضعــف زیــر 
ــگری  ــای گردش ــوان چالش ه ــه عن ــی را ب ــاخت های اطالعات س
همــکاران  و  مومنــی  کرده انــد.  ذکــر  ایــران  در  پزشــکی 
در موانــع توســعه گردشــگری پزشــکی در ایــران را شــامل 
ــی،  ــکالت دالل ــگ، مش ــی، فرهن ــن الملل ــائل بی ــی، مس بازاریاب
مدیریــت، حمــل و نقــل و مســائل سیاســی بیــان کرده انــد. هــر 
ــای  ــا و نمونه ه ــه زمینه ه ــه ب ــا توج ــات ب ــن مطالع ــدام از ای ک
متفــاوت، موانــع و چالش هــای مختلفــی را ذکــر کرده انــد، امــا 

تاکنــون مطالعــه  ای کــه بتوانــد تصویــر جامعــی از موانــع توســعه 
گردشــگری پزشــکی در ایــران ارائــه دهــد، انجــام نشــده اســت، 
لــذا ایــن مطالعــه بــر آن اســت تــا بــا رویکــرد مــرور نظام منــد 
ــای توســعه گردشــگری  ــع و چالش ه ــل و ســنتز موان ــه تحلی ب
پزشــکی در ایــران بپــردازد، تــا ضمــن ارائــه تصویــری جامــع از 
ایــن عوامــل بــه توســعه گردشــگری پزشــکی ایــران بــا تمرکــز 

ــر رفــع یــا کاهــش اثــر ایــن عوامــل کمــک کنــد. ب

یافته ها:

ــا  ــی از یافته ه ــم اصل ــه ت ــده، س ــه ش ــوب ارائ ــاس چارچ براس
شــامل عوامــل زیرســاختی، عوامــل  مرتبط بــا دولت )فرابخشــی( 
ــا نظــام ســالمت )درون بخشــی( اســتخراج  و عوامــل مرتبــط ب

شــدند. 

1.عوامل زیرساختی

عوامــل زیرســاختی شــامل چهارســاب تــم، زیرســاخت های پایه، 
بازاریابــی، رقابــت پذیــری و نظــام اطالعاتــی و آمــار بود. 

زیرساخت های پایه:
حمــل و نقــل هوایــی ضعیــف و نداشــتن خطــوط هوایــی 
بین المللــی کافــی یکــی از عوامــل مرتبــط بــا زیرســاخت های پایه 
اســت کــه در حــدود نیمی از مقاالت روی آن تاکید شــده اســت. 
ــی از  ــات اقامت ــا و امکان ــودن هتل ه ــب ب ــدی نامناس ــل بع عام
ــوب  ــی مطل ــات رفاه ــتان ها و خدم ــل بیمارس ــود هت ــر نب نظ
گردشــگران ســالمت و همراهانشــان می باشــد. همچنیــن بایــد 
بــه ایــن عوامــل نقــل و انتقــال ضعیــف بیمــاران از نظــر ضعــف 
ــب  ــرد. نامناس ــه ک ــز اضاف ــار را نی ــت بیم ــازوکارهای هدای س
بــودن تســهیالت ســخت افــزاری از نظــر توســعه نیافتــه بــودن 
ایــن تســهیالت و اســتاندارد نبــودن قیمــت خدمات گردشــگری 
ــا قیمت هــای متفــاوت از ســایر عوامــل ایــن  و ارائــه خدمــات ب

ــد.  ــمت می باش قس

بازاریابی:
 تبلیغــات نامناســب پرتکرارتریــن عامــل در ایــن قســمت اســت، 
ــل  ــت. عام ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــاالت ب ــت مق ــه در اکثری ک
پرتکــرار بعــدی فرآیندهــای بازاریابــی نامناســب و ناکافــی 
از نظــر ضعــف گردشــگری پزشــکی ایــران در زمینــه بازاریابــی 

ــن  ــر ای ــم دیگ ــل مه ــی از عوام ــد. یک ــی می باش ــن الملل بی
ســاب تــم ضعــف برندســازی بــرای خدمــات تشــخیصی بالینــی 
ــدی  ــران دارای برن ــی ای ــم  می باشــد. به طــور کل شــاخص و مه
ــود  ــی خ ــی و جراح ــا بالین ــخیصی ی ــات تش ــه خدم در زمین
نیســت. فعالیــت غیررســمی دالالن و واســطه های غیرمجــاز در 
ــر از  ــی دیگ ــمی یک ــای غیررس ــکی در بازاره ــگری پزش گردش
عوامــل ایــن قســمت اســت. ضعــف در شــناخت کافــی بازارهــای 
ــن  ــل ای ــایر عوام ــدف از س ــای ه ــدی بازاره ــدف و اولویت بن ه

ــم می باشــد. ســاب ت

رقابت پذیری:
توانمنــدی ناکافــی در رقابــت پذیــری باتوجــه بــه افزایــش تــوان 
رقابتــی رقبــا و ظهــور رقبــای جدیــد، پرتکرارتریــن عامــل ایــن 
ــی در کشــورهای  ــن الملل ــرمایه گذاری بی ــم اســت. س ــاب ت س
ــی  ــکا در برخ ــرمایه گذاری آمری ــال س ــوان مث ــه عن ــه ب منطق
ــش  ــن بخ ــای ای ــر از چالش ه ــی دیگ ــایه یک ــورهای همس کش
ــگری  ــاخت های گردش ــت زیرس ــدی تقوی ــل بع ــد. عام می باش
کشــورهای رقیــب در منطقــه باتوجــه بــه ســرمایه گذاری 

ــن بخــش  اســت. گســترده در ای

نظام اطالعاتی و آماری:
فقــدان نظامــی جهــت ثبــت اطالعــات و آمــار بیمــاران خارجــی 
ــن  ــخص در ای ــتورالعمل مش ــودن دس ــود نب ــه موج ــه ب باتوج
ــدم  ــد، ع ــمت می باش ــن قس ــل ای ــن عام ــه، پرتکرارتری زمین
انجــام رضایــت ســنجی از بیمــاران خارجــی و در نتیجــه فقــدان 
پاســخگویی بــه گردشــگران ناراضــی و فالــواپ ضعبــف بیمــاران 
ــاری  ــی و آم ــام اطالعات ــا نظ ــط ب ــل مرتب ــر از عوام ــی دیگ یک
اســت. ضعــف زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات در مراکــز ارائــه 
خدمــات در بهره بــرداری مناســب از فضــای مجــازی و اینترنــت 
نیــز دیگــر عامــل مهــم ذکــر شــده در ایــن قســمت می باشــد. 

2.عوامل مرتبط با دولت )فرابخشی(

ایــن تــم شــامل پنــج ســاب تــم اصلی مســائل سیاســی، مســائل 
مدیریــت، مســائل اقتصــادی، مســائل امنیتــی، سیاســت گذاری 
و برنامه ریــزی بــود و منظــور از آنهــا عواملــی اســت کــه ناشــی 
ــای  ــتای ارتق ــت در راس ــی دول ــا ناکاف ــف ی ــرد ضعی از عملک

ــند. ــکی می باش ــگری پزش گردش
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مسائل سیاسی و روابط بین المللی:
ــل  ــن عام ــور  اصلی تری ــی کش ــات سیاس ــدم ثب ــداری و ع ناپای
مرتبــط بــا مســائل سیاســی و روابــط بیــن المللــی اســت. ارائــه 
تصویــر نامناســب از ایــران در رســانه های غربــی، نگــرش 
سیاســی و امنیتــی نســبت بــه مقولــه گردشــگری و بــه تبــع آن 
گردشــگری پزشــکی، مســائل ناشــی از تداخــل وظایــف حــوزه 
سیاســی گردشــگری و ســالمت بــه دلیــل ابهــام و نبــود تفاهــم 
ســر وظایــف و اختیــارات نهادهــای متولــی، محدودیــت روابــط 
ــکاری  ــف هم ــا ضع ــایر کشــورها و نهایت ــا س ــران ب ــی ای خارج
ــر  ــد WTO  از دیگ ــازمان هایی مانن ــا س ــران ب ــی ای و هماهنگ

ــع مهــم توســعه گردشــگری پزشــکی ایــران اســت. موان

مسائل مدیریتی:
عــدم ثبــات و پایــداری مدیریتــی در کلیه ســطوح پــر تکرارترین 
عامــل ایــن ســاب تــم می باشــد. مشــکالت نظــام اداری ماننــد، 
ــده  ــم گیرن ــای تصمی ــدی نهاده ــاختاری و ناکارآم ــف س ضع
نامه هــای موجــود و مدیریــت ضعیــف  و بی ثباتــی آییــن 
عملیاتــی بــا توجــه بــه نبــود توانایــی عملیاتــی اجرایــی کافــی 
ــگری  ــوزه گردش ــی در ح ــردی و عملیات ــه راهب ــدان برنام و فق
پزشــکی از ســایرچالش های اشــاره شــده در  ایــن قســمت 

می باشــد.

مسائل اقتصادی:
ــن  ــکی در ای ــگری پزش ــعه گردش ــع توس ــن مان ــر تکرارتری پ
قســمت مشــکالت اقتصــادی ایجــاد شــده ناشــی از تحریم هــای 
بیــن المللــی علیــه ایــران اســت. یــک عامــل داخلــی دیگــر در 
ایــن قســمت مطــرح شــده و آن هــم محدودیت هــای اقتصــادی 
و حمایــت مالــی ناکافــی دولــت از ایــن بخــش اســت کــه ناشــی 
از نامشــخص بــودن ســهم ایــن بخــش در اقتصــاد کشــور اســت. 

مسائل امنیتی:
ــتی  ــی و تروریس ــائل امنیت ــامل مس ــمت ش ــن قس ــل ای عوام
ناشــی از ناامنــی منطقــه خاورمیانــه و قاچــاق مــواد مخــدر بــه 
ــت. ــکی اس ــگری پزش ــش گردش ــب پوش ــور در قال ــل کش داخ

سیاست گذاری و برنامه ریزی:
ــای  ــرای ارتق ــی ب ــن بخش ــی بی ــکاری و هماهنگ ــف هم ضع

صنعــت گردشــگری پزشــکی پــر تکرارتریــن عامــل ایــن 
قســمت می باشــد کــه در اکثریــت مقــاالت بــه آن اشــاره شــده 
اســت. فقــدان برنامــه جامــع و مــدون بــرای توســعه گردشــگری 
پزشــکی از نظــر نداشــتن اســتراتژی های مشــخص در ســطوح 
بیــن المللــی، ملــی و منطقــه ای، قوانیــن و مقــررات ناکارآمــد، 
ــوان  ــه عن ــکی ب ــگری پزش ــت از گردش ــد دول ــت ناکارآم حمای
ــر  ــمی، از دیگ ــای رس ــت از واحده ــت دول ــدم حمای ــال ع مث
عوامــل اشــاره شــده ایــن ســاب تــم می باشــند. ظرفیت ســازی 
ناکافــی از نظــر فقــدان تولیــت مشــخص گردشــگری ســالمت و  
فقــدان حمایــت الزم از بخــش خصوصــی از ســوی دولــت ماننــد 
انجــام فرایندهــای زمــان بــر اخــذ مجــوز جهــت ورود بــه عرصــه 

گردشــگری پزشــکی از ســایر عوامــل می باشــد.

ــالمت )درون  ــام س ــا نظ ــط ب ــل مرتب 3. عوام
ــی( بخش

ســومین و آخریــن تــم شناســایی شــده خــود شــامل ســه ســاب 
تــم بیمــه و تعرفه هــای پزشــکی، اعتباربخشــی بیــن المللــی و 

کیفیــت و مســائل مرتبــط بــا منابــع انســانی می باشــد.

بیمه و تعرفه های خدمات پزشکی: 
فقــدان بیمــه و عــدم پذیــرش پوشــش بیمــه ای گردشــگران و 
ــل  ــا از عوام ــه مســئولیت پزشــکی در صــورت خط ــف بیم ضع
ــودن  ــتاندارد نب ــی و اس ــند. ناهمگون ــه می باش ــا بیم ــط ب مرتب
ــه  ــه گردشــگران پزشــکی ب ــه شــده ب قیمت هــای خدمــات ارائ
دلیــل وجــود قیمت هــای نامتــوازن در بیمارســتان های کشــور، 
ــند،  ــم می باش ــاب ت ــن س ــل ای ــن عوام ــر تکرارتری ــی از پ یک
ــتان  ــایت بیمارس ــات در وب س ــت خدم ــودن قیم ــود نب موج
ــای  ــر تعرفه ه ــارت ب ــدم نظ ــگران و ع ــی گردش ــت آگاه جه
درمانــی از طــرف نهادهــای نظارتــی از دیگــر چالش هــای ایــن 

ــند. ــم می باش ــاب ت س

اعتباربخشی بین الملی و کیفیت: 
ــتان ها از  ــی بیمارس ــن الملل ــی بی ــه اعتباربخش ــتن پروان نداش
نظــر ایجــاد نگرانی هایــی بــرای گردشــگران درخصــوص کیفیــت 
خدمــات پــر تکرارتریــن عامــل ایــن ســاب تــم می باشــد،که در 
بیــش از نیمــی از مقــاالت عنــوان شــده اســت. ضعــف کیفیــت 
و اســتانداردهای مراقبــت پزشــکی از نظــر فقــدان اســتاندردهای 

جهانــی در مراکــز درمانــی یکــی دیگــر از عوامــل ایــن قســمت 
ــی،  ــخیصی درمان ــای تش ــودن تکنولوژی ه ــه روز نب ــد. ب می باش
ضعــف نظــارت بــر مراکــز ارائــه خدمــات از نظــر عــدم طراحــی 
ــمت  ــن قس ــل ای ــارت از عوام ــل نظ ــات قاب ــه خدم ــام ارائ نظ
ــد  ــف فرآین ــی، ضع ــز دولت ــت مراک ــباع ظرفی ــند، اش می باش
ارائــه خدمــات یکپارچــه نبــودن خدمــات نیــز از ســایر عوامــل 
ــت  ــی و کیفی ــن الملل ــی بی ــم اعتباربخش ــاب ت ــا س ــط ب مرتب

هســتند.

منابع انسانی:
پــر تکرارتریــن عامــل قســمت منابــع انســانی تعامــل نامناســب 
ــایی  ــدم شناس ــی و ع ــای فرهنگ ــل تفاوت ه ــه دلی ــنل ب پرس
ــا در  ــه تقریب ــت ک ــی اس ــای خارج ــای بیماره ــق نیازه دقی
ــف در  ــه آن اشــاره شــده اســت. ضع ــاالت ب پنجــاه درصــد مق
مهارت هــای زبــان خارجــی نیــز بــه دلیــل آشــنا نبــودن پرســنل 
بــه زبان هــای خارجــی بــه ِویــژه انگلیســی و عربــی یکــی دیگــر 
ــن قســمت می باشــد. ضعــف مهــارت  ازچالش هــای پرتکــرار ای
تخصصــی پرســنل بالینــی و عــدم توجــه بــه مبحث گردشــگری 
پزشــکی در محتــوای آموزشــی دانشــگاه ها از ســایرعوامل ایــن 

ــند. ــم می باش ــاب ت س

نتیجه گیری: 

ــع توســعه  ــه مان ــی ک ــی اصل ــایی ســه عامل ــه شناس ــه ب باتوج
ــه نظــر مي رســد  ــران شــده اســت ب گردشــگری پزشــکی در ای
سیاســت گذاران بــا اتخــاذ تدابیــري در زمینــه مشــکالت اصلــي 
شناســایي شــده می تواننــد موجــب بهبــود توســعه گردشــگري 
در ایــران شــوند کــه پیشــنهاد مي شــود در راســتاي عوامــل زیــر 
ســاختي بــا بهبــود و توســعه زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات، 
ــگران  ــه گردش ــور را ب ــی کش ــای درمان ــات و توانمندی ه خدم
ــترده  ــات گس ــام تبلیغ ــه انج ــد  و زمین ــی کنن ــالمت معرف س
ــا  ــن ب ــد، همچنی ــم آورن ــی فراه ــگ محل ــا فرهن را متناســب ب
مشــخص کــردن و  گســترش حیطــه  فعالیت هــای آژانس هــای 
گردشــگری و شــرکت های تســهیلگر می تواننــد فعالیــت دالالن 
ــد. در  ــه و مشــکالت ناشــی از آن را کاهــش دهن ــن زمین در ای
زمینــه عوامــل مربــوط بــه دولــت می تــوان بــه درنظــر گرفتــن 
ــه  ــذاری کلی ــالمت، واگ ــگری س ــرای گردش ــاص ب ــه خ بودج
ــه یــک ســازمان واحــد جهــت  ــه گردشــگری ب ــوط ب امــور مرب

ــتان ها  ــهیلگر و بیمارس ــرکت های تس ــرای ش ــوز ب ــدور مج ص
ــط  ــود رواب ــده، بهب ــه ش ــات ارائ ــت خدم ــر کیفی ــارت ب و نظ
داخلــی و خارجــی، تدویــن دســتورالعمل های مربــوط بــه 
ــی و  ــز درمان ــای مراک ــوان راهنم ــه عن ــالمت ب ــگران س گردش
ــی  ــز خصوص ــای مراک ــترش فعالیت ه ــت و گس ــاران، حمای بیم
جهــت ارائــه خدمــت بــه گردشــگران ســالمت و کاهــش زمــان 
ــن  ــرد.  همچنی ــاره ک ــی اش ــتان های دولت ــار در بیمارس انتظ
ــتان ها و  ــه بیمارس ــوط ب ــکالت مرب ــائل و مش ــوص مس در خص
ــا بازنگــری اســتانداردهای  امــور مربــوط بــه درمــان می تــوان ب
ــه  ــزم کــردن بیمارســتان ها ب ــل و مل واحــد بیمــاران بیــن المل
گذرانــدن دوره هــای آموزشــی در زمینــه گردشــگری ســالمت، 
ــی،  ــتورالعمل هایی نظیــر تعرفــه خدمــات درمان تدویــن دس
ــه  ــرای گردشــگران ســالمت و بیم ــان ب ــه درم اســتفاده از بیم
مســئولیت حرفــه ای بــرای ارائــه دهنــدگان خدمــات و تمرکــز 
از   معــدودی  تعــداد  در  ســالمت  گردشــگران  فعالیت هــای 
ــات  ــت خدم ــر کیفی ــتر ب ــارت بیش ــت نظ ــتان ها جه بیمارس
ــود  ــکالت موج ــش مش ــتای کاه ــوان در راس ــده می ت ــه ش ارائ

ــت. گام برداش
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چکیده

گردشــگری ســالمت یکــی از صنایــع در حــال  رشــد جهــان می باشــد. کشــور ایــران بــا برخــورداری از تجهیــزات و تکنولوژی هــای 
ــه ی  ــت ارائ ــرای گردشــگران ســالمت اســت. کیفی ــن کشــورهای مقصــد ب ــر و متخصــص جــزء مهم تری ــا و پزشــکان ماه روز دنی
ــن  ــد. ای ــگری ســالمت می باش ــازار گردش ــعه ی ب ــگران و توس ــل جــذب گردش ــن عوام ــگران از مهم تری ــت گردش ــات و رضای خدم
مطالعــه باهــدف بررســی عوامــل مؤثــر بــر رضایــت گردشــگران ســالمت به واســطه کیفیــت ادراک شــده خدمــات در بیمارســتان های 
منتخــب شــهر مشــهد در ســال 1399 انجــام شــد. ایــن مطالعــه به صــورت توصیفــی، تحلیلــی و بــا اســتفاده از روش میدانــی در 
بیــن گردشــگران ســالمت خارجــی مراجعه کننــده بــه بیمارســتان های منتخــب شــهر مشــهد انجــام گردیــد. نمونــه ی موردمطالعــه 
165 نفــر از گردشــگران ســالمت بودنــد. ابــزار جمــع آوری داده، پرســش نامه ی مطالعــه ی رحمــان در ســال 2019 بــود کــه پــس 
ــادالت  ــی و مع ــار توصیف ــا از آم ــل داده ه ــرای تحلی ــت. ب ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی ــی آن م ــی و پایای ــه، روای ــازی ترجم ــی س از نهای
ــن  ــد از مراجعی ــه 52.7 درص ــن مطالع ــای ای ــاس یافته ه ــر اس ــد. ب ــتفاده ش ــزار AMOS 21 اس ــتفاده از نرم اف ــا اس ــاختاری ب س
خانــم، 75 درصــد متأهــل و 72.7 درصــد از کشــور عــراق مراجعــه کــرده بودنــد. نتایــج تحلیــل مســیر نشــان داد کــه دسترســی 
ــردی  ــن ف ــای بی ــت )B=0.234( و رفتاره ــودن مراقب ــی ب ــت )B=0.29(، فن ــی مراقب ــای منطق ــتان )B=0.44(، هزینه ه ــه بیمارس ب
ــر کیفیــت درک شــده ی خدمــات در بیــن گردشــگران ســالمت دارد. همچنیــن کیفیــت  )B=0.15( تأثیــر مثبــت و معنــی داری ب
ادراک شــده ی خدمــات )B=0.38( تأثیــر مثبــت و معنــی داری بــر رضایتمنــدی گردشــگران خارجــی داشــت. بــا توجــه  بــه شــناخت 
ــاالی پزشــکان و  ــارت و تخصــص ب ــا و مه ــودن هزینه ه ــن ب ــر پایی ــران نظی نســبی گردشــگران از ســازوکارهای نظــام ســالمت ای
کادر درمــان بــه نظــر می رســد بازطراحــی نظــام ارائــه ی خدمــات مراقبتــی و درمانــی بــه گردشــگران ســالمت در جهــت توســعه 
پاســخگویی بــه انتظــارات گردشــگران و افزایــش ســطح رضایتمنــدی آنهــا بایــد در دســتور کار برنامه ریــزان و تصمیــم گیــران ایــن 

حــوزه قــرار گیــرد.
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مقدمه
ــده و در  ــوردار ش ــگرفی برخ ــق ش ــر از رون ــال های اخی ــت در س ــن صنع ــت. ای ــد اس ــال رش ــع در ح ــی از صنای ــگری یک گردش
ــت.  ــه اس ــه قرارگرفت ــود موردتوج ــازار پرس ــک ب ــوان ی ــتند، به عن ــی هس ــب و کاف ــاخت های مناس ــه دارای زیرس ــورهایی ک کش
)دشــمن گیر، 1398(. یکــی از حوزه هــای گردشــگری، گردشــگری ســالمت اســت کــه امــروزه به عنــوان یکــی از صنایــع درآمــدزا 
ــای اقتصــادی  ــدی از مزای ــه بهره من ــد ب ــز در ســطح کالن، عالقه من ــا نی ــا مطرح شــده اســت. بســیاری از دولت ه ــی در دنی و رقابت
ــرای  ناشــی از ایــن صنعــت هســتند و رقابــت فزاینــده ای میــان کشــورهای مختلــف به ویــژه کشــورهای درحال توســعه آســیایی ب

جــذب گردشــگران پزشــکی آغازشــده اســت )حکمــت، 1393(.
ــی گردشــگری،  ــازمان جهان ــد. س ــان گردی ــالدی بی ــچ در ســال 1987 می ــار توســط گودری واژه گردشــگری ســالمت نخســتین ب
گردشــگری ســالمت را به طــور خــاص چنیــن تعریــف می کنــد: اســتفاده از خدماتــی کــه بــه بهبــود یــا افزایــش ســالمتی و روحیــه 
فــرد بــا اســتفاده از آب هــای معدنــی، آب وهــوا یــا مداخــالت پزشــکی منجــر می شــود و در مکانــی کــه خــارج از محــل ســکونت 
ــه طــول می انجامــد )پناهــی، 1397(. بســیاری از عوامــل نظیــر کیفیــت مراقبــت، هزینه هــا، زمــان  فــرد و بیــش از 24 ســاعت ب

انتظــار و فرآیندهــای درمانــی بــر انتخــاب مقصــد گردشــگران ســالمت مؤثــر اســت )راگــری  و همــکاران، 2018(.
در برنامه هــای توســعه ی ایــران در زمینــه بهداشــت و درمــان؛ گردشــگری ســالمت بــا اهــداف اشــتغال زایی، رشــد کیفــی در بخــش 
ســالمت کشــور و نزدیــک شــدن بــه اســتانداردهای جهانــی، کســب درآمــد و ارزآوری، حمایــت از رشــد اقتصــادی و تبدیل شــدن 
بــه قطــب گردشــگری ســالمت در منطقــه در نظــر گرفته شــده اســت. آمارهــا نشــان می دهــد 4% تــا 7% از گردشــگران ورودی بــه 
کشــور جــزء گردشــگران ســالمت بوده انــد و طبــق ســند چشــم انداز 20 ســاله بایــد 700 هــزار تــا یک میلیــون و 400 هــزار نفــر 
از 20 میلیــون گردشــگر خارجــی کــه وارد کشــور می شــوند، در حــوزه گردشــگری ســالمت باشــند )دشــمن گیر، 1398(. ازجملــه 
اســتان های مســتعد گردشــگری ســالمت در ایــران، اســتان خراســان رضــوی اســت. شــهر مشــهد، مرکــز اســتان و قطــب اصلــی 
ــه همــراه وجــود  ــژه ای برخــوردار اســت. ایــن شــرایط ب ــگاه وی ــواع خدمــات پزشــکی در ســطح ملــی و بین المللــی از جای ــه ان ارائ
ــرودگاه بین المللــی و ...(، مراکــز اقامتــی، مراکــز تفریحــی و گردشــگری  زیرســاخت های حمل ونقــل )راه هــای زمینــی، راه آهــن، ف
و به ویــژه گردشــگری مذهبــی توانســته زمینــه جــذب گردشــگر ســالمت را در ایــن شــهر فراهــم آورد )ملکــی، 1395(. همچنیــن 
ــوند  ــی کشــور محســوب می ش ــتی درمان ــای بهداش ــن واحده ــه تری ــر مراجع ــی از پ ــوان یک ــهر به عن ــن ش ــتانی ای ــز بیمارس مراک

)ابراهیــم پــور، 1392(.
در زمینــه ارزیابــی کیفیــت ارائــه خدمــات و تاثیــرآن بــر رضایــت گردشــگران ســالمت ســؤال ایــن اســت کــه چــه ســازوکارهایی 
بــر رضایــت گردشــگران ســالمت به واســطه کیفیــت ادراک شــده خدمــات مؤثــر اســت؟ آز آنجــا کــه گردشــگران ســالمت بــه دنبــال 
ــر پاییــن  ــد کــه عــالوه ب ــن ســرمایه هنگفــت موفق ان ــر هســتند، کشــورهایی در جــذب ای درمان هــای باکیفیــت و قیمــت پایین ت
ــودن پزشــکان ماهــر و برخــورداری از مواهــب و جاذبه هــای طبیعــی، از کیفیــت پذیرفته شــده  ــات؛ دارا ب ــودن قیمت هــای خدم ب
ــه خدمــات نیــز برخــوردار باشــند )حکمــت، 1393؛ رضایــی، 1395(. رقابــت در بیــن بیمارســتان ها جهــت جلــب  جهانــی در ارائ
بیشــتر بیمــار و کاهــش هزینه هــای درمانــی و درنهایــت افزایــش درآمــد بیشــتر منجــر بــه تغییــرات اساســی در ســاختار و عملکــرد 
بیمارســتان ها در ســال های اخیــر شــده اســت، لــذا ارزشــیابی دیــدگاه و نظــرات بیمــاران اعــم از گردشــگران ســالمت از جایــگاه 

ــژه ای برخــوردار می باشــد )عامــری، 1392(. وی
از دالیــل اصلــی مراجعــه گردشــگران ســالمت بــه ایــران می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: کیفیــت بــاالی خدمــات درمانــی 
ــرفته و  ــات پیش ــه خدم ــی ب ــدأ، دسترس ــور مب ــه و کش ــر منطق ــورهای دیگ ــا کش ــه ب ــان و دارو در مقایس ــن درم ــت پایی و قیم
ــا کشــورهای منطقــه ماننــد عــراق، آذربایجــان و  جدیــد پزشــکی، تجهیــزات و کادر درمانــی مناســب، تشــابه فرهنگــی و زبانــی ب
فقــدان پــاره ای از خدمــات پزشــکی، تجهیــزات، متخصصــان پزشــکی و زیربناهــای ســالمت در ایــن کشــورها و همــراه شــدن آن 
ــل  ــه دالی ــا توجــه ب ــران )پناهــی، 1397؛ غالمــی، 1399(. ب ــار تاریخــی و باســتانی در شــهرهای ای ــا جذابیت هــای طبیعــی، آث ب
ذکرشــده و اهمیــت کیفیــت ارائــه ی خدمــات، هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر رضایــت گردشــگران ســالمت 

ــود. ــهد ب ــهر مش ــب ش ــتان های منتخ ــات در بیمارس ــده خدم ــت ادراک ش ــطه کیفی به واس
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ایــن پژوهــش، مطالعــه ای کمــی و از نــوع توصیفــی، تحلیلــی بــود کــه در ســال 1399 به صــورت پیمایشــی در بیــن گردشــگران 
ــام  ــتور( انج ــا، پاس ــر، آری ــج(، مه ــم )ع ــا )ع(، قائ ــام رض ــهد )ام ــهر مش ــب ش ــتان های منتخ ــه بیمارس ــده ب ــالمت مراجعه کنن س
ــتان های  ــه بیمارس ــده ب ــی مراجعه کنن ــالمت خارج ــگران س ــی گردش ــامل تمام ــه، ش ــن مطالع ــش در ای ــه ی پژوه ــت. جامع گرف
منتخــب شــهر مشــهد در نیمــه ی اول ســال 1399 بــود. بــا توجــه  بــه اینکــه در ایــن مطالعــه تعــداد دقیــق اعضــای جامعــه مشــخص 
ــه مجتمــع آموزشــی، پژوهشــی و  ــدگان خارجــی ب ــر از مراجعه کنن ــر روی 30 نف ــوت ب ــک مطالعــه ی پایل ــا اســتفاده از ی ــود؛ ب نب
درمانــی امــام رضــا )ع( شــهر مشــهد حجــم نمونــه موردنیــاز بــا اســتفاده از فرمــول زیــر و در ســطح اطمینــان 95 درصــد محاســبه 
ــی و در  ــر احتمال ــراد به طــور غی ــه اف ــود. در چارچــوب حجــم نمون ــد. همچنیــن روش نمونه گیــری به صــورت در دســترس ب گردی

دســترس انتخــاب شــدند و پرســش نامه توســط آن هــا تکمیــل گردیــد.

ــد  ــه نمودن ــهد مراجع ــهر مش ــب ش ــتان های منتخ ــه بیمارس ــه ب ــالمتی ک ــگران س ــن گردش ــی از بی ــورت میدان ــات به ص اطالع
جمــع آوری گردیــد. بــرای جمــع آوری نظــرات مراجعیــن از پرســش نامه ی مطالعــه محمــد رحمــان )رحمــان؛ 2019( اســتفاده شــد. 
ایــن پرســش نامه دارای 21 ســؤال بــود. در ایــن پرســش نامه از مقیــاس پنج گزینــه ای لیکــرت از کامــاًل موافقــم تــا کامــاًل مخالفــم 
اســتفاده شــد. روش کار بــه ایــن صــورت بــود کــه پــس از مکاتبــه بــا طــراح پرســش نامه و اخــذ مجــوز، پرســش نامه بــا اســتفاده از 
روش اســتاندارد رفــت و برگشــتی از زبــان انگلیســی بــه فارســی ترجمــه شــد؛ به این ترتیــب کــه ابتــدا نســخه اصلــی توســط مترجــم 
از زبــان انگلیســی بــه فارســی ترجمه شــده و ســپس نســخه ترجمه شــده مجــدداً توســط مترجــم مســتقل از مرحلــه ی نخســت، بــه 
زبــان انگلیســی برگردانــده و درنهایــت بــا کنــار هــم قــرار دادن ترجمه هــا و پــس از بحــث پیرامــون تفاوت هــای احتمالــی و انطبــاق 
نســخه اصلــی و نســخه ترجمه شــده از فارســی بــه انگلیســی پرســش نامه موردنظــر تنظیــم شــد. پــس از اخــذ مجوزهــای الزم، بــا 
مراجعــه بــه واحــد گردشــگری ســالمت در بیمارســتان های منتخــب، تکمیــل پرســش نامه ی پژوهــش تــا زمــان جمــع آوری کامــل 
حجــم نمونــه موردنظــر انجــام گردیــد. روایــی نســخه فارســی ابــزار توســط 10 نفــر از صاحب نظــران حــوزه ی گردشــگری ســالمت 
 )AVE( ــس استخراج شــده ــن واریان ــی مرکــب و میانگی ــی همگــرا از شــاخص روای ــرای ســنجش روای ــت. ب ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی م
اســتفاده شــد. بررســی اعتبــار و پایایــی ســازه ها و مناســب بــودن ابــزار، بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ نیــز مــورد ارزیابــی قــرار 
گرفــت. به منظــور تجزیــه تحلیــل اطالعــات از الگــوی معــادالت ســاختاری مبتنــی بــر روش حداکثــر راســت نمایــی اســتفاده شــد. 

ســطح معنــی داری آزمون هــا 0/05 در نظــر گرفتــه شــد. جهــت آنالیــز داده هــا از نرم افــزار AMOS 22 اســتفاده گردیــد.
مدل قابل برآورد مطالعه ی حاضر در تصویر شماره یک نشان داده شده است: 

رضایتمندی گردشگران کیفیت درک شــده

دسرتســی به بیامرســتان

فنی بودن مراقبت های 

درمانی

رفتارهای بین فردی

هزینه های منطقی 

مراقبت

تصویر )1( مدل مفهومی پژوهش
مأخذ: )یافته های پژوهش، 1400(

یافته های پژوهش

یافته هــای مطالعــه نشــان داد کــه ســهم زنــان و مــردان گردشــگر مراجعه کننــده بــه بیمارســتان های منتخــب تقریبــاً برابــر بــوده؛ 
امــا بااین وجــود گردشــگران خانــم بــه تعــداد بیشــتری )52.7 درصــد( بــه بیمارســتان های منتخــب مراجعــه کرده انــد. بیشــترین 
فراوانــی مراجعیــن در بیــن گروه هــای ســنی مربــوط بــه گــروه 38 تــا 45 ســاله بــود کــه حــدود 31 درصــد از تعــداد گردشــگران 
ــا  ــه ســنین 30 ت ــوط ب ــن مرب ــار مراجعی ــن آم ــن کمتری ــی داد. همچنی ــه بیمارســتان های منتخــب را تشــکیل م ــده ب مراجعه کنن
37 ســاله بــود کــه حــدود 10 درصــد از گردشــگران را تشــکیل مــی داد. بیشــترین مراجعیــن بــه بیمارســتان های منتخــب متأهــل 
ــارات  ــت، ام ــراق، کوی ــورهای ع ــب از کش ــتان های منتخ ــه بیمارس ــده ب ــگران مراجعه کنن ــد(. گردش ــر )75 درص ــد. 124 نف بودن
متحــده عربــی، ســوریه و لبنــان بودنــد. بیشــترین مراجعیــن از کشــور عــراق )120 نفــر( و کمتریــن مراجعیــن از کشــور امــارات 
متحــده ی عربــی )5 نفــر( بودنــد. بــر طبــق یافته هــای مطالعــه 23 نفــر از گردشــگران بــه بیمارســتان امــام رضــا )ع(، 33 نفــر بــه 
بیمارســتان قائــم )عــج(، 28 نفــر بــه بیمارســتان مهــر، 36 نفــر بــه بیمارســتان آریــا و 45 نفــر بــه بیمارســتان پاســتور مراجعــه 

کــرده بودنــد. بیشــترین فراوانــی مراجعیــن مربــوط بــه بیمارســتان پاســتور بــا حــدود 28 درصــد از آمــار گردشــگران بــود.
ــورم  ــل ت ــا 0.936 و عام ــگویی کننده از 0.645 ت ــای پیش ــرات متغیره ــه تغیی ــه دامن ــان داد ک ــی نش ــم خط ــون ه ــی آزم ارزیاب
واریانــس آن هــا از 1.118 تــا 1.724 در نوســان بــوده اســت، ایــن یافتــه بیانگــر عــدم وجــود هــم خطــی بیــن متغیرهــای مســتقل 
بــود. بــا توجــه بــه اینکــه متغیرهــای موردمطالعــه بــا اســتفاده از مقیــاس لیکــرت مورداندازه گیــری قرارگرفتــه اســت بــرای آزمــون 
همبســتگی، از آزمــون نــا پارامتریــک اســپیرمن اســتفاده شــد. بــر طبــق یافته هــای مطالعــه، کیفیــت درک شــده خدمــات تنهــا 
بــا فنــی بــودن مراقبت هــای درمانــی همبســتگی مثبــت و معنــاداری داشــت. همچنیــن بیــن کیفیــت درک شــده و رضایتمنــدی 
نیــز همبســتگی معنــی داری مشــاهده گردیــد. در بیــن مؤلفه هــای موردمطالعــه؛ دسترســی بــه بیمارســتان بــا هزینه هــای منطقــی 
مراقبــت، فنــی بــودن مراقبت هــای درمانــی و رفتارهــای بیــن فــردی رابطــه ی مثبــت و معنــی داری داشــت. هزینه هــای منطقــی 
مراقبــت تنهــا بــا فنــی بــودن مراقبت هــای درمانــی و رفتارهــای بیــن فــردی همبســتگی مثبــت و معنــی داری داشــت. یافته هــای 

مربــوط بــه ضرایــب همبســتگی در جــدول شــماره )1( نشــان داده شــده اســت.
جدول شماره )1( آزمون همبستگی اسپیرمن

 دسترسی بهمتغیرها
بیمارستان

 هزینه های
منطقی مراقبت

 فنی بودن مراقبت
های درمانی

 رفتارهای
فردی

 کیفیت
رضایتمندیدرک شده

1.00دسترسی به بیمارستان

1.00**0.357هزینه های منطقی مراقبت

فنی بودن مراقبت های 
درمانی

0.151*0.247**1.00

1.00**0.256*0.177**0.214رفتارهای بین فردی

0.0671.00**0.0540.0930.266کیفیت درک شده

1*0.3110.298*0.8600.023*0.123رضایتمندی

** همبستگی در سطح 0.01 معنی دار است.

* همبستگی در سطح 0.05 معنی دار است
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ــر  ــت ادراک شــده و به صــورت غیرمســتقیم ب ــر کیفی ــل مســیر نشــان داد ســازه های موردبررســی به طــور مســتقیم ب ــج تحلی نتای
ــدی  ــر رضایتمن ــات ب ــوده اســت. ضمــن اینکــه کیفیــت ادراک شــده ی خدم ــده تأثیرگــذار ب ــدی گردشــگران مراجعه کنن رضایتمن
گردشــگران تأثیــر مثبــت و معنــی داری داشــته اســت. بــا توجــه بــه مقــدار آمــاره ی تــی و ضریــب بــرآوردی مثبــت در ســطح 0.95 
اطمینــان، دسترســی بــه بیمارســتان بــر کیفیــت ادراک شــده تأثیــر مثبــت و معنــی داری داشــت.. همچنیــن هزینه هــای منطقــی 
ــر طبــق  ــر مثبــت و معنــی داری داشــت. ب ــر کیفیــت ادراک شــده تأثی ــردی ب ــودن مراقبــت و رفتارهــای بیــن ف مراقبــت، فنــی ب
یافته هــای مطالعــه کیفیــت ادراک شــده بــر رضایتمنــدی گردشــگران ســالمت تأثیــر مثبــت و معنــی داری داشــت. جــدول شــماره 

ــب مســیر و ســطوح معنــی داری را نشــان می دهــد. )2( ضرای

جدول شماره )2( ضرایب برآوردی اثرگذاری مؤلفه ها
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 جدول شماره )3( شاخص های نکویی برازش مدل را نشان می دهد.

جدول شماره )3( شاخص های نکویی برازش مدل

مسیرضریب برآوردیضریب خطاسطح معنی دار

کیفیت درک شده-<دسترسی به بیمارستان0.0010.0750.44

هزینه های منطقی 0.0020.0760.29
مراقبت

کیفیت درک شده-<

کیفیت درک شده-<فنی بودن مراقبت0.0010.0720.2

کیفیت درک شده-<رفتارهای بین فردی0.0050.0740.15

رضایتمندی-<کیفیت درک شده0.0140.0740.38

نتیجه مدل برازش قابل قبول اختصار نام شاخص گروه بندی شاخص ها 

تایید 1.62 مقدار بین 1 تا 3 /df2x کای اسکوئر بهنجار شده به درجه آزادی

ی 
ها

ص 
اخ

ش
صد

قت
ش م

راز
ب

تایید 0.059 RMSEA>0.01 RMSEA ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
تایید 0.73 باالتر از 50 صدم PNFI شاخص برازش مقتصد هنجار شده

تایید 0.95 NNFI>0.09 NNFI شاخص برازش هنجار نشده

ش 
راز

ی ب
ها

ص 
اخ

ش
قی

طبی
تاییدت 0.95 NFI>0.90 NFI شاخص برازش هنجار شده

تایید 0.96 CFI>0.90 CFI شاخص برازش تطبیقی

تایید 0.952 IFI>0.90 IFI شاخص برازش افزایشی
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بحث و نتیجه گیري

ــات در  ــده ی خدم ــت ادراک ش ــطه ی کیفی ــالمت به واس ــگران س ــت گردش ــر رضای ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــدف بررس ــه باه ــن مطالع ای
بیمارســتان های منتخــب شــهر مشــهد انجــام شــد. در ایــن مطالعــه تأثیــر مؤلفه هــای دسترســی بــه بیمارســتان، منطقــی بــودن 
ــر  ــات به طــور مســتقیم و ب ــت ادراک شــده ی خدم ــر کیفی ــردی ب ــن ف ــای بی ــت و رفتاره ــودن مراقب ــی ب ــی، فن ــای درمان هزینه ه

ــت. ــرار گرف ــور غیرمســتقیم موردبررســی ق ــگران به ط ــدی گردش رضایتمن
ــه بیمارســتان های منتخــب شــهر مشــهد  ــوان گردشــگر ب ــردان به عن ــان بیشــتر از م ــه زن ــه ی حاضــر نشــان داد ک ــج مطالع نتای
مراجعــه کــرده بــودن )52%(؛ امــا در مطالعــه ی محمــدی و همــکاران بیشــتر مراجعیــن مــرد بودنــد )63%( )محمــدی، 1398(. 
ایــن اختــالف را می تــوان بــه تفــاوت در جمعیــت هــدف مطالعــه ی حاضــر بــا مطالعــه ی مذکــور نســبت داد زیــرا مطالعــه ی حاضــر 
بــر روی تمامــی گردشــگران مراجعه کننــده بــه بیمارســتان های منتخــب شــهر مشــهد انجام شــده اســت امــا مطالعــه ی محمــدی 
ــگران  ــد از گردش ــه 42 درص ــان داد ک ــر نش ــه ی حاض ــای مطالع ــود. یافته ه ــه ب ــورت گرفت ــی ص ــگران عراق ــر روی گردش ــا ب تنه
مراجعه کننــده در گــروه ســنی 30 تــا 45 ســال قــرار دارنــد درحالی کــه مطالعــه ی پناهــی و همــکاران تنهــا 28 درصــد گردشــگران 
ــز شــاید  ــاوت در ترکیــب ســنی مطالعــه ی مذکــور و مطالعــه ی حاضــر نی ــرار داشــت )پناهــی، 1394(. تف ــن گــره ســنی ق در ای
بــه دلیــل ماهیــت نــوع گردشــگران موردمطالعــه باشــد. همان طــور کــه در مطالعــه ی پناهــی و همــکاران نشــان داده شــده اســت 
ــی  ــه گردشــگران ســالمت و درمان ــری نســبت ب ــران معمــوالً در گروه هــای ســنی باالت ــه ای گردشــگران تفریحــی مراجعه کننــده ب
قــرار دارنــد. بــر طبــق یافته هــای مطالعــه ی حاضــر دسترســی بــه بیمارســتان به عنــوان یکــی از مؤلفه هــای اثرگــذار بــر کیفیــت 
ادراک شــده ی خدمــات تأثیــر مثبــت و معنــی داری بــر کیفیــت ادراک شــده به طــور مســتقیم و رضایتمنــدی گردشــگران ســالمت 
به طــور غیرمســتقیم داشــته اســت. یافته هــای مطالعــه ی آقایــی و همــکاران نیــز نشــان داد کــه بیــن میــزان دسترســی بــه خدمــات 
و تســهیالت و رضایــت گردشــگران ارتبــاط معنــی داری وجــود دارد )محمــدی، 1398(. بااین وجــود یافته هــای مطالعــه ی امیــری 
ــا و  ــش هتل ه ــن پراکن ــاق بی ــن انطب ــی و همچنی ــتی درمان ــات بهداش ــه خدم ــا ب ــی هتل ه ــه دسترس ــان داد ک ــکاران نش و هم
بیمارســتان ها و توزیــع خدمــات عمومــی در شــهر مشــهد وجــود نــدارد. ایــن مطالعــه نشــان داد کــه محــالت شــهر مشــهد ازنظــر 
برخــورداری بــه خدمــات بهداشــتی درمانــی و خدمــات عمومــی از وضعیــت نامناســبی برخوردارنــد بــه صورتــی کــه ایــن موضــوع 
ــن خــود یکــی از ضعف هــای گردشــگری ســالمت در  ــی شــده اســت و ای ــات بهداشــتی درمان ــه خدم ــاوت دسترســی ب باعــث تف

شــهر مشــهد اســت )امیــری، 1395(.
ــر  ــی داری ب ــر معن ــتقیم تأثی ــور مس ــت به ط ــی مراقب ــای منطق ــه هزینه ه ــان داد ک ــر نش ــه ی حاض ــای مطالع ــن یافته ه همچنی
ــت.  ــته اس ــی داری داش ــر معن ــگران تأثی ــدی گردش ــر رضایتمن ــز ب ــور غیرمســتقیم نی ــت دارد و به ط ــده ی خدم ــت ادراک ش کیفی
کشــورهای درحال توســعه بــه علــت دسترســی بــه نیروهــای کار ماهــر و حرفــه ای بــا هزینــه مناســب می تواننــد بــا قیمــت پاییــن، 
خدمــات باکیفیــت را ارائــه کننــد و اغلــب ایــن کشــورها از ایــن فرصــت بــه وجــود آمــده بــرای توســعه نظــام گردشــگری خــود 
بهــره می گیرنــد. درواقــع تفــاوت معنــی دار در هزینــه مراقبت هــا و همچنیــن افزایــش تقاضــا بــرای خدمــات درمانــی غیرضــروری 

ــوده اســت )دشــمن گیر، 1398(. ــرای کشــورهای درحال توســعه در حیطــه گردشــگری ســالمت ایجــاد نم ــی را ب فرصت
بــر طبــق نتایــج پژوهــش حاضــر فنــی بــودن مراقبــت بــر کیفیــت ادراک شــده ی خدمــات و رضایتمنــدی گردشــگران ســالمت تأثیــر 
ــل  ــن عام ــزد مشــتریان مهم تری ــز نشــان داد کــه در ن ــزی و همــکاران نی مثبــت و معنــی داری داشــت. یافته هــای مطالعــه ی عزی
رضایت بخــش شایســتگی حرفــه ای پزشــکان و کارکنــان بــود. همچنیــن دویجــا و همــکاران نشــان دادنــد کــه ارتبــاط مناســب بــا 
ــری  ــات دیگ ــه ای در تحقیق ــتگی حرف ــت شایس ــد. اهمی ــش ده ــکان را پوش ــی پزش ــی و تخصص ــای فن ــد ضعف ه ــار نمی توان بیم
همچــون پــوری و همــکاران و کلــروزی و همــکاران نیــز موردتوجــه قرارگرفتــه اســت )عزیــزی، 1394(. نصیــری پــور و همــکاران 
در مطالعــه ای بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه به کارگیــری تجهیــزات پزشــکی بــا تکنولــوژی پیشــرفته و مطابــق بــا اســتانداردهای 
جهانــی و همچنیــن ارزان تــر بــودن )رقابتــی بــودن( هزینــه خدمــات پزشــکی نســبت بــه ســایر کشــورها و شــفاف نمــودن هزینــه 
درخواســتی از بیمــاران خارجــی از مهم تریــن عوامــل افزایــش جــذب بیمــاران خارجــی بــوده و موجــب توســعه توریســم درمانــی 
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ــت را در  ــه بیمــاران بیشــترین رضای ــج اســت ک ــن نتای ــز در راســتای همی ــژاد نی می شــود )پناهــی، 1397(. یافته هــای حاجــی ن
ــروی، 1392(. ــته اند )پی ــاز داش ــای موردنی ــه مراقبت ه ــی ارائ ــد فن بع

نتایــج مطالعــه ی حاضــر نشــان داد کــه رفتارهــای بیــن فــردی تأثیــر معنــی داری بــر کیفیــت ادراک شــده ی خدمــات و بــر ســطح 
ــات،  ــده ی خدم ــان ارائه کنن ــاری کارکن ــرد رفت ــی عملک ــازمان های خدمات ــته اســت. در س ــگران ســالمت داش ــدی گردش رضایتمن
ــون  ــواردی چ ــات، م ــوع از خدم ــن ن ــد. ای ــکیل می ده ــتری را تش ــیله مش ــده به وس ــات درک ش ــت خدم ــی از کیفی ــش مهم بخ
توانمنــدی و شایســتگی ارائــه خدمــت، نحــوه ی برخــورد، دلجویــی از بیمــار، رفتــار دوســتانه و از ایــن  قبیــل را دربــر می گیــرد. ایــن 
نــوع خدمــات و نحــوه ی ارائــه آن، در بیشــتر مــوارد بــه خــود پزشــک مربــوط نیســت و ناشــی از ســایر عوامــل انســانی و غیرانســانی 
ــه ایــن خدمــات  فراینــد درمــان بیمــار و گردشــگر ســالمت می باشــد و همان طــور کــه نتایــج ایــن فرضیــه نشــان داد، نحــوه ارائ
بــر رضایــت گردشــگران ســالمت اثــر مثبــت و مســتقیم دارد )پرویــن، 1396(. نتایــج مطالعــه لیــو و وانــگ نشــان داد کــه بیمــاران 
ــت  ــار رضای ــه بیم ــوزش ب ــه و از آم ــه انجام وظیف ــار و احســاس مســئولیت نســبت ب ــا بیم ــاط ب ــد ارتب ــت بیشــتری را در بع رضای

کمتــری داشــتند )پیــروی، 1392(.
ــدی گردشــگران  ــر رضایتمن ــی داری ب ــت معن ــر مثب ــات تأثی ــت ادراک شــده ی خدم ــه ی حاضــر کیفی ــای مطالع ــق یافته ه ــر طب ب
ــات پزشــکی  ــات )خدم ــت درک شــده خدم ــه کیفی ــی و همــکاران نشــان داد ک ــه محب ــای مطالع ســالمت داشــته اســت. یافته ه
ــت گردشــگران  ــر مثبــت رضای ــن فرضیه هــای اث ــی دارد. همچنی ــر مســتقیم و مثبت ــت گردشــگران اث ــر رضای ــات( ب ــه خدم و ارائ
ــه مراکــز درمانــی و  ــه مراکــز درمانــی و کارکنــان آن هــا تائیــد گردیــد. اثــر اعتمــاد گردشــگران ســالمت ب ــر اعتمــاد ب ســالمت ب
کارکنــان ایــن مراکــز، بــر بازگشــت مجــدد آن هــا بــه ایــران نیــز مــورد تائیــد قــرار گرفــت )پرویــن، 1396(. در همیــن راســتا هاکــو 
و خــان در مطالعــه ای بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر وفــاداری گردشــگر از مقاصــد گردشــگری مالــزی پرداختنــد. نتایــج مطالعــه ی 
ــت  ــاداری و رضای ــا وف ــت ب ــک رابطــه ی مثب ــات ی ــت خدم ــت شــده و کیفی ــر از مقصــد، ارزش دریاف ــه تصوی ــا نشــان داد ک آن ه

ــزی دارد )پناهــی، 1394(. گردشــگر در مال

جمع بندی و ارائه پیشنهادها

رشــد گردشــگری ســالمت بــه معنــای ایجــاد تقاضــای هم زمــان بــرای هــر دو حــوزه پزشــکی و گردشــگری اســت. بدیــن معنــا کــه 
مخــارج گردشــگران ســالمت از طریــق دو شــریان اصلــی اقتصــاد یعنــی ســالمت و گردشــگری و ســپس صدهــا شــریان فرعــی بــه 
اقتصــاد کشــور تزریــق می شــود. بــر اســاس همیــن منطــق ضریــب تکاثــری گردشــگری ســالمت نســبت بــه ســایر انــواع گردشــگری 
ــد.  ــل می کن ــق اقتصــادی کشــور تبدی ــت رون ــل در جه ــی بی بدی ــه فرصت ــی، گردشــگری ســالمت را ب ــن ویژگ ــر اســت و ای باالت
همچنیــن در حــوزه گردشــگری ســالمت فصلــی نبــودن تقاضــا به طــور ویــژه ای نمــود پیــدا می کنــد. در حقیقــت برخــالف ســایر 
ــودن ماهیــت محصــول گردشــگری  ــد؛ ضــروری ب ــی لوکــس به حســاب می آین ــه از منظــر اقتصــادی محصول ــواع گردشــگری ک ان

ســالمت، مشــتری را نــا گریــز بــه اســتفاده از محصــول می کنــد )میرانــی، 1398(.
پیشــنهاد می شــود زیرســاخت های توســعه ی گردشــگری ســالمت بــر مبنــای انتظــارات و نیازهــای گردشــگران بازآرایــی گــردد... 
ــر تقاضــای مراقبت هــای درمانــی توســط  ــه ی خدمــات یکــی از مهم تریــن مؤلفه هــای اثرگــذار ب ــه اینکــه کیفیــت ارائ ــا توجــه ب ب
ــعه ی  ــت توس ــا جه ــن راهبرده ــی از مهم تری ــات یک ــت خدم ــود کیفی ــی و بهب ــزی، ارزیاب ــت؛ برنامه ری ــالمت اس ــگران س گردش
گردشــگری ســالمت اســت. دسترســی بــه ســطوح مختلــف مراقبتــی و درمانــی، هزینه هــای منطقــی مراقبــت، اســتفاده از تجهیــزات 
و تکنولوژی هــای روز دنیــا جهــت تشــخیص و درمــان بیماری هــا و توجــه بــه نیازهــای غیــر بالینــی بیمــاران از مهم تریــن عوامــل 
ــت  ــت کیفی ــر مثب ــت و تأثی ــه اهمی ــا توجــه  ب ــات ارائه شــده می باشــد. ب ــت خدم ــر درک گردشــگران ســالمت از کیفی ــذار ب اثرگ
ادراک شــده بــر رضایتمنــدی گردشــگران ســالمت و تأثیــر رضایتمنــدی بــر وفــاداری مشــتری، توجــه بــه اجــزاء و ابعــاد کیفیــت 

درک شــده در جهــت توســعه ی بــازار گردشــگری ســالمت بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد.
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چکیده

ــای تخصصــی  ــاری مشــتریان کلینیک ه ــالت رفت ــی و تمای ــوش عاطف ــی باه ــوش بازاریاب ــه بررســی رابطــه ه ــش ب ــن پژوه در ای
زیبایــی در مشــهد پرداختــه  شــد. کــه بــرای تحقــق ایــن هــدف نمونــه ای بــه تعــداد 384 نفــر بــا روش نمونه گیــری در دســترس 
انتخــاب گردیــد. بــرای اندازه گیــری متغیرهــای ایــن پژوهــش از پرسشــنامه اســتفاده شــد. روش هــای آمــاری استفاده شــده در ایــن 
پژوهــش همبســتگی پیرســون و رگرســیون اســتفاده شــد کــه نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد هــوش بازاریابــی می توانــد باهــوش 
ــی  عاطفــی و تمایــالت رفتــاری مشــتریان ارتبــاط مســتقیم و معنــاداری داشــته باشــد بدیــن معنــا کــه از طریــق هــوش بازاریاب

ــا داد. ــد ارتق ــرای خری ــوب ب ــاری مشــتریان را به صــورت مطل ــالت رفت ــوان هــوش عاطفــی را افزایــش و تمای می ت
واژگان کلیدی: هوش بازاریابی، هوش عاطفی، تمایالت رفتاری مشتریان، کلینیک های تخصصی زیبایی

مقدمه

ــه  ــی و ورود ب ــای بین الملل ــه بازاره ــه ب ــن توج ــت و همچنی ــکل گیری اس ــال ش ــور در ح ــع کش ــدن صنای ــی ش ــه رقابت ازآنجاک
ــودن آن در کشــور،  ــه بدیــع ب ــا توجــه ب ــذا موضــوع هــوش بازاریابــی ب ســازمان تجــارت جهانــی از اهــداف مهــم کشــور اســت، ل
ــا در  ــه آن ه ــات و بینشــی اســت کــه ب ــا اطالع ــران ب ــی، آگاه کــردن مدی ــد. هــدف هــوش بازاریاب ــدا می کن اهمیــت بیشــتری پی
ــت  ــی و قابلی ــوان توانای ــوش به عن ــازمانی، ه ــد س ــکاران، 2010(. از بع ــن و هم ــد )لی ــای کســب وکار کمــک می کن تصمیم گیری ه
یــک سیســتم در انتقــال اطالعــات بیــن محیــط داخلــی و خارجــی به منظــور حفــظ ثبــات، ســازگاری و درنهایــت توســعه سیســتم، 
ــواع هــوش عاطفــی، محیطــی،  ــا اســتفاده از ان تلقــی می شــد. اشــتراک و تبــادل اطالعــات در ســازمان از روش هــای مختلــف و ب

ــاندرز،2012(. ــود )س ــر می ش ــی امکان پذی ــذاری هم افزای ــا تأثیرگ ــی- ب رقابت
هــوش بازاریابــی هنــري اســت کــه ســازمان های مختلــف بــه آن احتیــاج دارنــد. دســتیابی بــه هــوش بازاریابــی تنهــا بــا اســتفاده 
هم زمــان از علــم و هنــر میســر اســت. هــوش نه تنهــا قابلیــت ســازمانی اســت کــه از محیــط ســازمان کســب می شــود بلکــه هــوش 
بازاریابــی آمیختــه ای از ســه مقولــه فــرد، ســازمان و محیــط اســت. به صــورت کلــی هــر فروشــنده ای بایــد از مهارت هایــی در حــوزه 
ــه از مهارت هــای  ــا اســت و درصورتی ک ــی یکــی از توانایی ه ــی برخــوردار باشــد، هــوش و بهــره ی هــوش در حــوزه بازاریاب بازاریاب
ــد.  ــود می یاب ــد، بهب ــود بیشــتر می باش ــروش و کســب س ــان ف ــه هم ــرد ک ــند، نتیجــه ی عملک ــوردار باش ــز برخ ــی نی الزم بازاریاب
هوشــمندی، توانایــی یادگیــری و بــه کار بــردن اســتعداد و ظرفیــت ســازمان در ایجــاد و به کارگیــری تــوان ذهنــی و خلــق دانــش 
و ارتقــای آن در ســازمان اســت. ســازمان هوشــمند از انــواع مختلــف هــوش ازجملــه هــوش بازاریابــی برخــوردار اســت تــا بتوانــد 
ــری و  ــد )مظاه ــان ده ــب نش ــش مناس ــف واکن ــای مختل ــل پدیده ه ــد و در مقاب ــل کن ــده عم ــود یادگیرن ــک موج ــورت ی به ص
ــا آن هــا را نه فقــط در  ــد ت ــازی کن ــران ارشــد ب ــرای مدی ــد نقــش یــک پرچــم را ب ــی می توان خوش طینــت،1395(. هــوش بازاریاب

ــی  ــه آن هــا نشــان دهــد؛ و مهم تریــن هــدف در اســتراتژی های بازاریاب ــل تغییــرات آگاه کنــد، بلکــه مســیر درســت را نیــز ب مقاب
تأثیــر بــر قصــد خریــد مشــتریان به ســوی یــک برنــد خــاص و ترجیــح آن برنــد اســت )دیشــمن و کالــف، 2008(. بــه ایــن معنــا 
ــا در  ــن فرصت ه ــد و از بهتری ــروش آگاه ش ــز ف ــای موفقیت آمی ــه ترفنده ــوان ب ــی می ت ــوش بازاریاب ــودن ه ــق دارا ب ــه از طری ک
جهــت ارتقــای درآمــد بهــره بــرد چراکــه هــوش بازاریابــی بــه معنــای شناســایی درســت فرصت هــا و اســتفاده ی درســت از ایــن 

فرصت هــا می باشــد.
ــی و  ــت زندگ ــود کیفی ــرای بهب ــزار مناســب ب ــک اب ــوان ی ــی به عن ــوش عاطف ــی اســت. ه ــوش عاطف ــر موردبحــث ه ــر دیگ متغی
ــادی کار  ــه اقتص ــه در حیط ــی ک ــوان متخصصین ــب وکار به عن ــه کس ــران در زمین ــود. مدی ــناخته می ش ــراد در کار ش ــرد اف عملک
ــری  ــرد بهت ــه عملک ــازد ک ــادر س ــا را ق ــد آن ه ــه می توان ــد ک ــات کنن ــی را اثب ــی واقع ــای عاطف ــت کیفیت ه ــد و می بایس می کنن

ــدی، 2004(. داشــته باشــند )کن
مطالعــات پیشــین نشــان داده انــد کــه مدیــران دارای هــوش عاطفــی بــاال عملکــرد ممتــازی را از خــود نشــان داده انــد )گلمــن و 
همــکاران،2002(. آن هــا درک تلقینــی و مهارت هــای اجتماعــی کارآمــدی را بــه نمایــش می گذارنــد. آن هــا بــا تمــام عناصــر محیــط 
کاری خــود به طــور هماهنــگ فعالیــت می کننــد. هــوش عاطفــی ســازه ای اســت کــه در پرتــو عالقــه جهانــي بــه موضوعــات فــرا 
ــی شناخته شــده  ــواع هــوش کــه امــروزه به خوب ــر هــوش عاطفــی یکــي دیگــر از ان مــادی و معنویــت مطرح شــده اســت. عــالوه ب
و از آن به عنــوان ماشــه چــکان انقــالب بــزرگ در زمینــة ارتقــاي بهداشــت روانــي یادشــده اســت هــوش هیجانــي اســت. مســئله 
هــوش به عنــوان یــک ویژگــي اساســي کــه تفاوت هــای فــردي را در میــان انســان ها موجــب می شــود از ابتــداي تاریــخ مکتــوب 
زندگــي انســان موردتوجــه بــوده اســت؛ امــا از آغــاز مطالعــة هــوش غالبــاً بــر جنبه هــای شــناختي آن نظیــر حــل مســئله، حافظــه 
ــه در  ــرد، بلک ــرار می گی ــوش موردتوجــه ق ــر شــناختي ه ــای غی ــا جنبه ه ــروزه نه تنه ــه ام ــد شــده اســت؛ درحالی ک ــر تأکی و تفک

پیش بینــی توانایــي فــرد بــراي موفقیــت و ســازگاري در زندگــي نیــز مــورد اهمیــت واقع شــده اســت )ســلطانی فــر،1396(.
ــده  ــار مصرف کنن ــان رفت ــا هم ــدگان ی ــاری مصرف کنن ــالت رفت ــی، تمای ــوش بازاریاب ــی و ه ــوش عاطف ــط باه ــر مرتب ــر دیگ متغی
ــدت  ــاماندهی بلندم ــت از س ــارت اس ــرش عب ــن نگ ــت. ای ــی اس ــوزه بازاریاب ــد در ح ــی جدی ــده موضوع ــار مصرف کنن ــت. رفت اس
ــه  ــرد در آن قرارگرفت ــه ف ــی ک ــای محیط ــی جنبه ه ــه برخ ــه ب ــا توج ــناختی ب ــی و ش ــی، ادراک ــی، احساس ــای انگیزش فرآینده
اســت. بــر همیــن اســاس، نگــرش یــک فــرد بیانگــر شــیوه تفکــر، احســاس و واکنش هایــی اســت کــه نســبت بــه محیــط اطــراف 
خــود )مثــاًل نســبت بــه خــودروی موردعالقــه اش( دارد. در مــورد تعریــف نگــرش، مــوارد گوناگونــی مطرح شــده اســت. در هریــک 
ــار  ــا رفت ــگ ب ــاط تنگاتن ــه ارتب ــی ب ــای مدیریت ــراد و در کتاب ه ــار اف ــا رفت ــک آن ب ــاط نزدی ــه ارتب ــی ب ــا به نوع ــن تعریف ه از ای
مصرف کننــده اشــاره می شــود. به طــور مثــال، هاثــورن ایــن نگــرش را میــزان شــدت احساســاتی کــه فــرد در مــورد یــک محــرک 
دارد، تعریــف می کنــد. دیگــر تعاریــف نیــز از دســته بندی اشــیا در طیف هــای ارزیابــی بحــث کرده انــد. در راســتای بررســی رفتــار 
ــدوده  ــر مح ــر عنص ــت ه ــف جه ــا مخال ــت ی ــده در جه ــک مصرف کنن ــه ی ــاب گرایان ــل ارزی ــت تمای ــوان گف ــده، می ت مصرف کنن
ــالت  ــاور و تمای ــد ب ــخصیتی مانن ــی و ش ــل درون ــد عوام ــی مانن ــطه عوامل ــا به واس ــد. نگرش ه ــکیل می ده ــرش او را تش ــازار، نگ ب
فــردی آن هــا سرچشــمه گرفتــه و گاهــی از عوامــل بیرونــی مثــل درآمــد، تأثیرگــذاران خارجــی و عوامــل اقتصــادی متأثــر می شــود. 
صاحب نظــران تأثیــر عوامــل درونــی و بیرونــی بــر خواســته های مشــتری ها را بســیار بااهمیــت تلقــی کــرده و معتقدنــد یــک فــرد 
ــادرت کنــد )صمــدی، 1382(. ازنقطه نظــر  ــد مب ــه خری ــا انجــام یــک ســری فرآیندهــای ذهنــی ب ــد ب ــد بای ــوع خری ــرای هــر ن ب
ــش دوم  ــه بعدی و در گرای ــدگاه س ــه دی ــش اول ب ــت. گرای ــته اس ــود داش ــا وج ــه نگرش ه ــده در مطالع ــش عم ــی دو گرای تاریخ
نگــرش به عنــوان یــک ســاختار مجــرد احساســی در نظــر گرفته شــده اســت. در گرایــش اول کــه مبنــای نظــری ایــن پژوهــش را 
تعییــن می کنــد، ابعــاد نگــرش شــامل عنصــر شــناختی، عنصــر احساســی و عنصــر رفتــاری اســت. عنصــر شــناختی از باورهــا و 
دانــش مصرف کننــده نســبت بــه یــک شــئ تشکیل شــده اســت. در مــورد هــر شــئ باورهــا و اعتقادهایــی وجــود دارد کــه هرکــدام 
ــات را  ــا خدم ــود، کاال ی ــای خ ــتفاده از باوره ــا اس ــده ب ــت. مصرف کنن ــای کاال اس ــورد ویژگی ه ــرد در م ــش ف ــده دان منعکس کنن
ــا  ــده می شــود. ب ــی نگــرش نامی ــد عاطف ــه بُع ــک کاال اســت ک ــورد ی ــای احساســی در م ــد. عنصــر دوم، واکنش ه ــی می کن ارزیاب
ابــراز احساســات یــک فــرد نســبت بــه یــک کاال و مثبــت و یــا منفــی نگریســتن بــه آن، درواقــع ارزشــیابی عاطفــی خــود را بــرای 
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ــل دارد، تصمیم هــا و تمایــالت  ــه کــه فکــر می کنــد و تمای ــرد همان گون توصیــف کاال اعــالم کــرده اســت. در عنصــر ســوم نیــز ف
خــود را عملــی می کنــد. )بیچلــر،2002(. بــه همیــن جهــت و بــا توجــه بــه مســئله پژوهــش فعلــی، ایــن پژوهــش درصــدد اســت 
ــی باهــوش عاطفــی و تمایــالت رفتــاری مشــتریان کلینیک هــای تخصصــی زیبایــی در مشــهد،  ــه بررســی رابطــه هــوش بازاریاب ب
ــوب  ــالمت محس ــگری س ــب وکار و گردش ــه ی کس ــه روز زمین ــرح و ب ــائل مط ــش از مس ــن پژوه ــه ای ــز ازآنجایی ک ــردازد؛ و نی بپ
می شــود و تمامــی بازاریابــان و مدیــران بایــد از هــوش بازاریابــی و هــوش عاطفــی کافــی برخــوردار باشــند تــا بتواننــد از عهــده ی 

ــد باشــند. ــد، بهره من ــش دهن ــد مشــتریان را افزای ــاری خری ــالت رفت ــد و تمای ــری برآین ــروش مطلوب ت خریدوف
لذا با توجه به اهمیت ادبیات موضوع مطالعات مختلفي انجام شده است.

ــار  ــر رفت ــا عنــوان نقــش هــوش عاطفــی و درک احساســات محیــط کار ب نظــری، تجــاری و زارعــی )1399( پژوهشــی ب  -
ــان داد  ــج نش ــه نتای ــد ک ــام دادن ــده( انج ــار مصرف کنن ــی در رفت ــی عاطف ــرد بازاریاب ــا رویک ــی )ب ــدگان ورزش همگان مصرف کنن
ضریــب همبســتگی چندگانــه بیــن متغیرهــای مســتقل و متغیــر وابســته بــرای مــدل بــرازش یافتــه حاکــی از همبســته بــودن مــدل 
می باشــد. مقــدار ضریــب تعییــن گویــای آن اســت کــه 5/19 درصــد از تغییــرات متغیــر وابســته مــدل توســط متغیرهــای مســتقل 

ــت. ــده اس ــدل ایجادش ــه م ــده ب معرفی ش
لطفــی، امینــی پــژوه و ســلمانی )1397( پژوهشــی بــا عنــوان بررســی رابطــه بیــن کنتــرل و ادراک عواطــف خــود و دیگــران   -
از هــوش عاطفــی در دانشــجویان انجــام دادنــد کــه نتایــج آن نشــان داد کــه بیــن مؤلفــه کنتــرل عواطــف و ادراک عواطــف خــود و 

دیگــران از هــوش عاطفــی در دانشــجویان همبســتگی معنــاداری وجــود دارد.
ــاری  ــالت رفت ــر تمای ــی و رســانه ب ــرات ویروســی شــبکه اجتماع ــوان بررســی اث ــا عن کشــی زاده )1396( در پژوهشــی ب  -
مصرف کننــدگان انجــام داد. نتایــج نشــان داد کیفیــت اســتدالل و اعتبــار منبــع بــر نگــرش بــه ســودمندي اطالعــات، یکپارچگــی 
اجتماعــی و نفــوذ اجتماعــی بــر هنجارهــاي ذهنــی، نگــرش بــه ســودمندي اطالعــات و هنجارهــاي ذهنــی بــر تمایــالت رفتــاري 

ــی داری دارد. ــی و معن ــر منف ــاري تأثی ــالت رفت ــر تمای ــی داری دارد و ریســک ادراک شــده ب ــت و معن ــر مثب تأثی
ــی در  ــوآوری بازاریاب ــای ن ــا راهبرده ــی ب ــای بازاریاب ــوش و مهارت ه ــه ه ــوان رابط ــا عن ــی ب ــفندیاری )1395( تحقیق اس  -
ــا  ــی ب ــای بازاریاب ــوش و مهارت ه ــه ه ــدف رابط ــر باه ــق حاض ــام داد. تحقی ــیراز انج ــهر ش ــی ش ــگاه های ورزش ــران فروش مدی
راهبردهــای نــوآوری بازاریابــی در مدیــران فروشــگاه های ورزشــی شــهر شــیراز انجــام گرفــت. نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه 
ــود دارد. ــاداری وج ــه معن ــیراز رابط ــهر ش ــی ش ــگاه های ورزش ــی در فروش ــوآوری بازاریاب ــای ن ــی و راهبرده ــوش بازاریاب ــن ه بی

ــر  ــی ب ــر هــوش عاطف ــی تأثی ــزرگ بین الملل ــک ســازمان ب ــی ی ــر اجرای ــر روی 91 مدی ــه ای ب ــز  )2019( در مطالع کالین  -
ــه  ــران ب ــرارداد و همبســتگی مثبتــی بیــن زیرمجموعه هــای هــوش عاطفــی و موفقیــت مدی ــران را موردســنجش ق موفقیــت مدی

ــت آورد. دس
ــون  ــه دیام ــی کســب وکار )مطالع ــت رقابت ــر مزی ــی ب ــر هــوش بازاریاب ــوان تأثی ــا عن ــی ب آدی و همــکاران )2017( تحقیق  -
بانــک( انجــام دادنــد. ایــن مطالعــه بــه بررســی تأثیــر هــوش بازاریابــی بــر مزیــت رقابتــی کســب وکار می پــردازد. ایــن مطالعــه در 
ــا شناسایی شــده  ــون فرضیه ه ــرای بررســی آزم ــی ب ــج ســؤال تحقیقات ــج هــدف و پن ــه انجــام می شــود. پن ــد نیجری ــک دیامون بان
ــروش رقیــب،  ــی، اطالعــات ف ــی ماننــد ســوابق داخل ــر ســاختارهای هــوش بازاریاب ــج یافته هــا نشــان می دهــد کــه زی اســت. نتای
فرصــت بــازار، تهدیــد رقبــا و خطــرات رقبــا تأثیــر مثبــت و قابل توجهــی بــر مزیــت رقابتــی کســب وکار دارنــد؛ بنابرایــن، می تــوان 
ــه دســت آورد،  ــا ســود بیشــتری ب ــادر می ســازد ت ــک را ق ــات حســاس، بان ــوان اطالع ــی به عن ــه هــوش بازاریاب ــت ک نتیجــه گرف
ــی  ــت رقابت ــد و مزی ــل می کن ــازار عم ــود در ب ــای خ ــر از رقب ــد، بهت ــترش می ده ــور گس ــر کش ــود را در سراس ــعب خ ــبکه ش ش

کســب وکار را افزایــش دهــد.
ــان  ــدگاه متخصص ــد: دی ــی برن ــی در جایگاه یاب ــوش بازاریاب ــش ه ــوان نق ــا عن ــی ب ــکاران )2016( تحقیق ــوال و هم کان  -
ــح  ــده، توضی ــادوام مصرف کنن ــای ب ــد کااله ــی برن ــی در جایگاه یاب ــه، نقــش هــوش بازاریاب ــن مطالع ــد. در ای ــی انجــام دادن بازاریاب
داده شــده اســت. ایــن شــامل بررســی اســتفاده و کاربــرد سیســتم اطالعــات بازاریابــی توســط متخصصیــن بازاریابــی مختلــف بــرای 

ــد. ــه می باش ــازمان های مربوط ــط س ــف توس ــی مختل ــادوام مصرف ــای ب ــد کااله ــی برن ــتراتژی های جایگاه یاب ــن اس تدوی

ــد  ــار خری ــر رفت ــی ب ــه بازاریاب ــات یکپارچ ــر ارتباط ــی تأثی ــه بررس ــی ب ــال )2015( در تحقیق ــا میاه ــا و الن ــا المپی اونس  -
مصرف کننــده پرداختــه اســت. هــدف ایــن مقالــه تأکیــد بــر تأثیــر ارتباطــات جامــع بازاریابــی بــر رفتــار خریــد مصرف کننــدگان 
ــع  ــات جام ــت از ارتباط ــازمان ها می بایس ــاال، س ــری ب ــا رقابت پذی ــادي ب ــد. در اقتص ــتند می باش ــای مس ــتفاده از پژوهش ه ــا اس ب
بازاریابــی بیشــترین بهــره را ببرنــد تــا ایجــاد و حفــظ روابــط بلندمــدت خــود بــا مشــتریان فعلــی و نیــز بالقــوه را تضمیــن کننــد. 
شــرکت ها از طریــق رویکــرد جامــع بــه ارتباطــات بازاریابــی »بــا یک صــدای واحــد ســخن می گوینــد« و بدیــن ترتیــب تأثیــر پیــام 

ایجادشــده بــه حداکثــر خواهــد رســید.

1-2- اهداف پژوهش

1-2-1- هدف کلی
بررسی رابطه هوش بازاریابی باهوش عاطفی و تمایالت رفتاری مشتریان.  -

1-2-2- اهداف فرعی
بررسی رابطه هوش بازاریابی باهوش عاطفی.  -

بررسی رابطه هوش عاطفی با تمایالت رفتاری مشتریان.  -
بررسی رابطه هوش بازاریابی با تمایالت رفتاری مشتریان.  -

1-3- سؤاالت پژوهش
آیا بین هوش عاطفی و تمایالت رفتاری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟  -

آیا بین هوش بازاریابی و تمایالت رفتاری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟  -
آیا بین هوش بازاریابی و هوش عاطفی رابطه معناداری وجود دارد؟  -

1-4- فرضیات پژوهش
1-4-1- فرضیه اصلی

بین هوش بازاریابی باهوش عاطفی و تمایالت رفتاری خریداران رابطه معناداری وجود دارد.  -
1-4-2- فرضیات فرعی

بین هوش عاطفی و تمایالت رفتاری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.  -
بین هوش بازاریابی و تمایالت رفتاری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.  -

بین هوش بازاریابی و هوش عاطفی رابطه معناداری وجود دارد.  -

روش شناسی پژوهش

طــرح تحقیــق بــه دلیــل توصیــف عینــی، واقعــی و منظــم از موضــوع موردنظــر و به تبــع آن اســتنباط و کســب نتایــج ملمــوس، 
از روش توصیفــی )زمینه یابــی( و نــوع مطالعــه بــه جهــت بررســی ماهیــت و میــزان رابطــه متغیرهــا، از همبســتگی اســتفاده شــد. 
ــه 384  ــا حجــم نمون جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل مشــتریان کلینیک هــای تخصصــی زیبایــی در مشــهد می باشــد کــه ب
نفــر بــا توجــه بــه جــدول مــورگان و بــا توجــه بــه نامحــدود بــودن جامعــه آمــاری و به صــورت نمونه گیــری در دســترس انتخــاب 
ــل در  ــت تکمی ــس از توضیحــی مختصــر در موردپژوهــش حاضــر، پرسشــنامه¬ها جه ــه و پ ــداد نمون ــد از انتخــاب تع شــدند. بع
 SPSS اختیــار آزمودنی هــا قــرار گرفتنــد. پــس از جمــع آوری پرسشــنامه¬ها، نمره¬هــا اســتخراج شــدند و بــرای ورود بــه نرم افــزار
ــرای جمــع آوری اطالعــات اســتفاده شــد و همچنیــن در ایــن پژوهــش  ــه ای ب ــد. در ایــن پژوهــش از روش کتابخان مرتــب گردیدن
ــه پژوهشــگر از  ــاز پژوهشــگر استفاده شــده اســت. چراک ــای موردنی ــی و جمــع آوری داده ه ــرای مشــاهده طبیع ــی ب از روش میدان
روش هــای تعییــن گزاره هــای تحقیــق، کیــس هــای مــوردی تحقیــق و مشــاهده اســتفاده نمــوده اســت. روایــی پرسشــنامه مــورد 
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تائیــد اســاتید دانشــگاه قرارگرفتــه شــد و پایایــی آن را طبــق آلفــای کرونبــاخ 86% شــده اســت.

یافته های پژوهش

3-1- پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات گروه های نمونه در جامعه
ــت.  ــه اس ــه در جامع ــرات نمون ــع نم ــودن توزی ــال ب ــرض نرم ــک، ف ــای پارامتری ــتفاده از آزمون ه ــای اس ــي از پیش فرض ه یک
پیش فــرض نرمــال بــودن در صورتــي رد می شــود کــه احتمــال تصادفــي بــودن تفــاوت میــان توزیــع گــروه نمونــه و توزیــع نرمــال 
بــودن نمــرات در جامعــه کمتــر از 0/05 گــردد. در ایــن پژوهــش بــراي آزمــودن ایــن ســؤال از آزمــون کولموگــروف – اســمیرنوف  

ــای پژوهــش در جــدول 4-5 ارائه شــده اســت. ــراي فرضیه ه ــون ب ــن آزم ــج ای ــد. نتای اســتفاده گردی

جدول )1( نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات

مأخذ: )یافته های پژوهش، 1400(

همان طــور کــه از یافته هــای جــدول بــاال اســتنباط می شــود، ازآنجاکــه ســطح معنــی داری به دســت آمده در آزمــون کولموگــروف- 
اســمیرنوف، در متغیــر پژوهــش، بیــش از مقــدار مــالک 0/05 می باشــد، درنتیجــه می تــوان گفــت کــه توزیــع متغیــر موردبررســی 
در نمونــه آمــاری داری توزیــع نرمــال می باشــد و می توانیــم فرضیــات پژوهــش را از طریــق آزمــون پارامتریــک مــورد آزمــون قــرار 

. هیم د

3-2- آزمون فرضیه ها

3-2-1- فرضیه های اصلی
بیــن هــوش بازاریابــی باهــوش عاطفــی و تمایــالت رفتــاری مشــتریان رابطــه معنــاداری وجــود دارد. به منظــور آزمــون ایــن فرضیــه 
از تحلیــل رگرســیون چندگانــه بــه شــیوه ی هم زمــان اســتفاده شــد. در ایــن تحلیــل نمــرات هــوش عاطفــی و تمایــالت رفتــاری 

متغیرهــای مــالک و هــوش بازاریابــی به عنــوان متغیــر پیش بینــی وارد تحلیــل شــدند.

جدول )2( نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه

نرمال بودن
توزیع نمرات

کولموگروف- اسمیرنوف

معنی داریآماره

0.750.70تمایالت رفتاری مشتریان

075.0.69هوش بازاریابی

.0.72096هوش عاطفی

مقدار معناداریمقدار Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
3304/20021652/100113/3510/000پیش بینی

1851/0313814/85باقیمانده

5155/231383کل

جدول )3( آماره های مربوط به برازش مدل

مأخذ: )یافته های پژوهش، 1400(

ــه بیــن هــوش عاطفــی و تمایــالت رفتــاری خریــداران باهــوش  ــه نشــان داد کــه مقــدار ضریــب همبســتگی چندگان نتایــج تحلیــل رگرســیون چندگان
بازاریابــی 0/64 و میــزان R2 برابــر بــا 0/63 می باشــد یعنــی 63 درصــد واریانــس نمــرات هــوش بازاریابــی از هــوش عاطفــی و تمایــالت خریــداران قابــل 

ــت آمده، ــتگی به دس ــب همبس ــاداری ضری ــی معن ــور بررس ــت. به منظ ــن اس تبیی
ــت )F)2،381(=113/351،<0p/05(؛  ــادار اس ــت آمده معن ــزان F به دس ــه می ــد ک ــان می ده ــاال نش ــدول ب ــدرج در ج ــس من ــل واریان ــج تحلی نتای

ــد. ــداران می باش ــاری خری ــالت رفت ــی و تمای ــوش عاطف ــی ه ــش بین ــادر به پی ــی ق ــی به طورکل ــوش بازاریاب ــن، ه بنابرای

جدول )4( نتایج مربوط به ضرایب رگرسیون

مأخذ: )یافته های پژوهش، 1400(

ــر  ــه متغی ــد ک ــان می ده ــدول 4-9 نش ــدرج در ج ــج من ــا، نتای ــک متغیره ــی تک ت ــی کنندگ ــش پیش بین ــی نق ــور بررس به منظ
 =12t/49<p .0/05( ــداران ــاری خری ــالت رفت ــادر به پیــش بینــی هــوش عاطفــی )12t/575<p .0/05= ( و تمای ــی ق هــوش بازاریاب
ــر بیشــتر  ــن متغی ــرات ای ــر چــه نم ــه ه ــن معناســت ک ــی بدی ــرای هــوش عاطف ــب رگرســیون ب ــودن ضری ــت ب ( می باشــد. مثب
بــوده، نمــرات هــوش بازاریابــی نیــز باالتــر بــوده اســت. مثبــت بــودن ضریــب رگرســیون بــرای تمایــالت رفتــاری خریــداران بدیــن 
معناســت کــه هــر چــه نمــرات ایــن متغیــر بیشــتر بــوده، نمــرات هــوش عاطفــی نیــز باالتــر بــوده اســت و بالعکــس. نتایــج جــدول 

فــوق نشــان حاکــی از تائیــد فرضیــه اصلــی پژوهــش می باشــد.
3-2-2- فرضیه های فرعی

ــرای آزمــون ایــن فرضیــه از همبســتگی  ــی و تمایــالت رفتــاری مشــتریان رابطــه معنــاداری وجــود دارد. ب 1-بیــن هــوش بازاریاب
ــم. ــتفاده می نمایی ــون اس پیرس

    جدول )5( ضریب همبستگی هوش بازاریابی و تمایالت رفتاری خریداران

مأخذ: )یافته های پژوهش، 1400(

خطای استانداردضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعدیل )R2(ضریب همبستگی چندگانه )R(مدل

10/8010/6410/6353/817

مقدار معناداریمقدار SEBetatرضیب رگرسیون Bمتغیر

0.7470.0590.72512.5750.000هوش عاطفی

0.1930.0690.1612.780.006متایالت رفتاری

متغیر
هوش بازاریابی

مقدار معناداریمقدار همبستگی

0/440/000تمایالت رفتاری مشتریان

مأخذ: )یافته های پژوهش، 1400(
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ــی  ــن هــوش بازاریاب ــد بی ــب همبســتگی پیرســون نشــان می ده ــج ضری ــاال مشــاهده می شــود، نتای ــه در جــدول ب ــه ک همان گون
ــه عبارتــی هــر چــه نمــرات هــوش  و تمایــالت رفتــاری مشــتریان رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد )r 0/44<p.0/000=(. ب
ــوده اســت؛ بنابرایــن فرضیــه فــوق تائیــد  ــوده، نمــرات تمایــالت رفتــاری مشــتریان نیــز بیشــتر ب بازاریابــی در پژوهــش بیشــتر ب

می گــردد.
2-بیــن هــوش بازاریابــی و هــوش عاطفــی رابطــه معنــاداری وجــود دارد. بــرای آزمــون ایــن فرضیــه از همبســتگی پیرســون اســتفاده 

ــم. می نمایی

جدول )6( ضریب همبستگی هوش بازاریابی و هوش عاطفی

مأخذ: )یافته های پژوهش، 1400(

ــی  ــن هــوش بازاریاب ــد بی ــب همبســتگی پیرســون نشــان می ده ــج ضری ــاال مشــاهده می شــود، نتای ــه در جــدول ب ــه ک همان گون
ــی در  ــه عبارتــی هــر چــه نمــرات هــوش بازاریاب و هــوش عاطفــی رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد )r 0/78<p.0/000=(. ب

ــوده اســت؛ بنابرایــن فرضیــه فــوق تائیــد می گــردد. ــوده، نمــرات هــوش عاطفــی نیــز بیشــتر ب پژوهــش بیشــتر ب

جمع بندی و ارائه پیشنهادها

بــا توجــه بــه نتایــج کسب شــده از فرضیــه اول پژوهــش می تــوان پیشــنهاد داد کــه بــرای فــروش بیشــتر و کســب ســود   -
ــی در مشــهد آموزش هــای الزم در جهــت به کارگیــری متدهــای  ــان کلینیک هــای تخصصــی زیبای ــران و کارکن ــرای مدی بیشــتر ب

ــود. ــی داده ش ــوش بازاریاب ــش ه ــرای افزای ــز ب موفقیت آمی
ــس  ــاد اعتمادبه نف ــا ایج ــران ب ــه مدی ــوان پیشــنهاد داد ک ــه دوم پژوهــش می ت ــده از فرضی ــج کسب ش ــه نتای ــه ب ــا توج ب  -
در کارکنــان خــود از طریــق تحســین و قدردانــی از آنــان و همچنیــن تعریــف و تمجیــد از آنــان در حضــور جمــع، موجــب افزایــش 

ــد. ــه موفقیــت ســوق دهن ــن ترتیــب کلینیــک موردنظــر را در جهــت دســتیابی ب ــان شــده و بدی هــوش عاطفــی آن
ــک  ــران کلینی ــا مدی ــر و ی ــه مدی ــنهاد داد ک ــوان پیش ــش می ت ــوم پژوه ــه س ــده از فرضی ــج کسب ش ــه نتای ــه ب ــا توج ب  -
مربوطــه بــا به کارگیــری راهکارهایــی ازجملــه کمــک بــه کارکنــان بــرای دســتیابی بــه اهدافشــان، همسوســازی اهــداف کارکنــان 
در راســتای اهــداف کلینیــک، انگیــزه افــراد خــود را افزایــش داده و به تبــع آن در بهبــود تمایــالت رفتــاری مشــتریان و یــا تصمیــم 

مشــتریان می شــوند.

پیشنهاد برای محققین آینده

پیشــنهاد می شــود کــه ایــن پژوهــش در شــهرها و اســتان های دیگــر انجــام شــود تــا نتایــج آن قابلیــت تعمیــم بیشــتری   -
ــد. بیابن

پیشنهاد می شود این پژوهش بر روی دیگر جوامع تجاری نیز انجام شود.  -

متغیر
هوش بازاریابی

مقدار معناداریمقدار همبستگی

0/780/000هوش عاطفی

منابع

ــی] ــگاه های ورزش ــران فروش ــی در مدی ــوآوري بازاریاب ــای ن ــا راهبرده ــی ب ــای بازاریاب ــوش و مهارت ه ــه ه ــین علی )1395(. رابط ــفندیاری، حس  1] اس
ــی ــردی، دانشــگاه عالمــه طباطبائ ــت راهب ــه کارشناســی ارشــد، مدیری .شــهر شــیراز. پایان نام

.2] سلطانی فر، عاطفه )1396( هوش عاطفی، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال نهم، شماره سی و پنجم و سی و ششم، صفحه 84-83]
 3] کشــاورز، لقمــان و روزبهانــی، زهــرا. )1395(. تبییــن الگــوی ارتباطــی هــوش عاطفــی، هــوش اجتماعــی و هــوش شــناختی مدیــران تربیت بدنــی]

ــت ورزشــی، دوره 4، شــماره 14، صــص 81-69 ــن در مدیری ــران. رویکردهــاي نوی دانشــگاه های ای
 4] مظاهــری، پیمــان و خوش طینــت، بهنــاز. )1395(. بررســی تأثیــر اطالعــات بازاریابــی برافزایــش هــوش بازاریابــی در توزیــع دارو، اولیــن کنفرانــس]

.بین المللــی مدیریــت، حســابداري، علــوم تربیتــی و اقتصــاد مقاومتــی؛ اقــدام و عمــل، ســاري، شــرکت علمــی تحقیقــی بــاران اندیشــه
 5] نجاتــی حاتمیــان، لیــال )1386( بررســی رابطــه میــان هــوش عاطفــی و اثربخشــی مدیــران مــدارس متوســطه شــهر تهــران، پایان نامــه کارشناســی]
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ضوابط موزه دسترس پذیر

ــان ها  ــه انس ــت و هم ــر اس ــی بش ــوق اساس ــفر از حق آزادی س
ــای  ــت از مکان ه ــاوت و محدودی ــوع تف ــر ن ــا ه ــد ب ــق دارن ح
ایــن  بــه  ایــن  گردشــگری و موزه هــا بهره منــد شــوند و 
ــراد  ــر اف ــد دیگ ــت همانن ــراد دارای معلولی ــه اف ــت ک معناس
جامــع بایــد بتواننــد از ایــن امکانــات اســتفاده کننــد. اهمیــت 
ــوان در بیانیــه تســهیل ســفر گردشــگران  ــن مســئله را می ت ای
کــه طــی بیانیــه مجمــع عمومــی ســال 2009میــالدی ســازمان 
جهانــی جهانگــردی ملــل متحــد بــه تصویــب رســید، دیــد کــه 
ــن اساســی  ــت رک ــراد دارای معلولی براســاس تســهیل ســفر اف
ــاس  ــت. براس ــووالنه اس ــگری مس ــعه گردش ــت های توس سیاس
آمــار رســمی حــدود یــک میلیــارد ناتــوان در دنیــا وجــود دارد. 
بــه عبارتــی دیگــر نزدیــک 15 درصــد جمعیــت جهــان دچــار 
یکــی از ناتوانایی هــای فیزیکــی، مغــزی و یــا حســی اســت و در 
ســال 2009 بیــش از 730 میلیــون نفــر بــاالی 60 ســال معادل 

ــوند. ــوب می ش ــالمند محس ــان س ــت جه ــد جمعی 10 درص

ــراد دارای معلولیــت، دســترس پذیری   در بحــث گردشــگری اف
ــذت  ــل و ل ــه کام ــک تجرب ــتن ی ــه داش ــف ب ــن مختل در اماک
بخــش در ســفر کمــک شــایانی می کنــد چــرا کــه  گردشــگری 
ــود و  ــه می ش ــر گرفت ــروار در نظ ــده ای زنجی ــوان پدی ــه عن ب
ــی اســت  ــت و خدمات ــده ای از فعالی متشــکل از سیســتم پیچی
ــه  ــادی ب ــتگی زی ــد و وابس ــر مرتبط ان ــه یکدیگ ــیار ب ــه بس ک
ــژه ای  ــگاه وی ــا از جای ــن موزه ه ــن اماک ــن ای ــفر دارد. در بی س
ــک  ــا ی ــه تنه ــوزه ن ــد از م ــه بازدی ــرا ک ــتند چ ــوردار هس برخ
ــک  ــوان ی ــه عن ــت توریســتی محســوب می شــود بلکــه ب فعالی

ــرای ســاکنان مقصــد اســت. ــت فرهنگــی ب فعالی
از ایــن رو مالــکان یــا مدیــران موزه هــا و ســایر اماکــن فرهنگــی 
بایــد شــرایط را بــرای درک افــراد از محیــط و همچنیــن عبــور 
و مــرور فراهــم نماینــد. در ایــن مقالــه مــوارد دســترس پذیــری 
یــک مــوزه را در قالــب مثلــث مناســب ســازی تعریــف می کنیم. 
ایــن مثلــث از ســه ضلــع مناسب ســازی فیزیکــی، مناسب ســازی 

مجــازی و مناسب ســازی فرهنگــی تشــکیل شــده اســت.

مناسب سازی فیزیکی:

شــرط اصلــی طراحــی خــوب و مناســب، دسترســی می باشــد. 
بــه عبارتــی ســاختمان یــک مــوزه بایــد بــه گونــه ای طراحــی 
شــود کــه نیازهــای همــه کاربــران را در نظــر گیــرد. بــه یــک 
ــی  ــا ))طراح ــه (( و ی ــرای هم ــی ب ــی ))طراح ــن طراح چنی
جهانــی (( می گوینــد. ایــن طراحــی شــامل 7 اصــل می باشــد.

1.اســتفاده بــرای همــه: ایــن گونــه طراحــی قابــل اســتفاده 
بــرای تمامــی افــراد بــا هــر نــوع معلولیتــی اســت.

ــا  ــی ب ــه طراح ــن گون ــتفاده: ای ــری در اس ــاف پذی 2.انعط
طیــف وســیعی از ترجیحــات و خواســته های افــراد تطابــق دارد.

3.اســتفاده آســان: قابلیــت اســتفاده از تســهیالت و امکانــات 
ــی و  ــرد، ســطح ادراک و مهــارت زبان صــرف نظــر از تجــارب ف

میــزان آگاهــی وجــود دارد.

ــات  ــب اطالع ــی مناس ــم: طراح ــات و مفاهی 4.درک اطالع
مــورد نیــاز را بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط گوناگــون 
و توانائی هــای حســی، بــه طــور موثــر بــه کاربــر انتقــال 

. هنــد می د

ــات  ــی و اقدام ــای تصادف ــا: خطــرات و پیامده ــه خط 5.دامن
ــاند. ــل می رس ــه حداق ــته را ب ناخواس

و  امکانــات  از  می تــوان  فیزیکــی:  تــالش  6.حداقــل 
ــل خســتگی اســتفاده کــرد. ــا حداق ــه راحتــی و ب تســهیالت ب

ــی  ــتفاده: طراح ــرای اس ــب ب ــای مناس ــدازه فض 7.ان
ــمی  ــوان جس ــر نات ــه کارب ــای ک ــب در اندازه ه ــای مناس فض
ــد. ــتفاده نمای ــهیالت اس ــد از تس ــران بتوان ــک دیگ ــدون کم ب

در  بایــد  مــوزه  یــک ســاختمان  بــرای  طراحــی جهانــی 
قســمت های مختلــف اعــم از جایــگاه بلیــط فروشــی دســتی یــا 
ــالن های  ــوزه، درب ورودی، س ــور، ورودی م ــک، آسانس اتوماتی
اصلــی مــوزه و ســرویس بهداشــتی اعمــال شــود. در زیــر 
مناسب ســازی  بــرای  جهانــی  اســتاندارهای  از  نمونه هایــی 

فیزیکــی موزه هــا بیــان می شــود:

• باجــه فــروش بلیــت فاقــد اختــالف ارتفــاع بــا کــف طبقــه یــا 
ــد. خیابان باش

• شیب رمپ ها حداکثر 8 درصد باشد.
• طول رمپ بیش از ده متر نباشد.

ــیر  ــان در مس ــژه نابینای ــای وی ــکان کفپوش ه ــورت ام • در ص
ــود. ــب ش ــوزه نص ــای م ــالن ها و راهروه س

• ارتفاع پیشخان از سطح زمین 70 سانتیمتر باشد.
• چیدمــان مبلمــان بایــد بــه گونــه اي باشــد کــه امــکان تــردد 

صندلــی چرخــدار در میــان آنهــا بــه آســانی فراهــم شــود.
• اقــالم مــوزه بایــد بــه گونــه اي نصــب شــوند تــا فــردي کــه 
ــی  ــه راحت ــد ب ــد، بتوانـ ــتفاده می کنـ ــدار اس ــی چرخ از صندل
ــد در  ــالم بای ــن اق ــد. ای ــگاه کن ــه آنهــا ن از موقعیــت نشســته ب

ــوند. ــرار داده ش ــانتیمتر ق ــر 90 س ــاع حداکث ارتف
• روشــنایی در مناطــق نمایشــگاهی بایــد در مکـان هـــاي 
کلیـــدي بـــراي لـــذت بـــردن از نمایشـــگاه توســـط افرادي که 

داراي محدودیت هــاي بصــري هســتند افزایــش یابــد.
• روشــنایی در فضاهــاي نمایشــگاهی بایــد بــه گونــه اي طراحی 
شــود تــا انعــکاس و بازتابــش نــور را تـــا حـــد امــکان کاهــش 

دهــد.
ــه صــورت افقــی نمایــش  ــار ب • در جایــی کــه نیــاز اســت )آث
داده شــده اند یـــا بـــراي نزدیـــک شـــدن بـــه صـــفحه کتاب یا 
دیــدن یــک شــیء کوچــک(. بایــد فضــاي آزاد زانــو در ارتفــاع 
ــته  ــرد وجــود داشـ ــراي دســتیابی مســتقیم ف 70 ســانتیمتر ب

باشــد.

مناسب سازی مجازی:

ــگری و  ــی را در گردش ــش مهم ــوژی وب نق ــت و تکنول اینترن
بازدیــد از مراکــز فرهنگــی و موزه هــا ایفــا می کنــد کــه تعــداد 
بســیار زیــادی از محصــوالت و خدمــات را در بخش هــای مختلف 
ــه  ــد ب ــات بای ــن خدم ــی ای ــه عبارت ــد ب ــل دســترس می کن قاب
ــای  ــا محدودیت ه ــراد ب ــه اف ــه هم ــود ک ــی ش ــه ای طراح گون
ــن  ــه مهم تری ــوند. در ادام ــد ش ــد از آن بهره من ــاوت بتوانن متف
مــوارد مناسب ســازی مجــازی کــه الزمــه یــک مــوزه دســترس 

ــود. ــوان می ش ــت عن ــر اس پذی
• ســایت های خریــد بلیــط دارای قابلیــت صفحــه خــوان باشــد 

ــا اســتقالل بتواننــد بلیــط مــورد  تــا افــراد نابینــا بــه راحتــی ب
نظــر خــود را خریــداری کننــد.

ــا کمــک  ــا ب ــه صــورت گوی ــوزه ب ــیا داخــل م ــات اش • اطالع
ــد. ــف باش ــل توصی ــن قاب اپلیکش

ــته  ــود داش ــنوا وج ــراد ناش ــرای اف ــا ب ــن های راهنم • اپلیکش
باشــد.

• در صورتــی کــه ســاختمان مــوزه یــک بنــا تاریخــی اســت و 
ــپ واضــح  ــوان از کلی ــر نیســت، می ت ــکان پذی ــر در آن ام تغیی
ــتفاده  ــی اس ــراد جســمی حرکت ــرای اف ــس ب ــا زیرنوی ــراه ب هم

کــرد.

مناسب سازی فرهنگی:

ــش  ــی در کاه ــیار مهم ــش بس ــوزه نق ــدان م ــنل و کارمن پرس
ــی  ــکالت پیش بین ــا مش ــی ی ــل در دسترس ــتی های محتم کاس
نشــده و آمــوزش ایفــا می کننــد. آمــوزش و آگاه ســازی در 
ــد  ــده می توان ــد کنن ــم بازدی ــت تکری ــی و اهمی خصــوص ناتوان

ــد. ــوان را کاهــش ده ــراد نات ــش روی اف ــع پی موان
راهنمایــان موزه هــا بایــد بــا ایــن نیازهــا آشــنا باشــند و 
بتواننــد آن را برطــرف کننــد. براســاس کنوانســیون ملــل متحــد 
ــد  ــالدی بای ــال 2006 می ــن در س ــوق معلولی ــوص حق در خص
آموزش هــای الزم پیرامــون حقــوق معلولیــن بــه کارکنــان داده 
شــود تــا ارایــه کمــک و خدمــات و نظــارت بهتــر از ســوی آنهــا 
تضمیــن و نحــوه عملکــرد بــرای معلولیــن  توضیــح داده شــود.

راهنمایــان بایــد قــادر بــه قــراری ارتبــاط بــا افــراد دچــار ناتوانی 
حســی نیــز باشــند و بایــد بتواننــد اطالعــات مربــوط بــه ابــزار 
ــول  ــراد معل ــار اف ــی را در اختی ــزات فن ــی، تجهی کمکــی حرکت

بگــذارد.
ــگری  ــوزه گردش ــت در ح ــوزش و معلولی ــوع آم ــروزه موض ام
ــت و  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــورها م ــیاری از کش در بس
ــاالت  ــر ADA در ای ــی نظی ــل و نهادهای ــازمان مل ــدات س معاه
متحــده، DDA در بریتانیــا و اســترالیا ارزش باالیــی بــرای 

ــتند. ــل هس ــوزه قائ ــن ح ــوزش در ای آم
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ــش  ــالمت، بخ ــگری س ــه گردش ــت ک ــیده نیس ــی پوش ــر کس ب

ــن  ــد در ای ــا می توان ــور م ــت. کش ــگری اس ــی در گردش مهم
حــوزه جایــگاه ویــژه ای داشــته باشــد. در طی 15 ســال گذشــته 
کــه ایــن حــوزه فعالیــت رســمی خــود را آغــاز کــرده، اتفاقــات 
مختلفــی را تجربــه کــرده اســت. ایــن باشــگاه قصــد دارد بــا دور 
هــم جمــع کــردن فعــاالن حــوزه گردشــگری ســالمت، فضایــی 
ــن  ــه ای ــوط ب ــای مرب ــی بخش ه ــان تمام ــاط می ــرای ارتب را ب
ــرده  ــایی ک ــوان مشــکالت را شناس ــا بت ــرده ت ــاد ک ــوزه ایج ح
ــه  ــا ایــن هــدف کــه ب و اطالعــات را اشــتراک گــذاری کنــد، ب
ــگری  ــت گردش ــاخه از صنع ــن ش ــره وری ای ــود به ــمت بهب س

نائــل شــویم.

مصطفی سروی:

 درخصــوص گردشــگری ســالمت، صحبــت بســیار شــده 
اســت. انجمن هــای بســیاری در ایــن حــوزه وجــود دارد. 
بخــش خصوصــی و دولتــی و همچنیــن ان جــی او هــا و...  امــا 
هرگــز بــه جمــع بنــدی واحــدی در مــورد گردشــگری ســالمت 
بــه  از گردشــگری ســالمت ســخن  نرســیده ایم. هرزمــان 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــک هایی ک ــص پزش ــد از تخص ــان می آی می
ــا  ــا آی ــود، ام ــت می ش ــد، صحب ــد و کار می کنن ــت دارن فعالی
اینهــا بــرای مــا کافــی اســت؟ آیــا صرفــا اینکــه مــا در زمینــه 
پزشــکی تخصــص داریــم و فعالیــت می کنیــم، بــرای مــا کفایــت 
می کنــد؟ آنچــه مســافران و گردشــگران در زمینــه گردشــگری 
ــی دی  ــز آی پ ــداد مراک ــد تع ــه می کنن ــه آن توج ــالمت ب س
پزشــکی اســت. مــا در مشــهد، تهــران و شــیراز حــدود 4 الــی 5 
بیمارســتان و در اهــواز نیــز دو بیمارســتان طبــق اســتانداردهای 
و شــاخص های جهانــی وجــود دارد. امــا دو نــوع دیگــر در 
ــه  خصــوص گردشگری ســالمت وجــود دارد کــه از توجــه مــا ب

مانده انــد. دور 

 health ــا همــان اشــراف کافــی درمــورد گردشــگری ســالمت ی
ــط در  ــگری را فق ــن گردش ــا ای ــدارد و عمدت ــود ن tourism وج

ــن  ــم از ای ــا نمی توانی ــکال توریســم می شناســند. م بخــش مدی
غافــل باشــیم، ایــران توانمندی هایــی در ایــن بخــش دارد 
ــاروری،  ــکالت ناب ــکی، مش ــدان پزش ــوص دن ــه درخص از جمل
ــن در  ــتیک و... همچنی ــی پالس ــم، جراح ــب، چش ــی قل جراح
ــن  ــی از بزرگ تری ــرطانی و یک ــای س ــان بیماری ه ــه درم زمین
موضوعاتــی کــه در خصــوص ســالمت ایــران در آن خــوب 
عمــل می کنــد، درمــان از طریــق ســلولهای بنیادیــن اســت. در 
گردشــگری ســالمت دو شــاخه دیگــر نیــز تعریــف شــده اســت. 
ــه  ــه ب ــا توج ــم، ب ــی داری ــگری طبیعت درمان ــک گردش ــا ی م
ــه وجــود دارد الزم اســت شــاخه ای  ــن زمین منابعــی کــه در ای
ــه  ــورهایی ک ــان کش ــود. در می ــف ش ــش تعری ــه برای جداگان
خدمــات پزشــکی و درمانــی ارائــه می دهنــد،  3 الــی 4 کشــور 
ــه در  ــی ک ــه درمان های ــتند. از جمل ــال هس ــه فع ــن زمین در ای
خصــوص چشــمه های آب گــرم یــا دریاچــه هــای نمــک وجــود 
دارد. یــا لجــن درمانــی کــه در ایــران بســیار منابــع خوبــی در 
هــر ســه نــوع درمــان داریــم. شــاخه دیگــر گردشگری تندرســتی 
بــرای کســانی اســت کــه بــه دنبــال آرامــش در دوران نقاهــت 
ــور جالبــی را کشــور تایلنــد برگــزار  بعــد از درمــان هســتند. ت
ــد. در دوره ای  ــرای کســانی کــه افزایــش وزن دارن ــود ب کــرده ب
ــن  ــت وزن می شــدند و در ای ــن کشــور مدیری ــه ای ــد ب می رفتن
دوره غذاهــای ســالم بــه آنهــا داده می شــد. موضــوع جالبــی کــه 
ــران  ــه در ای ــالمت ک ــر از گردشگری س ــاخه دیگ ــن دو ش در ای
بــه آن توجــه چندانــی نشــده اســت، وجــود دارد ایــن اســت کــه 
درآمــد حاصــل از آن 12 درصــد از مدیــکال توریســمی کــه در 
ایــران بــه آن پرداختــه می شــود، بیشــتر اســت. حــال آنکــه در 
ــکالت  ــم مش ــالمت؛ مدیکال توریس ــاخه از گردشگری س ــن ش ای
ــی کــه  ــه قیمت هــای متفاوت بســیاری نیــز وجــود دارد، از جمل
ــت  ــی دریاف ــی و داخل ــاران خارج ــص از بیم ــکال متخص پزش
ــت  ــه عل ــاران ب ــه بیم ــع ب ــه موق ــی ب ــد، عدم نوبت ده می کنن
مشــغله کاری پزشــکان و همچنیــن عــدم دسترســی بــه جــراح 
ــاد می شــنویم. ــن دســت را زی ــواردی از ای ــان و م ــس از درم پ

 
سهیل مهرزاد: 

بــرای ظرفیت هــای بی بدیلــی کــه در گردشــگری ســالمت 
ــی  ــروع خوب ــت. ش ــده اس ــزی نش ــود دارد، برنامه ری ــران وج ای
در ایــن حــوزه نداشــتیم، کــه خــود باعــث ایجــاد چالش هــای 
بســیاری در ایــن حــوزه بــرای مــا شــد. شــاهد هســتید کــه ایــن 
چالش هــا بســیار دســت و پــا گیــر شــد و وزارت بهداشــت را بــا 

وزارت میــراث فرهنگــی، هنــری و گردشــگری و صنایــع دســتی، 
ــد!  ــود و از بابتــی ب دچــار اصطحــکاک کــرد. از بابتــی خــوب ب
شــروع خوبــی نداشــتیم، امــا امیــد اســت در ادامــه بــه ســمت و 
ســوی خوبــی پیــش برویــم. از اهــداف ایــن باشــگاه اســت کــه 
ــن  ــدت ای ــیم و در بلند م ــته باش ــت داش ــپ و گف ــم گ ــار ه کن
ــه ان جــی اویــی ثبــت شــده تبدیــل شــود. طریقــی  باشــگاه ب
ــال در  ــع فع ــی جوام ــم تمام ــه بتوانی ــم ک ــش گرفته ای را در پی

زمینــه گردشــگری را دور هــم جمــع کنیــم. 
اگــر ذیــل وزارت بهداشــت می رفتیــم بخــش اعظمــی از فعــاالن 
را از دســت می دادیــم. باشــگاه تشــکیل شــد تــا همــه فعــاالن 
را در خــود جمــع کنــد. روابــط عمومــی قــوی بــرای باشــگاه در 
ــرای  ــدازی رســانه ب ــن در حــال راه ان ــم و همچنی نظــر گرفته ای
ــل  ــم ورک اســت و قاب ــک تی ــن صنعــت ی باشــگاه هســتیم. ای
ــا مســیر  ــم. ت ــم کمــک کنی ــه ه ــد ب جــدا ســازی نیســت. بای
درســت را انتخــاب کنیــم. مــا مــی توانیــم بــه در حــدود صــد 
ــران در  ــم. ای ــات بدهی ــی، خدم ــد درمان حــوزه پزشــکی در فیل
ــه  ــه می دهــد ک ــات ارائ ــد حنجــره خدم حــوزه تخصصــی پیون
ایــن عمــل تنهــا در امریــکا و آلمــان انجــام می شــود. می توانــد 
ــد  ــترالیا می توانن ــکا و اس ــط امری ــه فق ــروزن را ک ــندروم ک س
ــنه  ــد. پاش ــان کن ــر درم ــه ای کمت ــا هزین ــد را ب ــان کنن درم
اشــیل مــا نــوع بازاریابــی، خدمات رســانی و همچنیــن کیفیــت 

ــت.  ــا اس ــت های م ــردی سیاس راهب

رسول فالحت:

حــوزه گردشگری ســالمت، حــوزه پیچیــده ای نیســت و متولــی 
ایــن حــوزه نیــز وزارت میــراث فرهنگی،هنری،گردشــگری 
و صنایع دســتی اســت، امــا متاســفانه مــا آنقــدر مدیریــت 
ــا مشــکالت بســیاری  ــه ب ــم ک ســلیقه ای در ســیتم اداری داری

مواجــه شــده ایم. 
مــن بــه بحــث مافیایــی در ایــن حــوزه کاری نــدارم و بــه عنــوان 
یــک کارشــناس صحبــت می کنــم. حــرف در ایــن حــوزه زیــاد 
ــار و ســمینار  ــن وبمین زده می شــود. دو ســال اســت متخصصی
ــزی  ــت. برنامه ری ــرا اس ــت اج ــون وق ــا اکن ــد، ام ــزار می نن برگ
هــا انجــام شــده و اکنــون زمــان اجــرای برنامه هــا اســت. افــق 
ــای  ــتیم پکیج ه ــن هس ــد ای ــد. نیازمن ــترده تر کنی ــد را گس دی
ــتارت  ــاماندهی اس ــن س ــا همی ــم. م ــکیل دهی ــی را تش مختلف
آپ هــا را نیــز بــه درســتی انجــام دهیــم بــه ایــده آلــی ســودمند 

خواهیــم رســید.

سعید صدری:

 اگــر بخواهــم بطــور خــاص بــه ایــن موضــوع بپــردازم. مخلــص 
کالم ایــن اســت کــه بخــش بزرگــی از عقب ماندگــی ایــران در 
بــازار بــزرگ رقابتــی پزشــکی و مدیکال توریســم دنیــا، نداشــتن 
رویکــرد درســت دولــت و حاکمیــت بــه ایــن جریــان اســت. مــا 
در توســعه توریســم درمانی، یــک الفبــا داریــم کــه اگــر رعایــت 
ــی  ــش خصوص ــرای ورود بخ ــب ب ــاخت مناس ــر س ــده و زی ش
ــر  ــی میس ــش خصوص ــت بخ ــد، فعالی ــا باش ــان مهی ــه جری ب
ــت.  ــه اس ــن زمین ــی در ای ــارت بین الملل ــد عب ــود. چن می ش
بحــث اعتبــار بخشــی مراکــز درمانــی و موضــوع انتقــال پذیــر 
کــردن بیمه هــای درمانــی اســت کــه در ایــن حــوزه دولــت بایــد 
ورود جــدی پیــدا می کــرد کــه متاســفانه تــا کنــون ورود نکــرده 
ــی  ــت، حت ــرده اس ــی نک ــائل تخصص ــه مس ــا ورود ب ــه تنه و ن
ــان  ــن جری ــه ای ــز ب ــی نی ــرد منف ــت رویک ــدا دول ــان ابت از هم

داشــت. 
مارکــت جهانــی توریســم درمانــی بــه علــت کوییــد 19 بســیار 
ــاعدی  ــیر تس ــاره س ــر دوب ــال حاض ــا در ح ــد، ام ــن آم پایی
ــارد  ــه اســت. در ســال 2021 چیــزی در حــدود 21 میلی گرفت
ــم 40  ــه رق ــا ســال 2023 ب دالر تخمیــن زده شــده اســت و ت
ــزرگ  ــق و ب ــای موف ــده کمپانی ه ــد. عم ــارد دالر می رس میلی
دنیــا در کنــار مــا هســتند. اولیــن کمپانــی دنیــا بــه نــام آپولــو 
هاســپیتال ها و پولو ســنترها هســتند کــه بخــش بزرگــی از 
ــد از  ــد، بع ــب کردن ــان را تصاح ــی جه ــم درمان ــازار توریس ب
ــه  ــن کشــورها ک ــد هســتند. ای ــد و هن ــزی اســت، تایلن آن مال
ــران  ــم ای ــکال توریس ــت مدی ــتند و قابلی ــران هس ــار ای در کن
ــی در  ــگ اول جهان ــر در رنکین ــال حاض ــد، در ح ــز ندارن را نی
ــا  جــذب توریســت خارجــی هســتند. چــرا موفــق نیســتیم؟ م

ــم.  ــیاری داری ــای بس ظرفیت ه

مصطفی سروی: 

ــه  ــت ک ــن اس ــدم ای ــگری دی ــش گردش ــه در بخ ــکلی ک مش
بــرای کاری کــه می خواهیــم انجــام بدهیــم. دنبــال یــک ســری 
کمــک هــای مالــی از طــرف دولــت هســتیم. از نظــر شــخصی 
ــد،  ــته باش ــود داش ــدی وج ــس درآم ــک بیزین ــر در ی ــن اگ م
ــذاری  ــرمایه گ ــت روی آن س ــادی اس ــال اقتص ــه فع ــی ک کس
کــرده و برداشــت خــود را می کنــد. امــا خــب حمایت هایــی در 
ــام  ــد انج ــت بای ــک دول ــه بی ش ــت ک ــذاری اس ــش قانون گ بخ
ــای  ــال کمک ه ــوال دنب ــا معم ــگری م ــوزه گردش ــد. در ح ده
مالــی هســتیم و متعاقــب آن دولــت دنبــال ایجــاد یــک جایــگاه 

تنظیم کننده : رشاره موحدی

با حامیت جامعه تورگردانان ایران و مجله سفرنویسان

افتتاح باشگاه مجازی
 گردشگری سالمت ایران 



No 5 Feb 2022
شامره 5 سال دوم اسفند 1400 65

66

ــرد  ــری را می گی ــگاه تصمیم گی ــود، جای ــد ب در آن حــوزه خواه
ــا  ــی م ــد. یعن ــم نمی کن ــی ه ــت مال ــچ حمای ــت هی و در نهای
ــد راه  ــی را س ــش دولت ــود بخ ــت خ ــا دس ــی ب ــش خصوص بخ
ــن مشــکالت کــه حــاال دارد  خــود می کنیــم. بخــش عمــده ای
ــا  ــت ایجــاد می کنــد ت ایجــاد می شــود بخشــی اســت کــه دول
ــن  ــه کوچک تری ــدون آنک ــد، ب ــظ کن ــود را حف ــری خ تصدی گ
ــد  ــا بای ــود. م ــل ش ــه ای را متقب ــرده و هزین ــی ک ــت مال حمای
ــم.  ــی داری ــه توقعات ــم و چ ــه می خواهی ــم چ ــت بگویی ــه دول ب
ــت را  ــای درس ــنگ بن ــد س ــد بای ــت جدی ــا در دول مخصوص

ــم.  بگذاری

خانم فرحی:

توقــع  خصوصــی  بخــش  دولــت،  حمایــت  حــوزه  در   
هــای  تقاضــای حمایــت  مــا  نــدارد،  مالــی  حمایت هــای 
پوزیشــنی و قانون گــذاری و نظــارت بــر اجــرای قوانیــن را 
داریــم. بــه صــورت مثــال مرکــز توســعه گردشــگری کشــورهای 
اســالمی؛ تشــکلی اســت  بین المللــی کــه از ســال 94 بــا 
هــدف شبکه ســازی موثــر فعــاالن حــوزه بهداشــتی کشــورهای 
اســالمی ایجــاد شــده و هــر ســال در تهــران رویــدادی را برگــزار 
می کنــد کــه بین المللــی اســت و ســال پیــش بــه دلیــل 
ــی  ــای آموزش ــداد کارگاه ه ــن روی ــد. در ای ــزار نش ــا برگ کرون
ــکا،  ــا، امری ــالمت از اروپ ــوزه س ــن ح ــارکت متخصصی ــا مش ب
ــارکت کنندگان  ــود. مش ــزار می ش ــیه برگ ــه و روس ــد، ترکی هن
رئیــس انجمن هــای گردشگری ســالمت کشــورهای آلمــان، 
مجارســتان، هنــد، کرواســی و تونــس هســتند و امســال حتــی 
ــد  ــا و ص ــه اروپ ــپا )Spa management( اتحادی ــن اس رئیس انجم
مشــارکت کننده حضــور دارنــد و هزینــه پرداخــت کردنــد تــا در 
ایــن رویــداد شــرکت کننــد. توجــه بســیاری را در دنیــا بــه خود 
جلــب کــرده اســت. پوشــش خبــری دارد و ایــن تبلیــغ خوبــی 
ــرکت  ــداد ش ــن روی ــتارت آپ ها در ای ــت. اس ــران اس ــرای ای ب
می کننــد و... نکتــه اینجــا اســت کــه مــا هیــچ وقــت حمایــت 
ــردان  ــت م ــه از دول ــاری ک ــل انتظ ــتیم. حداق ــت را نداش دول
داشــتیم، دعــوت همتاهایشــان از کشــورهای دیگــر بــوده اســت. 
ــه  ــردان و ن ــکلی خودگ ــوان تش ــت عن ــتیم تح ــا نمی توانس م
دولتــی، از وزرای بهداشــت ســایر کشــورها دعــوت کنیــم، بــرای 
ــت  ــط وزیر بهداش ــا توس ــد حتم ــت و بای ــی داش ــار سیاس ــا ب م
ــا حتــی همیــن حمایت هــا  ــان انجــام می شــد. م کشــور خودم
ــراد  ــت. اف ــوازی اس ــای م ــر فعالیت ه ــکل دیگ ــم. مش را نداری
توانمنــدی کــه هــم در بخــش دولتــی هســتند و هــم در 
بخــش خصوصــی و آن روابــط بین المللــی را دارنــد، هــر کــدام 

ــا زمانیکــه هــر کــس  ــن ت ــد. بنابرای ــی عمــل می کنن ــه تنهای ب
ــا  ــود دارد. ب ــتان وج ــن داس ــد، همی ــت کن ــی فعالی ــه تنهای ب
کــه  بین المللــی  جریان ســازی های  و  تمــام شبکه ســازی ها 
توســط ایــن مرکــز و رویــداد انجــام شــده، ایــن عالقه منــدی را 
ایجــاد کردیــم کــه کشــورهای دیگــر بــرای ورود، بــه دالر پــول 
پرداخــت کننــد و در ایــن رویــداد شــرکت کننــد. رزومــه هــر 
ــداد باعــث جــذب ســرمایه گــذاران و شــرکت کننــدگان و  روی
ــداد و روزومــه  ــن روی ــه ای ــت ب ــا دول مخاطبیــن مــی شــود. ام
ــته  ــت نداش ــون حمای ــا کن ــد و ت ــه نمی کن ــداد توج ــن روی ای

اســت. 

محمد محب خدایی: 

ایــن حــوزه زحمــت  وقتــی می بینــم عزیــزان و فعــاالن 
ــی  ــی خوب ــا خروج ــد، ام ــیاری می کنن ــالش بس ــند و ت می کش
ــنگینی را  ــای س ــا تاوان ه ــوم. م ــر می ش ــیار دلگی ــم، بس نداری
پرداخــت می کنیــم. بخــش خصوصــی صنعــت گردشــگری 
ــی  ــن هم افزای ــا ای ــی از صنعت ه ــرا خیل ــد چ ــئوال کن ــد س بای
ــوع  ــن موض ــد و ای ــش گرفتن ــگری را در پی ــت گردش ــا صنع ب
ــع  ــدن صنای ــه ش ــل اضاف ــا دلی ــود دارد، ام ــا وج ــام دنی در تم
یــا فعالیت هــای اقتصــادی در قالــب صنعــت گردشــگری 
ــه  ــه ک ــد. آنچ ــا باش ــد کارگش ــئوال می توان ــن س ــت؟ ای چیس
مطــرح می کنیــد کــه بایــد در صنعــت گردشــگری اتفــاق 
بیافتــد و حــوزه ای مثــل درمــان بایــد اشــتراک انتفاعــی خــود 
را بــا حــوزه صنعــت گردشــگری بــه مشــارکت بگــذارد دلیلــش 
چیســت؟ ایــن هم افزایــی چــه مزیتــی ایجــاد می کنــد؟ 
ــی از  ــچ محصول ــگری هی ــت گردش ــم صنع ــه می دانی ــا هم م
ــه  ــی ک ــت. صنعت ــزا اس ــی هم اف ــه صنعت ــدارد. بلک ــودش ن خ
ــور  ــان مح ــد هم ــد، نمی توان ــاد می کن ــد را ایج ــی جدی مفهوم
یــا همــان رویــه و فراینــدی باشــد کــه صنعــت در قبــل ادامــه 
ــب  ــوزه کس ــن ح ــال ها در ای ــی س ــه ط ــه ای ک ــی داد. تجرب م
ــه  ــم بی راه ــا می روی ــه م ــی ک ــه راه ــت ک ــن اس ــرده ام ای ک
ــه واســطه  ــم ب اســت. روش موجــود روشــی نیســت کــه بتوانی
ــه  ــا ب ــالمت در دنی ــت گردشگری س ــی از صنع ــهم خوب آن س
ــم! متاســفانه مدیریــت هــای مــا مدیریــت هــای  دســت بیاوری

ــت.  ــی اس ــای سیاس ــت ه ــه مدیری ــت بلک ــی نیس تخصص

مهرداد جاللی پور:

 در حــال حاضــر در ســازمان توســعه تجــارت مســئولیت حــوزه 
اروپــا را دارم و ایــن در فضایــی اســت کــه نــگاه کشــور نگاهــی 
اســت کــه مــا بیشــتر حجــم تجارتمــان را بایــد بــا کشــورهای 
همســایه و چنــد کشــور خــاص داشــته باشــیم. امــا آن چیــزی 
ــتن  ــل خواس ــه فع ــی ک ــم. هرجای ــرض کن ــم ع ــی توان ــه م ک
ــش  ــد. اوایل ــوان دی ــه اش را می ت ــره و نتیج ــد ثم ــرف ش ص
ســختی اســت بدقلقــی دارد و مســائل و مشــکالت و نگرانی هــای 
خــاص خــود را دارد، امــا زمانیکــه بــه ثمــر رســید و ظرفیــت و 
پتانســیلش را ببیننــد آنجاســت کــه کســانی کــه فرصــت را از 

ــد.  ــت می کنن ــاس غفل ــد احس ــت داده ان دس
ــور  ــا کش ــم ب ــی توانی ــل را م ــدل تعام ــر دو م ــال حاض در ح
ــی داشــته باشــیم، اینکــه شــاهد ورود بیمــاران خارجــی  رومان
بــه بــازار ایــران باشــیم بــا تمامــی محدودیت هایــی کــه 
ــی  ــد یک ــز می توان ــی نی ــد، رومان ــاره کردن ــه آن اش ــتان ب دوس
ــم.  ــم روی آن کار کنی ــاید بتوانی ــه ش ــد ک ــی باش از مارکت های
ــه ایــران  ــرای درمــان ب جایــی ممکــن اســت مــا توریســت را ب
بیاوریــم، جــای دیگــر ممکــن اســت جامعــه آمــاری خاصــی را 
ــه  ــر هســتند ک ــال بیســت نف ــه مث ــم ک ــدارک ببینی ــه و ت تهی
آمــده دریافــت خدمــات پزشــکی مشــخصی هســتند و از اینجــا 
ــد  ــر دو می توانن ــم. ه ــزام کنی ــی اع ــه رومان ــن را ب متخصصی
ــتری  ــای بیش ــه اول چرخ ه ــا گون ــند. ام ــته باش ارز آوری داش
ــعه  ــازمان توس ــه س ــی ک ــد آورد. نگاه ــه چرخــش درخواه را ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــگری را ب ــه گردش ــت ک ــن اس ــارت دارد ای تج
شــاخه از صــادرات خدمــات عنــوان کردیــم و نتیجــه ایــن شــد 
ــات،  ــادرات خدم ــم ورودی ص ــد »توریس ــی گوین ــروزه م ، ام
درآمــد ارزی معافیــت مالیــات!« کــه کــم کــم جــا مــی افتــد. 

محمد  اسماعیل ارجمندی:

ــه شــرح  ــران ب ــه باشــگاه گردشــگری ســالمت ای ــن بیانی  اولی
ــر اســت:  زی

ســفر بــرای درمــان و بازیابــی تــوان، از مهم تریــن اهــداف 
ــت  ــول دریاف ــات، ح ــب اوق ــت و اغل ــالمت اس ــگری س گردش
اســتفاده  و  اوقات فراغــت  فعالیت هــای  خدمات درمانــی، 
ــه  ــار، اضاف ــفر بیم ــته س ــه بس ــز ب ــفر نی ــای س ــج توره از پکی
ــازار گردشگری ســالمت  ــد ب می شــود. امــروزه کیســت کــه ندان
بــه عنــوان یکــی از صنایــع رقابتــی و درآمــد زا در دنیــا مطــرح 
شــده و از حوزه هــای نویــن گردشــگری اســت؟ از ایــن جهــت 
ــدی از  ــه بهره من ــد ب ــا عالقه من ــطح کالن دولت ه ــی در س حت

ــت  ــذا شــاهدیم رقاب ــای ناشــی از ایــن صنعــت هســتند. ل مزای
ــورهای در  ــژه کش ــف بوی ــورهای مختل ــان کش ــده ای می فزاین
حــال توســعه آســیایی، بــرای جــذب گردشــگران ســالمت آغــاز 
شــده اســت. از ســویی دیگــر گردشگری ســالمت در کشــورهای 
در حــال توســعه نیــز رونــق بیشــتر یافتــه اســت. بــرآورد شــده 
اســت، یــک گردشگر ســالمت بــه طــور میانگیــن، 3 برابــر 
یــک گردشــگر عــادی، باعــث ارز آوری بیشــتری می شــود. 
ــد  ــودن و پردرآم ــه ب ــم هزین ــه ک ــا توجــه ب در حــال حاضــر ب
بــودن ایــن صنعــت بســیاری از کشــورهای عالقه منــد بــه 
توســعه گردشــگری، توجــه خــود را بــر ایــن بخــش از صنعــت 
ــد.  ــزی کرده ان ــرای آن برنامه ری ــرده و ب ــز ک گردشــگری متمرک
از آن جملــه عــالوه بــر ایــران می تــوان بــه برخــی از مهم تریــن 
مقاصــد گردشــگری ســالمت ماننــد کشــورهای هنــد، ترکیــه، 
امارات متحده عربــی  اردن،  ســنگاپور،  کره جنوبــی،  تایلنــد، 
ــم  ــند چش ــی س ــه پیش بین ــه ب ــا توج ــرد. ب ــاره ک ــادا اش و کان
انــداز بیســت ســاله در افــق 1400 هــدف بــر ایــن بــوده اســت 
ــه  ــالمت در منطق ــای گردشگری س ــی از قطب ه ــران یک ــه ای ک
شــده و از رهگــذر آن، نــه تنهــا از خــروج ارز جلوگیــری شــود، 
ــد  ــردد. بای ــران گ ــب ای ــل توجهــی نصی ــد ارزی قاب بلکــه درآم
ــود  ــای خ ــه مزیت ه ــت ب ــا عنای ــران ب ــه کشــور ای ــت ک پذیرف
در حــوزه گردشگری ســالمت از جملــه هزینــه پاییــن خدمــات 
درمانــی، کیفیــت بــاالی خدمــات ســالمت، پزشــکان صالحیــت 
دار و بــا تجربــه کافــی در همــه فیلدهــای درمانــی و دارا بــودن 
جاذبه هــای طبیعــی فــراوان، می توانــد خــود را بــه بــازار بــزرگ 
ــد توجــه داشــت  ــن بای ــد. لیک ــل کن گردشگران ســالمت تحمی
ــی،  ــم اندیش ــا ه ــر ب ــردد، مگ ــل نمی گ ــم حاص ــن مه ــه ای ک
ــم  ــای تی ــر، همکاری ه ــای فک ــی اتاق ه ــی، طراح ــرد جمع خ
ورکــی، دلســوزی، اصــالح زیرســاخت های موجــود، طراحــی و 
ــت گذاری های  ــتر، سیاس ــر و بیش ــاخت های بهت ــاخت زیرس س
ــق،  ــای دقی ــالح، نظارت ه ــع ذی ص ــتیبانی مراج ــت، پش درس
ــح  ــات صحی ــه اطالع ــن صنعــت، دســتیابی ب آسیب شناســی ای
ــق و در  ــی دقی ــه بازاریاب ــح و جامع ــاری، اطالع رســانی صحی آم
پایــان همــت و پشــتکار بخــش متصــدی و خصوصــی! بــه امیــد 
آن روز، بــا نهایــت تشــکر مدیریــت باشــگاه گردشگری ســالمت 

ایــران. 
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 1(هماهنگی وهم افزایی بین بخشی:

حــوزه گردشــگری ســالمت موضوعــی تخصصــی  و بیــن بخشــی 
دســتگاه های متولــی میباشــد و هماهنگــی و هــم افزایــی 
بیــن دســتگاه های متولــی چــون وزارت بهداشــت، میــراث 
فرهنگــی، وزارت امــور خارجــه، ســازمان نظــام پزشــکی و اتــاق 
بازرگانــی، رامــا بــا ســایر اجــزا و کنشــگران ایــن حــوزه بــه ویــژه 
ــی بخــش  ــی و حقوق ــاالن حقیق ــاد و فع ــردم نه ــازمانهای م س
ــری  ــم و الزم وام ــکات مه ــالمت از ن ــگری س ــی گردش خصوص

ضــروری میباشــد.

2( بسترســازی مناســب در دوران محدودیتهــای 
کرونایــی

ــای  ــا و محدودیت ه ــری کرون ــران همه گی ــه بح ــه ب ــا توج  ب
و  فعــاالن  رویکــرد  منطقــه،  کشــورهای  در  گردشــگری 
ــایی  ــا بازگش ــالمت، ت ــگری س ــش گردش ــت گذاران بخ سیاس
مرز هــا و رفــع محدودیت هــای ســفر و همچنیــن فروکــش 
ــاده ســازی و ایجــاد بســتر مناســب  ــا، آم ــردن بحــران کرون ک
و توســعه زیرســاخت ها در دو بخــش گردشــگری و ســالمت از 

مهمتریــن گام هــای اجرایــی می باشــد.

دکتر محمد پناهی دبیر سابق شورای راهبری گردشگری 
سالمت کشور و عضو شورای سیاستگذاری جامعه گردشگری 

سالمت ایران

3( آمــوزش علمــی وعملــی بازاریابــی تخصصــی 
گردشــگری ســالمت 

ــژه در  ــه وی ــی ب ــازی آموزش ــتر س ــت بس ــه اهمی ــت ب ــا عنای ب
ــی  ــات ســفر و گردشــگری توســعه بازاریاب حــوزه فعــاالن خدم
علمــی و تخصصــی می باشــد. در ایــن راســتا از جملــه اقدامــات 
صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه، ارائــه آموزش هــای تخصصــی در 
حــوزه بازاریابــی گردشــگری ســالمت و خدمــات ســفر )ماننــد 
ــوط بیمارســتان  ــزا، ترانســفر و اقامــت، خدمــات مرب صــدور وی

و...( می باشــد.

بویــژه گردشــگری  4( توســعه گردشــگری 
ــی  ــب ایران ــی ط درمان

در ایــن راســتا گام هــای خوبی برداشــته شــده از جملــه اقدامات 
صــورت گرفتــه وموردنیــاز در حــوزه گردشــگری و گردشــگری 
ســالمت توســعه گردشــگری طــب ایرانــی توســط دفتــر طــب 
ایرانــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا همکاری 
و  گردشــگری  حــوزه  نهــاد  مــردم  تخصصــی  تشــکل های 
ــکاری  ــن هم ــه ای ــه در نتیج ــد ک ــالمت می باش ــگری س گردش
ــاد  ــی ایج ــب ایران ــگری ط ــترک گردش ــه مش ــترک کمیت مش
گردیــد کــه وظیفــه آن شناســاندن جایــگاه و شــأن طــب ایرانــی 

چندگام عملی درجهت رفع موانع وچالشهای پیش روی 
توسعه گردشگری سالمت ایران

)طــب ســنتی( بــه  عنــوان جاذبــه گردشــگری و همچنیــن بــه 
عنــوان روش علمــی و تخصصــی جهــت درمــان بیمــاران بیــن 
ــت  ــگری طبیع ــه گردش ــی ب ــگاه علم ــا ن ــن ب ــل و همچنی المل
درمانــی و گردشــگری تندرســتی می باشــد و ایــن رویــداد مهــم 
ــژه  ــه وی ــگری ب ــوزه گردش ــه ح ــی ب ــب ایران ــرآغاز ورود ط س
ــد. ــت می باش ــت وزارت بهداش ــا محوری ــالمت ب ــگری س گردش

5( ایجــاد پورتــال یــا پلتفــرم جامــع وتخصصــی 
گردشــگری سالمت

از جملــه چالش هــای پیــش روی گردشــگری ســالمت، فقــدان 
پلتفــرم واحــد تخصصــی در جهت اســتفاده گردشــگران ســالمت 
ــع گردشــگری ســالمت، یکــی  ــال جام می باشــد و وجــود پورت
ــه  ــور در عرص ــرای حض ــر ب ــاب ناپذی ــای اجتن ــزام و ضرورته ال

رقابت هــای جهانــی و منطقــه ای گردشــگری ســالمت می باشــد.

6(تهیــه بــاک اطالعــات جامــع تعرفــه خدمــات 
گردشــگری ســالمت )بســته خدمــت(

در ایــن میــان نبــود اطالعــات جامــع دربــاره میــزان تعرفه هــای 
ــه عنــوان باکــس و  خدمــات گردشــگری و خدمــات پزشــکی ب
ــت  ــش روی صنع ــهای پی ــر چالش ــه دیگ ــد از جمل ــته واح بس

ــد.  ــالمت می باش ــگری س گردش
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ــرم  ــه ن ــت و پنج ــاری دس ــواع بیم ــا ان ــواره ب ــان هم انس
می کنــد و بــرای درمــان آن معمــوال بــه جســتجوی 
حــاذق تریــن  پزشــکان و بهتریــن امکانــات می-پــردازد و 
ایــن امــر طبابــت را بــه یکــی از بــا ارزش تریــن مشــاغل در 
ابعــاد اجتماعــی و اقتصــادی مبــدل ســاخته اســت. عــالوه 
بــر بیمــاری در ســال های اخیــر و بــا بــروز ســیر تحــوالت 
ــازه ای از  ــواع ت ــی و تندرســی ان ــات زیبای در بخــش خدم
خدمــات پزشــکی نیــز رونــق بســیار زیــادی پیــدا کــرده 

اســت.

ــدی  ــبب بهره من ــه س ــته های دور و ب ــا از گذش ــور م کش
از پزشــکان چیــره دســت و صاحــب نــام همچــون بوعلــی 
ســینا، پروفســور ســمیعی، پروفســور خدادوســت و دههــا 
پزشــک دیگــر هــم قطــب و مرجــع علمــی علــوم پزشــکی 
محســوب و هــم ایــن کــه التیــام بخــش دردهــای بیمــاران 

بــوده و هســت.
 انجــام ســفر بــرای دریافــت خدمــات پزشــکی و ســالمت 
 Health(کــه از آن بــه عنــوان گردشــگری ســالمت
ــگری  ــواع گردش ــی از ان ــود یک ــاد می ش Tourism ( ی
اســت کــه عــالوه بــر کســب و کارهــای تخصصی پزشــکی، 
ــا، از  ــی از کســب و کاره ــف و متنوع ــره مختل ــازار زنجی ب
ــز  ــوغات و... را نی ــی، س ــا پذیرای ــه ت ــل گرفت ــل و نق حم
ــان  ــش درم ــت در بخ ــاد رقاب ــا ایج ــیده و ب ــق بخش رون
ــزات پزشــکی را  ــات و تجهی ــی و کمــی خدم ســطح کیف

ــد. ــاء می بخش ــم گیری ارتق ــکل چش ــه ش ب

ارزش گردشــگری ســالمت در ســال 2020 بــه 54.4 
میلیــارد دالر رســید و پیش بینــی می شــود کــه ایــن 
ــارد دالر  ــش از 200 میلی ــه بی ــال 2027 ب ــا س ــم ت رق
ــیوع  ــا ش ــر و ب ــال های اخی ــه در س ــد. گرچ ــش یاب افزای

ــی شــده در  ــا اهــداف پیــش بین ــروس منحــوس کرون وی
ــازار  ــی رود ب ــار م ــا انتظ ــد، ام ــق نش ــال ها محق ــن س ای
ــب  ــد. جال ــش یاب ــدت افزای ــه ش ــالمت ب ــگری س گردش
توجــه ایــن کــه یکــی از معــدود محصــوالت گردشــگری 
کــه در مواجهــه بــا ویــروس کرونــا، کمتــر بــا محدودیــت 

ــت. ــالمت اس ــگری س ــت گردش ــده اس ــه ش مواج

ــگری  ــواع گردش ــفر در ان ــزان س ــترین می ــوال بیش معم
ــز  ــورما نی ــد، کش ــاق می افت ــایه اتف ــورهای همس در کش
بیشــترین پذیــرش گردشــگران ســالمت را از کشــورهای 
ــوزه  ــورهای ح ــان و کش ــراق، آذربایج ــود، ع ــایه خ همس
ــان مجــرب  ــورداری از کادر درم ــارس دارد. برخ ــج ف خلی
و هزینــه خدمــات مناســب متاثــر از برابــری ارزش ریــال 
در برابــر دالر، ایــران را بــه یکــی از مقاصــد جــذاب 
ــت.  ــاخته اس ــدل س ــه مب ــالمت در منطق ــگری س گردش
ــل  ــه دلی ــت ب ــده اس ــت ش ــه ثاب ــه تجرب ــه ب ــال آنک ح
ــع در  ــارض مناف ــود تع ــه و وج ــت یکپارچ ــدان مدیری فق
دســتگاه های متولــی گردشــگری و ســالمت یعنــی وزارت 
ــع دســتی و وزارت  میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و همچنیــن عــدم 
ــه  ــد و صاحــب تجرب ــان قدرتمن فعالیــت شــبکه تورگردان

در بــازار گرردشــگری ســالمت و فقــدان راهنمایــان 
گردشــگری تخصصــی ســالمت و همچنیــن فعالیــت 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــب وکاره ــیخته دالالن در کس افسارگس
ایــن حــوزه، از راننــده گرفتــه تــا منشــی برخــی پزشــکان، 
ــرخ و هزینــه  ــردن ن ــاال ب ــر غیرواقعــی کــردن وب عــالوه ب
نارضایتــی  ایجــاد  آشــیل  پاشــنه  همــواره  خدمــات 
ــه طــوری کــه در  گردشــگران ســالمت گردیــده اســت، ب

محمدثابت اقلیدی

دکترای مدیریت بازرگانی- پژوهشگر اقتصاد و گردشگری

تهدیدها و تدابیر بازار 
گردشگری سالمت ایران

ــن  ــاهد باالرفت ــی ش ــول مل ــاء ارزش پ ــا ارتق ــته و ب گذش
ــد  ــر مقص ــی و تغیی ــگران خارج ــرای گردش ــا ب هزینه ه
ایشــان بــه ســایر کشــورها و بــه خصــوص کشــور ترکیــه 

بوده ایــم. 
از طرفــی، یکــی دیگــر از تهدیدهــای بازارگردشــگری 
ــرمایه  ــرت، س ــالها مهاج ــن س ــورمان در ای ــالمت کش س
ــه  ــاذق ب ــش برخــی از پزشــکان ح ــال دان ــذاری و انتق گ
جوامــع بــازار هــدف اســت کــه متاســفانه تــداوم ایــن امــر 
صدمــات جبــران ناپذیــری را بــرای ایــن بــازار بــه دنبــال 
خواهــد داشــت و آنچــه بــر بازارجهانــی فــرش و زعفــران 
آمــد، در حــوزه ســالمت نیــز دور از انتظــار نخواهــد بــود.

ــازار  ــرای حفــظ شــرایط ب براســاس آن چــه بیــان شــد ب
موجــود و گســترش آن، عــالوه بــر لــزوم ورود تورگردانــان 
ــتفاده  ــن اس ــا ارزش و همچنی ــازار ب ــن ب ــه ای ــه ای ب حرف
از متولوژی هــای نویــن بازاریابــی، دولــت نیــز بــه عنــوان 
سیاســت گذار می-بایســت بــا اعمال مدیریــت یکپارچه در 
موضوعــات کالن اقتصــادی و بــا هــدف تامیــن منافــع عام، 
ــتگاه های  ــن دس ــی در بی ــن ناهماهنگ ــروز کوچکتری از ب
متولــی پرهیــز و بــا ایجــاد فضای باز کســب و کار، شــرایط 
ــه ســاماندهی شــبکه فعــاالن ایــن  را تســهیل و نســبت ب
حــوزه بــدون بــروز هرگونــه خدشــه بــه منافــع بازیگــران 
موجــود، از بــروز رفتارهــای غیرحرفــه ای دالالن جلوگیری 
ــرای  ــب را از ب ــای مناس ــازو کاره ــن س ــوده و همچنی نم
تســهیل ســرمایه گــذاری عالقمنــدان و بــه ویــژه پزشــکان 

در داخــل کشــور را فراهــم نماینــد.
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تنظیم کننده : رشاره موحدی

نشست باشگاه مجازی گردشگری سالمت ایران

بازار گردشگری سالمت 
ایران کجا است و چرا؟

مقدمه

همیشــه ایــن ســئوال وجــود داشــته اســت کــه بــرای ورود بــه 
بــازار جهانــی گردشــگری ســالمت، چــه بایــد کــرد؟ امــا شــاید 
ــن  ــه ای ــش از ورود ب ــا پی ــه آی ــد ک ــن باش ــر ای ــئوال مهم ت س
ــران روشــن اســت؟  ــازار گردشــگری ســالمت ای ــازار، هــدف ب ب
ــه  ــه ورود ب ــت ک ــترده اس ــوزه ای گس ــالمت، ح ــگری س گردش
هــر شــاخه در ایــن بســتر وســیع، نیازمنــد برنامــه ریــزی، دقــت 

ــد.  ــه می باش ــاخت های مربوط ــت زیرس ــل و تقوی عم
بخــش درمانــی و زیبایــی در کشــور ما، به نســبت اســتانداردهای 
ــل  ــورد تام ــد و م ــوزه پزشــکی بســیار کارآم ــی، در ح بین الملل
اســت. امــا انتخــاب تخصصــی کــه قــرار اســت بــر آن متمرکــز 
ــد  ــت خواه ــدف، اهمی ــورهای ه ــدازه کش ــه ان ــز، ب ــویم نی ش
ــدام  ــص، ک ــدام تخص ــه ک ــش  ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــت. پاس داش
ــواردی  ــد داد، از م ــرار خواه ــود ق ــدف خ ــورد ه ــورها را م کش
ــا کســب دانــش و آگاهــی در ایــن زمینــه حاصــل  اســت کــه ب
ــازار بین المللــی نیازمنــد صبــر، شــکیبایی،  می شــود. ورود بــه ب
ــه  ــرا ک ــت، چ ــت اس ــذاری درس ــع و هدف گ ــزی جام برنامه ری

ــی متفــاوت اســت.  ــازار جهان ــه ب هزینــه ورود ب
تنهــا بخشــی از هزینه هــا مالــی اســت،در واقــع بــا ورود بــه بــازار 
جهانــی، شــما جــز مبالغــی کــه صــرف تبلیغــات می کنیــد، باقی 
هزینه هــا مربــوط بــه اعتبــار و آبــروی یــک کشــور اســت. دادن 
خدمــات ناکارآمــد و خــارج از اســتاندارد، عــدم موفقیــت و خلف 
ــد  ــمار، می توان ــک و انگشت ش ــاس کوچ ــی در مقی ــده، حت وع

بــه اعتبــار کل کشــور لطمــات جبــران ناپذیــر بزنــد. هــر بیمــار 
ــردد  ــدا بازمی گ ــور مب ــه کش ــد، ب ــور مقص ــه از کش ــی ک ناراض
ــد اذهــان ســایر مــردم  حکــم ضــد تبلیغــی اســت کــه می توان
ــه خدمــات درمانــی کشــورمان، بدبیــن کنــد.  یــک کشــور را ب
ــع  ــی طال ــر مرتض ــاب دکت ــور جن ــا حض ــش رو ب ــت پی نشس
ماســوله بــه همــت باشــگاه گردشــگری ســالمت ایــران و  مجلــه 
ــوارد  ــن م ــه بررســی ای ــا ب ــزار شــده اســت ت سفرنویســان برگ

بپــردازد.

سهیل مهرزاد

 امشــب مهمــان عزیــزی داریــم. دکتــر مرتضــی طالــع ماســوله، 
کــه از پیشکســوتان و ســتارگان گردشــگری کشــورمان هســتند. 
ــل  ــد و نقــش به ســزایی در تبدی رزومــه بســیار درخشــانی دارن
معاونــت گردشــگری بــه ســازمان گردشــگری و پــس از آن بــه 
ــوله  ــه ماس ــواری ک ــد. بزرگ ــا کرده ان ــگری را ایف وزارت گردش
ــید،  ــروزه می شناس ــه ام ــری ک ــگر پذی ــتای گردش ــه روس را ب
از  خوبــی  خیلــی  دفاعیــات  یونســکو  در  کــردد.  تبدیــل 

ــتند. ــران داش ــگری ای گردش
ایــن بزرگــوار دکتــرای توســعه بــا گرایــش روابــط بین الملــل از 
کشــور ســوئیس دارنــد و مســلط بــه زبــان فرانســه، انگلیســی، 
ترکــی و عربــی هســتند. افتخــار دارم کــه طــول عمــر آشــنایی 
ــه  ــا ب ــگری ت ــه گردش ــه عرص ــدو ورودم ب ــان از ب ــن و ایش م
ــا هــم همــکاری  ــوده اســت. در پروژه هــای مختلفــی ب امــروز ب
داشــتیم. طــرح جامــع گردشــگری کشــور را رقــم و قلــم زدنــد. 
ــاب  ــوری جن ــت جمه ــا، در دوران ریاس ــوی تمدن ه در گفتگ
ــگری را  ــش گردش ــا در بخ ــوی تمدن ه ــش گفتگ ــی بخ خاتم
ایشــان ارائــه دادنــد. در یونــان در ژاپــن و مادریــد دوره هایــی در 
حــوزه گردشــگری گذراندنــد. در وزارت امــور خارجــه بــا دکتــر 
ــاد  ــدر زی ــه ایشــان آنق ــد. رزوم ــی همــکاری کردن ــف مدت ظری
اســت کــه در ایــن بحــث نمی گنجــد. در خصــوص تاپیــک ایــن 

نشســت در خدمــت ایــن بزرگــوار هســتیم.
ــت  ــگری در دس ــی گردش ــازمان جهان ــار از س ــری آم ــک س ی
دارم، کــه مایــل هســتم در مــورد نقــش ایــن آمارهــا صحبــت 
کنیــم. یــک ســری ســئواالت داریــم در ایــن خصــوص کــه چــه 
کشــوری بــرای ایــران مناســب اســت؟ مــا در جغرافیایــی قــرار 
ــران هــم مــرز هســتند. کــه  ــا ای ــم کــه 15 کشــور ب گرفتــه ای
البتــه بــا برخــی از ایــن کشــورها مشــکالت سیاســی و تیرگــی 

روابــط داریــم. 
این کــه کشــور ایــران ظرفیــت گردشــگری ســالمت دارد، 
ــران  ــور ای ــرا کش ــه چ ــا این ک ــت. ام ــیده نیس ــی پوش ــر کس ب
نمی توانــد ایــن بــازار را بــرای کشــورهای همســایه برنــد کنــد، 
همیشــه بــرای مــا ســئوال بــوده اســت. اگــر هــم بــرای کشــوری 
ــا  ــه م ــت ک ــده ایم، کاری نیس ــورس ش ــراق ب ــور ع ــل کش مث
ــه انجــام داده باشــیم. دلیلــش ایــن اســت کــه بیــش از  آگاهان
78 درصــد جمعیــت کشــور عــراق، شــیعه هســتند و بــه خاطــر 
عالقــه و ارادتــی کــه در مــردم عــراق بــه امــام رضــا و... دارنــد 
ایــن تعامــل شــاید بهتــر باشــد بگوییــم معنــوی از ســالیان دراز 
تــا بــه امــروز برقــرار شــده و دلــی ایــن اســت کــه بــرای  ایــن 

ــده ایم.  ــورس ش ــری ب ــون نف ــور 40 میلی کش
امــا ایــن اتفــاق بــرای پاکســتان بــا 220 میلیــون نفــر جمعیــت 
نیافتــاده اســت.  مــا پاکســتانی ها را نمی بینیــم. در کشــورهای 
ــر و ...  ــارات و قط ــل ام ــورهایی مث ــارس ، کش ــج ف ــوزه خلی ح
ــار  ــار آم ــا را در کن ــر این ه ــم. اگ ــی نمی بینی ــاق خاص ــا اتف م
ســازمان بهداشــت جهانــی بگذاریــد، کــه می گویــد 58 در صــد 
از بیمارانــی کــه بــه کشــورهای دیگــر بــرای درمــان می رونــد، 
مقصدشــان را بــرای هــزار دالر کمتــر عــوض می کننــد. متوجــه 

عمــق فاجعــه خواهیــد شــد.
البتــه در جلســات پیشــین جنــاب محــب خدایــی اشــاره 
ــت  ــرای دریاف ــالمت ب ــگران س ــد گردش ــه 21 درص ــد، ک کردن
خدمــات VIP و الکچــری می رونــد و این گونــه نیســت کــه 
حتمــا ایــران بــه عنــوان مقصــد ارزان همیشــه اولویــت باشــد. 
یــا 65 درصــد بــه ســفر درمانــی می رونــد چــون تحــت پوشــش 
بیمــه نیســتند کــه البتــه ایــن آمــار بیشــتر مربــوط بــه بخــش 
ــم  ــاف نمی توانی ــن اوص ــام ای ــا تم ــا ب ــرا م ــت. چ ــی اس زیبای
شــاهد بــازاری خــوب  در میــان کشــورهای همســایه باشــیم ؟ 

ضعــف مــا کجــا اســت؟
 مرتضی طالع ماسوله

 مــا در ایــران هــر کاری می خواهیــم نشــود، پیچیــده اش 
می کنیــم. یکــی از دالیــل عــدم پیشــرفت مــا در حــوزه 
گردشــگری ســالمت، همیــن امــر اســت. تقریبــا حــدود چنــد 
ســالی اســت ایــن موضــوع را پیچیــده کرده ایــم. طبــق 
ــا  ــته ام ب ــوئیس داش ــگر ســالمت در س ــه از گردش ــه ای ک تجرب
پرفســور ســهرابی زاده، صادقــی و... این هــا کســانی بودنــد کــه 
دســتی بــر آتــش داشــتند. وقتــی ســال 77 بــه ایــران آمــدم در 

حــوزه گردشــگری، یــک کمیتــه کوچــک، امــا فعــال داشــتیم. 
ــت،  ــت وق ــر بهداش ــی، وزی ــن اجتماع ــزان از تامی ــی از عزی یک
دکتــر کریمــی رئیــس بیماســتان قلــب و بنــده از گردشــگری 
ــوی!  ــک سیاســت گذاری ق ــا ی ــک شــبکه کوچــک، ب ــم. ی بودی
مثــل امــروز هــم نبــود کــه در هــر شــهری کمیته هایــی وجــود 
داشــته باشــد و پایگاهــی باشــد و بیمارســتان ها مدعــی باشــند.  
امــا بازخــورد خوبــی می گرفتیــم و در حــدی فعالیت مــان 
خــوب بــود کــه گاه برخــی از بیمارســتان ها تمــاس می گرفتنــد 
ــم؟  کــه مریــض نفرســتید. امــا چــه شــد کــه مــا عقــب ماندی
ــی  ــا پیش ــد، از م ــرفته نبودن ــان پیش ــه آن زم ــورهایی ک و کش
ــه  ــتیم در دو ده ــه نتوانس ــی ک ــی از دالیل ــاید یک ــد. ش گرفتن
گذشــته گردشــگری ســالمت را خــوب پیــش ببریــم  ایــن امــر 
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بــوده کــه هنــوز در ایــران حقــوق بیمــار و بیمارســتان خیلــی 
شــفاف بیــان نشــده اســت.

ایــن چیــزی اســت کــه از زبــان بیمارانــی کــه خــودم بــه ایــران 
ــن اســت کــه مهندســی  ــراض بیمــاران ای آوردم شــنیده ام. اعت
درمانــی کــه بایــد در حــوزه خدمــات درمــان گردشــگران 
ــوع و تعــدد  ــه دیگــر  تن ــده نمی شــود. نکت ســالمت باشــد، دی
مســئولینی  اســت کــه در ایــن حــوزه هســتند. کســانی کــه در 
ایــن حــوزه مســئولیت دارنــد؛ بــه صــورت عنــوان، امــا بــه وقــاع 
ــده  ــا پیچی ــن اســت کــه ب ــی مــن ای ــد! نگران مســئولیتی ندارن
کــردن توریســم ســالمت، باعــث شــدیم کــه خودمــان در 
ایــن حــوزه از ســایر کشــورهایی کــه در حــوزه پزشــکی از مــا 
ضعیف تــر بودنــد، عقــب بمانیــم. مــا در حــوزه پزشــکی در دنیــا 
مطــرح هســتیم. اگــر توانایــی مــا کــم باشــد و توانایــی علمــی 
اســتعدادی پزشــکان را نداشــته باشــیم و عقــب بمانیــم مــوردی 

ــام هســتیم. نــدارد، امــا مــا در ســابقه پزشــکی دنیــا دارای ن
حــدود هشــتصد ســال پیــش، در  زمــان حکومــت آل بویــه اولین 
ــای رازی تاســیس  ــداد، توســط زکری ــدرن در بغ ــتان م بیمارس
شــد و پادشــاهان کل دنیــا بــرای درمــان بــه بغــداد می رفتنــد. 
ــن  ــوده اســت. ای ــران ب ــای ای ــداد جــزوی از مرزه ــان بغ آن زم
یــک قدمــت از توانمنــدی ایــران در حــوزه پزشــکی اســت. یکــی 
ــه  ــت ک ــفرنامه ای نوش ــان س ــی در آن زم ــگران اروپای از گردش
خاطراتــش را بــرای پــدرش ثبــت کــرده بــود. او از ســفرش بــه 
ایــران و از بیمــاری اش نوشــته و این کــه در ایــران تحــت درمــان 
قــرار گرفتــه اســت. او توضیــح داده کــه در بیمارســتانی در ایران 
بســتری شــده کــه در آنجــا اتاق هایــی بــرای درمــان بیماریهــای 
مختلــف، وجــود داشــته و حتــی آن زمــان بــه موســیقی درمانــی 
ــوع  ــن موض ــد. ای ــاره می ن ــران اش ــی در ای ــاران روان ــرای بیم ب
ــاز می گــردد. مــا اگــر  ــه هشــتصد الــی نهصــد ســال پیــش ب ب
از ســابقه پزشــکی ایــران، از تاریــخ ایــران مطلــع باشــیم، اوضــاع 
ــان  ــخ کشورش ــا از تاری ــکان م ــفانه پزش ــد. متاس ــرق می کن ف

مطلــع نیســتند. 
در آن کتــاب درج شــده بــود کــه ایــن ســیاح اروپایــی، از فضــای 
جغرافیایــی بیمارســتان تعریــف می کنــد کــه درون بــاغ بــزرگ و 
ســاکتی قــرار داشــته اســت. در حــال حاضــر از شــما می خواهــم 
یــک بیمارســتان بــه مــن نشــان بدهیــد کــه آن اســتانداردی که 
مــا حــدود نهصــد ســال پیــش توســط زکریــای رازی بنــا شــده 
ــار  ــا کن ــتان های م ــام بیمارس ــد. تم ــرده باش ــت ک ــود را رعای ب
اتوبــان و خیابان هــای شــلوغ اســت و فقــط یــک بیمارســتان در 

مشــهد در باغــی بــزرگ وجــود دارد. 
ــب  ــت. جال ــکی اس ــام پزش ــان در کارت نظ ــکان هویتش پزش
اینجــا اســت کــه همــه متفق القــول فکــر می کنیــد، ایــن کارت 
از اروپــا آمــده اســت. در حالی کــه همیــن کارت نیــز اولیــن بــار 
ــید.زکریای رازی،  ــت رس ــه ثب ــای رازی ب ــتان زکری در بیمارس
ــک  ــت داشــتند، ی ــای طباب ــه ادع ــم باشــی هایی ک ــرای حکی ب
هیئــت ناظــری را ایجــاد کــرد تــا از آنــان امتحــان بگیــرد و هــر 
کــدام توانایــی مباحــث پزشــکی داشــتند، بهشــان جواز پزشــکی 
داده شــود. امــا از هــر پزشــکی بپرســید معتقد اســت ایــن کارت 

نظــام پزشــکی از کشــورهای اروپایــی آمــده اســت. 
ــم پیشــرفت  ــخ کشــورمان را نشناســیم، نمی توانی ــر تاری ــا اگ م
ــود  ــخ خ ــی تاری ــر ملت ــی؛ اگ ــمند یونان ــول دانش ــه ق ــم. ب کنی
ــم  ــرن پانزده ــد. در ق ــک می مان ــودک و کوچ ــد، ک را نشناس
میــالدی، وقتــی اولیــن دانشــگاه پزشــکی در پاریــس راه انــدازی 
شــد، مجســمه زکریــای رازی را ســاختند و دانشــجویان علــوم 
ــل از  ــوند، قب ــگاه ش ــتند وارد دانش ــی می خواس ــکی وقت پزش
ــرام  ــی احت ــمند ایران ــن دانش ــه ای ــگاه ب ــاط دانش ورود، در حی
ــران  ــتان ای ــدام بیمارس ــم، در ک ــما می پرس ــتند. از ش می گذاش
ــا وقتــی  ــغ پزشــکی ایرانــی وجــود دارد؟ مــا ت تصویــری از نواب
ــا  ــم زد. م ــا خواهی ــم، درج ــف کنی ــان را کش ــم تاریخ م نتوانی
پیــش از جراحــی بیمــار، بایــد تاریــخ خــود را جراحــی کنیــم. 

ــم و کــه هســتیم؟ کــه بودی
اگــر بخواهیــم بــه همیــن شــکل در حــوزه گردشــگری فعالیــت 
ــت.  ــم یاف ــعه نخواهی ــرد و توس ــم ک ــرفت نخواهی ــم، پیش کنی
ــداد  ــال در تع ــت؟ مث ــد چیس ــم. رش ــد کنی ــت رش ــن اس ممک
ــا  ــا م ــم. ام ــش را ببینی ــا افزای ــن اســت م ــار، ممک ــی بیم جزئ
ــد همــراه  ــم کــه هــر بیمــار بتوان ــدا می کنی ــی توســعه پی زمان
ــی  ــد. یعن ــی کن ــران معرف ــه ای ــر را ب ــار دیگ ــد بیم ــود چن خ
صعــودی تســاعدی و چشــمگیر! مــا در ایــران هنــوز بنیادهــای 
گردشــگری ســالمت را بنیــان نگذاشــتیه ایم. همــه مدعــی 
هســتند در ایــن حــوزه، امــا متولــی واقعــی کــه اقتــدار توســعه 
را داشــته باشــد، نداریــم. مــا فقــط بــه دنبــال مســئول توســعه 

ــم.  ــدار را، الزم داری ــا آن اقت هســتیم. م
هنــوز معلــوم نیســت تــا چه انــدازه اســتاندارد توریســم ســالمت 
کاری شــخصی  کیفیــت  رعایــت می شــود.  بیمارســتان  در 
ــم.  ــه شــخص پزشــک ایمــان داری ــا ب ــی اســت. م پزشــک، عال
امــا کیفیــت اســتاندارد خدمــات بیمارســتان زیــر ســئوال اســت. 
بــه بیمارســتانمان، مطمئــن نیســتیم کــه آیــا اصــول اســتاندارد 

ــات  ــام خدم ــی نظ ــر؟ یعن ــا خی ــد ی ــی می کن ــق اجرای را دقی
ــک  ــخص پزش ــات ش ــای خدم ــتان همپ ــکی در بیمارس پزش
ــه  ــد. ب ــی دهن نیســتند. پزشــک پنجــاه درصــد کاررا انجــام م
ــکاوری  ــل ری ــد از عم ــد. بع ــل می ن ــار را عم ــال بیم ــرض مث ف

الزم اســت. 
ــی  ــرد سوئیس ــک ف ــا ی ــم. م ــال می زن ــالمت مث ــم س از توریس
را آوردیــم و خدماتــی کــه بایــد در بیمارســتان بســیار معــروف 
بســیار  هزینــه  و  نگردیــد  انجــام  می شــد،  انجــام  ایــران 
ســنگینی بــرای یــک شــب  هــم از بیمــار دریافــت شــد. وقتــی 
ــن موضــوع شــدند، بیمــه آنجــا همــان  سوئیســی ها متوجــه ای
ــا مــن  ــا مــن تمایــس گرفتنــد. ســاعت 2 بعــد از ظهــر ب روز ب
تمــاس گرفتنــد و گفتنــد: »ســاعت 1 صبــح، یعنــی 11 ســاعت 
می بــرد.«  را  مریض مــان  و  می آیــد  مــا  هواپیمــای  بعــد، 
دقیقــا 11 ســاعت بعــد هواپیمــا بــا تیــم پزشــکی آمــد و حتــی 
آمبوالنس شــان را نیــز خودشــان هماهنــگ کردنــد. در ســاعتی 
ــد، بیمارشــان را از کشــور ایــران خــارج  کــه اعــالم کــرده بودن

ــن یعنــی توریســم ســالمت!  ــد. ای کردن
مــا دهــه شــصت در کنــار پرفســور صادقــی در لــوزان ســوئیس،  
ــت.  ــود نداش ــازی وج ــانی مج ــالع رس ــات اط ــه امکان ــا آن ک ب
ــرای  ــتیم. ب ــم داش ــم. مترج ــل می کردی ــر عم ــی دقیق ت خیل
همــراه بیمــار خوابگاهــی در نظــر گرفتــه می شــد کــه به جــای 
صــرف هزینــه هنگفــت در هتل هــای لوکــس بــا هزینــه 
ــی  ــد. بخــش نظــام حســابداری و مال ــدا کنن ــر اســکان پی کمت
ــعی  ــت و س ــکاری الزم را داش ــار هم ــا بیم ــز ب ــتان نی بیمارس
ــا پرفســور  ــد. ی ــر ضــروری ایجــاد نکن ــای غی ــرد هزینه ه می ک
ــتانی  ــات را در بیمارس ــن خدم ــن بهتری ــهرابی زاده همچنی س
دیگــر در ژنــو، ارائــه مــی داد و حتــی بــه کادر و پرســنل خــود 
ــود کــه بیمــار در مــدت اقامــت،  ــان فارســی آمــوزش داده ب زب
ــژه برایــش  ــدی نداشــته باشــد و خدمــات تخفیــف وی حــس ب
قائــل می شــد. مــا بــه بیمــار در ایــران بــه عنــوان بیمــار نــگاه 
ــم.  ــر دهی ــود را تغییی ــه خ ــت اندیش ــا الزم اس ــم! م نمی کنی
ــگاه و ســاختار ذهنی مــان را عــوض کنیــم. به جــای دالر الزم  ن
ــا ایــن اتفــاق نیافتــد،  اســت، ابتــدا بیمــار را انســان ببینیــم. ت
مشــکالت مــا حــل نخواهــد شــد. مــا کانــون کوچکــی بودیــم و 
حــوزه فعالیت هــا بســیار بــزرگ! اکنــون برعکــس شــده اســت. 
ــا بســیار کوچــک! ــزرگ هســتند و حــوزه فعالیت ه ــا ب کانون ه
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 بــه یــاد دارم کــه ســال 90 از شــما پرســیدم اگــر شــما بخواهید 
کاری بــرای گردشــگری ســالمت انجــام دهیــد، چــه می کنیــد؟ 
ــد اگــر مــن می توانســتم کاری انجــام دهــم،  شــما پاســخ دادی
ایــن بــود کــه مرزهــای ایــران را بــه روی گردشــگری ســالمت 
بــه مــدت 4 ســال می بســتم و پــس از حــل مشــکالت، برطــرف 
ســاختن موانــع، استاندارد ســازی زیــر ســاخت ها و ارتقــای 

ــاز می کــردم.  ــاره درهــا را ب کیفیــت خدمــات، دوب
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ــوت  ــا دع ــت علمــی پژوهشــی ریاســت جمهوری از م  در معاون
بــه عمــل آمــد تــا در مــورد گردشــگری ســالمت طــرح توســعه 
ــز  ــن نی ــتند م ــار داش ــد و انتظ ــت کردن ــه صحب ــم. هم بدهی
ــه اشــتراک بگــذارم.  طــرح، ایــده و نــکات راهبــردی خــود را ب
امــا مــن هیــچ ایــده و طرحــی ارائــه نــدادم. بــا آن کــه پیــش از 
آن بســیار نــکات راهبــردی ارائــه داده بــودم و اهــل قلــم بــودم. 
ــا  ــیدم، آی ــر پرس ــئوالن ام ــخص از مس ــه مش ــن در آن جلس م
ایــران را دوســت داریــد؟ آبــروی ایــران را دوســت دارید؟ مســلما 
پاسخشــان مثبــت بــود و ادامــه دادم اگــر ایــران و آبــروی ایــران 
را دوســت داریــد و برایتــان مهــم اســت، تمــام درهــای توریســم 
ســالمت را ببیندیــد. اول خــوب در را ببدیــد. چیــن اگر توانســت 
بــه بالندگــی امــروز خــود برســد، دو ســئوال از خــودش کــرد. 
دو ســئوال کالن: یــک چــه داریــم و دو چــه بایــد بکنیــم؟ مــا 
در حــال حاضــر نــه می دانیــم بــه لحــاظ ســاختاری و ســازمان 
ــم؟  ــل نشــان بدهی ــه نظــام بین المل ــه ب ــم! ک ــه، چــه داری یافت
ــران پراکنــده اســت و انســجام  ــی ایــن امــر در ای و هنــوز متول
فکــری و مدیریتــی وجــود نــدارد. مــن بــه عنــوان متولــی یــک 
حــوزه و هلدینــگ یــک شــرکت بــزرگ، وقتــی از کشــوری دیگر 
ــا چــه  ــد ب ــم، بای ــران می آی ــه ای ــه ب ــا ســازمانی ســاختار یافت ب
ــی شــنیده ام  ــه عنــوان یــک آلمان ــرو شــوم؟ مــن ب کســی  روب
در ایــران در مقولــه نازایــی بســیار کار شــده و خدمــات بســیار 
مــدرن اســت. بــه عنــوان یــک فــرد حقوقــی، بــا برنامــه ای کالن 
بــه کشــور ایــران آمــده ام از کشــوری بــا جمعیــت 80 میلیــون 
ــود  ــی وج ــا جای ــم؟ آی ــه کن ــا مراجع ــه کج ــد ب ــن بای ــر، م نف
ــن اســت  دارد؟ روندروشــن و در دسترســی هســت؟ مســئله ای

ــم.  ــت نمی کنی ــب را رعای ــا مرات م
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در دهــه 60 رونــد ایــن بــود. در میــان جنــگ را عــرض می کنــم. 
ــه خــارج از  ــد ب ابتــدا نظــام پزشــکی تائیــد می کــرد بیمــار بای
کشــور بــرود. دقتــی کــه در گذشــته در تاریــخ خودمــان صــورت 
ــد. نظــام پزشــکی کشــور مقصــد را  ــت را بررســی کنی می گرف
مشــخص می کــرد. کمیســیون پزشــکی پرونــده  بیمــار را 
بررســی می کــرد و بیمارســتان و کشــور مقصــد را معرفــی 
ــش  ــوزان و... پی ــه ل ــا ب ــتادند ی ــو می فرس ــه ژن ــا ب ــرد. ی می ک
ــال  ــکی ارس ــده پزش ــران، پرون ــای ای ــار از مرزه ــروج بیم از خ
ــق  ــات دقی ــت. اطالع ــرار می گرف ــی ق ــورد بررس ــد و م می ش
ــزوه  ــد و ج ــار داده می ش ــه بیم ــزا ب ــد و وی ــدل می ش رد و ب
ــه او را  ــد ک ــار داده می ش ــه بیم ــی ب ــان فارس ــه زب ــی ب کوچک
ــه او می گفتنــد در مقصــد  راهنمایــی کنــد. پیــش از حرکــت ب
ــد  ــه مقص ــرام او را ب ــا احت ــت و ب ــما اس ــار ش ــی در انتظ کس
ــش  ــش از پی ــار و همراه ــرای بیم ــز ب ــه چی ــاندند و هم می رس

ــود.و... ــاده ب تعییــن شــده و آم

سهیل مهرزاد

ــران است.کشــوری نیســتیم کــه 11  مــا چــه کنیــم؟ اینجــا ای
ــا  ــاه کار. م ــک م ــرای ی ــم، ب ــه کنی ــوزال ارائ ــاه طــرح و پروپ م
ــزی  ــاه طــرح و برنامه ری ــا عمــل می کنیــم، 1 م ــر عکــس دنی ب
می کنیــم و می خواهیــم 11 مــاه کار کنیــم. بــا توجــه بــه 
ــه  ــه ای ک ــر روزن ــردم از ه ــرد؟ م ــه ک ــد چ ــور بای ــرایط کش ش
بداننــد، می شــود کســب درآمــد کــرد، ورود می کننــد. از 
طرفــی بــوی دالر خوشــایند اســت و مــردم مــا بــه آن حریــص 
هســتند. همان طــور کــه مســتحضر هســتید، بــه بیمــاران 
خارجــی بــه چشــم عابــر بانــک ســیار نــگاه می کننــد. بــا تمــام 
ــی  ــز تمام ــا ترم ــه کرون ــژه در دوره ای ک ــرایط و به وی ــن ش ای
ــر را  ــع دیگ ــی از صنای ــگری و خیل ــت گردش ــای صنع حوزه ه

ــد کــرد؟ کشــید. چــه بای
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ــه  ــاختاری ک ــت. در س ــران اس ــا ای ــود اینج ــی ش ــم نم  نگویی
بخــش خصوصــی کــه زمینــش را بــه نــام بیمارســتان بــا قیمــت 
ــک  ــر از ی ــن براب ــه و چندی ــهرداری گرفت ــتم از ش ــک بیس ی
انســان ایرانــی و خارجــی می گیــرد، هرگــز نمــی توانیــم توســعه 
ــه انســانی  ــد ک ــی گرفته ای ــام انســانیت زمین ــه ن ــر ب ــم. اگ یابی

ــول  ــس پ ــد. پ ــانی باش ــت انس ــد قیمت ــد، بای ــان کنی را درم
ــه  ــتان هایی ک ــام بیمارس ــد. تم ــت کنی ــل پرداخ ــن را کام زمی
اینجــا زمیــن گرفته انــد بــه ایــن صــورت بــوده اســت و ببینیــد 
ــتان های  ــه بیمارس ــا ب ــروش زمین ه ــورد ف ــدر در م ــت چق دول
بخــش خصوصــی مســاعدت کرده اســت. آیــا ایــن مســاعدت را 
ــی  ــا وقت ــا ت ــد؟ م ــا می بینی ــر بیماره ــتان ها در براب در بیمارس
ــه  ــاب مهرزاد،ب ــود دارد جن ــه ای وج ــگاه و اندیش ــن ن اینچنی
پدیــده ای تحــت عنــوان توریســم ســالمت نبایــد اصال اندیشــید!

سهیل مهرزاد

ــمت  ــه س ــد ب ــت و بع ــد پرداخ ــه رش ــدا ب ــود ابت ــا نمی ش  آی
ــت؟ ــعه رف توس

مرتضی طالع ماسوله

 خیــر! رشــد تمــام شــدنی اســت. اگــر امــروز مــن خارجــی بــه 
ــرد. حتــی  ــا در حقــم صــورت گی ــن جف ــم و ای ــران ورود کن ای
مــن مســلمان تــرک، عراقــی و افغانــی، آیــا انتظــار داریــد مــن 
ــد؟ مگــر  ــران بیای ــه ای ــرای درمــان ب ــم ب ــه پســرخاله ام بگوی ب
ــام  ــا تم ــا آی ــد. ام ــم نباش ــن مه ــرای م ــال ب ــول اص ــه پ این ک
ــه ایــران می آینــد پــول برایشــان کــم اهمیــت  بیمارانــی کــه ب
اســت؟ مگــر سوئیســی ها نمی دانســتند کــه ایــران یــک 
ــی اســت؟ مثــل نفــت و گاز و... مگــر  ــر عال کشــور دارای ذخای
بــی اطــالع بودنــد؟ امــا پرفســور صادقــی بیمــاران ایرانــی را بــا 
ــرد.  ــب می ب ــز و مرت ــای تمیی ــه خوابگاه ه ــه ب ــن هزین کمتری
آیــا نمی شــد ایــن بیمــاران و همراهان شــان را بــه هتــل 
هــای گــران قیمــت ببــرد؟ آقــای دکتــر ســهرابی زاده در ژنــو، 
ایشــان رعایــت حــال بیمــاران را می کردنــد. امــا مــن در ایــران 
ماننــد ایشــان ندیــدم. بــه لحــاظ انفــرادی شــاید افــرادی بــا آن 
ــه لحــاظ ســاختاری  ــا ب ــال باشــند، ام ــران فع شــخصیت در ای
ندیــده ام. این کــه ایــن پزشــک بارهــا حقــوق خــودش را فــدای 
بیمــار می کــرد تــا بــرای بیمــار هــم وطــن خــود از بیمارســتان 
سوئیســی تخفیــف بگیــرد. از حق الزحمه خــود در قبــال بیماران 
سوئیســی،  می گذشــت تــا از بیمارســتان بــرای بیمــاران ایرانــی 
تخفیــف بگیــرد. اندیشــه دالر محــور در ذهــن ایــن افــراد نبــود. 
ــد بکنیــد در  ــود. اولیــن کاری کــه بای اندیشــه انســان محــور ب
نظــام بیمارســتان وســالمت ایــران ایــن اندیشــه را اصــالح کنید. 

ــه  ــر اســت، بل ــا باالت ــران هزینه ه ــر، جــز ای در کشــورهای دیگ
درســت اســت، امــا خدمــات انســانی  اســتاندارد خوبــی نیــز در 

ــرد.  ــرار می گی ــار ق ــار بیم اختی
در ایــران امــا اگــر تخفیفــی هــم هســت، بــرای ایــن اســت کــه 
مــن بیمــار را از دســت پزشــک دیگــری یــا بیمارســتان دیگــری 
بگیــرم و خــودم درمــان کنــم. ایــن متــداول اســت و در ســاختار 
ــه  ــن اندیش ــی ای ــام اجرای ــت گذاری و نظ ــام سیاس ــی نظ ذهن
ــی  ــم مدع ــان می توانی ــرود و آن زم ــن ب ــد از بی ــت بای و ذهنی
شــویم. چــون تاریــخ خوبــی داشــتیم.چرا ابوعلــی ســینا از بلــخ 
فــرار کــرد و بــه ایــران آمــد؟ آمــد در حکومــت آل زیــار مدتــی 
ــهر  ــد در ش ــت. آم ــم نوش ــی ه ــای خوب ــود و کتاب ه ــر ب وزی
ری در خدمــت آل بویــه بــود و کتاب هــای خوبــی هــم نوشــت. 
ــم دوســت دارد.  ــران حکومتــی عال ــد ســرزمین ای چــون می دی

بــرای همیــن فــرار کــرد و بــه اینجــا آمــد. 
ــور  ــان مح ــه انس ــکی، اندیش ــم پزش ــود و عل ــخ خ ــا در تاری م
ــغ چشــم  داشــتیم. شــما تاریــخ پرفســور شــمس، یکــی از نواب
پزشــکی ایــران را مطالعــه کنیــد. مــا توانایــی و گذشــته خوبــی 
ــم. نیاکانمــان آدمــای  ــم. چــرا آینده مــان را از بیــن می بری داری
نیــک سرشــت و خوبــی بودنــد و از خــود نــام خــوب و نیکــی بــه 
یــادگار گذاشــته اند. اگــر همــان مســیر را ادامــه دهیــم، موفــق 
خواهیــم شــد. مــا در دنیــای توریســم ســالمت ذهنیــت داریــم 

نــه شــناخت. ایــن بســیار آســیب رســان اســت. 
ــم. در  ــل کنی ــالمت تحلی ــم س ــوزه توریس ــد در ح ــا را بای دنی
ــناخت  ــچ ش ــران، هی ــوزه در ای ــن ح ــده ای ــاالت منتشــر ش مق
ــدارد. چطــور می شــود کشــوری کوچــک،  ــی وجــود ن بین الملل
مثــل کوبــا تبدیــل بــه یــک قطــب پزشــکی در امریــکای مرکزی 
شــود؟ هنــوز نظــام بهداشــتی کشــور کوبــا کــه بــه عنــوان یــک 
ــگان اســت. واکســنی  کشــور جهــان ســوم می شناســیمش، رای
ــت  ــا حمای ــود؟ ب ــور ب ــدام کش ــت ک ــا حمای ــتور زد ب ــه پاس ک
پزشــکان کشــور کوبــا بــود. چــرا ســراغ ســایر کشــورها نرفتنــد؟ 
چــون کشــوری اســت کــه نظــام پزشــکی و بهداشــت ش بــرای 
ــی   ــکای جنوب ــگان اســت. در کل کشــورهای امری مردمــش، رای
ــرای  ــد، مردمشــان ب ــا مشــکل سیاســی دارن ــا کوب کــه حتــی ب

ــد. ــن پزشــکان را دارن ــد. بهتری ــا می رون ــه کوب ــان، ب درم
آیــا کوبــا تاریــخ پزشــکی برتــری از ایــران داشــته اســت؟ خیــر. 
چــرا ایــن کشــور کوچــک بــا کم تریــن میــزان تاریــخ پزشــکی، 
از ایــران پیشــی می گیــرد؟ جــوری کــه کل امریــکای جنوبــی، 
مرکــزی و کارائیــب را در دســت گرفتنــد؟ چــون فــارغ از 

این کــه هــم زبــان هســتند، هــم خدماتشــان نــرخ ارزانــی دارد 
ــا پرفســور  ــا کوب ــی برخــوردار اســت. آی ــت خوب ــم از کیفی و ه
شــمس، زکریــای رازی یــا ابوعلــی ســینا داشــته اســت؟ خیــر. 
تمــام این هــا را مدیــون ســاختار درســت و خوبــش اســت. چــرا 
کــه ذهنیــت انســان گرایــی دارد. یکــی از ســتون خیمــه درآمــد 
ــا شــده اســت.  ــر توریســم ســالمت بن ــا در حــال حاضــر ب کوب
ــدازه دو  ــه ان ــی کوچــک، از نظــر مســاحت کال ب کشــوری خیل

اســتان مــا اســت.
ــه در  ــه ک ــده، ترکی ــال آین ــد س ــود در چن ــی می ش ــش بین پی
ــم  ــد توریس ــارد درآم ــاه میلی ــرار دارد، پنج ــا ق ــایگی م همس
ســالمت داشــته باشــد. مــا می توانیــم 5 میــالرد درآمد توریســم 
ســالمت داشــته باشــیم؟ دنبال توســعه توریسم ســالمت نباشیم، 
ــج  ــا نتای ــیم، ت ــزرگ باش ــئواالت ب ــه س ــخ دادن ب ــال پاس دنب
بــزرگ بگیریــم. ســئواالت مــا بایــد ایــن باشــد: آیــا می توانیــم 
ــم؟  ــان گرایی کنی ــور انس ــه مح ــل ب ــی را تبدی ــور دالر گرای مح
بــرای ایــن موضــوع برنامــه بگذاریــم. همانطــور کــه بــرای یــک 
گارســون برنامــه آموزشــی می گذاریــد کــه چطــور خدماتــش را 
ارائــه کنــد، بــرای یــک پزشــک هــم برنامــه آمــوزش بگذاریــد.

مواخره

 ایــران فــارغ از تمامــی ضعف هــای زیرســاختی در حــوزه 
گردشــگری ســالمت، نیــاز بــه یــک بازنگــری اندیشــگی در ایــن 
ــاد  ــب اعتم ــرای جــذب گردشــگر ســالمت و جل حــوزه دارد. ب
ــر  ــه ای فرات ــت اندیش ــاز اس ــه نی ــزی ک ــن  چی ــار، مهم تری بیم
ــوان ارزآور  ــه عن ــار ب ــا بیم ــورد ب ــد اســت. برخ از کســب درآم
ــد.  ــار  باش ــاد بیم ــس اعتم ــه ح ــه ب ــن لطم ــد بزرگتری می توان
ــا شــناخت تاریــخ قابــل افتخــار پزشــکی و خدمــات درمانــی  ب
در ایــران، می توانیــم الگــوی درســتی از نحــوه طبابــت انســانی 
ــعه  ــت و توس ــز موفقی ــیم. رم ــته باش ــود داش ــینیان خ از پیش
ــک  ــاوت ی ــی تف ــازی و معرف ــاد س ــالمت، اعتم ــگری س گردش
دیــدگاه ارز محــور و انســان محــور اســت. داشــتن نــگاه انســانی 
بــه بیمــار و درمــان او نیــز همتــراز داشــتن امکانــات پزشــکی، 
تبحــر و  توانمنــد بــودن پزشــکان بــوده و خــود ارزش و اعتباری 

غیــر قابــل کتمــان اســت. 
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لطفا خودتان را معرفی کنید؟

ــاوره  ــرکت مش ــا؛ ش ــس ری ــل رک ــر عام ــک مدی ــوان رندالی ای
خصوصی در کروواســی  هســتم، حــوزه اصلی فعالیت آن توســعه 
گردشــگری ســالمت اســت. بیشــتر مشــتریان مــا، بیمارســتان ها 
ــرای  و کلینیک هــای پزشــکی و مراکــز ســالمت هســتند کــه ب
ــد  ــرای مقاص ــود ب ــی خ ــروش و بازاریاب ــای ف ــود ظرفیت ه بهب
ــا همچنیــن  ــا مراجعــه می کننــد. م ــه م گردشــگری پزشــکی ب
ــز هســتیم و  ــرکت تســهیل گر گردشــگری ســالمت نی ــک ش ی
بــه بیمــاران بین المللــی در ســفر خــود بــرای دریافــت خدمــات 

ــم.  ــک می کنی ــکی کم پزش
ــات  ــده گان خدم ــه دهن ــا ارائ ــع ب ــا در واق ــس ری ــرکت رک ش
ــا  ــه آنه ــد و ب ــکاری می کن ــی هم ــی و دولت ــکی خصوص پرش
کمــک می کنــد تــا اســتراتژی های فروش شــان را تعریــف 
ــی  ــای خارج ــات و آژانس ه ــا موسس ــا را ب ــد. آنه ــق کنن و خل
ــی  ــای بین الملل ــا را در بازاره ــع آنه ــازد  و در واق ــط می س مرتب
ــی و  ــان، معرف ــرای درم ــاران خارجــی، ب ــدف جــذب بیم ــا ه ب
ــروش  ــای ف ــام کانال ه ــا تم ــع م ــد.  در واق ــی می کن نمایندگ
ــه مراکــز  و بازاریابــی را پوشــش می دهیــم. هــدف مــا کمــک ب
ارائــه دهنــده خدمــات پزشــکی اســت، تــا  مزیت هــای تجــاری 
آنهــا را تشــخیص دهیــم ، خدماتــش را تبلیــغ کنیــم و بفروشــیم. 
در واقــع در ایــن حیطــه، مــن کارشناســی فعــال در بــازار 

ــتم.  ــی هس ــالمت بین الملل ــگری س گردش

مــا همچنیــن بــه طــور مســتقیم، بــا بیمــاران در ارتباط هســتیم 
تــا بهتریــن خدمــات پزشــکی را بــرای آنهــا براســاس ترجیحــات 
و نیازهــای پزشکیشــان بیابیــم. از تحقیقــات اولیــه تــا خدمــات 
پــس از عمــل، مــا بــا بیمــار همــراه هســتیم و  فرآینــد بهبــودی 
بیمــار را از نزدیــک دنبــال می کنیــم  تــا از ســالمت و رفــاه او، 

ــان حاصــل کنیم.  اطمین

چطور به این صنعت وارد شدید؟

مــن بیــش از 8 ســال پیــش،  وارد صنعــت گردشــگری ســالمت 
شــدم. زمانــی کــه پتانســیل ارائــه خدمات پزشــکی در کرواســی 
را  یافتــم و بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه مــی توانیــم خدمــات 
پزشــکی  خــود را در بازارهــای بین المللــی ارائــه کنیــم. و 
ــرای جــذب بیمــار  ــه ب ــه طــور فعاالن ــم ب ــی توانی ــن م همچنی

خارجــی تــالش کنیــم.  
ــرح  ــدی و مط ــای کلی ــور در رویداده ــا حض ــا ب ــروع کار م ش
بــه  بــود. جایــی کــه می توانســتیم  گردشــگری ســالمت 
شــناخته تر شــدن کشــور کرواســی بــه عنــوان مقصــد مدرنــی 
بــرای دریافــت خدمــات پزشــکی کمــک کنیــم.  اولیــن رویدادی 
کــه  در آن شــرکت کردیــم،  رویداد IMTEC   دبــی بود و بعد 
از آن در رویدادهــای مشــابه  زیــادی شــرکت کردیــم. هرجایــی 
ــد  ــاران عالقه من ــا بیم ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــتیم ب ــه می توانس ک
ــت  ــن صنع ــان ای ، فروشــندگان گردشــگری پزشــکی و ذی نفع

ــم.   صحبــت و گفتگــو کنیــم را امتحــان کردی
بعدهــا دولــت کروواســی بــه نقــش مــا بیشــتر پــی بــرد و مــن 
ــی در  ــان خصوصــی و دولت ــه ســمت اداره هماهنگــی ذی نفع ب
وزارت گردشــگری و وزرات بهــدات کروواســی منصــوب شــدم و 
همچنیــن عضــو شــورای انجمــن گردشــگری پزشــکی در اتــاق 

بازرگانــی کرواســی شــدم. 
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه شــما بــه ایــران ســفر کرده ایــد 
،مایلــم بدانــم، چطــور بــا ایــران آشــنا شــدید و صنعــت 

گردشــگری ســالمت آن را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟
ــران  ــه ای ــاده را داشــتم کــه ب ــوق ا لع ــن فرصــت ف ــن ای ــه م بل
  HTDC ســفر کنــم.  در آبــان ســال 1400 مــن در کنفرانــس
ــا متخصصــان  ــه ب ــن فرصــت را داشــتم ک ــردم و ای شــرکت ک
ــا  ــن ب ــوم. م ــنا ش ــران آش ــالمت در ای ــگری س ــت گردش صنع
ــرکت های  ــان و ش ــا ایرانی ــه ب ــی ک ــات قبل ــه ارتباط ــه ب توج
مختلــف داشــتم و بــا دعــوت دکتــر مجیــد زنگویــی، بــه ایــران 

عاطفه زارع

ایوان رندلیک
 مدیر عامل شرکت  

گردشگری سالمت رکس ریا، 
کروواسی

کارشناس گردشگری سالمت در دانشگاه آپولون

ایران و ایوان 

ایــوان  بــا  سفرنویســان  اختصاصــی  مصاحبــه 
رندلیــک، مدیــر عامل شــرکت  گردشــگری ســالمت 
بــا همــکاری و حمایــت  رکس ریــا، کروواســی 

ــر  ــالمت کوی ــفیران س ــگری س ــرکت گردش ش
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ســفر کــردم. 
ــا  ــم، ب ــدا کردی ــت را پی ــن فرص ــا ای ــس م ــول کنفران در ط
ــات  ــم ، از مقام ــت کنی ــالمت صحب ــگری س ــان گردش ذی نفع
ــرکت های  ــتان ها ، ش ــدگان بیمارس ــا نماین ــه ت ــی گرفت دولت
ــام  ــاد تم ــای زی ــاهد تالش ه ــداد ش ــن روی ــهیل گر و در ای تس
شــرکت کننــده گان بــرای بــاز کــردن  درهــای بــازار گردشــگری 

ــودم.   ــی ب ــکی بین الملل ــالمت پزش س

ــگری  ــف گردش ــوت و ضع ــاط ق ــما ، نق ــر ش ــه نظ ب
ــت؟ ــران چیس ــالمت ای س

در مــورد نقــاط قــوت گردشــگری ســالمت ایــران ، به نظــر مــن 
، طــب ســنتی مشــهور آن اســت .  ــرانٰ ــن ســرمایه ای بزرگ تری
ایــن یــک حقیقــت مســلم اســت کــه سیســتم بیمارســتان های 
پزشــکی،  از ایــران نشــات گرفتــه اســت و داروســازی  مــدرن  
ــن  ــه م ــئله ای ک ــت.  مس ــینا اس ــن س ــای اب ــاس آموزه ه براس
در ســفرم بــه ایــران  بــه آن پــی بــردم ، بکارگیــری روش هــای 
طــب ســنتی در درمــان بیمارهــای جدیــد بــود. روشــی کــه در 
آن  فــرد تنهــا بــه منظــور رفــع عالئــم موجــود بــا تجویــز دارو، 
ــه  ــر گرفت ــری در نظ ــرد کلی ت ــه رویک ــود. بلک ــان نمی ش درم

ــه تعــادل برســد.  ــدن فــرد بیمــار ب می شــود  کــه کل ب
ــگری  ــده گردش ــد ش ــد تائی ــی از مقاص ــون یک ــران هم اکن ای
ــد  ــرای رش ــم ب ــی مه ــه اصل ــت، ک ــه اس ــالمت در منطق س
ــه  ــکانی ک ــد. پزش ــمار می آی ــالمت به ش ــکری س ــدار گردش پای
ــی  ــش کاف ــص و دان ــه از تخص ــردم ، هم ــات ک ــران مالق در ای
بــرای جــذب بیمــاران خارجــی برخــوردار بودنــد. شــمار زیــادی 
ــد  ــل کرده ان ــران تحصی ــور ای ــارج از کش ــکان، خ ــن پزش از ای
ــاران،  ــرای بیم ــا را ب ــار آنه ــه اعتب ــد ک ــدارک EU  دارن و م

ــرد.  ــاال می ب ــی، ب ــاران اروپای ــا بیم مخصوص
ــه  ــا ب ــتم ت ــت را داش ــن فرص ــران، ای ــه ای ــفرم ب ــول س در ط
کلینیک هــای درمــان نابــاروری در تهــران ســر بزنــم. می توانــم 
بــا اطمینــان بگویــم کــه به روزتریــن تجهیــزات درمــان نابــاروی 
ــز وجــود دارد. از  ــران نی ــا، در کلینیکــی در ته موجــود در اروپ
ــر  ــوازی منحص ــران، مهمان ن ــم ای ــیار مه ــرمایه بس ــر س دیگ
ــچ  ــه هی ــت.  این ک ــی اس ــان خارج ــرای مهمان ــا ب ــرد آنه به ف
ــد  ــود نخواه ــان وج ــی زب ــراد انگلیس ــرای اف ــی ب ــع زبان موان

داشــت. 
امــا در مــورد نقــاط ضعــف ، تنهــا نقطــه ضعفــی کــه توانســتم 

ــگری  ــد گردش ــه مقص ــوز ب ــران هن ــه ای ــت ک ــن اس ــم، ای بیاب
ــران  ــت . ای ــده اس ــدل نش ــه مب ــرون از خاورمیان ــکی بی پزش
ــود و کاری  ــوب می ش ــنتی محس ــب س ــد ط ــون مقص هم اکن
ــای  ــه ظرفیت ه ــن اســت ک ــود، ای ــام ش ــد انج ــون بای ــه اکن ک

ــد. ــا دهن ــود را ارتق ــکی خ ــگری پزش گردش

در مــورد ترندهــای آتــی و آینــده گردشــگری ســالمت 
چــه نظــری داریــد؟

ــدی  ــه رش ــازار رو ب ــا در ب ــتید ، م ــع هس ــه مطل ــور ک همان ط
هســتیم کــه هــر ســال رشــدی بیــش از 10 درصــد دارد . ایــن 
ــا همه گیــری کوویــد 19 متوقــف شــد. البتــه بــه زودی  رشــد ب
ایــن بیمــاری نیــز تمــام مــی شــود و آن موقــع بایــد مطمئــن 
باشــیم کــه همــه چیــز بــه جــای اصلــی خــود بازگشــته اســت 

ــد.  ــود می بای ــازار بهب و ب
اکنــون  بــه رشــد،  بــازاری رو  بــه عنــوان  ایــن صنعــت 
از  می کنــد.  جــذب  را  جدیدتــری  مشــارکت کننده گان 
ــافرتی ،  ــای مس ــا آژانس ه ــه، ت ــهیل گر گرفت ــرکت های تس ش
انجمن هــا ، موسســات و بیمارســتان هایی کــه خدمــات خــود را 
بســط می دهنــد و غیــره. تمــام این هــا بــه دنبــال ســهم خــود  

ــتند .  ــازار هس ــن ب در ای
ــدن »  ــده ش ــه » دی ــا در مرحل ــام م ــه تم ــم ک ــم بگوی می توان
ــا  ــه همــه ی م ــا اســت ک ــن معن ــه ای ــن مســئله ب هســتیم . ای
بــه طــرق مختلــف، به دنبــال  ایــن هســتیم کــه بیشــتر دیــده 
شــویم و بیمــاران بیشــتری را جــذب کنیــم. توســعه گردشــگری 
ســالمت در آینــده، مطمئنــا بــر کاربــرد تکنولوژی هــای جدیــد 
مبتنــی اســت. اخیــرا تلــه مدیســین  بــه عنــوان خدمتــی بــرای 
ــه  ــد 19 ، تل ــا همــه گیــری کووی ــی شــده اســت . ب ــده معرف آین
ــدل  ــالمت، مب ــگری س ــتانداردی در گردش ــه اس ــین ب مدیس

شــده اســت. 
ــل  ــم، مث ــه کار می بری ــدرن را ب ــای م ــا تکنولوژی ه ــه م زمانی ک
RV، AR  ، Mhealth  و EHealth  ، پلتفرم هــای میانجــی 
ــار  ــت بیم ــه وضعی ــزار( ک ــوش اف ــیدنی )پ ــای پوش و گجت ه
ــار«   ــت بیم ــه »مالکی ــه مرحل ــد ، ب ــری می کنن ــا پی گی را دائم
ــه ایــن معنــا اســت کــه بیمــاران  وارد شــده ایم. ایــن مســئله ب
بــه طــور انفــرادی، بــه فنــاوری بــرای ســنجش ســالمتی خــود 
ــود  و   ــد ب ــته خواهن ــدن،  وابس ــالل ب ــورد اخت ــار در م و اخط
فنــاوری کــه بــه عنــوان سیســتم هشــدار اولیــه عمــل می کنــد 

ــه چــک اپ پزشــکی نیــاز اســت، باخبــر  و آنهــا را از این کــه  ب
ــه  ــات پزشــکی ک ــده خدم ــه دهن ــز ارائ ــن مراک می ســازد. اولی
ــا را  ــد و آنه ــعه دهن ــع را توس ــای جام ــن راه حل ه ــد ای بتوانن
ــن صنعــت  ــد، از مزیت هــای چشــم گیر ای ــازار عرضــه کن ــه ب ب

ــد.  ــد ش ــد خواه بهره من

ــورد  ــد گردشــگری ســالمت م ــرای رش ــزی ب ــه چی چ
نیــاز اســت ؟ چــه چیــزی می توانــد مانــع رشــد آتــی 

صنعــت گردشــگری ســالمت شــود ؟ 

بــرای رقابتــی شــدن در ایــن صنعــت بایــد ابتــدا ایــن بــازار را 
ــی هســتیم و چــه  ــال چــه بیماران ــه دنب ــه ب بشناســیم ، این ک

ــم.  ــغ کنی ــم تبل ــی را می خواهی خدمات
آگاهــی بخشــی دشــوار اســت. چــون بــه تــالش فــردی بســتگی 
نــدارد. آگاهــی بخشــی از ســطح منطقــه ای شــما شــروع شــده 
ــد  ــرض کنی ــد . ف ــان می رس ــه جه ــد ب ــور و بع ــطح کش ــه س ب
کــه بیمارســتانی در یــک مقصــد مشــهور گردشــگری ســالمت 
هســتید. در ایــن موقعیــت، مــا نیــازی نداریــم کــه بــر تبلیغــات 
در مــورد کشــور بــه عنــوان مقصــد گردشــگری ســالمت تمرکــز 
کنیــم، در عــوض بایــد بــر آگاهــی بخشــی و اطــالع رســانی در 

مــورد مرکــز خــود تمرکــز کنیــم. 
پیشــنهادی کــه دارم، ایــن اســت، حریــص نباشــید. در عــوض 
بــا مراکــز درمانــی در منطقــه خــود، تیمــی را تشــکیل دهیــد و 
فعالیت هــای خــود را هماهنــگ کنیــد و هزینــه و ســرمایه خــود 
ــر  ــا یکدیگ ــد . ب ــر نکنی ــا یکدیگ ــت ب ــدن و رقاب ــف جنگی را وق

ــه  ــاران خــود را ب ــد ، بیم ــای مشــارکت  تشــکیل دهی انجمن ه
اشــتراک بگذاریــد و بــه جــای این کــه بــر افزایــش کوتــاه مــدت 
ــد  ــدی  بلن ــی از  رضایت من ــد ، جریان ــز کنی ــا تمرک ــداد آنه تع
مــدت بیمــاران  داشــته باشــید. گردشــگری ســالمت ، صنعــت 
ارائــه خدمــات درمانــی بــه بیمــاران خارجــی اســت، نــه صنعــت 
فــروش خدمــات پزشــکی! همیشــه بایــد ایــن اصــل  را در ذهــن 

داشــته باشــید. 

ــران  ــی در ای ــای اصل ــی از چالش  ه ــه یک ــی ب بازاریاب
مبــدل شــده اســت ، شــما چــه اســتراتژی های 

می کنیــد ؟  پیشــنهاد  را  بازاریابــی 

ــد  ــوب و ب ــی خ ــای بازاریاب ــم از  روش ه ــد داری ــا  قص در اینج
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــورد نق ــن در م ــی م ــم . وقت ــت کنی صحب
ــران صحبــت کــردم ، از قیمــت حرفــی  گردشــگری ســالمت ای
نــزدم .  روش بازاریابــی بــرای تبلیــغ مقصــد درمانــی ، تبلیغــات 
در مــورد ارزان بــودن یــا بــه صرفــه بــودن مقصــد اســت. به نظــر 
مــن ایــن روش اثــر منفــی دارد تــا مثبــت! چــون  پیامــد منفــی 
ــد در  ــار می خواه ــه بیم ــی ک ــت زمان ــد. قیم ــره می کن را مخاب
ــرد، انتخــاب بســیار مهمــی اســت.  ــم بگی ــورد مقصــد تصمی م
ــد  ــد، بای ــت برس ــه قیم ــه مقایس ــرد ب ــه ف ــل از این ک ــا قب ام
از عوامــل زیــادی مطمئــن شــود. بهتریــن عملکــرد، ایــن 
ــردی  ــر به ف ــروش منحص ــت ف ــه مزی ــم از چ ــه بدانی ــت ک اس
برخورداریــم  و تمــام اســتراتژی بازاریابــی خــود را حــول ایــن 
محــور انجــام دهیــم . گردشــگری ســالمت، تجارتــی بلنــد مــدت 
بــا خلــق اعتمــاد و همــکاری اســت . در اینجــا نقــش مهــم مــا 
ــا مشــاوران و فروشــنده گان بین المللــی  ــا همــکاری درســت ب ب
انجــام می گیــرد.  پیشــنهاد اصلــی مــن بــرای مالقــات و 
ــن صنعــت، شــرکت در رویدادهــای  ــا  شــرکا در ای همــکاری ب
  EMT ــا ــن ی ــم  گردشــگری ســالمت اســت. ) ITB  برلی مه
ــگری  ــدرن گردش ــای م ــور در پلتفرم ه ــا حض ــا ( و ی در ایتالی
ســالمت مثــل ) bookingsmed( در بازاریابــی بایــد بــر ایــن 
ــای  ــه شــده ، کانال ه ــوای ارائ ــم : محت ــز کنی ــج محــور تمرک پن
ارتباطــی ، بررســی و ســاختار ارائــه  درمــان ، خدمــات پزشــکی و 

ــل و قطعــا رضایــت بیمــار! خدمــات فــروش متقاب
ــه  ــم عاطف ــر و خان ــان از شــرکت ســفیران ســالمت کوی در پای
ــرای انجــام ایــن مصاحبــه تشــکر  ــرای دعــوت از مــن ب زارع  ب

می کنــم. 
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مقدمه

ــه صــورت  ــران، ب  گردشــگری ســالمت، در حــال حاضــر در ای
نیمه حرفــه ای، بــا تمامــی کاســتی های بخــش گردشــگری 
ــاص از  ــوع خ ــن ن ــت. ای ــت اس ــه فعالی ــغول ب ــی مش و درمان
ــرار  ــه بهداشــت، درمــان و گردشــگری ق ــر دو پای گردشــگری ب
ــث  ــش باع ــر بخ ــور در ه ــص و قص ــر نق ــی دیگ ــه بیان دارد. ب
لطمــه دیــدن بخــش دیگــر خواهــد شــد. معضــالت و مشــکالت 
ــوده و  ــان ب ــیار آسیب رس ــالمت بس ــگری س ــوزه گردش در ح
ــن حــوزه  ــاالن ای ــی فع ــا تمام ــازه نیســت و تقریب مشــکالتی ت
ــن مســائل برخــورد داشــته و از آن  ــا بیشــتر ای کــم و بیــش ب

متضــرر شــده اند. 
بخــش بزرگــی از مشــکالت بــه علــت عــدم شفاف ســازی 
امکانــات پزشــکی بیمارســتان ها و بخــش دیگــر عــدم آمــوزش 
صحیــح کادر و پرســنل حــوزه گردشــگری اســت. نشســت 
حاضــر جــزو سلســله نشســت هایی اســت کــه بــا حضــور 
مهمانــی عزیــز؛ جنــاب ایــوان رندلیــک بــه بررســی ایــن مســائل 
می پــردازد و هــدف از برگــزاری آن، بررســی راه کاری جامــع در 
خصــوص ایجــاد بــازار گردشــگری ســالمت ایــران اســت. مجلــه 
ــله  ــن سلس ــه ای از ای ــه خالص ــه مطالع ــما را ب ــان ش سفرنویس

ــد. ــوت می کن ــت دع نشس

سهیل مهرزاد

ــور،  ــگری کش ــه گردش ــاالن عرص ــی فع ــه تمام ــلما دغدغ مس
ــد  ــی بای ــازار بین الملل ــه ب ــی ب ــرای دسترس ــا ب ــت. ام ــازار اس ب
ــم بخــورد کــه بخشــی  ــار هــم رق ــی کن ــک ســری فرایندهای ی
ــام  ــه آن اهتم ــد ب ــد و بای ــر می کن ــر را درگی ــی ام از آن، متول
ورزد. امــا عمــده آن دســت بخــش خصوصــی اســت. بــرای آن که 
ــد  ــم بای ــب کنی ــی کس ــازار جهان ــن ب ــی در ای ــم جایگاه بتوانی
ــان  چــه کارهایــی را مقدمتــا انجــام دهیــم؟ چــرا کــه مــا میزب

ــتیم.  ــان هس ــی و درم ــالمت، زیبای ــوزه س ــگران ح گردش
زمانــی کــه مــا، بــه عنــوان میزبــان آمــاده ورود مهمــان شــدیم، 
اجــازه ورود بــه بازارهــای بین المللــی را خواهیــم داشــت. 
این کــه بایــد کــدام کشــور را انتخــاب کنیــم! مطالعــه نیــاز دارد 
و این کــه چــه چیزهایــی را بایــد مطالعــه کنیــم، بســیار بســیار 
مهــم اســت.باید بــر اســاس اهدافــی کــه در نظــر داریــم بــه آنهــا 
ــرای ســازمان خــود اولویت بنــدی کنیــم. یــک  دســت یابیــم، ب
ــه لحــاظ  ــری دارد )ب ــا شــرکتی هــدف بزرگت ــی ی ــت گروه وق
طــول مســافت کشــور ایــران و بــازار هدف.(بنابرایــن لزمــا بایــد 
ــه  ــود را ک ــای خ ــد و هدف ه ــته باش ــر داش ــه بزرگت ــک برنام ی
ــی  ــق بررس ــن و دقی ــد را روش ــت یاب ــه آن دس ــد ب می خواه
نمایــد. از طرفــی کســی  دیگــر می خواهــد بــا کشــورهای 
ــدف  ــازار ه ــی ب ــاده تر، وقت ــارت س ــه عب ــد. ب ــایه کار کن همس
ــز  ــرای آن نی ــزی ب ــت، برنامه ری ــخص اس ــن و مش ــما روش ش

ــود.  ــد ب ــهل تر خواه س
آن زمــان کــه کشــور را انتخــاب کردیــد، بایــد بدانیــد می خواهــد 
ــان کار  ــن پای ــا ای ــد. ام ســراغ چــه حــوزه ای از بیماری هــا بروی
نخواهــد بــود معرفــی بــازار و تبلیغــات درســت گام بعدی اســت. 
پــس از آن نیــز بایــد بدانیــم بــرای نگــه داشــتن آن بــازار، بایــد 
چــه اقداماتــی انجــام دهیــم. چــون بســیار هزینــه کــرده و محتوا 
ــر ســاخت  ــی، زی ــرای بازار ســازی و بازار یاب ــم و ب ســازی کرده ای

ــم. ــف و احــداث کرده ای تعری
ــی  ــا زیبای ــان ی ــت وقتــی یــک گردشــگر ســالمت، درم در نهای
وارد می شــود و در رینــگ حلقــه خدمــات می افتــد، بایــد 
ــه  ــات ارائ ــه او خدم ــم و ب ــو آپ کنی ــه او را فال ــم چگون بدانی
ــم. ایجــاد حــس امنیــت و تضمیــن در راســتای اعتمــادی  کنی
کــه بیمــار بــه خدمــات مــا داشــته، در پایــداری بــازار و برندینگ 
بازارهــای مــا بســیار مهــم اســت. قطعــا مایلــم در ایــن خصــوص 
در ایــن نشســت گفتگــو کنیــم. ایــن تاپیــک بســیار مهــم اســت 

و احســاس مــی کنــم جــای صحبــت بســیار دارد.

عاطفه زارع

 بــه عنــوان شــرکتی کــه بــا چند کشــور طــرف قــرارداد در حوزه 
ــاد  ــی زی ــا خیل ــم تفاوت ه ــد بگوی ــکال توریســم اســت، بای مدی
اســت. مــا معمــوال چیزهایــی جســته و گریختــه می شــنویم امــا 
وقتــی در عمــل وارد شــده و درگیــر بیمارســتان های مختلــف، 
بیمــار و فرهنگ هــای کاری مختلــف می شــویم، می فهمیــم 
ــه  ــرا ن د ر رتبــه 46 و آخریــن کشــور قــرار دارد، ب کــه اگــر ای
ــه کارش  ــم، ن ــه آموزشــش را دیده ای ــه ن ــر اســت ک ــن خاط ای
ــا آنکــه مدعــی خدمــات خــوب پزشــکی در  ــد هســتیم. ب را بل
حــوزه مدیــکال توریســم هســتیم. اصــول کار بین المللــی را بلــد 
نیســتیم. ایــن ضعــف بســیار بزرگــی اســت. مــا بــه عنــوان یــک 
ــده درســت،  ــم. پرون ــی وقتــی پیــش یــک پزشــک می روی ایران
نوبــت دهــی آنالیــن درســت نداریــم، حتــی نمی دانیــم مــدت 
ــذارد و  ــت بگ ــار وق ــرای بیم ــد ب ــک بای ــک پزش ــه ی ــی ک زمان
تجویــز دارو انجــام دهــد، چقــدر اســت؟ امــا وقتــی یــک بیمــار 
ــرای  ــی ب ــذی و قانون ــر های کاغ ــد. دردس ــان می بری ــه آلم را ب
شــما پیــش می آیــد و آن هنــگام اســت کــه می بینیــد ، 

رعایــت حقــوق بیمــار یعنــی چــه! 
همین طــور نیســت کــه شــما فقــط یــک پکیــج ارائــه بدهیــد و 
قیمــت مشــخص کنیــد و بخواهیــد بــا بیمــار صحبــت کنیــد که 
بــرای درمــان، بــه آلمــان بیایــد. بایــد وقــت بگذاریــد، حوصلــه 
ــار  ــر بیم ــرای ه ــد و ب ــاب کنی ــار را مج ــد بیم ــرج دهی ــه خ ب
ــتان  ــد. بیمارس ــدا کنی ــاری را پی ــده بیم ــتاندارد پرون ــرم اس ف
نظام هــای ســالمتی مشــخصی دارنــد کــه پــس از تکمیــل فــرم 
بیمــار توســط شــما، دارو دهی شــان را برنامه ریزیمی کننــد. 
ــان  ــه آلم ــتان ب ــا پاکس ــی ی ــور افراقیای ــه از کش ــی ک بیمارهای
ایــران  در  مــا  فــرق می کنــد.  داروهایشــان  دوز  می آینــد، 
ــی، در  ــل داروی ــرم تداخ ــردن ف ــر ک ــوان پ ــت عن ــزی تح چی
بیمارســتان ها نداریــم. اگــر بخواهــم بــه صراحــت بگویــم، 
ــد.  ــر کنن ــرم را پ ــن ف ــد ای ــه نمی کنن ــی حوصل ــکان حت پزش
این کــه دارویــی بــا داروی دیگــر تداخــل دارویــی پیــدا می کنــد 
ــه  ــت ک ــی اس ــیار مهم ــئله بس ــر؟ مس ــا خی ــی دارد ی و عوارض
متاســفانه  خیلــی ســر ســری از ایــن مســائل، در ایــران، 
می گذرنــد. امــا در آلمــان نزدیــک دو مــاه فقــط وقــت می بــرد 
ــات  ــا ترکیب ــا ب ــن دوز دارو ه ــات ای کــه مشــخص شــود، ترکیب
داروی احتمالــی کــه پزشــک بــرای بیمــار تجویــز خواهــد کــرد، 
چــه عــوارض احتمالــی دربرخواهــد داشــت. بایــد چطــور برایش 
دارو تجویــز کننــد. مــا خیلــی بــا ایــن دنیــای کار فاصلــه داریــم. 

ــت،  ــدور اس ــان مق ــر برایت ــم اگ ــواران می خواه ــما بزرگ از ش
همــت بــه برگــزاری کالس هــای آموزشــی گردشــگری ســالمت 
در ایــران کنیــد. دوره هــای خــارج از کشــور بســیار هزینــه  بــر 
خواهــد بــود. امــا اگــر واقعــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه ایــران 
ــی  ــن نوع ــا م ــم ت ــد بگوی ــود، بای ــی ش ــت بین الملل وارد مارک
کــه کننــده ایــن کار و جــز کوچکــی از جمــع بــزرگ مدیــکال 
توریســم ایــران هســتم، عمــل و نحــوه درســت فعالیــت را بلــد 
نباشــم و آمــوزش ندیــده باشــم، چطــور می توانــم کمــک کنــم 
کــه بیمــار بین المللــی بــه ایــران بیایــد؟ اگــر هــم اکنــون اتفــاق 
می افتــد و بیمارانــی از عــراق و عمــان بــه ایــران می آینــد، بــه 
ــی  ــا بازاریاب ــی ی ــن نوعــی دالل واســطه شــرکت های موجــود ای
تشــریفاتی اســت. ایــن بــه معنــی موفقیــت ایــران نیســت! چــزا 

ــران را در هیــچ پلتفــرم پرومــوت کنیــم.  کــه نتوانســته ایم ای
ــول  ــا اص ــم، ام ــا را داری ــرآورد هزینه ه ــم، ب ــرویس ها را داری س
و دانــش بیانــش را نداریــم. اطالعــات صحیــح و بــه روز نداریــم. 
ــن  ــم؛ ای ــال بزن ــم مث ــر بخواه ــتان، اگ ــورد بیمارس ــال در م مث
وظیفــه بیمارســتان اســت کــه اطالعــات تجهیــزات و امکانــات 
بــه روز خــود را در اختیــار مــن قــرار دهــد، کــه اگــر بخواهــم 
گردشــگر ســالمت وارد کنــم، بتوانــم در مــورد چرایــی قیمــت 
وقتــی  مثــال  بدهــم.  شــفاف  و  روشــن  ســرویس هاتوضیح 
ــد،  ــران می آی ــه ای ــز ب ــل پروت ــرای عم ــی ب ــار خارج ــک بیم ی
ــدی  ــه برن ــز، چ ــه پروت ــد ک ــن بدان ــفاف و روش ــد ش می خواه
ــات  ــن اطالع ــد: »ای ــا می گوی ــه م ــتان ب ــا بیمارس ــت. ام اس
محرمانــه اســت، بگوییــد مــارک زیمنــس اســت! » خــب 
ــا مشــکالتی  ــه بیمــار داد! اینه ــن ب ــات دروغی ــوان اطالع نمی ت
ــا بیمــار بین المللــی کــه ســواد درمــان  اســت کــه در مواجــه ب
ــا آگاهــی می خواهــد بــه ســفری درمانــی بــه  دارد و خــودش ب
ــد. اینهــا بخــش  ــا پیــش می آی ــرای م ــرود، ب کشــوری دیگــر ب
ــگری  ــی گردش ــازار کنون ــود در ب ــای موج ــی از چالش ه کوچک

ــران اســت.   ســالمتی ای

محمد محب خدایی

از دوســتان خواهشــمند هســتم بــه جــای گالیه هــا کــه بارهــا 
تکــرار شــده اند و کــم و بیــش همگــی بــه آنهــا واقــف هســتیم، 
راهکار هــا و راه حل هــا و پیشــنهادات خــود را ارائــه دهنــد. 
مــا می خواهیــم ســعی کنیــم روی مســئله برندینــگ متمرکــز 
ــه  ــا ک ــی م ــت رقابت ــن مزی ــک روز ای ــر ی ــه اگ شــویم، چــرا ک

مهمان ویژه: آقای ایوان رندلیک 
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نــرخ پاییــن هزینه هــا اســت از دســت بــرود، آن زمــان برندیــگ 
ــا  ــد ب ــا بای ــد چــه کــرد؟ م ــا خواهــد آمــد. حــاال بای ــه کار م ب
ــتی  ــالمت و تندرس ــم س ــوزه توریس ــا در ح ــب ظرفیت ه ترکی
در کنــار مباحــث دیگــر بتوانیــم حرکت هــای جدیــدی انجــام 
ــیر  ــزان مس ــی عزی ــه تمام ــتم ک ــد هس ــن عالقه من ــم. م دهی

ــد. ــم کنن ــنهاد، تنظی ــه پیش ــمت ارائ ــه س ــان را ب صحبت ش

سهیل مهرزاد

 در پاســخ بــه صحبــت جنــاب محب خدایــی، می خواهــم 
خدمــت ایــن بزرگــوار عــرض کنــم، هــدف از برگــزاری سلســله 
ــن اســت.  ــه گردشــگری ســالمت، همی ــوط ب نشســت های مرب
یافتــن راه کار و راه حــل و... امــا بــرای یافتــن پاســخ، ابتــدا بایــد 
ــل  ــکل و معض ــا مش ــه دقیق ــرد. این ک ــی ک ــکل را بررس مش
چیســت؟ کــدام مشــکالت همــه گیرتــر و برجســته تر هســتند. 
ــه  ــکالتی ک ــی مش ــا حت ــد ی ــتان می دهن ــه دوس ــی ک ایده های
ــد.  ــداده باش ــن رخ ن ــازمان م ــاید در س ــد، ش ــرح می کنن مط
ــت  ــن حــوزه فعالی ــه در ای ــزان ک ــی عزی شــنیدن حــرف تمام
ــد، دیــدگاه روشــنی را ایجــاد می کنــد کــه در نهایــت مــا  دارن
خروجــی ایــن جلســات را بــه مســئوالن امــر منتقــل کنیــم، تــا 
تصمیمــات درســتی اتخــاذ کننــد. امیــدوارم همگــی دوســتان 

کمــک کننــد.

عاطفه زارع

ــد.  ــی پذیرن ــوس را نم ــران تم ــتان های ای ــیاری از بیمارس  بس
ــه مشــابهی داشــته  خیلــی از دوســتان دیگــر هــم شــاید تجرب
باشــند. ایــن خــود یکــی از مشــکالت پیــش روی ما اســت. حال 
آنکــه تمــوس خــود می توانــد درصــد بســیاری زیــادی در اعتماد 
ــر  ــی موث ــورد بیمارســتان و مرکــز درمان ســازی بیمــاران در م
باشــد. بیمارســتان ها، کــه شــمار زیــادی از آنهــا حتــی درجــه 
یــک اســت. یعنــی بهتریــن بیمارســتان تهــران، کــه درجــه یک 
اعتبــار بخشــی را دارد، امــا بخــش اســتریل و دفــع پســماندش 
ــای  ــار خطاه ــی آم ــا وقت ــت. ی ــا 30 را آورده اس ــره 20 ی نم
پزشــکی اش را بررســی می کنیــد، بیشــترین آمــار عفونــت 
ــا وقتــی  ــازات منفــی اســت. م ــا امتی بیمارســتانی را دارد. اینه
ــم،  ــتری کنی ــتان بس ــک بیمارس ــاری را در ی ــم بیم می خواهی
ــور  ــم چط ــی دانی ــی نم ــم. حت ــز را نمی دانی ــات ری ــن جزپی ای

ــار بخشــی  ــه آنهــا توضیــح بدهیــم کــه تمــوس، همــان اعتب ب
ــار فشــاری کــه اعتبــار بخشــی داخلــی، بــه  خودتــان اســت؟ ب
ــد  ــت بیمارســتان ها آورده اســت، نمی گــذارد کــه بپذیرن مدیری
گواهــی بین المللــی چــه امتیــازی برایشــان دارد. از طــرف دیگــر 
بــی پــرده بگویــم، چــون ســودی بــرای وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش نــدارد، ایــن موضــوع را تبلیــغ یــا حتــی ســاده تر از 
ــوزش  ــان و آم ــد. وزارت بهداشــت و درم ــت نمــی کن آن حمای
ــت،  ــتان ها داده اس ــه بیمارس ــه ب ــد IPD  ک ــی گوی ــز نم هرگ
یــک طــرح داخلــی بــوده و نــه پشــتوانه علمــی دارد نــه تجربــی 

ــه اجرایــی)!( و هیــچ اســتانداردی پشــت ش نیســت.  و ن
امیــدوارم بــه آن روز برســیم کــه وقتــی می خواهیــم بــا 
ــتان، از  ــه بیمارس ــای آن ک ــم، به ج ــرارداد ببندی ــتانی ق بیمارس
مــا اســاس نامه و مجوز مــان را بخواهــد، مــا از بیمارســتان 
بخواهیــم کــه: »اگــر بیمــار خارجــی می خواهیــد، لطفــا نمــرات 
ــی  ــره اعتبار بخش ــه 33 نم ــی، کلی ــان یعن ــال بخش ت ــه س س
ــت بخــش  ــم کیفی ــا ببینی ــد ت ــا بدهی ــه م ــی خــود را،  ب داخل
قلــب شــما آن امتیــاز را دارد کــه مــن بــرای شــما بیمــار قلــب 

ــا خیــر؟  بیــاورم ی
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ــان برگــزاری پنجمیــن کنگــره  ــوان رندلیــک در جری ــای ای  آق
کشــورهای اســالمی ایــران را دیدنــد و کشــور ایــران و امکاناتــی 
کــه در ایــران موجــود اســت، برایشــان جــذاب بــود. بــا توجــه 
بــه این کــه ارتباطــات گســترده ای بــا برند هــای مختلــف 
ــران ــای ای ــم ظرفیت ه ــد، می خواهی ــا دارن گردشــگری، در اروپ

ــز  ــا نی ــع اروپ ــی در ســطح جوام ــک همچــون عزیزان ــا کم را ب
مطــرح کنیــم. در راســتای ایــن هــدف از ایشــان دعــوت کــرده ام 

کــه در ایــن نشســت همــراه مــا باشــند.

دکتر فرحی

 مایلــم پیــش از صحبــت جنــاب ایــوان رندلیــک، مختصــری از 
پنجمیــن کنگــره کشــورهای اســالمی بگویــم، کــه مرکــز ایــن 
ــورای  ــای ش ــه اعض ــت ک ــی اس ــکل بین الملل ــک تش ــره ی کنگ
ــران،  ــایه ای ــالمی و همس ــورهای اس ــت گذاری آن از کش سیاس
ــال 94  ــت.از س ــده اس ــکیل ش ــان و ... تش ــرق، عم ــه، ع ترکی
ــر  ــال پ ــر س ــده و ه ــزار ش ــالیانه برگ ــره، س ــن کنگ ــا ای تقریب

رونق تــر و باشــکوه تر از قبــل دیــده شــده اســت. امســال 
ــا  ــا، پــس از اخــذ مجوزهــا ب ــژه کرون ــه شــرایط وی ــا توجــه ب ب
ــوارد  ــا و انجــام همــه م ــکل کرون ــه سیاســت های پروت توجــه ب
ــس از  ــختی ها، پ ــی س ــتن تمام ــر گذاش ــت س ــروری و پش ض
یــک ســال وقفــه بــه واســطه کرونــا، ایــن کنگــره بــا حضــور 38 
کشــور خارجــی و 400 مهمــان داخلــی، کــه از بیمارســتان ها و 
آژانس هــای تســهیل گر گردشــگری ســالمت و صنایــع مرتبــط 
ــکی  ــزات پزش ــل تجهی ــالمت، مث ــگری س ــات گردش ــا خدام ب

حضــور داشــتند، برگــزار شــد. 
کشــورهایی مثــل ترکیــه، عــراق، پاکســتان، افغانســتان، تونــس، 
صربســتان، اکرایــن، کرواســی، آلمــان و...در ایــن کنگــره حضــور 
ــم لیــال  ــا خان ــه گردشــگری اروپ داشــتند. رئیــس خــود اتحادی
نیــز در ایــن کنگــره حاضــر بودنــد. طبیعتــا در زمــان ورود اگــر 
نگــرش منفــی نداشــتند، یــک نــگاه خنثــی بــه ایــران داشــتند 
ــود  ــدی وج ــت صددرص ــره، رضای ــزاری کنگ ــس از برگ ــه پ ک
ــه  ــه اتحادی ــامبر ب ــرای 22 دس ــی ب ــه حت ــا ک ــا آنج داشــت. ت
ــگری  ــت های گردش ــری نشس ــک س ــزاری ی ــرای برگ ــا ب اروپ
ــتان  ــن و مجارس ــی، اکرای ــورهای کرواس ــه در کش ــالمت ک س
برگــزار خواهــد شــد، دعــوت شــدیم و ایــن بــرای مــا موفقیــت 

ــود.  ــوب می ش ــی محس بزرگ
ــای  ــایی بازاره ــره شناس ــزای کنگ ــا از برگ ــدف م ــه ه ــر چ اگ
و  شبکه ســازی  مرکــز  سیاســت  کل  در  نبــود.  هــدف 
ــره  ــی کنگ ــت. برپای ــا اس ــورهای کل دنی ــا کش ــازی ب جریان س
در ســال های نخســت از کشــورهای اطــراف آغــاز شــد، امــا در 
ــد  ــزوده ش ــان اف ــه تعدادش ــورها ب ــن کش ــدی ای ــال های بع س
ــدیم.  ــوت ش ــان دع ــای بزرگش ــه رویداده ــا ب ــی وقت ه و خیل
مثــال وزارت صنایــع هنــد، هــر ســال بــرای رویــداد گردشــگری 
ســالمت کشــورش از ایــران نیــز دعــوت بــه عمــل مــی آورد  و 
ــرح  ــران را مط ــای ای ــه ظرفیت ه ــد ک ــک می کن ــا کم ــه م ب
ــا در  ــف دنی ــراد از کشــورهای مختل ــا اف ــم ت ــد بدانی ــم. بای کنی
اینجــا حضــور پیــدا نکــرده بــا شــرایط ایــران از نزدیــک آشــنا 
نشــوند، شــاید آن نگــرش در ایشــان تغییــر نکنــد. تنهــا بخــش 
ــی، در  ــود کــه برخــی از مســئوالن داخل ــن ب ــداد ای منفــی روی
ــن  ــا ای ــم در انته ــد. خالصــه کالم ــره شــرکت نکردن ــن کنگ ای
اســت، از ایــن جریان هــا اســتفاده کنیــد. بزرگ تریــن مشــکل، 
مــوازی کاری اســت. بــه هــم کمــک کنیــم و از نقــاط قــوت هــم 

ــی داشــته باشــیم.  ــم و هــم افزای اســتفاده کنی

مصطفی سروی

 نکتــه ای کــه خانــم دکتــر فرحــی از آن بــه عنــوان نکتــه منفــی 
نــام بردنــد را مــن بــه عنــوان نکتــه مثبــت ایــن کنگــره می بینم. 
چــرا کــه حضــور ایــن عزیــزان غایــب، چیــزی بــه کنگــره اضافه 
ــنیدیم.  ــزی نمی ش ــراری چی ــای تک ــز صحبت ه ــرد و ج نمی ک
امــا نــگاه مــوازی و رفتارهــای مــوازی بســیار تخریب گــر اســت. 
ایــن را مایلــم جــدی بگیریــد. از دکتــر مومنــی تقاضــا دارم یــک 

رزومــه کوتاهــی از مهمــان ایــن نشســت عنــوان کننــد. 
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بــه  و  بگذاریــم  بعــد  بــرای  را  دارم کــه گالیه هــا  تقاضــا 
صحبت هــای آقــای ایــوان رندلیــک گــوش بســپاریم، چــرا کــه 
ــرای حضــور  مهمــان ایــن نشســت فقــط نیــم ســاعت زمــان ب
ــه شــما خــوش آمــد می گویــم. از شــما  ــد. ب در جمــع مــا دارن
ــی کوتــاه از خــود داشــته باشــید و  تقاضــا دارم یــک معرف
ــتید،  ــران داش ــه در ای ــه ای ک ــورد تجرب ــم در م ــن مایل همچنی

ــد. ــت کنی صحب

ایوان رندلیک

 مــن از شــش ســال پیــش در حــوزه گردشــگری ســالمت در 
بخــش خصوصــی فعالیــت داشــته و همچنیــن در NGO هــای 
منطقــه نیــز فعالیــت دارم. ایــران بــرای مــن حکــم کشــوری را 
دارد کــه پیشــینه ای قــوی در زمینــه طبابــت دشــته و حضــورم 

در ایــران بســیار جــذاب و بــه یــاد ماندنــی بــوده اســت.  
بــی هیــچ تعارفــی عــرض می کنــم، از این کــه در کنگــره 
ایــران حضــور داشــتم، بســیار خرســند هســتم. پیشــنهادم ایــن 
ــی  ــای بین الملل ــا و کنگره ه ــران در کنفرانس ه ــه ای ــت ک اس
آینــده، حضــور فعــال داشــته باشــد. دیــدم در نمایشــگاه چنــد 
کمپانــی تجهیــزات پزشــکی نیــز حضــور داشــتند ایــن  برایــم 
بســیا جــذاب بــود! خوشــحال شــدم کــه تکنولــوژی پیشــرفته 
ــه  ــی را دارد ک ــن ویژگ ــران ای ــود دارد. ای ــران وج ــی در ای بوم

ــد.  ــل کن ــر عم ــالمی تاثیرگذار ت ــورهای اس ــان کش می
ــد  ــی شــود، بای ــا معرف ــای اروپ ــه بازراه ــران ب ــه ای ــرای این ک ب
ــا دیگــر کشــورها ایجــاد  ارتباطــات و معاشــرت های بیشــتری ب
ــه در  ــی ک ــا امکانات ــی، ب ــای اروپای ــی از کمپانی ه ــد. خیل کن
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ایــران وجــود دارد، آشــنا نیســتند و نمی داننــد رفــت و آمــد بــه 
ایــران چقــدر آســان اســت. این هــا بایــد حتمــا اطــالع رســانی 
ــی  ــاران اروپای ــی از بیم ــه خیل ــر این ک ــم دیگ ــه مه ــود. نکت ش
نیــز بــا امکاناتــی کــه در ایــران اســت، آشــنا نیســتند. ایــن دو 
موضــوع را بایــد حتمــا جــدی گرفــت. حضــور در کنفرانس هــای 
ــر و  ــیار موث ــد، بس ــا می توان ــگاه ها و کنگره ه ــی و نمایش جهان

اثــر بخــش باشــد. 
ــه  ــور، توصی ــن کش ــگری ای ــوزه گردش ــاالن ح ــران و فع ــه ای ب
می کنــم در نمایشــگاه AKB آلمــان، حتمــا حضــور داشــته 
ــا را جــدی  ــکاری بســیار بســیار ارزشــمند دولت ه باشــند. هم
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــان وزارت بهداش ــاط می ــد. ارتب بگیری
ــک اســت و در  ــا، نزدی ــه اروپ ــران و  وزارت بهداشــت اتحادی ای
حــال حاضــر در حــال زمینه ســازی بــرای ایــن مهــم هســتیم. 
ــم.  ــت آن را می بینی ــک مثب ــره فید ب ــن کنگ ــس از ای ــون پ چ
ارتباطــات موجــب می شــود کشــورهای عضــو اتحادیــه، از 
امکانــات ایــران آگاه شــوند و از امکانــات هــم اســتفاده ببرنــد. در 
ــل،  صــورت جــدی گرفتــن ارتباطــات و ایجــاد همــکاری متقاب
در برخــی از کشــورها، درمــان بیمــاری مشــکل بــود و امکانــات 
درمــان در ایــران بیشــتر بــود، مــی شــود ایــن همــکاری را بــا 
ایــران آغــاز کــرده و بیمــار را بــه ایــران معرفــی خواهنــد کــرد. 
ــه  ــران را  ب ــد ای ــر شــود. بای ــزرگ ت ــد ب ــت ورک می توان ــن ن ای
جهانیــان معرفــی کــرد. خیلــی از خدماتــی کــه در ایــران داده 
ــران  ــیار گ ــر بس ــورهای دیگ ــه در کش ــدای این ک ــود ج می ش
اســت، در خیلــی از کشــورها امکاناتــش وجــود نــدارد! دولت هــا 

بایــد در ایــن موضــوع ارتبــاط برقــرار کننــد. 
نیــز  دیگــری  کمپانی هــای  بین المللــی،  نمایشــگاه های  در 
ــد  ــی می توان ــن مجامع ــرکت در چنی ــد و ش ــرکت می کنن ش
ــوده و  ــر ب ــا یکدیگ ــا ب ــکاری کمپانی ه ــرای هم ــی ب ــه قوت نقط
دامنــه فعالیت هــا توســعه یابــد. ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت 
بایــد در جهــت معرفــی و ارتباطــات معتبــر بــا ســایر نقــاط دنیــا 
باشــد. شــخصا ســالیان ســال در ایــن حــوزه فعالیــت داشــتم و 

ــدگاه مــن، اعتمــاد ســازی اســت.  اولیــن گام از دی
ــه و  ــی و... هم ــار بخش ــوی و اعتب ــایت ق ــور، س ــتن بروش داش
ــا  ــه کج ــه ب ــد ک ــاد کن ــار اعتم ــا بیم ــد ت ــک می کن ــه کم هم
ــد  ــاد، بای ــن اعتم ــدن ای ــود آم ــرای به وج ــد؟ ب ــه کن مراجع
هزینــه کــرد و خدمــات را بــه روز رســانی کــرد. همچنیــن الزم 
اســت حتمــا امکانــات معرفــی و شــفاف ســازی شــوند. بایــد این 
جهت گیــری و حرکــت تــدام داشــته باشــد. بیمــاری کــه بــرای 

ــاب  ــی رود، در انتخ ــر م ــوری دیگ ــه کش ــوری ب ــان، از کش درم
مقصــد، اعتمــاد نقــش بزرگــی را ایفــا می کنــد. ایــران در میــان 
کشــورهای همســایه، ایــن اعتماد ســازی را انجــام داده و اکنــون 
زمــان ورودش بــه بــازار اروپــا اســت. پــس بایــد بیمــار اروپایــی 
ــه  ــر این ک ــورد دیگ ــازد. م ــن س ــاب و مطمئ ــز مج ــود را نی خ
ــار  ــه بیم ــد ب ــد بتوانی ــد. بای ــرل کنی ــد مراحــل کاری را کنت بای
شــفاف همــه چیــز را از آغــاز تــا پایــان توضیــح دهیــد. بایــد در 
اجــرا نیــز دقیــق باشــید و متعهــد بــه اجــرای دقیــق باشــند. 

مصطفی سروی

نقــاط ضعــف ایــران را از نقطــه نظــر تخصصــی کجــا می بینیــد؟ 
چــه زمانــی می توانیــم بــا توجــه بــه پتانســیل ایــران، در میــان 
ــه جایــگاه قابــل  ــدگان گردشــگری ســالمت در جهــان، ب گردان
بحثــی برســیم؟ شــما چــه زمانــی را تخمیــن می زنیــد، طبــق 
ــورهای  ــه کش ــد و این ک ــوزه داری ــن ح ــه در ای ــی ک تجربیات

ــد. ــه رصــد کرده ای ــن زمین ــادی را در ای زی

ساسان مومنی

ــم  ــر می کن ــای ایشــان فک ــن از صحبت ه برداشــت شــخصی م
ــا  ــران ب ــوده کــه، برایشــان جــای ســئوال اســت چــرا ای ایــن ب
ــتی در  ــگاه درس ــت، جای ــخ طباب ــوب در تاری ــینه خ ــن پیش ای
گردشــگری ســالمت نــدارد! بــه زعــم ایشــان مهم تریــن 
کاســتی در ارتباطــات ایــران اســت. ایــن ارتباطــات بایــد توســعه 
پیــدا کنــد. ایــن می شــود نقطــه ای کــه الزم اســت دولــت ورود 
ــا جهــان  ــل گــذاری کنــد و ارتباطــات درســت را ب کــرده و ری

ایجــاد کنــد. 

ایوان رندلیک

ــت  ــردم، اهمی ــت ک ــم از آن صحب ــر ه ــه پیش ت ــور ک  همان ط
ــن در  ــت. م ــم اس ــات مه ــت. ارتباط ــکل ها اس ــرا در تش ماج
پارلمــان کرواســی حضــور داشــتم. بایــد ارتباطــات را پی گیــری 
کنیــد. مــا بــا تــالش توانســتیم کرواســی را بــه اتحادیــه اروپــا 

ــم.  ورود داده و موقعیــت فعالیــت ش را تضمیــن کنی
هســتم.  ممنــون  بســیار  ایرانیــان  مهمان نــوازی  از  مــن 
همچنیــن از تمامــی زحمــات HTDC مــن پــس از مراجعــت از 

ایــران بالفاصلــه بــا افــرادی کــه در حــوزه گردشــگری ســالمت 
فعــال بودنــد، از امکانــات ایــران ســخن گفتــم. چنــد کلینیــک 
و کمپانــی در ایــران کــه بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کــرده بــودم را 
نیــز بــه فعــاالن معرفــی کــردم. مــا مایــل هســیم در برنامه هــای 
ــم  ــن از تی ــز حضــور داشــته باشــیم. همچنی ــدی HTDC نی بع
ــور  ــون حض ــم. چ ــکر می کن ــم تش ــت ه ــن نشس ــر در ای حاض
ــم  ــث تحکی ــد باع ــخص و واح ــی مش ــا هدف ــزان، ب ــما عزی ش

ــد شــد. ــده خواه ارتباطــات در آین
ــم نیســت.  ــش مه ــید، زمان ــته باش ــر داش ــه خاط ــم ب می خواه
ــه  ــا توج ــش ب ــد. زمان ــی اش بگذاری ــر چگونگ ــان را ب تمرکزت
ــی  ــف می شــود. شــرایط کل ــالش و ممارســت شــما تعری ــه ت ب
ــازار اینجــا اســت کــه شــما بتوانیــد  ــن ب ــرای موفقیــت در ای ب
ــف  ــای مختل ــا بخش ه ــکاری ب ــا هم ــات گســترده و ب ــا امکان ب
ــطح  ــد در س ــد. کار بای ــو ببردی ــا کار را جل ــت و انجمن ه دول
ــا  وزارتخانه هــا آغــاز شــود. بایــد سلســله مراتــب طــی شــود. ب
امکاناتــی کــه در ایــران دیــدم، اگــر سلســله مراتــب بــه درســتی 
طــی شــود، رونــد بــه بــار نشســتن ایــن بــازار و یافتــن جایگاهی 
در خــور بــرای ایــران دیــر نخواهــد بــود. بــرای موفقیــت بایــد 

ممارســت داشــت. 

مواخره

ــات بســیار  ــا وجــود داشــتن امکان ایــران کشــوری اســت کــه ب
ــرار می گیــرد و  ــه علــت عــدم معرفــی درســت در حاشــیه ق ،ب
طــی ســالیان متمــادی نتوانســته اســت جایــگاه درســت خــود 
ــاوت و  ــای متف ــا و ایده ه ــد. راه حل ه ــدا کن ــا پی ــازار دنی را در ب
متنــوع در زمینــه ارتقــای ســاختارها،آموزش، استانداردســازی، 

ــد. ــوزه بوده ان ــن ح ــای همیشــگی در ای راه کاره
ــات  ــا در جلس ــه باره ــا ک ــف و قوت ه ــی ضع ــاری تمام در کن
ــده اســت. همیشــه  ــاره ش ــا اش ــه آنه ــدد ب و نشســت های متع
ــه  ــا آن ک ــت. ب ــوده اس ــی ب ــات خال ــات و ارتباط ــای تبلیغ ج
بســیاری از عزیــزان، در بخــش خصوصــی در تمامــی حوزه هــای 
گردشــگری از اهمیــت آن آگاه بــوده و مرتــب و بــه دفعــات ایــن 
موضــوع را بیــان کرده انــد، امــا همچنــان در ایــن بخــش ایــران 

ضعیــف عمــل کــرده اســت. 
ــت  ــا رعای ــت و ب ــیر درس ــت از مس ــف اس ــی موظ ــش دولت بخ
سلســه مراتــب ایــن ارتباطــات را بــا جهانیــان برقــرار کنــد، تــا 
ــازار  ــد ب ــان بخــش خصوصــی بتوانن بخــش خصوصــی و متولی
ایــران را بــه بــازار جهانــی مرتبــط نمایند. شــرکت هوشــمندانه و 
ــا حداکثــر آمادگــی در ســمینارها، نمایشــگاه ها و کنگره هــای  ب
جهانــی، می تواننــد در ایــن مســیر، بســیار یاری رســان باشــند. 
ــی را  ــی و نهای ــه گام اصل ــت ک ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــا ب ام
ــران و  ــان ای ــی  می ــل ارتباط ــد و پ ــد بردارن ــردان بای دولت م
جهــان  را بازســازی کــرده و ورود ایــران بــه بــازار جهانــی را از 

امــری غیــر ممکــن بــه امــری شــدنی تبدیــل کننــد.
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مریم ابراهیمی

مدیر داخلی رشکت سفیران سالمت کویر 

دکتر پریم جاگایاسی مشاور ارشد آموزشی  دپارتمان گردشگری سالمت 
دانشگاه بین المللی نورث وست و دپارتمان  مرتبط) سفیران سالمت کویر(

گفتگو با دکتر پریم جاگیاسی در مورد 
گردشگری سالمت ایران

یم       پر کتر  د بینــش    

گفتگو با دکتر پریم جاگیاسی در مورد
 گردشگری سالمت ایران 

ــل از  ــد ســال گذشــته و قب رشــد گردشــگری پزشــکی در چن
شــیوع پاندمــی بســیار چشــمگیر و قابــل توجــه بــود. همانطــور 
ــد،  ــایی می کن ــه بازگش ــروع ب ــد ش ــک و تردی ــا ش ــا ب ــه دنی ک
ــت.  ــه اس ــم دوخت ــازار چش ــن ب ــریع ای ــای س ــه احی ــران ب ای
ــناس  ــی کارش ــم جاگیاس ــر پری ــاه دکت ــوی کوت ــن گفتگ در ای
بین المللــی گردشــگری پزشــکی و تندرســتی رهنمودهــای 

ــد.  ــرح می کن ــه مط ــن زمین ــنی در ای روش

شــما بــازار گردشــگری ســالمت را از نظــر فنــی، 
ســاختاری و علمــی چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

ــه رشــد اســت.  ــدگار و رو ب ــی مان گردشــگری پزشــکی، صنعت
بلــه ســفرها اکنــون متوقــف شــده اند امــا ایــن مســئله در مــورد 
گردشــگری ســالمت صــدق نمی کنــد. در واقــع تقاضاهــای فــرو 
خــورده  زیــادی وجــود دارد کــه وقتــی جهــان کامــال بازگشــایی 
شــود، ســربر خواهنــد آورد. احتمــاال از اینکــه بدانیــد حــدود 50 
تــا 70 میلیــارد دالر در تجــارت گردشــگری پزشــکی بــه خاطــر 
بیمــاری کرونــا متوقــف شــده اســت، شــگفت زده خواهیــد شــد. 
ــی اقتصــاد و ســازمان  ــه داده هــای مجمــع جهان اگــر نگاهــی ب
ــش از 38 % از  ــه بی ــم ک ــم، می بین ــی بیندازی ــت جهان بهداش
ــته  ــال گذش ــان در س ــر جه ــرطان در سرتاس ــای س جراحی ه

ــه ای  ــر هفت ــده اند. ه ــو ش ــه لغ ــه قرنطین ــن مرحل ــر اولی بخاط
کــه از قرنطینــه سراســری بگــذرد یــا هــر مــوج دیگــری 
ــون  ــدن 2.4 میلی ــو ش ــه لغ ــه منزل ــع ب ــا در واق ــن کرون از ای
ــی جــدی  ــن مســئله معضل ــی اســت. ای ــل جراحــی انتخاب عم
اســت کــه در طــی یــک و دو ســال از بیــن نخواهــد رفــت. لغــو 
ــالمت در دو  ــگری س ــه گردش ــوط ب ــترده مرب ــای گس برنامه ه
ســال اخیــر را از یــاد نبریــم. در نتیجــه بیمــاران منتظــر ســفری 
ســالمت بــا نیازهــا و تقاضاهــای جدی تــر و بیشــتری هســتند. 
تمــام اینهــا بــه رشــد چشــمگیر و ســریع گردشــگری پزشــکی 

کمــک خواهــد کــرد. 
در مــورد ارزیابــی ســاختاری بــازار گردشــگری پزشــکی ســوال 
کردیــد، ابتــدا بایــد بپذیریــم کــه همه گیــری کوویــد، تغییــرات 
ــا  ــت.  آنه ــرده اس ــاد ک ــاران ایج ــت بیم ــمگیری در ذهنی چش
اکنــون بیشــتر نگــران ســالمتی و ایمنــی خــود هســتند و ســفر 
ــه راحتــی قبــل نیســت. کشــورهایی کــه  ــرای آنهــا ب کــردن ب
ــی داشــته اند،  اســتراتژی های بهتــری بــرای مدیریــت پاندم
ســریعتر بازگشــایی خواهنــد شــد و بیمــاران بین المللــی 

ــرد.  ــد ک بیشــتری را جــذب خواهن
ــگری  ــام گردش ــرفت ادغ ــن پیش ــه مهمتری ــاور دارم ک ــن ب م
ــد  ــالمتی خواه ــگری س ــی و گردش ــت جهان ــکی، بهداش پزش
ــه  ــازار رو ب ــام شــوند ب ــد و ادغ ــم بپیونن ــا به ــی اینه ــود. وقت ب
ــون از ســالمتی و  ــاران اکن ــد داد. بیم رشــدی را شــکل خواهن
ــن  ــاوری در ای ــد و فن ــتری دارن ــی بیش ــود اگاه ــتی خ تندرس
ــرای   زمینــه نقــش بســیار مهمــی ایفــا کــرده اســت.  تقاضــا ب
مراقبــت مجــازی و حمایــت و پشــتیبانی فنــاوری محــور 
ــاران  ــت. بیم ــه اس ــش یافت ــیار افزای ــفر بس ــل از س ــد و قب بع
ــه  ــتی را در برنام ــای تندرس ــت  فعالیته ــن اس ــن ممک همچنی
ســفر  پزشــکی خــود یــا بــه عنــوان بخشــی از دوره ی بهبــودی 
پــس از درمــان یــا مهیــا کــردن شــرایط قبــل از عمــل جراحــی 
ــام برنامــه هــای  ــب توجــه اســت کــه ادغ ــد. جال انتخــاب کنن
پزشــکی و تندرســتی بــا پیشــرفتهای فنــاوری ، تجربــه و تبحــر 
ــه رفــاه کلــی و جامــع  ــرای ارتقــا هــدف دســتیابی ب خاصــی ب

ــد آورد.  ــان خواه ــه ارمغ ب

مهمرتیــن  کــه  دارم  بــاور  مــن 
گردشــگری  ادغــام  پیرشفــت 
و  جهانــی  بهداشــت  پزشــکی، 
گردشــگری ســالمتی خواهــد بــود.

ایران سالمت  گردشگری 
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و  ضعــف  نقــاط  مهمتریــن  شــما  دیــد  از 
ــه در  ــت ک ــن صنع ــده در ای ــای گمش حلقه ه
ســطح بیــن المللــی مطــرح هســتند، کدامنــد؟

هماهنگــی و همــکاری ناکافــی و نامناســب بیــن ذینفعــان 
ــت.  ــکی اس ــگری پزش ــدار گردش ــی و پای ــف اصل ــف ضع مختل
مســئله دیگــر نبــود ارتباطــات درســت اســت. اغلــب می بینیــم 
کــه بــه بیمــاران اطــالع کافــی در مــورد درمــان و خدمــات ارائه 
ــا رســیدگی نمی شــود.  ــای آنه ــا و تقاضاه ــه نیازه نمی شــود. ب
ارزیابــی قبلــی ناکافــی و راهنمایــی نامناســب در مــورد خدمــات 
ــول  ــان و پ ــد زم ــاران بای ــت و بیم ــج اس ــیار رای ــکی بس پزش
خــود را بــرای مــوارد غیــر ضــروری هــدر دهنــد. ایــن موانــع و 

ــد.  ــل می کن ــالمت را مخت ــار س ــفر بیم ــا س چالش ه
ــف  ــه ضع ــه نقط ــد و خالقان ــی جدی ــای بازاریاب ــود کمپین ه نب
مــداوم دیگــر گردشــگری ســالمت اســت. آیــا مشــتریان شــما را 
می شناســند؟ شــما همیشــه بایــد جلــوی چشــم آنهــا باشــید.  
مــن همیشــه بــر فعالیت هــای بازاریابــی حتــی در بحــران نیــز 

ــا  ــه هزینه ه ــه ک ــزی یکپارچ ــا تمرک ــی ب ــد دارم بازاریاب تاکی
کمتــر و بــازده تضمیــن شــده ای داشــته باشــند. ایــن مســئله ای 
ــادی  ــه آن توجــه زی حیاتــی اســت کــه گردشــگری پزشــکی ب
نمی کنــد. مــن فکــر می کنــم زمانــی کــه رقبــای شــما دســت 
ــد  ــه فکــر ایجــاد برن ــد ب از کار کشــیده اند و ســاکتند شــما بای
ــا تبلیغــات جــای خــود را در بیــن مشــتریان  خــود باشــید و ب

بیابیــد. 

ــک  ــوان ی ــه عن ــما ب ــنهادی ش ــل پیش راه ح
متخصــص بین المللــی بــرای ایــن مســائل 

ــت؟ چیس

ــادی  ــران در گردشــگری پزشــکی ظرفیــت زی مــن معتقــدم ای
ــرای ایجــاد  ــران ب ــون اســتفاده نشــده اســت. ای ــه تاکن دارد ک
ــن  ــه تدوی ــاز ب ــدت نی ــد م ــدار گردشــگری پزشــکی در بلن پای
اســتراتژی های مناســب در ایجــاد هماهنگــی و مشــارکت دارد.

ــات  ــه ارتباط ــادی ب ــد زی ــا ح ــکی ت ــگری پزش ــد گردش رش

موثــر، برنامه ریــزی قبــل از ســفر، ارزیابــی مبتنــی بــر فنــاوری 
ــه و  ــان بهین ــن، درم ــرفته آنالی ــای پیش ــتفاده از ابزاره ــا اس ب
مراقبت هــا یــا پیگیری هــای بعــد از عمــل کامــاًل دقیــق 
ــات  ــه خدم ــا ارائ ــان ب ــات درم ــب مقدم ــتگی دارد. ترتی بس
کارآمــد و مناســب اهمیــت بســزائی یافتــه اســت. بــه یاد داشــته 
ــد  ــان نمی توانن ــس از درم ــری پ ــرای پیگی ــاران ب ــید بیم باش

ــد. ــی ســفر کنن ــه راحت ــد گذشــته ب مانن
ــات  ــدگان خدم ــه دهن ــد. ارائ ــانی تر باش ــد انس ــات بای ارتباط
پزشــکی و گردشــگری ســالمت  بایــد خــود را در جایــگاه بیمــار 
ــج و مــالل و نیازهــای بیمــار را درک کننــد  ــا رن ــرار دهــد ت ق
و بــرای رفــع آنهــا اســتراتژی هایی را مــدون ســازند. ایــن 
برنامه هــا بایــد نیازهــای غیــر پزشــکی بیمــار را نیــز مــد نظــر 

قــرار دهنــد. 
ــی متمرکــز  ــا اســتراتژی های بازاریاب ــد ب ــز بای ــران نی کشــور ای
مثــل ترکیــه، مالــزی و اردن بــه اســتراتژی های بازاریابــی کامــاًل 
متمرکــز دســت یابــد. آنهــا بایــد پروتکل هــای خاصــی را تنظیم 
ــا پیشــنهادات مقصــد  کــرده و ایده هــای خاصــی را متناســب ب
ــم  ــه میخواه ــی ک ــل مهم ــند. عام ــته باش ــدف داش ــازار ه و ب
ــت  ــای تربی ــه معن ــه ب ــت اســت ک ــاد ظرفی ــم، ایج ــد کن تاکی
کــردن، آمــوزش دادن، آمــوزش دیــدن و ارائــه دهنــده خدمــات 
پزشــکی غیرمجــاز، مجریــان و ســایر ذینفعــان بــرای پیوســتن 

بــه صنعــت گردشــگری پزشــکی اســت.

ــی  ــی و تربیت ــای آموزش ــث دوره ه ــما در بح ش
ــن صنعــت  ــدرکاران ای ــران و دســت ان ــرای ای ب
چــه پیشــنهادی داریــد؟ چگونــه شــرکت 
ــما آن را در  ــک ش ــا کم ــد ب ــفیران می توان س

ــد؟ ــرا کن ــران اج ای

همانطــور کــه نیازهــای بیمــاران بیشــتر می شــود گردشــگری 
پزشــکی نیــز پیچیده تــر و تخصصی تــر می شــود. در ایــن 
موقعیــت، شــما بــه متخصصانــی مطلــع و ماهــر نیــاز داریــد کــه 
ــه دهنــد، دقیقــا آن  ــه نحــوه احســن ارائ بتواننــد خدمــات را ب
شــیوه ای کــه بایــد باشــد. بــدون آمــوزش درســت و متناســب، 
ــار  ــای بیم ــه نیازه ــبت ب ــری نس ــش عمیقت ــه بین ــوان ب نمی ت
دســت یافــت و ترتیــب و برنامه ریزی هــای بعــدی را انجــام داد. 
مســائل حقوقــی، فرهنگــی و اخالقــی در گردشــگری ســالمت 
ــاره هرچیــزی کــه  ــا اهمیــت هســتند. شــما بایــد درب بســیار ب
بــه بیمــار مربــوط می شــود اطالعــات داشــته باشــید و بتوانیــد 
آن را مدیریــت کنیــد. تجربــه رضایــت بخــش بیمــار و نتیجــه 

مطلــوب همــه بســتگی بــه آمــوزش درســت دارد. 
ــک  ــرای کم ــی ب ــی جامع ــای آموزش ــا و کالس ه ــا مدل ه م
ــط  ــان مرتب ــان و ذینفع ــدگان، مجری ــه دهن ــد، ارائ ــه مقاص ب
ــالمت  ــگری س ــکی، گردش ــگری پزش ــدی از گردش در بهره من
ــه  ــم. جهانگــردی پزشــکی ب ــی داری و مشــاغل بهداشــتی جهان
طــور پویــا در حــال تکامــل و رقابتی تــر شــدن اســت و بــدون 
ــوزش  ــک آم ــرد. ی ــوان رشــد بیشــتری ک ــه روزرســانی نمی ت ب
خــوب بــه خوبــی بــه ایــن مســائل می پــردازد. مــا خوشــحالیم 
ــه رشــد  کــه می بینیــم مدل هــای آمــوزش بیــن المللــی مــا  ب
مشــاغل گردشــگری پزشــکی در مناطــق مختلــف جهــان کمک 

کــرده اســت. 
مزیــت بــزرگ آموزشــی مــا ایــن اســت کــه آن را کامــال 
شخصی ســازی می کنیــم. بــرای شــرکت ســفیران ســالمت 
ــا  ــه ب ــرد ک ــم ک ــاد خواهی ــابه ایج ــدل مش ــک م ــا ی ــر، م کوی
ــود و  ــوزش داده ش ــران آم ــور ای ــای کش ــر ظرفیت ه ــز ب تمرک
ــرای ورود  ــان را ب ــه مخاطب ــم ک ــوزش می دهی ــه ای آم ــه گون ب
ــازیم.   ــاده س ــکی آم ــگری پزش ــف گردش ــای مختل ــه عرصه ه ب
ــت.    ــداوم اس ــته و م ــی پیوس ــازی فعالیت ــوزش و آگاهی س آم
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تنظیم کننده : رشاره موحدی

نشست باشگاه مجازی گردشگری سالمت ایران

شبکه سازی و بازاریابی در حوزه 
گردشگری سالمت

مقدمه

ــی  ــود، صنعت ــاخه های خ ــی ش ــگری در تمام ــت گردش صنع
معطــوف بــه ارائــه خدامــات اســت. جــدا از ایــن مهــم کــه ورود 
ــرای هــر صنعــت، نیازمنــد بستر ســازی و متعاقــب  ــازار، ب ــه ب ب
ــت  ــن صنع ــت. ای ــازی اس ــی و برند س ــازار یاب ــازی، ب آن بازارس
نیــز بــرای آن کــه بــه بــازار جهانــی ورود کنــد، نیازمنــد توجــه 
ــا آن کــه  ویــژه ای در ایــن بخــش اســت. متاســفانه تــا کنــون ب
ــن  ــان ای ــیار، متخصص ــت های بس ــات و نشس ــا، در جلس باره
حــوزه، کمبودهــا را در بازاریابــی و برند ســازی گردشــگری 
ــع در  ــد و قاط ــی هدف من ــد، قدم ــر نشــان کرده ان ــران، خاط ای

ــت. ــده اس ــته نش ــتی ها، برداش ــوص و کاس ــع نق ــیر رف مس
ــگاه ها،  ــزاری نمایش ــی برگ ــا حت ــگاه ها و ی ــرکت در نمایش ش
ــر، راه حــل  ــدای ام در حــوزه گردشــگری، گرچــه شــاید در ابت
ــا آن  ــه ای ب ــا غیر حرف ــه و ی ــر ناآگاهان ــا اگ ــه نظــر برســد؛ ام ب
برخــورد شــود،  خــود می توانــد باعــث بــروز مشــکالت دیگــری 
ــناخت  ــدم ش ــی، ع ــات تبلیغات ــش و امکان ــود دان ــردد. کمب گ
بــازار جهانــی، دور بــودن از اســتانداردها، عــدم معرفــی درســت 
ــوخ  ــتم های منس ــری  سیس ــه کارگی ــود، ب ــیل های موج پتانس
ــل  ــی از دالی ــی و... جملگ ــات و بازاریاب ــوزه تبلیغ ــده در ح ش
توقــف رشــد در حــوزه گردشــگری اســت. در ایــن نشســت، کــه 
بــا حضــور کارشناســان و فعــاالن حــوزه گردشــگری ســالمت و 
بــه همــت مجلــه سفرنویســان برگــزار شــده اســت، ســعی بــرآن 
اســت تــا بــا آسیب شناســی شــبکه ســازی و بازاریابــی در حــوزه 
ــا  ــع، نقص ه ــگاه جام ــک ن ــا ی ــران، ب ــالمت ای ــگری س گردش
و کاســتی ها را عنــوان کــرده و پیشــنهادات و راه حل هــا را 

بررســی نماییــم. 

محمداسماعیل ارجمند:

 بــا توجــه بــه موضــوع نشســت، و بــا توجــه بــه ایــن موضــوع 
کــه اختتامیــه  نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری، چنــدی 
پیــش برگــزار شــده اســت، مایلــم بــه دو مــورد اشــاه کنــم. مــا 
ــتیم  ــالد داش ــالن می ــالمت در س ــگری س ــون گردش ــک پاوی ی
کــه بــه زحمــت دکتــر یوســفیان و دیگــر دوســتان برگــزار شــد 
و یــک ســری نشســت ها و فعالیت هــای هدف منــد را آنجــا 
برنامه ریــزی و اجــرا کردنــد. جــدای از ایــن مــوارد یــک نشســت 
ــل  ــه در هت ــور جداگان ــه ط ــم ب ــالمت B2B  ه ــگری س گردش

همــا، بــا ســبک و ســیاقی دیگــر برگــزار شــد. کــه نقــاط ضعــف 
و قــوت خــود را داشــت و یــک ســالن تجــاری دیگــری نیــز در 
ــه حــوزه گردشــگری  ــوط ب ــود کــه بیشــتر مرب در ســالن 38 ب
بــود. امــا مشــخص و چشــمگیر نبــود. مــن انتظــار حضــوری پور 
شــورتر و چشــمگیر تر از عزیــزان و فعــاالن ایــن حــوزه داشــتم. 
می توانســت و ظرفیتــش هــم موجــود بــود، کــه ایــن نشســت ها 
ــوند.  ــی ش ــده و اجرای ــاد ش ــگاه ایج ــازی ها در نمایش و شبکه س
ایــن یــک مــورد و مــوردی دیگــر این کــه جناب ســجاد شــالیکار 
ــه  ــود ب ــتوری های خ ــد و در اس ــور بودن ــگاه فیت ــز، نمایش عزی
نکتــه زیبایــی اشــاره کردنــد، کــه ایــن نمایشــگاه ها فقــط بهانــه 
ــن  ــر چــه ای ــرای ارتباطــات هســتند. ارتباطــات B2B و ه ای ب
ــات  ــا ارتباط ــود، قاعدت ــزار می ش ــر برگ ــگاه ها تخصصی ت نمایش
B2B اش بــه B2C اش بیشــتر اســت. ایــن موضــوع بایــد قبــل از 

نمایشــگاه، تعریــف شــود. تیــم مذاکره کننــده گان بایــد تعریــف 
شــوند و بســیاری از مــوارد دیگــر ... متاســفانه ایــن در نمایشــگاه 
گردشــگری ســالمت ملمــوس نبــود و طبــق معمــول مســئول 
ــا را  ــف غرفه ه ــخاص مختل ــا، اش ــر آنج ــی و مدی ــط عموم رواب
پرزنــت می کردنــد و تمرکــزی نبــود. امــا موجــی کــه راه افتــاد 
ــره  ــاز کنگ ــالمت، از آغ ــگری س ــر گردش ــز ب ــتای تمرک در راس
ــه  ــد رو ب ــا 1401 بهبــود یافتــه و رون ــد ت ــا بتوان شــروع شــد ت
رشــدی را طــی کنــد. از لحــاظ بازاریابــی و برنــد ســازی خیلــی 

کارهــا بایــد صــورت پذیــرد. 

مصطفی سروی: 

ــراه داشــت. چــه  ــه هم ــه ب ــی مســائلی ک ــارغ از تمام ــا ف کرون
ــرود، یــک ســری فرهنــگ ایجــاد کــرد. در کل  ــد و چــه ب بمان
ــران و  ــاری مدی ــدل رفت ــت. م ــر گذاش ــا تاثی ــای دنی بیزینس ه
مذاکــرات و فــروش و خریــد و ... را تغییــر داد و خیلــی عادت هــا 
را ایجــاد کــرد. خیلــی از افــرادی کــه از مباحــث آنالیــن فــراری 
ــای  ــه فض ــه ورود ب ــور ب ــد، را مجب ــمتش نمی رفتن ــد و س بودن
ــاری  ــای رفت ــی از الگوه ــد خیل ــث ش ــن باع ــرد. ای ــن ک آنالی
ــوزه گردشــگری  ــه در ح ــد. البت ــر کن ــی مشــاغل تغیی در تمام
ــی  ــر در تمام ــال حاض ــود. در ح ــورت ب ــن ص ــه همی ــز ب نی
ــت  ــزا، و رعای ــه وی ــوط ب ــا تمامــی مشــکالت مرب نمایشــگاه ها ب
کامــل پروتکل هــا، چیــزی کــه بــه چشــم می خــورد، ایــن بــود 
کــه غرفه هــا بســیار بســیار کوچک تــر شــده بودنــد. غرفه هایــی 
ــارات و...  ــه، ام ــای ترکی ــم، غرفه ه ــش می دیدی ــالیان پی ــه س ک

در همــان غرفه هــای کوچــک نــوع مذاکــرات و ارائــه بروشــورها 
ــه  ــش رفت ــال شــدن پی ــه ســمت دیجیت ــود. ب ــرده ب ــر ک تغیی

بــود.
ــازی   ــبکه س ــی و ش ــورد بازاریاب ــت در م ــن نشس ــوع ای موض
ــکل  ــش ش ــال پی ــت ها دوس ــن نشس ــر همی ــاید اگ ــت و ش اس
ــیار  ــا بس ــرح در آنه ــث مط ــوا و مباح ــال و ه ــد ح می گرفتن
متفــاوت بــا اکنــون بــود. مــا بایــد همــه بازاریابی هــا و 
شبکه ســازی ها و تیــم ســازی هایمان را بــه ســمتی ببریــم 
ــرای معاینــات اولیــه نباشــد.  ــه حضــور بیمــار ب ــاج ب کــه احتی
ــار  ــا بیم ــا ب ــردم. ت ــک می ب ــزد پزش ــار را ن ــابق بیم ــودم س خ
بــه شــور بنشــیند و پــس از معاینــه بــه او مشــاوره در خصــوص 
ــه  ــده ک ــاد ش ــترهایی ایج ــون بس ــا اکن ــد و... ام ــان بدهن درم
ــام داد  ــن انج ــای آنالی ــا را در فض ــن کاره ــام ای ــوان تم می ت
و بــه بیمــار پکــی داد و میــزان زمــان ریــکاوری بعــد از عمــل، 
ــرزاد در  ــاب مه ــه داد. جن ــه را ارائ ــل و هم ــوع عم ــا، ن هزینه ه
ایــن خصــوص اقداماتــی کردنــد و تجربیاتــی دارنــد و مایلــم کــه 
از ایشــان دعــوت کنــم حتمــا در ایــن خصــوص صحبــت کننــد. 

محمود بنکدارنیا:

 خوشــبختانه اتفاقــات خوبــی در حــوزه گردشــگری ســالمت، در 
ــم  ــن بودی ــه گذشــته شــاهد ای حــال رخ دادن اســت و در هفت
ــد و  ــده بودن ــراق آم ــتان ع ــتان و کردس ــی از پاکس ــه هیئت ک
ــادی،  ــای زی ــد گروه ه ــث ش ــران باع ــگاه ته ــی نمایش همزمان
ــات  ــاهد اتفاق ــه ش ــه رفت ــم رفت ــدس می زن ــد و ح ورود کنن
خوبــی خواهیــم بــود. بنابرایــن بایــد آمــاده و مســلح بــه انــواع 
ــذب  ــم ج ــا بتوانی ــیم. ت ــی باش ــه بازاریاب ــوط ب ــای مرب ابزاره
حداکثــری را داشــته باشــیم. شبکه ســازی ها و بازاریابی هــا 
ــرای جــذب هــر چــه بیشــتر در حــوزه گردشــگری ســالمت،  ب
ــی  ــد هم افزای ــا بای ــد. م ــژه ای دارن ــت وی ــع اهمی ــور قط ــه ط ب
کنیــم و وارد بحــث خوشــه های صادراتــی شــویم. این کــه 

ــم. ــع کنی ــم جم ــار ه ــاوت را کن ــای متف توانمندی ه

مصطفی سروی:

ــه  ــی هفت ــرادی ط ــا، اف ــاب بنکدارنی ــت جن ــتای صحب  در راس
گذشــته از عــراق و پاکســتان بــه ایــران ســفر کردنــد، پیــش از 
آن کــه نظــری در مــورد ایــن گروه هــا بدهــم. خواســتم ببینــم 
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ــاب  ــوده و انتخ ــی ب ــه صورت ــه چ ــرکت ها ب ــن ش ــی ای خروج
ایــن شــرکت ها کــه بــه ایــران دعــوت شــدند، بــه چــه صورتــی 

ــا خیــر؟ ــا اتفاقاتــی در ایــن حــوزه افتــاده ی ــوده اســت؟ آی ب

محمود بنکدارنیا:

ــی رخ داد و  ــوزه دولت ــرکت ها در ح ــن ش ــوت از ای ــوه دع  نح
مــا تنهــا در جریــان ورود ایــن هیئت هــا قــرار گرفتیــم. جامعــه 
تورگردانــان نیــز ماننــد باقــی گروه هــا دعــوت شــد، تــا برنامــه 
ــان و شــیراز  ــه اصفه ــه ســفر ب سفرشــان را انجــام دهــد. برنام
ــگاه  ــروع نمایش ــش از ش ــود پی ــزار ش ــه B2B برگ و ... و برنام
ــگاه  ــان در نمایش ــای صنفی ش ــب انجمن ه ــد و در قال ــاز ش آغ
ــده  ــه اداره کنن ــطه این ک ــه واس ــن ب ــد. م ــدا کردن ــور پی حض
برنامــه بــودم و شــخصا بــا ایــن عزیــزان مذاکــره نکــردم، از کــم 
ــات باخبــر نیســتم. امــا طرفیــن مذاکــره اذعــان  ــاد جریان و زی
داشــتند کــه گــروه نســبتا خوبــی بــرای مذاکــره انتخــاب شــده 
و راضــی بودنــد و بــه نتایــج خوبــی دســت پیــدا کردنــد. ایــن 
گــروه در مجمــوع متشــکل از 18 نفــر بــود. نکتــه قابــل توجــه 
ایــن بــود کــه مــا از همســایگان مان بــه فــرض مثــال پاکســتان 
ــر  ــا بی خب ــت م ــای فعالی ــز از حوزه ه ــا نی ــم و آنه ــر نداری خب
هســتند. مثــال رئیــس ایــن هیئــت گفــت: »مــا همیشــه ایــران 
را مقصــدی زیارتــی می دیــدم.« دیــدگاه مــن ایــن اســت کــه، 

ــورد. ــم بخ ــی رق ــات خوب ــد اتفاق می توان

مصطفی سروی:

مــا نیــز در ایــن خصــوص مباحــث مفصلــی داشــتیم. مهم تریــن 
نکاتــی کــه بــر آن اتفــاق نظــر داشــتیم، در دســت نبــودن آمــار 
ــار  جامــع از حــوزه فعالیــت کشــورها اســت. چــرا کــه اگــر آم
دقیقــی از حــوزه فعالیــت کشــورها و نیاز و دلیل ســفر گردشــگر 
ــاب  ــم انتخ ــیم، می توانی ــته باش ــران داش ــه ای ــدا، ب از آن مب
درســت تری بــرای بــه نمایــش گذاشــتن امکانــات مختــص بــه 
حــوزه مربــوط داشــته باشــیم. مثــال کشــوری همچــون عمــان، 
کــه گردشــگران از آنجــا عمدتــا بــرای درمــان و دریافــت 
خدمــات چشــم پزشــکی بــه ایــران ســفر می کننــد ، بایــد بــه 

شــهرهایی دعــوت شــوند کــه در آنجــا بیمارســتان هایی مجهــز 
در خصــوص چشــم پزشــکی وجــود دارد. مثــال در ایــن حــوزه 
بی شــمار اســت. خاطــرم اســت وقتــی بــا آقــای حســنی کــه در 
ــردم.  ــت می ک ــرد، صحب ــتان کار می ک ــم افغانس وزارت توریس
ــب  ــران، مرت ــه ای ــت ک ــن می دانس ــده را ای ــص عم ــان نق ایش
مدیــران شــرکت های افغانســتان را دعــوت می کنــد و امکانــات 
ــات اقامتــی را...  ــا امکان ــه آنهــا نشــان می دهــد. ی پزشــکی را ب
امــا خبــر نــدارد کــه شــرکت ها در افغانســتان، از ضعــف کارمنــد 
رنــج می برنــد. یعنــی شــبکه فــروش گردشــگری ســالمت 
ــرکت ها  ــا ش ــه ب ــت ترکی ــت. می گف ــف اس ــتان، ضعی افغانس
ــه آنجــا  ــرده ب ــوت ک ــدان دع ــرده اســت و از کارمن ــت ک صحب
برونــد و بــه آنهــا آمــوزش داده اســت کــه چگونــه بیمــار را برای 
ــرکت های  ــی در ش ــا حت ــد. م ــت کنن ــه پرزن ــه ترکی ــان ب درم
ــن  ــتیم. م ــود نیس ــدان خ ــوزش کارمن ــه آم ــادر ب ــان ق خودم
احســاس می کنــم در انتخــاب شــرکت ها و مقصــدی کــه 
ــم.  ــی الزم را نمی گیری ــم، خروج ــا می بری ــه آنج ــا را ب ــا آنه م
ــی  ــات طوالن ــا در جلس ــم. م ــل می کنی ــه عم ــون بی برنام چ
ــیم،  ــا را بشناس ــد ضعف ه ــدا بای ــم. ابت ــراد را خســته می کنی اف
ــد کســی را ترغیــب کنــد.  ــا عالقــه صحبــت کــردن، نمی توان ب
ــی را  اول شــناخت ضعف هــا مهــم اســت. در هــر حــال، مدیران
بایــد انتخــاب کــرد کــه بتواننــد عملکــرد درســتی در بازاریابــی 

داشــته باشــند.

سهیل مهرزاد:

ــی  ــتان گروه ــه از پاکس ــود ک ــار ب ــن ب ــرای اولی ــاید ب ــن ش ای
ــا در خصــوص  ــران ورود می کننــد ت ــه ای ــه صــورت هیئتــی ب ب
ــاید  ــوند. ش ــنا ش ــران آش ــات ای ــا امکان ــالمت ب ــگری س گردش
ــد در  ــران می توان ــه ای ــتند ک ــز نداش ــان را نی ــن گم ــی ای حت
ــود  ــه خ ــد. در حالی ک ــر باش ــدی معتب ــالمت، مقص ــوزه س ح
ــت.  ــتان اس ــون افغانس ــوری چ ــرای کش ــدی ب ــتان مقص پاکس
ــرای  در واقــع در کنــار هندوســتان و ترکیــه مقصــد پزشــکی ب
افغانســتان اســت. ولــی بــا وجــود 220 میلیــون نفــر جمعیــت، 
یــک کشــور بــزرگ و خــوب بــرای بازاریابــی گردشــگری 
ــیعه  ــتان ش ــر در پاکس ــون نف ــت. 45 میلی ــران اس ــالمت ای س
هســتند. اتفاقــا شــیعیان پاکســتان همجــوار بــا ایــران هســتند. 
ــی بســیار مناســب  اســت. شــخصا پیــش از اپیدمــی  فرصت
ــتم.  ــتی داش ــتان نشس ــی پاکس ــرکت هواپیمای ــا ش ــا، ب کرون

چــون مــا بــه صــورت هفتگــی پروازهایــی از الهــور و کراچــی 
داریــم کــه می تــوان ایــن تعــداد پروازهــا را افزایــش داد. 
ــه داد.  ــه ایشــان ارائ ــی را ب ــی و زیبای ــات درمان ــی از خدم خیل
مــا متاســفیم کــه نتوانســته ایم شــبکه خــوب بازاریابــی در ایــن 
ــان کشــورهای همســایه داشــته باشــیم.  ــل در می حــوزه حداق
بایــد امیــدوارم باشــیم کــه فن تورهــا بــرای بازدیــد از امکانــات 
کشــور مــا بیشــتر تشــکیل شــوند. چــرا فعــاالن و متصدیــان مــا 
بــه ســمت دالالن گرایــش دارنــد؟ چــرا بــا شــرکت ها همــکاری 
ــه  ــتان ها ب ــد بیمارس ــد؟ می توانن ــه ندارن ــرا برنام ــد؟ چ ندارن
ــا بیمارســتانی در یکــی  صــورت طرح هــای خواهــر خواندگــی ب
از شــهرهای پاکســتان مثــل کراچــی ارتباطــی را برقــرار کننــد. 
مثــال مرکــز قلــب اینجــا بــا مرکــز قلــب بیمارســتانی در کراچــی 
ــی  ــد. حت ــش ببرن ــای مشــترکی را پی ــرد و طرح ه ــاط بگی ارتب
در مــوارد خــاص، اعــزام پزشــک داشــته باشــند. ایــن تبــادالت 
ــگری  ــوزه گردش ــا در ح ــت و آمد ه ــه رف ــود ک ــث می ش باع
ــدادی  ــه ای تع ــره و روزن ــر از پنج ــرد. اگ ــکل بگی ــالمت ش س
محــدود هــم بــه کشــور ورود پیــدا کننــد و ثمــره ایــن ورود را 

ــد.  ــزی می کنن ــرای آن برنامه ری ــا ب ــد قطع ببینن
ــازار  شــبکه دالل هــا کــه یکــی از بیســت شــبکه ای کــه ایــن ب
ــت،  ــده اس ــوس ش ــکان، ملم ــرای پزش ــون ب ــد، چ را می گردان
مــورد توجــه قــرار گرفته انــد. اگــر ایــن اتفــاق بیــن شــرکت ها 
ــا،  ــد. تکنیک ه ــده باش ــک کنن ــد کم ــی می توان ــد، خیل بیافت
پروژه هــا مطمئنــا  ایــن  بــرآورد هزینه هــای  و  تاکتیک هــا 

ــود.   ــه خواهــد ب ــی جداگان مبحث

ساسان مومنی: 

روی  این کــه  دارد.  مشــکل  خیلــی  مــا  زیرســاخت های 
زیرســاخت ها بایــد کار کــرد و امکانــات ارتقــا داد، هیــچ شــکی 
ــده گرفــت. مــن فرصتــی داشــتم  ــوان آن را نادی نیســت. نمی ت
کــه بــه نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری ســر بزنــم. در مســیر 
دکتــر عباســی را دیــدم و از پاویــون گردشــگری ســالمت دیــدن 
کــردم. انتظــار فضــای پرمخاطــب، پــر جلســه و پــر بازدیــدی را 
داشــتم. امــا فضایــی جــدا از فضــای نمایشــگاه بــود و در ســالنی 
ــه ای  ــزو مجموع ــم ج ــر نمی کن ــال فک ــه اص ــالد ک ــرج می در ب
بــود کــه گردشــگری در آن غرفــه داشــته باشــد. چنــد هیئــت 
ــی  ــا قراردادهای ــا آنه ــه ب ــتیم ک ــایه داش ــورهای همس از کش
ــد کننــده  هــم تنظیــم شــد. مــا همیشــه چنــد میلیــون بازدی

ــورت  ــه ص ــتر ب ــه بیش ــته ایم ک ــایه داش ــورهای همس در کش
ــه همیــن  ــد. اگــر ب ــران مــی آمده ان ــه ای ــی ب گردشــگری زیارت

ــد.  ــی نمی افت ــاق خاص ــم اتف ــش بروی ــوال پی من
مــا بایــد نگاه مــان را بــه ســوی بین المللــی، بــه ســمت دیجیتــال 
مارکتینــگ و سوشــال مدیــا ببریــم. اکنــون این گونــه می تــوان 
امکانــات را ســریع تر معرفــی کــرد. بــا توجــه بــه این کــه 
ــزار  ــه HTC برگ ــه ای ک ــه برنام ــادی ب ــداد زی ــاه، تع ــان م در آب
ــد،  ــه اســتفاده می کردن ــر از تجــارب آن برنام ــد، اگ ــرد، آمدن ک
می توانســتند برداشــت بهتــری در ایــن نمایشــگاه داشــته باشــند 
و کســانی را دعــوت می کردنــد کــه بتواننــد، تاثیرگــذار باشــند. 
ــور  ــد ایجــاد می شــود. همان ط ــت و آم ــا رف ــط ب ــات فق ارتباط
ــه  ــا ب ــان کرون ــل جری ــه دلی ــتید AKB ب ــان هس ــه در جری ک
صــورت مجــازی تشــکیل شــد. و دیدنــد در فضــای مجــازی نیــز 
ــند،  ــته باش ــی را داش ــای فیزیک ــه فض ــان نتیج ــد هم می توانن
ــا  ــازی، فاصله ه ــدرت فضــای مج ــانه ها ق ــدرت رس ــه ق ــرا ک چ
ــت  ــاه کــرده اســت. اگــر بخــش خصوصــی در کنــار دول را کوت
ــد.  ــی ســریع تر رخ ده ــد خیل ــن رشــد می توان ــرد، ای ــرار بگی ق
از کمپانی هایــی کــه در  را در خصــوص دعــوت  امکاناتــی 
نمایشــگاه های بین المللــی حضــور پیــدا مــی کننــد، قــرار داده 
ــام ایــن نمایشــگاه  و شــرایطی را رقــم بزننــد. البتــه تنهــا در ن
ــی را  ــتان، کس ــول قرقیزس ــز کنس ــون ج ــود، چ ــی ب بین الملل

ــرای بازدیــد آمــده باشــد.  ندیــدم کــه از کشــور دیگــری ب
ــرای کل  ــی ب ــد فرصت ــود، می توان ــرار ش ــات برق ــر ارتباط اگ
شــاخه های گردشــگری باشــد. می توانــد ایــران را معرفــی 
کنــد. خدماتــی کــه در ایــران ارائــه می شــود را معرفــی کنــد و 
ایــن خدمــات را بــا خدمــات مشــابه قیــاس کنــد. مــا کشــوری 
ــکی مان را بــا  ــی خدمــات پزش ــتیم کــه می توانیــم حت هس

ــم.  ــی کنی ــا ارزیاب ــا اروپ ــت ب ــرور در رقاب غ
ــا فیتــور اســپانیا هــم فرمودنــد دوســتان کــه ایــن  در رابطــه ب
برنامــه بیشــتر بــه ســمت مجــازی رفتــه بــود. امــا مــا نمی توانیم 
ــران  ــا در ای ــم. برخــی از فضاه ــه ســمت مجــازی بروی ــال ب کام
ــوند.  ــذب نمی ش ــد، ج ــس نکنن ــد و لم ــک نبینن ــا از نزدی را ت
مــا بایــد بازاریابــی و شبکه ســازی را هــم بــه صــورت فیزیکــی 
ــن  ــم. مطمئ ــش ببری ــان پی ــورت هم زم ــه ص ــازی ب ــم مج و ه
ــب  ــات مناس ــد، خدم ــوت کنی ــرکت ها دع ــر از ش ــید، اگ باش
ــتی  ــات را بدرس ــات و امکان ــد و خدم ــه کنی ــتاندارد ارائ و اس
معرفــی کنیــد، بازخــورد قابــل توجهــی خواهیــد داشــت. بایــد 
ــی حوزه هــای گردشــگری ســالمت  ــی کــه در تمام ارتباطات
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ــد  ایجــاد می کنیــم را، اســتدام ببخشــیم. ایــن دیدارهــا می توان
بســیار ثمر بخــش باشــد و در کنــار آن فضــای مجــازی می توانــد 
معــرف مــا باشــد. یعنــی ایــن دو تکمیــل کننــده هــم هســتند. 
ــاخت ها  ــر س ــر زی ــم. اگ ــاخت ها بپردازی ــه زیر س ــس از آن ب پ
ــود.  ــد ارزش می ش ــازی ، ض ــای ارزش س ــود، به ج ــم نش فراه
انتظــارم ایــن اســت، اکنــون کــه مســئولین جدیــدی در حــوزه 
ــراث  ــکی و وزارت می ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ــد  ــتی، ورود کرده ان ــگری و صنایع دس ــری، گردش ــی، هن فرهنگ
ــه  ــانی ک ــد. از کس ــرار گرفته ان ــری ق ــم گی ــند تصمی و در مس
ــد،  ــده ای  دارن ــات ارزن ــتند و تجربی ــص هس ــه متخص در زمین
دعــوت کــرده و بــا آنــان هــم فکــری کننــد. هیــچ تشــکیالتی 
ــد تاثیر گــذار باشــد. مــا کشــوری هســتیم  ــه تنهایــی نمی توان ب
ــر  ــازه 15 ب ــک مغ ــم ی ــم و حک ــرزی داری ــایه م ــه 15 همس ک
ــی باشــیم. جــام  ــه فکــر جــام جهان ــد ب ــون بای ــم. از اکن راداری
جهانــی قطــر، خــودش فرصتــی دیگــر بــرای ایــران اســت. هنــوز 
ــا  ــرود! م ــن فرصــت از دســت ی ــد ای ــی اســت نبای فرصــت باق

ــم. تقریبــا اکســپو را از دســت دادی

محمود بنکدارنیا:

 راجــع بــه هیئت هــا، مــن بــا نظــر جنــاب ســروی موافقــم کــه 
ــاب ســروی  ــد! جن ــه کشــور دردی را دوا نمــی کن ورودشــان ب
بهتــر می دانــد کــه در چــه فضــای عجوالنــه ای، دوســتان 
تصمیــم می گیرنــد حرکتــی را در راســتای پروتکل هــا طراحــی 
ــه  ــون بی برنام ــد و چ ــان کاری نمی کنن ــد خودش ــد و بع کنن
پیــش می رونــد، در انتهــا هــر کســی بایــد یــک گوشــه قضیــه 
ــان  ــه تورگردان ــام جامع ــه ن ــه ب ــار قرع ــاال این ب ــرد. ح را بگی
ــم  ــم. نمی دان ــرو داری کنی ــم، آب ــعی کردی ــم س ــا ه ــاد و م افت
ــود. نمایشــگاه  ــرا ب ــن ماج ــاید چندی ــق شــدیم. ش ــدر موف چق
ــه  ــاق ب ــی تهــران و هیئــت گردشــگری ســالمت... اتف بین الملل
هــر ترتیــب افتــاد. چنــد شــب پیــش هــم ایونتــی، )در هتــل 
همــای تهــران( در رابطــه بــا گردشــگری ســالمت برگــزار شــد و 
ورودی ایونــت، نفــری ســه میلیــون تومامــن بود.گویــا تعــدادی 
ســفیر و کاردار در آنجــا حضــور داشــتند. عطــش مالقات هــا در 
متقاضیــان زیــاد اســت. هیچکــدام راه درســت و علمــی نیســت. 
ــای  ــد. آق ــب افتاده ان ــه عق ــد از بقی ــر می کنن ــه فک ــاید هم ش
دکترمومنــی، مــوارد خوبــی را در خصــوص نمایشــگاه ســالمت 
گفتنــد. باقــی نمایشــگاه هــم چنگــی بــه دل نمــی زد. نمی دانــم 

ــد.  ــداده بودن ــارس را ن ــج ف ــاختمان خلی ــرق س ــول ب ــگار پ ان
بعضــی چراغ هــا روشــن بــود، بعضــی چراغ هــا خامــوش! انــگار 
ــه  ــرا ب ــب ماج ــود. ترتی ــته ب ــه افراش ــم ش نیم از روز اول پرچ
ــان  ــن جری ــا ای ــیم، واقع ــه بپرس ــت ک ــویی می رف ــمت و س س
ــه  ــوط ب چقــدر جــدی اســت؟ فقــط ســالن 38 آ و ب کــه مرب
اســتان ها بودنــد، خــوب بــود. تنهــا نکتــه مثبــت دیگــر بخــش 
ــی و  ــی قاط ــز خیل ــان نی ــود. چیدم ــی ب ــاپ های آموزش ورکش
ــن  ــد. بدتری ــرده بودن ــل ک ــد عم ــرکت ها ب ــود. ش ــه ب بی برنام
ــدم.  ــخصا دی ــال ش ــن 24- 25 س ــه در ای ــود ک نمایشــگاهی ب
تنهــا نکتــه مثبــت همــان ســالن 38 آ و ب اســتان ها و بخــش 

ــود کــه توســط جنــاب نیمــا آذری برگــزار شــد.   آموزشــی ب

مصطفی سروی:

 جنــاب بنکدارنیــا بنــده نیــز حرفــم همیــن بــود. اگرنــه، شــما 
ــه تورگردانــان همیشــه زحمــت  ــش خصوصــی جامع در بخ
کشــیده اید و مــوارد بــه خویــی انجــام شــده اســت. یــک 
زمانــی از دوســتان می پرســیدیم ایــن فرودگاه هایــی کــه 
ــه  ــی ب ــرودگاه بین الملل ــته اند، ف ــان نوش ــوی ورودی ش ــر تابل ب
چــه کشــورهایی پــرواز دارنــد؟ می گفتنــد هیچــی، مــا از ایــن 
ــرش هواپیماهــای  ــکان پذی ــه ام ــی هســتیم ک جهــت بین الملل
ســال  بین المللــی،  نمایشــگاه  داریــم.  هــم  را  بین المللــی 
ــه  ــت  ک ــده داش ــرکت کنن ــزی ش ــزی و اندون ــته از مال گذش
ــط  ــد و فق ــرکت نمی کنن ــر ش ــی، دیگ ــوه اله ــول و ق ــه ح ب
خودمــان هســتیم. از کل شــرکت های مســافرتی، شــاید ده 
شــرکت حضــور داشــتند. شــرکت کننده گان، بیشــتر اســتان ها 
مجموعــه  و  همــا  هتل هــای  بودنــد.  دولتــی  هتل هــای  و 

و... پارســیان  هتل هــای 
لینکــی را در صفحــه قــرار داده ام در خصــوص گردشــگری 
ســالمت پاکســتان، کــه بــه هــر حــال در خصــوص گردشــگری 
ــز  ــی نی ــورهای اروپای ــی دارد. از کش ــت پررنگ ــالمت فعالی س
پذیــرش دارد. از نظــر پزشــکی و زیرســاخت هایی کــه در 
حــال راه اندازی شــان اســت کامــال در مســیر پیشــرفت اســت. 
آمــاری کــه از فعالیــت ســال گذشــته اش گذاشــته کــه از بریتانیا 
ــا  ــم م ــرده اســت. نمی دان ــگر ســالمت جــذب ک ــدر گردش چق
از کشــورهای اروپایــی مثــال انگلیــس چقــدر جــذب گردشــکر 
ســالمت داشــته ایم! اعتقــاد شــخصی مــن اســت کــه انتخــاب 
ــاس  ــت. احس ــتی نیس ــاب درس ــران، انتخ ــرای ای ــتان ب پاکس

ــی، شــمال  ــا روی بخشــی از کشــورهای عرب ــم شــاید م می کن
افریقــا مثــل تونــس یــا اروپــای شــرقی بهتــر بتوانیــم فعالیــت 
ــتان  ــر دوس ــم اگ ــخصا دارم. مایل ــه ش ــه ای ک ــا تجرب ــم. ب کنی
ــان کننــد. امــا  ــد، بی ــوص دارن ــن خص ــه نظــری در ای نقط
ــی از کشــورها،  ــم خیل موضــوع آخــر، در حــال حاضــر می بینی
ــر  ــورهای دیگ ــه کش ــگان ب ــورت رای ــه ص ــان را ب غرفه هایش
ــا  ــگری م ــگاه گردش ــه در نمایش ــی ک ــا غرفه های ــد. ام می دهن
اســت، قیمت هایــی بســیار بــاال دارد. نمایشــگاه ازمیــر نــه تنهــا 
ــرکت کننده گان  ــار ش ــگان در اختی ــش را رای ــال غرفه های امس
ــد  ــط و 50 درص ــف روی بلی ــد تخفی ــه 70 درص ــرار داد، بلک ق
ــرده  ــال ک ــگاه اعم ــل، در دوره نمایش ــت هت ــف روی اقام تخفی
اســت و خــود شــهرداری ازمیــر هــم گشــت رایگانــی گذاشــته 
از  بازدیــد  بــرای  را  آنهــا  کــه  شــرکت کننده گان،  بــرای 
ــی ببــرد. ایــن کشــورها واقعــا حــق پیشــرفت  مکان هــای دیدن
ــه  ــورها ک ــن کش ــت. ای ــل نیس ــی دلی ــان ب ــد. پیشرفتش دارن
ــی را  ــن امکانات ــم این چی ــاز ه ــد، ب ــن دارن ــرای گفت ــی ب حرف
ــا  ــا ت ــد. م ــرکت کنن ــی ش ــورهای خارج ــه کش ــد، ک می گذارن
چــه حــدی ایــن امکانــات را گذاشــته ایم و چقــدر اطــالع 

ــود؟ ــق ش ــگاه مان پررون ــا نمایش ــم ت ــانی کردی رس

ساسان مومنی:

ــگان  ــه رای ــه غرف ــروی، این ک ــاب س ــات جن ــد فرمایش  در تایی
نیســت،  هزینــه  می گذارنــد،  کننــده  شــرکت  اختیــار  در 
ســرمایه گذاری اســت. اینهــا چندیــن برابــر هزینــه ای کــه 
می تواننــد بــرای غرفــه بگیرنــد را از بابــت توریســتی کــه 
ــت.     ــران نیس ــگاه در ای ــن ن ــد. ای ــت می آورن ــد، بدس می آورن

سهیل مهرزاد:

 در ایــن جلســه از جنــاب رامیــن نــوری دعــوت کــردم کــه بــه 
جمــع مــا ملحق شــوند. در بحــث شبکه ســازی و بازاریابــی، قطعا 
ــرون  ــبکه های ب ــا، ش ــرای م ــل ب ــی بدی ــای ب ــی از فرصت ه یک
مــرزی اســت کــه از نقطــه نظــر خیلــی از کارشناســان مغفــول 
ــد. در شــبکه ســحر  ــان را پوشــش می ده ــده اســت. 12 زب مان
ــمندم  ــد. خواهش ــران را اداره می کنن ــش ای ــوری بخ ــاب ن جن
در ایــن خصــوص صحبــت کنیــد. یکــی از برنامه هــای مربــوط 
بــه ســال 95- 96 ایــن بــود کــه فعــاالن گردشــگری ســالمت 

ــرای  ــرون مــرزی، ب بتواننــد از فرصــت و ظرفیــت شــبکه های ب
بازاریابــی بــه صــورت رایــگان بهره منــد شــوند. و فقــط هزینــه 
تولیــد محتــوا را پرداخــت کننــد. در همیــن خصــوص بــا شــبکه 
العالــم، یــک ســمینار برگــزار شــد و از برنامه هــای خوبــی بــود 
ــه  ــه نتیج ــد و ب ــری نش ــفانه پی گی ــا متاس ــد. ام ــه ش ــه ارائ ک
ــه فراموشــی ســپرده  ــا کال ب ــا کرون نرســید و بعــد در مواجــه ب

شــد. 
خیلــی خوشــحال می شــویم در خصــوص ایــن ظرفیــت از 
زبــان جنــاب نــوری توضیحاتــی بــه تفصیــل بشــنویم. ببینیــم 
ایــن شــبکه های بــرون مــرزی بــرای کشــور مــا چــه کارهایــی 
ــان در چــه کشــورهایی پخــش  ــن 12 زب می تواننــد بکننــد؟ ای
می شــود و چــه جمعیتــی را در برمی گیــرد؟ و آیــا ایــن برنامــه 

کــه بــه صــورت رایــگان بــود، همچنــان هســت یــا خیــر؟

رامین نوری: 

ــیار  ــگاه بس ــه از نمایش ــون گل ــم، چ ــذر می کنی ــگاه گ از نمایش
ــرای  ــرزی ســحر ب ــرون م ــبکه ب ــال حاضــر در ش اســت. در ح
ــردی  ــی، ک ــردی گوران ــکان، ک ــان آذری، بال ــه زب افغانســتان، ب
ــی از  ــود. یک ــش می ش ــر پخ ــال حاض ــی و اردو در ح کرمانج
فرصت هایــی اســت کــه می تــوان راجــع بــه گردشــگری حــرف 
ــغول  ــه مش ــت ک ــال اس ــه س ــه س ــک ب ــبختانه نزدی زد. خوش
ــران  ــاره ای ــردم درب ــالش ک ــن شــبکه هســتم. ت ــت در ای فعالی
ــرای  ــود دارد و ب ــران وج ــه در ای ــران و آنچ ــای ای و ظرفیت ه
بــرون مرزهــای کشــور جــذاب اســت، تــا آنجــا کــه فضــا برایــم 
بــاز بــوده و اجــازه داشــتم، در حــد تــوان و بضاعتــم بــا کمــک 
تصویــر و مدیــا حــرف بزنــم. در مــورد گردشــگری ســالمت، یک 
ــا بتوانیــم از طریــق شــبکه های  ــی برنامــه ای طــرح شــد ت زمان
ــد  ــه تولی ــران هســتند برنام ــه در ای ــرای کســانی ک ــف ب مختل
ــد و... در  ــه بیاین ــوند ک ــوت ش ــانش دع ــم و از کارشناس کنی
شــبکه ســحر کــردی ماجــرا شــروع شــد، امــا تخصصــی پیــش 
ــه  ــای عصرگاهــی و صبحگاهــی ک ــه برنامه ه ــت و رســید ب نرف
مخاطبــش خانــواده بــود. هربــار موضوعــی را پیــش گرفتنــد و 
پزشــک و متخصصــی را دعــوت کردنــد و در مــورد آن صحبــت 
ــای  ــی از راه ه ــد و ... خیل ــاز می ش ــات ب ــن موضوع ــد. ای کردن
ــود و صــدا و ســیما اجــازه  ــا محــدود ب ــرای دکتره ارتباطــی ب
نمیــداد راجــع بــه خیلــی چیزهــا حــرف زده شــود. بــاز هــم تــا 
ــه  ــم ب ــعی کردی ــان س ــد توان م ــا در ح ــد، م ــه می ش ــا ک آنج
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ــت  ــد، آدرس درس ــران بیاین ــه ای ــتند ب ــه می خواس ــانی ک کس
بدهیــم کــه بــه جایــی نرونــد کــه هــم پولشــان از بیــن بــرود و 

ــه خطــر بیافتــد.  هــم خــدای ناکــرده سالمتشــان ب
متاســفانه اطالعــات غلطــی کــه گاه آن ســمت داده شــده ، باعث 
ــت  ــن ظرفی ــی از ای ــود. وقت ــه دارد ش ــا خدش ــار م ــده اعتب ش
ــرای بهــره مند شــدن  اســتفاده نکنیــم دســت افــراد ســود جو ب
از ایــن بــازار، بــاز می مانــد. آســیب های بســیاری در ایــن 
ــار گردشــگری  ــه اعتب ــق واســطه های ســودجو، ب حــوزه از طری

زده شــده اســت. 
مــا  بــه  متاســفانه  را  بیننــده گان شــبکه  اطالعــات  آمــار 
ــبکه  ــران ش ــارات مدی ــوزه اختی ــد و ح ــان نمی دهن کارشناس
ــت،  ــه هس ــه ای ک ــا نکت ــود. ام ــاز می ش ــه س ــران برنام و مدی
می توانــم این گونــه قیــاس کنــم، در طــی ایــن چندســالی کــه 
ــده و  ــادی آم ــای زی ــکاری دارم، برنامه ه ــبکه هم ــن ش ــا ای ب
ــه خواســت شــنونده ها  ــا ب ــا بن ــه... هنــری، آشــپزی و ... ام رفت
مخاطــب  همیشــه  گردشــگری  برنامه هــای  بیننده هــا،  و 
ــه شــنیدن  ــراد مایــل ب داشــته اند. ایــن نشــان می دهــد کــه اف
ــاد  ــا اعتم ــه آنه ــد ب ــه بتوانن ــتند ک ــی هس ــدن برنامه های و دی
کننــد. شــبکه ســحر ســابق فرانســه و بوســنیایی هــم در برنامــه 
داشــت. یــه تعــداد یــا حــذف شــدند یــا کمرنــگ و یــا در هــم 
ــحر  ــرزی س ــرون م ــبکه ب ــر ش ــال حاض ــدند. در ح ــام ش ادغ

ــه را دارد.  ــم برنام ــب و حج ــن مخاط ــوردی، بیش تری ک
ــه  ــود دارد ک ــت وج ــن موقعی ــر ای ــال حاض ــن در ح همچنی
پزشــکانی اگــر هســتند در ایــران، کــه کار گردشــگری ســالمت 
انجــام می دهنــد و مــورد تائیــد هســتند، مــی شــود بــه 
برنامه هــا دعــوت کــرد و راجــع بــه تخصصشــان گــپ و گفتــی 
ــی  ــان را معرف ــان و تخصص ش ــد خودش ــا بتوانن ــب داد، ت ترتی

ــوند.  ــد ش ــود بهره من ــت موج ــد و از ظرفی کنن

مصطفی سروی:

ــما  ــش دارم ش ــرزاد خواه ــاب مه ــازی، جن ــورد شبکه س در م
ــز  ــا ســایر دوســتان نی ــد ت ــدی موضــوع را انجــام دهی بخش بن
صحبــت کننــد. مطــرح شــود کــه شــبکه های بازاریابــی هرکــدام 
ــوزش  ــروی کار بخــش آم ــرای نی ــا ب ــی دارد؟ آی چــه بخش های
دارد ؟ مــا هــم در کشــورهای مقصــد نتوانســتیم دیتــا و کانتنــت 
مناســب بــرای فــروش اجــرا کنیــم و هــم در داخــل کشــور برای 
ــم.  ــه کشــورهای خارجــی شکســت خوردی ــروش ب ــی و ف رایزن

ــت  ــی اس ــا و کانتنت های ــازی ها دیتاه ــن شبکه س ــی از ای برخ
کــه خــود بیمارســتان بایــد بــه یــاد داشــته باشــد. خواهشــمندم 
ــا چــه حــدی  ــه بحــث بنشــینیم. ت ــن مــوارد ب در خصــوص ای
ــا  ــد؟ و ت ــال باش ــه دیجیت ــر پای ــا ب ــن بازاریابی ه ــد ای می توانن
چــه حــدی بایــد بــه صــورت حضــوری و فیزیکــی انجــام شــود؟ 

ــان را بشناســیم.  ــوت و ضعف م ــا نقطــه ق ت

سهیل مهرزاد:

هــر  بــا  و  کــرده  طراحــی  می توانیــم  کــه  شــبکه هایی   
ــت وار  ــم را، فهرس ــوذ کنی ــی نف ــای بین الملل ــه بازاره ــدام  ب ک
ــبکه  ــود. ش ــورد می ش ــت م ــامل بیس ــه ش ــم ک ــرض می کن ع
مشتریان)باشــگاه مشــتریان( پــس از فراینــدی کــه طــی 
می کنیــد و بــه محصــول می رســید. )کــه همــان بیمــار اســت.( 
ــالم  ــه UNWTO اع ــت ک ــی اس ــت طالی ــک فرص ــودش ی خ
کــرده، اگــر هــر مشــتری کــه خدمــات ســالمت و زیبایــی خــود 
ــر  ــار نف ــردد. چه ــورش برگ ــه کش ــی ب ــرده، راض ــت ک را دریاف
دیگــر را بــه صــوت میانگیــن ترغیــب می کنــد کــه بــه کشــور 
ــس ش،  ــد. برعک ــفر کنن ــات س ــت خدم ــرای دریاف ــدش ب مقص
ــه  ــر ب ــد از ورود 20 نف ــردد، ممانعــت می کن ــر ناراضــی بازگ اگ
ــوند. آن  ــذب ش ــور ج ــه چط ــاران، این ک ــود بیم ــور! خ آن کش

ــز بحثــی جــدا اســت.  نی
ــدل کار در فضــای  ــازی اســت. 20 م ــبکه مجــازی، شبکه س ش
مجــازی وجــود دارد کــه یکــی از آن SEO کــردن کلمــات 
کلیــدی و یکــی دیگــر Add Google کــردن اســت. بــه واســطه 
ــود  ــرد. می ش ــاال ب ــوذ را ب ــب نف ــوان ضری ــا، می ت ــود دالل ه خ
ــبکه  ــوزش داد. ش ــرد و آم ــنامه دار، ک ــز شناس ــا را نی دالل ه
نهاد هــا و NGO هــا هســت. شــبکه افــراد خــاص و ســلبریتی ها 
هســتند. شــبکه پزشــکان خارجــی، بســیار تاثیرگــذار خواهــد 
بــود. چــرا کــه بیمــار در هــر کشــور خارجــی اولیــن جایــی کــه 
مراجعــه می کنــد مطــب پزشــک اســت. اگــر بتوانیــم پزشــک 
ــر  ــد تاثی ــم، می توان ــو کنی ــم س ــود ه ــا خ ــدا را ب ــور مب کش
بســزایی داشــته باشــد. خــود مراکــز درمانــی می تواننــد بســیار 

کمــک کنــد. 
و  دیابــت  حــوزه  در  اســت.  درمــان   NGO دیگــر  شــبکه 
 NGO پارکینســون و ســایر بیماری هــای خــاص، در هــر کشــور
هــا و ســازمان هایی وحــود دارنــد. دانشــجویان بازاریابــی کشــور، 
ایرانیــان  باشــند.  ایــن شبکه ســازی  از  می تواننــد بخشــی 

ــی  ــی، حت ــگاه های خارج ــیه دانش ــجویان بورس ــر و دانش مهاج
طــالب خارجــی و دانشــجویان خارجــی در ایــران! بازنشســتگان 
وزارت خارجــه ظرفیــت بســیار باالیــی دارنــد. شــبکه های 
ــده  ــک کنن ــد کم ــیار می توان ــی بس ــاق بازرگان ــا ات ــترک ب مش
ظرفیــت  ایــران  کنســولگری های  و  ســفارت خانه ها  باشــد. 
ــوز  ــه هن ــرزی ک ــرون م ــبکه های ب ــد. ش ــی دارن ــیار خوب بس
ــرای گردشــگری و گردشــگری ســالمت کشــور،  ظرفیت شــان ب
ناشــناخته اســت. در حــال حاضــر صــدا و ســیما نیــز همــکاری 

می کنــد.    

محمداسماعیل ارجمند:

 وقتــی در رابطــه بــا خدمــات صحبــت می کنیــم. بایــد بــه ایــن 
ــتند؟  ــد هس ــا برن ــتان های م ــا بیمارس ــه آی ــم ک ــم بپردازی مه
جایگاهــی در ذهــن مخاطــب دارنــد؟ کــدام بیمارســتان ها 
تمایــل بــه چــه بیمارانــی از کجاهــا دارند؟ چــه خدمــات ویژه ای 
ــاران را  ــه بیم ــد ک ــی کردن ــه فعالیت های ــد و چ ــان دارن برای ش
جــذب کننــد. در حــال حاضــر، بحــث رونــد دوســویه ارتباطــات 
ــرای جــذب مخاطــب،  ــا مخاطــب اســت. ب ــط عمومــی ب و رواب
ــه دو  ــاد ب ــب اعتم ــرد و جل ــب ک ــاد او را جل ــد اعتم ــدا بای ابت
ــات  ــه خدم ــتقیم و ارائ ــاد مس ــود. اعتم ــل می ش ــورت حاص ص
ــط  ــا  توس ــار و  ی ــش های بیم ــی پرس ــه تمام ــخ دادن ب و پاس
جامعــه هدفــی کــه در آن قــرار دارد. مثــل خانــواده، دوســتان و 
ــد  ــه بتوان ــد، این ک ــاوره می ده ــه او مش ــه ب ــکی ک ــا آن پزش ی
ــرای پزشــک ها  اعتمــادش را جلــب کنــد. چقــدر توانســته ایم ب
اعتبــار ایجــاد کنیــم، کــه بتواننــد بــه مشــتری ها ایــن اطمینــان 

ــد و...  را بدهن
ــد  ــه بخواه ــد اســت ک ــی کارش را درســت بل ــه تورگردان جامع
مبــدا  از  را  بیمــار  مختلــف،  گرید هــای  بــا  آژانســی  هــر 
ــت  ــتان ها اس ــال بیمارس ــن خ ــاورد. ای ــور بی ــه کش ــاوت ب متف
ــا  ــی م ــد. وقت ــب کنن ــا را جل ــاد بیماره ــته اند اعتم ــه نتوانس ک
هنــوز روی شبکه ســازی، بازرایابــی صحبــت می کنیــم، در 
ــازی را  ــازارداری و بازار س ــی، ب ــوع بازاریاب ــن موض ــتای ای راس
ــم،  ــل نکرده ای ــه را تکمی ــن پروس ــوز ای ــا هن ــی م ــم. وقت داری
ــم.  ــد بروی نمی توانیــم ســراغ جوامــع مختلفــی کــه ذکــر کردی
ــند.  ــتی نباش ــدف درس ــه ه ــی جامع ــاید حت ــع ش ــن جوام ای
ــرار داد.  ــه بایــد جامعــه درســت را پیــدا کــرد و هــدف ق چگون

سهیل مهرزاد: 

ــبکه  ــما از ش ــاید ش ــد. ش ــل ش ــد غاف ــه ای نبای ــچ روزن از هی
ــا  ــد ب ــاید بتوانی ــد. ش ــی ببری ــتفاده خوب ــد اس ــا بتوانی دالل ه
کمــک دانشــجویان شــبکه را ایجــاد کنیــد. مــا 130 هــزار طلبه 
از خــارج کشــور در حــال تحصیــل داریــم. 57 هــزار دانشــجوی 
ــارج کشــور  ــر رســمی از خ ــزار دانشــجوی غی رســمی و 90 ه
ــد از  ــم. این هــا هرکــدام ظرفیــت هســتند و نبای ــران داری در ای

هیچ کدام شــان غافــل شــد. 

محمد محب خدایی:

 چــرا در ایــران، بعضــی چیزهــا را کتمــان می کنیــم؟ مــا 
مشــکل مان ایــن اســت کســانی کــه در حــوزه بــازی، ذی نفعــان 
قــرار می گیرئــد. هــر کــدام نقــش دارنــد. یــک کســی خدمتــی 
تولیــد می کنــد و کســی بایــد آنــرا عرضــه کنــد، یــا بــه زبــان 
دیگــر، بازاریابــی آنــرا انجــام دهــد. اگــر ســاختار سیســتماتیک 
ــه  ــا کســانی کــه در حــوزه ذی نفعــان ب داشــته باشــیم، طبیعت
عنــوان بازاریــاب قــرار می گیرنــد، افــراد تحصیــل کــرده و 
ــتماتیک  ــاختار سیس ــر س ــود و اک ــد ب ــده خواهن ــوزش دی آم
نداشــته باشــیم، ممکــن اســت باعــث ایــن شــود، کســانی کــه 
ورود می کننــد، متخصــص نباشــند. مــا برنامــه درســتی نداریــم. 
ــده،  ــد کنن ــه تولی ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه ب در فرانس
ــا  ــر مارکت ه ــمند در هایپ ــاختار هوش ــت. س ــد اس کارش تولی
ــات و  ــت تبلیغ ــای هنگف ــرف هزینه ه ــری از ص ــرای جلوگی ب
ــتند.  ــا هس ــای م ــان بازاریاب ه ــا هم ــت. دالل ه ــی اس بازاریاب
ــرای آن،  ــا ب ــر م ــان نیســت و اگ ــل کتم ــن واســطه گری قاب ای
برنامــه ای نداشــته باشــیم ،حــق گالیــه نیــز نخواهیــم داشــت. 
حــوزه ســالمت بــا برندینــگ آغــاز نمی شــود. اعتماد ســازی اش 
خــاص اســت. مشــابه گردشــگری تاریخــی و فرهنگــی نیســت! 
اگــر می خواهیــد شبکه ســازی را انجــام دهیــد، بایــد ذی نفعــان 
واقعــی را در هــر کشــوری هــدف بگیریــد. چــون بــرای منافــع 

ــد داد.   ــام خواهن ــازی انج ــترک شبکه س مش
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ــمند در  ــد ارزش ــک مقص ــوان ی ــه عن ــران ب ــی ای ــرای معرف  ب
باالخــص  آن  شــاخه های  تمامــی  در  گردشــگری،  حــوزه 
ــت  ــی، دس ــطح جهان ــت در س ــالمت، الزم اس ــگری س گردش
ــی درســت از  ــرای داشــتن تبلیغات ــم. ب ــران بزنی ــی ای ــه معرف ب
کشــورمان، داشــتن تریبونــی درخــور و درگاهــی شایســته بــرای 

ــت.  ــت اس ــروری و پراهمی ــیار ض ــغ، بس ــن تبلی ای
نمایشــگاه ها، همایش هــا و ســمیناهای مرتبــط بــا حــوزه 
ــه  ــد ک ــازده را دارن ــی مناســب و پرب گردشــگری، حکــم تریبون
ــی و  ــی، بازاریاب ــه: معرف ــن جکل ــور م ــد فاکت ــد چن ــی توانن م
تحکیــم روابــط را بــه صــورت هم زمــان عینیــت بخشــند. حضــور 
پررنــگ، فعــال و پرقــدرت در ایــن مجامــع و رویدادهــا تضمیــن 
ــص  ــب متخص ــن مخاط ــت در ذه ــازی درس ــده تصویرس کنن
ــه حــوزه  ایــن حــوزه، متولیــان ســایر کشــورها، عالقه منــدان ب
گردشــگری و... خواهــد بــود. بــه عبارتــی؛ حضــور واقعی داشــتن 
ــی  ــدوش و گاه تاریک ــر مخ ــد تصوی ــا، می توان ــن رویداده در ای
کــه از ایــران در اذهــان جهانیــان بــه غلــط ثبــت شــده اســت را 
اصــالح کــرده و بــا تصویــر درســت و شــفاف از فرهنــگ، هنــر، 
ــی و  ــورد بی توجه ــه م ــران ک ــات و... ای ــی، امکان ــای اخالق غن

ــن شــود.  ــه اســت، جایگزی ــرار گرفت ــا ق ــری دنی بی مه
تمامــی تــالش بخــش خصوصــی، در ســال های گذشــته، تغییــر 
زاویــه دیــد خصمانــه دنیــا بــه ایــران بــوده اســت. اخبــار منفــی 

تنظیم کننده : رشاره موحدی

نشست باشگاه مجازی گردشگری سالمت ایران

نقش نمایشگاه ها، همایش ها و سمینارها در 
رونق گردشگری سالمت

مهمان ویژه: آقای ایراهیم پورفرج 

ــن  ــده و همچنی ــش ش ــورمان پخ ــانه ها از کش ــط رس ــه توس ک
ــگری  ــوزه گردش ــص در ح ــه باالخ ــی ک ــدی و امکانات توانمن
ســالمت، مهجــور مانــده اســت، همگــی موجــب شــده اند ایــران، 
بــا آن کــه در عرصــه طــب و پزشــکی گذشــته ای قابــل افتخــار 
ــلم ش  ــق مس ــل ح ــطح بین المل ــه در س ــی ک دارد، در جایگاه

اســت، ننشــیند.
ــه همــت باشــگاه  ــان گرامــی، ب ــا حضــور مهمان ایــن نشســت ب
گردشــگری ســالمت ایــران و مجلــه سفرنویســان، برگــزار 
شــده اســت تــا بــه پــاره ای از مســائل در خصــوص نقــش ایــن 
رویدادهــا بپردازیــم و ببینیــم دقیقــا مشــکل کجــا اســت؟ چــرا 
ــان  ــران همچن ــی، ای ــطح جهان ــی در س ــتن تریبون های ــا داش ب

ــده اســت.   ــه ناشــناس مان مظلومان

محمود بنکدارنیا:

دوران پســاکرونایی کــه از آن همیشــه صحبــت می کردیــم، از راه 
ــد  ــا طــور دیگــری عمــل می کنن ــه مســئولین م می رســد. البت
ــه  ــد مواج ــدور روادی ــدم ص ــا ع ــت، ب ــه گذش ــه ای ک و در هفت
بودیــم. ایــن عــدم صــدور دفاتــر مــا را خیلــی اذیــت می کنــد. 
ــه  ــا ب ــا وجــود دارد، ام ــا و بی ثباتی ه ــدار ناهماهنگی ه ــک مق ی
هــر ترتیــب، زندگــی ادامــه دارد و بایــد همــه صنــوف، فرهنگی، 
ســالمت و تجــاری و... بتواننــد بــه رونــد عــادی زندگی و کســب 
ــای رفاهــی؛ نمایشــگاه ها،  ــد. یکــی از ابزاره و کارشــان بازگردن
ــب از  ــم امش ــه می خواهی ــتند ک ــا هس ــمینارها و همایش ه س
اهمیــت ایــن ابزارهــا صحبــت کنیــم. امیــدوارم مباحــث خوبــی 
ــی  ــا بتوانیــم راه کارهــای خوب در ایــن نشســت مطــرح شــود، ت

را رقــم بزنیــم. 

محمداسماعیل ارجمند

 همان طــور کــه مستحضرهســتید در مــدت کرونــا، نمایشــگاه ها 
در اقســی نقــاط جهــان رنــگ و بــوی متفاوتــی داشــتند و بعضــا 
برگــزار نشــدند یــا مجــازی برگــزار شــدند. برخــی نیــز بــا رعایت 
ــزار  ــف برگ ــای مختل ــتی در ژانره ــای بهداش ــدید پروتکل ه ش
شــدند. ســال گذشــته، نمایشــگاه گردشــگری ایــران بــا وضعیتی 
کــه از آن اطــالع داریــد، برگــزار شــد و امســال پررونق تــر و بــا 
تعــداد ســالن بیشــتری برگــزار شــد. امــا کمبودهایــی را داشــت 
کــه همــه شــما عزیــزان در جریــان هســتید. پتانســیل بهتــری 

ــری  ــزاری یک س ــت، برگ ــته داش ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس ک
نشســت ها و کارگاه هــای آموزشــی بــود کــه بــا اســتقبال خوبــی 
همــراه بــود. در حاشــیه ایــن نمایشــگاه هــم اتفاقاتــی افتــاد، از 
جملــه نشســت خصوصــی در حــوزه گردشــگری ســالمت، کــه 
ــا حضــور  ــود کــه ب ــا نقــاط قــوت و ضعفــی همــراه ب آن نیــز ب
ــی و  ــد از مســئولین بخــش دولت ــی چن ــالبافیان و تن ــای ش آق

خصوصــی برگــزار شــدکه نارضایتی هایــی را درپــی داشــت. 
قاعدتــا در این گونــه نشســت ها آنانــی کــه بــا برنامه ریــزی 
ــد  ــی توانن ــر م ــتند،  بهت ــری داش ــات بهت ــا ارتباط ــد و ی رفتن
ــالمت، در  ــگری س ــوزه گردش ــه در ح ــد. در ادام ــتفاده ببرن اس
ــا  ــز رضایت ه ــه آن نی ــد ک ــزار ش ــز برگ ــی نی ــگاه پاویون نمایش
ــداد  ــه تع ــت ک ــال داش ــه دنی ــود را ب ــای خ ــدم رضایت ه و ع
ــا در  ــد ت ــل کردن ــا منتق ــه م ــوارد را ب ــتان م ــادی از دوس زی

ــیم.  ــا باش ــدای آنه ــرده و ص ــانه درج ک رس
ــمپوزیوم  ــاهد س ــی، ش ــگاه بین الملل ــزاری نمایش ــس از برگ پ
ایــران و افریقــا بودیــم کــه فرصتــی دیگــر بــرای مــا بود. شــرکت 
والفجــر آن را ترتیــب داد. فرصتــی تجــاری میــان ایــران و افریقــا! 
همان طــور کــه می تــوان اذعــان داشــت بخش هایــی از آن 
خیلــی عالــی بــود، امــا در کل انتظاراتــی کــه بخــش خصوصــی 
ــی بخصــوص در خصــوص  ــن نمایشــگاه ها و همایش های از چنی
ــه  ــوص ک ــرد. بخص ــع نک ــت را منتف ــت های B2B  داش نشس
در ایــن زمــان؛ دوره پســا کرونــا و نزدیکــی عیــد نوروزتوقعــات 
بیشــتری از ایــن رویــداد می رفــت و گویــا بخــش خصوصــی بــه 

اهــداف مــورد انتظــار خــود، دســت پیــدا نکردنــد.

سهیل مهرزاد

ــه بحــث  ــد. در ادام ــاب ارجمن ــی جن ــون از بررســی اجمال ممن
ــم  ــرح کن ــم مط ــه می خواه ــئوالی ک ــی، س ــگاه بین الملل نمایش
ایــن اســت کــه مــا بعــد از این همــه ســال برگــزاری نمایشــگاه، 
ــابقه  ــا س ــور م ــم؟ کش ــی نمی بینی ــرکت خارج ــک ش ــرا ی چ
طوالنــی در برگــزاری نمایشــگاه دارد.در مقایســه بایــد بگویــم، 
ــگری و  ــگاه گردش ــر نمایش ــت روز دیگ ــر از بیس ــه کمت ترکی
گردشــگری ســالمت دارد و از 18 کشــور دنیــا در آنجــا شــرکت 
نمی تــوان  دارد  وجــود  کننــده  شــرکت  پــس  می کننــد. 
مدعــی شــد کــه بــه علــت کرونــا کســی در نمایشــگاه شــرکت 
نمی کنــد. یــا در برلیــن باالی 100 کشــور در نمایشــگاه شــرکت 
ــی شــرکت  ــات، حت ــه و امکان ــه جاذب ــا این هم ــا ب ــد. م می کنن

ــم. مخاطــب داخلــی مــا نیــز  کننــده داخلــی کافــی نیــز نداری
ــه  ــا این هم ــی ب ــذارد. حضرت عال ــگاه نمی گ ــه نمایش ــی ب وقع
زاویــه کــه داریــد، در نمایشــگاه شــرکت نکردیــد. روی صحبتــم 
ــه  ــت ک ــال ها اس ــز! س ــای عزی ــای بنکدارنی ــت آق ــما اس ــا ش ب
ــی  ــت و جوشش ــچ حرک ــا هی ــود ام ــزار می ش ــگاه برگ نمایش
نمی بینیــم. امســال هــم کــه  خیلی هــا معتــرض شــدند و 
ــزار  ــال ها برگ ــن س ــه ای ــود ک ــگاهی ب ــن نمایش ــد بدتری گفتن

ــت؟ ــه اس ــرا این گون ــد. چ ش

محمود بنکدارنیا

 همانطــور کــه گفتیــد، نمایشــگاه ابــزاری بــرای بازاریابــی اســت 
و همــه ســعی می کننــد از ایــن ابــزار اســتفاده کننــد تــا بتواننــد 
ــی  ــا همگ ــد. م ــی بگیرن ــی و جهان ــای داخل ــهمی از بازاره س
ــل از  ــه قب ــم ک ــگاهی داری ــاخت نمایش ــه زیرس ــم ک می دانی
ــوده  ــوع خــودش بســیار خــوب ب انقــالب ســاخته شــده و در ن
ــگاه  ــد جای ــه آن رســیدگی شــود، می توان اســت. اکنــون اگــر ب
ویــژه ای داشــته باشــد. از زیــر ســاخت فیزیکــی اش کــه بگذریــم 
بــه ایــن خواهیــم رســید کــه نمایشــگاه چــرا برگــزار می شــود؟ 

علــت وجــودی اش بــرای مــا چیســت؟ 
مــا هنــوز طــی ایــن 40 ســال نتونســته ایم درک کنیــم، 
ــک شــرکت  ــا ی ــرد. م ــد از نمایشــگاه ها چطــور اســتفاده ک بای
نمایشــگاه ها داریــم کــه زیــر مجموعــه وزارت ســمت اســت. در 
واقــع وزارت ســمت اســت کــه بــرای برگــزاری نمایشــگاه قاعــده 
شــرکت های  بــرای  می گوینــد  مثــال  می گــذارد.  قانــون  و 
ــه  ــرخ ارزی ک ــود و ن ــاب می ش ــرخ ارزی حس ــه ن ــی ب خارج
ــر شــما  ــی اســت. اگ ــل توجه ــم قاب ــدد و رق ــرای خــودش ع ب



No 5 Feb 2022
شامره 5 سال دوم اسفند 1400 107

108

ــان  ــل غرفه ت ــی را داخ ــوری خارج ــم از کش ــک پرچ ــال ی مث
ــد  ــه خارجــی و بای ــزو تعرف ــود ج ــما می ش ــه ش ــد، غرف بگذاری
هزینه هایــش را ارزی حســاب کنیــد. مثــال اگــر در بخــش 
ــوس  ــرواز پگاس ــه از پ ــد ک ــد بگویی ــما بخواهی ــگری، ش گردش
اســتفاده می کنــم، ایــن می شــود خارجــی! حــاال بایــد تاوانــش 
را بدهــی! یعنــی اعــالم ســرویس و وســیله نقلیــه ای کــه شــما 
داریــد از آن اســتفاده می کنیــد، معرفــی هتلــی کــه قــرار اســت 
ــاز  ــگاه مج ــد، در نمایش ــکان دهی ــا اس ــگرتان را در آنج گردش

ــد. و...  ــت کنی ــد از آن صحب ــما نبای ــت. ش نیس
ــی متوجــه نمی شــود  ــی متول ــه وقت ــم ک ــد چــه کنی ــا بای واقع
ــت در  ــرار اس ــی ق ــور خارج ــه در کش ــی ک ــد از خدمات ــا بای م
اختیــار مشــتری خــود بگذاریم،صحبــت کنیــم. وقتــی این گونــه 
ــی  ــدارد، یعن ــی ن ــوز جایگاه ــه هن ــگاهی ک ــود و نمایش می ش
حتــی در آن حــد حرفــه ای نیســت کــه بتوانــد در مارکتینــگ 
ــه پرداختــن  ــو ب ــی شــما داشــته باشــد، شــما را مجب و بازار یاب
هزینــه ای گــزاف بــرای حضــور می کنــد. آیــا شــرکت کــردن در 
آن را انتخــاب خواهیــد کــرد؟ ایــن ایــرادی اســت کــه بــه وزارت 
ســمت وارد اســت. همــه تــالش می کننــد بــه نمایشــگاه خــارج 
از کشــور برونــد. چــرا کــه در آنجــا ایــن تبعیــض وجــود نــدارد 
ــرخ مصوبه شــان  ــی و خارجــی، ن ــده داخل ــرای شــرکت کنن و ب
ــت  ــای ورودی مارک ــوان توره ــه عن ــه ب ــه ک ــت. البت ــی اس یک
مــا در کشــورهای خارجــی اســت. اگــر یــک مقــدار ســنجیده 
عمــل کنیــم، می توانیــم نمایشــگاه خودمــان را بــه عنــوان یــک 
ــم.  ــتفاده کنی ــرده و از آن اس ــرح ک ــی مط ــگاه بین الملل نمایش
ــده  ــی نش ــی اجرای ــن برنامه های ــوز همچی ــور، هن ــا در کش ام

ــا شــرکت  ــز در نمایشــگاه م ــا و بیمارســتان ها نی اســت. هتل ه
ــا  ــد. م ــگان از گردشــگری دارن ــاب رای ــون بازاری ــد، چ نمی کنن
ســال ها اســت بــه ســورنا از ســمت گشــادش می دمیــم و 

ــم. ــب نمی کنی ــی کس ــا موفقیت قطع

محمد اسماعیل ارجمند

همگــی  کــه  همان طــور  نمایشــگاه ها  نقــش  درخصــوص 
ــران  ــل ای ــا داخ ــود دارد. ی ــت وج ــتید، دو حال ــتحضر هس مس
ــدا در  ــم در ابت ــران! مایل ــارج از ای ــا خ ــوند و ی ــزار می ش برگ
ــس از  ــم و پ ــدی انجــام ده ــه بن ــک طبق ــی ی نمایشــگاه داخل
آن بــه نمایشــگاه های خارجــی می پــردازم. هــدف و نــوع 
شــرکت مان در نمایشــگاه، ماننــد داســتان آلیــس در ســرزمین 
عجایــب اســت. وقتــی ندانیــم می خواهیــم کجــا برویــم و چــه 
ــد داشــت و  ــه همــراه خواه ــم، ســردرگمی ب ــه دســت بیاوری ب
دخالت هــای نابه جــای ارگان هــای مختلــف نیــز بــه ایــن 
ــد B2C وارد  ــا بای ــا ی ــا م ــد زد. ام ــن خواه ــردرگمی ها دام س
 .B2B نمایشــگاه شــویم و بــا عمــوم مــردم مواجــه شــویم. یــا
ــش از ورود،  ــرکت ها پی ــت، ش ــن اس ــه ام ای ــه توصی ــدا ک ابت
ــگاه،  ــن نمایش ــال در ای ــا مث ــد. م ــخص کنن ــان را مش تکلیف ش
شــاهد یــک بازارچــه صنایــع دســتی بودیــم کــه بیشــتر شــبیه 
چندشــنبه بازارهــا بــود. به جــای ایــن کــه خیلــی محترمانــه بــا 
ــگار مــورد  ــه ای ان ــه گون ــران برخــورد کننــد. ب صنایع دســتی ای
بی مهــری و بــی توجهــی قــرار گرفــت. شــاید ایــن عامــل باعــث 
شــود در بلنــد مــدت، در نمایشــگاه های آتــی، صنایع دســتی مان 
جــدی گرفتــه نشــود. )کــه امســال و ســال های پیــش نیــز جدی 
ــد  ــد و می خواهن ــه می آین ــرکت هایی ک ــا ش ــد.( ام ــه نش گرفت
بهــره ببرنــد. از همیــن صنایع دســتی اگــر بخواهــم مثــال بزنــُم 
ــد اســتراتژی  ــردم می آین ــه م ــه عام ــه تولیداتشــان ب ــرای ارائ ب

ــدم.  ــان ندی در فعالیت ش
صرفــا قــرار دادن ویتریــن و محصوالتــی جهــت فــروش داشــتُن 
ــه ای  ــا بازارچ ــد. صرف ــدف نمی کن ــتراتژی و ه ــا را دارای اس م
بــود کــه دوســتان محصوالت شــان را بفروشــند. شــرکت ها 
نیــز بیشــتر همین طــور عمــل می کننــد. بخــش B2B دو 
ــا بخــش  ــی اســت و ی ــا هدف شــان بخــش داخل هــدف دارد. ی
ــود.  خارجــی. )کــه امســال تقریبــا تکلیــف نمایشــگاه روشــن ب

ــا.(  ــتیم تقریب ــی نداش ــا ی خارج غرفه ه
وقتــی مــا از نمایشــگاه صحبــت می کنیــم، جــای خالــی 

خیلــی از فعــاالن را حــس می کنیــم. همــه تقصیــر بــه گــردن 
برگزار کننــده گان نیســت. بخــش بزرگــی از ضعــف نیــز از ســوی 
شــرکت کننــده گان اســت. نمی شــود حقیقــت را کتمــان کــرد.

 
خانم فرحی

 کامــال بــا آقــای ارجمنــد موافقــم، مــا تجربه هــای مشــابهی را 
در کشــورهای مختلف داشــتیم. متاســفانه در نمایشــگاه ها و کال 
ــم. در کشــورهای  ــزی نداری ــان، برنامه ری ــزاری رویدادهای م برگ
دیگــر همــه چیــز از پیــش برنامه ریــزی می شــود. پلنی مشــخص 
از برنامه هــا و جلســات مشــخصی کــه هــر شــرکت کننده بایــد 
در آنهــا حضــور داشــته باشــد، خیلــی روشــن وجــود دارد. بــه 
جــای یــک بازدیــد کــور و بی هــدف برنامه ریــزی آنقــدر دقیــق 
و حســاب شــده اســت، کــه مــی توانیــد مطمئــن باشــید از بیــن 
ــه  ــه ب ــک جلس ــل ی ــد، حداق ــرکت می کنی ــه ش ــه ک ده جلس

هــدف برســد. 
شــخصا در نمایشــگاهی در هنــد شــرکت کــردم. جلســاتی 
ــده گان تعییــن شــده  ــرای مــن و تمامــی دیگــر شــرکت کنن ب
ــا  ــدود 12 ی ــتیم. ح ــور می داش ــا حض ــد در آنه ــه بای ــود، ک ب
13 جلســه B2B در آن نمایشــگاه، بــه پیــش تفاهم نامــه 
ــه آزاد  ــازمان منطق ــان در س ــفانه در آن زم ــه متاس ــید ک رس
کیــش بــودم و مصــادف شــد بــا تغییــر مدیریــت ســازمان، ایــن 
ــن در  ــال م ــد. امس ــی مان ــه باق ــا بی نتیج ــش تفاهم نامه ه پی
ــاری  ــا از آخب ــردم، ام ــد نک ــگاه بازدی ــودم و از نمایش ــران نب ای
کــه شــنیدم، این طــور اســتنباط کــردم، غرفه هــا کامــال بــدون 
ــی  ــاید حت ــده گان ش ــد و بادیدکنن ــرکت کردن ــط ش ــن فق پل
ــا  بیشــتر از شــرکت کننــده گان بــرای خــود برنامــه داشــتند. ب
ــم  ــر نمی کن ــفانه فک ــم. متاس ــال موافق ــما کام ــای ش حرف ه
بــرای مــا بــا توجــه بــه هزینه هایــی کــه داشــت، دســت آوردی 
را بــه همــراه داشــته باشــد. برگــزاری هــر نمایشــگاهی، حتــی 
غیر گردشــگری، تاکیــد می نــم حتــی نمایشــگاه غیرگردشــگری 
ــد  ــه برگــزار و اجــرا شــود، می توان ــا برنام ــا اگــر درســت و ب ام
بــه رشــد صنعــت گردشــگری، هتــل داری، حمــل و نقــل، مراکــز 
پذیرایــی و... کمــک کنــد. فرقــی هــم نــدارد کجــا برگــزار شــود. 
ــور  ــم حض ــران ه ــگاه ها در ای ــزاری نمایش ــم برگ ــورم ه منظ
موافــق  مــن  البتــه  اســت.  بین المللــی  نمایشــگاه های  در 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــگاه های بین الملل ــه در نمایش ــتم ک ــن هس ای
ــده و  ــد کنن ــه صــورت بازدی ــا دارد ب ــرای م ــه ب ــی ک هزینه های

ــری  ــم حضــور موثرت ــود در جلســاتB2B  می توانی ــت خ پرزن
داشــته باشــیم.

ساسان مومنی

ــک  ــاده تاپی ــه فوق الع ــم ک ــرض کن ــک ع ــا تاپی ــه ب  در رابط
ــم.  ــه بگوی ــم چ ــی دان ــگاه، نم ــورد نمایش ــت. در م ــی اس خوب
همین قــدر بگویــم کــه بهتریــن فرصــت را وزارت میــراث 
فرهنگی،هنــری، گردشــگری و صنایع دســتی، از دســت داد. 
ــه ســمت مجــازی  ــه نمایشــگاه ها ب ــه رفت به خاطــر این کــه رفت
ــد. همان طــور  شــدن و از قبــل تعییــن شــدن برنامه هــا می رون
ــگاه ها از  ــر نمایش ــد. دیگ ــاره کردن ــم اش ــی ه ــم فرح ــه خان ک
پیــش روشــن می کننــد چــه برنامه هــا و جلســاتی وجــود دارد. 
ــگری  ــش گردش ــردم بخ ــر ک ــم، فک ــگاه رفت ــه نمایش ــی ب وقت
ــی  ــد؟ یعن ــس می کنی ــه را ح ــق فاجع ــم! عم ــالمت نداری س
ــد.  ــم نمی آم ــه چش ــی ب ــه حت ــود ک ــده ب ــور مان ــن در مهج ای
نمایشــگاه، وقتــی ارزشــمند اســت کــه بازدیــد کننــده و 
ــه اســت  ــد. این ن شــرکت کننده از خــارج از کشــور دعــوت کنی
ــگاه ها  ــر نمایش ــد داد. اگ ــق خواهی ــی رون ــازار داخل ــه ب ــه ب ک
به صــورت فعلــی پیــش برونــد خیلــی رک و صادقانــه می گویــم، 
چیــزی از گردشــگری باقــی نخواهدمانــد. در ایــن وضعیــت کرونا 
کــه تــا چنــدی پیــش، همــه در قرنطینه بودنــد، بهتریــن فرصت 
ــه  ــود کــه از کشــورهای دیگــر دعــوت می کردنــد و فضایــی ب ب
ــری  ــد و کمــی تغیی ــب می  دادن ــد. جلســاتی ترتی ــا می دادن آنه
ــر از  ــر غی ــزاری نمایشــگاه مگ ــدف از برگ ــد. ه ــاد می کردن ایج
ــا  ــگاه هایی ب ــگاه و نمایش ــن نمایش ــزاری ای ــت؟ برگ ــن اس ای
ــوع دور ریختــن پــول اســت. کســی کــه  ایــن کیفیــت، یــک ن
ــس را  ــک بیزن ــم ی ــش حک ــد برای ــزار می کن ــگاه را برگ نمایش
ــه کســب درآمــد و بازگشــت هزینه هــا بیاندیشــد.  ــد ب دارد. بای
امــا بایــد جانــب انصــاف را نیــز نگــه داشــت. شــرایطی کــه در  
ــدر  ــه آنق ــت ک ــی اس ــال جای ــد، م ــال ش ــگاه اعم ــن نمایش ای
رنکینــگ ش بــاال اســت و متقاضــی دارد کــه اصــال نیــاز بــه مخاطبــی 
بــرای دعــوت نــدارد. نــه نمایشــگاهی کــه هنــوز نیازمنــد تبلیــغ بــرای 
شــرکت و حضــور داشــتن حتــی شــرکت های داخلــی اســت. ترجیــح 
می دهــم در ایــن نشســت بیشــتر شــنونده باشــم و فقــط امیــدوارم ایــن 
ــدی  ــای بع ــم در برنامه ه ــان می کنی ــد بی ــوان نق ــه عن ــه ب ــی ک مطالب
اثر گــذار باشــد و تاثیــر خوبــی در بهبــود رونــد اجرایــی نمایشــگاه های 

آتــی بگــذارد. چــون حیــف اســت. واقعــا حیــف اســت.
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ــط  ــه فق ــا و... ن ــن نمایشــگاه ها ســمینارها و همایش ه ــه ای هم
بــرای مــا، بــرای همــه کشــورها مفیــد اســت. امــا بــرای ایــران 
ــد  ــی، تاکی ــه خارج ــد و چ ــی باش ــه داخل ــا )چ ــن رویداده ای
مفیدتــر  و  واجب تــر  هرکشــوری  از  ایــران!(  می کنم،بــرای 
اســت. همــه عزیزانــی کــه اینجــا حضــور دارنــد، می داننــد مــا 
ــه  ــم. البت ــی می روی ــل 11 نمایشــگاه بین الملل ــه حداق ســالی ب
بایــد اصــالح کنــم کــه می رفتیــم، بــه دلیــل شــرایط دو ســال 
آتــی، از حضــور در نمایشــگاه ها محــروم شــدیم و نمایشــگاه ها 

ــوند.  ــزار نمی ش ــا برگ ــز تقریب نی
برگــزار  امســال  هــم  برلیــن   ATB نمایشــگاه  متاســفانه 
نمی شــود و حتــی برنامــه برگــزاری آنالینــش نیــز مثــل ســال 
ــی  ــرض م ــکاران ع ــالع هم ــت اط ــود. جه ــد ب ــته نخواه گذش
کنــم! امســال تنهــا یــک روز گفتگــو از ایــن نمایشــگاه برگــزار 
ــد  ــد. بای ــرکت کنن ــتقیم ش ــد مس ــرکت ها بای ــود و ش می ش
ثبــت نــام کــرده و در روز مشــخص در ســایت نمایشــگاه،حضور 
ــد.  ــرکت کنن ــک روزه ATB ش ــات ی ــرده و در جلس ــدا ک پی

ــرض  ــودم را ع ــوابق خ ــث س ــه بح ــش از ورود ب ــم پی می خواه
کنــم. بــر کســی پوشــیده نیســت کــه حــدود 32 ســالی 
ــران  ــه ای ــور ورودی ب ــت دارم و ت ــوزه فعالی ــن ح ــت در ای اس
و  مصاحبه هــا  همایش هــا،  نشســت ها،  در  بارهــا  مــی آورم. 
ــا  ــه عنــوان یــک هشــدار ی ــی داشــتم، ب خالصــه هرجــا تریبون
ــالمت و  ــا س ــه تنه ــده اســت. ن ــغ نش ــران تبلی ــه گفتم،ای گالی
امکانــات در حــوزه ســالمت معرفــی نشــده، حتــی آثــار تاریخــی 
ــم  ــر می کنی ــط فک ــا فق ــده و م ــغ نش ــز تبلی ــی اش نی و فرهنگ
ــد.  ــا نمی دانن ــد. خیلی ه ــران می دانن ــورد ای ــان در م کــه جهانی
ــه وارد  ــت هایی ک ــود. توریس ــوض می ش ــل ع ــد نس ــه کنی توج
ــه  ــی ک ــی آنهای ــت. یعن ــاال اس ــان ب ــوند سن ش ــران می ش ای
ــران  ــه ای ــناختند ب ــران را می ش ــته ای ــال گذش ــی 40 س 30 ال
ــند.  ــوب نمی شناس ــران را خ ــوان ای ــل ج ــد. نس ــفر می کنن س
ــات  ــطه تبلیغ ــه واس ــد، ب ــران می دانن ــزی از ای ــم چی ــر ه اگ
ــن  ــران می شــنود. همی ــه  از ای ــی و تخریب گــری اســت ک منف
ــند.  ــتی نشناس ــه درس ــران را ب ــده ای ــث ش ــا باع ضدتبلیغ ه
ــرای  ــات ب ــفانه تبلیغ ــه متاس ــت ک ــاال اس ــدر ب ــا آنق هزینه ها ه
ــم  ــرض می کن ــه ع ــت و صادقان ــنگین اس ــی س ــش خصوص بخ
ــت  ــم. دول ــرکت کنی ــم ش ــگاه ها نمی توانی ــه نمایش ــا در هم م
ــران  ــر ای ــا تصوی ــد. ت ــه نمی کن ــات هزین ــرای تبلیغ ــه ب ــم ک ه

ــرد.  ــد ک ــری نخواه ــن نشــود وضــع تغیی اصــالح و جایگزی
ــای  ــد ســال بحــث توره ــن چن ــم، در ای ــن مبحــث بگذری از ای
ســالمت رونــق پیــدا کــرده اســت. دو دلیــل مهــم دارد و آن این  
ــا  ــتند و هزینه ه ــه ای هس ــا حرف ــا واقع ــکان م ــه پزش ــت ک اس
ــی از  ــت. یک ــن اس ــی پایی ــر خیل ــورهای دیگ ــه کش ــبت ب نس
ــور  ــذب ت ــرای ج ــی ب ــل خوب ــد عام ــه می توان ــی ک انگیزه های
ــور  ــران همان ط ــت. ای ــا اس ــل م ــن دو عام ــد، ای ــالمت باش س
کــه عــرض کــردم، در هیــچ بخشــی تبلیــغ نشــده اســت. حتــی 
کارآمــد بــودن  کادر درمانــی و پزشــکی مــا نیــز تبلیــغ نشــده 
ــی  ــگاهای مان حرف ــال در نمایش ــه اص ــل از 2018 ک ــت. قب اس
ــته ها  ــور CD از داش ــود و بروش ــالمت مان نب ــگری س از گردش
ــتیم.  ــات نداش ــود. امکان ــان نب ــکان مان همراهم ــوان پزش و ت
ــد و موظفیــم خــود را، توانمنــدی و  اکنــون شــروع شــده و بای

ــم. ــی کنی ــان را معرف امکانات م
ــی  ــار تبلیغات ــی، بروشــور و هیــچ معی ــا هنــوز اطالعــات کاف ام
مشــخصی حتــی نداریــم. مــا امکانــات کامــل و روشــنی نداریــم. 
ایــن کاســتی هنــوز وجــود دارد. در مــورد ویــزا هــم نکتــه ای را 
عــرض کنــم. در گفگویــی کــه بــا وزیــر محتــرم جنــاب ضرغامی 
داشــتیم، عــرض کــردم مشــکالت در حــوزه گردشــگری بســیار 
ــه آن  ــط ب ــه، فق ــم ن ــکالت ک ــت از مش ــال ها اس ــت و س اس

اضافــه شــده اســت و ماننــد یــک باتــالق اســت. 
از وزیــر خواســتیم بــه مشــکالت ورود نکنــد، تنهــا کاری کــه از 
ایشــان خواســتیم، آزاد کــردن ویــزا بــود. ایشــان واقعــا دو هفتــه 
بعــد از جلســه مــا، در نشســتی کــه بــا رئیس جمهــور داشــتند، 
ــاز 8 کشــور آفریقایــی  ویــزا را آزاد کردنــد و دو هفتــه پیــش ب
و چنــد کشــور اروپایــی را ممنــوع شــد. ممنوعیــت تقریبــا دو 
ــاز ویزاهــا  هفتــه پیــش تمــام شــده بــود، امــا وزارت خارجــه ب
را صــادر نمی کــرد. یــک مــاه گذشــته وزارت امور خارجــه 
ــه همــراه جنــاب  ــود و مــن ب عمــال جلــوی ویزاهــا را گرفتــه ب
ــا  ــیم و ب ــه ای گذاش ــه جلس ــور خارج ــا وزارت ام ــالبافیان ب ش
ــی  ــان کم ــی گفتگوی م ــم و حت ــو کردی ــر گفتگ ــئوالن ام مس
ــه  ــئولیتی ک ــر مس ــتم و به خاط ــه داش ــن وظیف ــود. م ــخ ب تل
برعهــده ام قــرار دارد، حتــی حرف هــای نگفتنــی را هــم در ایــن 
جلســه گفتــم! در هــر حــال خوشــبختانه پــس از ایــن گفــت و 
شــنود، ویــزای کشــورهای فرانســه و انگلیــس آزاد شــده اســت. 
در مــورد نمایشــگاه گردشــگری نیــز به صــورت مکتــوب، نظراتم 
ــه آقــای ضرغامــی انتقــال دادم. کــه نمایشــگاه بین المللــی  را ب
ــن  ــا ای ــد. ب ــزات می خواه ــات و تجهی ــت، امکان ــه نیس این گون

امکانــات، هرقــدر هــم تــالش کنیــد، بــاز ایــن نمایشــگاه راه بــه 
جایــی نخواهــد بــرد. امکانــات الزم نــه در دســت دولــت اســت، 
ــزاری  ــت! برگ ــگاه اس ــده گان نمایش ــت برگزار کنن ــه در دس ن
ایــن نمایشــگاه را بایــد بــه جامعــه تورگردانــان محــول کنیــد. 
ــاط  ــورها ارتب ــام کش ــا تم ــان ب ــه تورگردان ــون جامع ــرا؟ چ چ
دارد. می توانــد کشــورهای زیــادی را دعــوت بــه شــرکت 
کنــد. می توانــد بــا شــرکت های مختلــف ارتبــاط بگیــرد 
ــوز گام  ــگاه، هن ــن نمایش ــد. ای ــی وارد کن ــرمایه گذار حت و س
ــته اســت.  ــی شــدن برنداش ــه ســوی بین الملل ــم ب ــی ه کوچک
ــد.  ــر کنی ــر فک ــت کمت ــه نف ــم، ب ــت می گویی ــال ها اس ــا س م
ــای  ــد. گردشــگری قابلیت ه ــر کنی ــت گردشــگری فک ــه صنع ب
ــرای ایجــاد شــغل و ارزآوری  زیــادی دارد. حــوزه ای گســترده ب

و...  دارد. 

محمود بنکدارنیا

اعتقــاد مــن ایــن اســت، نمایشــگاه بایــد برگــزار شــود و خــوب 
ــت.  ــه گرف ــد فاصل ــازی بای ــن فضــای خاله ب ــزار شــود! از ای برگ
بایــد ایــن نمایشــگاه بــه ســمتی بــرود کــه از کشــورهای دیگــر 
ــر نیســت، مگــر  ــه هیــچ عنــوان امکان پذی ورود کننــد و ایــن ب
ــر  ــال حاض ــود. در ح ــی ش ــگاه بین الملل ــن نمایش ــه ای این ک
بین المللــی نیســت. حتــی نزدیــک بــه بین المللــی شــدن 
ــن  ــد کشــور ای ــا چن ــر شــده ب ــدارد.الزم اســت اگ ــرار ن ــز ق نی
ــور را  ــد کش ــه چن ــا همیش ــود. م ــاز ش ــی آغ ــاط بین الملل ارتب
ــه  ــن ب ــد از ای ــا بای ــم. ام ــگاه ورود داده ای ــه نمایش ــی ب فرمایش
ــن  ــم. ای ــری کنی ــتماتیک پی گی ــوع را سیس ــن موض ــد ای بع
ــا فرمایشــی  ــه شــودو ی ــه سرســری گرفت ــی نیســت ک موضوع

ــه شــود.  ــه آن پرداخت ب
مــا در حرکتــی آغازیــن تواتــر زمیــن را بــا شــرکت های همتــای 
ــن  ــر زمی ــه 200 مت ــگاه ترکی ــم. در نمایش ــاز کرده ای ــود آغ خ
ــحال  ــه خوش ــرار دارد. ک ــن ق ــار م ــر در اختی ــورت توات ــه ص ب
می شــوم اگــر عزیــزان قصــد ورود بــه ایــن نمایشــگاه را دارنــد 
ــازی  ــد آغ ــن می توان ــذارم. ای ــتراک بگ ــه اش ــت را ب ــن فرص ای
بــر ایــن گونــه طرح هــا باشــد و بــاب همــکاری را میــان 
ــا  ــد. ت ــاد کن ــف ایج ــورهای مختل ــابه در کش ــرکت های مش ش
ــه  ــر را ب ــورهای دیگ ــی کش ــد یعن ــن نیافت ــی این چنی اتفاقات
ــویم  ــو نش ــورها وارد گفتگ ــن کش ــا ای ــم و ب ــران ورود ندهی ای
هیــچ اتفــاق خاصــی در نمایشــگاه داخلــی نخواهــد افتــاد. تواتــر 

ــرکت ها و  ــب ش ــث ترغی ــد باع ــگاه می توان ــای نمایش زمین ه
ــود. ــه نمایشــگاه ش ــه پشــتوانه آن ورود کشورهایشــان ب ب
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ــد.  ــخ بدهی ــئوال پاس ــن س ــه ای ــم ب ــرج می خواه ــاب پورف  جن
ــد در چــه نمایشــگاه هایی شــرکت  ــران بای ــدگاه شــما، ای از دی
ــران  ــه درد ای ــوری ب ــر کش ــگاهی در ه ــر نمایش ــا ه ــد؟ آی کن
از کرونــا  پیــش  مــا می آیــد؟ مثــال  کار  بــه  و  می خــورد 
ــتیم،  ــیه را داش ــگری روس ــت گردش ــگاه تخصصــی صنع نمایش
ــان  ــالمت عم ــال س ــا مث ــرد. ی ــرکت نک ــی ش ــچ ایران ــا هی ام
ــا  ــد، ی ــت می کن ــوزه فعالی ــن ح ــه در ای ــالی اســت ک ــد س چن
ســالمت ترکیــه نیــز بــزودی نمایشــگاهی دارد. مــا بایــد کــدام 
ــران انتخــاب  ــد از همســایگان ای ــم؟ بای کشــور را انتخــاب کنی
کنیــم؟ یــا هــر کشــوری برویــم، مشــتری بــرای مــا وجــود دارد؟ 
نــگاه B2C داشــتن آیــا کاربــرد دارد؟ یــا نمایشــگاه صرفــا بــه 
 B2B درد افــرادی می خــورد کــه بــه دنبــال فعالیت هــای
ــور  ــم؟ همان ط ــان ببری ــا خودم ــد ب ــزاری بای ــه اب ــتند؟ چ هس
کــه شــما فرمودیــد، مــا در بخــش اقــالم تبلیغاتــی خــود، کلــی 
ضعــف داریــم. در بخــش ســالمت خیلــی صادقانــه بگویــم هیــچ  

ــم.  ــی بینی ــور را نم ــی حض ــم؛ حت نمی بینی
ــه  ــن نمایشــگاه ها ب ــا و پزشــکان در ای ــی کلینیک ه ــای خال ج
ــم  ــی ه ــش داخل ــورد بخ ــا در م ــود. آی ــس می ش ــادگی ح س
ــتی  ــه درس ــان را ب ــته ایم خودم ــی نتوانس ــتیم؟ یعن مقصرهس
معرفــی کنیــم؟ مثــال آقــای بنکدارنیــا کــه در مــورد نمایشــگاه 
ــی از پزشــکان  ــا خیل ــن ب ــد، م ــت کردن ــه صحب ســالمت ترکی
صحبــت کــرده ام، بــه آنهــا پیشــنهاد شــرکت در ایــن نمایشــگاه 
را داده ام، گفتنــد نــه! خیلــی راحــت هــم پاســخ منفــی 
می دادنــد. ایــن افــراد، در حــوزه ســالمت مدعــی هســتند. امــا 
گویــا ابــا دارنــد، تــرس دارنــد و نمی داننــد یــک نمایشــگاه چــه 
ــن  ــوزر داشــته باشــد. ای ــر جــذب ی ــد ب ــرات مثبتــی می توان اث
اشــکال بایــد از کجــا رفــع شــود؟ چــه طــور می توانیــم بــه ایــن 

ــق بیشــتری بدهیــم؟ صنعــت رون
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وقتــی می خواهیــم وارد نمایشــگاهی شــویم، بــه عنــوان جامعــه 
ــم  ــرض می کن ــر ع ــم. اگ ــات داری ــم تحقیق ــا تی ــان، م تورگردان
کــه بــرای بین المللــی شــدن نمایشــگاه ایــران، آن را بــه جامعــه 
تورگردانــان بســپارید، در جامعــه تورگردانــان تصمیــم گیرنــده 
ــه  ــم ک ــم بگوی ــی ه ــر مطالب ــت! اگ ــرج نیس ــگاه، پورف نمایش
ــرد.  ــرا می گ ــوی م ــان جل ــص جری ــد، متخص ــه ای باش غیر حرف
در کمیتــه نمایشــگاه جامعــه تورگردانــان آقایــان ســروی، 
بنکدارنیــا، خــادم ، غمخــوار، شــفیعی و همتــی حضــور دارنــد. 
جمعــی کــه  هــر ســال در 5 الــی 6 نمایشــگاه حداقــل حضــور 
دارنــد. همــه شــاید بــه هــر 11 نمایشــگاه نرویــم. امــا تیــم بــه 

ــد.  ــر می زن ــه س ــه هم ــد ب ــورت هدف  من ص
در ایــن کمیتــه حتــی اصــول برخــورد و صحبــت در نمایشــگاه 
نقــد و بررســی می شــود و اصــول آمــوزش داده می شــود. 
زمــان در نمایشــگاه بســیار مهــم و کوتــاه اســت. آنجــا کار، کار 
حرفــه ای اســت. بــرای مــا شــاید گردشــگری جدیــد و نــو اســت. 
ــد  ــن عرصــه دارن ــی در ای ــابقه طوالن ــر س ــا کشــورهای دیگ ام
ــزان  ــه می ــما چ ــه ش ــد ک ــت اول می فهمن ــان نشس و در هم

ــه ای هســتید.  حرف
پــس زمانی کــه می گوییــم برگــزاری نمایشــگاه را بــه مــا 
یــک  بــه  آن  برگــزاری  واگــذاری  پیشــنهادمان  بســپارید، 
ــخص!  ــه ش ــه ب ــت، ن ــه اس ــر و اندیش ــک تفک ــه ی ــه، ب جامع
جامعــه تورگردانــان یــک نفــر نیســت، مــن نوعــی نیســتم! یــک 
ــه  ــادی را تجرب ــه نمایشــگاه های زی ــد ک ــه حضــور دارن مجموع

ــد.  ــه کنن ــتند، چ ــد هس ــد و بل کردن
ــات  ــروه تحقیق ــم؟ گ ــا بروی ــه کج ــود ک ــن ب ــما ای ــش ش پرس
ــرکت  ــده و ش ــزار کنن ــور برگ ــازار کش ــان ب ــه تورگردان جامع
کننــده گان را بررســی می کنــد و بعــد مشــخص می کنــد 
کــه آیــا برویــم یــا خیــر؟ فرهنــگ، جمعیــت همــه چیــز مــورد 
تحقیــق قــرار می گیــرد. روی تمــام نمایشــگاه هایی کــه در 
ــگاه ورود  ــود و آن ــق می ش ــدا تحقی ــم ابت ــرکت می کنی آن ش
ــد  ــدم بای ــن ق ــالمت، اولی ــگری س ــورد گردش ــم. در م می کنی
ــد  ــی بای ــگاه دب ــد. در نمایش ــان باش ــگاه عم ــه نمایش ورود ب
حضــور پیــدا کنیــم. کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس را بایــد 
ــه  ــن ب ــد رفت ــدی بای ــدف بع ــد. ه ــود بگذاری ــه خ ــدف اولی ه
ــن کشــورها نســبت  آذربایجــان و ارمنســتان باشــد. حضــور ای
ــا  ــاد اســت. توجــه داشــته باشــید، م ــر زی ــه کشــورهای دیگ ب

ــال  ــد س ــویم، چن ــن ش ــازار چی ــتیم وارد ب ــه می خواس زمانی ک
طــول کشــید. مــا چنــد مــاه قبــل از کرونــا در چیــن بودیــم. مــا 
51 کشــور بــه چیــن بردیــم. و بــا 135 شــرکت بــزرگ چینــی 
ــر کل هــای  ــای مونســان و تیمــوری و مدی ــرارداد بســتیم. آق ق
ــازاری  ــازار بزرگــی اســت. ب ــازار چیــن ب ــا مــا آمدنــد. ب وقــت ب
ــه  ــرای رســیدن ب ــون خروجــی داردو... ب ــه 150 میلی اســت ک
ــد و  ــه وارد ش ــق و آگاهان ــا تحقی ــد ب ــت بای ــدف درس ــازار ه ب
صبــر داشــت. اگــر بــا تحقیــق ورود کنیــد و هزینه هــای 
درســت زمانــی و مالــی داشــته باشــید، مــی توانیــد بــه مقصــود 

ــید. ــد برس و مقص

مواخره

ــزی و  ــه ری ــه برنام ــاز ب ــی نی ــای بین الملل ــور در رویداده حض
ــه  ــدف و برنام ــی ه ــخص دارد. ب ــن و مش ــذاری روش هدف گ
شــرکت کــردن در حتــی بهتریــن و پربازده تریــن رویــداد 
ــل  ــی حاص ــده و ب ــه ش ــت مواج ــا شکس ــد ب ــی می توان جهان
ــر و درســت داشــته باشــیم  ــرای آن کــه حضــوری موث باشــد. ب
ــب ورود را  ــد تمامــی جوان ــدادی بای ــه هــر روی پیــش از ورود ب
بررســی کــرده و نفــع خــود را از ورود بــه آن رویــداد بســنجیم. 
ــم  ــن ه بتوانی ــا ای ــت رویداده ــن دس ــرکت در ای ــر ش ــالوه ب ع
ــد  ــلما می توان ــم مس ــاد کنی ــور ایج ــابه در کش ــدادی مش روی
ــن  ــد.جدای از ای ــته باش ــور داش ــرای کش ــت آوردی کالن ب دس
بحــث کــه می توانــد خــود تبلیغــی موثــر در بازشناســایی 
ــه  ــه جهانیــان باشــد. پتانســیل های کشــور را بیشــتر ب ایــران ب
ــر  ــراودات موث ــب م ــد موج ــن می توان ــد و همچنی رخ می کش
ــن از  ــک گرفت ــردد. کم ــدت گ ــی طوالنی م ــاد ارتباطات و ایج
ــه حضــور در  ــه تجرب ــان بخــش خصوصــی، ک ــات متولی تجربی
نمایشــگاه های بین المللــی بســیاری را داشــته اند و ســپردن 
ــه  ــان دارای تجرب ــه متولی برگــزاری اینچنیــن نمایشــگاه هایی ب
ــران  ــگاه ای ــدن نمایش ــی ش ــرای بین الملل ــی ب ــد راه می توان
ــات،  ــه در ارتباط ــات بلک ــا در کلم ــه تنه ــی ن ــد. بین الملل باش

ــت!  ــار و کیفی اعتب
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مقدمه

ــالمی،  ــورهای اس ــالمت کش ــی س ــره بین الملل ــن کنگ  پنجمی
بــا حمایــت وزارتخانه هــا و تشــکل های بین المللــی فعــال 
ــی  ــخ 16 ال ــالمت در تاری ــگری س ــالمت و گردش ــوزه س در ح
ــان مــاه در شــهر تهــران برگــزار شــد. رویــدادی کــه در  18 آب
پنجمیــن ســال متوالــی) یــک ســال بــه جهــت اپیدمــی کرونــا 
بــه تعویــق افتــاد.( پررنگ تــر و پرشــورتر برگــزار شــد. در کنــار 
تمامــی حواشــی و انتقــادات مثبــت و منفــی کــه داشــت ایــن 
ــوان  ــه عن ــران، ب ــه ای ــه داد ک ــن عرص ــاالن ای ــه فع ــد را ب نوی
برگــزار کننــده ایــن رویــداد، مــورد توجه بســیاری از کشــورهای 
مســلمان و حتــی کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا قــرار گرفتــه 

اســت. 
گفتگــوی پیــش رو، پیرامــون برگــزاری کنگــره، بــا آقــای 
مجیــد زنگویــی؛  دبیــر کل مرکــز توســعه گردشــگری ســالمت 
ــالمت  ــگری س ــن گردش ــس انجم ــالمی و رئی ــورهای اس کش
ــه  ــه سفرنویســان صــورت گرفت ــه همــت مجل اســتان تهــران ب
اســت تــا حرف هــای نگفتــه در راســتای برگــزاری ایــن رویــداد 

ــوار بشــنویم. ــن بزرگ ــان ای ــزرگ را از زب ب

لطفــا کمــی در خصــوص ایــن کنگــره توضیــح بدهیــد و 
بفرمائیــد سیاســت برگــزاری آن بــه چــه صورت اســت 

و چــه اهدافــی را دنبــال می کنیــد؟

اتفاقــات  این کــه می بینــم یک ســری  از  واقعــا خوشــحالم 
جدیــد در حــال رخ دادن در حــوزه ی گردشــگری ســالمت 
اســت. مــا از اواخــر ســال 1394 کــه وارد موضــوع شبکه ســازی 
گردشــگری  حــوزه ی  بین المللــی  فعالیت هــای  بحــث   و 
ســالمت شــدیم، پیش بینــی همچیــن روزی را می کردیــم. 
ــه از  ــود، ک ــاور ب ــل ب ــع غیرقاب ــا آن موق ــرای خیلی ه ــاید ب ش
ایــران، یک ســری اتفاقــات و جریــان ســازی هــای بیــن المللــی 
ــا  ــرد و کشــورها ب در حــوزه ی گردشــگری ســالمت شــکل بگی
فعالیتهــای مرکــز توســعه گردشــگری ســالمت کشــورهای 
اســالمی یــا همــان HTDC  همــراه شــوند و فعالیتهــای ایــن 

ــد.  ــت رصــد کنن ــا دق ــی را ب ــن الملل ســاختار بی
ــن  ــره بی ــن کنگ ــم در پنجمی ــروزش را ه ــور و ب ــه ی ظه نمون
از   . بودیــم  اســالمی شــاهد  المللــی ســالمت کشــورهای 
ــازی  ــا مج ــوری و ی ــش حض ــه در بخ ــف چ ــورهای مختل کش
اعــالم مشــارکت کردنــد. بــه هــر حــال اینکــه ایــن خودبــاوری 
ــالمت  ــگری س ــوزه ی گردش ــای ح ــه فعال ه ــده ک ــاد ش ایج
ــی  ــت م ــایه حرک ــورهای همس ــای کش ــر از مرزه ــد فرات دارن
کننــد و نگاه هایشــان را بلندتــر و بزرگ تــر کرده انــد بــرای 
ــه  ــم همیش ــد کردی ــا تاکی ــت. م ــش اس ــذت بخ ــن ل ــود م خ
در  هیچــگاه   HTDC مجموعــه  می کنیــم  تاکیــد  بــاز  و 
ــب  ــذا رقی ــرده و ل ــدام نک ــاران اق ــرش بیم ــزام و پذی ــوزه اع ح

بخشــهای خصوصــی نیســت. مــا وظیفه مــان شبکه ســازی 
در  ســالمت،  گردشــگری  بــا  مرتبــط  جریان ســازی های  و 
کشــورهای اســالمی  اســت. و ایــران، یکــی از کشــورهایی اســت 

کــه از ایــن موضــوع بهره بــرداری می کنــد. 
ــت و دارد  ــتقر اس ــران مس ــاختار، در ای ــن س ــه ای ــا این ک قاعدت
ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــتر ب ــای  آن بیش ــد، مزای ــت می کن فعالی
ــی خــب براســاس آن اهــداف و برنامه هــای  ــران می رســد. ول ای
مــا، بــه ایــن شــکل نیســت کــه کشــورهای دیگــر از ایــن موضوع 

منتفــع نباشــند. همــه بایــد از ایــن فضــا اســتفاده کننــد.
ــش را از  ــی فعالیت ــره ی ســالمت کشــورهای اســالمی زمان کنگ
ــان  ــام فعالیت ش ــال تم ــور ها، عم ــه ی کش ــه هم ــت ک ــر گرف س
را متوقــف کــرده بودنــد. بــه همیــن دلیــل، مــورد توجــه اقصــی 
ــی در  ــای اجرای ــت. در HTDC فعالیته ــرار گرف ــا ق ــاط دنی نق
ــرعت  ــت و س ــا جدی ــالمت ب ــگری س ــالمت و گردش ــوزه س ح
پیــش مــی رود و هــر روز ابعــاد ایــن فعالیتهــا در حــوزه هــای 
ــی  ــه های ــه برنام ــد . از جمل ــی یاب ــترش م ــی گس ــن الملل بی
ــاالن  ــت فع ــد نشس ــزار ش ــز برگ ــت مرک ــا مدیری ــرا ب ــه اخی ک

ــث در  ــرب هل ــا ع ــان ب ــورها همزم ــالمت کش ــگری س گردش
ــم  نشســت مجــازی شــبکه ســازی  ــد از آن ه ــود و بع ــی ب دب
تجــاری فعــاالن حــوزه گردشــگری و گردشــگری ســالمت اروپــا 
و کشــورهای اســالمی بــود کــه بــا مدیریــت HTDC برگــزار 
گردیــد. برنامــه هــای پیــش رو کــه بــاز هــم بــا موضــوع شــبکه 
ــن  ــگاه بی ــش و نمایش ــت همای ــدام اس ــت اق ــازی در دس س
المللــی بیمارســتانهای خصوصــی یــا همــان IPH 2022 اســت 

ــاه 1401 برگــزار خواهــد شــد.  کــه در مــرداد م
اتفاقاتــی از ایــن دســت،  گامــی بــه ســوی موضــوع برند ســازی 
ظرفیت هــای درمانــی اســت. نبایــد فرامــوش کنیــم کــه 
ــلمان  ــورهای مس ــی از کش ــران و در خیل ــا در ای ــفانه م متاس
ــن  ــاید در ای ــه ش ــه ک ــز ترکی ــه ج ــتانی نداریم.ب ــد بیمارس برن
بخــش بــه میزانــی بهتــر از ســایر کشــورهای مســلمان فعالیــت 
داشــته باشــد. ایــن یکــی از نقــاط ضعفــی بــود کــه مــا نســبت 
ــه آن  ــم راجــع ب ــم حاضری ــم و اعــالم کردی ــف بودی ــه آن واق ب
ســرمایه گذاری کنیــم کــه ایــن اتفــاق شــکل بگیــرد. بنابرایــن 
کردیم.قطعــا  عمومــی  اعــالم  و  طراحــی  را   IPH رویــداد 

گفت گو با مجید زنگویی در خصوص
پنجمین کنگره بین المللی سالمت کشورهای اسالمی، رویداد گردشگری سالمت و حواشی 

نمایشگاه بین المللی گردشگری
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ــداد  ــن روی ــور در ای ــت حض ــا جه ــر دنی ــتانها از سراس بیمارس
ــی  ــتان های خصوص ــه بیمارس ــدو از جمل ــد ش ــوت خواهن دع
ایــران و بیمارســتان های خصوصــی کشــور ترکیــه نیــز در ایــن 
موضــوع دخیــل خواهنــد بــود. بــا حــوزه ی کشــورهای مختلــف 
بیمارســتانی  حــوزه ی  بــا  مرتبــط  انجمن هــای  همچنیــن 
کشــورها در حــال مذاکــره هســتیم. از انجمنهــای بیمارســتانی، 
نشــریه های مرتبــط بــا ایــن حــوزه  تخصصــی  ومراکــز درمانــی  
ــی و  ــورهای اروپای ــا کش ــه ت ــرب گرفت ــه ع ــورهای اتحادی کش
همینطــور هندوســتان تــا کنــون در خصــوص مشــارکت در ایــن 

ــد.  ــداد اعــالم آمادگــی داشــته ان روی

هــدف شــما بیشــتر بــر درمــان اســت یــا گردشــگری؟ 
ــن  ــه ای ــاره ب ــم اش ــان ه ــه در صحبت هایت ــرا ک چ
موضــوع داشــتید کــه بحــث برندســازی بیمارســتان ها 
ــت  ــی اس ــی از توجهات ــی یک ــای درمان و مجموعه ه
ــن  ــاب ای ــن ب ــئوال را م ــن س ــد. ای ــما داری ــه ش ک
می پرســم کــه یک ســری انتقــادات بــه ســبک 
ــال  ــگری امس ــگاه گردش ــن نمایش ــزاری پانزدهمی برگ
ــت های  ــری و نشس ــث ارتباط گی ــما در بح ــط ش توس
ــود.  ــاده ب ــاق افت ــا اتف ــرای آژانس داره ــگری ب گردش
ــم  ــت. می خواه ــفاف  اس ــی ش ــان خیل ــما رویکردت ش
بدانــم بــه کــدام ســمت اســت درمــان یــا گردشــگری؟

مــا تــا کنــون نشســت B2B بــرای آژانس دارهــا برگــزار نکــرده 
ــی  ــوم عموم ــگری )در مفه ــش گردش ــوال در بخ ــا اص ــم. م ای
ــا اکنــون ورود مســتقیم و جــدی  آن کــه مــد نظــرم اســت.( ت
ــوده،  ــر موضــوع گردشــگری ســالمت ب ــان ب نداشــتیم. تمرکزم
امــا آنچــه کــه در مرکز توســعه گردشــگری ســالمت کشــورهای 
ــت.  ــازی اس ــر شبکه س ــت، تفک ــی اس ــور اجرای ــالمی مح اس
یعنــی شــما در هــر صنعــت خــاص، در مــورد شبکه ســازی چــه 
اقدامــات و چــه برنامه هایــی را پیش بینــی می کنیــد؟ ایــن 
فقــط منحصــر بــه حــوزه ی گردشــگری و گردشــگری ســالمت 
نمی شــود. مــا االن ایــن شــیوه را روی صنایــع مختلــف در 
قالــب مشــاور پیاده ســازی می کنیــم. اصــال این کــه شــما 
ــروع  ــا ش ــد، از کج ــت می کنی ــازی صحب ــه شبکه س ــع ب راج
ــه  ــش چ ــزار های ــد، اب ــدا می کن ــه پی ــوری ادام ــود؟ چط می ش
ــه  ــد؟ چگون ــدا می کن ــه اســتمرار پی ــی هســتند؟ چگون چیزهای
ــد  ــد از آن بهره من ــما می توانی ــور ش ــود؟ و چط ــترده می ش گس

ــور وارد  ــما چط ــه ش ــت ک ــن اس ــوع ای ــن موض ــوید؟ بنابرای ش
موضــوع شبکه ســازی می شــوید؟ شــما چطــور بازیگرهــای 
ــک  ــرای ی ــه ب ــرای این ک ــد؟ ب ــر می کنی ــی را درگی بین الملل
هــدف مشــترک، باهــم همــکاری کننــد و بــرای یکدیگــر ایجــاد 

ظرفیــت کننــد. 
مــا در پانزدهمیــن نمایشــگاه گردشــگری در همراهی بــا عزیزان 
وزارت گردشــگری و ســتاد اجرایــی رویــداد، وارد همــکاری 
ــا  ــی ب ــا حت ــی م ــزده روزه، یعن ــان پان ــک زم ــا در ی شــدیم. ام
ســر شــبکه های مرتبــط بــا حــوزه ی گردشــگری بــا آن مفهــوم 
عــام اش خیلــی فرصــت ارتبــاط گیــری گســترده نداشــتیم. در 
حــوزه ی گردشــگری ســالمت ، تمــام دنیــا مــا را می شناســند. 
ــالمی  ــورهای اس ــا، کش ــا، آفریق ــکا، اروپ ــد در آمری ــما بروی ش
ــورت  ــگری به ص ــوزه ی  گردش ــا در ح ــند، ام ــه می شناس هم
ــا واســطه  ــن مســیر ب ــا کنــون فعالیــت جــدی در ای عــام اش ت

ــه اســت. HTDC صــورت نگرفت
باشــد،  بــه توســعه  اگــر در آینــده، موضوعــات مربــوط   
ــام اش ورود  ــوم ع ــه مفه ــم ب ــگری ه ــت در گردش ــن اس ممک
ــت  ــه موضــوع شبکه ســازی صحب ــی راجــع ب ــی وقت ــم. ول کنی
ــه اســت. مخصوصــا  ــر و پر هزین ــک پروســه زمان ب ــم، ی می کنی
ــای  ــد راهکاره ــد بتوانی ــما بای ــی! ش ــازی های بین الملل شبکه س
تامیــن منابــع مالــی را برایــش تعریــف کنیــد. یعنــی خیلــی کار 
ســاده ای نیســت. بنابرایــن موضــوع گردشــگری در مفهــوم عــام 
ــوده اســت. موضــوع، گردشــگری  ــا نب ــت م ــون در اولوی ــا کن ت
ــده  ــف ش ــه تعری ــاخه هایش ک ــر ش ــا آن زی ــوده، ب ــالمت ب س
ــتی و  ــگری تندرس ــی، گردش ــگری درمان ــل گردش ــت. مث اس

ــره.  غی
ــا در  ــب م ــه از جان ــه ک ــم، آنچ ــد می کن ــم تاکی ــاز ه ــس ب پ
پانزدهمیــن نمایشــگاه گردشــگری اتفــاق افتــاد، ایــن موضــوع 
ــزاری  ــتاد برگ ــا س ــا ب ــکاری م ــیوه هم ــدی ش ــه بع ــود . نکت ب
نمایشــگاه و خدمــات تعهد شــده از جانب ما بود کــه در دوبخش 
ــاری و  ــت تج ــن نشس ــازی و همچنی ــگاه مج ــزاری  نمایش برگ
ــود. در بخــش نشســت تجــاری  ــف شــده ب ضیافــت شــام تعری
ــا  کلیــه هزینــه هــای مرتبــط توســط HTDC در همــکاری ب
ــزاری نمایشــگاه ها IROXPO  پرداخــت  ــن برگ ســامانه آنالی
شــد و در بخــش نمایشــگاه مجــازی نیزمــا تســهیالت خاصــی را 
بــرای کلیــه مشــارکت کننــدگان بخــش مجــازی نمایشــگاه در 
نظــر گرفتیــم کــه ایــن خدمــات در طــول ســال تعریــف شــده 
و ادامــه خواهــد داشــت.  ایــن کــه آیــا مــا در نشســت تجــاری 

ــر  ــا در نظ ــت B2B ب ــک نشس ــم ی ــال تنظی ــب به دنب آن ش
گرفتــن کلیــه جزئیــات برگــزاری نشســت هایــی از ایــن دســت 
بودیــم؟ جــواب بــا توجــه بــه زمــان محــدود و عــدم دسترســی 
بــه اطالعــات میهمانــان خارجــی رویــداد خیراســت. ایــن 
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــز م ــف مرک موضــوع اصــوال در شــرح وظای
ــاالن حــوزه گردشــگری  ــرای فع ــگان ب ــی رای مســئولیت خدمت
نبــوده و نیســت لیکــن ســعی مــا بــر ایــن بــود کــه در همراهــی 
بــا دوســتانمان در وزارت گردشــگری و ســتاد برگــزاری خدمــات 
متفــاوت تــری را بــرای مشــارکت کننــدگان نمایشــگاه نســبت 
ــه ســالهای گذشــته ایجــاد نماییــم کــه ایــن موضــوع کامــال  ب
مشــهود بــود. ضمــن اینکــه دقیقــا در همــان زمــان مــا در حــال 
ــم  ــی ه ــاالن گردشــگری ســالمت در دب ــزاری نشســت فع برگ
ــت  ــان مدیری ــات همزم ــی ســعی شــد همــه موضوع ــم ول بودی
شــود. یعنــی مــا بــا توجــه بــه شــرایطی کــه خدمتتــان عــرض 
ــی  ــم. یعن ــوت کردی ــط را دع ــای مرتب ــم بازیگره ــردم ، آمدی ک

ــن  ــم ای ــان انجــام دهی تنهــا کاری کــه می توانســتیم در آن زم
بــود کــه بازیگرهــای ایــن صنعــت را، آنهایــی را کــه می تواننــد 
بــا هــم تعریــف همــکاری کننــد، دعــوت کنیــم. ســعی کردیــم 
در آن شــرایط بــه نحــوی ایجــاد ارتبــاط بیــن آنهــا را تســهیل 
کنیــم. خیلــی از مذاکــرات بــا مدیریــت همــکاران مــا در همــان 
شــب اتفــاق افتــاد، امــا راجــع بــه موضــوع شــبکه ســازی، یــک 
ــث  ــن مبح ــه وارد ای ــرادی ک ــد. اف ــر بگیری ــه ای را در نظ نکت
ــد داشــته باشــند.  ــی هــم بای می شــوند، یــک انگیزه هــای درون
ــد کــه مرکــز توســعه گردشــگری ســالمت  ــب اســت بدانی جال
کشــورهای اســالمی، تمــام هزینه هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع 
را پرداخــت کــرده و عایــدی هــم از ایــن جریــان نداشــته اســت. 
ــود  ــم، می ش ــالم کنی ــا اع ــم ت ــه کردی ــا هزین ــا صرف ــی م یعن
خدمــات جدیــدی را در برگــزاری نمایشــگاه هایــی از این دســت 
تعریــف کــرد  . و در همــان تایــم کوتــاه تیــم را تعریــف کردیــم، 
تــا نهایــت بهره بــرداری را بتوانیــم داشــته باشــیم.  البتــه قطــع 
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بــه یقیــن شــما در یــک زمــان پانــزده روزه اتفــاق بــی نقصــی 
ــه  ــاز ب ــدادی نی ــن روی ــک همچی ــد. ی ــم بزنی ــد، رق را نمی توانی

زمــان و حمایــت دولــت هــم دارد. 
البتــه الزم اســت ذکــر کنــم، بــه حرف هایــی کــه زدیــم متعهــد 
هســتیم. آنجــا اعــالم کردیــم، کســانی که در نمایشــگاه شــرکت 
می کننــد، چنانچــه در بخــش مجــازی شــرکت کننــد، در طــول 
ــن  ــان ای ــه خواهیــم کــرد، هم چن ــی ارائ ــه  آنهــا خدمات ســال ب
ــان  ــه اســت. از بخــش حضــور رایگان ش ــال ارائ ــات در ح خدم
در کارگاه هــای آموزشــی گرفتــه تــا حضورشــان در ایونت هــای 
مختلفــی کــه برگــزار خواهدشــد.  مثــاًل مــا 24 فوریــه نشســت 
ــا و کشــورهای اســالمی داشــتیم و  B2B مجــازی را بیــن اروپ
غرفــه داران مجــازی نمایشــگاه امــکان حضــور رایــگان در ایــن 
نشســت تجــاری را داشــتند.قطعا ایــن خدمــات ادامــه خواهــد 
داشــت و بــرای حضــور ایــن عزیــزان در رویدادهــای بعــدی هــم 

ــم.  شــرایط خــاص در نظــر می گیری

ــن  ــد و م ــاره کردی ــازی اش ــث شبکه س ــه بح ــما ب ش
ــوق  ــمت س ــن س ــه ای ــان را ب ــم مصاحبه م می خواه
دهــم. یــک انتقــادی کــه در مــورد پانزدهمیــن 
نمایشــگاه گردشــگری وجــود دارد،)البتــه شــما شــفاف 

ســازی کردیــد و برمی گــردد بــه کمبــود زمــان و حــاال 
فرصــت محــدودی کــه وجــود داشــت.( قضیــه بحــث 
ــد  ــار دارن ــا انتظ ــت. خیلی ه ــزاری اس ــیوه ی برگ ش
ــال در  ــد، قب ــل باش ــد قب ــزاری مانن ــیوه ی برگ ــه ش ک
ــر  ــه ه ــود ک ــده ب ــف ش ــا تعری ــم ه ــه مراس این گون
نفــر در میــز مجــزا بــود و دوســتان می رفتنــد و 
ــار  ــن انتظ ــد و ای ــت می کردن ــر صحب ــا یکدیگ ــا ب آنج
عمــوم دوســتان بــود کــه می خواســتند بــه ایــن شــیوه 
باشــد. شــاید ایــن کمبود زمــان، شــرایط برگــزاری و آن 
تفکــری کــه شــما پشــت اش داشــتید، باعــث شــد، مــا 
بــه ایــن ســوال برســیم کــه علــت شــیوه ی برگــزاری 
چــه بــوده؟ شــما کــه بــه عنــوان پرچــم دار ایــن گونــه 
رویدادهــا، در ایــران شــناخته می شــوید )چــه در 
ــا ســال آینــده  عرصــه بین المللــی و چــه داخلــی.( آی
می توانیــم از شــما ایــن انتظــار را داشــته باشــیم کــه 
ــتانی و  ــا بیمارس ــه صرف ــگری ن ــاالن گردش ــش فع نق
مجتمع هــای درمانــی، در رویدادهــای شــما دو چنــدان 
ــا  ــه آنه ــبکی ک ــه س ــت های B2B ب ــود و نشس ش

ــا خیــر؟ ــی شــود ی ــد، اجرای ــل دارن تمای

ــه دو موضــوع اشــاره  ــه ســئوال شــما ب الزم اســت در جــواب ب
کنــم. موضــوع اول این کــه بــاز هــم تاکیــد می کنــم، مــا 
ــتیم  ــگری نیس ــی گردش ــگاه بین الملل ــده  نمایش ــزار کنن برگ
ــا در وزارت گردشــگری  ــد از دوســتان م ــول را بای ــن ق پــس ای
ــی  ــه مســتحضر هســتید، وقت ــه دوم این ک ــید. نکت ــته باش داش
ــای  ــد، هزینه ه ــزار می کنی ــی را برگ ــن چنین ــت های ای نشس
ــا انتظــار ایــن  ــه سیســتم تحمیــل می شــود، قاعدت ســنگینی ب
ــای  ــا بخش ه ــت ی ــَه.  ... دول ــن هزین ــث تامی ــه در بح ــت ک اس
ــی  ــای خصوص ــورد بخش ه ــد. در م ــارکت کنن ــی مش خصوص
ــات  ــا خدم ــا ب ــون این ه ــگری، چ ــوزه ی گردش ــا ح ــط ب مرتب
جدیــد آشــنا نبودنــد، قاعدتــا در بخــش هزینــه، محتــاط عمــل 
ــختی  ــه س ــگری ب ــوزه ی گردش ــاالن ح ــی فع ــد. یعن می کردن
ــه  ــد چ ــگری بودن ــگاه گردش ــارکت در نمایش ــه مش ــر ب حاض
ــداد.  ــی روی ــات جانب ــت خدم ــه جه ــه پرداخــت هزین برســد ب
ــای  ــزاری رویداده ــه برگ ــن در زمین ــرات بنیادی ــن تغیی بنابرای
تجــاری نیــاز بــه زمــان هــم دارد. برگــزاری یــک نشســت جاری 
جانبــی و ضیافــت شــام در راســتای مســئولیتهای برگزارکننــده 
رویــداد نبــوده و همچیــن تعهــدی نداشــته و اضافــه بــر 
ــن  ــه ای ــت. اابت ــده اس ــف ش ــگاه تعری ــول نمایش ــات معم خدم
حساســیت نســبت بــه نشســت تجــاری جانبــی نمایشــگاه کــه 
صرفــا بــه مــدت 3 ســاعت برگــزار شــد حاکــی از اهمیــت ایــن 
موضــوع بــرای مشــارکت کننــدگان نمایشــگاه بــوده کــه قطعــا 

ــا اهمیــت اســت. ب
ــن موضــوع  ــه صــورت جــدی وارد ای ــر وزارت گردشــگری ب اگ
شــود و کمــک کننــده باشــد، ایــن رویــداد بــه قطــع ســال آِینده 
نیــز بــا کیفیــت بهتــر و در ابعــادی گســترده تــر برگــزار خواهــد 
ــه  ــا دارم، کال ب ــه وزارتخانه ه ــدی ب ــاد ج ــک انتق ــن ی ــد. م ش
بخــش دولــت! مشــارکت دولــت صرفــادر جهــت تسهیل ســازی 
ایــن امــور اســت. ایــن خــوب اســت، خیلــی هــم خــوب اســت. 
در دولــت جدیــد داریــم می بینیــم کــه دوســتان فعالتــر عمــل 
ــه ی  ــا نقط ــا واقع ــحالی دارد. ام ــای خوش ــا ج ــد. واقع می کنن

موعــود نیســت کــه شــما بگوییــد، دیگــر عالــی شــد. 
و  فرهنگی،هنری،گردشــگری  میــراث  وزارت  دولــت، 
بهداشــت و درمــان   و وزارت  ،وزارت صمــت  صنایع دســتی، 
ــن شــیوه  منفعــل ورود کــه  ــد. ای ــا کنن ــی ایف ــد نقــش فعال بای
ــه درد  ــا ب ــم، واقع ــوی می کنی ــت معن ــا حمای ــا صرف ــد م بگوین
ــم  ــار داری ــا انتظ ــورد. م ــکل ها نمی خ ــی و تش ــش خصوص بخ

ــد. ــا کن ــر ایف ــش موث ــت نق ــه دول ک
مخصوصــا در بخــش گردشــگری کــه بخشــی اســت بــا 
ــه حمایــت دولــت دارد.  مشــکالت فــراوان مالــی، قطعــا نیــاز ب
البتــه کــه مــن ایــن را قلبــا می گویــم. از رویکــرد شــخص آقــای 
شــالبافیان در ایــن موضــوع، خیلــی خوشــحالم! به هرحــال 
ــرد  ــع محــدود و در شــرایطی ســخت ســعی ک ــا مناب ایشــان ب
ــن  ــا ای ــود . ام ــم ب ــق ه ــد و موف ــم بزن ــات را رق ــن اتفاق بهتری
ــرم  ــر محت ــی باشــد. یعنــی وزی ــزی نیســت کــه کاف ــا چی واقع
گردشــگری بایــد واقعــا بــرای ایــن موضــوع ســرفصل بودجــه ی 
خــاص قــرار دهد.زمانــی کــه شــما داریــد دربــاره ی برندســازی 
ــی در  ــا حت ــالمت ی ــگری س ــا گردش ــگری ی ــوزه ی گردش ح
ــمت آن  ــک قس ــد، ی ــت می کنی ــازی  صحب ــبکه س ــه ش زمین
ــن  ــالمی در ای ــوری اس ــی جمه ــه زمان ــت. در چ ــات اس تبلیغ
حوزه هــا، تبلیغــات بین المللــی انجــام داده اســت؟ هیــچ وقــت. 
ــر  ــن خــال را پ ــن جنــس، می تواننــد ای ــی از ای پــس رویدادهای
کنــد. بــه شــرطی کــه دولــت نســبت بــه ایــن موضــوع اهتمــام 
ورزیــده و جدیــت بیشــتری بــه خــرج دهــد. بــاور کنیــد خیلــی 
ــم الزم نیســت  ــدی ه ــه  نق ــی بعضــا هزین ــدارد. حت ــم کار ن ه
پرداخــت کننــد. از امکانــات موجودشــان اســتفاده کننــد. مگــر 
صنایع دســتی،  و  فرهنگی،هنری،گردشــگری  میــراث  وزارت 
هتــل نــدارد؟ چــرا نمی آیــد در رویدادهایــی کــه در هــر 
حــوزه ای، چــه گردشــگری چــه گردشــگری ســالمت، امکانــات 
خــودش را در اختیــار بگــذارد؟ مگــر دولت هــای دیگــر ایــن کار 
ــف،  ــور های مختل ــان از کش ــم برایت ــن می توان ــد؟ م را نمی کنن
مثــال بزنــم کــه ایــن تســهیالت وجــود دارد. همیــن االن راجــع 
ــم  ــم اس ــالمی، می توان ــورهای اس ــالمت کش ــره ی س ــه کنگ ب
چنــد کشــور را برایتــان بیــاورم کــه از آنهــا درخواســت برگزاری 
ــات  ــم امکان ــدام ه ــر ک ــم! ه ــورها را داری ــره در آن کش کنگ
ــس  ــه رئی ــود ک ــان ب ــور عم ــش کش ــد. مثال ــان را دارن خودش
اتــاق بازرگانــی عمــان در کنگــره رســما ایــن موضــوع را اعــالم 
کــرد. در ایــران ایــن اتفاقــات نمی افتــد و الزم اســت کــه ایــن 
اتفاقــات رقــم بخــورد. بنابرایــن، ایــن کــه انتظــار داشــته باشــیم 
ــگاه  ــانزدهمین نمایش ــا ش ــط ب ــات مرتب ــده خدم ــال آین در س
گردشــگری دقیق تــر، درســت تر و حرفه ای تــر جلــو بــرود، 

انتظــار بــه جایــی اســت.
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جمع بنــدی مــن ایــن اســت، شــما تمایــل بــه برگــزاری 
 B2B ــت های ــتانداردتر نشس ــر و اس ــی حرفه ای  ت خیل
ــش را  ــد و امکان ــی داری ــی و بین الملل ــطح داخل در س
ــی  ــش دولت ــای بخ ــث حمایت ه ــا بح ــد، ام ــم داری ه
ــگری و  ــری، گردش ــراث فرهنگی،هن ــه ی می و وزارتخان
صنایع دســتی و همینطــور انتقــاد از عــدم حمایت هــای 
بخــش خصوصــی داریــد. امیدواریــم در ســال پیــش رو 
ــره  ــی کنگ ــر بین الملل ــی و تاثی ــد. خروج ــر باش بهت
ــن دو  ــد؟ ای ــی می کنی ــه ارزیاب ــگاه را چگون و نمایش

رویــداد چــه خروجــی داشــتند؟

ــم.  ــرض کن ــان ع ــد، خدمتت ــول مان ــه مغف ــه ای را ک اول نکت
همــه ی انتقــادات مــن نســبت بــه دولــت را شــنیدید، ولــی نــگاه 
واقــع بینانــه ایــن اســت کــه بــر طبــق شــواهد و تجــارب دولتهــا 
ــه نقطــه مطلــوب بخــش خصوصــی  در ایــن مســیر هیچــگاه ب
ــاه  ــم انداز کوت ــاد ،چش ــل زی ــه دالی ــل ب ــند . حداق ــی رس نم
ــم. مشــکالت  ــن موضــوع نمی بین ــت در ای ــرای موفقی ــی ب مدت

ــره.  ــده اش و غی ــی های پیچی ــت، بروکراس ــی دول مال
ــم.  ــی می بین ــش خصوص ــت بخ ــات را در دس ــخصا راه نج ش
ــر وارد  ــر و موثرت ــد جدی ت ــی بای ــش خصوص ــود بخ ــی خ یعن
ــی  ــن الملل ــره بی ــذاری کنگ ــر گ ــزان اث ــود. در خصــوص می ش
ســالمت کشــورهای اســالمی همانطــور کــه خدمتتــان عــرض 
کــردم وظیفــه مــا شــبکه ســازی و جریــان ســازی هــای بیــن 
المللــی بــوده و هســت. حاصــل ایــن جریــان ســازی را می توانید 
ــران  ــالمت ای ــگری س ــوزه ی گردش ــاالن ح ــی فع ــر فعل در تفک
ــور  ــالمت چط ــگری س ــوزه ی گردش ــاالن ح ــال فع ــد؟ اص ببینی
ــر و  ــور فک ــش چط ــال پی ــد س ــد؟ چن ــل می کنن ــر  و عم فک

ــد؟  ــل می کردن عم
وقتــی یــک فعالیــت منســجم و گســترده در حوزه ی گردشــگری 
ســالمت، از ماخــذ جمهــوری اســالمی ایــران، شــکل می گیــرد، 
ــران  ــی ای ــای درمان ــازی ظرفیت ه ــه برندس ــج ب ــا منت قاعدت
ــگری  ــعه گردش ــز توس ــای مرک ــذاری فعالیته ــر گ ــود. اث می ش
ســالمت کشــورهای اســالمی و منجملــه کنگــره هــا و نشســت 
هــای ایــن مجموعــه را بایــد از دیــدگاه مخاطبــان ایــن مرکــز 
در داخــل و خــارج کشــور جســتجو کــرد. شــما اگــر بــه  شــبکه 
ــی و  ــان داخل ــد و نظــرات مخاطب ــی رجــوع کنی ــای اجتماع ه
بیــن المللــی را ببینیــد قطعــا نشــان از وفقیتهــای بــزرگ ایــن 
ســاختار در ابعــاد بیــن المللــی دارد.ولــی قطعــا هیــچ کاری بــی 

عیــب و نقــص نیســت و ان شــاء اهلل دامنــه خدمــات و کیفیــت 
آن روز بــه روز توســعه خواهــد یافــت، . HTDC  ماموریــت ش 
ایــن اســت کــه ظرفیتهــای موجــود در حــوزه ســالمت و 
ــد.  ــی کن ــف معرف ــگری ســالمت را در کشــورهای مختل گردش
)نــه فقــط ایــران بلکــه همــه کشــورهای اســالمی را.( بنابرایــن 
ــل  ــرای همــه ی کشــور ها، قائ ــن ظرفیــت را ب ــم ای ــا می گویی م
هســتیم. ولــی قاعدتــا این کــه ایــن پایــگاه در ایــران قــرار دارد. 
ــد.  ــاد می کن ــران، ایج ــرای ای ــرد ب ــت منحصربه ف ــک ظرفی ی
ــد  ــه را  باتاکی ــن جمل ــن ای ــتیم. م ــس نیس ــب هیچ ک ــا رقی م
ــی را  ــوال رقیب ــتیم و اص ــس نیس ــب هیچ ک ــا رقی ــم. م می گوی

ــرای خودمــان متصــور نیســتیم.  ب
نــه این کــه بگوییــم مــا بــی نقــص و بــی اشــکال هســتیم، خیــر! 
برنامــه ای کــه مــا داریــم در رقابــت بــا کســی قــرار نمی گیــرد. 
کار مــا اتصــال و هــم افزایــی مجموعــه هاســت! بنابرایــن 
ــه  ــه در مســیری ک ــد، چنان چ ــد بدانن ــوزه بای ــن ح ــاالن ای فع
ــه کمکــی را  ــا هــر گون ــد. م ــرار بگیرن ــم، ق ــف می کنی ــا تعری م
کــه بتوانیــم می کنیــم. حــاال مســیر مــا چیســت؟ مســیر هــم 
ــراد نقــش خودشــان  ــی، اف ــم افزای ــی اســت. در مســیر ه افزای
ــراد  ــد. شــبکه جــای ورود اف ــا می کنن را در توســعه  شــبکه ایف
ــه  ــی ک ــی کس ــی؟ یعن ــی چ ــر یعن ــراد بالاث ــت. اف ــر نیس بالاث
ــرداری کنــد و ارزش افــزوده  فقــط می خواهــد از شــرایط بهره ب
ــه  ــما ب ــد. ش ــی نمی ده ــد. معن ــته باش ــع نداش ــرای جم ای ب
ــبکه کمــک  ــه ش ــی ب ــاظ مال ــا از لح ــد، ی ــبکه ورود می کنی ش
ــای  ــه ظرفیته ــبکه از کلی ــعه ش ــتای توس ــا در راس ــد ی می کنی
خــود اســتفاده میکنیــد. بنابرایــن آغــوش مــا بــاز اســت، بــرای 
هــر مجموعــه و هــر شــخصی کــه بخواهــد بــه شــبکه ورود کنــد 

ــد. ــرداری کن ــد و از آن بهره ب ــهیم باش ــعه ی آن س و در توس

ــال  ــدگاه در ح ــم دی ــما را می توان ــدگاه ش ــن دی ــم ای اس
توســعه بگــذارم. مــا در کشــورمان نقــاط قــوت و ضعــف 
ــگری و  ــه گردش ــف از جمل ــای مختل ــیاری در بخش ه بس
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــن نق ــم. ای ــالمت داری ــگری س گردش
بخشــی دولتــی اســت و بخشــی خصوصــی! یــک بخــش 
ــت،  ــن وزارت بهداش ــات بی ــوا و مرافع ــل دع ــم حاص ه
ــی،  ــراث فرهنگ ــکی  و وزارت می ــوزش پزش ــان و آم درم
هنری،گردشــگری و صنایع دســتی اســت. مــن در ایــن دو 
ــه کار  ــه مشــغول ب ــه عنــوان فــردی کــه فعاالن بخــش، ب

ــم. ــما را می خواه ــر ش ــزا نظ ــورت مج ــتید، به ص هس

ــه،  ــن دو وزارتخان ــای ای ــع دعواه ــد، رف ــرا بخواهی ــر نظــر  م اگ
را موضوعــی مهــم مــی دانــم ولــی معتقــدم ایــن گونــه نیســت 
کــه اگــر ایــن مشــکل حــل شــد همــه معضــالت ایــن صنعــت 
برطــرف شــود و اصــوال ســهم قابــل توجهــی در مجمــوع 
ــودش و  ــی خ ــش خصوص ــر بخ ــدارد.  اگ ــود ن ــرادات موج ای
ظرفیت هایــش را بشناســد. به نظــرم )شــاید ایــن جملــه ای کــه 
ــرار  ــا ف ــد.( م ــراد خــوش نیای ــی از اف ــذاق خیل ــه م ــم ب می گوی
ــی  ــه ضعف های ــه نقط ــه ب ــرای این ک ــم. )ب ــو می کنی ــه جل رو ب
ــن  ــب ای ــکل دارد، خ ــت مش ــم.( دول ــه نکنی ــم، توج ــه داری ک
را همــه می داننــد! اختالفــات مانــع پیشــرفت اســت، ایــن 
ــه کار  ــودش چ ــی خ ــش خصوص ــی بخ ــد! ول ــه می دانن را هم
می کنــد؟ خیلــی از بخش هــای خصوصــی مــا از موضــوع 
ــه،  ــه هزین ــا حاضــر ب گردشــگری ســالمت منتفــع هســتند، ام
بــرای توســعه ی کارشــان نیســتند. تعــداد بیمارســتان های 
ــن  ــا در همی ــت؟ این ه ــداد اس ــه تع ــد چ ــه IPD دارن ــا ک م
ــی  ــگران خارج ــدر از ورود گردش ــا چق ــب، ت ــت نامناس وضعی
ســود کســب کردنــد؟ چقــدر را خــرج توســعه کردنــد؟ چقــدر 
ــرف  ــه ص ــر ب ــال حاض ــچ. اص ــد؟ هی ــازی کردن ــرج برندس را خ
هزینــه نیســتند. حــاال اگــر از آن هــا بپرســید، مشــکل چیســت؟ 
ــال  ــت. اص ــه اس ــن دو وزارتخان ــوای بی ــکل دع ــد مش می گوین
ــاالن حــوزه ی گردشــگری  ــدارد. فع ــن موضــوع ن ــه ای ربطــی ب
ــن  ــم ای ــه شرایطشــان مشــخص اســت.تعداد ک ــا ک ســالمت م
ــه  ــت و پنج ــا آن دس ــه ب ــی ک ــکالت مال ــا و مش ــه ه مجموع
نــرم مــی کننــد بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت . امــا بخــش 
ــع  ــی وض ــر مال ــل از  منظ ــا حداق ــی م ــتانی و درمان بیمارس
ــای  ــی آورد، منته ــی را به دســت م ــول خوب مناســب تری دارد. پ
ــی  ــای قدیم ــه نیســت. تفکره ــه صــرف هزین ــب حاضــر ب مرات
این کــه، مــن چــرا بایــد هزینــه کنــم؟ هزینــه برندینــگ یعنــی 
چــی؟ هزینــه  داشــتن گواهــی نامــه در حــوزه ی اعتباربخشــی 
یعنــی چــه؟ ایــن فکرهــا قدیمــی هســتند. در حالــی کــه مــن 
معتقــدم اگــر این هــا اصــالح شــود، اصــال موضــوع دعــوای دو 
وزارتخانــه، از ســرفصل مشــکالت حــوزه ی گردشــگری ســالمت 
ــکالت  ــی از مش ــن یک ــه یقی ــع ب ــود. قط ــارج می ش ــران، خ ای

ــن نیســت.  ــا مشــکل اساســی ای اســت، ام
مشــکل اساســی از دیــد مــن ایــن اســت کــه بخش هــای 
خصوصــی، آهســته آهســته دارنــد بــا مفهــوم ورود بــه بازارهــای 
بین المللــی، نقش آفرینــی موثــر در حوزه هــای بین المللــی، 
ــر  ــکالت اکث ــوال مش ــوند. اص ــنا می ش ــره آش ــازی و غی برندس

صنایــع مــا در محــدوده جغرافیایــی کشــور، تفکــرات، راهبردهــا 
و مدیریــت خودمــان بــوده اســت. و ایــن در مــورد گردشــگری 

ســالمت هــم صــدق مــی کنــد.

ــالمت در  ــگری س ــوزه ی گردش ــاالن ح ــی از فع بعض
ــد کــه خــب مــا  حــوزه ی آژانس هــا ایــن ادعــا را دارن
در عرصــه ی بین المللــی بــه عنــوان بخــش خصوصــی، 
ــی ســی ســال اســت کــه  فعالیت هایمــان را بیســت ال
ــف  ــالمت دو ضع ــگری س ــاظ گردش ــا از لح ــم. ام داری
داریــم. یکــی همیــن کــه شــما بــه آن اشــاره کردیــد، 
ــتانی مان  ــی و بیمارس ــز درمان ــازی مراک ــث برندس بح
و دیگــری نقــش تســهیل گری دولــت در صــدور 
ــه ی  ــات در عرص ــای الزم و تبلیغ ــد و حمایت ه روادی
ــد  ــت می دانی ــدگاه را درس ــن دی ــا ای ــی؛ آی بین الملل

ــد؟ ــا پاســخی برایــش داری ی

ــرش  ــمت دیگ ــت، قس ــت اس ــدگاه درس ــن دی ــمتی از ای قس
ــط  ــد فق ــا بگوین ــتان م ــت دوس ــن اس ــت. ممک ــت اس نادرس
ــس  ــی پ ــش خصوص ــود بخ ــش خ ــردد. نق ــت برمی گ ــه دول ب
ــای  ــه بازاره ــوزه ی ورود ب ــی در ح ــش خصوص ــت؟ بخ چیس
مــا  کنــد.  رســانی  بــه روز  را  تفکــرش  بایــد  بین المللــی، 
ــه  ــراد دارد ب ــا ای ــت حتم ــدارد، دول ــراد ن ــت ای ــم دول نمی گویی
ویــژه در همیــن مــوردی کــه شــما فرمودیــد در زمینــه صــدور 
روادیــد یکــی از مشــکالت بــزرگ ماســت کــه بارهــا شــخصا بــا 
ــه مســئولیتم در انجمــن گردشــگری ســالمت اســتان  توجــه ب
تهــران در ایــن مــورد بــرای رفــع مشــکالت شــرکتهای عضــو بــا 
همکارانمــان در بخــش صــدور روادیــد در وزارت گردشــگری و 
وزارت خارجــه جلســه داشــته ام.بــر چــه کســی پوشــیده اســت 
کــه قوانیــن دولــت گاهــی در موضوعــات توســعه ای، بازدارنــده 
اســت؟ شــکی در ایــن نیســت. امــا آیــا بخــش خصوصــی بایــد 
متوقــف شــود؟ بخــش خصوصــی بایــد به خــودش و نــوآوری اش 
تکیــه کنــد. بــه نــوآوری حتــی در ارتباطــات فکــر کنــد. بــه این 
کــه چطــور می توانــد در همیــن بســتر مریــض و نامناســب رشــد 
ــد  ــول کنی ــز را موک ــما همه چی ــت، ش ــاده اس ــی س ــد. خیل کن
ــن  ــراد دارد، ای ــت ای ــراد دارد. دول ــت ای ــه بخــش دول ــه این ک ب
کــه اظهــر مــن الشــمس اســت. ولــی بخــش خصوصــی چــه کار 
ــروز  ــزان خــودش را ب ــه چــه می ــد؟ بخــش خصوصــی ب می کن
ــد،  ــه می فرمایی ــا ک ــوزه ی آژانس ه ــان ح ــت؟ در هم ــرده اس ک
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ــه آنهــا، امــا می خواهــم  حــق می دهــم! واقعــا حــق می دهــم ب
بــه شــما بگویــم، مــا در تمــام حوزه هــای اقتصــادی، نــه 
ــاز  ــالمت و...، نی ــگری س ــا گردش ــگری ی ــوزه ی گردش ــط ح فق
بــه بازنگری هــای جــدی در اســتراتژی های مان در حــوزه ی 
ــاز  ــم. نی ــوآوری داری ــه ن ــاز ب ــا نی ــم. م ــل داری ــط بین المل رواب
دانــش،  لحــاظ  از  را  خودمــان  اجرایــی  تیم هــای  داریــم 
موضوعــات بین الملــل، ارتباطــات بین الملــل و... بروزرســانی 
کنیــم. اگــر ایــن کارهــا را نکنیــم، حتــی بــا حمایــت دولــت هــم 

ــد.  ــی دوام نمی آورن ــا خیل ــی م ــای خصوص مجموعه ه

ــازی  ــن شبکه س ــعه ی ای ــرای توس ــما ب ــنهاد ش پیش
بــرای فعــاالن گردشــگری ســالمت، در دو حــوزه 

ــت؟  ــگری چیس ــی و گردش درمان

پیشــنهاد مــن بــه دوســتان ایــن اســت کــه بــه چنــد موضــوع 
دقــت و توجــه داشــته باشــند. بخــش خصوصــی کــه بخواهــد 
ــز  ــرویس هایش را متمرک ــام س ــد تم ــته باش ــد داش ــی بلن نگاه
ســرویس هایش  نمی کنــد.  ایــران  اســالمی  بــه جمهــوری 
را بین المللــی در نظــر می گیــرد. قطــع بــه یقیــن، همــه 
ــد،  ــرار می دهن ــران ق ــالمی ای ــوری اس ــرای جمه ــت را ب اولوی
ــش جــدی را در  ــازار نق ــد در آینــده  ب ــی اگــر می خواهن ول
ــان را  ــد سرویس هایش ــد، بای ــته بانش ــی داش ــوزه ی بین الملل ح
بین المللــی ببیننــد. بنابرایــن مــا بــه شــرکت هــای گردشــگری 
ــا  ــه م ــه ب ــر ک ــورهای دیگ ــه کش ــران و چ ــه از ای ــالمت چ س
در  کــه  را  ســرویس هایی  می گوییــم:  می کننــد،  مراجعــه 
نظــر می گیریــد را بین المللــی تعریــف کنیــد! شــرکت تان 
ــوزه ی  ــد در ح ــگار می خواهی ــد، ان ــف کنی ــوی تعری ــه نح را ب
ــه در  ــت کشــوری ک ــا اولوی ــد. ب ــت کنی ــه خدم ــل ارائ بین المل
آن ســاکن هســتید. اگــر در امــارات هســتید، بــا اولویــت امــارات 
اگــر در ایــران هســتید، بــا اولویــت ایــران، امــا از فرصــت ارائــع 
ــه بیمــاران در کشــورهای دیگــر نیــز غافــل نشــوید.  خدمــت ب
بین المللــی  اقتصــادی  شــبکه های  بــه  این کــه  دوم  نکتــه 
ــه،  ــرز تجرب ــش، م ــرز دان ــه در م ــرای این ک ــوید، ب ــل ش متص
مــرز ارتباطــات و ... قــرار بگیریــد. بــرای این کــه بتوانیــد بــه روز 
باشــید، در صنعــت خودتــان و برای ایــن موضوعات هوشــمندانه، 
هزینــه کنیــد. چنان چــه ایــن کار را کردیــد. اتفاقــات بــه 
 IPH2022 ــرا ــون چ ــا اکن ــورد. م ــم می خ ــود، رق ــودی خ خ
ــتان ها،  ــازی بیمارس ــوزه ی برندس ــا در ح ــم. م ــف کردی را تعری

ــم  ــتانی ه ــس بیمارس ــر رئی ــا ه ــما ب ــم. ش ــف داری ــه ضع نقط
صحبــت کنیــد، حاضــر بــه هزینــه کــردن نیســت. امــا بایــد یک 
ــه  ــا بخش هــای بیمارســتانی مــا ب جریان ســازی ایجــاد شــود ت
واســطه ی ورود بــه ایــن جریــان، مقــداری نگاه شــان نســبت بــه 
ایــن موضــوع تعالــی پیــدا کنــد. )شــما برویــد بــا رئیــس یــک 
بیمارســتان صحبــت کنیــد، برایتــان یــک طومــار می نویســد از 
ــرر  ــتان ض ــه بیمارس ــتان! این ک ــکالت بیمارس ــا و مش هزینه ه
ــت اش  ــت فعالی ــرار اس ــا ق ــت؟ آی ــاره اش چیس ــت.( چ ده اس
متوقــف شــود یــا اصــالح شــود؟ بنابرایــن راه حــل ایــن موضــوع 
از نظــر مــا ایــن اســت. بایــد یــک تغییــر نــگاه مدیریتــی در ایــن 
ــل  ــای بین المل ــه حوزه ه ــان ب ــرد، ورودش ــکل بگی ــا ش بخش ه
ــن  ــد در ای ــا بای ــم قطع ــت ه ــرد. دول ــرار بگی ــه ق ــورد توج م

ــد.  ــهیل گر باش ــه تس زمین

و  نقــش  شــدن،  پررنگ تــر  بــرای  پیشــنهادتان 
همــکاری بــرای فعــاالن عرصــه گردشــگری بــه 
ــه  ــیدن ب ــت و رس ــث اقام ــه بح ــا، ک ــوص هتل ه خص
ــای  ــور اعض ــد، همینط ــوب را دارن ــتانداردهای مطل اس
ــافر را  ــذب مس ــش ج ــه نق ــان ک ــه ی تورگردان جامع

ــت؟ ــد، چیس ــا کنن ــی ایف ــه خوب ــد ب می توانن

از نظــر مــن هتل هــا خیلــی بلندپروازانــه نســبت بــه موضوعــات 
ــم  ــان را ه ــکالت خودش ــد. مش ــگاه نمی کنن ــان ن توسعه ای ش
دارنــد. ولــی اگــر در یــک نــگاه جمعــی و توســعه جمعــی نــگاه 
کنیــم، یکــی از بازیگرهــای کلیــدی کــه می توانــد بــه توســعه ی 
ــد،  ــا کمــک کنن صنعــت گردشــگری و گردشــگری ســالمت م
ــه متاســفانه هیچکــدام  ــا هســتند. ک ــای م ــا و ایرالین ه هتل ه
ــا در حوزه هــای مختلــف  ــره ای کــه کال م ــگاه جزی ــه دلیــل ن ب
نمی شــوند.  جمعــی  فعالیت هــای  وارد  داریــم،  اقتصــادی 
مدیریــت ایــن مجموعــه هــا در اکثــر مواقــع بــر اســاس کســب 
انتفاعــات لحظــه ای تعریــف شــده. یعنــی این کــه دقیقــا هتــل 
ــن ســود را کســب  ــد چطــور در آن لحظــه بهتری ــر می کنن فک
ــد حمایت کننــده  ــت بای کننــد. مــن ایــن را می فهمــم کــه دول
باشــد کــه آن صنعــت هــم بتوانــد از پــس خــودش بــر بیایــد. 
امــا کــی آمدیــم باهــم یــک نــگاه جمعــی داشــته باشــیم کــه 
از مســائل و مشــکالت رد شــویم؟ کــی آمدیــم در زمینــه برنــد 
ســازی و جریان ســازی های بین المللــی دســت بــه دســت 
ــا در بخــش  ــد م ــا بگوین ــد هتل ه ــی دیدی ــم بدهیم.شــما ک ه

ــازی  ــوع برندس ــه موض ــوط ب ــه مرب ــی ک ــای بین الملل رویداده
ــه  ــر ب ــود، حاض ــور می ش ــگری کش ــازار گردش ــعه ی ب و توس
همــکاری هســتیم؟ کــدام هتــل ایــن را گفــت؟ کــدام ایرالیــن 
ایــن را گفــت؟ ولــی در کشــور های دیگــر ببینیــد در اتفاقاتــی 
از ایــن جنــس همــه باهــم همــراه می شــوند یــا حداقــل 
تعــدادی هســتند کــه همــراه شــوند. مــا هرگــز از بیــن هتل هــا 
و خطــوط هوایــی داوطلبــی در ایــن زمینــه نداشــته ایم. البتــه 
ــا مدیــران ارشــد  ــا جلســاتی کــه ب هواپیمایــی ماهــان اخیــرا ب
ایــن مجموعــه داشــتیم در ایــن موضوعــات شــروع بــه همــکاری 
داشــته و جــای خوشحالیســت کــه امیــدوارم ضمــن اثربخشــی 

بــه ســایر ایرالیــن هــا هــم تســری پیــدا کنــد.

بــرای اثبــات گفته های تــان کــه مســیر از بخــش 
خصوصــی می گــذرد، حاضرهســتید کــه مثــال روســای 
ــدت در  ــزی بلندم ــک برنامه ری ــا ی ــع را ب ــن جوام ای

ــد؟ ــوت کنی ــی دع ــش خصوص بخ

بلــه چــرا کــه نــه. شــما ایــن موضــوع را منتشــر کنیــد. ببینیــد 
ــبکه  ــات ش ــن در موضوع ــد: »م ــا می گوین ــک از هتل ه کدامی
ــا در  ــل شــوم!« م ســازی حاضــر هســتم شــرایط خــاص را قائ
ــا  ــم. دقیق ــاط بودی ــا در ارتب ــا هتل ه ــازی ب موضــوع شــبکه س
شــما را بــه عنــوان مشــتری می بیننــد کــه در آن لحظــه بایــد 
ســود خــوب را از شــما داشــته باشــند. یعنــی ایــن کــه اگر شــما 

بگوییــد مــا داریــم در زمینــه ی برنــد ســازی و شبکه ســازیهای 
مرتبــط بــا حــوزه گردشــگری کار می کنیــم و از آنهــا بخواهیــد 
قســمتی در ایــن موضــوع بــا شــما تعامــل داشــته باشــند نتیجه 
ــی دریافــت نمیکنیــد. چنانچــه دوســتان حاضــر باشــند   مطلوب
ــای،  ــل داران از ایرالین ه ــه هت ــود از جامع ــورایی تشــکیل ش ش
انجمنهــا و تشــکلها و حداقــل در بخــش برگــزاری  رویدادهــای 
ــا  ــر داشــته باشــند قطع ــن حــوزه همــکاری موث باســابقه در ای
بخــش دولــت هــم خــودش را در ایــن مســیر همــراه می کنــد. 
یعنــی دولــت هــم وقتــی ببینیــد، بخش هــای خصوصــی 
ــوب  ــد خ ــه دارن ــدند و این گون ــل ش ــم وارد تعام ــه باه این گون
ــن  ــتان ممک ــی دوس ــود. ول ــده می ش ــد، کمک کنن کار می کنن
ــوالی  ــود؟ مــن از شــما یــک س ــر می ش ــت بگوینــد مگ اس
دارم. مــا پنــج دوره کنگــره ی گردشــگری ســالمت کشــورهای 
اســالمی را در ایــران برگــزار کردیــم، در کــدام دوره دولــت بــه 
مــا پــول داده اســت؟ همــه بــا مشــارکت بخش هــای خصوصــی 
بــوده اســت. و بــه صــورت ارگانیــک هــم در حــال رشــد اســت. 
هــر ســال بزرگ تــر و بزرگ تــر شــده اســت. نقــش بخش هــای 

ــم.  ــده بودی ــا فقــط هماهنگ کنن ــوده م خصوصــی ب
ــم  ــه باه ــم هم ــم، گفتی ــم چیدی ــار ه ــا را کن ــط این ه ــا فق م
ــت  ــد. دول ــرداری کنی ــد، همــه هــم باهــم بهره ب همــکاری کنی
اگرحمایــت هــای هدفمنــد مالــی داشــته باشــد اتفاقاتــی 
ــه دلیــل محدودیتهــا  ــی می افتــد، امــا حتــی اگــر ب بســیار عال
ــا  ــم ب ــن ه ــد، م ــا را می کنی ــن کاره ــما ای ــد ش ــط بگوی فق
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ــاز  ــم، ب ــک می کن ــود کم ــای موج ــات و ظرفیته ــام امکان تم
ــی  ــد. اعتبارده ــم بزن ــذار را رق ــی تاثیرگ ــد اتفاقات ــم می توان ه
ــا  ــن را ب ــن ای ــود. م ــر خواهــد ب ــت، بســیار موث ــت دول و حمای
ــه  ــت ک ــا اس ــاله اینج ــی مس ــم،  ول ــام می گوی ــت تم قاطعی
ــال ســود لحظــه ای   ــارش نمــی رود. همــه دنب ــر ب هیچ کــس زی
هســتند. در لحظــه ســودآوری داشــته باشــند. ایــن رویدادهــای 
محــدودی کــه داریــم و بناســت کمــک کننــده باشــد بــه برنــد 
ــود؟  ــدر می ش ــه اش چق ــران، هزین ــای ای ــت ه ــازی ظرفی س
ــزار  ــور برگ ــالن کش ــداد در ف ــالن روی ــد ف ــما می بینی ــد ش بع
ــود.  ــه می  ش ــا هزین ــی رود و آنج ــارد  م ــد میلی ــود، چن می ش
ــو   ــی جوابگ ــه کس ــود. چ ــه می ش ــم هزین ــت ه ــی راح خیل
ــم و  ــم، نداری ــه کنی ــد هزین ــه بای ــی ک ــت.چطور در جاهای اس
حتــی از زیرســاخت های موجودمــان هــم حاضــر نیســتیم، 
ــد  ــد نق ــول را بای ــه پ ــی ک ــور در جاهای ــم و چط ــتفاده کنی اس

ــود؟ ــت می ش ــول پرداخ ــد، پ ــت کنی پرداخ
ــی  ــر معمول ــک بازیگ ــل ی ــران مث ــالمی ای ــوری اس ــرا جمه چ
ــد؟  ــدا می کن ــور پی ــی حض ــای بین الملل ــی رود و در رویداده م
ــد  ــی می توان ــود. خیل ــداد ش ــر وارد آن روی ــی بهت ــد خیل بای
ــترک  ــازی مش ــد وارد ب ــرد و می توان ــری بگی ــش محوری ت نق
ــم  ــم تحــت تحری ــی مــا همیشــه فکــر کردی ــا آنهــا شــود. ول ب
و مشــکل هســتیم، پــول بدهیــم کــه بــه مــا فقــط اجــازه ورود 
ــاد  بدهنــد. در صورتی کــه اینطــور نیســت. مــا اگــر مســیر را ی

بگیریــم و بیاموزیــم چطــور وارد تعامــل شــویم، چطوراســتراتژی 
ــک  ــه ی ــم ک ــان بدهی ــور نش ــم، چط ــاذ کنی ــب را اتخ مناس
بازیگــر قدرتمنــد هســتیم، آنهــا هــم مــا را بــه عنــوان یکــی از 
بازیگــران کلیــدی شناســایی مــی کننــد و وارد تعامــل جدی تــر 

می شــوند. 

در تصحیــح صحبــت شــما بگویــم در رابطــه بــا 
ــی کــرده  ــه، بخــش خصوصــی اقدامات نمایشــگاه ترکی
ــد  ــده و دارن اســت. یعنــی منتظــر بخــش دولتــی نمان
فضایــی را از خــود نمایشــگاه می گیرنــد و فکــر 
ــاالن  ــه فع ــده ک ــث ش ــما باع ــای ش ــم فعالیت ه می کن
گردشــگری به دنبــال مســیرهای جدیــد برونــد و 
ــا  ــل آی ــوزه ی بین المل ــد. در ح ــایی کنن ــا را شناس آنه
مجموعــه شــما آمــاده همــکاری بــا وزارتخانــه اســت؟ 
آیــا برنامــه ای بــرای توســعه بــا کمــک وزارت میــراث 
فرهنگــی، هنــری، گردشــگری و صنایع دســتی در 

ــد؟ ــور داری ــارج از کش خ

ــک  ــا ی ــتیم. ام ــکاری هس ــه هم ــر گون ــاده ه ــه آم ــا همیش م
تفکــری در سیســتم مــا وجــود دارد و آن این کــه اصــوال ز کار 
ــم.  ــی کنی ــاع م ــدت امتن ــل به ش ــر و بی حاص ــده، زمان ب پیچی
ــد  ــد، بای ــف کنی ــد تعری ــه می خواهی ــم کاری را ک ــا می گویی م

ــه بخــش خصوصــی باشــد.  ــگاه ب ــا ن ــدرت و ب ســریع، باق
چنان چــه بخــش دولــت در هــر زمینــه ای بخواهــد بــه توســعه ی 
ــتیم.  ــرا هس ــل پذی ــال می ــا کم ــد، ب ــک کن ــت کم ــن ظرفی ای
ــگری و  ــراث فرهنگی،هنری،گردش ــوزه ی وزارت می ــه در ح چ
صنایع دســتی باشــد، چــه در حــوزه ی وزارت بهداشــت، درمــان 
ــت  ــی واقعی ــد. ول ــت و... باش ــکی، وزارت صنع ــوزش پزش و آم
ــده اســت. یکــی  ــی پیچی ــا خیل ــه بروکراســی م ــن اســت ک ای
از موضوعاتــی کــه از آقــای شــالبافیان بابتــش ممنــون هســتم، 
ــه  ــری سریع شــان در همــکاری محــدودی ک ــن تصمیم گی همی
بــا هــم داشــتیم بــود . چــون اشــتباه بزرگــی اســت کــه بخــش 
ــه  ــند. البت ــت باش ــات دول ــر منوی ــکلها منتظ ــی و تش خصوص
ــدش  ــا امی ــی م ــش خصوص ــه بخ ــدم، زمانی ک ــخصا معتق ش
ــت اش!  ــه ی موفقی ــود نقط ــا می ش ــود. آنج ــع ش ــت قط از دول
هــر جایــی از سیســتم دولــت قطــع امیــد کردیــد ، فرقــی هــم 

ــوید.  ــق می ش ــان موف ــد، آن زم ــی باش ــه دولت ــد چ نمی کن
ــن  ــو! م ــد جل ــان بروی ــتید، خودت ــی هس ــش خصوص ــما بخ ش
ــرد. چــرا؟  ــم ک ــم و خواه ــردم، می کن ــت را درک ک ــع دول موان
چــون خــود مــا هــم در انجمــن گرفتــارش هســتم. بــه عنــوان 
ــک  ــزار و ی ــا ه ــم ب ــام می دهی ــی کاری انج ــکل، جای ــک تش ی
ــان  ــم خودم ــا می توانی ــم ت ــویم.اما می گوی ــه می ش ــع مواج مان

ــازیم.  ــد نس ــای جدی ــان مانع ه ــرای خودم ب

ــت  ــود گف ــر، می ش ــای آخ ــدی صحبت ه در جمع بن
ــی  ــک کلون ــاد ی ــک از ایج ــما ی ــه  ش ــه مجموع ک
در بخــش خصوصــی حمایــت می کنــد. حــاال بــا 
ــر از آن  ــی فرات ــالمت و حت ــگری س ــر گردش ــز ب تمرک
و همچنیــن از ورود هدف منــد، مشــخص و ســریع 
ــی،  ــای بین الملل ــور در عرصه ه ــرای حض ــه ب وزارتخان
ــتقبال  و  ــم اس ــگ ه ــازی و برندین ــبکه س ــت ش جه

پشــتیبانی می کنــد.

قطعــا همین طــور اســت. مــا در گام اول از دولــت انتظــار 
ــدارد، از  ــدارد، اشــکالی ن ــی ن ــع مال ــم. اگــر مناب همراهــی داری
ظرفیت هایــش اســتفاده کنــد. پنجمیــن کنگــره ی گردشــگری 
ســالمت کشــورهای اســالمی را برگــزار کردیــم. ســئوال اینجــا 
ــراث فرهنگــی، هنــری، گردشــگری و  ــرم می ــر محت اســت. وزی
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــرم بهداش ــر محت ــتی و وزی صنایع دس
پزشــکی، کجــا بودنــد؟ بالــغ بــر 150 نفــر از کشــورهای مختلف 

ــا کشــورهای حــوزه ی  ــا گرفتــه ت دعــوت کــرده بودیــم، از اروپ
ــد و  ــا بودن ــزان، کج ــن عزی ــد. ای ــده بودن ــره آم ــالمی و غی اس
ــن  ــتند؟ ای ــریف نداش ــه تش ــود ک ــری ب ــوع مهم ت ــه موض چ
ــا  ــود؟ م ــم ب ــا چــرا مه ــرای م ــک ســوال دوســتانه اســت؟ ب ی
ــی  ــم. ول ــام می دهی ــوب انج ــبکه خ ــان را در ش ــه کار خودم ک
ورود وزیــر بــه برنامه هایــی از ایــن جنــس، یــک اتفــاق مهــم را 
رقــم می زنــد. شــما در صــدر اخبــار و رســانه هــای بین المللــی 
ــی  ــانه ای عموم ــش رس ــه پوش ــی این ک ــد. یعن ــرار می گیری ق
ــی  ــوزه ی تخصص ــا در ح ــرد. م ــکل می گی ــور ش ــول آن مح ح
کارمــان را بلدیــم. امــا یــک قســمت از موضوعــات گردشــگری 
ــردم  ــوم م ــوع عم ــه موض ــردد ب ــالمت برمی گ ــگری س و گردش
دنیــا، پــس حضــور وزیــر می توانــد پوشــش عمومــی خوبــی را 

ایجــاد کنــد. 
این هــا حداقــل چیزهایــی اســت کــه شــما بابتــش پــول 
ــی ارزش ایجــاد می کنــد. معــاون رئیس جمهــور،  نمی دهیــد. ول
مجلــس،  بهداشــت  و  گردشــگری  کمیســیون های  رئیــس 
ــن ســوالی  ــد؟ ای ــا کجــا بودن ــرم م حضورنداشــتند. وزاری محت
اســت کــه نــه تنهــا مــن، بلکــه خــود دوســتان وزارتخانه هــای 
ــگری  ــوزه ی گردش ــت در ح ــا فعالی ــتند.  آی ــم داش ــط ه مرتب
ســالمت را، تائیــد نمی کننــد؟ اگــر این گونــه نیســت؛ کــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــش م ــت، خواه ــه نیس ــم این گون می دان
حضــور داشــته باشــند! نــه فقــط در ایــن برنامــه و فقــط بحــث 
ــی در  کنگــره ی گردشــگری ســالمت کشــورهای اســالمی، حت
ــور  ــم حض ــابه ه ــای مش ــط و رویداده ــای مرتب ــایر حوزه ه س
ــتری از  ــای بیش ــه حمایت ه ــد ک ــن امی ــه ای ــند. ب ــته باش داش
ــرم  ــی و دلگ ــای واقع ــم. حمایت ه ــت کنی ــت دریاف ســمت دول

ــده. کنن
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ــون،  ــا کن ــکل گیری ت ــاز ش ــران از آغ ــالمت ای ــگری س  گردش
درگیــر تهدیداتــی بــوده کــه هرگــز برای شــان راه حلــی اتخــاذ 
نشــده اســت. گاه پیشــنهادات یــا طرح هایــی بــرای رفــع 
ــا  ــده اند و ی ــی نش ــا اجرای ــه ی ــوده ک ــدات ب ــا و تهدی چالش ه
ــو را  ــی ن ــن زده و معضل ــش و دام ــه چال ــرا ب ــس از اج ــود پ خ

ــد. ــد آورده ان پدی
بــه درســتی  را  تهدیــدات  و  ایــن چالش هــا  بتــوان  اگــر 
ــان راه  ــرای آن ــا هم اندیشــی ب شناســایی و ریشــه یابی کــرد و ب
ــی  ــد اندک ــت، گردشــگری ســالمت می توان ــی مناســب یاف حل
قــد راســت کــرده و نفســی راحــت بکشــد. بــا توجــه بــه تمامــی 
ــی  ــاخت ها، ناکاف ــوص زیرس ــت در خص ــز و درش ــکالت ری مش
ــی از  ــش بزرگ ــازی و... بخ ــدم استاندارد س ــات، ع ــودن امکان ب
مشــکالت حاصــل بی مهــری، بی توجهــی و عــدم شــناخت 
ــه صنعــت گردشــگری، و حــوزه گردشــگری  درســت نســبت ب
ســالمت از ســوی مســئوالن ذی ربــط اســت. همیشــه و التزامــا 
ــی درخواســت های بخــش متصــدی )بخــش خصوصــی(،  تمام
ــت از  ــا حمای ــت، تنه ــع درخواس ــی مواق ــت، خیل ــی نیس مال

ــت.  ــع اس ــیر پرمان ــازی مس ــور و سهل س ــریع ام تس
نشســت حاضــر بــه همــت باشــگاه گردشــگری ســالمت ایــران و 
ــزان صاحب نظــر  ــا حضــور عزی ــه سفرنویســان ب مشــارکت مجل
و متخصــص در حــوزه گردشــگری ســالمت برگــزار شــده اســت 
ــع، مشــکالت و چالش هــا  ــا در کنــار بررســی تهدیــدات، موان ت
را واکاوی کنیــم، بــه امیــد آن کــه راه کاری مناســب بــرای حــل 

کــردن آنهــا بیابیــم. 

سهیل مهرزاد

ــت ها،  ــزاری نشس ــا برگ ــه ب ــت ک ــل اس ــک فص ــا ی ــا تقریب  م
ــوع،  ــای متن ــن و تاپیک ه ــا عناوی ــتیم. ب ــزان هس ــار عزی کن
ــک  ــم و گاه تاپی ــش بردی ــات را پی ــی جلس ــیار تخصص گاه بس
و موضوعــی عمومــی را بــه شــور گذاشــتیم. اگــر بخواهیــم بــه 
صــورت کلــی صحبــت کنیــم صنعــت گردشــگری، همیشــه دو 
بازیگــر دارد. یــک بازیگــر متولــی امــر اســت و دیگــری متصــدی 

و بخــش خصوصــی اســت.
متولــی فقــط ســه کار را بــر عهــده دارد: سیاســت گــذاری کالن 
و خــرد؛ هدایــت و حمایــت و ســومین  البتــه نظــارت اســت. مــا 
متولــی امــر را می توانیــم از ایــن ســه منظــر بــه چالــش بکشــیم. 
البتــه متولــی امــر معمــوال کار خــودش را می کنــد و کاری بــه 
ــودش  ــی خ ــاب متول ــدارد! انتخ ــا ن ــات م ــادات و توقع کار انتق
جــای بحــث دارد کــه چگونــه انتخــاب می شــود؟ بارهــا گالیــه 
کرده ایــم بــه متولــی، کــه نــه حمایــت اش، حمایــت اســت؛ نــه 
ــن  ــان همیشــه ای ــن نقدم نظــارت اش، نظــارت اســت ومهمتری
ــب  ــتر موج ــد بیش ــال می کنن ــه اعم ــت هایی ک ــوده، سیاس ب

آفــت و بــه ضــرر صنعــت گردشــگری بــوده اســت. 
توقــع نظــارت داریــم، نبــود نظارت هــا چــه آســیب های 

ــا  ــه صنعــت زده و نبــود حمایت هــا چقــدر م ــری ب جبران ناپذی
ــل  ــه مای ــی اســت ک ــی مباحث ــه اســت... همگ ــب انداخت را عق
ــورد  ــود. در م ــت ش ــان صحب ــل در موردش ــه تفصی ــتم ب هس
متصــدی؛ خــود مــن حتــی، بــه عنــوان یــک بخــش خصوصــی، 
ــت ســود برســانم؟ چــه کاســتی هایی  ــه صنع ــا توانســته ام ب آی
ــم  ــه ه ــان ب ــا بازارم ــرده ام. م ــی ک ــه کم کاری های ــته ام. چ داش
پیوســته اســت، چقــدر در ایــن بــازار، تولیــد محتــوا، بازاریابــی 
ــائل  ــورد مس ــم. در م ــه آن پرداخته ای ــا ب ــترش داده ی را گس
ــه  ــک و ... چ ــخ گویی و هندلین ــتم های پاس ــون سیس ــر چ دیگ

ــده اســت؟  ــول مان ــی مغف چیزهای

ساسان مومنی

در ابتــدا یــک پیشــنهاد دارم، عنــوان برنامــه را تغییــر دهیــم بــه 
تهدیــدات و فرصت هــای گردشــگری ســالمت ایــران و...

سهیل مهرزاد

 بــه فرصت هــا هــم مــی رســیم جنــاب دکتــر. فعــال بــه 
ــم و بعــد از آن از  ــدا مشــکالت را بیابی ــم! ابت ــدات بپردازی تهدی

فرصت هــا گفتــن را آغــاز کنیــم.

ساسان مومنی

بگذاریــد کمــی مثبــت هــم نــگاه کنیــم! بلــه تهدیــدات وجــود 
دارد. فرصت هــا هــم کنــارش وجــود دارد. فکــر می کنــم جنــاب 
بنکدارنیــا نیــز بــه عنــوان یــک پیشکســوت در ایــن حــوزه بــه 
حــرف مــن رســیده باشــند؛ » بــه متولــی امربــه جــای این کــه  
ــد!«  ــان را نگیری ــم پای م ــد، بگویی ــت مان را بگیری ــم دس بگویی
در شــرایط فعلــی، بــا ایــن اوضــاع اقتصــادی و فشــارهای پیاپی، 
از دولــت، ایــن انتظــار مــی رود کــه حمایــت کنــد و نمایشــگاه 
برگــزار کنــد. فضــا ایجــاد کنــد. ارتباطــات را گســترش دهــد. 
جریــان ســازی، شــبکه ســازی و بــازار ســازی کند،امــا متاســفانه 

ــم.  ــات را نمی بینی ــن اتفاق ای
ــث  ــه باع ــتیم ک ــاهد هس ــوزی هایی را ش ــی گاه فرصت س حت

تنظیم کننده : رشاره موحدی

نشست باشگاه مجازی گردشگری سالمت ایران

تهدیدات گردشگری سالمت 
ایران و راه کارها
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ــت  ــر، دول ــه فج ــگاه ده ــوند.در نمایش ــر می ش ــش خاط رنج
می توانســت اســتفاده بهتــری ببــرد، متاســفانه ایــن اتفــاق نیــز 
ــت  ــوزه فعالی ــدر ح ــه ام این ق ــما گفت ــه ش ــه ب ــاد. همیش نیافت
ــه  ــم چ ــه نمی دان ــت ک ــیع اس ــت وس ــن صنع ــت در ای و حمای
ــود  ــم ش ــرایطی فراه ــر ش ــت. اگ ــیار اس ــای کار بس ــم! ج بگوی
ورود بیــش از 2000 توریســت از اروپــا بــه ایــران میســر خواهــد 
ــزی هــم  ــران بیاینــد برنامه ری ــه ای ــرای این کــه ب شــد. حتــی ب
ــن، کیــش،  ــه پیســت دیزی ــود، برنامــه شــامل رفتــن ب شــده ب
چشــمه های آب گــرم و بازدیــد از آثــار باســتانی باســتانی بــود 
کــه خوشــبختانه چــون شــهر شــیراز، پــرواز تورکیــش بــه اروپــا 
دارد، آنجــا نیــز قــرار بــود ســفر بــه پایــان رســیده و گردشــگران  
بازگردنــد. همــه چیــز خــوب و عالــی بــود. امــا از مــا ســئواالتی 
ــه  ــد. ب ــیده ش ــا و... پرس ــی ها و پروفایل ه ــورد اعتبار بخش در م
ــد. ــینی می کنن ــب نش ــه عق ــیم، هم ــه می رس ــش ک ــن بخ ای

حــال آن کــه مــا جــزو کشــورهایی هســتیم کــه پــس از شــیوع 
اومیکــرون، از نظــر قرنطینــه و ســایر مباحــث بهداشــتی، 
ــا  ــم. ام ــان داری ــه جه ــبت ب ــری نس ــب بهت ــه مرات ــت ب وضعی
جریــان ورود توریســت را بخاطــر عــدم اعتمــاد، عقــب انداختیم. 
ــر  ــم. فک ــئوالی بپرس ــرزاد س ــاب مه ــما جن ــم از ش می خواه
ــی  ــران م ــت را وارد ای ــن 2000 توریس ــت ای ــا موفقی ــد ب کنی
کردیــم آیــا از نظــر زیرســاختی، )نمــی خواهــم ایده آل گرایانــه 
ــین های  ــن ماش ــل، )همی ــل و نق ــش حم ــم!( در بخ ــگاه کن ن
ــد  ــت و آم ــرای رف ــم.( ب ــگ کنی ــم هماهن ــر بخواهی ون را اگ
2000 نفــر در تهــران، ون  وجــود دارد، کــه گردشــگران را بــه 
ــد، برســانند؟ می بینیــد؟ وقتــی  ــی کــه می خواهنــد برون جاهای
می گوییــم زیرســاخت ها بخشــی از مشــکل مــا هســتند، توقــع 
نابجایــی از امکانــات نداریــم. امکانــات ما گردشــگران را پوشــش 

نمی دهنــد.و...

محمود بنکدارنیا

بحــث برجــام کــه پیــش می آیــد خیلــی از دوســتان مــا 
ــت  ــا حکای ــت م ــد. حکای ــگری را دارن ــونامی گردش ــه س دغدغ
آن مورچــه اســت کــه می افتــد در یــک قطــره آب و می گویــد 
دنیــا را آب بــرد. مــا بــه هرحــال امکانات مــان کــم بــود و رکــود 
ــتان  ــی از دوس ــرد. یک ــم ک ــر ه ــا را کم ت ــات م ــا امکان و کرون
مــا کــه چنــد ون هیونــدا داشــت و در اختیارمــان می گذاشــت. 
ــم،  ــت بگیری ــان، قیم ــتیم از ایش ــه خواس ــش ک ــد روز پی چن

ــه  ــا را ب ــم! ون ه ــد:  »  نداری ــی، گفتن ــای احتمال ــرای توره ب
ــنل را  ــرویس پرس ــد کار س ــا دارن ــتاده ایم و آنج ــلویه فرس عس
ــاره  انجــام می دهنــد.« گفتیــم:« اگــر تورهــای گردشــگری دوب
راه بیافتــد چــه؟ گفتند:« جــا هــم بیافتــد، راه هــم بیافتــد، مــا 
ــع  ــور قط ــه ط ــم و ب ــم زده ای ــی را رق ــاق خوب ــلویه اتف در عس
نمی توانیــم در ایــن بــازار ناپایــدار، ریســک کنیــم.« پــس 
ــم  ــگری ه ــل گردش ــل و نق ــات در حم ــر اتفاق ــان مختص هم

ــم.  ــر نداری دیگ
درآمدهــای  امــا  می شــود،  اروپایــی  دارد  قیمت های مــان 
همچنــان ایرانــی اســت. هــر روز اخبــار عجیــب و غریــب 
ــه  ــا مواج ــا آنه ــه ب ــی ک ــد مالیات ــای جدی ــنویم. تعرفه ه می ش
ــف  ــا را موظ ــویی بانک ه ــف پولش ــوان کش ــده ایم.تحت عن ش
ــه  ــه رفت ــم رفت ــر می کن ــن فک ــد. م ــی کرده ان ــه آدم فروش ب
ــردم  ــد و م ــد ش ــول خواه ــداری پ ــل نگه ــا مح ــدد متکاه مج
ــرای  ــری ب ــه کمت ــه هزین ــرای این ک ــد ب ــالش می کنن ــم ت ه
ــد.  ــدا کنن ــری پی ــای بهت ــد راهکاره ــان دهن ــداری پول ش نگه
دلــم می خواهــد فکــر کنــم کــه برجــام شــده و اوضــاع خــوب 
ــم  ــه دل ــم ت ــی بین ــم، م ــر می کن ــه فک ــا هرچ ــود. ام می ش
ــگار مــا در حــال دیــدن خــواب چــپ هســتیم. آن  ــرزد. ان می ل
حســی کــه مــا بعــد 11 ســپتامبر داشــتیم، اصــال بــا حــس حال 
امــروز هم خوانــی نــدارد. انــگار مــا از طــرف تروریســت اقتصادی 
داخلــی خودمــان )!( مــورد حملــه قــرار گرفته ایــم. همــه چیــز 
بــه گونــه ای اســت کــه انــگار کســی دلــش نمی خواهــد کســب 
ــک مرکــزی  ــد بان ــه موفقیــت برســد. بخشــنامه جدی و کاری ب

ــد دامــن خواهــد زد. ــه ایــن شــرایط ب ــزودی ب هــم ب
تهدیــد اصلــی مــا دولتــی اســت کــه نمی توانــد پــول دربیــاورد 
و دلــش بــه مالیات هــا خــوش اســت. امــا ایــن راه حــل کارآمــد 
ضعیف تریــن  بــا  دنیــا،  کشــورهای  کوچک تریــن  نیســت. 
اقتصادهــا، دارنــد کشورشــان را از نظــر اقتصــادی بــه درســتی 
ــود،  ــزی ش ــت. برنامه ری ــکار اس ــد. راه کار آش ــت می کنن مدیری
فضــای کســب و کار خــودش راه حــل اســت. اینجــا راحــت مــی 

ــرو!  ــد؟ ب ــت نمی آی ــد خوش گوین
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ــد، در آن  ــار نمی کن ــمندانه رفت ــورت هوش ــه ص ــا ب ــت م  دول
ــد،  ــل کن ــمندانه عم ــت هوش ــر می خواس ــت! اگ ــی نیس بحث
ــمت  ــت س ــه اس ــاال رفت ــد ح ــرد. تهدی ــت نمی ک ــد درس تهدی

ــت را  ــم دول ــه راه کاری می توانی ــا چ ــا ب ــی! ام ــش خصوص بخ
ــد  ــت تهدی ــون راه کار دول ــم؟ چ ــینی کنی ــب نش ــه عق وادار ب
ــه  ــا را ب ــب و کار م ــده کس ــاد ش ــد ایج ــد. تهدی ــاد می کن ایج
ــکاری  ــر بی ــب و کار خط ــن کس ــن رفت ــدازد. از بی ــر می ان خط

کارآفریــن و نیــروی کارش را افزایــش می دهــد.

محمود بنکدارنیا

ــنیده ایم  ــم ش ــیار ه ــاید بس ــه ش ــل ک ــک مث ــم ی  می خواه
را اینجــا تکــرار کنــم. این کــه می گوینــد:« آن کســی کــه 
خــواب اســت را می شــود بیــدار کــرد، امــا کســی کــه خــودش 
ــت  ــی نیس ــرد!« کس ــدار ک ــود، بی ــواب زده را نمی ش ــه خ را ب
ایــن مســائل را بــه چالــش بکشــد. در جایــی کــه کســب و کار 
وجــود نــدارد، چــه اتفاقــی می افتــد؟ دولتــی کــه ایــن موضــوع 
را درک نمی کنــد. مرتــب از نظــر اقتصــادی لطمــه خواهــد دیــد. 
اگــر کســب و کاری شــکل گیــرد و مــردم ســرکار برونــد، کمــک 
بزرگــی بــه دولــت می شــود. شــاید نســخه مــا را در جــای دیگــر 
ــدارد  ــن را ن ــه ای ــا تجرب ــت م ــد. دول ــری پییچیده ان ــور دیگ ج
ــا بحران هــای اقتصــادی مواجــه شــوند. چــون تــا کنــون  کــه ب

ــم.  ــذر نکرده ای ــربلند گ ــی س ــچ بحران از هی
ــت دارد و  ــه نف ــه ن ــت ک ــتان اس ــه گرجس ــن همیش ــال م مث
نــه گاز و نــه هیــچ منابــع خــاص دیگــری! حرفهایــی کــه ایــن 
روزهــا از اقتصــاد می شــنویم حرفهــای خوبــی نیســت و شــاید 
هــر کارآفرینــی را وادار می کنــد کــه تشــکیالتش را جمــع کنــد 

و بــه جــای دیگــری مهاجــرت کنــد.

ساسان مومنی

ــه در  ــت. هم ــد برداش ــه را بای ــاط جامع ــرای نش ــن گام ب  اولی
ایــن چنــد روز اخیــر درگیــر ترافیــک تهــران بوده ایــد. ترافیــک 
مشــابه در دبــی نیــز وجــود دارد. امــا نحــوه برخوردهــا متفــاوت 
ــت های  ــت. سیاس ــت اس ــما درس ــای ش ــال حرف ه ــت. کام اس
نخ نمــا شــده بســیار باعــث تاســف هســتند. امــا گویــا بــه زودی 
خبرهــای خوبــی از برجــام خواهیــم شــنید. ولــی در هــر صورت 
ــن آب و  ــال همی ــود دارد، م ــوزه وج ــن ح ــه در ای ــی ک امکانات

خــاک اســت.
ــگری  ــی در گردش ــاق خوب ــه اتف ــم ک ــر می کنی ــدام فک ــا م م
می افتــد. امــا وقتــی ورود 2000 آدم بــرای مــا می شــود 

ــت.  ــددی نیس ــال ع ــم. اص ــد بکنی ــه بای ــم چ ــونامی؛ نمی دان س
امــا همیــن کــه بــا تعــدادی از دوســتان صاحــب نظــر  
ــن  ــم در ای ــم، دیدی ــی کردی ــان را بررس ــن جری ــتیم و ای نشس
ــل  ــکالت از حم ــرد. مش ــک را ک ــن ریس ــود ای ــرایط نمی ش ش
ــز  ــر نی ــائل دیگ ــکان و مس ــا اس ــود و ت ــروع می ش ــل ش و نق
ــش  ــات را پی ــه ادبی ــم این گون ــح می ده ــد. ترجی ــه می یاب ادام
ببــرم کــه این قــدر بــوک کردنــد، بــه امســال نمی رســد و ایــن 
گردشــگران مشــتاق را بــه ســال بعــد ارجــاع دادم. چــون چیــز 
ــگری  ــا گردش ــاط ب ــی نش ــید. ول ــم نمی رس ــه ذهن ــری ب دیگ
ــک  ــاد ی ــو اقتص ــودرو  ، لوکومتی ــد. خ ــر می رس ــه ثم ــر ب زودت
کشــور اســت. هــر کشــوری کــه خــودرو تولیــد می کنــد. جــزو 
ــچ  ــرا هی ــم چ ــا نمی دان ــا م ــود. ام ــی می ش ــای جهان اقتصاده
کارمــان بــه جایــی نمی رســد. اگــر کســی اقتصــاد ســنتی هــم 
ــور  ــاد کش ــرای اقتص ــری ب ــای بهت ــد برنامه ه ــد، می توان بدان

داشــته باشــد. 
ــدر  ــا چق ــود، م ــرجایش ب ــود و س ــت ب ــز درس ــه چی ــر هم اگ
ــن خــودم  ــیم. م ــر باش ــرای اقتصــاد کشــور موث می توانســتم ب
شــخصا بــه مالیــات رای مثبــت می دهــم. الزم و ضــروری 
اســت. امــا مالیــات درســت. در کشــورهای اروپایــی 45 درصــد 
ــا  ــی ب ــم راضــی هســتند. یعن ــه ه ــا هم ــد ، ام ــات می دهن مالی
ــا در  ــد. م ــی دارن ــد، زندگــی خوب ــه برایشــان می مان ــددی ک ع
ــادی  ــکالت زی ــا مش ــم. م ــی نمی بینی ــز خوب ــات چی ــن مالی ای
ــکالت اراده  ــردن مش ــل ک ــرای ح ــد ، ب ــر بخواهن ــم، اگ داری

ــل حــل شــدن هســتند. ــد، قاب کنن
عوارضــی هــم کــه ایــن چنــد ســال کرونــا در دنیــا ایجــاد کــرد. 
ــی  ــه عصبان ــا هم ــردم م ــت. م ــوده اس ــم نب ــا ک ــور م در کش
هســتند. حــق هــم دارنــد. مــن بــه عنــوان یــک ایرانــی ناراحــت 
ــا  ــه ت ــد. ترکی ــن باش ــان ای ــد وضع م ــرا بای ــه چ ــوم ک می ش
چنــد ســال پیــش اســکناس هایش آنقــدر صفــر داشــت، 
نمی توانســتید بشــمارید. هــر روز هــم ارزش لیــر پاییــن 
ــدا  ــکا را پی ــرک در امری ــاد دان ت ــک اقتص ــد ی ــد. رفتن می آم
کردنــد و بــه کشــور دعوتــش کردنــد و از او خواســتند، اقتصــاد 
ترکیــه را اصــالح کنــد. نتیجــه اش امــروز ترکیــه اســت. ترکیــه 
ــگری  ــگری و گردش ــزرگ در گردش ــان ب ــی از بازیکن االن یک
ــد  ــه ح ــا چ ــم ت ــم ببین ــت. می خواه ــده اس ــا ش ــالمت دنی س
ــا  ــم. آی ــا را رد کنی ــران ه ــا بج ــیم، ت ــور باش ــم صب می توانی
دســت روی دســت بگذاریــم، یــا خودمــان شــروع بــه کار کنیــم. 
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ــا  ــه واقع ــی ک ــا شــما عزیزان ــی ب ــی، وقت ــر مومن ــون دکت  ممن
ــرم.  ــذت می ب ــا ل ــینم واقع ــو می نش ــه گفتگ ــد، ب ــه داری دغدغ
کســانی کــه دغدغــه دارنــد، وقتــی صحبــت می کننــد و 
ــه  ــرد. این ک ــزه می گی ــتند، آدم انگی ــت هس ــن صنع ــق ای عاش
ــکالت  ــا مش ــند ت ــت می کش ــد و زحم ــت می گذارن ــدر وق چق
ــکالت و  ــام مش ــا تم ــه ب ــد. این ک ــرف کنن ــوزه را برط ــن ح ای
ــالت  ــن موضــوع را رس ــد چــون ای ــای کار مانده ان ســختی ها، پ

خــود می داننــد. 
آســیب هایی کــه بــه تورهــا به خاطــر بی برنامــه بــودن و 
ــیده  ــی پوش ــر کس ــت، ب ــده اس ــی، وارد ش ــدی مدیریت ناکارآم
نیســت. مــا را تشــویق می کننــد تورهای مــان را بفروشــیم، 
آن وقــت دو روز قبــل از ورود تــور، مرزهــا را می بندنــد. دکتــر 
پورفــرج ایــن مشــکل را رســانه ای کــرد و ســریع مشــکل حــل 
ــوع را  ــا \ی موض ــد و آنه ــار آم ــت فش ــر و دول ــه وزی ــد. ب ش
ــم و  ــم کاری بکنی ــا می توانی ــی م ــد. وقت ــل ش ــد و ح گرفتن
نمی کنیــم، همیــن تهدیــد اســت. مــا خوشــحالی هســتیم کــه 
آقــای شــالبافیان در راس اســت. امــا صنعــت گردشــگری یــک 
کاراکتــر بــا دل و جــرات می خواهــد کــه بــه دهــان شــیر بــرود، 

ــن صنعــت را بگیــرد.   حــق ای
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ــودم. خیلــی  ــای شــالبافیان امیــدوار ب ــا ورود آق  مــن خیلــی ب
ــی  ــا اتفاق ــود، ام ــاد می ش ــر ایج ــه تغیی ــتم، این ک ــد داش امی
نیافتــاد. مــا دنبــال آدم خــوب نیســتیم. مــا دنبــال مدیــر خــوب 

هســتیم. 
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حــرف مــن نیــز همیــن اســت. این کــه جنــاب شــالبافیان کــه 
از دوســتان عزیــز مــا هــم هســتند و کتــاب تالیــف کــرده و از 
نظــر آکادمیــک فــردی بــا کفایــت هســتند، آیــا می توانــد ایــن 
صنعــت بــه گل نشســته را نجــات دهــد؟ این کــه انســان خــوب 
باشــد و نتوانــد دفــاع خوبــی بکنــد، خــودش مــی شــود تهدیــد! 

آقــای شــالبافیان می خواهــد امــا نمــی توانــد.
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نمــی گذارنــد. بارهــا شــاهد بــوده ام کــه ایشــان از هیــچ کاری 
ــود  ــاس می ش ــا گاه احس ــد. ام ــغ نمی کنن ــک دری ــرای کم ب
ــه اســت.  ــرار گرفت ــه ق ــه ای غیرمنصفان ــورد حمل گردشــگری م
ــان در  ــم و ناگه ــام دادی ــور را انج ــای ت ــا کاره ــد م ــر کنی فک
فــرودگاه پاریــس، گردشــگر را ســوار نمی کننــد یــا از فــرودگاه 
امــام خمینــی گردشــگر را برمی گرداننــد. بعــد می گوییــد 
ــور  ــگار وزارت ام ــد. ان ــم ندارن ــی ه ــل موجه ــه؟ دلی ــی چ یعن
خارجــه بــا وزارت میــراث فرهنگــُی هنــرُی گردشــگری و 
صنایع دســتی، کیــن ســتانی خاصــی دارد. انــگار همیشــه 
ــد!  ــگری بیاورن ــر گردش ــی س ــه بالی ــد چ ــر می کنن ــد فک دارن

ــتیم.  ــان هس ــمن خونی ش ــا دش ــه م ــی ک گوی

عباس پیرمرادیان

ــد.  ــک برداری ــی از تاپی ــالمت را حت ــه س ــد کلم ــما می توانی ش
ــر  ــود. اگ ــگری می ش ــال کل گردش ــامل ح ــدات ش ــن تهدی ای
ــگری  ــرای گردش ــی ب ــه اتفاق ــود، چ ــام ش ــام انج ــق برج تواف
ایــران می افتــد؟ مــا تــا کــی بایــد در تــرس و واهمــه باشــیم؟ 
ــا آن همــه ســابقه  ــا ب ــد گفــت؟ وقتــی آقــای بنکدارنی چــه بای
ــدی در  ــاق ب ــم اتف ــد، بدانی ــت می کن ــه صحب ــت، ناامیدان فعالی
شــرف وقــوع اســت. آقــای شــالبافیان را مــن هــم می شناســم. 
انســانی شــریف و خــوب هســتند. اما آینــده ای برای گردشــگری 
نمــی بینــم. گردشــگری در تمــام دنیــا، کارشــناس بــه نــام در 
راس دارد. چطــور گردشــگری دنیــا، گردشــگری شــده؟ چطــور 
ــم. گردشــگری،  ــم و بیاموزی ــگاه درســت رســیده؟ بروی ــه جای ب
ــرمایه گذاری  ــن س ــی ای ــل اصل ــاز دارد. عام ــرمایه گذاری نی س

هــم دولــت آن کشــور اســت.و...

مواخره

ــع تراشــی هایی اســت   مهم تریــن تهدیــدات در حــوزه گردشــگری مان
ــه واســطه قوانیــن دولتــی ایجــاد می گــردد. تصمیم گیری هایــی  کــه ب
کــه می توانــد بســیار بازدارنــده و پرزیــان باشــد. عــدم حمایــت دولــت، 
ــه هــم پیوســته،  اجــازه ورود ارگان هــا  ــر ارگان هــای ب عــدم نظــارت ب
ــدات و چالش هــا و  ــه حوزه هــای تخصصــی یکدیگــر همگــی از تهدی ب

موانعــی اســت کــه در مســیر گردشــگری  قــرار می گیــرد. 
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ــود،  ــی ش ــی درج م ــی، واژه تخصص ــوان موضوع ــی در عن  وقت
ــده،  ــون ش ــوم آزم ــش و عل ــمت دان ــه س ــن را ب ــای ذه فض
ســوق می دهــد. عنــوان متخصــص، خاصیتــی تضمیــن کننــده 
دارد، کــه بــا فــردی آکادمیــک و حرفــه ای در حــوزه ای کامــال 
مشــخص ســرو کار داریــد. حــال آن کــه مکــررا در حــوزه 
ــاالن  ــوزش فع ــر آم ــورد عــدم تمرکــز الزم ب گردشــگری، در م

ــت شــده اســت.  ــن عرصــه، صحب ای
ــت، بخشــی ضــروری  ــی، بخــش مدیری ــر حــوزه و صنعت در ه
ــده اســت و اگــر مدیریــت حــوزه ای تخصــص الزم  و پیــش برن
ــد،  ــته باش ــه روزرا نداش ــی ب ــا حت ــی ی ــص کاف ــا آن تخص ی
ــود. پرداختــن  ــه شکســت خواهــد ب ــور، محکــوم ب صنعــت مزب
بــه آمــوزش نیــروی کارآمــد بــه عنــوان تشــکیالت بدنــه یــک 
ــندی  ــه س ــود، بلک ــای آن می ش ــا موجــب ابق ــه تنه ــت ن صنع
بــر پیشــرفت و توســعه آن خواهــد بــود. در حــوزه گردشــگری 
بخصــوص در حــوزه تخصصــی گردشــگری ســالمت، کــه یکــی 
از صنعت هــای جهانــی و ارز آور اســت، اگــر مایــل بــه پیشــرفت 
و یافتــن جایگاهــی جهانــی باشــیم، ابتــدا بایــد تخصــص 
ــه  ــرده و ب ــب ک ــی کس ــتانداردهای بین الملل ــق اس الزم را طب
ــم. نشســت حاضــر  ــی متخصــص، همــت گماری آمــوزش نیروی
بــا همــت مجلــه سفرنویســان، در خصــوص بررســی کنفرانــس 
ــا تمرکــز بــر  ملــی مدیریــت گردشــگری و خدمــات ســالمت ب
معضــالت و کاســتی های ایــن حــوزه تشــکیل شــده اســت کــه 

ــه  ــما ب ــا ش ــت را ب ــن نشس ــته ای ــب برجس ــار مطال ــه اختص ب
اشــتراک می گذاریــم.

محمد اسماعیل ارجمند

ــوزه  ــگری و ح ــت گردش ــه صنع ــر ک ــن ام ــه ای ــه ب ــا توج  ب
تخصصــی گردشــگری ســالمت در ایــران، بنیــان گذاشــته 
ــیل های  ــا و پتانس ــا و قوت ه ــام ضعف ه ــا تم ــت و ب ــده اس ش
نهفتــه اش مشــغول بــه فعالیــت اســت، مایــل هســتم بــه زعــم 
در  چنان چــه  و  برشــمرده  را  موجــود  کاســتی های  خــود 
خصــوص مرتفــع کــردن ایــن نقــوص، فعالیتــی صــورت گرفتــه 

ــد. ــاره کنی ــه آن اش ــت، ب اس

محمد نصیری

ــب  ــد، خ ــه فرمودی ــادن ک ــان نه ــوع بنی ــا موض ــه ب  در رابط
عزیزانــی کــه وارد ایــن صنعــت شــدند، گاهــا دیدیــم شکســت 
خوردنــد و نتیجــه ای نگرفتنــد. به نظــرم یکــی از دالیــل روشــن 
ــه  ــدیم. این ک ــل ش ــوع غاف ــک موض ــا از ی ــه م ــت ک ــن اس ای
ــت،  ــع نخس ــی دارد: ضل ــع اصل ــه ضل ــالمت س ــگری س گردش
ــان  ــع دوم درم ــالمت، ضل ــگری س ــی گردش ــا بازاریاب ــذب ی ج
ــن  ــه ای ــادی ب ــای زی ــت. گروه ه ــگری اس ــوم گردش ــع س و ضل
ــالع  ــن اض ــی از ای ــدام در یک ــر ک ــد و ه ــت ورود کردن صنع
ــتند  ــد و خواس ــایت زدن ــک س ــد پزش ــاًل چن ــد. مث ــوی بودن ق

در حــوزه ی گردشــگری ســالمت کار کننــد، امــا از نظــر اضــالع 
ــن  ــل برنامه نویســی دانشــی نداشــتند. خــب کار زمی دیگــر مث
ــار  ــد و در کن ــادی آمدن ــافرتی زی ــای مس ــا آژانس ه ــورد. ی خ
فضایــی کــه داشــتند، گردشــگری ســالمت را هــم راه انداختنــد. 
امــا دو ضلــع دیگــر مغفــول مانــده اســت. دلیلــش ایــن اســت 
کــه گردشــگری ســالمت از دور آســان حتــی ســهل و ممتنــع 
ــد زدن  ــاده در ح ــی س ــوع را خیل ــد. از دور موض ــر می رس بنظ
ســایت و درآمــد دالری می بیننــد، ولــی زوایــای پنهــان زیــادی 
ــا یــک  ــه هم چنــان ب دارد کــه مــا حتــی بعــد از 5 ســال تجرب

ــویم.  ــه می ش ــد مواج ــز جدی چی
ــا یــک  ــد دارم و القصــه! م مــن هــر هفتــه یــک داســتان جدی
ــخصا کار  ــودم ش ــن خ ــال م ــتیم. 12 س ــدی داش ــک گران ب
ــش  ــدش را پوش ــن بع ــام دادم، ای ــگ انج ــال مارکتین دیجیت
ــکان  ــرای پزش ــا ب ــم، خیلی ه ــه گرفتی ــی ک ــم. پروژه های دادی
و بیمارســتان ها و کلینیــک هــای مختلــف بــود در طــول 
فراینــد دیجیتــال مارکتینــگ دو ضلــع را پوشــش دادیــم و هــم 
ــه  ــگری ک ــل گردش ــر مث ــای دیگ ــان در حوزه ه بنیانگذاران م
تجربــه جــدی داشــتند ایــن ســه ضلــع را پوشــش دادیــم. ایــن 
ــن  ــا م ــد. ام ــه شــما فرمودی ــه ای ک ــا موضــوع نکت در رابطــه ب
ــن  ــره و ای ــن کنگ ــم، ای ــه کن ــر اضاف ــی دیگ ــه ی کل ــک نکت ی
ــیار ضــروری و  ــرم بس ــا به نظ ــی ه ــا و دورهم شــکل همایش ه
مهــم اســت و بــاز هــم یــک تشــکر از دکتــر هاشــم زاده به خاطــر 

ــن مســائل دارم.  ــودن در ای ــی ب بان
مشــکل اصلــی کــه مــن فکــر می کنــم وجــود دارد، ایــن 
بی تصویــری کــه مــا بارهــا در جاهــای مختلــف گفتیــم از ایــران 
اســت. ایــن بی تصویــری دو ضلــع دارد. یــک ضلــع بی تصویــری 
ــع  ــری خارجــی اســت. در واق ــی تصوی ــع ب ــک ضل ــی و ی داخل
شــنیدید و همــه آگاه هســتیم کــه رســانه ها علیــه ایــران حــرف 
منفــی می زننــد و جوســازی وجــود دارد. ولــی خــب فکــر کنــم 
ــد  ــه نمی دانن ــن اســت ک ــا 10٪ ماجــرا اســت 90٪ ای ــن تنه ای
ــان  ــی دارد؟زب ــراق چــه فرق ــا ع ــا ب ــران اصــال کجــا اســت ی ای
ــود  ــا وج ــی چالش ه ــت؟ خیل ــی اس ــا عرب ــی ی ــی اش فارس مل

ــم.  ــد حــل کنی ــن را بای ــم اول ای ــان می کن دارد، گم
بهتریــن  بــوده کــه  افراداین نــه  فراینــد جــذب  در  غالبــا 
جراحی هــای زیبایــی را ســرچ کــرده، دیــده مثــال یــک ایرانــی 
ــا  ــازه ب ــد. ت ــه می ده ــات را ارائ ــن خدم ــه ای ــت ک ــم هس ه
کلیدواژه هــا بــه ایــران رســیده اســت. در کنفرانس هــا دربــاره ی 
ایــن بــی تصویــری کلــی حــرف دارم و می طلبــد کــه جلســه ای 

ــاندن  ــنایی و شناس ــث آش ــم، باع ــپ بزنی ــم گ ــا باه ــد ت باش
ــدم  ــه معتق ــی ک ــر داخل ــا تصوی ــه ب ــود. در رابط ــر می ش بهت
ــت  ــه صحب ــکان ک ــا پزش ــود. ب ــده ب ــر نش ــه آن فک ــی ب خیل
ــه  ــان ب ــرای درم ــم ب ــارج ه ــر از خ ــد مگ ــم، می گفتن می کردی
ــئوال  ــن س ــا ای ــا اول ب ــود؟ )م ــر می ش ــد؟ مگ ــران می آین ای
ــدار  ــن مق ــان، ای ــن پزشــکان و کادر درم ــرو می شــویم.( بی روب
مظلومیــت وجــود دارد. در حــوزه ی گردشــگری هــم  ایــن نــگاه 
ــفانه،  ــت متاس ــمردن اس ــک ش ــر کوچ ــگاه دیگ ــود دارد. ن وج
ــن  ــالمت در لینکدی ــگری س ــت در گردش ــک موفقی ــا از ی گاه
ــتیک و  ــک حراجــی پالس ــاره ی ی ــاًل درب ــذارم، مث پســت می گ
ــه  ــرا ک ــد. چ ــف می خورن ــد و تاس ــت می گذارن ــتان کامن دوس
ایــران در زمینه هــای بســیاری موفــق اســت و پزشــکان حاذقــی 
دارد. بیمارســتان ها در ایــن زمینــه قــوی کار می کننــد. تســف 
ــا جراحــی زیبایــی  ــد فقــط ب ــران را بای ــد کــه چــرا ای می خورن
بشناســند؟ چــرا مــا فقــط در حراجــی زیبایــی ترنــد هســتیم؟ 
ــه  ــی ب ــم فضای ــه می بین ــا ناراحــت می شــوم ک ــن واقع خــب م
ــا  ــت ت ــا از نف ــد دالری و م ــب درآم ــرای کس ــده، ب ــود آم وج
ــود را  ــیل های خ ــوز پتانس ــا هن ــدیم. ام ــاز ش ــدودی بی نی ح
ــان  ــا، گم ــا و کنگره ه ــکل همایش ه ــن ش ــوه نکرده ایم.ای بالق

می کنــم کمــک می کنــد.

محمداسماعیل ارجمند

 خطــاب بــه آقــای دکتــر هاشــم زاده؛ بــا توجــه بــه این کــه شــما 
ــل شــخصی  ــد، تمای ــر عهــده داری ــس را ب ــن کنفران ریاســت ای
بنــده ایــن اســت کــه عــالوه بــر توضیحاتــی در رابطــه بــا ایــن 
کنفرانــس، ســخنان شــما را نیــز بشــنویم. نظــر مــن بــه عنــوان 
ــردی  ــک ف ــه ی ــه این ک ــود ب ــب می ش ــت جل ــک ژورنالیس ی
ــت  ــان و بهداش ــوزه ی درم ــی در ح ــابقه ی عملیات ــن س ــا ای ب
ــی  ــه خصوص ــی و چ ــش دولت ــه در بخ ــتن، چ ــمت داش و س
ــایانی  ــای ش ــیار و... کمک ه ــده گان بس ــال کنن ــتن دنب و داش
ــون هســتند.  ــه شــما مدی ــا ب ــن حــوزه داشــته و خیلی ه در ای
ــد؟  ــزار می کن ــی برگ ــن کنفرانس ــردی همچی ــن ف ــرا همچی چ
اهــداف بلندمــدت اش چیســت؟ و چــه شــد کــه شــما بــه ایــن 
ــک، حــوزه ی بخــش خصوصــی  ــد حــوزه ی آکادمی ــر افتادی فک
ــن  ــرده و ای ــع رســانه ای را دورهــم جمــع ک ــی و در واق عملیات
ــن  ــزاری ای ــد برگ ــر می کنی ــد؟  فک ــاد کنی ــس را ایج کنفران

ــس چــه برآینــدی داشــته باشــد؟ کنفران

با حضور دکتر سعید هاشم زاده 
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ــف و  ــی لط ــنیدم، خیل ــان را ش ــه صحبت هایش ــتانی ک  دوس
محبــت دارنــد. بــه  هرحــال ایــن صنعتــی مثــل صنایــع دیگــر 
اســت. طبیعــی اســت کــه مــا در صنعــت یــک زنجیــره ی تامین 
ــد،  ــم کار کنن ــی باه ــد گروه ــن بای ــره ی تامی ــم. در زنجی داری
ــی  ــی و تیم ــم کاری گروه ــن کار ه ــند. ای ــه برس ــه نتیج ــا ب ت
بــوده و اســت. مــن هــم بــه عنــوان یــک عضــو کوچــک بــودم، 
ــر عهــده ی  اگــر کاری انجــام شــده، قطعــا بخــش مهمــی اش ب
ــن  ــال، م ــت. به هرح ــوده اس ــی ب ــش خصوص ــان در بخ خودت
ــه ی دوســتان  ــراز لطــف هم ــون از اب شــرمنده می شــوم و ممن

هســتم. 
این کــه چــرا رســیدیم بــه برگــزاری ایــن کنفرانــس، مــا بررســی 
کردیــم و قطعــا ایــن همیشــه دغدغــه ی مــن بــود . اوایــل کــه 
وارد وزارتخانــه شــدم زمانــی کــه خواســتیم نقشــه ی راه اداره را 
ــه  ــا ب ــم، طبیعت ــن کنی ــتراتژی های مان را تعیی ــیم و اس بنویس
ــوان یــک اســتراتژی  ــه عن ــن صنعــت رفتیــم. ب ســراغ SWT ای
اصلــی و قــوی رســیدیم بــه ایــن مســاله کــه مــا از یــک چیــز 

ــم.  ــه اســم آمــوزش غفلــت کرده ی مهــم ب
ــا  ــا، حلقه ه ــور م ــل در کش ــالمت بین المل ــات س ــت خدم صنع
یــا عناصــر مفقــودی بســیاری دارد. برخــی از ایــن عناصــر مفقود 
خــب خیلــی مهــم و بــزرگ و اساســی اند.برای همیــن ایجــادش 
ــه نتیجــه هــم رســاندیم.حاال این کــه در اجــرا چــه  کردیــم و ب
ــن  ــی از ای ــد. شــرکت تســهیل گر، یک ــرد، بمان ــدا ک شــکلی پی
ــرکت  ــک ش ــا ی ــه م ــی این ک ــک، یعن ــن تفکی ــود. اولی ــزا ب اج
ــم.  ــک کنی ــس مســافرتی تفکی ــک آژان ــد از ی تســهیل گر را بای
ایــن یــک کار تخصصــی اســت. مــن حــاال وارد آن بحــث 
ــه  ــه ب ــود، ک ــزرگ ب ــی ب ــزء خیل ــک ج ــن ی ــوم. بنابرای نمی ش
ــم  ــری ه ــزای کوچک ت ــید. اج ــام رس ــه انج ــم و ب آن پرداختی

ــده ایم.  ــل ش ــا غاف ــه از آنه ــت ک هس
نکنیــم،  کوچکــش  کوچــک،  اجــزای  می گویــم  این کــه 
ــزرگ  ــای بســیار ب ــم. یکــی از مقوله ه ــم نکنی ــت اش را ک اهمی
ــم،  ــام دادی ــم انج ــات الزم را ه ــم و اقدام ــش رفتی ــه به دنبال ک
امــا در هــزار تــوی اداری گیــر کــرد، بحــث آمــوزش بــود. ایــن 
داســتان کــه افــرادی بــا آمــوزش بــر پایــه مطالعــه و تجربــه ی 
ــور  ــارج از کش ــا خ ــل ی ــه دوره ای در داخ ــا این ک ــخصی ی ش
دیــده بودنــد، در ایــن حــوزه فعالیــت می کردنــد. هیــچ آمــوزش 
مــدون و هیــچ خــط فکــری آکادمیکــی نبــد و تقریبــا می تــوان 

ــه معنــی واقعــی کلمــه!  ــه حــاال صفــر ب ــود. )ن گفــت، صفــر ب
ــود.(  ــود، بضاعــت مــا خیلــی کــم ب خیلــی انــدک ب

آن زمــان یعنــی چهــار ســال پیــش، )ســال 96( دقیقــا بررســی 
ــی50  ــی( 40 ال ــاالت فارس ــا مق ــدودا  )ب ــزی ح ــردم. چی ک
ــالمت  ــات س ــوزه ی خدم ــی در ح ــی و انگلیس ــه ی فارس مقال
بین الملــل یــا همــان گردشــگری ســالمت، داشــتیم. چهــار یــا  
پنــج پایان نامــه و تقریبــا حــدود 10 کتــاب! نمی خواهــم اصــال 
دربــاره ی این کــه ایــن کتاب هــا در چــه ســطحی بودنــد و چــه 
ــا آنهــا را زیــر ســوال ببــرم.  ارزشــی داشــتند، صحبــت کنــم ی
امــا کل بضاعــت علمــی مــا در ایــن حــوزه همیــن بــود. خــب 
ــا  ــتیم، این ه ــادی داش ــیار زی ــات بس ــه اطالع ــا در وزارتخان م
ــم.  ــروع کردی ــتند، ش ــه داش ــه  پایان نام ــجویانی ک ــا دانش را ب
ــت  ــم حمای ــه ه ــد و وزارتخان ــادی آمدن دانشــجویان بســیار زی
کــرد. آن زمــان مدیــر کل خیلــی حمایــت کــرد. ایــن اطالعــات 

ــه دســت دانشــجویان رســید.و... ب

 داشــتن پشــتوانه مکتــوب ثبــت شــده اولیــن نفــع و دم 
ــد،  ــش می آی ــه به دنبال ــی ک ــا نفع ــت، ام ــع اس ــتی ترین نف دس
به نظــر مــن بحث هــای پژوهشــی اســت. ایــن همیشــه گوشــه  
ــود.  ذهــن مــن بود.هــدف غایــی مــا ایجــاد رشــته تحصیلــی ب
ــک کالس  ــه ی ــت ک ــن نیس ــوزش ای ــورم از آم ــد منظ ببینی
آموزشــی یک ســاعته برگــزار کنیــم. نــه، هــدف آمــوزش 
ــت  ــگاه تح ــی را در دانش ــا نیروی ــی م ــت! یعن ــک اس آکادمی
ــا  ــل ی ــگری بین المل ــات گردش ــره خدم ــناس خب ــوان کارش عن
گردشــگری ســالمت تربیــت کنیــم، هــدف اصلــی ایــن اســت. 
وقتــی می گوییــم  بازاریابــی خدمــات پزشــکی، درکــی از 
آن داشــته باشــد. وقتــی کــه می گوییــم  CRMدر حــوزه ی 
ــد.  ــته باش ــی از آن داش ــه؟ درک ــی چ ــکی یعن ــات پزش خدم
ــه چــه چیــزی صحبــت  ــد راجــع ب وقتــی می گوییــم بیمه؛بدان
ــه  ــذاری، متوجــه شــود ک ــم تعرفه گ ــی می گویی ــم. وقت می کنی
ــم  ــی می گویی ــم. وقت ــت می کنی ــزی صحب ــه چی ــه چ ــع ب راج
FFS و 47 مدل قیمت گــذاری مختلــف، این هــا را درک کنــد. 

بــا ایــن نــگاه بــود کــه بــه ســمت تاســیس رشــته ی کارشناســی 
ارشــد و بعــد PHD  زیرمجموعــه وزارت بهداشــت، کــه پروســه 
ــال  ــه در ح ــم پروس ــا دیدی ــم. ام ــت، رفت ــودش را داش ی خ
ــود کــه کارگاه هــای یــک روزه  طوالنــی شــدن  اســت و ایــن ب
گردشــگری ســالمت مان را بازنگــری کردیــم و بــه صــورت 
ــا این هــا رفرنــس  ــرار گذاشــتیم ت ــم. ق دوره ای برگــزارش کردی
ــود.  ــم ب ــن ک ــا ای ــد. طبیعت ــوزش گردشــگری ســالمت باش آم
هــر چــه ماســعی در فشــرده ســازی کردیــم، ایــن ســه روز هرگز 
نمی توانســت مثــال جــای دو ســال آمــوزش را در دانشــگاه 
ــدودا دو  ــی ح ــازده زمان ــک ب ــا در ی ــال م ــا به هرح ــرد. ام بگی
ســاله چیــزی نزدیــک بــه 700 نفــر را در ایــن حــوزه آمــوزش 
اولیــه دادیــم. در ایــن ســال های اخیــر، حتــی در زمــان 
ــوزش  ــایل آم ــر مس ــه درگی ــتانی ک ــکاری دوس ــا هم ــا، ب کرون
در رشــته های دیگــر بودنــد. مثــل آقــای دکتــر انیســیان 
کــه در ایــن کنفرانــس هــم حضــور دارنــد، بــه عنــوان رئیــس 
ــن ســینا در تهــران، دوره ی  ــردی اب مرکــز جامــع علمــی کارب
ــا  ــا را از کج ــم. این ه ــالمت را راه انداختی ــگری س MBA گردش

ــزی، ســنگاپور  ــه، اندون ــزی، ترکی ــد، مال ــم؟ در هن ــو گرفتی الگ
ــورت  ــه ص ــه ب ــن، چ ــورت آنالی ــه ص ــه ب ــته ها چ ــن رش و... ای
ــب  ــد. خ ــوزش می دادن ــتند آم ــت. داش ــود داش ــوری وج حض
ــوند.  ــوب می ش ــا محس ــب م ــس و رقی ــورهای رفرن ــا کش این ه
ــه  ــوان این  ک ــه عن ــه ب ــت، بلک ــاری نیس ــب تج ــورم رقی منظ

ــورها،  ــن کش ــتند. )ای ــوزه کار هس ــا در ح ــری م ــوی یادگی الگ
همــه دارنــد خــوب کار می کننــد.( بــا ایــن نــگاه جلــو رفتیــم. 
ــان مــا در دانشــگاه  ــا آقــای حضــور دکتــر علیــزاده کــه میزب ب
ــه در  ــینیان ، ک ــر حس ــم دکت ــکار خان ــد و هم ــود بودن بینال
مشــهد دانشــجویان رشــته ی گردشــگری را آمــوزش می دادنــد. 
وقتــی بــا ایــن افــراد صحبــت کردیــم، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 

ــم.  ــی را شــروع کنی ــه کار بزرگ ک
می گویــم بــزرگ، نــه بــه لحــاظ حجــم، بــه لحــاظ این کــه یــک 
ــا حضــور کســانی کــه صاحــب  کار ســخت را شــروع کردیــم. ب
نظــر هســتند، مثــال آقــای دکتــر مرشــدی در ســطح بین المللــی 
ــر هســتند. گفتیــم  ــه، عالقه منــد و بســیار پی گی صاحــب تجرب
از ایــن پتانســیل اســتفاده کنیــم. از طرفــی خانــم دکتــر زارع، 
دوســت خوبــم آقــای دکتــر وهــاب زاده در آلمــان، بــا ارتباطاتــی 
کــه داشــتند، بســیار اســتقبال کردنــد. آنجــا بــود کــه تصمیــم 
گرفتیــم کســانی را هــم از آلمــان بیاوریــم و بــه تدریــج دانشــگاه 
علوم پزشــکی مشــهد عالقه منــد شــد و پــای کار آمــد و ســپس 

دانشــگاه های خصوصــی دیگــر نیــز ترغیــب شــدند. 
ــت و  ــکل گرف ــته ای ش ــک هس ــه ی ــود ک ــه ب ــا این گون تقریب
تصمیــم گرفتیــم بــا محوریــت آمــوزش و بولــد کــردن آمــوزش 
ــا  ــد، م ــس می بینی ــن کنفران ــون شــما در ای ــم. اکن پیــش بروی
خیلــی دنبــال فــروش غرفــه و کارهــای تجــاری نبودیــم. واقعــا 
دنبــال ایــن هســتیم کــه یــک مبحــث و یــک فصــل جدیــدی را 
در صنعــت خدمــات ســالمت بین الملــل کشــور، تحــت عنــوان 
ــم. همیــن  ــن فصــل را پیــش ببری آمــوزش، شــروع کــرده و ای
افــراد حاضــر در اینجــا توانمندی هــا و تجربه هــای زیــادی 
دارنــد. دوره هــای مختلفــی دیده انــد. ایــن آدمهــا بیاینــد کمــک 
ــم.  ــاز کنی ــم ب ــه کمــک ه ــن فصــل را ب ــم ای ــا بتوانی ــد ت کنن
ــع  ــد در واق ــت و آم ــکل گرف ــا ش ــر از کج ــن تفک ــه ای این ک
ــش  ــد دنبال ــه ج ــود. و ب ــن ب ــتانش ای ــد، داس ــاب ارجمن جن
هســتیم. خــدا را شــکر، دانشــگاه بینالــود خیلــی خــوب حمایــت 
ــردم  ــرض ک ــگاه ها )ع ــکاری دانش ــا هم ــم ب ــد. امیدواری می کن
اکنــون دانشــگاه های خوبــی  پــای کار آمده انــد.( بتوانیــم 
ــای  ــا از چهره ه ــم. یقین ــم بزنی ــیر را رق ــن مس ــت در ای موفقی
ملــی اســتفاده خواهیــم کــرد. از همــه ی کســانی کــه صاحــب 
نظــر باشــند در ایــن حــوزه کمــک خواهیم گرفــت. همینطــور از 
ــود،  ــزار می ش ــه برگ ــی ک ــی در کارگاه های ــای بین الملل چهره ه
نمونه هایــی را خواهیــد دیــد. نگاه مــان دقیقــا همــان جملــه ای 
اســت کــه مــن می خواهــم وام بگیــرم از جنــاب تیمــوری، کــه 
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ــر  ــتان تغیی ــاس داس ــه و اس ــه!« پای ــر میش ــد: »داره دی گفتن
ــن  ــدگاه م ــور، از دی ــل کش ــالمت بین المل ــات س ــت خدم صنع

ــود. همیــن داســتان آمــوزش، خواهــد ب

محمداسماعیل ارجمند

ــع االن  ــد. در واق ــه دادی ــی ک ــات خوب ــگزارم از توضیح  سپاس
شــما ایــن کنفرانــس و کنفرانس هــای مشــابه را در طــول ســال 
ــه  برگــزار خواهیــد کــرد. ایــن موضــوع را روشــن کنیــد کــه ب
کجــا می خواهیــم برســیم؟ در صحبت هایــی کــه کردیــد و 
رنــگ و بــوی آکادمیــک و دانشــگاهی داشت،بســیار بــه تفضیــل 
ــد کــه بحــث آکادمیک مــان ضعیــف اســت.  مــو شــکافی کردی
ــک  ــا ی ــت و م ــف اس ــان ضعی ــش کیفی م ــا و دان ــث ارتق بح
ــان  ــک، بحــث بهداشــت و درم ــم. ی ــم اینجــا داری ــی ه اختالف
ــف!  ــم؛ دو ســاز مختل ــک بحــث گردشــگری را داری ــم ی را داری
امــا بایــد یکدیگــر را کاور کننــد و ایــن مــدت مــن دیــده ام کــه 
ــه  ــای این ک ــود. به ج ــاس می ش ــه ای احس ــا فاصل ــن این ه بی
ــوده،  ــل ب ــه از قب ــی ک ــل اختالفات ــه دالی ــد، ب ــانی کنن هم پوش
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــد. ب ــاق می افت ــر اتف ــانی دی ــن هم پوش ای
بــازار منطقــه ای و پتانســیل هایی کــه داریــم و هنــوز می توانیــم 
ــن  ــا نیــت شــما از ای ــر، آی ــای دکت ــه آن ســطوح برســیم، آق ب
کنفرانــس ایــن اســت کــه ایــن اختــالف را کمتــر کنــد و ســطح 
کیفــی را ارتقــا دهــد؟ یــا هــدف دیگــری داریــد؟ اشــاره کردیــد 
بــه ایــن موضــوع کــه خیلــی از دوســتان پــای کار آمدنــد، مــن 
پوســتر را کــه دیــدم تعــداد حامیــان بســیار خــوب بود. بــا توجه 
بــه این کــه فرمودیــد قضیــه غرفــه نبــوده و ایــن نشــان دهنده ی 
ایــن امــر اســت کــه عالقه منــدی زیــاد شــده اســت. گویــا حتــی 
در بحــث هتل هــای ســالمت، کــه خیلــی روی آن تمرکــز 
ــا را  ــد. شــما این ه ــی می دهن ــی خوب ــد و تســهیالت خیل کردن
ــدان  ــن حجــم عالقه من ــه ای ــد؟ این ک ــه چــه صــورت می بینی ب
و برندهایــی کــه هســتند، پشــت جریــان ایســتادند و حمایــت 
می کننــد؛ آیــا ایــن حامیــان واقعــی هســتند؟ واقعــا از تــه دل، 
ــم  ــر اس ــا بخاط ــد ی ــدی آمدن ــای مرش ــم زارع و آق ــل خان مث

دکتــر هاشــم زاده آمدنــد؟

 سعید هاشم زاده

ــد،  ــاره می فرمایی ــه اش ــی، ک ــز آموزش ــور مراک ــلما حض  مس
ــن  ــن اســت که ای ــا بخاطــر اســم مــن نیســت. واقعیــت ای صرف
جاذبــه اوال بابــت ایــن اســت کــه یــک کار نــو اســت و خیلــی 
ــا کار جدیــد  ــا یــک رشــته ی از مراکــز آموزشــی، زمانــی کــه ب
ــه خوشــحالی خودشــان را  ــی اســت ک ــرو می شــوند، طبیع روب
نشــان می دهنــد، حضــور پیــدا می کننــد. یــک جنبــه ی مهــم 
اش ممکــن اســت ایــن باشــد کــه تابه حــال کســی کار جــدی و 
مســتمری در ایــن حــوزه انجــام نــداده اســت. یکــی دو مرکــز در 
تهــران بودنــد کــه خیلــی کار محــدودی انجــام می دادنــد. ایــن 

اســت دلیــل جاذبــه ای کــه وجــود دارد. 
ــوده اســت؟ نیــت دقیقــا کــم  این کــه می فرماییــد نیــت چــه ب
ــوده اســت. همان طــور کــه عــرض کــردم،  ــه ب کــردن آن فاصل
مــا در ایــن چهــار ســال در وزارتخانــه چیــزی کــه خیلــی روی 
ــه  ــود ک ــن ب ــا ای ــی آنج ــوع اصل ــم. موض ــاری کردی آن پافش
ــک کار  ــود، ی ــش خ ــر بخ ــل در ه ــالمت بین المل ــات س خدم
تخصصــی اســت. یعنــی تاکیــد مــا ایــن بــود کــه در بخش هــای 
مختلــف، ایــن کار تخصصــی اســت. دقیقــا همــان کســانی کــه 
آمدنــد ایــن نــگاه را توســعه دادنــد، نــه فقــط بــه زبــان، بلکــه 

ــد.  آن را اجــرا کردن
هــر کســی کــه آمــد، ایــن نــگاه تخصصــی را در کارش جــاری 
ــی  ــز درمان ــی در مراک ــما حت ــد. ش ــق ش ــرد، موف ــاری ک و س
ــد ایــن پیشــرفت  ــگاه را در خودشــان تقویــت کردن کــه ایــن ن
ــال  ــتش کام ــه لیس ــتان ها، ک ــری بیمارس ــد. یک س را می بینی
مشــخص اســت، رفتنــد به ســمت ایجــاد ســایت، یعنــی واقعــا 

ــد. ــی کردن ــم را، اجرای ــا زدی ــه م ــی ک حرف های
ایــن بیمارســتان ها، بعــد از 6 مــاه تــا یــک ســال رســیده اند بــه 
مریــض، بــرای خودشــان هــم ایــن جالــب اســت. بــا ارتباطاتــی 
ــات  ــا در جلس ــم ی ــه گاه می پرس ــم، گ ــر داری ــا یکدیگ ــه ب ک
ــه واســطه ی فعالیــت در  دوســتان را می بینــم، می گوینــد مــا ب
ــی  ــای خوب ــا خبره ــض دار شــده ایم. این ه فضــای مجــازی مری
ــل  ــات بین المل ــگاه تخصصــی در صنعــت خدم ــا ن ــا ب اســت. م
ــن  ــی در ای ــم. یعن ــاد کرده ای ــتم ایج ــی را در سیس ــک توقع ی
اکوسیســتم پیچیــده ی خدمــات ســالمت بین الملــل یــک 
ــتان،  ــن بیمارس ــر االن م ــه اگ ــت. این ک ــاد شده اس ــی ایج توقع
نیــاز بــه نیــرو دارم، یــک آدم شــناخته شــده و متخصــص  بایــد 
ــاز  ــن بخــش از نی ــه ای ــه ب ــم ک ــن نیــت رفتی ــا ای ــا ب ــد. م بیای

ــروی  ــم. یعنــی بگوییــم شــما نی ــن اکوسیســتم پاســخ بدهی ای
آمــوزش دیــده می خواهیــد، ایــن توصیــه مــا اســت و ایــن هــم 
ســرتیفیکیت ایــن آقــا یــا خانــم! ایشــان از نظــر مــا متخصــص 
ــت  ــن صنع ــما در ای ــه ش ــرای این ک ــتند. ب ــده هس ــد ش و تائی
ایشــان را بــه کار بگیریــد صالحیــت دارنــد. اگــر شــما آدم هایــی 
شــبیه ایشــان را بــه کار بگیریــد، در ایــن صنعــت موفــق خواهید 
بــود . ممکــن اســت در کوتاه مــدت جــواب نگیریــد، امــا در دراز 
ــود.  ــازار خواهیــد ب ــا یکــی از تعییــن کننده هــای ب مــدت یقین
ــم توانســتم جــواب ســوال  ــوده اســت. نمی دان ــن ب ــا ای نیــت م

شــما را بدهــم یــا خیــر؟
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 مــن این بــار می خواهــم از ســمت آژانس هــا بیایــم جلــو 
و پاســخی دیگــر از شــما بگیــرم. آیــا شــما بــا عملکــرد 
را  نویــد  ایــن  کنفرانس هــا،  این گونــه  و  آکادمیک تــان 
ــد کــه یــک استانداردســازی  ــتان بدهی ــه دوس ــد ب می توانی
آکادمیــک انجــام دهیــد و نیازهــای حــوزه ی خدمــات مســافرتی 
ــن حــوزه کــه  دغدغــه ی گردشــگری ســالمت در  و فعــاالن ای
ایــن شــرایط بــازار را دارنــد بــا کمــک ایــن آموزش هــا برطــرف 
ــی را  ــن خروج ــما ای ــای ش ــم از فعالیت ه ــا می توانی ــد؟ م کنی

ــیم؟ ــته باش داش

سعید هاشم زاده

 بلــه یقینــا می تــوان چنیــن خروجــی را داشــت، امــا بــاز هــم 
تاکیــد می کنــم، چــون می دانــم دیــدگاه آقــای مهــرزاد و بقیــه 
دوســتان هــم در گــروه همیــن اســت. مــن کار  خدمــات آژانــس 
مســافرتی را از کار یــک شــرکت تســهیل گر خدمــات پزشــکی 
ــن حــوزه ورود  ــا در ای ــم آژانس ه ــن نمی گوی ــم. م جــدا می بین
ــم  ــن ه ــال ها همی ــن س ــول ای ــرا در ط ــم چ ــد، نمی دان نکنن
باعــث ایجــاد یــک شــکاف شــد بیــن دیدگاه هــای مــا، عملکــرد 
ــری،  ــی، هن ــراث فرهنگ ــتان در وزارت می ــرد دوس ــا و عملک م
ــرم  ــال نظ ــن اص ــت. م ــده اس ــتی ش ــگری و صنایع دس گردش
ــم،  ــد. می گوی ــد ورود کن ــس نیای ــک آژان ــه ی ــت ک ــن نیس ای
ــوی  ــتان تابل ــا داس ــد ب ــد، بای ــد بیای ــر می خواه ــی اگ آژانس
خدمــات مســافرتی اش خداحافظــی کنــد. یــک تابلــوی جدیــد 
بایــد بزنــد و set up اش را عــوض کنــد. مــن اصــال منظــورم از 

ــن تشــکیالت،  ــا ای ــرد ی ــن ف ــه ای ــن نیســت ک ــرف ای ــن ح ای
ــن  ــن منظــورم از ای ــه م ــد. ن ــن حــوزه کار کن ــد در ای نمی توان
حــرف ایــن اســت کــه بایــد Set up خودتــان را عــوض کنیــد از 
Set up1 برویــد بــه Set up 2 . یکــی از تغییــرات در ایــن ســت 
آپ، تامیــن نیــروی انســانی اســت. نیــروی انســانی متخصــص 
ایــن کار کــه در مراکــز رســمی آکادمیــک آمــوزش دیــده باشــد. 
بــا ایــن کنفرانــس، امیدواریــم ایــن یــک نقطــه ی شــروع و یــک 

فصــل جدیــدی باشــد در ایــن ماجــرا.
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 اگرخروجــی کالم شــما را در یــک کالم بخواهــم بگویــم، شــما 
ــن  ــما ای ــح ش ــد و  ترجی ــی می روی ــص گرای ــمت تخص ــه س ب
ــا بتوانیــم  ــد ت ــه ایــن ســمت برون اســت کــه تمــام دوســتان ب
ــن  ــم ای ــاً ه ــه قطع ــر داشــته باشــیم، ک ــک خروجــی موفق ت ی

درســت اســت.

ساسان مومنی 

ــم.  ــو باش ــن گفتگ ــنونده ای ــتر ش ــم بیش ــح می ده ــن ترجی م
ــون  ــوه 5 میلی ــا بالق ــم. م ــرض کن ــه ای را ع ــم نکت ــط مایل فق
گردشــگر از کشــوهای اطــراف داریــم. امــا نــگاه را بایــد خیلــی 
بزرگ تــر کــرده و از آمــوزش شــروع کنیــم. تیم هــای متخصــص 
ــم. چــون هــر چــه  ــوزش دهی ــن حــوزه آم ــه ای را در ای و حرف
ــه  ــورمان را ب ــم کش ــریع تر می توانی ــم، س ــت کنی ــر حرک قوی ت
عنــوان یــک برنــد در ایــن حــوزه معرفــی کنیــم. بــه عزیزانــی 
کــه شــرکت آریان مهرتــور را راه انــدازی کردنــد، خســته 
ــارز از الگویــی هســتند  ــه ای ب نباشــید، می گوییــم. ایشــان نمون
کــه می تواننــد سرمشــق ســایر عزیــزان باشــند. اگــر حرفــه ای 
حرکــت کنیــم، می توانیــم درآمــد خوبــی داشــته باشــیم. 
همانطــور کــه آقــای هاشــم زاده بــه آن اشــاره کردنــد، مســئله 
اصلــی آمــوزش و تریــن کــردن افــراد متخصــص بــه ایــن حــوزه 
اســت. بــا امیــد این کــه بــا یــک تیــم ورک حرفــه ای بــه برنــد 
شــدن کشــورمان در حــوزه گردشــگری ســالمت کمــک کنیــم.
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بــرای جمــع خوشــایند  زیــاد  مــن   شــاید صحبت هــای 
ــا  ــه و مشــکل م ــن دغدغ ــن بزرگ تری ــه نظــر م ــا ب ــد. ام نباش
ــی رود  ــمت م ــن س ــه ای ــا ب ــت. دنی ــف اس ــای مختل دخالت ه
کــه ســاختارش را اصــالح کنــد و مــا هنــوز ســاختارمند نشــده، 
ــا  ــم در دنی ــا می بینی ــم. م ــرح می کنی ــوزش را مط ــث آم بح
ــل  ــک مکم ــوان ی ــه عن ــد ب ــا بتوان ــده اند ت ــاد ش ــا ایج هایپر ه
در کنــار صنعــت تولیــد، حــوزه بازاریابــی و توزیــع را بــه عهــده 
بگیرنــد. مــا در حــوزه گردشــگری ســالمت، یکــی از معضالتــی 
کــه بــه معضالت مــان اضافــه شــده اســت، همیــن شــرکت های 
ــده  ــهیل کنن ــع تس ــود درواق ــرار ب ــه ق ــتند. ک ــهیل گر هس تس
حــوزه  تخصصــی  شــرکت های  شــرکت ها،  ایــن  باشــند. 
ــی گردشــگری نیســتند. مــا در کنــار تمــام محصــوالت  بازاریاب
ــا  ــه این ه ــم ک ــدر داری ــام تورلی ــه ن ــی ب ــگری، ظرفیت گردش
ــی  ــد. در تمام ــه کار می کنن ــروع ب ــی ش ــورت تخصص ــه ص ب
حوزه هــای گردشــگری تورلیدرهــا از منظــر تخصصــی ورود 

می کننــد. 
بزرگ تریــن مشــکل مــا تداخــالت اســت. مــا در بحــث تعریــف 
راهبردهــا یکــی از سیســتم هایی کــه در دنیــای امــروز اســتفاده 
می شــود ثبــات را کنــار گذاشــته اند و از ظرفیــت سیاســت های 
مداخــالت اســتفاده می کننــد. مــا مشــکل مان ایــن اســت 
حــوزه پزشــکی بــه حــوزه آژانــس ورود کــرده اســت. نمی شــود 
آژانس هــای مــا هــم فــردا برونــد کلینیــک بزننــد و کار درمانــی 

انجــام بدهنــد. 
ــدری  ــرای تورلی ــکی ب ــرا پزش ــای پی ــم از بچه ه ــه می توانی بل
اســتفاده کنیــم، امــا در عیــن حــال بایــد اجــازه بدهیــم 
ــد. چــون تخصص شــان  آژانس هــا کار خودشــان را انجــام بدهن
ــگری  ــوزه گردش ــا وارد ح ــتان های م ــت. االن بیمارس ــن اس ای
ســالمت در ســطح دنیــا شــده اند، در حالی کــه بایــد تمرکزشــان 
روی خدمــات پزشــکی باشــد. همــه دنیــا ایــن موضــع را دارد. 
ــه منــد  ــن حــوزه عالق ــه ای ــی در حــوزه پزشــکی ب اگــر عزیزان

ــد. و... ــس بزنن ــد آژان هســتند، برون
ــر ســاختار  ــه اگ ــد ک ــت می کنی ــی صحب ــورد مبحث شــما در م
اولیــه اش فراهــم نباشــد، ایــن زحماتــی کــه عزیــزان در 
ــل  ــی تبدی ــد داد. یعن ــه نخواه ــند، نتیج ــا می کش کنفرانس ه
ــم. تداخــل  ــا تداخــل داری ــوب می شــود. م ــوپ معی ــک ل ــه ی ب
ــدارد.  ــود ن ــف وج ــرح وظای ــن ش ــف، ای ــئولیت ها و وظای مس

آژانس هــا در بازاریابــی، مارکتینــگ تخصــص دارنــد و پزشــکان 
ــد از هــم جــدا شــود.  ــه بای ــی، ایــن دو مقول در خدمــات درمان
ــق  ــه ای و طب ــر بخشــی کارش را حرف ــر ه ــن دو اگ ــب ای ترکی
اســتانداردهای جهانــی انجــام دهــد، باعــث اعتــالی گردشــگری 

ســالمت می شــود. 
ــرد.  ــی ب ــی نم ــه جای ــر، راه ب ــف یکدیگ ــرح وظای ــه ش ورود ب
ــن موضــوع مشــکل  ــان ای ــه بنی ــی ک ــن اســت، زمان ــم ای حرف
دارد و خانــه از پــای بســت ویــران اســت، استاندارد ســازی چــه 
ــالح  ــازه را اص ــن س ــه ای ــدا از پای ــد ابت ــد؟ بای ــی می کن کمک
کــرد. خشــت اول گــر نهــد معــمار کــج، تــا ثریــا مــی رود دیــوار کج!  
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ــا حــدودی حــرف جنــاب محــب خدایــی را تائیــد می کنــم.   ت
ــد  ــد، می خواهن ــاره کردن ــم اش ــم زاده ه ــاب هاش ــه جن البت
ــا  ــد، ت ــازی را ایجــاد کنن ــد و استاندارد س ــم کنن ــالف را ک اخت
هــم بــه مارکــت بین الملــل برســیم، هــم تغییــری رو بــه بهبــود 
ایجــاد شــود و هــم ســاختار اصــالح شــود. می تــوان گفــت هــر 

ــد.  ــت می فرماین ــز درس دو عزی
ــه  ــد، ب ــم بفرمایی ــما می خواه ــینیان از ش ــر حس ــم دکت خان
ــن  ــا ای ــم ت ــرف کنی ــت ص ــد وق ــدر بای ــا چق ــما واقع ــر ش نظ
ــال در  ــا اص ــم و آی ــزار کنی ــمی برگ ــورت رس ــه ص ــا را ب دوره ه
حــال حاضــر اســاتید خوبــی داریــم؟ یــا بایــد تــالش کنیــم کــه 
ــیم.  ــته باش ــس داش ــرای تدری ــاتیدی ب ــع و اس ــت مناب در نهای
می خواهــم واضــح و شــفاف بفرمائیــد، مــا بالقــوه چیــزی بــرای 
ارائــه داریــم؟ البتــه در راســتای مباحــث نشســت، هدفــم طبــق 
ــول،  ــد معم ــا در ح ــت. مطمئن ــی اس ــتانداردهای بین الملل اس
ــرا  ــورم منحص ــا منظ ــم. ام ــی را داری ــتوانه علم ــات و پش امکان
منابــع، امکانــات و اســاتید در ســطح اســتانداردهای بین الملــل 

ــا ایــن کار شــدنی اســت؟  اســت. آی

نگارحسینیان

 قطعــا در حــوزه آمــوزش، بایــد طبــق اســتانداردهای بین الملــل 
پیــش رفــت. قطعــا اگــر بخواهیــم ایــن ظرفیــت را ایجــاد کنیــم 
و ایــن خدمــات را بــه نوعــی رونــق بدهیــم، واضــح اســت کــه 
ــردن  ــازی و سیســتماتیک ک ــوزش و و استاندارد س از منظــر آم
عرصــه خدمــات ســالمت بین الملــل در کشــور، در حــال حاضــر 

ــد  ــه بای ــتماتیکی ک ــت سیس ــامانی دارد. وضعی ــت نابس وضعی
ــت.  ــوزش اس ــد آم ــن نیازمن ــت. ای ــد، نیس ــته باش ــود داش وج
همانطــور کــه دکتــر هاشــم زاده توضیــح دادنــد، مــا بــا فقــدان 
ــن  ــتیم. در ای ــه هس ــص مواج ــده و متخص ــوزش دی ــروی آم نی
بیــن نقــش دانشــگاه ها می توانــد بــه میــان بیایــد و نــگاه 
ــی در  ــته های تحصیل ــب رش ــالمت، در قال ــگری س ــه گردش ب
ــا  ــد، چــه بخــش کورس ه ــاق بیافت ــد اتف ــر بتوان دانشــگاه ها، اگ
ــا  ــا ب ــم نامه ه ــطه تفاه ــه واس ــران و ب ــل ای ــا در داخ و واحد ه
خــارج از ایــران حتــی بتوانیــم بخشــی از آمــوزش را از نیروهــای 

خــارج از ایــران کمــک بگیریــم. 
ــم.  ــر داری ــگاه در نظ ــرای دانش ــد را ب ــن رون ــز ای ــا نی ــود م خ
ــا  ــرار اســت ب ــه تفاهــم نامه هایــی کــه ق ــا توجــه ب مخصوصــا ب
ــم  ــیم، خواهی ــته باش ــده داش ــت در آین ــت وس ــگاه نورس دانش
توانســت بخشــی از ایــن موضــوع را بــه ایــن نــوع هدایــت کنیــم 
ــویم  ــد ش ــه بهره من ــن عرص ــران ای ــتادان و صاحب نظ و از اس
ــا  ــود. ب ــیر ب ــن مس ــمان در همی ــز تالش ــره نی ــب کنگ و در قال
ــه شــرکت  ــد و مجموع ــر زارع کردن ــم دکت ــه خان ــهایی ک تالش
ــاتید  ــت اس ــن ظرفی ــوی از ای ــه نح ــم ب ــعی کردی ــفیران، س س

خارجــی اســتفاده کنیــم. )در قالــب ورکشــاپ هایی کــه تعریــف 
ــب  ــن در قال ــدند.( همچنی ــوت ش ــاخصی دع ــراد ش ــد و اف ش
ــه  ــز ب ــدند نی ــوت ش ــره دع ــه کنگ ــه ب ــدی ک ــخنرانان کلی س

ــم.  ــب عمــل کردی ــن ترتی همی
قطعــا ایــن چرخــه زمانــی کامــل می شــود کــه مــا تمــام قــوای 
ــی و  ــا داخل ــان صرف ــه نگاه م ــم . این ک ــه کار بگیری ــود را ب خ
ــم،  ــی داری ــگاه جهان ــه ن ــن حــال ک ــه ای نباشــد و در عی منطق
ــم و درصــدد  ــر بگیری ــز در نظ ــود را نی ــه ای خ مشــکالت زمین

رفــع آنهــا باشــیم. 

سهیل مهرزاد

ــن اســت کــه همــه  ــم، ای ــه کردی ــا هــم تجرب ــا ب آنچــه کــه م
ــزان متخصصــی چــون جنــاب هاشــم زاده حــس  حــرکات عزی
ــود  ــازار نم ــد در ب ــام می دهن ــه انج ــی ک ــر فعالیت ــود. ه می ش
این کــه مــا رفتیــم و شــرکت های  پیــدا می کنــد. دلیــل 
تســهیل گر در ذیــل وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
زدیــم، چــه بــود؟ خــود آقــای هاشــم زاده بهتــر می دانــد. آنچــه 
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مســلم اســت یــک شــرکت تســهیل گر می خواهــد بــرای 
ــی، از مراکــز بهداشــتی و  کســانی کــه نیازمنــد خدمــات درمان
ــا  ــی فراهــم کنــد. همیــن شــرکت آی ــی هســتند، امکانات درمان
ــا  ــط هواپیم ــرد و بلی ــزا بگی ــد؟ وی ــوک کن ــل ب ــازه دارد هت اج

ــا پاســخ منفــی اســت. ــد؟ و ... قطع رزروکن
شــرکت هــای تســهیل گر بــرای آن کــه بتواننــد ورود گردشــگر 
ســالمت را تســهیل کننــد، بایــد مجوزهــای الزم از وزارت 
ــز  ــری، گردشــگری و صنایع دســتی را نی ــی، هن ــراث فرهنگ می
ــهیل گر  ــرکت های تس ــن ش ــی از همی ــا یک ــد و اتفاق ــذ کنن اخ
کــه از آن نــام بردیــد، خیلــی هــم در عرصــه گردشــگری 
ســالمت خــوب فعالیــت کــرد و هــم در حــوزه تبلیغــات و ســایر 
ــی  ــه هزینه های ــه ب ــا توج ــرد. ب ــل ک ــه ای عم ــا حرف بخش ه
کــه همــراه بــا فعالیــت حرفــه ای خــود متحمــل شــد، خروجــی 
خوبــی هــم داشــت. امــا در الیــو خــود اعــالم کــرد، » نیــازی بــه 
گرفتــن مجــوز نیســت و برویــد و بــدون مجــوز فعالیــت کنیــد!« 
ــیر را  ــان مس ــون متولی ــد؟ چ ــی می افت ــن اتفاق ــرا همچی چ
ــگاه  ــد، دانش ــا می بینی ــه در انته ــد ک ــیم می کنن ــتباه ترس اش
علــوم پزشــکی مشــهد، اعــالم می کنــد؛ بــا همیــن 10 الــی 15 
ــط  ــم فق ــرکت ها ه ــت ش ــد. لیس ــهیل گر کار کنی ــرکت تس ش

مــال مشــهد هســتند. 

مــا این همــه ظرفیــت داریــم و بایــد درگیــر همچیــن مســائلی 
باشــیم کــه چــه بســیار بــه مــا و گردشــگری ســالمت، ضربــات 
مهلــک وارد آوردنــد. وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــتان  ــک بیمارس ــر  ی ــت. اگ ــان اس ــر درم ــی ام ــکی، متول پزش
ــف  ــد، موظ ــالمت ورود کن ــگری س ــوزه گردش ــد در ح بخواه
اســت یــک ســری اســتانداردهای بین المللــی را زیــر نظــر ایــن 
 IPDوزارتخانــه رعایــت کنــد. خــود ایــن اســتاندارد ســازی کــه
ــی  ــث اســت. کل ــه، روی همیــن هــزار حــرف و حدی ــام گرفت ن
ــه  ــل کاری ک ــد. مث ــن کار می کردن ــال دارد. کاش روی همی خ
دکتــر مومنــی مشــغول انجــام آن اســت. مثــل تمــوس! ایــده آل 
ایــن اســت کــه وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی، کار 
خــودش را بکنــد و وزارت میــراث فرهنگــی، هنــری، گردشــگری 
و صنایع دســتی، کار خــودش را. امــا بــا هــم هماهنــگ، دوســت 
ــز ســختی نیســت.  ــن چی ــر! ای ــه کارد و پنی و رفیــق باشــند. ن

گردشــگری کارش مشــخص اســت. 

محمد اسماعیل ارجمند

 تمرکــز شــما بــر تعامل گرایــی اســت و دغدغــه شــما بیشــتر بــر 
ــودن شــرح وظایف شــان  ــه و روشــن ب تعامــل ایــن دو وزارتخان
اســت. بــا حضــور تیــم آقــای ضرغامــی، امیــدوارم کــه خشــت 
ــد،  ــاره کردن ــه آن اش ــم ب ــی ه ــاب محب خدای ــه جن ــی ک اول
اصــالح شــده و ایــن بنــای محکــوم بــه فــرو ریختــن، بازســازی 

و مقــاوم ســازی شــود. 
ــال  ــد و در ح ــان داری ــرکت در آلم ــک ش ــما ی ــم زارع ش خان
حاضــر در بخــش آمــوزش و تخصص گرایــی هــم فعالیــت داریــد. 
ــروه شــده اید.  ــراه گ ــد و هم ــاز را حــس کردی ــن نی ــا ای طبیعت
بــه نظــر شــما، ایــران و ایــن انجمن هــا چقــدر بــا شــرکت های 
خارجــی فاصلــه دارنــد؟ کــم کــردن ایــن فاصلــه چقــدر زمــان 
خواهــد بــرد و بــا توجــه بــه مارکــت رقبایــی چــون ترکیــه و... 

چقــدر امــکان موفقیــت وجــود دارد؟

عاطفه زارع

ــای  ــوت شــدند، آق ــره دع ــه در کنگ  یکــی از ســخنران هایی ک
ــرف  ــتباه را برط ــت اش ــه ذهنی ــرای این ک ــتند. ب ــوری هس الخ
ــا اشــتباه اســت.  ــم و بنیان م ــه داری ــا مشــکل پای کنیــم کــه م
بــرای برطــرف شــدن تمــام ایــن ســوتفاهم ها از دوســتان 
می خواهــم رزومــه ایــن افــراد را ســرچ کننــد. ببیننــد چندیــن 
ــای الخــوری  ــد؟ تخصصشــان چیســت؟ آق ــی کنن ــال کار م س
بــا 49 کشــور کــه 10 تــای آنهــا جــزو اولین هــا اســت ارتبــاط 
دارنــد.  کنگره هایشــان حضــور  و  کنفرانس هــا  در  و  دارنــد 
ــن آدم انتخــاب  ــا  چــرا ای ســخنران و صاحب نظــر هســتند، ام
مــی شــود؟ آیــا پزشــک اســت؟ آژانــس دار اســت؟ خیــر. علــت 
موفقیــت افــرادی از ایــن دســت، ایــن اســت کــه ایــن جدال هــا 
ــق  ــه ح ــدارد. این ک ــود ن ــا وج ــر دنی ــای دیگ ــا در ج و بحث ه
ــد.  ــی نمی کن ــم، کمک ــه می کنی ــدام گالی ــم و م ــود می دانی خ
چــرا انجمــن امریــکا، ایــران را 46 میــن رتبــه و آخریــن کشــور 
ــا  ــس م ــد؟ پ ــی می کن ــالمت معرف ــگری س ــوزه گردش در ح
ــت  ــال ها اس ــی س ــر مومن ــی دکت ــم. وقت ــف داری ــوز ضع هن
در مــورد تمــوس بــرای بیمارســتان ها توضیــح می دهــد و 
ــی نداشــته  ــه بین الملل ــر گواهینام ــد، اگ ــالم می کن ــا اع صراحت
ــد  ــد، ورود کنی ــی نمی توانی ــال بین الملل ــچ پرت ــه هی ــید ب باش
ــن  ــود دارد! ای ــه وج ــن زمین ــی در ای ــری منف ــاز گاردگی ــا ب ام

ــا! یعنــی ضعــف م
می خواهــم مــرز نگذاریــد، تــک بعــدی بــه قضیــه نــگاه نکینــد. 
خیلــی از شــرکت های بین المللــی در حــوزه گردشــگری در 
ــص  ــه تخص ــه زمین ــوند ک ــرادی اداره می ش ــط اف ــا، توس دنی
و فعالیت شــان لزومــا گردشــگری ســالمت نیســت! خیلــی 
از پزشــکان در ترکیــه، چــک و ... وارد حــوزه گردشــگری 
ــه  ــود ک ــل نمی ش ــه کســی پزشــک اســت، دلی ــده اند. این ک ش
شــم اقتصــادی یــا بازرایابــی نداشــته باشــد و نتوانــد در حــوزه 

ــد. ــق باش گردشــگری ســالمت موف

محمد اسماعیل ارجمند

 جمــع بنــدی صحبت هــای خانــم دکتــر زارع را می تــوان 
این گونــه در قالــب کلمــات بیــان کــرد: شــفاف ســازی، 
آسان ســازی و یکپارچگــی. از خانــم زارع همچنیــن تشــکر 
می کنــم کــه یکــی از مشــاورین ارزشــمند مجلــه سفرنویســان 
بودنــد. خــط و مســیرهای خوبــی را بــه مجلــه پیشــنهاد داده اند. 
مخصوصــا کــه سیاســت مجلــه سفرنویســان، بــه ســمت تحلیــل 
ــاب  ــی خبــری و اطــالع رســانی! جن ــا فضای و بررســی اســت ت
ــه  ــه ب ــی ک ــوع بیماران ــه تخصــص شــما، ن ــه ب ــا توج ــر، ب نصی
ــه  ــتند و چ ــه هس ــتی هایی مواج ــه کاس ــا چ ــد ب ــران می آِین ای
ــه  ــرای این ک ــد ب ــه بفرمایی ــد؟ در ادام ــما دارن ــی از ش انتظارات
ــم  ــم کنی ــات را ک ــم، اختالف ــی بروی ــه ســمت تخصــص گرای ب
ــی  ــد و عملیات ــی مفی ــه کارهای ــم، چ ــا دهی ــوزش را ارتق و آم
ــه  ــم ک ــری می بین ــی را رهب ــب خدای ــاب مح ــن جن ــت؟ م اس
ــد  ــه می رون ــراغ ریش ــه س ــوند ب ــه می ش ــازمانی ک ــر س وارد ه
ــا  ــد. ام ــان کنن ــز را از ریشــه درم ــد همــه چی و ســعی می کنن
یــک دســت صــدا نــدارد. درمــان پایــه و رفــع مشــکالت بنیــادی 
بــرای آن کــه عملیاتــی شــود، نیــاز بــه کمــک و حمایــت تمامــی 

ــزان دارد.  عزی

محمد نصیر

 موضــوع رفــت بــه ســمت تخصــص گرایــی. وقتــی بــه ســمت 
ــک  ــم تفکی ــا را از ه ــد واژه ه ــم بای ــی می روی ــص گرای تخص
ــد درســت اســتفاده شــود. بحــث ریشــه ای  ــم. کلمــات بای کنی
ــکال  ــا روی مدی ــه م ــم ک ــوان کن ــدا عن ــد. ابت ــرح ش ــم مط ه
چــون  می کنیــم.  کار  پزشــکی  گردشــگری  یــا  توریســم 

گردشــگری ســالمت، حــوزه گســترده ای اســت کــه خــود زیــر 
شــاخه دارد و مدیــکال توریســم یکــی از ایــن شــاخه ها اســت و 
شــاخه دیگــر گردشــگری تندرســتی اســت. دنیایــی کار در ایــن 
حــوزه وجــود دارد. زنجیــره تامیــن گردشــگری ســالمت، یــک 
زنجیــره تامیــن پردرگیــری اســت. هــر بخــش بایــد تمرکــزش 
روی حــوزه خــودش باشــد. کیفیــت را باالتــر ببرنــد. مــا داریــم 
در لوپــی اشــتباه پیــش می رویــم. مــا یکدیگــر را داخــل کشــور، 
ــا  ــای م ــارج از مرزه ــب خ ــه رقی ــم. حــال آن ک ــب می بینی رقی
ــد را  ــه فراین ــتند ک ــه هس ــد و ترکی ــا هن ــای م ــرار دارد. رقب ق
ــد  ــی کنی ــت را تخصص ــد کیفی ــد. بیایی ــو می برن ــی جل به خوب
ــودش  ــص خ ــی روی تخص ــد. هرکس ــز کنی ــی پرهی و از حواش
ــی از  ــه درجــه خوب ــات خــودش را ب ــت خدم ــد و کیفی کار کن
ــودش را  ــد کار خ ــی بای ــاند.هر ضلع ــی برس ــتاندارد بین الملل س

انجــام بدهــد. و...

مواخره

 در دنیایــی کــه ســعی بــر آن اســت مرزهــا بــرای ارائــه خدمــات 
برداشــته شــود و افــراد بــرای انتخــاب مقصــد دریافــت خدمــات 
ــا  ــه هــا و... توجــه کــرده و ب ــار، هزین ــه کیفیــت، اعتب خــود، ب
ــه فاکتورهایــی کــه برایشــان مهم تــر هســتند، مقصــد  توجــه ب
ــی از  ــه بخش ــرای آن ک ــد، ب ــاب می کنن ــود را انتخ ــی خ نهای
ــی باشــیم، الزم اســت نگاهــی دور از حواشــی  ــازار جهان ــن ب ای
ــه  ــی ک ــم. بخش های ــز کنی ــی تمرک داشــته و روی تخصص گرای
ــف و  ــرح وظای ــا ش ــد، ب ــل می کنن ــر را تکمی ــات یکدیگ خدم
روشــن نمــودن حیطــه اختیــارات خــود، می تواننــد از تداخــالت 
تصمیمــی و دســتوری جلوگیــری کــرده و هزینــه و وقتــی کــه 
ــه  ــود را، ب ــرانجام می ش ــی س ــای ب ــا و بحث ه ــرف جدل ه ص

حداقــل برســانند.
ــه  ــا ورود ب ــت! مطمئن ــور اس ــای کش ــارج مرزه ــب در خ رقی
ــه  ــت و ارائ ــای کیفی ــد ارتق ــخت و نیازمن ــل س ــازار بین المل ب
خدمــات اســتاندارد اســت. امــا فقــط ورود بــه بــازار نیســت کــه 
ــگ  ــی تنگاتن ــه رقابت ــه ب ــا توج ــوردار اســت، ب ــت برخ از اهمی
ــت و  ــن رقاب ــدن در ای ــی مان ــف، باق ــورهای مختل ــان کش می
ــژه  ــل نیــز اهمیتــی وی ــازار بین المل ــی در ب ارتقــای رتبــه جهان
دارد. تنهــا راه ممکــن بــرای نیــل بــه ایــن هــدف و باقــی مانــدن 
در بــازار افزایــش کیفیــت خدمــات، دانــش و تخصــص خواهــد 

بــود. 
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مقدمه

ــه انجــام رســانیدن هــر کار  ــر کســی پوشــیده نیســت کــه ب  ب
حرفــه ای، نیازمنــد آمــوزش درســت و کســب تخصــص و مهارت 
ــگری،  ــه گردش ــا ک ــت. از آنج ــام آن اس ــتای انج الزم در راس
صنعتــی شــیرین و جــذاب اســت. متاســفانه خیلــی از عزیــزان 
ــد،  ــت ندارن ــن صنع ــه ای ــکافانه ای ب ــق و موش ــگاه دقی ــه ن ک
گمــان می برنــد، می تواننــد بــه راحتــی و بــدون کســب دانــش 
و مهــارت خــاص، وارد ایــن عرصــه شــوند. در حــوزه گردشــگری 
ــز می شــود.  ــر نی ــن موضــوع نگــران کننده ت ــی ای ســالمت، حت
بــا توجــه بــه این کــه در گردشــگری ســالمت، خدمــات توســط 
پزشــک ارئــه می گــردد و بســتر خدمــات بیمارســتان ها و 
ــوان دالل از  ــه تحــت عن ــراد ک ــا هســتند. برخــی اف کلینیک ه
آنهــا نــام خواهیــم بــرد، بــا تفکــر کســب درآمــد بــه دالر! بــی 
ــالمت ورود  ــگری س ــازار گردش ــه ب ــی ب ــش و آگاه ــچ دان هی

می کننــد.
ــن  ــران ای ــب نظ ــان و صاح ــم متخصص ــه زع ــه ب ــال آن ک ح
حــوزه، حتــی برخــی از متولیــان امــر، کــه دارای ســابقه 
ــل ستایشــی در ایــن حــوزه هســتند، گاه از  ــی نســبتا قاب تجرب
ــزام وجــود دارد  ــن ال ــوده و ای ــد نب ــورد تائی نظــر صالحیــت، م
ــه ای در صــدد  ــه فعالیــت حرف ــه ادام ــل ب کــه در صــورت تمای
ــد را  ــای جدی ــا و مهارت ه ــند و متده ــش روز باش ــب دان کس
راســتای  در  فراگیرنــد.  بین المللــی،  اســتانداردهای  طبــق 
ــا  ــاه ب ــی کوت ــت و گوی ــان گف ــه سفرنویس ــوع مجل ــن موض ای
ــور فرشــی؛ مدیریــت هلدینــگ  ــم رقیــه حاتمــی پ ســرکار خان

گفت و گویی با خانم رقیه حاتمی پور فرشی
مدیر عامل هلدینگ گردشگری فالمینگو

گردشــگری فالمینگــو، فعــال گردشــگری و عضوانجمــن صنفــی 
دفاتــر هواپیمایــی و گردشــگری ایــران و رئیــس انجمن دوســتی 
ایــران و اســترالیا ترتیــب داده اســت تــا پــای صحبت هــای ایــن 

ــینیم. ــوار بنش بزرگ

ــا گردشــگری ســالمت  ــم در رابطــه ب ــروز می خواهی ام
ــن  ــه ای ــی ک ــوص دغدغه های ــم. در خص ــت کنی صحب
مــدت بیــن وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
گردشــگری  هنــری،  فرهنگــی،  میــراث  وزارت  و 
بحــث  اســت.  داشــته  وجــود  صنایع دســتی  و 
ــا  ــتان ها و دالل ه ــهیل گران و بیمارس ــان، تس تورگردان
ــم  ــما می خواه ــا، از ش ــن دغدغه ه ــی از ای ــی جمع یعن
از دغده هــای گذشــته حــال و آینــده خــود بــه 
ــزرگان و فعــاالن تأثیرگــذار صنعــت  عنــوان یکــی از ب

ــد. ــت کنی ــگری صحب گردش

گردشــگری ســالمت یکــی از گونه هــای گردشــگری اســت که در 
دنیــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه و افــراد دنبــال ایــن هســتند کــه 
تخصص هــای خوبــی در حــوزه گردشــگری ســالمت جســتجو و  
پیــدا کننــد. در مــوازات، منجــر بــه رفــع نیازهــای پزشکی شــان 
خواهــد شــد. چــه نیکــو کــه ایــن خدمــات از قیمــت مناســب 
و کیفیــت خوبــی هــم برخــوردار باشــد. خوشــبختانه از دیربــاز 
ــف و  ــراد مختل ــزد اف ــران، زبان ــان در ای ــی و درم پزشــکان ایران
مــورد توجــه بــوده و افــراد بــه صــورت انفــرادی و مســتقل قبــل 
ــود،  ــرح ش ــه مط ــه این گون ــالمت ب ــگری س ــه گردش از این ک
مراجعاتــی بــه ایــران داشــتند. حتی مــن خاطــره ای  دارم که در 
نمایشــگاه ســالمت بحریــن شــرکت کــرده بودیــم و غرفه هــای 
ــتیم، بازدیدکننــده گان می آمدنــد و می گفتنــد  مختلــف داش
کــه حتمــا ایــران بایــد یــک بیمارســتانی، در بحریــن تأســیس 
ــل  ــوان گفــت حداق ــه آنجــا بفرســتد. می ت ــد و پزشــکانی ب کن
ســاکنین حــوزه خلیــج فــارس و کشــورهای GCC عالقه منــد 
بــه اســتفاده از خدمــات پزشــکی ایــران بودنــد و هســتند . بعد از 
این کــه وزرات بهداشــت و درمــان بــا همــکاری ســازمان میــراث 
فرهنگــی ، هنــری، گردشــگری و صنایــع دســتی توانســتند بــه 
توافقاتــی در حــوزه گردشــگری ســالمت برســند، طبیعتــا بــرای 
ــد  ــه می توانن ــرادی ک ــا اف ــد، ت ــی ش ــی پیش بین آن مجوزهای
تعامالتــی را بــا پزشــکان و بیمارســتان ها و کادر پزشــکی 
ــرای جــذب  ــدون ب ــه م ــک برنام ــه صــورت ی ــد، ب ــرار کنن برق

ــه ی درخواســت را  ــای اولی ــت اش کاره ــدا حرک ــگر از مب گردش
ــان   ــور درم ــای  ت ــفر و هماهنگی ه ــه س ــد و برنام ــی کنن بررس

متقاضیــان  را انجــام دهنــد .
ــی خوشــبختانه اکنــون  ــود، ول ــدا یک ســری مشــکالتی ب در ابت
مــواردی مشــخص شــده و شــرکت هایی کــه صالحیــت دارنــد، 
روی ایــن قضیــه کار می کننــد. امــا بــا تمــام زحمــات و تعهداتــی 
در  آســیب هایی  کمــاکان  می دهنــد  شــرکت ها  ایــن  کــه 
ــا دالالن و  ــراد و ی ــود اف ــم وج ــود دارد، آن ه ــیر وج ــن مس ای
ــا،  ــد و صرف ــی ندارن ــچ صالحیت ــه هی ــت ک ــرکت هایی اس ش
ــد و  ــه می کنن ــک مراجع ــا پزش ــتان ی ــه بیمارس ــتقیما ب مس
ــل  ــک معض ــن ی ــد. ای ــی می کنن ــان معرف ــرای درم ــراد را ب اف
ــاز  ــرای کشــورهایی کــه نی ــن ب خیلــی بزرگــی اســت. البتــه ای
ــد. کشــورهایی کــه شــهروندان  ــاق می افت ــد، اتف ــزا ندارن ــه وی ب
آنجــا نیــاز بــه تهیــه ویــزای ایــران یــا ویــزای ســالمت دارنــد، 

تحــت کنتــرل ســازمان میــراث فرهنگــی ، هنــری، گردشــگری 
ــد  ــه بای ــور خارجــه، ک ــن وزارت ام ــع دســتی و همچنی و صنای
ویــزا را صــادر کنــد؛ در واقــع نهادهــا و ارگان هایــی کــه ســایر 
کنترل هــا را انجــام می دهنــد، هســتند. امــا متاســفانه در 
مــورد کشــورهایی کــه نیــاز بــه ویــزا ندارنــد و شــهروندان آنهــا 
ــم و  ــیب ها را داری ــن آس ــا ای ــد، م ــفر می کنن ــزا س ــدون وی ب
ــتیم،  ــالمت هس ــوز س ــه دارای مج ــا ک ــل م ــرکت هایی مث ش
ــدیم و  ــزوی ش ــت من ــود گف ــی ش ــا م ــا تقریب ــن حوزه ه در ای
ــه آن  ــن ب ــه م ــرایطی ک ــا ش ــم و ب ــای ک ــا قیمت ه ــا ب دالل ه
ــتانداردش،  ــح و اس ــارج روال صحی ــا خ ــب ی ــم؛ نامناس می گوی
ــا  ــراق ی ــورهای ع ــل کش ــد. مث ــام می دهن ــا را انج ــن کاره ای
ترکیــه و  برخــی کشــورهای دیگــر،  کــه حــاال تعــدادش خیلــی 
کــم اســت، امــا در هــر صــورت ایــن اتفــاق می افتــد. در خصوص 
گردشــگری ســالمت ایــن را بایــد بگویــم کــه اگــر برنامــه ســفر 
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درســت و شــناخت درســت، از تقاضــای یــک گردشــگر ســالمت 
توســط شــرکت ها و آژانس هــای تورگــردان ایــن حــوزه صــورت 
بگیــرد و پزشــک درســت بــا قیمــت متعادلــی معرفــی شــود، مــا 
ــم. چــون خوشــبختانه  ــادی را جــذب کنی ــراد زی ــم اف می توانی
در مــورد پزشــکی ایــران از کشــورهای آمریــکای جنوبــی )کــه 
خیلــی فاصلــه دوری بــا مــا  دارنــد.( حتــی از حــوزه آمریــکای 

شــمالی نیــز تقاضــا داشــتیم.

کمــی بحــث را جزیی تــر کنــم. در ابتــدا مایــل هســتم 
 IPD نظــر شــما در خصــوص بحــث استانداردســازی و
ــود دارد،  ــران وج ــه در ای ــی ک ــتان ها و کیفیت بیمارس
ــن حــوزه را از شــما  ــم و همچنیــن عملکــرد  در ای بدان

جویــا شــوم.

 IPD ــتان ها ــر بیمارس ــون اگ ــت. چ ــی اس ــوال جالب ــا س اتفاق
ــار  ــه بیم ــت ک ــم داش ــن را نخواهی ــکان ای ــا ام ــند، م دار نباش
معرفــی کنیــم. بیمارســتان ها الزم اســت بــا مــا همراهــی کننــد 
ــی، را  و اســتاندارهای الزم؛ طبــق اســتاندارهای بهداشــت جهان
ــه صــورت کالن مطــرح  داشــته باشــند. مــا اگــر می خواهیــم ب
ــم،   ــی کنی ــود را معرف ــکی خ ــته های پزش ــام رش ــویم و تم ش
ــم  ــد. فکــر می کن ــد بیمارســتان ها IPD را اخــذ کنن ــدا بای ابت
کــه در حــال حاضــر ایــن محدودیــت را در انتخــاب بیمارســتان 
ــاید  ــد، ش ــه IPD دارن ــی ک ــتان های دولت ــم. در بیمارس داری
ــات  ــل و خدم ــت عم ــل و دادن نوب ــاق عم ــن ات ــکان گرفت ام
پزشــکی بــه ســادگی میســر نباشــد. بیشــتر از بیمارســتان های 
خصوصــی اســتفاده می کنیــم . بیمارســتان های خصوصــی 
بایــد هــر چــه ســریع تر خودشــان را بــه اســتانداردها برســانند 
و IPD  و ســایرمجوز هــای الزم  را اخــذ کننــد تــا بتواننــد بــه 

ــازار گردشــگری ســالمت ورود کننــد. ب

ــت  ــغول فعالی ــه مش ــی ک ــدت زمان ــه م ــه ب ــا توج ب
هســتید و تالشــی کــه بیمارســتان ها انجــام می دهنــد 
ــن اســتانداردها را  ــا ای چــه خصوصــی چــه دولتــی آی
ــب  ــما را کس ــار و ش ــت بیم ــد؟ رضای ــی می دانی کاف
ــن  ــه در ای ــی ک ــوان کس ــه عن ــن را ب ــد؟ ای می کنن
ــار،  ــافر و بیم ــدی مس ــت دارد و رضایت من ــوزه فعالی ح

ــم! ــما میپرس ــت، از ش ــت اس ــن اولوی ــش باالتری برای

ــص  ــن متخص ــم. م ــخ می ده ــه پاس ــح و صادقان ــی صری خیل
حــوزه ی پزشــکی نیســتم. مــا اســتاندار را بایــد طبــق فهرســت 
ــی،  ــت جهان ــازمان بهداش ــت و س ــاخص های وزارت بهداش و ش
داشــته باشــیم. وقتــی کــه مــا بیمارســتانی را انتخــاب می کنیــم 
کــه IPD داشــته باشــد یــا کلینیکــی کــه IPD داشــته باشــد، 
ــا ایــن مرکــز  خــب ایــن را می پذیریــم کــه ایــن بیمارســتان ی
پزشــکی چــک شــده و حداقــل اســتاندارها را دارد. خوشــبختانه 
تــا کنــون متقاضیانــی کــه از طریــق مــا بــه ایــران آمدنــد، هیــچ 
مشــکلی نداشــتند. ســعی کردیم از فــرودگاه تا فــرودگاه بهترین 
خدمــات را بــه  ایشــان ارائــه بدهیــم. در جابجایــی و اســکان، از 
بهترین هــا اســتفاده کنیــم کــه بــه آلودگــی و مشــکالت بعــد از 
عمــل دچــار نشــوند و تــا اکنــون بعــد از عمــل، هیــچ کــدام از 
بیمــاران مــا دچــار فرعیــات مثــل خــدای نکــرده آلودگــی بعــد 
ــی  ــد و جراح ــا آمدن ــاران م ــه بیم ــده اند و هم ــل و... نش از عم
ــد  ــات پزشــکی شــان را گرفتن ــد، خدم هایشــان را انجــام دادن
)حــاال چــه زیبایــی چــه درمــان( و ایــران را تــرک کردنــد. و در 
حــال حاضــر هــم  چندیــن بیمــار  در حــال بســتری و درمــان  
ــم، کــه اخیــرا وارد شــدند و بایــد خدمــات  داخــل کشــور داری

بگیرنــد.

ــرش  ــرده و هدف مندت ــاز ک ــث را ب ــورد بح ــن م در ای
کنــم. مــا بحــث منابــع انســانی نیــروی کار در دو قشــر 
داریــم یکــی خــود بیمارســتان ها و دوم در حــوزه 
ــوزش  ــزوم آم ــال ل ــم خ ــم بدان ــا، می خواه آژانس داره
و رفتــار حرفــه ای را آیــا در بیمارســتان ها یــا در 
مجموعه هــای مشــابه، در آژانس هــا دیده ایــد یــا 
ــرای  خیــر؟ ایــن خــال چــه میــزان ملمــوس اســت و ب
از میــان برداشــتن اش بــه زعــم شــما، بایــد چــه کــرد؟

مــا بــه آمــوزش در تمــام زمینه هــا احتیــاج داریــم. کشــور مــا 
ــتاندارد در  ــس اس ــی از جن ــوزش و آموزش های ــه ی آم ــه مقول ب
ــتان در هتــل داری،  همــه زمینه هــا احتیــاج دارد. در بیمارس
ــی  ــم. در خدمات ده ــتاندارد بدهی ــرویس اس ــم س ــد بتوانی بای
آژانس هــا، حتــی گردشــگری ســالمت کــه  یــک حــوزه 
بســیار تخصصــی اســت. کادر و کســانی کــه بــا بیمــار خارجــی 
ــد.  ــوزش ببینن ــد آم ــز پزشــکی بای ــد، در مراک برخــورد می کنن
ــانی کار  ــت پیش ــی و در حقیق ــی تخصص ــوزش خیل ــن آم ای
اســت. چــرا کــه وقتــی کــه مــا زحمــت جــذب و آوردن بیمــار 

را  آن  و  نمی کنیــم  مداخلــه  پزشــکی  کار  در  می کشــیم  را 
ــا  ــس طبیعت ــکی، پ ــکی و کادر پزش ــم پزش ــه تی ــپاریم ب می س
ســاده ترین رفتــار کــه پذیــرش در بیمارســتان و رعایــت اصــول 
ــود.  ــل ش ــه ای عم ــت حرف ــت، الزم اس ــار اس ــی بیم همراه
ــل  ــد عم ــد، می خواهن ــا می آین ــب تنه ــا اغل ــه بیماره ــرا ک چ
ــد  ــه یــک پرســتاری معنــوی هــم دارن شــوند. خــب احتیــاج ب
و نیازمنــد همراهــی و همدلــی هســتند. آموزش هــا بایــد یــک 
آمــوزش تــوام بیــن کادر پزشــکی و کادر ســرویس دهنده و 
آژانــس باشــد و افــرادی کــه بــرای ایــن کار انتخــاب می شــوند. 
از افــراد معمولــی آژانــس کــه کار تــور و کار ویــزا و هتــل انجــام 
ــان مســلط باشــد.  ــه زب می دهنــد نباشــند. کســی باشــد کــه ب
کســی باشــد کــه بتوانــد بــه ســواالت بیمــار پاســخ دهــد. کســی 
باشــد کــه پروســه کار را، کامــل از ابتــدا تــا انتهــا بشناســد و بــه 

آن مســلط باشــد.

ــید  ــد کش ــول خواه ــال ط ــد س ــد چن ــر می کنی فک
تــا مــا بــه آن نقطــه ای برســیم کــه بگوییــم کادرمــان 
خــوب اســت؟ چــون این طــور کــه مــن رصــد کــردم، 
ــن  ــه و همچنی ــن قضی ــرای ای ــگاهی ب ــه ی دانش جامع
ــا  ــان، پ ــث درم ــتانداردها در بح ــنجش اس ــوع س موض
ــما  ــه ش ــم ک ــم ببین ــاال می خواه ــتند. ح ــش گذاش پی
ــه  ــت ک ــن صنع ــال در ای ــرد فع ــک ف ــوان ی ــه عن ب
ارتباطــات خوبــی هــم داریــد، آیــا اصــال تمایــل داریــد 
ــود و  ــف ش ــک تعری ــورت آکادمی ــا به ص ــن دوره ه ای
بــرای تربیــت چنیــن نیروهایــی همــکاری بــا دانشــگاه 

ــرد ؟ ــکل بگی ش

صــد درصــد. مــا زمانــی رشــته گردشــگری در هیــچ دانشــگاهی 
نداشــتیم. بعــد از آن دانشــگاه ها روی صحبــت و الزاماتــی 
ــد.  ــاد کردن ــگری را ایج ــته های گردش ــد، رش ــش آم ــه پی ک
ــه در  ــی ک ــود و االن گرایش های ــدودی ب ــای مح اول گرایش ه
ــل  ــه قب دانشــگاه ها هســت، مــی شــود گفــت کمــی نســبت ب
ــه  ــع ب ــد. قط ــرف می کن ــا را برط ــرده و نیازه ــدا ک ــش پی افزای
یقیــن، طبــق فرمایــش شــما، نیــاز بــه همــکاری تنگاتنــگ در 
حــوزه گردشــگری بــا دانشــگاه ها و بــه اصطــالح مراکــز علمــی 
و آکادمیــک وجــود دارد. چــرا کــه مــا اگــر بخواهیم گردشــگری 
ــودش  ــرای خ ــی ب ــه خیل ــه ک ــور ترکی ــل کش ــالمتی، مث س
ــم  ــده ه ــوزش دی ــد و کادر آم ــغ می کن ــد، تبلی ــه می کن هزین

ــش را  ــن گرای ــد ای ــیم بای ــته باش ــد؛ داش ــت می کن دارد و تربی
ــک  ــی،  کم ــته علم ــش و رش ــن گرای ــاد ای ــم. ایج ــاد کنی ایج
می کنــد کــه آن نیــروی آمــوزش دیــده و تربیــت شــده، دیگــر 
ــا  ــد و ی ــته باش ــذب را نداش ــرای ج ــس ب ــابق آژان ــای س خاله
کادر درمــان بعــدا دچــار مشــکل و تناقــض میــان بیــان و عمــل 
نشــود. پــس همــکاری در حقیقــت ســازمان میــراث فرهنگــی، 
هنــری، گردشــگری و صنایــع دســتی کشــورمان بــا مراکــز ایــن 
ــه  ــر ک ــت. مگ ــا اس ــن ه ــی از مهم تری ــگاه ها، یک ــوع دانش ن
ــا اســتفاده  بخــش خصوصــی خــود یــک ســری دوره هایــی را ب
از اســاتید مقطعــی بگــذارد. امــا مقطعــی بــودن دوره هــا، بــرای 
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ــن  ــر م ــت. به نظ ــد داش ــرد خواه ــا کارب ــی تنه ــاز فعل ــع نی رف
ــود. ــاد ش ــگاه ها ایج ــد در دانش ــش بای ــن گرای ای

ــال  ــد س ــا چن ــه م ــد ک ــر می کنی ــی. فک ــیار عال بس
ــده در  ــوزش دی ــص و آم ــم کادر متخص ــر می توانی دیگ

ــیم؟ ــته باش ــگری داش ــوزه گردش ح

حداقــل اگــر دوره اش باشــد، یــک الــی دو ســال زمــان خواهــد 
ــف  ــع مختل ــد در مقاط ــردی را بای ــای کارب ــن دوره ه ــرد. ای ب
تعریــف کــرد. امــا مهم ترینــش ایــن اســت کــه یــک دانشــجو 
در رشــته گردشــگری ســالمت، از تعریــف اش تــا زوایــای 
مختلــف اش را، در دانشــگاه آمــوزش ببیننــد. آژانــس دار دیگــر 
دنبــال توجیــه یــا کالس موقــت یــا  رفــع کمبــود کادر نباشــد. 
ــک  ــم ی ــه چش ــم و ب ــعه اش بدهی ــم توس ــر بخواهی ــون اگ چ
ــه آن  ــگری ب ــوب در گردش ــاز و خ ــی پول س ــته ی تخصص رش

ــیم. ــته باش ــده داش ــوزش دی ــروی آم ــد نی ــم بای ــگاه کنی ن

ــه  ــی ک ــوزش نیروی ــت آم ــی و تربی ــص گرای تخص
ــل  ــه در هت ــد، چ ــالمت باش ــگری س ــص گردش مخت
 IPD چــه در آژانــس، مــا را بــه یــک اســتاندارد مثــل
بــرای بیمارســتان ها مــی رســاند. آژانــس و هتلــی کــه 
ــد  ــد می توان ــته باش ــوص داش ــن خص ــتاندارد در ای اس
فقــط کار کنــد. بــا دارا بــودن کســانی کــه ایــن دوره ها 
ــف  ــتانداردی را تعری ــم اس ــند، می توانی ــده باش را دی

کنیــم؟

باشــند.  گواهینامــه  یــک  دارای  کــه  کادری  دقیقــا.  بلــه 
ــد و  ــخص باش ــتانداردها در آن مش ــاخص ها و اس ــری ش یک س
درجــه  ای داشــته باشــد. همیــن حــاال کمبــود نیــروی متخصــص 
بــرای  آژانس هــا؛  در  مــا  دارد.  وجــود  مــا  آژانس هــای  در 
ــم،  ــتفاده می کنی ــادی اس ــای ع ــات از نیروه ــی مکاتب جوابگوی

ــد. ــت نمی کن ــان کفای ــتن زب ــا دانس صرف

در ابتــدا موضــوع IPD، بیمارســتان های IPD دار و 
این کــه چــه آژانس هایــی می تواننــد کار کننــد و 
چــه آژانس هایــی نمی تواننــد، دغدغه هایــی بــود 
ــی  ــد و خدمات ــه اش کردی ــم تجرب ــما ه ــا ش ــه حتم ک
انجــام دادیــد. می خواهــم نظرتــان را در رابطــه بــا ایــن 

ــه  ــما این گون ــر ش ــال به  نظ ــه اص ــم، ک ــوع بدان موض
ــه  ــر ؟ )در درج ــا خی ــود ی ــد و الزم ب ــات مفی اقدام
ــا و  ــر نیســت آژانس ه ــا بهت اول( و دوم این کــه، آی
هتل هــا بــه همیــن اســتانداردی کــه بــه آن رســیدیم 

ــند؟ ــد باش ــم، پایبن ــنهاد کردی و پیش
 

اینهــا دغدغه هــای درســتی اســت. چــرا کــه مــا متاســفانه طبــق 
ــای  ــورد ســایر تخصص ه ــل در م ــه از قب ــب و مســائلی ک مطال
حــوزه  در  را  چالش هایــی  داشــتیم،  گردشــگری  مختلــف 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــم. آن ه ــم داری ــالمت ه ــگری س گردش
ــد،  ــروع ش ــالمت ش ــگری س ــه گردش ــل ک ــفانه در اوای متاس
ــن حــوزه  ــه ای ــی کــه شــاید اصــال صالحیــت ورود ب آژانس های
ــه  ــد ک ــی را کردن ــازار شــدند و کارهای ــم، وارد ب را نداشــتند ه
ــری و  ــای محض ــالمت، تعهده ــوز س ــدور مج ــرای ص ــون ب اکن
خــاص و یــک ســری ســختگیری های ویــژه وجــود دارد. 
ــی  ــی آژانس ــه وقت ــرا ک ــت. چ ــا اس ــال به ج ــن کام ــر م به نظ
از یــک مجــوز ســالمت اســتفاده می کنــد و ویــزا فروشــی 
ــادر  ــزا را ص ــن وی ــا ای ــد. صرف ــاری نمی آی ــچ بیم ــد، هی می کن
می کنــد، نــه تنهــا شکســتن  بــازار و برهــم ریختــن نظــم یــک 
بــازار را بــه همــراه دارد، بلکــه مســائل دیگــری را نیــز موجــب 
خواهــد شــد کــه از چشــم مــا پنهــان اســت.)مثل ورود افــرادی 
کــه بــه قصــد گردشــگری یــا کارهــای شــخصی یــا تجــارت و... 

ــد.( ــتفاده می کنن ــالمت سواس ــزای س ــن وی از ای
کنترل هایــی،  یــک  دغدغه هــا،  آن  رفــع  بــرای  بنابرایــن   
حقیقتــا الزم اســت و مــن می پســندم ایــن کنترل هــا را! 
ــب،  ــن مطل ــه جــای خــودش باشــد. دومی ــد ب ــزی بای ــر چی ه
ــد  ــال بای ــد، کام ــاره می فرمایی ــه اش ــم ک ــا ه ــورد هتل ه در م
ــتاندارهای الزم(  ــت آن اس ــد. )رعای ــان را بدانن ــف خودش وظای
وقتــی کــه قــرار اســت ســرویس بــه گردشــگر ســالمت بدهنــد، 
توجیــه باشــند کــه گردشــگر ســالمت یــک دوره قبــل از عمــل 
دارد و یــک دوره بعــد از عمــل، بایــد برایــش پرســتاری بیایــد و 

ــود.  ــق بش ــرویس دهی  دقی س
ــد،  ــا وجــود دارد. بعضی هــا می گوین دو اشــکال در هتل هــای م
ــرا  ــم. چ ــرش نمی کنی ــال پذی ــالمت را اص ــگر س ــا گردش ــه م ن
کــه ضایعاتــی دارد. ممکــن اســت بعــد از عمــل خونریــزی کنــد، 
ممکــن اســت وســایل اتــاق مــا کثیــف شــود. یــا ایــن مســائل 
کــه به نظــر مــن دیــدگاه بــدی اســت و خــوب نیســت کــه در 
ــک  ــه ی ــا ب ــد، فرض ــر کن ــودش را منحص ــل خ ــک هت ــع ی واق

ــن  ــد: »م ــک توریســت خــاص و بگوی ــا ی رشــته گردشــگری ی
ــم!«  ــرش نمی کن پذی

عــدم پذیــرش از ســوی بعضــی از هتل هــا بــرای مــا قابــل قبــول 
نیســت! مســئله دیگــر ســرویس دهی اســت. وقتــی کــه بیمــاری 
قــادر به حرکت نیســت و در بســتر خــود خوابیــده و دوره نقاهت 
بعــد از عمــل و ریــکاوری را می گذرانــد، ســرویس دهی و بــردن 
ــا  ــه اتاقــش کامــال طبیعــی و ضــروری اســت. مــن واقع غــذا ب
ــد  ــا بعضــی از ایــن مســائل برخــورد کــرده ام. اجــازه نمی دادن ب
وقتــی از بیــرون برایــش دارو و یــا غذایــی می فرستادند.)توســط 
ــد.  ــکاری نمی کردن ــم.( هم ــته بودی ــا خواس ــه م ــی ک راهنمای
ــا گردشــگر ســالمت، همــکاری درســتی  ــد ب ــی کــه بای در حال
انجــام شــود، تــا بهبــود پیــدا کنــد و مرخــص شــده و بتوانــد بــه 
ــه مســافران  کشــورش بازگــردد و هتــل را تخلیــه کنــد. اگــر ن
ــا  ــازل و ی ــا و من ــه خانه ه ــم ب ــم ک ــا، ک ــط آژانس ه ــا توس م
ــه  ــن ن ــر اســتاندارد ســوق داده می شــوند،. ای آپارتمان هــای غی
از نظــر ســالمت بیمار درســت اســت، نــه از نظــر اصول گردشــگری 

صــالح اســت و نــه از نظــر امنیتــی، اصــال قابــل قبــول اســت.

اگــر بتوانیــم بــه یــک پروتــکل و دســتورالعمل 
ــه صــورت زنجیــروار دســت پیــدا کنیــم،  مشــخصی ب
ــد  ــر خواه ــا کمت ــد و محدودیت ه ــن تعه ــار ای ــم ب ه
شــد و از طرفــی هــم رونــد تقســیم مســئولیت 
ــی  ــمت تخصص گرای ــه س ــود و ب ــد ب ــخص تر خواه مش
ــالمت  ــگری س ــد گردش ــع برن ــت. در واق ــم رف خواهی
راســتا  ایــن  در  می کنــد.  پیــدا  توســعه  ایــران 
مشــخصا زنجیــره گردشــگری ســالمت مــا اول از وزارت 
امور خارجــه شــروع خواهــد شــد، یعنــی اولیــن 
ــد، از  ــما می خواهن ــل ش ــتانی مث ــه دوس ــی ک حمایت
تســهیل در امــور وزارت خارجــه اســت. درســت اســت؟

بلــه و خوشــبختانه ایــن اتفــاق افتــاده اســت. در حــال حاضــر، 
ــی  ــا همــکاری خیلــی خوب صــدور ویزاهــا در کم تریــن زمــان ب
ــیار  ــه، بس ــل وزارت امور خارج ــرعت عم ــود و س ــام می ش انج
ــه و  ــکاران وزارت امور خارج ــه هم ــن از هم ــت و م ــوب اس خ
ــراث فرهنگی،هنری،گردشــگری و  ــازمان می ــه در س کســانی ک
صنایع دســتی،  ایــن هماهنگی هــا را بــه وجــود آوردنــد، تشــکر 

می کنــم.
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مــا تاییدیــه امــور خارجــه را داریــم. حلقــه زنجیــره ی 
فرهنگی،هنــری،  میــراث  وزارت  می شــود  بعــدی 
گردشــگری و صنایــع  دســتی و وزارت بهداشــت، 
ــن دو  ــون ای ــا کن ــما ت ــر ش ــوزش؛ به نظ ــان و آم درم
وزارتخانــه، آنقــدر هماهنــگ بودنــد کــه مانعــی ایجــاد 

ــد؟ ــریع کنن ــه را تس ــور مربوط ــد و ام نکنن

همیشــه یــک صحبــت و بحث هایــی از ایــن دو وزارتخانــه 
میــراث  وزارت  کــه  می آیــد  به نظــر  امــا  اســت.  بــوده 
الزامــات  بایــد  صنایع دســتی  و  فرهنگی،هنری،گردشــگری 
 IPD تســریع در آمــوزش و هماهنگــی بیمارســتان ها و صــدور
و این هــا را از وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش، در حــد کالن 
ــد.  ــتی بخواه ــناد باالدس ــا و اس ــا و قرارداده و در تفاهم نامه ه
صنایع دســتی  و  فرهنگی،هنری،گردشــگری  میــراث  وزارت 
)اگــر توســعه ی گردشــگری را می خواهــد. کــه بســیار اهمیــت 
و ارزآوری بــرای کشــور دارد و همچنیــن اعتبــار خوبــی در 
حــوزه ی گردشــگری بــرای مــا بــه ارمغــان مــی آورد.( بایــد بــه 

ــردازد. ــن موضــوع بپ ــه ای ــد ب ج

ــه  ــازی ب ــک استاندارد س ــد ی ــرم بای ــد از آن به نظ بع
جهــت آمــوزش و رعایــت آن اســتاندارها و گواهینامــه 
هــا بــرای تورگردانــان و هتــل داران و ... در ایــن بدنه   در 

نظر داشــت.

ــا  ــم، در رابطــه ب ــل می کن ــه کام ــت شــما را این گون ــه صحب بل
وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی گفتیــم. در رابطــه 
بــا دانشــگاه ها و بــا مراکــز علمــی بــرای تدویــن اســتانداردها و 
هــم آمــوزش بــاز بایــد در ســطح کالن اصــرار کنــد. وزارتخانــه 
ایــن قــدرت را دارد. تــا زمانــی کــه مــا به صــورت یــک آژانــس 
و یــک موسســه گردشــگری هســتیم، بــه تنهایــی تــک بــه تــک 
ــد  ــه می توان ــا وزارتخان ــم. ام ــت کنی ــا را هدای ــم این ه نمی توانی
ــر اجــرا شــدن  ــت و مســیر دهی و نظــارت درســت، ب ــه هدای ب

استاندارد ســازی، مــا را بــه ایــن نقطــه آرامــش برســاند.

ــع، اگــر انشــاهلل  ایــن نقطــه آرامــش یعنــی رفــع موان
ــاده  ــم آم ــی کنی ــا پیش بین ــی م ــال 1401 حت ــرای س ب
ــی  ــر عملیات ــره دیگ ــد زنجی ــه بع ــا ب ــود، از اینج ش
خواهــد شــد و ایــن عملیــات کــه پیــکان جنگندگی اش 

ــود. بعــد از آن  ــی چــون شــما خواهــد ب ــا تورگردانان ب
ــم  ــل کنی ــا وص ــه هتل ه ــره را ب ــن زنجی ــم ای می توانی
ــده ی  ــه ی گمش ــتان ها، حلق ــه بیمارس ــد از آن ب و بع

ــد؟ ــری نمی بینی دیگ

در یــک پازلــی کــه بایــد بــه هــم متصــل باشــد، مــا در حــوزه ی 
ــراث  ــتیم. وزارت می ــور را داش ــه کش ــن، ورود ب ــزا و پرمیش وی
ــت،  ــتی و وزارت بهداش ــگری و صنایع دس فرهنگی،هنری،گردش
درمــان و آمــوزش پزشــکی را بایــد داشــته باشــیم. وزارت 
میــراث فرهنگی،هنری،گردشــگری و صنایع دســتی و مراکــز 
ــراث  ــیم. وزارت می ــته باش ــد داش ــا را بای ــگاه ه ــی و دانش علم
ــی  ــل اجرای ــتی و عوام ــگری و صنایع دس فرهنگی،هنری،گردش
شــامل هتل هــا، راهنمایــان و آژانس هــای مســافرتی کــه 
ــی گردشــگری  ــرای اجــرای سیاســت های کل صالحیــت آنهــا ب
ســالمت، انتخــاب شــدند و دارای ســرتیفیکیت معتبــر هســتند 
و شــرکت های بیمــه. ایــن پــازل بایــد دو بخــش مهــم را شــامل 

ــه:  شــود، بیمــه از دو جنب
ــان ورود  ــه از زم ــئولیتی ک ــه مس ــئولیت: بیم ــه مس ــک بیم ی
ــد.دوم  ــن کن ــافر را تضمی ــت مس ــروج  اش امنی ــا خ ــافر ت مس
بیمــه ی حــوادث: حــوادث ســفر کــه در بیــن راه اســت و 
ــم  ــا را ه ــن بیمه ه ــدارد. ای ــافر ن ــان آن مس ــه درم ــی ب ربط
ــن  ــه ای ــرای مسافران شــان داشــته باشــند. ک ــا ب ــد آژانس ه بای
حــوادث اگــر غیرمعمــول رخ داد. بتوانــد ضایعــات آن را جبــران 

ــد.  کن

ــتورالعمل ها  ــه و دس ــان آیین نام ــود در هم ــه می ش ک
بــرای دادن آن اســتاندارد قــرار بگیــرد. می خواهــم بــه 
آفتــی تحــت عنــوان دالل هــا بپردازیــم. ایــن دالل هــا 
ــره ی  ــک زنجی ــه ی ــم ک ــا بتوانی ــوند ت ــذف ش ــد ح بای
قــوی از خدمــات را بیــن فعــاالن ایــن عرصــه داشــته 
باشــیم. اگــر ایــن زنجیــره ای کــه اکنــون باهــم راجــع 
بــه آن صحبــت کردیــم، اتفــاق بیافتــد، دالل هــا حــذف 

ــت؟ ــما چیس ــر ش ــوند. نظ می ش

تــا زمانــی کــه نتوانیــم اطالع رســانی کافــی در مــورد خدمــات 
اســتاندارد خودمــان، در رســانه های اســتاندارد یــا فعــال حــوزه 
گردشــگری داشــته باشــیم، پدیــده ی دالل وجــود خواهــد 
داشــت. علــت اش ایــن اســت کــه مســافر و متقاضــی، وقتــی کــه 

گردشــگری ســالمت ایــران را ســرچ می کنــد، بایــد در باالتریــن 
ســطح گــوگل بــه آن دسترســی داشــته باشــد و در آنجــا بتوانــد 
بــا آژانس هــای تاییــد شــده کــه دارای اســتاندارد و گواهینامــه 
معتبــر هســتند و حتــی شــماره گواهینامــه آنهــا هــم آنجــا درج 
شــده و قابــل کلیــک کــردن و دیــده شــدن باشــد، دسترســی 
داشــته باشــد. بایــد آژانــس را ملــزم کــرد ترجمــه ی آن را هــم 
ــی کــه حضــور  حتــی آنجــا بگــذارد و در نمایشــگاه و هــر جای
پیــدا می کنیــم، بگوییــم از آژانــس الیســنس دار اســتفاده 

ــراد برســانیم.  ــه گــوش اف ــد. این هــا را ب کنی
 االن دیگــر نیــازی نیســت کــه خیلــی هزینــه کنیم. الزم نیســت 
ــانی  ــرای اطالع رس ــزی ب ــک مرک ــم. ی ــذی بدهی ــات کاغ تبلیغ
به صــورت دیجیتــال و مجــازی، در دنیــای مجــازی بایــد باشــد. 
ایــران، گردشــگری ســالمت ش، گردشــگری تاریخــی اش و همــه 
مزیت هایــی را کــه دارد، بتوانــد آنجــا در باالتریــن ســطح، 
ــگری  ــد. گردش ــان ده ــد، نش ــرچ می  کنن ــه س ــانی ک ــه کس ب
توریســتی،  گردشــگری  مشــخص اند.  عوامــل اش  ســالمت، 
عوامــل اش مشــخص اند. بــه ایــن صــورت هــم می توانیــم 
جلــوی آژانس هــای فاقــد مجــوز، اشــخاصی کــه مجــوز ندارنــد 

ــم.  ــا را بگیری و  دالل ه

 خــب ایــن کــه شــما می گوییــد، بســیار عالــی اســت. 
ــالمت  ــگری س ــز گردش ــامانه متمرک ــک س ــاد ی ایج
به صــورت ملــی و هدف منــد و حتــی ارائــه ایــن 
ــوزه کار  ــن ح ــه در ای ــانه هایی ک ــدای رس ــامانه )ج س
می کننــد.( در نمایشــگاه های مختلــف ایــران و در 
خــارج از کشــور، بــه عنــوان غرفه ســامانه گردشــگری 
ــی  ــد طرحــی بســیار عال ــران، ایــن می توان ســالمت ای

باشــد.

دقیقــا، ممنــون کــه بــه حرفــم شــکل اصولــی دادیــد و 
ــتفاده  ــی اس ــی خوب ــت خیل ــز، از لغ ــامانه متمرک ــد س گفتی
کردیــد. منظــور مــن هــم همیــن اســت. ایــن ســامانه را 
بایــد مثــل خیلــی از کارهــای حرفــه ای، ســفارتخانه های 
ــک  ــد ی ــامانه بای ــن س ــد. ای ــی کنن ــن معرف ــه مراجعی ــا را ب م
پلتفــرم درســت از تمــام خدمــات و تمــام اجــزای گردشــگری 
ــه  ــردی ک ــر ف ــا ه ــد. ت ــته باش ــترس  داش ــل دس ــالمت قاب س
ــات  ــرد و اطالع ــاس بگی ــد تم ــا می خواه ــه ی دنی ــر نقط از ه
ــه راحتــی  مــورد نیــازش را، حتــی اگــر نخواهــد رزرو بکنــد، ب

ــه  ــی ک ــانی های کل ــر از اطالع رس ــد. غی ــرده و بیاب ــتجو ک جس
راجــع بــه عوامــل اجرایــی آژانس هــای مســافرتی دارای مجــوز 
ــای  ــه قابلیت ه ــع ب ــم راج ــی ه ــات کوتاه ــک اطالع ــت، ی اس
ــد آنجــا  ــه صــورت جنــرال، بای گردشــگری ســالمت مــا هــم ب
وجــود داشــته باشــد. کــه در ایــران بــه فــرض مثــال؛ پزشــکان 
مــا در ایــن 15 رشــته ، درجــه یــک هســتند. ایــن هــم بــاز ایــده 
ــه  ــد ک ــرض کنی ــد، ف ــه می خواهــد بیای ــه کســی ک ــد ب می ده
ــل روی  ــت، عم ــزد اس ــان زبان ــای قلب م ــران عمل ه ــا در ای م
اســتخوان، چشــم و همچنیــن عمل  هــای زیبایــی در ایــران هــم 
از قیمــت مناســبی برخــوردار اســت و هــم کار پزشــکان مــا در 
ــم  ــا را ه ــن اولویت ه ــت. ای ــی اس ــده و عال ــناخته ش ــا ش دنی

ــی از لطــف نیســت. ــردن، خال ــر ک ــامانه ذک ــا در س آنج

ــما در  ــت ش ــدی از صحب ــک جمع بن ــم ی ــر بخواهی  اگ
ایــن خصــوص داشــته باشــیم، می توانیــم بگوییــم کــه 
مــا بایــد وزارت میــراث فرهنگــی، هنــری، گردشــگری 
و صنایــع  دســتی و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی، جامعــه تورگردانــان و دفاتــر خدمــات 
بیمارســتان ها را  مســافرتی، همین طــور هتل هــا و 
ــگری  ــی گردش ــع مل ــامانه جام ــک س ــاد ی ــرای ایج ب
ســالمت دور هــم جمــع کنیــم. هــر کــدام از دوســتان 
بحــث مالــی و بحــث تســهیل گری اش را انجــام بدهنــد، 
تــا به عنــوان یــک دســت اورد، بــرای ســال هــای پیش 
ــی  ــن الملل ــطح بی ــاالن در س ــتفاده فع ــورد اس رو م
قــرار گیــرد. در پایــان اگــر نکتــه ای مــد نظــر داریــد 

ــد.  بفرمائی

مــا بایــد یــاد بگیریــم کــه از نیروهــای آمــوزش دیــده و 
ــوند  ــویق ش ــم تش ــران ه ــه دیگ ــم، ک ــتفاده کنی ــه اس فرهیخت
ــی را  ــد و تخصص گرای ــز کنن ــش روز مجه ــه دان ــان را ب خودش
در همــه ی کارهــا، علی الخصــوص در کار مهمــی مثــل توریســم 

ــم. ــعه دهی ــالمت توس س
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FLAMINGO Health Tourism Group
with association of SANA Group

Phone: +98 21 2222 4014
Cell Phone: +98 912 116 6181
e-mail: reserv.flamingotta@yahoo.com
www.flamingotta.com 

WE CARE YOUR VITALITY
CELL THERAPY 

WITH PREMIUM BIOTECH PRODUCTS AND SPECIAL SERVICES
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Nasim KHorsandi

 Accessible tourism expert in Safiran salam kavir

Health tourism, without 
acceptance, does not exist!

Interview with Dr Anzilutti
Man has long wanted to travel and trip, so 
that today travel has become an essential 
component of  human life. On the other hand, 
tourism has developed so that it has become 
the most lucrative industries and has played 
an important role in economic development of 
countries. With the growth of  this industry, 
new markets and species have emerged and 
one of  the relatively new developments in the 
field of  tourism studies is the prevalence of 
the concept of  accessible tourism. accessible 
tourism seeks to provide tourism products and 
services in a way that maximizes community 
Ideally, it can be used by all members of  the 
community. Therefore, the audience of  this 
type of  tourism includes a wide range of 
people in the community who for any reason 
may have difficulty using the usual tourism 
services.

Some tourist audiences are accessible to 
the elderly, the disabled, children and the 
sick, or even those with temporary mobility 
impairments. Of  course, the largest group 
of  tourists is the disabled, who according to 
the World Health Organization make up %15 
of  the world›s population. In this way, we 
are facing a market that the tourism industry 
has been almost unaware of, and according 
to research conducted in this field in recent 

decades, people with special needs often travel 
with them. According to a survey on the number 
of  companions of  these people It is estimated 
that on average, each person travels with 1.9 
people, which is also true for the elderly.

On the other hand, the statistics of  the World 
Tourism Organization in 2012 show that 150 
million disabled tourists in the world have 
traveled in one year, which according to global 
statistics is about %11 of  the world›s tourist 
population.

The high statistical population for this market 
is not only the reason for paying attention to 
this part of  tourism, but also reasons such as 
loyalty to the accessible destination and re-
selecting that destination, helping to reduce the 
seasonality of  the tourism industry and creating 
a competitive advantage in the destination, 
investors and governments. Encourage the 
provision of  necessary infrastructure and 
facilities.

Unfortunately, the lack or lack of  facilities for 
people with disabilities in Iran means that the 
tourism industry has not been able to get the 
most out of  disabled travelers and their families. 
In the meantime, education can be the first step 
to enter this market and it is worth mentioning 
this education Should be in both public and 
private managers and investors in order to 
instill a sense of  need, as well as employees 
and personnel working in the tourism industry 
in order to change attitudes. Proper training 
of  staff  will make older and disabled guests 
feel more satisfied, and sometimes even proper 
treatment of  guests will avoid physical and 
structural limitations.

Dr.Mis Betina Anzilutti
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Physical adaptation and the creation of  the 
necessary infrastructure can be considered 
as the second step to improve tourism, which 
includes the entire chain of  the tourism cycle.
The third step to enter this commercial market 
is marketing and introducing the accessible 
tourism destinations of  Iran to the world, 
which in turn has a great impact on promoting 
health tourism and attracting patients with 
temporary or permanent disabilities to our 
country.

In this regard, we conducted an interview 
in collaboration with Safarnavisan Magazine 
and Safiran salamat kavir Medical Tourism 
Company with Dr. Betina Anzilutti, Founder 
and CEO of  Nõun Events & Executive 
Executive Training in Argentina.

This educational complex was opened in 
1998 with the aim of  bridging the gaps and 
shortcomings in organizing exhibitions 
and fully specialized trainings in the field 
of  tourism, especially accessible tourism. Dr. 
Anzilutti continued his activities to meet the 
high volume of  demand for training from 
several The Spanish-speaking country has 
established an e-learning department and has 
participated in 64 international conferences as 
a speaker.

In response to the assessment of  the accessible 
tourism market in the world, Dr. Anzilutti 
responded that this part of  tourism is growing 
because according to the statistics of  the World 
Health Organization, one in seven people has 
a disability, in other words, with society. We 
are facing a goal of  one billion for the tourism 

industry, and according to the words of  Mr. 
Zurab Pololikashvili, Secretary General of  the 
World Tourism Organization )UNWTO( about 
the need for access to tourism facilities and 
services for visitors as well as local people, we 
can prioritize the development of  this sector. 
Tourism pointed out. On the other hand, in 
2050, one in six people will be elderly )over 65 
years old(, so this is a unique opportunity to 
develop the tourism industry.

Dr. Anzilutti further stated that according 
to the statistics, each tourist with disabilities 
spends around 200 Euros more per day than 
tourists without disabilities, which is a reason 
for the improvement and expansion of  this 
part of  tourism.

He considered the expansion of  tourism as 
accidental and without planning and useless 
strategy, which will cause problems in the 
long run. Thus, in order to reduce the negative 
dimensions and destructive effects of  tourism 
development in host communities, in recent 
decades, the concept of  sustainable tourism 
has been introduced and in its chart, accessible 
tourism is considered a factor for sustainable 
tourism development.

Ms. Dr. emphasized investing in promoting 
accessible tourism in Iran without ineffective 
reading training and training specialists, as 
well as their awareness of  available tourism, 
and said that these specialists can use service 
providers )transportation, hotels, restaurants(. 
, Tour guides, travel agencies, medical tour 
operators, airlines, etc.(, conference offices, 
tourism secretaries, and any professional / 
entrepreneur who wants to grow their business. 

And the benefits of  tourism available
Solving cultural challenges in this type 
of  tourism, gaining the necessary skills in 
the stakeholders of  the tourism industry in 
interaction with tourists with disabilities 
)CRM skills( as well as familiarity with the 
special needs of  disabled travelers during the 
trip and professional training is an important 
and separate part Enumerated the tourism 
industry.

The topic of  tourism services and products 
design training should be designed in 
accordance with the principles of  Universal 
design and all 7 basic principles have been 
implemented in it.

1. Having Equitable Use Conditions for All 
)Equitable Use(
2. Flexibility in Use
3. Simplicity and being based on understanding 
and direct transmission )Simple and Intuitive(
4. Has Perceptible Information
5. Tolerance for Error
6. Need for Low Physical Effort
7. Has enough size and space for Access and 
Use )Size and Space for Approach and Use(

Dr. Bettina Anzilutti called the return on 
investment for investors in this market %100 
reversible, adding that since tourism  do not 
travel alone, they travel at least with someone 
else, thus guaranteeing a return on investment 
for the host city. Becomes. Secretariat officials 
or visitors to the convention should know that if 
their city is accessible, it will be recommended 
to another by disabled tourists, they will 
become real promoters, and they will say how 
happy they are to visit that destination, and so 

on. The city is starting to be ranked in the top 
tourist rankings in the world.

In response to the question, he also mentioned 
the role of  tourism available in the development 
of  the health tourism market 
Accessible tourism plays a decisive role! There 
is no health tourism without accessibility, 
because airports, hotels, public transportation 
... must first be adapted to accommodate those 
who choose medical tourism.

In the end, he stated that in the tourism 
industry, there is a complex interaction 
between the individual, tourism conditions 
and the environment. In this regard, research 
shows that more than two thirds of  disabled 
people travel more if  they feel they will have 
a suitable place to stay. In general, more or 
less in the design and architecture of  hotels, 
different sections and facilities are designed 
for non-disabled people, but unfortunately less. 
For travelers with disabilities, measures have 
been devised that, of  course, with the physical 
change in accordance with the conditions 
of  people with disabilities in hotels provide 
the ground for the entry of  these people and 
it is necessary to make these adjustments in 
different parts of  the hotel including parking, 
hotel entrance, reception and Create elevators, 
rooms and bathrooms
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Freedom of travel is one of the fundamental 
human rights, and all humans hav the right 
to benefit from any kind of difference and 
restriction from the tourist sites and museums. 
This means that persons with disabilities as 
well as other individuals should be able to use 
these facilities. The importance of this issue 
can be seen in a statement to facilitate travel 
of tourists, approved by the General Assembly 
of the World Tourism Organization in the 
2009 general assembly statement, which is 
based on facilitating the travel of persons 
with disabilities the essential pillar of tourism 
development policies. According to official 
statistics, there is about one billion people in 
the world, in other words, around 15 percent 
of the world’s population suffers from physical, 
cerebral or sensory problems. And in 2009, 
more than 730 million people over the age of 
60 are equivalent to 10 % of the population of 
the older world.
In the tourism debate, the availability of 
persons with disabilities helps a complete 
experience and pleasure in travelling because 
tourism is viewed as a growing phenomenon 
and consists of a complex system of activities 
and services that are closely related and are 
highly dependent on travel. Among these 
sites, museums enjoy a special place because 
the museum’s visit is not only a tourist activity 
but as a cultural activity for the inhabitants of 
the destination.

Therefore, owners or managers of museums 
and other cultural places have to provide 

conditions for understanding people in the 
environment as well as passing and reviewing. 
In this paper, we define the availability of 
a museum in an accessibility format. The 
triangle consists of three sides of a 1 - physical, 
2 - physical 3 - cultural adaptations.

Physical adaptations:

The main condition of good and proper design 
is access. In other words, a museum building 
should be designed to take into account the 
needs of all users. ))design for all(, or )global 
design(. The design consists of seven principles.
1. Use for all: This type of design is applicable 
to all individuals with each type of disability.
2. Flexibility in use: It matches a broad range 
of preferences and aspirations of individuals.
3. Easy use: availability of facilities and facilities 
regardless of individual experiences, level of 
perception, language skills, and awareness.
4. To understand information and concepts: 
appropriate design of information is effectively 
transferred to the user without considering 
different conditions and sensory ability.
5. Error range: minimize random hazards and 
consequences and unintentional actions.
6. A minimum physical effort: facilities and 
facilities can be used easily and with minimal 
fatigue.
7. The size of the appropriate space to use: the 
design of the appropriate space in the sizes that 
the disabled user can use without the help of 
others.
The global design for a museum building should 
be applied to various sections, including hand 
- to - hand passenger ticket positions, curator, 
museum input, entrance hall, main hall, and 
health service. Following are examples of 
global standards for the physical suitability of 
the museum:

 Ticket sales counters do not have a height 
difference with floor or street floor.
* If possible for the blind to be installed in the 
course of the years and gallery openings.
* Elevation above ground surface )cm(
* the layout of the  furniture should be provided 
that wheelchairs can be provided easily among 
them & museum items should be installed so 
that the person using the wheelchairs can easily 
look at them from seated positions . These 
items should be placed at maximum height of 
centimeters.
Light in the exhibition areas should be increased 
in key locations to enjoy the exhibition by 
people with visual constraints.
* Light in the exhibition spaces should be 
designed to reduce the reflection and reflection 
of light as much as possible.
* Where the need is displayed horizontally, or 
to approach a book or to see a small object, the 
free space should exist at a height of 70 cm for 
the individual’s direct access

The Internet and web technology plays an 
important role in tourism and visiting cultural 
centers and museums that make a very large 
number of products and services available in 
different sectors, i.e., it should be designed so 
that everyone with different constraints can 
acquire it. In the following, the most important 
virtual adaptations that require a museum is 
available.
• Ticket sites have the ability to read the 
page so that blind people can easily buy the 
ticket they want with independence
• The information of the objects inside 
the museum can be described verbally with the 
help of the application.
• Help apps for the deaf
• If the museum building is a historical 
building and it is not possible to change it, you 

can use a clear clip with subtitles for people 
with physical disabilities.

Museum staff and staff play a very important 
role in reducing potential deficiencies in 
access or unforeseen problems and education. 
Educating and raising awareness about 
disability and the importance of honoring 
visitors can reduce barriers for people with 
disabilities.

Cultural adaptation:

Museum guides need to be aware of these needs 
and be able to address them.
According to the 2006 United Nations 
Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities, staff must be trained in the rights 
of persons with disabilities in order to provide 
better assistance, services, and supervision, 
and to explain how they function.
Guides should also be able to communicate with 
people with sensory disabilities and should be 
able to provide information about mobility 
aids, technical equipment to people with 
disabilities, and if staff do not have experience 
with people with disabilities do not know how 
to approach them. Or be treated appropriately. 
Knowing the needs of people with the key to 
service them properly. But if the guides are not 
well prepared to provide them with the right 
services, the visitor›s needs will not be met, 
which will lead to their dissatisfaction.
Today, the issue of education and disability in 
the field of tourism has been studied in many 
countries. And UN treaties and institutions 
such as the ADA in the United States, the 
DDA in the United Kingdom and Australia 
value training in this area.

Nasim KHorsandi

 Accessible tourism expert in Safiran salam kavir

Museum rules accessible
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Exclusive interview of  SAFARNEVISAN 
E-Magazine with Ivan Rendlic, CEO 
of  Rexoria Health Tourism Company, 
Croatia in cooperation with and support 
of  the tourism company SSK.

IRAN & IVANIRAN & IVAN

Atefeh Zare
BSc in Health Tourism at Apollo University

Tell us more about yourself ?

I am the CEO of  RexRea, a private 
consultancy company based in Croatia, focused 
on development of  health tourism.
Majority of  our clients are medical and health 
facilities, looking to develop their sales & 
marketing capabilities, mainly for medical 
tourism purposes. We also facilitate individual 
patients looking for world-class medical 
service.
RexRea represents and works with private 
and public medical providers in defining and 
creating their sales strategy, connecting them 
with foreign agencies and associations, and 
representing them on the international market 
with the goal of  attracting foreign patients for 
treatment. We cover the entire marketing & 
sales channel.
Our role is to help medical providers identify 
their biggest market advantages, promote and 
sell them and on this topic and I am an active 
speaker in the international health tourism 

market.
We also work directly with patients by finding 
the best medical care for them based on their 
preferences and medical needs. From the 
initial inquiry to post-procedure, we follow the 
patient’s progress closely to secure their well-
being.

How did you get into this business?

We started with health tourism more than 
8 years ago when we identified a potential for 
medical facilities in Croatia to be presented on 
the international market and work actively to 
attract patients from abroad.
Our start was by identifying key events for 
health tourism where will have the possibility 
to start creating the visibility for Croatia as 
a modern destination for medical tourism. 
First such event that we visited was IMTEC 
in Dubai and since then we have visited a 
significant number of  similar events where we 
would speak directly with interested patients, 
medical tourism buyers and medical tourism 
stakeholders.
Our role was later recognized by the Croatian 
government, so I was nominated a member of 
the Coordination Body for Private and Public 
Stakeholders within the Ministry of  Tourism 
and Ministry of  Health of  Croatia, and Council 
Member on the Board of  the Medical Tourism 
Association within the Croatian Chamber of 
Commerce.

Fortunately, you have traveled to Iran, 
how did you get to know Iran and its 
medical tourism industry?

Yes, I had the wonderful opportunity to travel to 
Iran and this was during November 2021 when 
I participated in HTDC conference duwhich 
I had the chance to meet professionals from 
Iran’s medical tourism industry. The invitation 
to the event came from Mr Majid Zangooei 
and Dr Sasan Momeni, both working hard 
to promote Iran on the international medical 
tourism market.
During the conference I had the chance to 
speak with many medical tourism stakeholders, 
from governmental representatives, hospital 
representatives to medical tourism facilitators 

and agents and from this I experienced a strong 
effort from all participants to open the Iranian 
medical tourism market to international guests 
and participants. 

In your opinion, what are the strengths 
and weaknesses of  Iranian health 
tourism?

When we speak about Iranian strengths in 
terms of  medical tourism then the biggest asset 
is the world-known Persian medical tradition. 
It is a known fact that modern hospital system 
originates from Persia, and modern medicine 
as we know it today is based on from teachings 
of  Ibn Sina )Avicenna(.
A positive learning curve for me during my 
time in Iran was learning about application 
of  traditional Iranian methods in treatment 
of  modern illnesses where a person is not just 
treated for existing symptoms by prescribing 
drugs, instead a more holistic approach is 
proposed to bring a patient’s body into balance. 
Here emphasis is put on foods which have a hot 
and cold nature. This was a unique experience 
for me.
Iran is already a proven destination for health 
tourism in its region which is the most important 
foundation for a long-term sustainable growth 
of  medical tourism.
Doctors that I have met in Iran have the 
required education and knowledge which is 
needed to attract patients from abroad. A 
significant number of  those doctors studied 
abroad and have EU degrees which increase 
credibility with potential patients from e.g. 
European countries.
During my visit in Iran I had the opportunity 
to inspect a fertility treatment clinic in Iran. 
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I can confirm that the latest technologies for 
treatment of  infertility which are available in 
Europe were also available in that clinic which 
is in Tehran.
A super important asset for Iran is the incredible 
hospitality for foreign guests and that there 
are no language barriers for people speaking 
English.
Now regarding weaknesses, I would mention 
that the only weakness I could identify is that 
Iran is not yet considered a health tourism 
destination for patients outside of  Iran’s region. 
Iran is already a known traditional tourism 
destination and now the task is to promote its 
medical tourism capabilities as well.

What is the future of  world health 
tourism? What are medical tourism›s 
future trends?

As we know, we are in a rising market which 
grows each year with double-digit numbers. 
This was slightly offset by the covid19- 
pandemic, but that will also pass, and we need 
to make sure that we are ready when everything 
falls back into place and market recovers.
As a fast-growing market, this industry 
attracts more and more new participants, from 
facilitators to travel agencies, associations, 
hospitals expanding their medical offer, etc. 
All of  which are looking for their own market 
share.
I would say that we are all in the “visibility” 
phase of  the industry. That means that we are 
all thinking in different way how to create our 
own visibility to attract more patients.
Development of  health tourism in the future 
will certainly depend on utilisation of  modern 
technologies. Until recently telemedicine was 

described as a service of  the future. With the 
covid19- pandemic telemedicine became a 
standard in health tourism.
Once we apply modern technologies, such as 
VR, AR, mHealth and eHealth solutions, cross-
sector platforms and wearables that follow-up 
on patient status constantly we will enter the 
“patient ownership” phase. That means that 
patients individually will depend on technology 
to measure their personal well-being, warn 
about irregularities in their behavior and act 
as an early-warning system and notify them 
when medical checkups are needed. The first 
medical provider that will be able to develop 
such comprehensive solutions and market 
them will have a significant advantage in the 
industry. 

What is needed for the medical tourism 
industry to grow? What could hinder 
the future growth of  the medical 
tourism industry?

To be competitive in this industry first we need 
to know our market, which are the patients we 
are looking to attract, and which are the main 
services we would like to promote.
Creating awareness is difficult because it is not 
just an individual effort. It scales from regional 
level, country level, up to the local level. Let’s 
say that we are a hospital which is in a country 
well known for health tourism. In this situation 
we don’t need to focus on promoting that 
country as a destination for medical tourism 
instead we should focus on raising awareness 
of  our facility. And other way around if  we are 
in a country which is building its reputation in 
the market, we will have to invest in promotion 
on a country level.
Suggestion here is not to be greedy, instead 
team up with facilities in your area, make sure 
to coordinate your activities and not to waste 
money on fighting each other. Form clusters or 
partnerships, better to share patients and have a 
continuing long-term flow of  satisfied patients, 
rather than focusing on short-term increase 
in volume. Health tourism is the industry or 
providing treatment to patients from abroad, 
not an industry of  selling medical services, 
this always needs to be kept in mind.

Marketing is one of  our main challenges 
in Iran, what is your suggestion for 
marketing strategies?

Here I will reflect on good and bad marketing 
practices. When I was identifying strengths 
and weaknesses of  health tourism in Iran, I 
never mentioned price as a factor. A common 
bad practice in promotion of  a health tourism 
destination is promoting it as an affordable or 
cheap health tourism destination. In my opinion 
this has more of  a negative effect, rather then 
positive as it sends a bad message. Price is an 
important factor when it comes for patients to 
decide about the destination they would like to 
visit, but there are many other factors that need 
to be satisfied before the patient will consider 
comparing prices.
Good practice is knowing exactly what is the 
unique selling proposition that we own and 
building the entire marketing strategy around 
it. Health tourism is a long-term business of 
creating trust and partnerships. Here a vital 
role is taken is carried out by working closely 
with international consultants and buyers. 
Strong suggestion how to meet and cooperate 
with important stakeholders in the industry is 
to attend specific events for health tourism )e.g. 
ITB Berlin in Germany or EMT conference in 
Italy( and take part in modern health tourism 
platforms )e.g. BookingsMed(.
In terms of  marketing the rule is to focus 
on 5 main focus areas: presented content, 
communication channels, inquiry and treatment 
offer structure, medical service and cross-sale 
services, patient satisfaction.
At the end, I should thank Safiran Salamt and Mrs. 
Atefeh Zare for inviting me for this interview.
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The Tourism Industry as a Socio-economic 
Phenomenon has been a driving force in 
protecting natural and cultural heritage, job 
creation, sustainable development, and equality. 
This industry is one of  the important players in 
international trade, and its income is the main 
source of  economic growth in many countries. 
One of  the sectors of  tourism that has grown 
significantly in recent decades and has attracted 
the attention of  many destinations, especially 
developing countries, is medical tourism. All 
statistics and reports indicate the growth of 
this industry in the world. The global medical 
tourism market was valued at USD 10.1 billion 
in 2021 and expect to grow to around USD 
37.2 billion by 2027. In the next ten years, 3 
to 4 percent of  the world›s population will 
travel to other countries for medical services. 
According to the Medical Tourism Association, 
medical tourism revenue grow to $ 3 trillion by 
2025. Not surprisingly, almost all countries are 
looking to gain market share, but since there 
are many factors involved in the development 
of  this industry, gaining a good position is not 
easy.

Understanding the needs and motivations of 
tourists in choosing a destination is the first 
step in attracting medical tourists. Tourists› 
motivations can generally classify into three 
groups:

1.Cost

 There is no doubt that saving is the most 
substantial factor in choosing a medical tourism 
destination. Patients from developed countries 
searching for affordable medical services 
usually travel to India, Malaysia, Thailand, 
Singapore, Turkey, Mexico, Colombia, and 
even Iran. For example, Heart surgery in the 
United States costs $ 123,000, compared to $ 
15,000 $ ,27,000, and $ 8,000, respectively, in 
Mexico, Thailand, and India, which means 40 
to 90 percent savings in medical costs.

2.Quality

 Access to high-quality medical services is 
another motivation for medical tourists to 
travel to other countries. Modern technologies 
and equipment, specialized staff, different 
medical services, and innovative treatment 
methods are some of  the factors that affect 
patients› perception of  quality. South Korea 
as one of  the most popular destinations for 
plastic surgery has been attracting foreign 
patients with advanced medical technologies 
and services during the past decade.

3.Lack of  access to treatments

 When a special medical service denies in the 
home country, individuals who face long waiting 
lists, legal prohibitions, and lack of  medical 
facilities are motivated to cross the border to 
receive those services. Gender reassignment, 
organ transplants, and infertility treatments 
are unavailable or banned in some places.
Although motivation as an internal factor 
plays a decisive role in choosing a destination, 

the influence of  facilitators in the decision-
making process should not overlook. Travel 
agencies, insurance companies, medical 
tourism associations, specialized media, 
and medical travel planners that indirectly 
attract international patients are facilitators. 
Facilitators are the link between a potential 
consumer and an overseas medical provider. 
The information provided to tourists through 
them plays an important role in guiding 
medical travelers to make the right decision. 
The medical tourism facilitator receives all 
medical reports, consults with physicians, and 
decides which center is appropriate for the 
patient›s needs. Medical tourism facilitators 
provide a variety of  services include air travel 
and visa arrangement, medical screening 
and medical consultations )prior to travel(, 
coordinate communication between local 
doctors and international doctors )destination 
country(, the transmission of  medical 
records, accommodations arrangement )while 
recuperating in the destination country(, and 
follow-up care arrangement )upon return to 
the home country(.
Facilitators who are in touch with the patient 
from the earliest stages of  planning; have 
a significant impact on creating a positive 
travel experience and thus tourist loyalty to 
the destination. The approach that facilitators 
take to providing information to tourists 
is tremendous in shaping the positive or 
negative experience. Facilitators need to have 
a thorough understanding of  their target 
market to deliver the right message. For 
example, American facilitators tend to provide 
generalized information via their website, 
focusing on factors that help the prospective 
traveler adapt to the idea of  travel for medical 

services and understanding what to expect. 
Other countries focus on detailed information 
about the designed tours, such as the tour 
time and services, on their website. Since U.S. 
residents are less compatible with the concept 
of  medical tourism than many other countries, 
the marketing message provided by the 
facilitators seems to fit the characteristics of 
American tourists. Paying attention to the type 
of  services can also be effective in attracting 
tourists. In the United States and Europe, 
facilitators focus more on differentiating their 
services from competitors. In Asia, however, 
the goal is to provide personalized and more 
diverse services. Regardless of  what approach 
facilitators use to provide information, it is 
vital to understand the tourists’ needs and 
their concerns, which can lead to better quality 
services.

About me:

I hold a bachelor›s degree in tourism 
management and just recently finished my 
master›s in tourism marketing at Tehran 
University. I have two-year experience in 
organizing tours and planning events at 
Sustainable Tourism Development Institute. I 
also worked as a content writer for a company 
specialized in digital marketing. I am currently 
working as an English tutor. 

Sadaf Shahin poor

Marketing counselor in safiran salamat kavir co

Medical tourism; from tourists’ 
motivations to the role of 

facilitators in destination choice



No 5 Feb 2022
شامره 5 سال دوم اسفند 1400 165

166



No 5 Feb 2022
شامره 5 سال دوم اسفند 1400 167

168

Dr Prem’s insights on 
medical tourism in Iran

Ebrahimi

Dr  insights on medical 
tourism in Iran

Medical tourism growth in Iran has been 
remarkable in the last few years before the 
pandemic hit hard. As the world goes through 
a staggered opening, Iran looks forward to 
the fast revival of  this market. In a quick chat, 
Dr Prem Jagyasi, the global expert in medical 
tourism and wellness tourism offers insightful 
guidance.

From your point of  view, how do you 
evaluate the health tourism market from a 
technical, structural and scientific and how 
do you see it?

Medical tourism is to stay and will grow faster. 
We need to understand that, travel is at a halt 
but not medical tourism. There is a pent-up 
demand which will surge faster than ever when 
the world opens fully. You will be surprised to 
know probably -70-50billion-dollar medical 
tourism business is on halt because of  the 
Covid19-. If  we look at the data from World 
Economic Forum and the WHO, over %38 of 
cancer surgeries worldwide got cancelled last 
year in the initial phase of  lockdown. Every 
extra week of  lockdown or Covid19- related 
disruption means cancellation of  2.4 million 
elective surgical procedures. There is a serious 
backlog and it won’t get over in a year or so.  

Let us not forget the huge cancellations of 
medical tourism programs in 2020. So, patients 
are waiting to travel with newer demands and 
needs. And all these will contribute to the fast 
growth of  medical tourism. 
If  you talk of  technical and structural 
evaluation of  the medical tourism market in 
the current scenario, let us admit first that the 
pandemic has brought in significant changes in 
the patients’ mindset. They are more concerned 
about their health safety, and travel will no 
longer be easy as before. Countries with better 
pandemic management strategies will open 
sooner and see more international patients.  
I believe the most significant development will 
be the integration of  medical tourism, global 
healthcare, and wellness tourism. These will 
coalesce to form an evolving market.  Patients 
are more aware of  their health and wellness, 
and technology will play an important role. 

The demand for virtual care and tech-driven 
support before and after medical travel will 
shoot up. Patients might as well choose wellness 
activities in their medical tourism programs 
either as a part of  post-treatment recovery or to 
fulfill pre-treatment conditions. Interestingly, 
such medical wellness integrations with hi-tech 
advancements will bring in a lot of  expertise 
promoting the cause of  holistic well-being.

What do you see as the most important 
weaknesses and missing links in this 
industry, which have been more prominent 
and important internationally?

Inadequate coordination and collaboration 
among different stakeholders is a persisting 
weakness in medical tourism. Another is the 
lack of  proper communication. We often 
see patients are not informed properly of 

Senior Educational Advisor, Department of 
Health Tourism, Northwest International 
University )Desert Health Ambassadors(

Director of  international relations In Sskmedtour
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treatments and services. Their needs and 
demands are not taken care of.  Inadequate 
pre-evaluation and guidance about medical 
services are common and patients may have 
to waste time and money unnecessarily. This 
hampers the seamless medical tourism journey 
of  patients.
The absence of  well-thought-outa marketing 
campaigns is a persistent weak point in medical 
tourism. Do your customers know you? You 
must remain visible in their minds all the time.  
I always recommend marketing activities even 
during a crisis with a focused approach where 
costs are less with ensured returns. This is 
one crucial point that medical tourism markets 
give less importance. Whereas I feel when your 
competitors remain muted during the crisis, 
you get the best chance to build your brand, 
make your presence felt among the potential 
customers. 

What are your suggested solutions to these 
issues as an international expert?

I believe Iran has a great potential in medical 
tourism which is largely untapped as of  now. 
Iran needs to develop proper strategies in 
coordination and partnership building to make 
medical tourism sustainable in the long run. 
Medical tourism growth will largely depend on 
effective communication, pre-travel planning, 
tech-driven evaluation using advanced online 
tools, efficient treatment, and well-thought-
out post-operative care or follow-ups. Pre-
arrangement of  medical tourism will get 
more importance with efficient matchmaking 
services. Remember patients will not be able 
to travel easily as before for a post treatment 
follow-up. 
Communication needs to be more humane.  The 
provider should step into the patient’s shoes to 
get a feel of  the pain points and plan strategies 
to resolve them smoothly. This should cover 
non-medical needs also. 
The country should also come up with strongly 

focused marketing strategies just like Turkey, 
Malaysia, and Jordan. They should set up 
specific protocols and conceptualize specific 
ideas fitting their destination offerings and 
the targeted market. Another important factor 
I would like to highlight is capacity building 
which means train, teach, educate, and inform 
medical service providers, facilitators, and 
other stakeholders to join medical tourism industry. 
  
What do you suggest in the discussion of 
education and training courses for Iran and 
those involved in this industry? How can 
Safiran Company implement it in Iran with 
your help?

Medical tourism will become more complex, 
patients’ demands will evolve. In such a 
situation, you need knowledgeable and skilled 
professionals to deliver things exactly the 
way it is needed. Without proper training 
and education, it is not possible to gain deeper 
insights into patients’ needs and make subsequent 
arrangements. Patients are very sensitive about their 
needs both medical and non-medical. You cannot 
treat any need less important.  
Legal, cultural, and ethical issues matter a lot in 
medical tourism. You should be knowledgeable 
about everything related to it and handle 
patients accordingly.  All these factors boil 
down to patient experience and outcomes for 
which training is absolutely necessary. 
We have comprehensive training modules and 
masterclasses to help destinations, providers, 
facilitators, and related stakeholders reap benefits 
in medical tourism, wellness tourism, and 
global healthcare businesses. Medical tourism is 
evolving dynamically, getting more competitive, 
and you cannot grow further without getting 

updated.  A good training serves the purpose 
well. We are happy to see our training modules 
are helping medical tourism businesses grow in 
different parts of  the world.  
The big advantage of  our training is that 
we make it highly personalized.  For Safiran 
Company, we will create a similar module 
focused on Iran’s potential and train them to 
implement in different domains of  medical 
tourism. Training and knowledge-building is a 
continuous process. You are always welcome if 
you need further guidance.
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HEALTH TOURISM INDUSTRY
THE ROLE THAT A UNIVERSITY CAN PLAY

By : Dr. Mohammadzadeh
     President

     Northwest International University

First of  all, I would like to extend my special 
thanks and appreciation to Safarnevisan 
Magazine for its prominent role in the field of 
tourism industry development in I.R.Iran  . 
The fact is that a combination of  several 
factors has led to an upward trend in people›s 
inclination to medical travel, including the 
high cost of  living in industrialized countries, 
the facilitation of  international travel and 
the improvement of  medical technology and 
standards in many countries. 
The subjects of  health tourism, medical 
tourism, wellness tourism, and related branches 
is currently being pursued by numbers of 
expert planners, university professors and top 

executive managers in a special department at 
Northwest International University and I am 
proud to say that some diverse and innovative 
programs in Iran and other countries will be done 
by the university in close future. Nevertheless 
,it seems that if  the Islamic Republic of  Iran 
includes health tourism in its social, economic 
and cultural development programs, it will 
achieve a good  amount of   foreign exchange 
earnings, job creation and the ability to compete 
with countries that are recently  in the forefront  
of  this field because the country has if  a  great 
material and spiritual potential including  
specialized manpower , Tourist attractions 
and necessary infrastructure, such as  medical 
centers and hospitals and hotels and suitable  
accommodation facilities for travelers who 
are  seeking this medical  services. We as the 
Northwest International University Welcomes 
As a university, we welcome joint cooperation 
in the field of  health tourism and are ready 
to sign a memorandum of  cooperation with 
various institutions and organizations. In 
closing , I wish more  success to the top Iranian 
policymakers, staff  and executives for their 
development programs in the field of  inclusive 
development of   health tourism in the country. 

Northwest International University

All organizations and scientific, educational and research institutions 
who are interested in establishing mutual cooperation with Northwest International University may contact 
with the World Village of  Knowledge and Skills ) Dehkadeh Jahani Danesh  Va  Maharat (, which now serves 
as the   official  and exclusive representative as well as educational Campus of  the University  in I.R. Iran .

 Phone numbers: + 982188701021
                             + 989015142018
Resource person: Ms. Eng. Souzan Seyed Naghavi

Without geographical boundaries
Outsourced educational 
departments
Trans-regional jointchiefsofstaff 
leadership
Having the best international 
accreditation and certification 
licenses
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HEALTH TOURISM

By : Dr. Rajeev chand kokkiripati  ®
Director of  North West International University Office

 in the Indian subcontinent
CHIEF MENTOR, IATAM, INDIA  
CEO, CELEBRITY AESTHETICS                                 

Modern healthcare at affordable prices is 
offered to medical tourists in various countries 
at the different level of  economic development. 
Western population travel to other countries 
for their medical treatment. Long waiting lists, 
increasing healthcare costs, and limitations on 
the availability of  treatment options, coupled 
with the ease of  travel, medical tourism is 
gaining popularity. Medical tourism offer 
growth opportunities for healthcare providers. 
The medical tourism industry is evolving 
quickly and also increasing awareness levels 
among individuals across the world. Emerging 
market economies with medical expertise and 
medical facilities at low cost, coupled with 
attractive tourism sites, are expected to drive 
medical tourism market over the forecast 
period.

The Patterns of  travel between source and 
destination countries are well-established. For 
example, those accessing medical treatment in 
Hungary tend to be from Western Europe and 
some countries exploit longstanding historical 
ties, for example between Malta and the UK or 
the UK and Cyprus )cf. Muscat, 2006(. Other 

Western Europeans take advantage of  the 
growing familiarity with countries as a result 
of  the opening of  Eastern Europe and the 
former USSR )for example, between the UK 
and Poland(. However, more accurate data are 
required about patient flows between different 
countries and continents. Whilst any global 
map of  medical tourism destinations would 
include Asia )India, Malaysia, Singapore, and 
Thailand(; South Africa; South and Central 
America )including Brazil, Costa Rica, Cuba 
and Mexico(; the Middle East )particularly 
Dubai(; and a range of  European destinations 
)Western, Scandinavian, Central and Southern 
Europe, Mediterranean(, estimates rely on 
industry sources which may be biased and 
inaccurate.

Drivers of  medical tourism include 
globalization – economic, social, cultural and 
technological. Many domestic health systems 
are undergoing significant challenges and 
strain – tightened eligibility criteria, waiting 
lists, and shifting priorities for health care 
may all impact on consumer decision making. 
There is also the emergence of  patient choice 

and forms of  consumerism, including within 
countries that traditionally have had public-
funded services. Openness of  information and 
development of  diverse providers competing 
on quality and price now cater for all demands

It is apparent that the range of  treatments 
available overseas for prospective medical 
tourists are wide, including Cosmetic 
surgery )breast, face, liposuction(•  Dentistry 
)cosmetic and reconstruction(•  Cardiology/
cardiac surgery )by-pass, valve replacement(•  
Orthopaedic surgery )hip replacement, 
resurfacing, knee replacement, joint surgery(•  
Bariatric surgery )gastric by-pass, gastric 
banding(•  Fertility/reproductive system 
)IVF, gender reassignment(•  Organ, cell and 
tissue transplantation )organ transplantation; 

stem cell(•  Eye surgery• Facial Aesthetics,  
Diagnostics and check-ups.• Collectively, not all 
of  these treatments would be classed as acute 
and life-threatening and some are clearly more 
marginal to mainstream health care. Some 
forms of  plastic surgery would be excluded 
from health spending )e.g., for solely cosmetic 
reasons(; other forms of  medical tourism )e.g., 
IVF( would be counted within the remit of 
health trade )OECD, 2010(.

Apart from the people travelling for medical 
tourism, medical education made lot of  health 
care professionals are travelling for medical
short term courses like cosmetic, plastic 
surgeries, facial aesthetics, medic al 
cosmetology with exchange of  scientific 
knowledge bilaterally.

As we IATAM an renowned aesthetics 
academy receives several enquiries from 
different parts of  world to get them 
trained in facial aesthetics, chemical peels & 
permanent makeup, micropigmentation, hair 
transplantation, plastic surgeries.

®______________________
DENTAL SURGEON& DENTO FACIAL 
AESTHETICIAN
CONSULTANT COSMETOLOGIST & 
TRICHOLOGIST
INTERNATIONAL TRAINER IN MEDICAL 
COSMETOLOGY & FACIAL AESTHETICS
FOUNDER & MANAGING DIRTECTOR, 
IATAM, INDIA
CHIEF MENTOR, IATAM, INDIA  
CEO, CELEBRITY AESTHETICS                                 
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Dr. Samira Raoofi

Hospital administration expert in safiran 
salamat kavir co  

Barriers of  medical tourism 
development in Iran

Introduction

It is widely accepted that globalization of 
health services has led to the formation of  a 
new type of  tourism known as health tourism, 
which has grown extraordinarily in the past 
few years )Heung et al., 2010(. Medical tourism 
involves patients intentionally leaving their 
home country to access non-emergency health 
care services abroad )Johnston et al., 2015(. 
In fact, medical tourism provides access to 
services at a high level of  quality and low price 
as well as shortest waiting queue for treatment 
)Yeoh et al., 2013(. There has been a growth 
in the number of  patients traveling abroad to 
receive healthcare services, and the number 
of  these individuals is expected to rise in the 
future )Crooks et al., 2010(. It is estimated that 
14 to16 million patients worldwide will seek 
medical care abroad each year )Kucukusta et 
al., 2019(.

Therefore, the medical tourism industry is 
a growing part of  the global market and its 
effects have exceeded economic and commercial 
aspects. With the increase of  demand for tourism 
and the important role of  the tourism industry, 
many countries have attempted to increase this 
potential to attract health tourists, especially 
the developing countries in Asia. )Ganguli & 
Ebrahim, 2017(. According to global reports, 
the global medical tourism market was valued 

at 61.1$ billion in 2016, anticipating to reach 
US165.3$ billion by 2023 with a combined 
growth rate of  %15 )Campbell et al., 2019(. 
India, Singapore, Thailand, and the Philippines 
have become top medical tourism destinations 
for those seeking specialized medical care in 
Asia )LG, 2011(. Investment in this sector 
can result in increased revenue, improved 
services, and higher foreign exchange earnings 
)Johnston et al., 2015(.

Literature review

Compared to other countries in the Middle 
East region, Iran has an interesting potential 
for developing medical tourism, including four-
season nature, abundant natural resources, 
low prices of  medical services, internationally 
recognized physicians, and successful 
performance in surgeries at the global level 
)Jabbari et al., 2013(. However, despite this 
potential for the development of  medical 
tourism in Iran, this country was not among 
the top 30 destinations for medical tourists in 
2016 based on the medical tourism index )MTI( 
)Fetscherin & Stephano, 2016(. While measures 
have been taken to increase the market share of 
the medical tourism industry in the past years, 
Iran has faced various obstacles: international 
and structural requirements for participating 
in the global market, weakness of  the medical 
tourism information management system, 
as well as political, managerial, brokerage, 
transportation, cultural, and marketing 
problems )Azadi et al., 2012; Jafari et al., 2016; 
Momeni et al., 2018; Momeni et al., 2014; 
Momeni et al., 2017(.

Over the past few years, several studies have been 
conducted in Iran to recognize the challenges 
and barriers to the development of  medical 
tourism. For instance, barriers reported by 
some authors included ineffective coordination 
between organizations responsible for medical 
tourism )Izadi et al., 2012(. In this regard, 
Amouzegar )2016( considered poor marketing, 
insurance coverage, and political instability. 
Momeni )2018( reported international issues, 
culture, management and transportation. Each 
of  these studies has identified different barriers, 
but no study has been conducted capable of 
providing a comprehensive picture of  the 
barriers to the development of  medical tourism 
in Iran. Therefore, the present study aimed 
to analyze the obstacles to the development 
of  medical tourism in Iran by providing a 
comprehensive picture in this area and being 
able to eliminate or reduce the effects of  these 
factors in addition to contributing to medical 
tourism development and the positive effects of 
economic development followed by it. 

Results

According to the proposed framework, 
three main themes of  results were extracted, 
including infrastructural factors, legal and 
government factors )inter-sectoral(, and factors 
related to the health system )intra- sectoral(.

Infrastructural Factors

The infrastructural factors included four 
subthemes of  basic infrastructures, marketing, 
competitiveness, and information system. 
Basic infrastructure: Poor air transportation 

and lack of  adequate international airlines 
are some of  the factors associated with basic 
infrastructure, which is emphasized in about 
half  of  the articles. The next factor is the 
inadequacy of  hotels and accommodation 
facilities due to the lack of  hotels, hospitals, and 
the desired welfare services for health tourists 
and their companions. However, the poor 
transfer of  patients in terms of  patient guidance 
mechanisms is another factor that must be 
added to the list. Inadequate hardware facilities 
due to the underdevelopment of  these facilities 
and the non-standard price of  tourism services 
and the provision of  services at different prices 
are other factors in this subtheme.

Marketing:

 In this subtheme, improper advertisements are 
of  the most repetitive factors, which have been 
mentioned in most articles. The next frequent 
factors are the inadequate and insufficient 
marketing processes related to the weakness 
of  Iranian medical tourism in the field of 
international marketing. In this subtheme, 
another important factor was poor branding 
for important clinical diagnostic and treatment 
services. Overall, Iran has no specific brand in 
the field of  diagnostic, clinical, and surgical 
services. The informal activity of  unauthorized 
brokers and intermediaries in medical tourism 
in unofficial markets is another factor in this 
subtheme. Finally, insufficient knowledge 
of  target markets and positioning of  target 
markets are other factors of  the subtheme.
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-3-1Competitiveness

Inadequate competitiveness is the most 
frequent factor in this subtheme considering 
the increasing competitiveness of  competitors. 
Another challenge is an international 
investment in the countries neighboring 
Iran, such as the investment of  the USA in 
some of  the neighboring countries of  Iran. 
The next factor is strengthening the tourism 
infrastructure of  rival countries in the region 
due to the large investment in this sector.

-4-1Medical tourism information system

 In this subtheme, the most repetitive factor was 
the lack of  a system to record the information 
and statistics of  foreign patients due to a lack 
of  specific instruction in this context. Another 
factor related to this subtheme was the lack 
of  a system for assessing foreign patients’ 
satisfaction, lack of  responding to dissatisfied 
tourists, and poor follow-up system. Inefficient 
IT infrastructures in service centers for the 
proper use of  cyberspace and the Internet 
were other important factors mentioned in this 
subtheme.

-2Legal and government Factors )inter-
sectoral( 

This theme included five main subthemes 
of  political, management, economic, security, 
policy making, and planning issues, recognized 
as factors caused by the poor or inefficient 
performance of  the government in line with 
the medical tourism development. 

-1-2Political issues and international 
relations

The political instability of  the country is 
the main factor related to political issues and 
international relations. Other barriers to the 
development of  medical tourism in Iran include 
presenting a negative and false image of  Iran 
in the Western media, political and security 
attitudes towards tourism and, consequently, 
medical tourism, issues arising from the 
interference of  the duties of  the political sphere 
of  tourism and health due to the ambiguity and 
lack of  understanding of  the duties and powers 
of  the responsible institutions, restricted 
foreign relations of  Iran with other countries, 
and inefficient cooperation and coordination of 
Iran with organizations such as World Trade 
Organization )WTO(.

-2-2Managerial issues

Managerial instability at all levels was 
the most repetitive factor in this subtheme. 
Administrative system problems such as 
structural weakness, the inefficiency of 
decision-making bodies, instability of  existing 
regulations, poor operational management 
due to lack of  sufficient operational capability, 
and lack of  strategic and operational planning 
in the field of  medical tourism were other 
challenges mentioned in this subtheme. 

-3-2Economic issues

In this subtheme, the most repetitive barriers 
to the development of  medical tourism were 
economic problems caused by international 
political sanctions against Iran. However, an 

internal factor reported for this subtheme was 
economic constraints and insufficient financial 
support from the government, which is due to 
the unclear share of  this sector in the economy.
 
-4-2Security issues

This subtheme included the factors of  security 
and terrorism issues arising from insecurity 
in the Middle East and drug trafficking into 
the country in the form of  medical tourism 
coverage.

-5-2Policy-making and planning

Intersect oral poor cooperation and coordination 
to improve the medical tourism industry was 
the most repetitive factor in this subtheme, 
which was formerly mentioned in most studies. 
Other factors introduced in this subtheme 
included a lack of  a comprehensive program for 
medical tourism development in terms of  a lack 
of  a specific strategy at the national, regional, 
and international levels, inadequate laws and 
regulations, and inefficient government support 
of  medical tourism )e.g., lack of  support of 
official units by the government(. Moreover, 
insufficient capacity due to the lack of  a clear 
stewardship of  health tourism and the lack of 
necessary support of  the private sector by the 
government, such as bureaucratic processes to 
obtain a license to enter the field of  medical 
tourism, were other factors in this regard. 

3. Health System-related Factors )intra-
sectoral( 

The third and last identified theme included 
three subthemes of  medical insurance and 

tariffs, international accreditation, and the 
quality and issues related to human resources. 

-1-3Medical services tariffs and health 
insurance

Factors related to health insurance were lack 
of  insurance and non-acceptance of  tourist 
insurance coverage and weakness of  medical 
liability insurance in case of  medical error. 
In this subtheme, one of  the most repetitive 
factors was inconsistency and non-standard 
service prices provided to medical tourists due 
to unbalanced prices in the country›s hospitals. 
Other challenges of  the subtheme included 
a lack of  presenting service prices on the 
hospital›s website to inform medical tourists 
and a lack of  monitoring medical tariffs by 
regulatory bodies.

-2-3International accreditation and service 
quality

As pointed out in more than half  of  the articles, 
the issue of  lack of  international hospital 
accreditation licenses, which raises concerns 
about the quality of  services for tourists, was 
the most repetitive factor of  this subtheme. In 
this subtheme, another reported factor was the 
poor medical care quality and standards in terms 
of  lack of  global standards in medical centers. 
Moreover, the lack of  up-to-date diagnostic and 
therapeutic technologies, poor monitoring of 
healthcare centers in terms of  lack of  design of 
a monitoring service system were other factors 
in this subtheme. In addition, a saturation of  the 
capacity of  government centers and inefficient 
service delivery processes were reported as other 
factors related to the subtheme of  international 
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Main themes Sub-themes factors
Infrastructural Factors Basic infrastructures Inadequacy of hotels and accommodation 

(4)
Poor air transport (6)
Poor patient transfer (2)
Inadequate hardware facilities (1)
Non-standard price of tourism services (1)

Marketing Inadequate marketing (9)
Inadequate marketing processes (9)
Weak branding (3)
Informal activity of brokers and 
intermediaries (2)
Lack of a clear target market (1)

Competitiveness Insufficient competitiveness (3)
International investment in countries in the 
region (2)
Strong tourism infrastructure in the region 
(2)

Information and technology  system Lack of patient registration system (5)
Lack of purposeful patient satisfaction 
assessment (3) 
Weakness in IT infrastructure (1)

Legal and government Factors (inter-
sectoral)

Political issues and international relations Political instability (3)
Providing an inappropriate image of Iran in 
the Western media (2)
Political and security attitudes towards 
medical tourism (2)
Issues arising from the interference of the 
duties of the political sphere of tourism and 
health (1)
Restrictions on Iran›s foreign relations 
with other countries (1)
Weak cooperation and coordination with 
WTO (2)

Managerial issues Managerial instability (2)
Administrative system problems (1)
Poor operational management (1)

Economic issues Economic Issues from International 
Sanctions (2)
Economic constraints (1)
Inadequate government financial support 
(1)

Security issues Security and Terrorism Issues (3)
Drug trafficking (1)

Themes and sub-themes of  factors affecting  on barriers of  medical tourism 
development

Policy-making and planning Weak cooperation and inter-sectoral 
coordination (10)
Lack of a comprehensive and codified 
program (5)
Effectiveness of rules and regulations (2)
The inefficient support of the state for 
medical tourism (2)
Insufficient capacity building (2)
Insufficient support for the private sector 
(2)

Health System-related Factors (intra-
sectoral)

Medical services tariffs and health 
insurance

Weak insurance coverage for tourists (8)
Weakness of medical liability insurance (2)
Incompatibility and non-standardization of 
medical services costs (4)
The price of services is not available on the 
hospital›s website (1)
Lack of supervision over medical tariffs (1)

International accreditation and service 
quality

Lack of International Hospital 
Accreditation (8)
Poor quality and standards of medical care 
(4)
Non-up-to-date diagnostic-therapeutic 
technologies (5)
Poor monitoring of service centers (2)
Saturation of the capacity of government 
centers (1)
Weak monitoring of service delivery 
process (2)
Non-integration of services (1)

Human resources Inadequate interaction of staff with foreign 
patients (8)
Weakness in foreign language skills (5)
Weakness of specialized skills in clinical 
personnel (2)
Lack of attention to medical tourism in 
university  curriculums (1)

accreditation and service quality. 

-3-3Human resources

In this subtheme, the most repetitive factor was 
improper interaction with the personnel because 
of  cultural differences and lack of  accurate 
identification of  foreign patients’ needs, which 
was pointed out in almost %50 of  the articles. 
Another repeated challenge was poor language 
proficiency of  the personnel, especially English 

and Arabic. Inadequate professional skills of 
clinical staff  and lack of  attention to the topic 
of  medical tourism in the educational content 
of  university curriculums were other factors of 
this subtheme.

Given the identification of  three main factors 
that act as barriers to the development of 
medical tourism in Iran, policymakers can 
improve medical tourism industry in Iran 
by taking action on key identified problems. 
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Although medical tourism has negative effects 
such as medical tourists› use of  subsidized 
medical services and medicines or the use 
of  medical capacity reserved for the citizens 
of  the country, its positive role in economic 
development can reduce the negative effects 
and pave the way for its development.
It is suggested that health services and medical 
capabilities of  the country be introduced to 
health tourists with the improvement and 
development of  information technology 
infrastructure in line with the infrastructural 
factors. In addition, it is recommended that the 
context be provided for extensive marketing 
through social networks since the activities 
of  brokers in the field can be reduced by the 
identification and expansion of  the scope of 
activities of  tourism agencies and facilitation 
companies.

In terms of  legal and governmental factors, 
some of  the improvements to consider might 
include determining specific budgets to health 
tourism, assigning all related affairs to a single 
organization to issue licenses for facilitation 
companies and hospitals and monitor the 
quality of  their services, enhancing domestic 
and international relations, developing 
instructions related to health tourism as a guide 
for healthcare centers and patients, changing 
the current standards related to medical 
tourism and their development according to the 
different conditions of  hospitals, supporting 
and expanding the activities of  private centers 
to provide health tourism services, and reducing 
the waiting time in public hospitals.

Regarding issues related to hospitals and 
treatment, some of  the effective steps included 

reviewing the standards of  the international 
patients’ unit and obligating hospitals to 
conduct health tourism training courses, 
defining instructions such as healthcare 
service tariffs, using up-to-date medical 
equipment, using insurance for health tourists 
and professional liability insurance for service 
providers, improving the ability of  personnel 
in the field of  communication and the dominant 
language of  patients, developing marketing 
activities in hospitals to introduce services, 
paying attention to the follow-up procedures 
after discharging the patients, and providing 
health tourism services in a limited number 
of  hospitals for the better monitoring of  the 
quality of  services.

Study Limitations and future directions

Considering a limited number of  search 
databases for search studies,  publishing after-
time studies intended for searching study 
articles and lack of  access to the full text of 
some articles are some of  the limitations of  the 
present study, it is suggested that researchers 
in future studies to help identify and solve the 
problems of  medical tourism by considering 
the above limitations and conducting a study 
on a wider )global( level.
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Abstract

The 1990s and the Asian economic crisis marked a turning point in international health services 
in Asia. Since then, the industry has grown significantly in different Asian countries. In order to 
recognize the industry and to enter the world-level standard and competitively, both studying and 
strategic plans are needed. In this article, we have analyzed the SWOT matrix of  Iran›s health 
tourism and provided suggestions for improving weaknesses and threats.
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1. Introduction

Travel from One Country to Another for Medical and Health Services: A New but Demanding 
Industry.
This industry was, in fact, a luxurious and expensive industry before the 1997 economic crisis in 
Asia. Its main clients were people who traveled from developing countries to developed countries 
such as the United States, Germany, and so on. But right after the crisis, this process became 
twofold to include travel from developed countries to developing countries as well [Salmani, 
2017, page: 20].
In recent decades, Iran also, as a developing country, has entered this international competition 
for health services. Today, according to a review of  the 2020 journal, within the international 
market of  health tourism industry, Iran ranks 46. [Aalami Fariman, 2020, page: 3-2]. In this 
article, the SWOT matrix analysis of  Iranian health tourism has been evaluated, by analyzing it 
on the one hand and presenting suggestions to reduce weaknesses and threats on the other hand.

2. Methods

This article is a descriptive-analytical study which is based on SWOT matrix analysis in Iranian 
health tourism. The scoring of  each SWOT section is a number between 1 and 4, in which each 
score is multiplied by its coefficient to obtain the final score )the sum of  SW and OT coefficients 
is 1(.
 
3. SWOT Matrix of  Iran Health Tourism

Table )1(. Internal factors evaluation matrix

No Strength Point Coefficient
Point 

5<X<1
Final 
Point

S1 Low costs of  health tourism services in Iran )medical services, hospitalization, etc.( 0.08 4 0.32

S2 Equipped medical centers in the country 0.08 4 0.32

S3 Medical technology development in the country, along with other countries 0.05 3 0.09

S4 Development of  IPD regulations and successful experience of  the Ministry of  Health 
in establishing IPD in hospitals

0.05 4 0.2

S5 Four seasonal climate 0.02 2 0.04

No. Weaknesses Point Coefficient
Point 

5<X<1
Final 
Point

W1 Numerous legal gaps in the field of  health tourism 0.03 3 0.09

W2 Lack of  an integrated strategic plan and unclear general policies in this area 0.05 4 0.2

W3 Failure to follow the normal patient referral cycle and therefore the extensive activity of 
brokers

0.06 4 0.24

W4 Lack of  proper training for this industry players in various sectors 0.06 3 0.18

W5 Inadequate structure of  digital infrastructure and lack of  an efficient electronic system 0.04 4 0.16

W6 Lack of  scientific views on market and marketing, especially in medical centers 0.06 3 0.18

W7 poor coordination and communication between the entities in charge of  health tourism 
players

0.03 2 0.06

W8 Lack of  supervision over the proper implementation of  regulations and laws and 
therefore no legal action against offending units )outpatient and inpatient(

0.03 2 0.06

W9 lack of  international credit card services in Iran 0.03 3 0.09

W10 small share of  private sector in health tourism activities 0.04 3 0.12

W11 Lack of  a common and uniform pricing system 0.03 2 0.06

W12 poor performance of  Iranian embassies in other countries regarding Iran’s health 
tourism potentials

0.03 1 0.03

W13 The complexity of  the licensing process for facilitator companies 0.04 1 0.04

W14 Disregard for international certification clinics 0.04 1 0.04

W15 Tight budget dedicated to health tourism development 0.04 2 0.08

W15 Not issuing medical visas for many countries 0.06 1 0.06

W16
Unattractive design of  the website that introduce health tourism potentials of  the 

country
0.05 1 0.03

Total Coefficient:1

S+W: 2.69

Reference: )Research finding, 2021(
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 Table )2(. External factors evaluation matrix

Reference: )Research finding, 2021(

Table )3(. SWOT matrix

4. Conclusion & Recommendations

According to the SWOT matrix and its analysis[Table3], as shown in the figure below, it is found 
that the status of  health tourism in Iran is in WO [Sammut.Galea,2017,page3].
In this case )WO( we suggest to use external opportunities to mitigate or eliminate some of  our 
weaknesses [Lukianov and others,2013,page5] through:
• Developing a comprehensive strategic plan for health tourism in Iran
• Using specialized training in this field that is offered to all people active in this industry 
[Danial and others,2017]. It is suggested that one of  the main reasons that Iran, despite its 
strengths in the medical and tourism sectors, does not have a high position in this industry 
is the lack of  attention to the importance of  specialized education in this field [Aalami 
fariman,Hashemzadeh,2020].
• Focusing on methods of  direct recruitment of  international patients in medical centers. 
It is worth mentioning that this factor is not taking seriously by the Iranian health tourism and 
hospitals, as the core of  power in the treatment sector in health tourism do not use their full 
capacities in this area [Aalami fariman,Hashemzadeh,2020].

Diagram )1(. Internal/external factors matrix )IE(

Reference: )Research finding, 2021(

Improving the methods of  direct admission of  patients in hospitals is possible with the following 
methods:
1. Creating multilingual websites with a focus on producing unique content, using the right 
keywords according to the target market, paying attention to the site ranking, effective video 
content, and so forth. [Hashemzadeh,2018].
2. Establishing the marketing unit, specific to the International Department, with the aim of 
branding and proper marketing based on the principles and rules of  this field such as: selecting the 

No Opportunities Point Coefficient
Point 

5<X<1
Final 
Point

O1 Reasonable price of  med       ical services in Iran compared to other countries 0.07 4 0.28
O2 Country’s security stability 0.03 4 0.12
O3 Increasing growth of  health tourism turnover in the world 0.07 3 0.21
O4 Excellent medical history of  the country in the region 0.07 4 0.28
O5 aging population of  the world and growth of  demand for medical attentions 0.06 2 0.12
O6 high demand for medical services in the neighbor 0.07 4 0.28
O7 vicinity to wealthy nations of  Persian Gulf 0.06 2 0.12

No Threats Point Coefficient
Point 

5<X<1
Final 
Point

T1 Lack of  awareness of  the target countries of  the country›s capabilities 0.04 4 0.16
T2 political and economic sanctions imposed by the international entities 0.08 3 0.24
T3 Change in shopping behavior of  international patients after the Corona crisis 0.06 4 0.24
T4 Lack of  attention to patients› needs and culture of  target countries 0.05 3 0.15
T5 Lack of  effective participation in international events 0.04 3 0.12
T6 Lack of  international insurance 0.07 3 0.21
T7 Development and emergence of  new countries as health tourism destinations 0.08 4 0.32

T8
 Recent initiatives taken by the Persian Gulf  countries to attract health tourists 

of  the region and the world
0.07 3 0.21

T9 small share of  Iran health tourism of  the world market 0.08 3 0.24
Total Coefficient:1

O+T:3.3

Strength)S( Weaknesses)W(
Opportunities)O( Strength and opportunity )SO( strategy[tabel1,2]:

1. Developing new geographical
Markets especially where higher potentials are 
available )Like the market of  European countries in 
cosmetic surgery(.
2. Increase un the direct patient attraction using the 
capacity of  the IPD of  hospitals
3. Improving and developing the products in 
neighboring countries and Central Asia.

Weakness opportunity )WO( strategy[tabel1,2]:

1. Using standard methods of  direct attraction and follow-up 
of  patients in target market countries
2. Developing specific strategies with the emphasis on the 
necessary training in various sectors of  the industry.
3. Training and development of  effective marketing methods 
in medical centers.
4. Privatization of  health tourism
5. Utilizing the state of  art technologies to develop 
infrastructure and satisfy health tourists

Threats)T( 1. Offering attractive packages )with emphasis 
on high quality, affordable prices and diversity in 
tourism( by Hospitals.
2. Providing telemedicine services to prevent 
unattended medical trips
3. Providing special health tourism services )medical 
tourism, wellness tourism( that are not offered in 
competing countries or are offered at a high price.
4. Providing innovative health tourism services

1. Cooperation of  Iranian embassies in different countries 
with the aim of  advertising and improving imaging of  Iran.
2. Participating in various international events and attract 
foreign investors
3. Investing, both domestically and foreign, in Country’s 
destinations with pleasant weather, therapeutic and natural 
potentials.
4. Signing agreements to cooperate with leading countries in 
the industry to develop various sectors.

Reference: )Research finding, 2021(

WO SO

WT ST

1 2 3 4
3

2
1

2.69

3.3
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appropriate market according to the internal and external positioning of  the hospital, formulating 
effective marketing strategies and methods in target countries )online/offline(, branding of 
physicians along with branding of  hospitals, and so on [Aalami fariman,2020].
3. Setting up hospital offices in target market countries with a focus on branding and effective 
advertising[Table3].
4. Forming outpatient clinics in the borders of  neighboring countries with free consultation and 
direct recruitment of  patients who enter Iran from the borders of  neighboring countries such as 
Iraq, Afghanistan and Azerbaijan. This method is one of  the effective methods to reduce the role of 
unqualified intermediaries in the borders of  Iran and neighboring countries [Mehrnews,2019].
• Using the necessary software infrastructure, such as an integrated health tourism system, 
for all actors in the industry [Mahdavi and others,2013,page116].
• Monitoring the prices according to the pricing system FFS )Fee for Service( [Park and 
others, 2007,page6-4] in Iran, since price differences )both in terms of  the announced price 
beforehand and the payments afterwards( is one of  the main reasons for dissatisfaction among 
patients.
• Provisioning laws that are passed by the government, such as taking action against those 
medical centers and outpatient clinics that, without obtaining a license, accept and treat foreign 
patients[table1].
Nonetheless, it is important to note that many of  these challenges, such as issuing visa, political 
relations between countries and international transportation are beyond the reach of  private 
organizations and requires the cooperation of  various government departments such as the 
Ministry of  Health, Tourism, Foreign Affairs, etc. [Park and others, 2007,page6-4].
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