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جواداالئمه
بیمارستان تخصصی قلب و عروق جواداالئمه از سال 1379 تاسیس گردیده است. این بیمارستان با 15000 متر مربع زیربنا در 5 طبقه با 
به کارگیری زبده ترین پزشکان و کادر مجرب درمانی از بهترین مراکز قلب و عروق کشور محسوب می شود.واحد گردشگری سالمت 
از سال 1393 با بهترین سرویس و کمترین هزینه آمادگی ارائه خدمات درمانی در حوزه قلب و عروق به هموطنان ایرانی و مهمانان 

غیرایرانی می باشد. این بیمارستان با 200 تخت مصوب دارای بخش های ذیل می باشد:
اتاق عمل جراحی قلب و جراحی قلب اطفال بخش جراحی ICU , CCU-کلینیک قلب و عروق ، آنژیوگرافی،  قلب اورژانس واحدهای 

پاراکلینیک، بازتوانی قلب.
هدف این بیمارستان ارائه خدمات درمانی با باالترین کیفیت و کمترین هزینه ممکن است. همچنین این مرکز دارای گواهینامه های متعدد 

تایید استاندارد می باشد.   

بخش گردشگری سالمت شامل 6 اتاق مجهز به مانیتورینگ کامل جهت پایش دقیق بیماران و امکانات کامل رفاهی و ارتباطی می باشد.
خدمات بخش IPD به بیماران خارجی:

 

علیه السالم

و عروق  بیمارستان تخصصی قلب 

مشهد وکیل آباد، بلوار هنرستان ، تلفن: 10-17 38816010 51 98+

امکانات بخش دیپلمات بیمارستان جواداالئمه )ع(:
 Fast( 1- سیستم پذیرش و ترخیص جداگانه بدون معطلی

)Service

2- اینترنت پرسرعت وایرلس
3- دریافت منوی غذایی در 3 وعده 

4- تاکسی سرویس 24 ساعته با قابلیت انتقال به تمامی نقاط 
شهر در هرساعت از شبانه روز

تهیه بلیط هواپیما
استقبال در فرودگاه و انتقال به هتل محل اقامت

رزرو هتل های مناسب با درجه کیفیت متفاوت با بودجه بیمار
معرفی مراکز تفریحی ، تاریخی جهت بازدید

هماهنگی مشاوره با پزشک متخصص مربوط جهت شروع    
مراحل درمانی

تنوع غذایی در هر وعده و امکان انتخاب از فهرست غذایی
رژیم غذایی متناسب با بیمار        

5- پکیج وسائل اختصاصی بیمار و همچنین همراهی بیمار
6-  دریافت شبکه های ماهواره ای بین المللی

 7- اتاق ایزوله همراه با امکانات و تجهیزات به روز
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جواداالئمه
بیمارستان تخصصی قلب و عروق جواداالئمه از سال 1379 تاسیس گردیده است. این بیمارستان با 15000 متر مربع زیربنا در 5 طبقه با 
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غیرایرانی می باشد. این بیمارستان با 200 تخت مصوب دارای بخش های ذیل می باشد:
اتاق عمل جراحی قلب و جراحی قلب اطفال بخش جراحی ICU , CCU-کلینیک قلب و عروق ، آنژیوگرافی،  قلب اورژانس واحدهای 

پاراکلینیک، بازتوانی قلب.
هدف این بیمارستان ارائه خدمات درمانی با باالترین کیفیت و کمترین هزینه ممکن است. همچنین این مرکز دارای گواهینامه های متعدد 

تایید استاندارد می باشد.   

بخش گردشگری سالمت شامل 6 اتاق مجهز به مانیتورینگ کامل جهت پایش دقیق بیماران و امکانات کامل رفاهی و ارتباطی می باشد.
خدمات بخش IPD به بیماران خارجی:

 

علیه السالم

و عروق  بیمارستان تخصصی قلب 

مشهد وکیل آباد، بلوار هنرستان ، تلفن: 10-17 38816010 51 98+

امکانات بخش دیپلمات بیمارستان جواداالئمه )ع(:
 Fast( 1- سیستم پذیرش و ترخیص جداگانه بدون معطلی

)Service

2- اینترنت پرسرعت وایرلس
3- دریافت منوی غذایی در 3 وعده 

4- تاکسی سرویس 24 ساعته با قابلیت انتقال به تمامی نقاط 
شهر در هرساعت از شبانه روز

تهیه بلیط هواپیما
استقبال در فرودگاه و انتقال به هتل محل اقامت

رزرو هتل های مناسب با درجه کیفیت متفاوت با بودجه بیمار
معرفی مراکز تفریحی ، تاریخی جهت بازدید

هماهنگی مشاوره با پزشک متخصص مربوط جهت شروع    
مراحل درمانی

تنوع غذایی در هر وعده و امکان انتخاب از فهرست غذایی
رژیم غذایی متناسب با بیمار        

5- پکیج وسائل اختصاصی بیمار و همچنین همراهی بیمار
6-  دریافت شبکه های ماهواره ای بین المللی

 7- اتاق ایزوله همراه با امکانات و تجهیزات به روز

توفیر و اعداد تذکرة الطائرة 
االستقبال فی المطار و االنتقال الی الفندق فی 

مکان االقامة
حجز الفندق الجید بمستوی الجودة المختلفة , 

بکلفة المریض
تعریف المراکز الترفیهیة و السیاحة و التاریخیة 

الجل الزیارة و التفقد
الطبیب  الستشارة  سابق  وقت  فی  االتصال 

االخصانی المعنی الجل بدء المراحل العالجیة
التنوع الغذائی فی کل وجبة و امکان االنتخاب و 

االختیار من قائمة الطعام و الغذاء
الحمیة الغذائیة المالئمة مع المریض 

من الخدمات االخری لوحدة

Tel: + 98 51 38816010 - 17

بولفار وکیل آباد، طریق ثاليث هرنستان

Vakil Abad Blvd - Honarestan St.
www.javadalaemehosp.ir healthtourism@jhosp.org

السهلة یشتمل قسم سیاحة الصحة ئ السالمة علی 
6 غرفة مزدوة العنایة التامة الجل مراقبة المرضی 
الدقیقة ئ االمکانیات التامة للترفیه ئ االتصال و 

االرتباط.
تقدیم خدمات قسم IPD الی المرضی االجنبین:

"اإلمکانیات للقسـم الدبلوماسـی فی مستشفی
جواد األئمة علیه السالم"

1-نظام القبول و الخروج من المستشفی،بصورة 
مستقلة و دون التأخیر  

2-اإلنترنت بالسرعة العالیة وایرلس.
3-إستالم القائمة الغذائیة فی 3 وجبة.

4-سیارة التکسی للخدمة و الطقم طوال 24 ساعة، 
مع قابلیة النقل إلی کل مناطق المدینة فی کل ساعة

5-طرود و رزمات األدوات و الوسائل الخاصة 
للمریض و ایضا مرافق و مالزم المریض.

6-إستالم شبکات األقمار الصناعیة، الدولیة.
7-غرفة اإلنزواء و العزلة مع اإلمکانیات و المعّدات 

الجدیدة
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دکتــر حميــد خاکشــور اســتاد چشــم پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد، فــوق 
تخصــص قرنيــه و ســگمان قدامــی چشــم از دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهيد بهشــتی)از 
 )AAO( هســتم و عضويت در انجمن چشــم پزشــکان ايــران، آکادمی آمريــکا )ســال 1۳۶۶
و انجمــن هــای کاتاراکــت و جراحــی رفرکتيــو اروپــا و امريــکا )ESCRS، ASCRC( دارم 
و هــر ســاله در کنگــره هــای معتبــر فوق تخصصــی در ايــران و کشــورهای مختلــف اروپا 
و امريــکا شــرکت مــی کنــم کــه حاصــل آن بــه صــورت چــاپ مقــاالت و ارائه ســخنرانی 
در کنگــره هــا و انتقــال تجربيــات بــه دانشــجويان و همــکاران مــی باشــد. در حــال حاضر 

ــم  ــروه چش ــی گ ــگمان قدام ــئول س مس
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد هســتم و 
ــه را در ســال 1۳۶۶ در بيمارســتان امــام رضــا )ع(  ــد قرني اوليــن عمــل پيون
ــا کمــک رئيــس محتــرم  مشــهد انجــام دادم. در ســال 1۳7۳ موفــق شــدم ب
وقــت دانشــگاه و کليــه مســئوالن کشــوری و اســتانی، بانــک چشــم علــوم 
پزشــکی مشــهد را تاســيس نمايــم. تمامــی اعمــال جراحــی قرنيــه و ســگمان 
ــکی راه  ــوم پزش ــگاه عل ــهد و در دانش ــار در مش ــن ب ــرای اولي ــی را ب قدام
انــدازی نمــودم و آمــوزش رزيدنــت هــا و فلوشــيپ هــای فــوق تخصصــی 
پيونــد قرنيــه و ســگمان قدامــی را در اســتان بــه عهــده دارم. تاليــف و ترجمه 
کتــاب هــای فــوق تخصصــی پيونــد قرنيــه، کاتاراکــت و جراحــی ليــزری را 

نيــز بــه هميــن منظــور انجــام دادم. 
در ســال 1۳81 مرکــز چشــم پزشــکی نويــد ديــدگان را بــا هــدف 
خدمــات رســانی بهتــر بــه بيمــاران و ايجــاد زمينــه و امکانات بهينــه در بخش 
ــردم.  ــذاری ک ــه گ ــت و پاي ــکاران چشــم پزشــک ثب ــرای هم خصوصــی ب
در ايــن مرکــز دســتگاه هــای مجهــز جهــت انجــام اقدامــات تشــخيصی و 
درمانــی مختلــف بــا تکنولــوژی روز دنيــا موجــود مــی باشــد. کليــه اعمــال 
جراحــی چشــم بــا دســتگاه هــای پيشــرفته شــامل اصالح عيــوب انکســاری 
ــه  ــای قرني ــگ ه ــذاری رين ــک،PRK(، کارگ ــتفاده از ليزر)فمتوليزي ــا اس ب
)ميورينــگ و ســگمنت( بــا فمتوســکند ليــزر، کاشــت لنــز )فيکيک(،جراحی 
ــه  ــد قرني ــواع پيون ــت، ان ــو کاتاراک ــو و فمت ــه روش فيک ــد ب آب مرواري
ــه )Sutureless graft( در  ــدون بخي ــد ب )PK،DALK،DMEK،DSAEK( پيون

ــر اســت. شــرايط خــاص انجــام پذي
بخــش پاراکلينيــک ايــن مرکــز دارای جديدتريــن دســتگاه هــای                                                           ، ارب اســکن و 
ابرومتــر، پنتاکــم، توپوگرافــی، اســپکوالر ميکروســکوپی و بخــش اتــاق هــای عمــل جراحــی مجهــز بــه ميکروســکوپ های 
جراحــی، دســتگاه هــای بيهوشــی، فيکــو و ســاير دســتگاه هــای مــورد نيــاز عمــل هــای جراحــی فــوق تخصصــی چشــم 

پزشــکی و دســتگاه هــای ليــزر و فمتوســکند ليــزر مــی باشــد.
همچنيــن ســايت آموزشــی در زمينــه بيماريهــای چشــم حــاوی مطالــب و فيلــم هــای مفيــد بــرای بيمــاران بــه ســه زبــان 

 hkhakshoor@yahoo.com و www.khakshoor.com .ــد ــی باش ــدان م ــار عالقمن ــف در اختي مختل
بــه اطــالع شــما عزيــزان مــی رســاند بــرای دريافــت اخبــار کلينيــک نويدديــدگان و نيــز اطالعاتــی در مــورد بيمــاری هــا 
مــی توانيــد، بــه ســادگی و رايــگان، عضــو کانــال کلينيــک شــويد و دوســتان خــود را نيز دعــوت کنيد. بــرای عضويــت روی 

ايــن لينــک کليــک کنيد:
http://telegram.me/naviddidegan   بعد از ورود به لينک بر روی دکمه Join کليک کنيد.

دیدگان نوید  پزشــکی  کلینیک فوق  تخصصی چشــم 

IOL MASTER 700 ، OPTOVUE  OCT 
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استاذ جامعة العلوم الطبیة فی المشهد
جراح و فوق أخصائی قرنیة و القسم 

االمامی من العین
زراعة القرنیة 

جراحة الکتاراکت )المیاه البیضاء(
اصالح النظر باللیزر مع أحدث أالجهزة 

المتقدم
العملیات الجراحة العیوب اإلنکساریة 
Ring و فمتولیزیک( و وضع انواع PRK(

Anterior segment fellowship
Cataract & Refractive Surgeries
Photo Refractive Keratectomy (PRK)
Femto LASIK & Femto cataract

Tel:+98 - 051 - 38401063 , 38415625

Address: No 4. 7 Mollasadra. Ahmadabad sq. 
Mashhad. Iran

مشــهد. شــارع احمدآبــاد. مالصــدرا 7. نمــره 4. تلفــن: ۳84010۶۳- 051- 98+ 
و ۳8415۶۲5 - 051- 98+

مشهد. احمدآباد. مالصدرا 7. پالك 4. تلفن: ۳84010۶۳ 051  و ۳8415۶۲5 051

Dr. Hamid Khakshour
Professor  of Ophthalmology

Website: www. Khakshoor.com
Email: hkhakshoor@yahoo.com

دکتر حمید خاکشور
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فوق تخصص بیماریها و 
جراحی های قرنیه

الدکتور حمید خاکشور

استاد تمام چشم پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی
جراحی لیزری اصالح عیوب انکساری، 

نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم
پیوند قرنیه، جراحی کاتاراکت )فیکو و 

فمتوکاتاراکت(
موسس کلینیک فوق تخصصی چشم 

پزشکی نوید دیدگان مشهد
پیشرو در انجام اعمال جراحی جدید در 

عرصه چشم پزشکی
فعال در زمینه های آموزشی و پژوهشی 
در عرصه بین المللی در مورد مشکالت 

قرنیه و لیزیک
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خبر ناگهانی ممنوعيت ورود ميوه و سيفی جات به عراق  از سوی اين کشور در پی اعمال تصميمی مشابه  در مورد سيمان ايران 
به بهانه حمايت از توليد داخلی اين پرسش را به ميان می آورد که چرا فعاالن اقتصادی کشور بايد از يکسو گرفتار عدم پيش بينی 
کارشناسان ذی ربط دولتی از تحوالت بازار و از سوی ديگر در بند ماجراجويی افرادی باشند که تاثير اقدامات و سخنان خودسرانه 

آنها در عرصه سياست  به اقتصاد کشور تحميل می گردد.اين موضوع از چند نگاه قابل بررسی است.
موقعيت اول: مدت ها است که بخش خصوصی به تبع سياست دولت های وقت در عرصه مبادالت  بين المللی و به ويژه با همسايگان 
ظرفيت سازی کرده و هر جا  که با تشويقی لفظی نيز همراه بوده به گمان ثبات اين سياست ها، سرمايه گذاری نموده است، برای 
روشن شدن ابعاد اين بی مباالتی کافی است کمی به گذشته برگرديم به سال های نه چندان دور که کشورهای آسيای مرکزی و قفقاز 
در همسايگی ما مستقل شده و ارسال انواع کاال به اين کشورها از ايران، بسياری را شعف زده کرد تا جايی که صادرکنندگان ايرانی  
سرمايه گذاری سنگينی را در اين کشورها انجام دادند، ولی متأسفانه به دليل شتاب زدگی و فقدان پيش بينی  روندها نه تنها فرصت 
پايداری در اين بازارهای بکر از دست رفت بلکه بسياری سرمايه های خود را در اين آشفته بازار از کف دادند. اکنون به نظر می رسد 
عراق نيز نسخه جديدی از تحقق اين سناريو و افغانستان  نوبت بعدی است. برای نمونه کشور دارای مازاد سيمان است، صنعتی  که 
سرمايه گذاری سنگينی طی سال های اخير  برای  آن صورت گرفته  و قابليت های رقابتی آن به دليل حمل ونقل در حوزه های محلی 
بيشتر از ساير کاالهاست،بااين حال در پی تصميم عراق به ممانعت از ورود سيمان ايران و تداوم بی ثبات در افغانستان و عدم موفقيت 
الزم در بازارهای مجاور،انبارها مملو از سيمان است . اين شرايط حاصل عدم پيش بينی و مطالعه  بازار ها  است که دولت را سرانجام 

ناگزير به تالش برای صادرات به آفريقا با پشتوانه  فعاليت های ديپلماتيک و يا تهاتر کرده است.
بديهی است  چنانچه بازاری دوره جنينی خود را طی می کند، در آغاز رشد تکوينی نيازمند ورود انواع کاالست اما شکی نيست در 
گام های بعدی همان کشور عالقه مند به دريافت تکنولوژی و سرمايه گذاری مشترك می باشد و سپس در پی حمايت از توليدات 

داخل خود از طريق تعرفه ها يا محدوديت های گمرکی است. 
بی ترديد پيش بينی اين تحوالت و ارسال عالئم هشدار به  توليدکنندگان داخلی در وهله نخست به عهده مسوولين و کارشناسان 

مربوطه است و سپس تيزهوشی صادرکنندگان را طلب می کند.
موقعيت دوم : درحالی که به دنبال اجرای برجام هيچ گاه موقعيت ايران در منطقه در سال های اخير با اين اقتدارهمراه نبوده و کشوری 
چون عربستان به دنبال سياست های خصمانه و پشتيبانی از گروه های تکفيری در انزوا اقرار داشت، با اقدام  خودسرانه عده ای جاهل 
در حمله به کنسولگری عربستان در مشهد وقايعی پديد آمد که عالوه بر هزينه های سنگين ديپلماتيک هزينه های اقتصادی زيادی نيز 
به کشور تحميل گرديد،در اين مورد نيز صورتحساب اين اقدام و اقدامات مشابه از جيب مردم  پرداخت می گردد. قطع  صادرات 
به عربستان و حذف رفت وآمدهای پرحجم گردشگران مسلمان از کشورهای حوزه خليج فارس به ويژه به مشهد ضربه ای براقتصاد  
کشور،صنعت هتلداری و توريست سالمت يعنی  حوزه ای که سرمايه گذاری سنگينی در سال های اخير برای رونق آن صورت گرفته 

بود وارد کرد و هزاران فرصت شغلی از کف رفتند. 
همچنين  استدالل مخالفت اخير چين و تاجيکستان  در پيوستن ايران به پيمان اقتصادی شانگهای حاوی پيامی در حوزه ديپلماتيک 

بود که در زمره هزينه های اقتصادی قابل برآورد  می باشد.
موقعيت  سوم : رقابت های بين المللی بين بنگاهی و پيوستن ناگزير ايران به سازمان تجارت جهانی به زودی بخش های اقتصادی و 

به ويژه صنعت کشور را دچار بحران خواهد کرد.

آفت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در سه موقعیت

به نام خالق هستی

وول
ر مس
م مدی

ه قل
ب

قاله
سرم
             

ادامه در  صفحه 58
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اولویت بازاریابي و برند سازي برای 
گردشگری سالمت

گردشـگري سـالمت نرسـيده ايـم، دالئـل 
متعـددي دارد کـه  مـي تـوان بـه مـوارد ذيل 
اشـاره نمـود. اوليـن مـورد ايـن کـه  بحـث 
گردشـگري سـالمت از نظـر سـاماندهي و 
نظم بخشـي در کشـور مقوله جديدي است، 
حتي اولين دسـتورالعمل ساماندهي مجوز ها 
بـه شـکل سيسـتماتيک و کشـوري در آذر 
مـاه سـال 1۳9۳ تصويـب و ابـالغ گرديـد . 
لـذا هنـوز  بخش خصوصـي و دولتـي ما در 
حـال ايجـاد زيـر سـاخت هـاي الزم در اين 

خصـوص اسـت. 
دومين مسـئله لزوم توجـه و ايجاد همگرايي 
مابيـن کليـه صاحبـان فرآيند در گردشـگري 
سـالمت اعم از خصوصي و دولتي اسـت. در 
حـال حاضر اين همگرايي به شـکل مطلوبي 
نيسـت و در بسـياري از مواقع اين مسئله مي 
تواند به عملکرد جزيره اي تبديل شـود . اگر 
چه دانشـگاه علوم پزشـکي مشهد با توجه به 
برنامـه عملياتـي تدوين شـده بـراي حل اين 
مهـم در سـال 1۳95 برنامه ريـزي خاصي را  

تنظيم نموده اسـت. 
سـومين مورد عدم انجام تبليغات و بازار يابي 
صحيـح و علمي و شناسـاندن ايـن مزيت ها 
به کشـور هاي هدف به شـکل سيسـتماتيک 
و علمـي اسـت. در ايـن خصـوص شـايد 
بخـش خصوصي مـا مي بايسـتي در اولويت 

قـرار دادن برنامه هاي بازاريابي و برند سـازي 
را در دسـتور کار خود قـرار دهد.

فعالیت دالالن و واسطه ها عامل دلسردی  
و بال تکلیفی سرمایه گذاران

دکتر قدسـی نيا در پاسـخ سـوال مـا پيرامون 
مشـکالت ناشـی از حضـور واسـطه هـا و 
افـراد غيـر متخصـص  در اين حـوزه گفت: 

گردشگری سالمت
 ظرفیتی آماده و پر بازده

اسیر سیاست های ناهماهنگ

گردشــگری ســالمت شــاخه ای از گردشــگری اســت کــه بــه منظــور ارائــه خدمــات درمانــی در حــوزه ای جــذاب و توريســتی، 
تحــت نظــارت پزشــکان و بيمارســتان هــا و مراکــز درمانــی انجــام مــی شــود. کشــور مــا بــا داشــتن مزيــت هــای فــراوان همچون 
کيفيــت بــاالی خدمــات ســالمت، پزشــکان حرفــه ای و جاذبــه هــای طبيعــی درمانــی مــی توانــد بــا اســتفاده از ايــن مزايــای بالقوه 
قطــب گردشــگری ســالمت در منطقــه باشــد. بويــژه آن کــه گردشــگران بســياری از ميــان مســلمانان عــرب و کشــورهای همجوار 
پاکســتان، افغانســتان و آســيای مرکــزی و قفقــاز بــه صــورت گروهــی بــه ايــران رفــت و آمــد دارنــد امــا بــه نظــر مــی رســد نــه 
تنهــا ايــن ظرفيــت هــا بــه خوبــی مــورد اســتفاده قــرار نمــی گيــرد، بلکــه هميــن ميــزان دســت آوردهــا نيــز در خطــر از بيــن رفتن 
اســت. بــرای آشــنايی بيشــتر بــا ظرفيــت هــا و چالــش هــای فــراروی صنعــت گردشــگری ســالمت، گفتگويــی بــا تنــی چنــد از 

کارشناســان و دســت انــدرکاران ايــن بخــش داشــته ايــم کــه بــا هــم مــی خوانيــم:

بـی توجهی و عدم سـامان دهـی به عملکرد 
واسـطه هـا و دالالن حـوزه سـالمت، همـان 
باليـی را بر سـر اين صنعت خواهـد آورد که 
در گذشـته بـا بـی کفايتی  مسـئولين وقت و 
عـدم نهادينه کـردن امور تجـارت و بازرگانی 
در منطقه آسـيای ميانه و افغانسـتان متاسـفانه 
شـاهد آن بوديـم و بـازار را بـه طـور کامل از 

کارشـناس  جعفرآبـادي  مهيـن  بهـروز 
دفتـر  مسـئول  و  سـالمت  گردشـگری 
کارآفرينی و اشـتغال دانشـگاه علوم پزشـکی 
مشـهد در پاسـخ ايـن سـوال، که بـا توجه به 
ظرفيت های فراوان اسـتان، چرا گردشـگری 
سـالمت بـه نحـو مطلوبـی سـازمان نيافتـه 
اسـت، گفت: اسـتان خراسـان رضوي داراي 
مزيـت هـاي رقابتي فراواني نسـبت به سـاير 
اسـتان هـا و شـهر هـاي کشـور در حـوزه 
گردشـگري سالمت مي باشـد حتي بسياري 
از ايـن مزيـت هـا انحصـاري و غيـر قابـل 
رقابـت هسـتند. ايـن که چـرا علي رغـم اين 
مسـئله هنـوز بـه جايـگاه اصلـي در حـوزه 

گزارش ویژه

حسین کوه زاد
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دسـت داده ايـم. ايجـاد بـازار ناپايـدار، ارائـه 
گردشـگران  بـه  درمانـی  ناقـص  خدمـات 
سـالمت، فقـدان دانـش تخصصـی در امـور 
درمـان و گردشـگری، نارضايتی گردشـگران 
سـالمت با تحمل هزينـه های گـزاف و غير 
مصوب، عدم رعايـت فرآيند پذيرش قانونی 
گردشگران سالمت و ..... از جمله موارديست 
 کـه می بايسـت بـرای آن چاره ای انديشـيد.
وی خاطـر نشـان سـاخت: بـه نظـر بنـده با 
توجـه بـه نامگـذاری سـال جـاری بـه نـام 
اقتصـاد مقاومتـی، اقـدام و عمل می بايسـت 
از حوزه سـخنرانی و سـمينار و ... پا را فراتر 
گذاشـت و واحدها و سـازمان های مسئول با 
تشـکيل اتاق فکـر از جهات مختلـف به اين 
صنعت نگاه کرده و حجم باالی ارز آوری آن 
را در راسـتای عملياتی نمودن اقتصاد مقاوتی 
محقـق نمايند. متاسـفانه شـاهديم با اختالف 
نظرهـای بسـيار بيـن سـازمان هـای متولـی 
صنعـت گردشـگری و بهداشـت و درمـان، 
عرصـه بـرای فعاليـت غيـر قانونـی دالالن و 
واسـطه هـا فراهـم گشـته و عالقـه منـدان و 
سـرمايه گذاران بالتکليف و دلسـرد شده اند، 
و ايـن همان آرزوی سـاير کشـورهای منطقه 
اسـت تـا بـا ناکارامـد جلـوه دادن جمهوری 
اسـالمی ايـران سـهم بـازار خـود را افزايـش 
داده که متاسـفانه تا کنون موفق هـم بوده اند.

 جعفـر آبـادی در بخـش ديگری از سـخنان 
خـود گفت: کـه در سـال هاي قبـل به علت 
خـالء موجود در قوانين و دسـتورالعمل هاي 
کشـوري در حوزه گردشـگري سـالمت و با 
توجـه بـه نيـاز اسـتان ) بنا بـه وجـود همان 
مزيـت هـاي رقابتـي( و مراجعـه بيمـاران از 
سـاير کشـورها مسـئولين  محترم اسـتان در 
يـک رويکرد هماهنگ و شايسـته نسـبت به 
تهيـه و تصويب بسـته گردشـگري سـالمت 
اقـدام کردند، با ابالغ شـيوه نامه کشـوري در 
آذر مـاه 1۳9۳ کـه دسـتورالعمل و نقشـه راه 
سـاماندهي گردشـگري سـالمت تلقی شـد 
انصافا عمل به همين بسـته توانسـت جايگاه 
اسـتان خراسـان رضـوي را بـه عنـوان يـک  
اسـتان پيشـرو در گردشـگري سالمت حفظ 
و ارتقاء ببخشـد. اما بعد از تشـکيل شـوراي 
راهبري گردشـگري سـالمت کشور متشکل 
فرهنگي،صنايـع  ميـراث  از چهـار دسـتگاه 
دسـتي و گردشـگري کشـور به عنـوان )دبير 
شـورا(، وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش 
پزشـکي،وزارت امور خارجه و سـازمان نظام 
پزشـکي کشـور و ابـالغ دسـتورالعمل هـاي 
کشـوري، بسـته گردشـگري سـالمت استان 
غيـر قابل اجـرا و اسـتناد گرديد لـذا در حال 
حاضـر مي بايسـتي امور صدور مجـوز ها با 
توجـه بـه شـيوه نامه توسـط دفاتـر خدمات 
مسـافرتي و جهانگـردي داراي مجوز بند ب 
از طريـق اداره کل ميـراث فرهنگي،صنايـع 
دسـتي و گردشـگري اسـتان پي گيري شـده 
و سـپس برای اخذ تاييد يه پزشـک مسـئول 
فنـي سـالمت بـه دانشـگاه علـوم پزشـکي 

مشـهد ارجـاع گردد.
جعفـر آبـادی در پاسـخ بـه ايـن پرسـش که 
آيـا مقـرررات جديـد کـه تنهـا آژانـس های 
گردشـگری دارای مجور بنـد را که تجربه ای 
در سـازماندهی امـور درمانـی ندارنـد مالك 
قـرار داده اسـت مشـکل ايجـاد نمـی کنـد، 
افـزود: بـا بيـان اين کـه در خصـوص صدور 
مجـوز ها آنچه کـه اکنون در کشـور مصوب 
و اجرايي اسـت مغايرتي با بسـته گردشگري 
سـالمت اسـتان که در سـابق اجرا مي گرديد 
نـدارد در واقع اگر چه شـرکت هاي خدمات 
مسـافرتي و گردشـگري داراي مجوز بند ب 
مـي توانند درخواسـت صـدور مجـوز کنند 
ولي با توجه به دسـتورالعمل مي بايستي قبل 
از صـدور نسـبت به معرفي پزشـک مسـئول 
فنـي درماني و اخـذ تاييديه از دانشـگاه هاي 
علـوم پزشـکي اسـتان محـل اسـتقرار اقـدام 
کنند. پزشـک مسـئول فني شـرکت تـا زمان 
مسـئوليت زيـر نظر دانشـگاه علوم پزشـکي 
مبـادرت بـه ارائه خدمت مي کنـد و  با توجه 
بـه پروانـه صادر شـده  عملکرد ايشـان مورد 

نظارت قـرار خواهد گرفت . لـذا در صورت 
عمـل بـه ايـن شـيوه هـم مشـکلي در ارائـه 
خدمت به شـکل صحيـح ايجاد نمـي گردد. 
تنها مشـکل ايجاد شـده به اين شکل، حذف 
شـرکت هـاي توانمند در عرصه گردشـگري 
سـالمت اسـت که مجـوز بنـد ب را ندارند.

تاپیر پذیری شدید گردشگری سالمت از 
تنش های سیاسی اخیر

دکتـر بهـزاد روحی قدسـی نيـا مديرعامل و 
عضو هيـات مديره شـرکت تعاونی خدمات 
بهداشـتی درمانی سـبز درمان  و عضو هيات 
مديـره شـرکت گردشـگری سـالمت پادنـا، 
در ادامـه پيرامـون تاثيـر تحـوالت سياسـی 

عدم سازماندهی، هدایت و نظارت مخرب 
اقتصاد سالم و رقابتی

دکتـر شـجاعی در همين زمينه افزود مشـکل 
اصلـی عدم هماهنگـی نهادهـا و بخش های 
مختلف اعم از دولتی و خصوصی می باشد . 
کار تجـاری مسـير خـود را اعم ازدرسـت يا 
نادرسـت مانند سـيالب پيدا می کند اين هنر 
مديريتی اسـت  که اين  امور را سـازماندهی، 
هدايـت و نظارت کند  و گرنه مانند سـيالب 
هدايت نشـده مخرب اقتصاد سـالم و رقابت 

سـازنده می گردد.

حذف شرکت های توانمند عرصه 
گردشگری سالمت فاقد مجوز بند ب با 

دستورالعمل جدید

جعفر آبادی:
ســالمت  گردشــگری  مشــکالت  از 
ــه  ــاز ب ــون نی ــواردي همچ ــوان م ــي ت م
همگرایــي بیشــتر در ســطح دســتگاه هــاي 
ــاماندهي  ــي، س ــش خصوص ــي و بخ اجرای
ــال در  ــاي فع ــرکت ه ــت ش ــوري وضعی ف
ــي  ــام بازاریاب ــالمت، انج ــگري س گردش
شناســاندن  و  منســجم  تبلیغــات  و 
توانمنــدي هــاي اســتان بــه جامعــه هــدف، 
ــن  ــطح بی ــتر در س ــور بیش ــه حض ــاز ب نی
المللــي و ارتقــاء جایــگاه خدمــات درمانــي 
و گردشــگري بــه اســتاندارد هــاي جهانــي  

ــرد ــام ب را ن

دکتر شجاعی:
در دوره دولــت قبــل بــدون دلیــل مســتقیم 
ــگری  ــی گردش ــش خصوص ــده بخ نماین
ســالمت از کمیســیون گردشــگری اســتان 
ــا  ــم پ ــن تصمی ــم ای ــوز ه ــذف و هن ح
ــی  ــی جایگاه ــش خصوص ــت و بخ برجاس
نــدارد. چگونــه انتظــار داریــد در یــک جمع 
کامــال دولتــی بــا نگــرش و بینــش خــاص 
ــرای مجــری  خروجــی موثــر و کاربــردی ب
ــت  ــی اس ــش خصوص ــه بخ ــی کار ک اصل

داشــته باشــد

دکتر قدسی نیا:
تحــوالت سیاســی منطقــه و بــه خصــوص 
در  عربســتان  و  ایــران  بیــن  روابــط 
ــادی در  ــر بســیار زی ــر تاثی ــای اخی ــاه ه م
ــی و  ــگران مذهب ــافرت گردش ــد مس رون
ــه در  ــور ک ــت آن ط ــته اس ــالمت گذاش س
مــاه هــای اول بــا توجــه بــه لغــو مــراودات 
سیاســی و لغــو پروازهــای طرفیــن، تعــداد 
مســافرین ورودی از ســعودی و بحریــن بــه 

ــر رســید صف
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بيـن ايران و عربسـتان بر گردشـگری اسـتان 
گفت: متاسـفانه تحوالت سياسـی منطقه و به 
خصـوص روابـط بين ايـران و عربسـتان در 
مـاه هـای اخيـر تاثير بسـيار زيـادی در روند 
مذهبـی و سـالمت  مسـافرت گردشـگران 
گذاشـته اسـت آن طور کـه در ماه هـای اول 
بـا توجـه بـه لغـو مـراودات سياسـی و لغـو 
پروازهـای طرفين، تعـداد مسـافرين ورودی 
از سـعودی و بحريـن بـه صفـر رسـيد . البته 
بـا  برقـراری پروازهـای هواپيمايـی امـارات 
و وجـود پروازهـای هواپيمايـی قطر بخشـی 
از مسـافرين عالقـه منـد از آن طريـق ايـن 
شـرکت هـای هواپيمايـی اقـدام بـه سـفر به 

ايـران و بـه خصـوص مشـهد مـی نمايند.

سنگ اندازی عامدانه درپی حرکت جاهالنه
دکتـر عبـاس شـجاعی رئيـس هيـأت مديره 
و مديـر عامـل شـرکت توسـعه گردشـگری 
سـالمت ليـان کاوان و عضو انجمن توسـعه 
ادامـه  در  نيـز  ايـران  سـالمت  گردشـگری 
افـزود: حرکـت جاهالنـه حمله به سـفارت 
و کنسـولگری عربسـتان همچنـان کـه مقـام 
معظـم رهبـری نيـز آن را محکـوم فرمودنـد 
جمهـوری  دشـمنان  دسـت  بـه  ای  بهانـه 
اسـالمی ايران داد که بـه وجاهت بين المللی 
ما سـنگ انـدازی نمايند و قطعا آسـيب های  
بـه صنعت گردشـگری مشـهد در زمينه های 
مختلـف از مـن جمله گردشـگری سـالمت 

است. داشـته 

گردشگري سالمت یکي از راه هاي جذب 
سرمایه و ایجاد اشتغال

آينـده  انـداز  چشـم  پيرامـون  جعفرآبـادی 
گردشـگری سـالمت افـزود: بـه نظـر مـن 
گردشـگري سـالمت در آينـده مـي تواند به 
يکـي از راه هـاي جـذب سـرمايه و ايجـاد 
اشـتغال تبديـل شـود بـه خصوص بـا توجه 
بـه نيـازي که در سـطح منطقه موجود اسـت 
و  مزيـت هـاي رقابتـي و ويژه اي که کشـور 
عزيزمان ايران آنها را دارا مي باشد. اين مسئله 
در سـالي کـه به نـام اقتصـاد مقاومتي،اقدام و 
عمل نامگذاري شـده نيازمنـد توجه و اهتمام 
جـدي براي رسـيدن به جايگاهـي را خواهد 
داشـت که درخورشـان و توانمندي سيسـتم 
درمان و سيسـتم گردشـگري کشـور باشـد.

گردشگری سالمت در حالت اورژانس
دکتر شـجاعی نيز پيرامون آينده گردشـگری 
سـالمت گفت: با وضعيت موجـود و رقابت 
باقيمانـده  داللـی،  شارالتانيسـم  و  مخـرب 
در  اسـتان  سـالمت  گردشـگری  صنعـت 
معـرض خطر جدی اسـت و نظير از دسـت 

دادن بازارهـای آسـيای ميانـه ما نيـز در خطر 
از دسـت دادن ايـن صنعـت درآمـدزای ملی 
هسـتيم . بـه تعبير ما پزشـکان اعـالم کد 99 
اورژانسـی بـرای ايـن صنعـت آسـيب پذير 

اسـت کـه نياز بـه اقـدام عاجـل دارد .

وضعیت موجود نوید خوبی برای 
گردشگری سالمت نیست

دکتـر قدسـی نيـا بـا بيـان ايـن کـه وضعيت 
موجـود نويـد خوبـی بـرای ايـن صنعـت 
نيسـت، افـزود: کميته گردشـگری سـالمت 
تشـکيل شـده از ارکان نظام و متوليان صنعت 
توريسـم و درمان به اين امـر به عنوان وظيفه 
و حکـم شـرعی نـگاه کنـد و از ايـن بسـتر  
بسـيار ارزشـمندی که همجواری مـا با مرقد 
مطهـر حضـرت ثامـن الحجـج )ع(  برايمان 
فراهـم نمـوده اسـت بيشـترين بهـره را گيرد 
تـا اين قطـب گردشـگری سـالمت در ايران 
و منطقـه را بـه آسـانی و فقـط به دليـل عدم 

مديريـت صحيـح از دسـت ندهيم.

لزوم حضور نمایندگان بخش خصوصی در 
مراکز تصمیم گیری

دکتـر شـجاعی در ادامـه پيرامـون مهمتريـن 
موانع و مشـکالت فراروی حوزه گردشگری 
سـالمت افـزود: بزرگتريـن مشـکل فقـدان 
تعريـف شـده جايـگاه بخـش خصوصـی 
در اسـتان مـی باشـد . مقـام معظـم رهبـری 
موضـوع اقتصاد خاصه اقتصاد مقاومتی تاکيد 
بـر اسـتفاده و برنامـه ريـزی از ظرفيـت های 
بخـش خصوصی داشـته اند . ولی متاسـفانه 
رويکرد اجرايی اسـتان چيز ديگری است. در 
دوره دولـت قبل بدون دليل مسـتقيم نماينده 
بخـش خصوصـی گردشـگری سـالمت از 
کميسـيون گردشـگری اسـتان حذف و هنوز 
هـم ايـن تصميـم پـا برجاسـت و بخـش 
خصوصـی جايگاهـی نـدارد. چگونـه انتظار 
داريـد در يـک جمـع کامال دولتـی با نگرش 
و بينـش خـاص خروجـی موثـر و کاربردی 
بـرای مجری اصلـی کار که بخش خصوصی 

اسـت داشـته باشد . 
ايـن بهـم ريختگـی و صـدور پروانـه هـای 
اخيـر  سـاله  چنـد  ايـن  در  ضابطـه  بـی 
حاصـل ايـن تفکر بـوده کـه نه تنها مشـکل 
گردشـگری سـالمت اسـتان راحـل نکـرده 
بلکـه بـا مشـروعيت دادن به بعضـی فعاليت 
هـا زمينـه بهـم ريختگـی موجـود را فراهـم 
آورده اسـت . راهـکار نهايی کامال مشـخص 
در  بخـش خصوصـی  نماينـدگان   . اسـت 
صنعت گردشـگری سـالمت  سـازمان نظام 
پزشـکی بـه عنـوان نماينـده گروه پزشـکی، 
اتـاق بازرگانـی بـه عنـوان نماينـده بخـش 

خصوصی در زمينه های مختلف گردشگری 
بايـد در هسـته اجرايـی و هماهنگی اسـتانی 
حضور فعال و موثر داشـته و امـور اجرايی و 
عملياتی استان توسـط نهادهای ذيربط دولتی 
بـا نظـارت و ارزيابـی مـداوم بـه نماينـدگان 

قانونـی بخـش خصوصـی واگـذار شـود.

لزوم راه اندازی دپارتمان بین المللی بیماران 
IPD   در مراکز درمانی

دکتر قدسـی نيا با اشـاره به سـخنان خود در 
خصـوص مشـکالت و موانع اصلـی، افزود: 
فقـط آنچه کـه در پايان بدان اشـاره می نمايم 
در حـوزه درمان اسـت کـه به نظـر اينجانب 
   IPD راه انـدازی دپارتمـان بين المللی بيماران
در مراکـز درمانـی ذيصالح کـه قصد فعاليت 
در زمينه گردشـگری سـالمت را دارند بسيار 
الزم و حياتـی مـی باشـد و بلـوغ اجتماعـی 
يـک جامعـه زمانی رخ مـی دهد کـه هر نفر 
در مقام شـهروندی خـود وظيفه و کار محول 
شـده را به نحو احسـن و در باالترين سـطح 
تـوان خـود انجـام دهـد، چـه آن فـرد يـک 
کارگر سـاده و چه يک پزشـک متخصص و 
يـا يک فعال اقتصـادی در زمينه گردشـگری 
باشـد . اميـدوارم در رسـيدن بـه ايـن مهـم 
شـرايط بـه گونـه ای مـدون و با ثبات باشـد 
که پزشـکان و همکاران گرانقدرم نيز همانند 
سـاير حـرف مرتبط بـه صنعت گردشـگری 
سـالمت وقـت خـود را معطـوف بـاال بردن 
کيفيـت درمـان بيمـاران نماينـد و ان شـااهللا 

توفيـق جمعی حاصـل گردد.

لزوم ساماندهي فوري وضعیت شرکت هاي 
فعال در گردشگري سالمت

از  افـزود:  پايـان  در  در  نيـز  جعفرآبـادی 
مشـکالت گردشـگری سـالمت مـي تـوان 
مـواردي همچـون نيـاز بـه همگرايي بيشـتر 
در سـطح دسـتگاه هـاي اجرايـي و بخـش 
وضعيـت  فـوري  سـاماندهي  خصوصـي، 
شـرکت هاي فعال در گردشـگري سـالمت، 
و  منسـجم  تبليغـات  و  بازاريابـي  انجـام 
شناسـاندن توانمنـدي هاي اسـتان بـه جامعه 
هـدف، نيـاز بـه حضـور بيشـتر در سـطح 
بيـن المللي و ارتقاء جايـگاه خدمات درماني 
و گردشـگري بـه اسـتاندارد هـاي جهاني  را 

بـرد. نام 
خصـوص  در  اسـت  ذکـر  شـايان    
فرهنگـی  ميـراث  سـازمان  هـای  ديـدگاه 
خراسـان رضـوی  نيـز بـا مسـئولين ذيربـط  
در ايـن رابطـه مذاکـره شـده و قـرار بـود که 
پاسـخ سـواالت اين گـزارش را ارسـال کنند 
کـه متاسـفانه تا لحظه درج ايـن گزارش علی 
رغـم پی گيـری مطلبی به دسـت ما نرسـيد.
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امــروزه گردشــگران درمانــی بــه داليــل 
متفاوتــی بــرای درمــان بــه ســاير کشــورها 
ــال کشــورهای  ــرای مث ــد؛ ب ــی کنن ــفر م س
ــومالی،  ــودان، س ــد س ــه مانن ــعه نيافت توس
افغانســتان، ليبــی و... بــه دليــل نبــود خدمات 
بهداشــت و درمان مناســب و پرسنل پزشکی 
حــاذق در ايــن کشــورها، بــرای درمــان بــه 
نقــاط ديگــر جهــان ســفر مــی کننــد يــا اين 
که ســاکنان کشــورهای امريکايــی و اروپايی 
ــه دليــل گــران بــودن خدمــات درمانــی و  ب
صــف هــای انتظــار طوالنــی بــرای بيمــاران، 
تمايــل بيشــتری بــرای ســفر بــه کشــورهای 
ــوی  ــد. از س ــا دارن ــان در آنج ــر و درم ديگ
ديگــر ســاکنان کشــورهای دارای جمعيــت 
ــن  ــراد مس ــاالی اف ــداد ب ــل تع ــه دلي ــر ب پي
ــه هــای  ــود پرســنل پزشــکی و هزين و کمب
بــاالی مراقــب از بيمــاران بــرای درمــان بــه 
کشــورهای ديگــر ســفر مــی کننــد. بــا توجه 
بــه وســعت روزافــزون کشــورها در حــوزه 
ــرش  ــرای پذي ــی ب ــات درمان ــز خدم تجهي
ــی  ــزارش تحقيق ــالمت، گ ــگران س گردش
گردشــگری درمانــی در ســال ۲01۳ميــالدی 
ــی  ــی گردشــگری درمان ــن الملل انجمــن بي
نشــان مــی دهــد کــه حــدود  1۲درصــد از 
ســفرهای درمانــی بــرای صرفــه جويــی در 
ــن  ــت. اي ــان اس ــفر و درم ــای س ــه ه هزين
ــی اســت کــه انجــام جراحــی هــای  درحال
ــت و  ــان هاس ــاير درم ــش از س ــی بي زيباي
۳8درصــد از تقاضــای گردشــگران ســالمت 
را تشــکيل مــی دهــد. ايــن برآوردهــا نشــان 
مــی دهــد کــه حــدود 9۲درصــد از کل 
ــه ازای  ــی ب ــفرهای درمان ــای س ــه ه هزين

هــر بيمــار کمتــر از  ۳0هــزار دالر اســت و 
ــا  گردشــگران درمانــی رقمــی بيــن 7475 ت
ــی  ــی م ــر ســفر درمان ــرای ه 158۳۳ دالر ب
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. اي پردازن
ازای ۶ ميليــون ســفر انجــام شــده از ســوی 
گردشــگران درمانــی، 45 تــا 95 ميليــارد دالر 
بــه توليــد ناخالــص داخلــی جهــان افــزوده 

مــی شــود.
جهانــی  ســازمان  بينــی  پيــش  طبــق 
گردشــگری تــا ســال ۲0۲0ميــالدی تعــداد 
جهانگــردان بــه رقمــی بالــغ بــر ۶/ 1 ميليارد 
نفــر خواهــد رســيد و جهانگــردان بيــش از 
ــه  ــرد ک ــد ک ــرج خواهن ــون دالر خ ۲ تريلي
ــعه  ــورهای توس ــه کش ــدة آن ب ــش عم بخ
يافتــه تعلــق خواهــد يافــت. گــزارش هــای 
ــی از آن  ــی گردشــگری حاک ــازمان جهان س
ــت  ــه از صنع ــد خاورميان ــه درآم ــت ک اس
توريســم در ســال ۲014 حــدود 700 ميليارد 
دالر بــرآورد مــی شــود. براســاس آمارهــای 
ــورداری از  ــل برخ ــه دلي ــران ب ــکو، اي يونس
ــد جــزو 10  ــی توان ــدد م ــای متع ــه ه جاذب
کشــور اول دنيــا بــه لحــاظ ورود گردشــگر 
ــی از آن  ــمی حاک ــای رس ــا آماره ــد. ام باش
ــردش  ــارد دالر گ ــش از 800 ميلي ــت بي اس
ــان  ــی ســاالنۀ صنعــت توريســم در جه مال
ــر از  ــران کمت ــور اي ــهم کش ــه س ــت، ک اس
ــی  ــردش مال ــن گ ــد از اي ــم درص ــک ده ي
ــران از  ــز اي ــيار ناچي ــهم بس ــذا، س اســت. ل
صنعــت گردشــگری نشــان دهندة آن اســت 
ــش  ــته نق ــگری نتوانس ــت گردش ــه صنع ک
خــود را بــه عنــوان عامــل توســعۀ اقتصــادی 
کشــور و معرفــی ايــران بــه عنــوان کشــوری 

توريســتی و فرهنگــی بــه خوبــی ايفــا کنــد 
ــی  ــابقۀ تمدن ــل س ــه دلي ــران ب ــه اي ــرا ک چ
کهــن و آثــار متعــدد و ســالم بــه جــا مانــده 
از دوران شــکوه تمــدن پــارس در ميــان 
ــودن  ــتاز ب ــيل پيش ــا، پتانس ــورهای دني کش
ــاس،  ــن اس ــر همي را دارد )WTO,۲01۲(. ب
ســه منطقــۀ جهــان کــه در ســال ۲0۲0 
ــردان ورودی را  ــداد جهانگ ــن تع ــش تري بي
ــد  ــارت ان ــب عب ــه ترتي ــد داشــت ب خواهن
ــرق  ــگر(، ش ــون گردش ــا )717 ميلي از اروپ
آســيا و اقيانوســيه) ۳97 ميليــون گردشــگر( 
و آمريــکا )۲8۳ ميليــون گردشــگر(. آفريقــا، 
خاورميانــه و جنــوب شــرق آســيا بــه ترتيب 
ــش  ــد. پي ــدی قراردارن ــای بع ــام ه در مق
بينــی مــی شــود شــرق آســيا و اقيانوســيه، 
جنــوب آســيا، خاورميانــه و آفريقــا بــا 
ــد  ــش از 5 درص ــاالنه بي ــط س ــد متوس رش
ــا4/ 1 درصــد رشــد متوســط  در مقايســه ب
جهانــی بيشــترين ميــزان رشــد را بــه خــود 
ــردی در  ــد جهانگ ــد. رش ــاص دهن اختص
مناطقــی ماننــد اروپــا و آمريــکا کــه از لحاظ 
گردشــگری پيشــرفته ترنــد، از ميانگيــن 
جهانــی کمتــر خواهــد بــود. اروپــا همچنــان 
بيشــترين ســهم را در بــازار گردشــگران 
ــا ســهم  ــان خواهــد داشــت، ام ورودی جه
ــد در  ــا از ۶0 درص ــگران اروپ ــداد گردش تع
ــال ۲0۲0  ــه 4۶ درصــد در س ــال 1995 ب س
تنــزل پيــدا خواهــد کــرد  کشــورهای 
ــا  ــن، و ايتالي ــپانيا، چي ــکا، اس ــه، آمري فرانس
ــود  ــه خ ــگران را ب ــداد گردش ــترين تع بيش
ــکا،  ــورهای آمري ــد و کش ــرده ان ــب ک جل
اســپانيا، فرانســه و ايتاليــا به ترتيب بيشــترين 

نویسندگان : بهرام نوازنی-  دانشیار دانشگاه بین الملل امام خمینی )ره( قزوین
ناهید جلیلیان-  دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشگاه آزاد قزوین
فاطمه عسگری-  دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشگاه آزاد قزوین

جهانی شدن گردشگری سالمت

سالمتگردشگری 

با تاکید بر فرصت های کارآفرینی در ایران
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درآمــد را از گردشــگران داشــته اند. ســازمان 
جهانــی گردشــگری در گــزارش ســال 
جــاری خــود اعــالم کــرد رشــد قابــل توجه 
ــه  ــه خاورميان ســفر گردشــگران خارجــی ب
ــن  ــای گردشــگری اي ــه ه ــدار از جاذب و دي
منطقــه، موجــب شــده خاورميانــه بــه 
چهارميــن منطقــۀ گردشــگرپذير جهــان 
تبديــل شــود، امــا تاکنــون در اين ميــان ايران 
ســهم بســيار ناچيــز دوهــزارم درصــدی را از 
گردشــگری جهــان داشــته اســت. بر اســاس 
تقســيم بنــدی ســازمان جهانی گردشــگری، 
ايــران در منطقــۀ جنــوب آســيا قــرار گرفتــه 
و همــان طــور کــه از آمارهــا و شــواهد بــر 
مــی آيــد در ســال ۲0۲0،  تنهــا 19 ميليــون 
ــد  ــد خواهن ــن مناطــق بازدي گردشــگر از اي
کــرد و ايــن منطقــه از لحــاظ جــذب 
ــت. ــه اس ــر قرارگرفت ــگر در ردة آخ گردش

مــالک انتخاب کشــورهای گردشــگرپذیر 
در حــوزه درمــان و ســالمت

بــه دليــل حساســيت بــاال و اهميت ســالمت 
افــراد نيازمنــد اســتانداردهايی اســت کــه اين 
ــی  ــی و علم ــش فن ــتانداردها وجــود دان اس
ــکی و  ــای پزش ــاخت ه ــن زيرس و همچني
درمانــی را شــامل مــی شــود. بــه طــوری که 
مقاصــدی کــه خواهــان فعاليــت در ايــن نوع 
گردشــگری هســتند بايد اســتانداردهای الزم 
را در زمينــه ارائــه خدمات درمانی و پزشــکی 
بــه گردشــگران کســب کننــد. يکــی از 
اســتانداردهای الزم برخــورداری از گواهينامه 
» جــی ســی آی« )JCI( بــرای اعتبارســنجی 
مراکــز درمانــی اســت. ايــن گواهينامــه که در 
ســال 191۳ميــالدی از ســوی کالــج جراحان 
امريــکا به منظــور بهبــود اســتاندارد خدمات  
بيمارســتانی وضــع شــد و بــه تنظيــم اصــول 
ــن  ــای تعيي ــه مبن ــد ک ــی انجامي و معيارهاي
ــال  ــس از آن در س ــت. پ ــرار گرف ــار ق اعتب
195۲م، کانــادا و در ســال 1974م اســتراليا به 
ــد و در ســال  اجــرای اعتبارســنجی پرداختن
1998م کميتــه مشــترك بيــن المللــی «جــی 
ــه  ــاخه ای از کميت ــوان ش ــه عن ــی آی» ب س

مشــترك ايــاالت متحــده بــه وجــود آمــد و 
ــای  ــت ارتق ــا ماموري ــق ب ــتانداردها مطاب اس
ايمنــی و کيفيــت مراقبــت بيمــار در سراســر 

دنيــا مــورد بازبينــی مجــدد قــرار گرفــت.
کشــورهای دارای گواهينامــه «جی ســی آی» 
ــه رشــد  ــا توجــه ب ــون و ب ــند اکن ــی باش م
ــاران  ــه بيم ــالمت و مراجع ــگری س گردش
بــه کشــورهای ديگــر بــرای درمان بيمــاری، 
کشــورهای درحال توســعه ســعی مــی کنند 
تــا تعــداد مراکــز درمانــی بيشــتری را مطابق 
بــا اســتانداردهای  بيــن المللــی آمــاده کننــد 
تــا موفــق بــه دريافت ايــن گواهينامه شــوند. 
در بيــن کشــورهای منطقه کشــورهايی مانند 
امــارات متحــده عربــی، عربســتان ســعودی، 
ــل  ــداد قاب ــزی و اردن تع ــد، مال ــه، هن ترکي
توجهــی از ايــن نوع بيمارســتان هــا را دارند. 
ــه   ــد  ۲1، ترکي ــور هن ــه در کش ــه طوريک ب
50، مالــزی 1۳، اردن  10 و امــارات متحــده 
عربــی 89 مرکــز درمانی بــا گواهينامــه «جی 
ســی آی» وجــود دارد. در ايــن ميــان، اگرچه  
ايــران بــا برخــورداری از تيــم هــا متبحــر بــه 
ــکی از  ــای پزش ــته ه ــی رش ــژه در برخ وي
جملــه ظرفيــت هــای گردشــگری درمانــی 
ــات  ــف خدم ــل  ضع ــه دلي ــا ب ــت ام اس
درمانــی و تجهيــزات پزشــکی در مقايســه با 
ــران هنــوز  ــی در اي ــا، گردشــگری درمان رقب
تــوان ورود بــه بازارهايــی بــا ســطح درآمــد  
باالتــر را در جهــان نــدارد. عــالوه بــر ايــن 
کــه هيــچ يــک از مراکــز درمانــی در ايــران 
ــه دريافــت ايــن گواهينامــه نشــده  موفــق ب
ــی  ــی ميل ــث ب ــوع  باع ــن موض ــد. همي ان
گردشــگران خارجــی بــه ســفر درمانــی بــه 
ايــران شــده اســت. البتــه غيــر از عراقــی هــا 
کــه بــه خاطــر شــرايط جنگــی و نابســامانی  
اجتماعــی و نداشــتن تمکــن مالــی بــه طــور 
معمــول بــه ايــران ســفر مــی کننــد، ســاکنان 
ــای دارای   ــتان ه کشــورهای ديگــر، بيمارس
گواهينامــه «جــی ســی آی» را در بــرای 
ــت  ــود در اولوي ــای خ ــاری ه ــان بيم درم
قــرار مــی دهنــد. البتــه بــرآورد کوتاهــی از 
ــان در  ــرای درم ــای الزم  ب ــه ه ــزان هزين مي

پیش بینی روند گردشگران بین المللی برحسب منطقه )به میلیون نفر(
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ــال 2020  ــه در س ــان ک ــة جه ــه منطق س
ــردان ورودی  ــداد جهانگ ــن تع ــش تری بی
ــد  ــب عبارتن ــه ترتی ــت ب ــد داش را خواهن
ــرق  ــگر(، ش ــون گردش ــا )717 میلی از اروپ
آســیا و اقیانوســیه) 397 میلیون گردشــگر( 
و آمریــکا )283 میلیــون گردشــگر(. آفریقا، 
خاورمیانــه و جنــوب شــرق آســیا بــه 
ــد ــدی قراردارن ــای بع ــام ه ــب در مق ترتی

ــورهایی  ــه کش ــورهای منطق ــن کش در بی
ــی، عربســتان  ــد امــارات متحــده عرب مانن
ســعودی، ترکیــه، هنــد، مالــزی و اردن 
نــوع  ایــن  از  توجهــی  قابــل  تعــداد 
ــه طوریکــه در  ــد. ب ــا را دارن بیمارســتان ه
کشــور هنــد  21، ترکیــه  50، مالــزی 13، 
اردن  10 و امــارات متحــده عربــی 89 
مرکــز درمانــی بــا گواهینامــه »جــی ســی 

آی« وجــود دارد

ترکیــه   در  بــاز  قلــب  عمــل  هزینــه 
180هــزار دالر  و در انگلیــس  40هــزار 
ــن  ــران ای ــا در ای دالر تمــام مــی شــود ام
مبلــغ حــدود 10 تــا 16هــزار دالر در 
مراکــز خصوصــی بــرآورد شــده؛ بنابرایــن 
بــرای  بســیاری از بیمــاران، درمــان در 
ایــران صرفــه اقتصــادی بیشــتری دارد، اما 
نداشــتن گواهینامــه »جــی ســی آی« مانــع 
ــران  ــه ای ــالمت ب ــگران  س ــذب گردش ج

ــود ــی ش م

ــدود  ــاالنه ح ــود س ــار موج ــاس آم براس
ــه  ــان ب ــدف درم ــا ه ــر ب ــون نف 7 میلی
کشــورهای دیگــر ســفر مــی کننــد و 
ــزوده  ــراد اف ــن اف ــر تعــداد ای ــه روز ب روزب
ــا جایــی کــه درآمــد حاصــل  مــی شــود ت
از ایــن مقولــه در جهــان از  40میلیــارد دالر 
ــارد دالر در  ــه 140 میلی ــال 2004م ب در س

ــت ــیده اس ــال 2014م رس س

طبــق اســتراتژی هــای تعریــف شــده کــه 
قــرار اســت اعتبــاری برابــر بــا 16 میلیــارد 
درهــم دبــی بــه بخــش توریســم درمانــی 
اختصــاص یابــد، دبــی مــی کوشــد هســته 
ــش  ــن بخ ــای ای ــرای ارتق ــدی ب قدرتمن

ایجــاد کنــد
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بيمارســتان هــای کشــورهای گردشــگرپذير 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــه ب ــد ک ــی ده ــان م نش
هزينــه عمــل قلــب بــاز در ترکيــه  180هزار 
دالر  و در انگليــس  40هــزار دالر تمــام مــی 
شــود امــا در ايــران ايــن مبلــغ حــدود 10 تــا 
1۶هــزار دالر در مراکــز خصوصــی بــرآورد 
شــده؛ بنابرايــن بــرای  بســياری از بيمــاران، 
درمــان در ايــران صرفــه اقتصــادی بيشــتری 
دارد، امــا نداشــتن گواهينامــه «جی ســی آی» 
مانــع جــذب گردشــگران  ســالمت بــه ايران 

مــی شــود.
ــی گردشــگری ســالمت،  400  ــردش مال گ
تــا  4۲0 ميليــون دالرکــه ســهم 0/5درصدی 
ــگری  ــش گردش ــد ارزی بخ ــران از درآم اي
ســالمت در دنيــا چيــزی نيســت کــه بشــود 
ــه  ــی ک ــژه وقت ــه وي ــرد، ب ــه آن افتخــار ک ب
در کشــورهايی ماننــد هندوســتان، ســنگاپور 
ــط از  ــال ۲01۳م فق ــان س ــد در پاي و تايلن
بخــش گردشــگری ســالمت ميلياردهــا دالر 
نصيبشــان شــده اســت. براســاس پيــش بينی 
ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، صناي ســازمان مي
و گردشــگری در حالــی ســهم ايــران از 
گــردش مالــی بخــش گردشــگری ســالمت  
400 تا4۲0ميليــون دالر اســت کــه قراراســت 
ــام  ــده انج ــه در آين ــی ک ــت هاي ــا فعالي ب
ــد  ــای جدي ــت ه ــا فرص ــود و ب ــی ش م
ــان  ــا پاي ــن بخــش ت ســرمايه گــذاری در اي
دولــت يازدهــم درآمــد ايــران از ايــن حــوزه 

ــارد دالر برســد. ــه حــدود ۳ميلي ب

افزایــش روزافــزون گردشــگری ســالمت 
ــده  ــه ش ــای ارائ ــن آماره ــاس آخري ــر اس ب
ــگری در  ــی گردش ــازمان جهان ــوی س از س
ــفرهای  ــالدی، ۲7درصــد س ــال ۲01۳ مي س
ــزه  ــا انگي ــان ب ــطح جه ــده در س ــام ش انج
ســالمت، مذهبــی و ديــدار دوســتان و 
آشــنايان بــوده اســت. بــا رشــد و گســترش 
ــی در جهــان کشــورهای  گردشــگری درمان
بيشــتری بــه جمــع مقصدهــای گردشــگری 
ــردم  ــی م ــا آگاه ــد. ب ــی پيوندن ــی م درمان
ــر  ــی ب ــفرهای درمان ــای س ــان از مزاي جه
ــزوده  ــز اف ــوع گردشــگران ني ــن ن ــداد اي تع
مــی شــود. براســاس آمــار موجــود ســاالنه 
حــدود 7 ميليــون نفــر بــا هــدف درمــان بــه 
کشــورهای ديگــر ســفر مــی کننــد و روزبــه 
روز بــر تعــداد ايــن افــراد افــزوده مــی شــود 
تــا جايــی کــه درآمــد حاصــل از ايــن مقولــه 
در جهــان از  40ميليــارد دالر در ســال ۲004م 
بــه 140 ميليارد دالر در ســال ۲014م رســيده 
اســت. انجــام عمــل هــای جراحــی و ســاير 
ــالوه  ــر ع ــورهای ديگ ــا در کش ــان ه درم
ــات و  ــر خدم ــت باالت ــتفاده از کيفي ــر اس ب

ــان  ــای درم ــه ه ــه کاهــش هزين ــاوری، ب فن
نيــز کمــک مــی کنــد. صرفــه جويــی ناشــی 
از ســفرهای درمانــی بــه کشــورهای مختلف 
براســاس دالر امريــکا بــرای کشــورهای 
مقصــد گردشــگری متفــاوت اســت؛ بــرای 
ــد، در  ــا  40درص ــل از ۲5 ت ــال در برزي مث
هنــد ۶5 تــا 90درصــد، در کــره جنوبــی  ۳0 
تــا 45درصــد و در مالــزی از ۶5 تا80درصــد 
هزينــه هــای درمانــی براســاس دالر کاهــش 
ــی در  ــه جوي ــزان صرف ــن مي ــد. اي ــی ياب م
ــک  40  ــد مکزي ــری مانن ــورهای ديگ کش
ــا 45درصــد،  ــا ۶5درصــد، ســنگاپور ۳0 ت ت
ــا  ــد  50 ت ــد، تايلن ــا 55درص ــوان  40 ت تاي
70درصــد و ترکيــه  50 تــا ۶5درصــد برآورد 

شــده اســت.

وضعیت گردشگری درمانی در منطقه آسیا
 تايلنــد، بــه عنــوان رهبــر بــازار گردشــگری 
درمانــی در آســيا بيــش از  40درصــد از 
ســهم بــازار منطقــه در ســال  ۲011م را بــه 
ــر اســاس  خــود اختصــاص داده اســت و ب
گــزارش ســازمان جهانــی گردشــگری پيش 
بينــی مــی شــود در پايــان ســال ۲015م ايــن 
ــی  ــهم فعل ــر س ــش از ۲ براب ــه بي ــور ب کش
ــی اســت  ــن در حال ــه باشــد. اي دســت يافت
ــورهايی   ــتين کش ــی از نخس ــد يک ــه هن ک
ــی  ــازار گردشــگری درمان ــه وارد ب اســت ک
آســيا شــده اســت. از ســال ۲009 تــا ۲011م 
ــور  ــن کش ــی اي ــگران درمان ــداد گردش تع
۳0درصــد رشــد داشــته و پيــش بينــی 
مــی شــود کــه در ســال ۲015م ايــن کشــور 
نزديــک بــه نيــم ميليــون گردشــگر درمانــی 
جــذب کنــد. تســهيالت گردشــگری درمانی 
ســنگاپور نيــز در آســيا بهتريــن اســت، امــا 
هزينــه هــای درمانــی در آن نســبت بــه 
رقبايــش کمــی بيشــتر اســت.  پيــش بينــی 
مــی شــود کــه تعــداد گردشــگران درمانــی 
ايــن کشــور در ســال ۲015م به بيــش از يک 
ــان اگرچــه   ميليــون نفــر برســد. در ايــن مي
فيليپيــن توســعه گردشــگری درمانــی را 
ــه ســرعت  ــا ب ــر آغــاز کــرده ام کمــی ديرت
در حــال رشــد بــوده و براســاس برآوردهــا 
ــن کشــور در  ــی اي ــازار گردشــگری درمان ب
طــول ســال هــای ۲01۲ تــا ۲015م ســاالنه 
ــت.در  ــته اس ــد داش ــادل ۲درص ــدی مع رش
ميــان کشــورهای شــرق دور نيز کــره جنوبی 
روبــه رشــدترين مقصــد گردشــگری درمانی 
در آسياســت و پيــش بينــی مــی شــود کــه 
در ســال  ۲015 م ايــن کشــور بيــش از  ۳00 
هــزار گردشــگر درمانــی داشــته باشــد. امــا 
گردشــگری درمانــی در تايــوان يکــی از 
ــرای  ــه هــای گردشــگری ب ــن جاذب مهمتري

ــط و  ــد متوس ــا درآم ــی ب ــگران چين گردش
بــاال محســوب می شــود. بــازار گردشــگری 
درمانــی ايــن کشــور از ســال ۲01۲ تــا ۲015 

ســاالنه 7درصــد رشــد داشــته اســت.

کشورهای پیشرو در گردشگری سالمت
بــه دليــل ارز آوری و درآمدهــای بســيار 
بااليــی کــه توريســم پزشــکی دارد، بســياری 
ــال  ــی در ح ــدرت باالي ــا ق ــا ب ــت ه از دول
تقويــت ايــن صنعت در کشورشــان هســتند. 
کشــورهای پيشــرو در عرصــه توريســم 

ــر هســتند: ــه شــرح زي پزشــکی ب
برزیــل : يکــی از قديمــی ترين کشــورها در 
توريســم پزشــکی مــی باشــد که البته بيشــتر 
ــای  ــی ه ــون جراح ــود را مدي ــهرت خ ش
ــر  ــای غي ــی ه ــا جراح ــت؛ ام ــی اس زيباي
ــه  ــروع ب ــی ش ــه تازگ ــل ب ــی در برزي زيباي
ــد.  ــادی ندارن ــينه زي ــرده و پيش ــت ک فعالي
اولين بيمارســتان مــورد تأييد  اســتانداردهای 
بيمارســتانی  آمريــکا،  از  JCI در خــارج 
ــت  ــه درياف ــق ب ــه موف ــود ک ــل ب در برزي

ــن کميســيون شــد. ــه اي گواهينام
کاســتاریکا: در طــول ســال هــای گذشــته 
کاســتاريکا تــالش بســياری بــرای رشــد در 
ــال  ــام داد و از س ــکی انج ــگری پزش گردش
۲007 از پيشــگامان ايــن صنعــت محســوب 
مــی شــود. در حال حاضــر کاســتاريکا دارای 
ــه  ــد JCI اســت ک ــورد تأيي ــتان م ۳ بيمارس

هــر ۳ در شــهر ســن خــوزه هســتند.
هنــد: از کشــورهای مهــم آســيايی در عرصه 
ــتان آن  ــه ۲۲ بيمارس ــکی ک ــم پزش توريس
موفــق به دريافــت گواهينامــه JCI شــده اند. 
ــان  ــيار در جه ــد بس ــکی هن ــم پزش توريس
ــدن  ــذب ش ــل ج ــده دلي ــهرت دارد، عم ش
توريســت هــا بــه هنــد، ارزان بــودن خدمات 
ــه نســبت ســاير کشورهاســت. همچنيــن  ب
ــه اجــرا درآورده  هنــد طــرح ويــزای M را ب
ــای  ــفارتخانه ه ــه در س ــی ک ــت، ويزاي اس
ــرادی داده  ــه  اف ــورها ب ــر کش ــد در ديگ هن
ــات  ــت خدم ــرای درياف ــه ب ــود ک ــی ش م

پزشــکی قصــد ســفر بــه هنــد را دارنــد.
ــرای  ــذاب ب ــيار ج ــد بس ــک: مقص مکزی
مخصوصــًا  پزشــکی،  هــای  توريســت 
آمريکايــی هاســت. آمريکايــی هــای ســاکن 
ايالــت هــای جنوبــی هــم مــرز بــا مکزيــک 
ــا تگــزاس  ــا ي همچــون نومکزيکــو، اريزون
ــه مکزيــک  ــه شــکل روتيــن وار ب ــاً ب تقريب
رفتــه و خدمــات پزشــکی ارزان آنجــا 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــی کنن ــه م را تجرب
ــن در  ــکی متخصصي ــدان پزش ــات دن خدم
مکزيــک يــک چهــارم تــا يــک پنجــم همان 
خدمــات در آمريکاســت. بحــث مکزيــک به 
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قــدری بــرای آمريکايــی هــا جــذاب اســت 
ــت تگــزاس درخواســت  کــه مســئوالن ايال
صــدور اجــازه فعاليت بــرای افــراد در حوزه 
ســالمت در دو طــرف مــرز را دارند در حالی 
کــه پزشــکان آمريکايــی بــه شــدت بــا ايــن 
ــوان  ــد کــه ت ــد و اعتقــاد دارن طــرح مخالفن
ــک  ــن مکزي ــای پايي ــت ه ــا قيم ــت ب رقاب

ــدارد. ــا وجــود ن ــرای آنه ب
پانامــا : جاذبــه هــای ديدنــی، دو زبانــه بودن 
پزشــکان، داشــتن مــدارك و اســتانداردهای 
ــول دالر  ــد پ ــتفاده از واح ــی، اس ــن الملل بي
ــه  ــا ب ــت ه ــاز توريس ــدم ني ــکا و ع آمري
تبديــل کــردن پــول. داليلــی همچــون ايــن 
ــا  ــد ت ــم دادن ــت ه ــه دس ــت ب ــوارد دس م
پانامــا يکی از پيشــروها در صنعت توريســم 

پزشــکی در عرصــه بيــن الملــل شــود.
ســنگاپور: ايــن کشــور دارای چنديــن 
اســت.   JCI تأييــد  مــورد  بيمارســتان 
اســتانداردهای بهداشــتی در ســنگاپور بسيار 
باالســت؛ طبــق گــزارش ســازمان بهداشــت 
ــد،  ــر ش ــال  ۲000 منتش ــه در س ــی ک جهان
ســنگاپور ششــمين کشــور از نظــر داشــتن 
ــی در  ــتی - درمان ــتم بهداش ــن سيس بهتري
ــت.  ــيا اس ــور در آس ــن کش ــان، و اولي جه
عمــده بيمارانــی کــه بــه ســنگاپور مراجعــه 
مــی کننــد از کشــورهای همســايه همچــون 
مالــزی، اندونــزی و کشــورهای جنــوب 

ــتند. ــيايی هس آس
تایــوان: دولــت تايــوان بــه شــکل رســمی 
اعــالم کــرد کــه قصــد دارد کشــورش را بــه 
مرکــز توريســم پزشــکی تبديــل کنــد و در 
ايــن راه در ســال ۲007 وزارت بهداشــت 
تايــوان طرحــی را بــه اجــرا درآورد تــا 
ــن  ــکی در اي ــات پزش ــی خدم ــطح تمام س
کشــور بــاال رود. در ادامــه، برنامــه ای  بــرای 
همــکاری گســترده دولــت تايــوان بــا مراکــز 
آکادميــک جهــت معرفــی تايــوان بــه عنــوان 
يــک برنــد توريســم پزشــکی در جهــان ارائه 
شــده بــود. بيمارســتان هــای تايــوان موظف 
بــه ارائــه آمارهــای دقيــق بــه دولت هســتند. 
بــر اســاس ايــن آمارهــا، فقــط بين مــاه های 
ژانويــه تــا آگوســت ۲01۲، بيــش از  ۶0000 
توريســت بــرای درمــان بــه بيمارســتان های 

تايــوان مراجعــه کــرده انــد. 

جایگاه ایران
ايـــران کشـــوری اســـت کـــه دارای رتبـــه 
ـــا  ـــودن صده ـــاظ دارا ب ـــا از لح ـــم دني پنج
ــی،  ــی، فرهنگـ ــی، تفريحـ ــه تاريخـ جاذبـ
طبيعـــی و گردشـــگری اســـت کـــه هـــر 
کـــدام از ايـــن جاذبـــه هـــا بـــه تنهايـــی 
ـــذب  ـــرای ج ـــی ب ـــل مهم ـــد عام ـــی توان م
ــی  ــگران خارجـ ــادی ازگردشـ ــداد زيـ تعـ
ـــزان  ـــرا مي ـــير چ ـــن تفاس ـــا اي ـــا ب ـــد، ام باش
ورود گردشـــگر خارجـــی بـــه ايـــران نســـبت 
ـــای  ـــه ه ـــداد جاذب ـــه تع ـــورهايی ک ـــه کش ب
ـــران  ـــا اي ـــه ب ـــا در مقايس ـــگری آن ه گردش
ـــت؟   ـــر اس ـــت، کمت ـــر اس ـــن ت ـــيار پايي بس
مثـــال ترکيـــه بـــا وجـــود ايـــن کـــه در مقايســـه 
 بـــا ايـــران دارای اماکـــن و جاذبـــه هـــای
گردشـــگری اندکـــی اســـت امـــا حـــدود 
ــگران  ــران در جـــذب گردشـ ــر ايـ 1۲برابـ
ــت  ــرده اسـ ــل کـ ــق عمـ ــی موفـ خارجـ

 .)Bayon & Wangenheim(
ايــران ســابقه  گردشــگری ســالمت در 
چندانــی نــدارد و در ســال 8۲ بــرای اوليــن 
بــار اين موضــوع در ايــران، از ســوی وزارت 
بهداشــت و درمــان مــورد توجه قــرار گرفت 
و در ســال8۳و پــس از ادغــام ســازمان هــای 
ميــراث فرهنگــی، ايرانگــردی و جهانگردی، 
ــه صــورت مســتقل در  ــی ب توريســم درمان
ايــران ايجــاد شــد. ايــران دارای ظرفيت های 
متعــددی جهــت جذب توريســت ســالمت 
ــای  ــمه ه ــه چش ــوان ب ــی ت ــه م ــت ک اس
ــای کشــور،  ــتان ه ــر اس ــی در اکث آب معدن
مناطــق کويــری در قــم، بخــش هــای 
ــزد،  ــی ي ــهيد صدوق ــاروری ش ــی ناب درمان
دندانپزشــکی، مراکــز دياليــز و انجــام انــواع 
ــم  ــتيک و چش ــای قلب،پالس ــی ه جراح
ــهد و  ــای مش ــتان ه ــدی در بيمارس و ارتوپ
تهــران، انجــام پيونــد مغــز اســتخوان، پيونــد 
ــد در بيمارســتان شــهيد نمــازی  ــه و کب کلي
ــی  ــی گياه ــب داروي ــات ط ــيراز و خدم ش
ــت  ــودن قيم ــود. ارزان ب ــاره نم ــدان اش هم
خدمــات پزشــکی ايــران نســبت بــه ســاير 
ــب و  ــت مناس ــان، کيفي ــای جه ــور ه کش
برابــری آن بــا جديدتريــن شــيوه هــای علــم 
طــب در جهــان از مهــم تريــن داليلی اســت 
ــی را در  ــگری درمان ــد گردش ــی توان ــه م ک

ايــران رونــق دهــدو درخلــق فرصت پيشــتاز 
ــاری۲008( ــد. )جب باش

توريســم درمانــی ايــران، بــا وجــود کيفيــت 
ــت ارزان،  ــی و قيم ــات درمان ــاالی خدم ب
ــوز  ــات مناســب، هن ــود تبليغ ــت نب ــه عل ب
ــه اســت و گام  ــازار نيافت ــگاه خــود را ب جاي
هــای نخســت را طــی مــی کنــد. در حالــی 
ــای  ــزی ه ــه ري ــت براســاس برنام ــه دول ک
خــود بايــد تــا پايــان برنامــه چهــارم توســعه  
ــور را  ــی کش ــای درمان ــد از نيازه ۳0 درص
از طريــق صــدور کاال، خدمــات پزشــکی و 

ــی فراهــم مــی کــرد. توريســم درمان
ــز در  ــان مهمــی ني ــران رقيب ــان اي ــن مي دراي
ــران  ــم اي ــان مه ــه رقيب ــه دارد. از جمل منطق
در حــوزه خليــج فــارس مــی تــوان اردن و 
دبــی را نــام بــرد. کشــور اردن ســاالنه  500 
ميليــون دالر درآمــد ارزی از توريســم درمانی 
ــهرهای  ــش ش ــال پي ــد س ــی از چن دارد. دب
ــا برخــی  ــرده و ب ــدازی ک ســالمت را راه ان
از دانشــگاه هــای معتبــر دنيــا بــرای توســعه 
ايــن مراکــز قــرارداد بســته اســت. امــا ايــن 

آغــازراه اســت.
ــه  ــف شــده ک ــای تعري ــتراتژی ه ــق اس طب
ــارد  ــا 1۶ ميلي ــر ب ــاری براب ــرار اســت اعتب ق
ــی  ــه بخــش توريســم درمان ــی ب ــم دب دره
اختصــاص يابــد، دبــی مــی کوشــد هســته 
قدرتمنــدی بــرای ارتقــای ايــن بخــش ايجاد 
کنــد. ايــن طــرح شــامل تقويت شــبکه های 
موجــود تســهيالت درمــان و ســالمت و نيــز 
ايجــاد زيــر ســاخت هــای مــدرن و مرکــز 
ــالمت  ــان س ــی از متخصص ــر و بزرگ معتب
ومهــارت هــای درمانــی بــا اعتبار توريســتی 
ــرار  ــرح، ق ــن ط ــق اي ــت. طب ــی اس در دب
اســت ضمــن برقــراری ارتبــاط بــا بازارهای 
گســترده جهانــی و تحقيــق در باره نخســتين 
اقدامــات درراســتای طــرح اســتراتژيک 
دبــی ۲015،  بــا مســيريابی و طــرح عملــی 
بــرای توســعه،  مراحــل آغازيــن ايــن طــرح 
ــال   ــکی در س ــم پزش ــود. توريس ــی ش عمل
ــم  ــارد دره ــر 7 ميلي ــغ ب ــدی بال ۲010درآم

ــرای امــارات داشــته اســت. ب
ايران در سال 8۳ تقريباً 1۲ هزار بيمار خارجی 

ادامه در صفحه 27
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عوامل موثر بر توسعه گردشگری درمانی
کســب وکار  دســت اندرکاران  ديــد  از 
گردشــگری درمانــی، ســه عامل «برندســازی 
بــرای ايــران در حــوزه درمــان»، «هماهنگــی 
ــگری  ــا گردش ــط ب ــای مرتب ــل نهاده کام
درمانــی» و «وجــود نهــاد بين بخشــی متولی 
و سياســت گذار» بــه ترتيــب حائــز اولويــت 
اول تــا ســوم در توســعه گردشــگری درمانی 

کشــور هســتند.

برندســازی بــرای ایــران در حــوزه 
درمــان:در دوره زمانــی  نســبتا طوالنــی بــه 
ــران  ــه اي علــت شــرايط خــاص حاکــم علي
ــر  به خصــوص در فضــای رســانه ای، تصوي

روشــنی از کشــورمان ترســيم نمی شــد 
ــت  ــر کل صنع ــی ب ــر منف ــبب تاثي ــه س ک
گردشــگری کشــور نيــز شــده اســت، امــا در 
مقولــه گردشــگری ســالمت و گردشــگری 
درمانــی از ديربــاز نــام و آوازه پزشــکان 
ــر  ــت و تبح ــوده اس ــا ب ــر زبان ه ــی س ايران
آنــان و همچنيــن پيونــد آن بــا ســابقه ديرينه 
ايرانيــان در طب، ســبب شــده اســت کــه در 
کشــورهای اطــراف کــه يکــی از بازارهــای 
هــدف فعــال ايــران محســوب می شــود، نــام 

ايــران يــک برنــد غيرقابــل انــکار باشــد.
امــا غفلــت از يــک برنــد، ســبب فراموشــی 
ــرای  ــی ب ــم جايگزين هاي ــده و کم ک آن ش
بــازار  وارد  برنــد  آن  محصــوالت  رده 

می شــود. غفلــت از ايــن تــوان بالقــوه 
کشــورهای  می شــود  ســبب  بالفعــل  و 
ديگــر و مجموعه هــای نوظهــور، عمــال 
ــورهای  ــت کش ــورمان را از فهرس ــام کش ن
ــی  ــگری درمان ــات گردش ــده خدم ارائه دهن

ــد.  ــذف کنن ح

بـا  مرتبـط  نهادهـای  کامـل  هماهنگـی 
گردشـگری درمانـی: يکـی از عواملـی کـه 
کشـورهای  در  بخـش  ايـن  رشـد  سـبب 
پيشـرو در اين زمينه شـده است هماهنگی و 
برنامه ريـزی مشـترك در سـطح کالن در اين 
کشـورها بوده اسـت. در زمينـه ارائه خدمات 
بـه مسـافر و به خصـوص بيمـار خارجـی، 

چگونه در گردشگری  سالمت 
»برنـد« شویم

محمود ضیایی-  عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
مهدی حقیقی کفاش-  استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی
قاسم جعفری-  کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه عالمه طباطبایی

امروزه کشورهايی که برای افزايش درآمد ناخالص ملی خود از طريق گسترش بازار خدمات برنامه ريزی کرده اند، بازار گردشگری را به 
عنوان مهم ترين بازار با گردش مالی، اشتغالزايی مولد و حاشيه سود باال يافته اند.

افزايش رشد سفرهای بين المللی از يک سو و افزايش عالقه  به مقصدهای گردشگری از سوی ديگر سبب شده  است که روز به روز پسوند 
و پيشوندهای بيشتری را در کنار واژه گردشگری  شاهد باشيم. واژه هايی چون گردشگری جنگ، گردشگری مذهبی، گردشگری شهری، 
گردشگری روستايی، گردشگری ورزشی، گردشگری سالمت، گردشگری درمانی، گردشگری تفريحی، بومگردی، گردشگری رويدادها 
وغيره. گردشگری درمانی يکی از  اجزای اصلی بازارهای گردشگری محسوب می شود. اين بخش اقتصادی از بازار توريسم به دو بخش 

منتهی می شود:  پزشکی و گردشگری.
در ميان حوزه های مختلف گردشگری، گردشگری سالمت  و زيرمجموعه های آن به دليل قابليت ها و مزيت های رقابتی آنها از توجهی 

دو چندان برخوردار شده و رشد شتابانی را در ميان ساير اشکال گردشگری از خود نشان می دهد.
در ايران توسعه اين حوزه از گردشگری آن طور که بايد و شايد مورد توجه نهادهای متولی امر قرار نگرفته  است و به تبع آن در سطح 
کسب وکار نيز مجموعه های خصوصی فعال و موفق پا نگرفته اند. تعداد قليلی هم که به اين مهم پرداخته اند از شکوفايی اقتصادی و تداوم 

کسب وکار برخوردار نشده اند.
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نهادهـای مختلفـی دسـت اندرکار هسـتند و 
گاه تصميم گيری برای تسـهيل شـرايط ورود 
و اقامـت و دريافـت خدمـات به آنهـا منوط 
بـه تصميـم مشـترك اسـت؛ سـازمان هايی 
چـون وزارت راه و ترابـری، شـرکت مـادر 
تخصصـی فرودگاه های کشـور، فرودگاه های 
بهداشـت،  وزارت  گمـرکات،  بين المللـی، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی، سـازمان نظـام 
پزشـکی، سـازمان ميـراث فرهنگـی، صنايع 
دسـتی و گردشـگری، وزارت امـور خارجه، 
اداره امـور اتبـاع بيگانـه، نيروی انتظامـی و.... 

وجود نهاد بین بخشی متولی، سیاست گذار، 
که  نهادی  وجود  ناظر:  و  سازماندهی کننده 
بدون وابستگی سازمانی به نهادهای بخشی، 
بدون واسطه به بدنه اجرايی کشور متصل بوده 
و ساماندهی وضع موجود و سياست گذاری، 
و  نظارت  و  اجرايی  برنامه های  تدوين 
اعتباربخشی به موسسات فعال در کسب وکار 
باشد،  داشته  برعهده  را  درمانی  گردشگری 
يکی از مهم ترين عوامل موثر در توسعه اين 

کسب وکار است.

چه باید کرد؟
بــه سياســت گذاری و  توجــه همزمــان 
مجموعه هــای  از  ســازمان يافته  حمايــت 
فعــال در ايــن کســب وکار بــا تدويــن 
اســتراتژی جامــع و از طرفــی فعال تــر 
ــات  ــده خدم ــای ارائه دهن ــدن مجموعه ه ش
ــات  ــی و خدم ــگری درمان ــی، گردش درمان
گردشــگری بــه بيمــاران خارجــی از جملــه 

ــت. ــش اس ــن بخ ــعه اي ــای توس راه ه
ــت گذاری  ــاد سياس ــر ابع ــران ب صاحب نظ
و تدويــن اســتراتژی و ســاماندهی وضعيــت 

ــگری  ــت گذار گردش ــاد سياس ــود نه موج
تــا  دارنــد،  بيشــتری  تاکيــد  درمانــی 
ــت  ــاری و حماي ــی و اعتب ــای مال حمايت ه
ــارت ديگــر  ــه عب ــی. ب از نهادهــای غيردولت
ــعه  ــم اندازی از توس ــود چش ــدان وج در فق
ايــن بخــش و چگونگــی هماهنگــی و 
مقطعــی،  حمايت هــای  تصميم گيــری، 
طراحــی ســامانه اطالع رســانی داخلــی، 
ــی  ــای درمان ــای قطب ه ــايی مزيت ه شناس
و... عمــال تاثيــر بســيار کمتــری در توســعه 
دارد.تامين کننــدگان  کســب وکار  ايــن 
ــرل  ــت و کنت ــه ثب ــد ب ــی باي خدمات درمان
آمــوزش  و  خــود  خارجــی  بيمــاران 
کارکنــان مرتبــط بــا بيمــار خارجــی بيــش از 
تاييديه هــای بين المللــی و ايجــاد تســهيالت 
ــعه  ــرای توس ــد. ب ــت بدهن ــی اهمي دسترس
گردشــگری درمانــی شــرکت های تخصصی 
تاميــن خدمــات مختلــف گردشــگر درمانی 
ــات  ــتانداردهای خدم ــن اس ــه تدوي ــد ب باي
گردشــگری و درمانــی و نظــام ارجــاع 
ــازی  ــتر از مستندس ــيار بيش ــی، بس تخصص
فرآينــد و تعريــف بســته های متنــوع خدمت 
بپردازنــد. از ســوی ديگــر شــرکت های 
خدمــات گردشــگری و مســافرتی بايــد 
ــع  ــای توزي ــه کانال ه ــی ب ــت دسترس اهمي
و فــروش از جملــه پذيــرش بيمــه خارجــی 
را بــا اولويــت بيشــتری نســبت بــه مســائلی 
ــی  ــز درمان ــات مراک ــزا و اطالع ــون وي چ

ــد. ــرار دهن ــه ق ــورد توج م

توصیه هایی برای توسعه
بــا توجــه بــه اســتانداردهای موجــود و آنچه 
گردشــگر درمانــی می پســندد متاســفانه، هــر 
ــازار گردشــگری  ــا از ب روز ســهم کشــور م
درمانــی کاهــش می يابــد و کشــورهايی کــه 
ــه  ــا تکي ــی پزشــکی و ب ــدون پشــتوانه غن ب
بــر توانمندی هــای مديريــت، وارد ايــن 
ــب  ــود کس ــرای خ ــده اند ب ــب وکار ش کس
اعتبــار کــرده و هــر روز ســهم بــازار خــود 
ــش  ــرای افزاي ــذا ب ــد. ل ــش می دهن را افزاي
ســهم ايــران طبــق نتايــج بــه دســت آمــده از 
پژوهش هــای محققيــن مــوارد زيــر جهــت 
توســعه گردشــگری درمانــی در کشــور مفيد 

ــد: ــر می رس ــه نظ ب
1. تخصیــص بودجــه خــاص بــرای 
و  تبلیغــات  نمــودن ســتاد  فعال تــر 
برگــزاری نمایشــگاه های ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری در 
زمینــه ترویــج توانمندی هــای جمهــوری 
ــکی و  ــه پزش ــران در زمین ــالمی ای اس
درمــان: يکــی از راهکارهــای تجديــد 
حيــات برنــد ايــران در بخــش درمــان، 

معرفــی جاذبه هــای درمانــی کشــور در تمــام 
محصــوالت فرهنگــی توزيــع شــده دربــازار 
هــدف اســت. ايــن روش عــالوه بــر هزينــه  
ــر  ــال موث ــز کام ــی ني ــرايط کنون ــم، در ش ک

می باشــد.
توســعه  ویــژه  ســتاد  تشــکیل   .2
گردشــگری درمانــی در کشــور: تشــکيل 
ايــن ســتاد کــه بــه نظــر صاحب نظــران بايــد 
ــتگی  ــته و از وابس ــی داش ــی فرابخش ماهيت
ــد،  ــه نهادهايــی کــه وظايــف جــاری دارن ب
ــن  ــا اي ــت. ب ــروری اس ــد، ض ــتقل باش مس
و  همــکاری  جلــب  امــکان  ســاختار، 
هماهنگــی نهادهــای ذی ربــط بــرای تســهيل 
ارائــه خدمــات بــه بيمــاران خارجــی و 
ايجــاد بســترهای مناســب فعاليــت بخــش 

ــت. ــد داش ــود خواه ــی وج خصوص
3. تدویــن ســند ملی توســعه گردشــگری 
ســالمت: بــا توجــه بــه وجــود دغدغه هايی 
ــورد عــدم وجــود چشــم انداز روشــن  در م
ــگاه نهادهــای  و عــدم وجــود تعريــف جاي
آنهــا،  اختيــارات  و  نقــش  و  مختلــف 
تدويــن ســند ملــی در ايــن زمينــه بسترســاز 
تعريــف نقــش و جايــگاه بخــش دولتــی و 
ــعه ای  ــای توس ــوده و برنامه ه ــی ب خصوص
توليــد شــده در ايــن ســند، زمينه ســاز 
جــذب ســرمايه گذاری خارجــی و توســعه 
ــوزه  ــه خصــوص در ح ــن کســب وکار ب اي
ــد  ــی خواه ــگری درمان ــب وکار گردش کس

ــود. ب
ــی و  ــترده بازاریاب ــبکه گس ــاد ش 4. ایج
ــزای  ــت بس ــه اهمي ــه ب ــا توج ــروش: ب ف
دسترســی بــه بــازار کشــورهای هــدف 
دفاتــر  ايجــاد  درمانــی،  گردشــگری 
ــوزه  ــال در ح ــرکت های فع ــا ش ــترك ب مش
گردشــگری درمانــی در هــر کشــور، امــکان 
ــات و  ــه تبليغ ــترك را در زمين ــت مش فعالي
بازاريابــی، جــذب بيمــار، انجــام امــور اوليــه 
ــت  ــکی، درياف ــدارك پزش ــال م ــد ارس مانن
هزينه هــای اوليــه، تنظيــم برنامــه ســفر، 
دريافــت بليــت و ويــزا و... فراهــم می کنــد. 
عــالوه بــر ايــن کــه بــه خاطــر حضــور در 
ــدف،  ــازار ه ــا ب ــنايی ب ــدا و آش ــور مب کش
برنامه هــای تبليغــات، متناســب بــا آن بــازار 
طراحــی و اجــرا می شــود کــه موثرتــر 

ــود. ــد ب خواه
راهکارهــای  تدویــن  و  طراحــی   .5
پذیــرش بیمه هــای تکمیلــی کشــورهای 

ــدف. ــازار ه ب

درمانــی  گردشــگری  توســعه  بــرای 
ــات  ــن خدم ــی تامی ــرکت های تخصص ش
مختلــف گردشــگر درمانــی بایــد بــه 
تدویــن اســتانداردهای خدمات گردشــگری 
و درمانــی و نظــام ارجــاع تخصصی، بســیار 
ــد و تعریــف  بیشــتر از مستندســازی فرآین

ــد ــت بپردازن ــوع خدم ــته های متن بس

فقـدان وجـود چشـم اندازی از توسـعه این 
بخـش و چگونگی هماهنگی و تصمیم گیری، 
سـامانه  طراحـی  مقطعـی،  حمایت هـای 
اطالع رسـانی داخلی، شناسـایی مزیت های 
قطب هـای درمانـی و... عمـال تاثیـر بسـیار 

کمتـری در توسـعه این کسـب وکار دارد



کشور ما ظرفيت و توانمندي بااليي براي ارائه خدمات درماني و جراحي به بيماران خارجي به 
خصوص کشورهاي همسايه و کشورهاي اسالمي و ديگر کشورها دارد.

قاعده بازي در جذب گردشگر زماني به نفع ايران رقم خواهد خورد که از تمام ظرفيت هاي  موجود 
اين صنعت استفاده شود، اما متاسفانه با وجود اذعان مکرر به برخورداري سرزمين ما از ظرفيت باال 
براي رشد و توسعه در همه ابعاد گردشگري به گفته دبير شوراي راهبري گردشگري سالمت با 
وجود آن که در بحث گردشگري سالمت، ايران جزو 5 کشور برتر دنياست، ولي از گردش مالي 
اين صنعت که در سال ۲01۳ حدود 1۲0 تا 1۳0 ميليارد دالر بوده، ايران فقط يک ميليارد دالر يعني 
معادل0,7درصد سهم داشته است. اين در حالي است که با ابالغ آيين نامه اي به بيمارستان ها برنامه 

جامع و استاندارد بيمارستاني براي اخذ مجوز جذب بيمار خارجي تازه کليد خورده است.
به گفته معاون درمان وزارت بهداشت براساس اين آيين نامه متقاضيان تا ۶ ماه فرصت دارند، 
ارائه کنند که در صورت داشتن  درخواست مجوز گردشگري سالمت را به وزارت بهداشت 
صالحيت الزم به آنها مجوز داده مي شود. وي همچنين به فارس گفت: بر اساس اين برنامه مراکز 
متقاضي ارائه خدمات درماني به بيماران خارجي، بايد دپارتمان گردشگر درماني داشته باشد و 

خدماتي را به بيماران خارجي ارائه کند که مازاد بر نياز بيماران داخلي باشد.

در سال 2013 گردشگري سالمت در دنیا حدود 120 تا 130 میلیارد دالر گردش مالي داشته است 
که سهم ایران از آن حدود یک میلیارد دالر است و تاکید بر این که در بحث گردشگر سالمت، ایران 

جزو 5 کشور برتر دنیا است

ایران از زیرساخت ها، امکانات و متخصصان مجرب برخوردار است که این ظرفیت ها مي تواند سهم 
ایران را به 8- 7 میلیارد دالر در سال برساند

آمار تقریبي ورود گردشگران از جمهوري آذربایجان به ایران از مرز بیله سوار حدود 500 هزار نفر 
است که حدود 60 درصد از آن ها گردشگر سالمت هستند و یا 50 درصد گردشگران زیارتي که به 

خصوص از کشور عراق وارد کشور مي شوند گردشگر درماني وسالمت هستند

محمد آقاجاني افزود: کشور ما ظرفيت و توانمندي بااليي براي ارائه خدمات درماني و جراحي به 
بيماران خارجي به خصوص کشورهاي همسايه و کشورهاي اسالمي و ديگر کشورها دارد و در 
اغلب رشته هاي  پزشکي، همپاي پيشرفته ترين کشورهاي دنيا گام بر مي داريم و از نظر اقتصادي 
نيز ظرفيت بزرگي براي جذب سرمايه خارجي، درآمدزايي و ايجاد اشتغال در اين زمينه وجود دارد.
وي با بيان اين که آمار دقيقي درباره بيماران خارجي نداريم، افزود: از اول آبان تمام بيمارستان هاي  
دولتي و خصوصي موظف هستند در سايتي که به آنها معرفي شده است، تمام اطالعات مربوط به 

سهم ایران
 از بازار گردشگري سالمت
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بيماران خارجي را که پذيرش مي کنند ثبت و به 
وزارت بهداشت گزارش کنند.

به گفته آقاجاني در برخي رشته هاي پزشکي مانند 
بيماران  چشم پزشکي و جراحي پالستيک تعداد 

خارجي مراجعه کننده به کشور بيشتر است.
دبير شوراي راهبري گردشگري سالمت نيز با اشاره 
به همکاري وزارت بهداشت، سازمان ميراث فرهنگي 
و گردشگري، سازمان نظام پزشکي و وزارت امور 
خارجه براي تدوين برنامه جامع گردشگري سالمت 
به خراسان گفت: در اين برنامه تمام الزامات ارائه 
خدمات درماني به بيماران خارجي اعم از خدمات 
و  پذيرش  و  هتلينگ  خدمات  رواديد،  به  مربوط 

استانداردهاي درماني ديده شده است.
سالمت  گردشگري  داد:  ادامه  پناهي  محمد  دکتر 
شامل سه بخش گردشگر درماني، گردشگري طبيعت 
درماني و گردشگري تندرستي است که کشور ما 
در هر سه حوزه ظرفيت هاي  الزم را دارد تا بتواند 

گردشگر سالمت جذب کند.
وي با بيان اين که در سال ۲01۳ گردشگري سالمت 
در دنيا حدود 1۲0 تا 1۳0 ميليارد دالر گردش مالي 
داشته است که سهم ايران از آن حدود يک ميليارد 
در بحث گردشگر  که  اين  بر  تاکيد  و  است  دالر 
سالمت، ايران جزو 5 کشور برتر دنيا است، تصريح 
کرد: ايران از زيرساخت ها، امکانات و متخصصان 
مجرب برخوردار است که اين ظرفيت ها مي تواند 
سهم ايران را به 8- 7 ميليارد دالر در سال برساند. 
وي افزود: در حال حاضر بيش از ۲ ميليون نفر از 
افغانستان براي درمان به کشورهاي همسايه مراجعه 
مي کنند، ضمن آن که آذربايجان، عراق، بحرين، قطر 
و کشورهاي حاشيه خليج فارس نيز عالقه مند به 

درمان در ايران هستند.
پناهي با بيان اين که آمار دقيقي از تعداد گردشگران 
آمار  از استحصال  ندارد،  به کشور وجود  سالمت 
نقطه به نقطه خبر داد و گفت: آمار تقريبي ورود 
گردشگران از جمهوري آذربايجان به ايران از مرز 
بيله سوار حدود 500 هزار نفر است که حدود ۶0 
يا 50  و  آن ها گردشگر سالمت هستند  از  درصد 
درصد گردشگران زيارتي که به خصوص از کشور 
عراق وارد کشور مي شوند گردشگر درماني وسالمت 
هستند؛ بنابراين تفکيک علت ورود اين گردشگران 

مشکل است.
وي تاکيد کرد: هماهنگي هاي  اوليه با وزارت خارجه 
تا به گردشگران درماني، رواديد  انجام شده است 
سالمت ارائه شود و از اين طريق آمار دقيقي کسب 

کنيم.
دبير شوراي راهبري گردشگري سالمت با بيان اين 
که چند وجهي بودن گردشگري سالمت شرايطي را 
فراهم مي کند که ما بتوانيم از چند بعد از اين ظرفيت 
استفاده کنيم، افزود: با ورود هر گردشگر درماني، 
خانواده وي نيز به کشور سفر مي کنند و از طبيعت، 
ميراث فرهنگي و بناهاي تاريخي بهره مي برند و يا 

در زمان نقاهت از طبيعت درماني استفاده مي کنند.

بر اساس گزارش جديد منتشر شده از سوی موسسه «Big Market Research» تحت 
عنوان «بازار گردشگری سالمت جهان - فرصت ها و چشم اندازها» پيش بينی می شود 
ارزش اين صنعت در حد فاصل سال های ۲0۲0-۲014 ميالدی به 14۳,8 ميليارد دالر 
برسد که با ترکيب نرخ رشد ساالنه 15,7 درصد از سال ۲015 تا ۲0۲۲ همراه خواهد بود.
در چشم انداز صنعت گردشگری سالمت پيش بينی می شود درمان سرطان همچنان 
درآمدزاترين بخش خواهد بود و تخمين زده می شود آمريکای شمالی و آسيا همچنان با 
اختصاص دادن ۶0 درصد از بازار گردشگری پزشکی جهان پردرآمدترين مناطق در اين 

حوزه باشند.

بازار  از  دو سوم  آمریکای شمالی  و  آسیا-اقیانوسیه  مناطق  میالدی،  در سال 2015 
گردشگری سالمت جهان را در اختیار داشتند که از مهم ترین دالیل آن می توان به 
در دسترس بودن و قیمت مناسب خدمات درمانی در کشورهایی چون مکزیک، تایلند، 

مالزی، هند و سنگاپور اشاره کرد

از جمله مهم ترين عوامل عمده در تقويت رشد گردشگری سالمت می توان به قدرت 
خريد، در دسترس بودن و کيفيت خدمات پزشکی ارائه شده و مساعدت دولت و بخش 
گردشگری کشورها اشاره کرد، عالوه بر اين افزايش شيوع سرطان و ديگر بيماری های 

جدی همچنان عامل اصلی در رشد گردشگری پزشکی معرفی شده است.
در اين گزارش از پوشش محدود بيمه های درمانی، دشواری های مرتبط با سفر خارجی 
چون موانع زبانی، ايجاد ارتباط و مسائل مربوط به اخذ رواديد از جمله موانع بر سر راه 

گردشگری پزشکی در چند سال آينده پيش بينی شده اند.
درمان سرطان فرآيندی طوالنی و پرهزينه دارد بنابراين راهکارهای درمانی موثرتر و خوش 
قيمت تر در ساير کشورها می تواند بيماران را برای گردشگری سالمت ترغيب کند و در 
اين ميان آمريکای شمالی و منطقه آسيا-اقيانوسيه از مقاصد اصلی بيمارانی است که برای 

درمان از راهکار گردشگری سالمت استفاده می کنند.
پيش بينی می شود درمان های مرتبط با اعصاب و روان در چشم انداز گردشگری سالمت 

تا سال ۲0۲۲ ميالدی سريع ترين رشد را تجربه خواهد کرد.
در سال ۲015 ميالدی، مناطق آسيا-اقيانوسيه و آمريکای شمالی دو سوم از بازار گردشگری 
سالمت جهان را در اختيار داشتند که از مهم ترين داليل آن می توان به در دسترس بودن و 
قيمت مناسب خدمات درمانی در کشورهايی چون مکزيک، تايلند، مالزی، هند و سنگاپور 

اشاره کرد.
از جهت سرعت رشد در عرصه گردشگری سالمت آسيا-اقيانوسيه پيشگام خواهد بود، 
چرا که نرخ درمان موفقيت آميز در اين منطقه باالست و عالوه بر آن خدمات با قيمت 

مناسبی به بيماران ارائه می شود.
هم چنين افزايش دسترسی به اينترنت و ايجاد تشکالت گوناگون مرتبط چون اتحاديه 
های  آژانس  ظهور  کنار  در  پزشکی  گردشگری  انجمن  و  اروپا  پزشکی  گردشگری 
گردشگری پزشکی در دهه اخير به افزايش آگاهی بيماران در مورد گزينه های درمانی 

خارج از کشورشان کمک کرده است.

پیش بینی بازار 148 میلیارد 

دالری صنعت گردشگری سالمت 

تا پایان سال 2022 میالدی 
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گردشـگري سـالمت بـه عنـوان چهارميـن 
توجـه  مـورد  جهـان  درآمـدزای  صنعـت 
بسـياري از کشـورها قرار گرفته اسـت و اين 
کشـورها سـعی می کنند در کنار جاذبه های 
گردشـگری خود، امکانات پزشـکی شـان را 
نيز در اختيار گردشـگران خارجی قرار دهند.
مقايسـه  و  بررسـی  بـه  گـزارش  ايـن  در 
کشـورهای مختلف جهان از نظر گردشگری 

سـالمت مـی پردازيـم:

مکزیک
بـه طـور  کشـور مکزيـک در سـال ۲01۳ 
ميانگيـن حـدود ۲00 هـزار تـا 1.1 ميليـون 
بيمـار بـرون مـرزی را در خـود جـای داده 
اسـت، بـه گونـه ای کـه بـه دليل مجـاورت 
مکزيـک و آمريکا اکثر بيمـاران از ايالت های 
کاليفرنيـا، آريزونـا و تگـزاس بـه مکزيـک 
روی آوردنـد. همچنين تيم پزشـکی کشـور 
مکزيـک در موارد جراحـی و درمانی کاهش 
وزن تخصـص دارد و هزينـه هـای کاهـش 
وزن در بيمارسـتان هـای مکزيـک 70- 40 
درصـد کمتـر از مـوارد درمانـی خانگـی در 

آمريـکا می باشـد.

هند
بـه گـزارش سـازمان ديلويـت درآمد کشـور 
هنـد از طريق گردشـگری سـالمت در سـال 
۲014 بـه ۳.9 ميليـارد دالر رسـيده اسـت که 
ايـن ميـزان در مقايسـه بـا ۳ سـال گذشـته 
1.9 ميليارد دالر بيشـتر اسـت. ايـن در حالی 
اسـت که سـاالنه ۲50 هـزار بيمار در سـطح 
بيـن المللی به کشـور هنـد روی مـی آورند. 
کشـورهای  بيمـاران  از  بسـياری  همچنيـن 
مجاور مانند پاکستان، بنگالدش و کشورهای 

کـه  مرکـزی  آسـيای 
هـای  مراقبـت  سيسـتم 
بهداشـتی در آنها ضعيف تر است 
بـرای درمـان بـه هنـد سـفر مـی کننـد و 
برخـی از بيمارن برون مرزی هند را سـاکنان 
آفريقا و خاور ميانه تشـکيل مـی دهد. عالوه 
بـر ايـن کشـور هنـد بـه دليـل هزينـه هـای 
درمانـی مناسـب در ميان کشـورهای آمريکا، 
کانـادا و کشـورهای اروپايی معروف اسـت. 
گردشـگری سـالمت در هنـد بيشـتر شـامل 
مـوارد باروری، ارتوپـدی، بيماری های قلبی، 
تومـور شناسـی و و پيونـد اعضاء می شـود. 
بـرای مثـال هزينـه دريچـه قلـب در هند 15 
هـزار دالر و در آمريـکا 150 هـزار دالر مـی 

باشد.

تایلند
کشـور تايلنـد يکـی از قطـب هـای جراحی 
زيبايـی در جهـان محسـوب مـی شـود، بـه 
گونـه ای کـه در سـال گذشـته حـدود 1.۲ 
ميليـون نفـر گردشـگر سـالمت را بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت. ايـن در حالـی اسـت 
که بيمارسـتان های شـهر بانکـوك، پايتخت 
تايلنـد يکـی از بهتريـن مکان ها بـرای انجام 
خدمـات پزشـکی در جهـان بـه شـمار مـی 
رود. همچنيـن بيـش از 900 پزشـک در 55 
رشـته تخصصی در اين شـهر حضـور دارند 
و روزانـه 1000 بيمـار در سراسـر جهـان بـه 
بيمارسـتان های بانکـوك مراجعـه می کنند. 
عـالوه بـر اين هزينه هـای درمانـی در تايلند 
70-50 درصـد کمتـر از آمريـکا اسـت و هر 
سـال حـدود ۳0 هـزار گردشـگر آمريکايـی 
بـرای خدمـات درمانـی بـه تايلنـد سـفر می 

. کنند

برزیل
دنيـا  کشـورهای  بهتريـن  از  ديگـر  يکـی 
بـرای انجـام عمـل هـای جراحـی زيبايـی 

برزيـل اسـت بـه گونـه ای کـه ايـن کشـور 
بـه امپراتـوری جراحـی پالسـتيک در جهـان 
شـهرت دارد. همچنين وجود روان درمانگران 
در کلينيـک هـای زيبايـی برزيـل به بيمـاران 
کمـک مـی کند تـا خـود را با ظاهـر متفاوت 
پـس از عمـل جراحی سـازگاری دهنـد. اين 
در حالـی اسـت که عمل جراحـي  پيوند  بيني  
در برزيـل حـدود 11.841 دالر بـرآورد شـده 
اسـت. بررسـی های صورت گرفته نشان می 
دهـد کـه کشـور برزيل سـال گذشـته ميزبان 
180 هـزار بيمـار خارجـی بوده اسـت. عالوه 
بـر ايـن سـاکنان کشـور آمريـکا بـا انتخـاب 
کشـور برزيـل حـدود ۲0 تـا ۳0 درصـد در 
هزينـه هـای درمانی خـود صرفـه جويی می 

. کنند

سنگاپور
کشـور سـنگاپور يکـی از پيشـتازان حـوزه 
گردشـگری سالمت اسـت که در شاخه های 
جراحـی عمومـی، بيماری های قلبـی، تومور 
شناسـی و پيوند اعضاء دارای جايگاه پزشکی 
بسـيار خوبی اسـت. ايـن در حالی اسـت که 
در سـال ۲01۳ حدود 400 هـزار تا ۶10 هزار 
بيمـار بـرای خدمـات درمانـی به اين کشـور 
روی آوردنـد کـه 70 درصـد آنهـا را سـاکنان 
کشـور اندونـزی تشـکيل می دهد. عـالوه بر 
اين کشـور سنگاپور سال گذشـته در زمره 10 
کشـور برتر گردشگری سـالمت جای گرفته 
اسـت. تخصص های پزشـکی برتر سنگاپور 
شـامل قلب و عـروق، گـوارش، پيوند کبد و 

ارتوپدی می باشـد.

مالزی
کشـور مالـزی يکـی ديگـر از انتخـاب هـای 
اندونـزی  بـرای سـاکنان  مناسـب  پزشـکی 
اسـت، بـه گونه ای که طبق آمـار 80 درصد از 
گردشگران سالمت سال گذشته از کشورهای 
همسـايه به مالزی هجـوم آورده اند. همچنين 

بررسی گردشگری  سالمت 

در ایـران
 و سایـر کشورهای جهان
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تيـم پزشـکی ايـن کشـور بـه زبـان انگليسـی تسـلط کامـل دارنـد 
و هزينـه هـای درمانـی مالزی تقريبا مشـابه کشـور هند اسـت. اين در 
حالـی اسـت که سـاالنه حـدود ۶70 هزار گردشـگر بـرای معاينه های 
بالينـی و آزمايشـگاهی به شـهرهای کواالالمپـور و پنانگ مالزی سـفر 
مـی کننـد. عـالوه بـر اين انجـام اسـکن هـای بينايـی، دندانپزشـکی، 
شـنوايی و ام آر آی در ايـن کشـور هزينـه ای معـادل 1500 دالر دارد.

ترکیه
کشـور ترکيـه به دليل همسـايگی با يونـان و اروپای غربی بـه يکی از 
مراکـز گردشـگری محبـوب در ميان کشـورهای اروپايی تبديل شـده 
اسـت. ايـن در حالی اسـت کـه اکنون بسـياری از پزشـکان اروپايی و 
آمريکايی کارآزموده در ترکيه مسـتقر هسـتند و در مورد بيماری های 
قلبـی، سـرطان و ارتوپـدی خدمات پزشـکی ارائه می دهنـد. اما آنچه 
ترکيـه را بـه يکی از بهترين قطب های گردشـگری سـالمت در جهان 
تبديل کرده اسـت خدمات چشـم پزشـکی اين کشـور می باشـد، به 
گونـه ای کـه ترکيه سـاالنه ۳0 هزار گردشـگر از 100 کشـور جهان را 
بـه خـود اختصاص می دهـد. همچنين خدمات درمانی ليـزر برای هر 

۲ چشـم در ترکيـه حدود 750 يورو برآورد شـده اسـت.

مجارستان
مجارسـتان يکـی از مراکـز برتـر دندانپزشـکی در جهـان بـه شـمار 
مـی رود، بـه گونـه ای کـه شـهر Gyor در شـمال غربـی مجارسـتان 
بيـش از 150 کيلينيـک دندانپزشـکی دارد و پذيرای بيماران در سـطح 
جهانـی می باشـد. عـالوه بر اين جراحـی های ترميمی دندانپزشـکی 
در مجارسـتان 40 تـا 75 درصـد هزينه هـای دندانپزشـکی در آمريکا 
بـرآورد شـده اسـت. بنابرايـن اگـر بـه دنبـال جراحی ترميمـی فک و 
صـورت، کاشـت و هـر خدمات دندانپزشـکی ديگر هسـتيد، کشـور 

مجارسـتان بهتريـن انتخاب اسـت.

ایران 
بـه گـزارش گـروه ترجمـه ايمنـا و به نقـل از سـی ان بی سـی،  ايران 
هفدهمين کشـور پهناور جهـان با جمعيتي بيـش از 70 ميليون نفر در 
رديـف يکـي از کهن ترين کشـورهاي جهان قـرار دارد. در ايران رونق 
جراحي هـاي زيبايـي موجب افزايش کيفيت اين عمل ها شـده اسـت، 
بـه گونه ای که بيمارسـتان های شـيراز، مشـهد، قشـم، کيـش و تهران 
مـي  تواننـد ميزبـان گردشـگران خارجـي و بـه خصوص کشـورهاي 
حـوزه حاشـيه خليـج فـارس بـرای خدمـات درمانـی و پزشـکی 
باشـند. ايـن در حالـی اسـت که به گفته مسـعود سـلطانی فـر، معاون 
رئيـس جمهـوری و رئيس سـازمان ميـراث فرهنگی، صنايع دسـتی و 
گردشـگری ايـران در بخش توريسـم سـالمت کشـور ما بـا دارا بودن 
نيـروی انسـانی متخصص و مجـرب حرف های بسـياری برای گفتن 
دارد امـا بـه لحـاظ تجهيـزات در اين حوزه مشـکالتی وجـود دارد که 
بايـد بـا حضور بخـش خصوصی رفع شـود. همچنين عليرضـا زالی، 
رئيس سـازمان نظام پزشـکی کشـور می گويـد:» ايـران توانايی جذب 
سـاالنه ۲0 ميليون گردشـگر سـالمت و جـذب 18 ميليـون دالر را از 

اين محـل دارد. 
بـه گفتـه وی توريسـم درمانـی يکـی از منابـع درآمـدی بـرای بخش 
سـالمت اسـت و ايران توانايی و شايسـتگی اين را دارد که پيشـقراول 
خدمـات توريسـم درمانی در منطقه باشـد. بـه گفته وی کشـور ما در 
کنـار تنـوع اقليمـی و آب و هوايی که بـرای گردشـگران دارد به علت 
کيفيـت باالی خدمات پزشـکی می تواند يکی از قطب های توريسـم 

درمانی در جهان باشـد.

پذيرش کرده است که اين ميزان در سال 84 به 17 هزار و پانصد نفر 
رسيد ولی متاسفانه آمار قابل استناد از درآمدهای حاصل از جذب 
توريسم درمانی در سال های اخير در ايران وجود ندارد. با اين حال 
چالش اصلی فراروری گردشگری درمانی ايران، نبود مديريت 
يک پارچه در اين حوزه است و از آنجايی که چنين ايدهای در 
ايران تقريباً نو تلقی می شود، به نظر می رسد تهيه طرحی که به 
اين مسئله به طور همه جانبه بپردازد و نيز تجارب کشورهای 
گذاران سياست  به  نمايد،  مطالعه  را  خصوص  اين  در   ديگر 
کمک خواهد کرد تا برای جذب توريسم پزشکی با رويکردی 

علمی و بومی حرکت نمايند.
- توريسم سالمت در ايران در عصر جهانی شدن و با تکيه بر 
فرصت های کارآفرينی در جهت رشد و توسعه اقتصادی در حال 

برداشتن گام های محکم و استواری است.
گردشگری درمانی و بهداشتی امروزه از رو به رشدترين بخش های 
صنعت گردشگری جهان است. عالوه بر نياز به صدور کاال و 
برای  تواند  می  نيز  درمانی  توريسم  درآمد  پزشکی  خدمات 
روند  در  حرکت  به  که  آسيايی  کشورهای  کشورها خصوصا 
توسعه می انديشند وسوسه انگيز باشد. اين درآمد باعث شده 
است که برخی کشورهای آسيايی چون سنگاپور، تايلند و هند 
به طور چشمگيری در حال تبليغ سرويس های درمانی خود در 
ميان بيماران جهان باشند.درباره گردش مالی حاصل از توريسم 
درمانی آماردقيقی وجود ندارد،اما براساس آمار بهداشت جهانی، 
ساالنه حدود  50 ميليارد دالر، صرف درمان بيماران منطقه در 
کشورهای اروپايی و آمريکايی می شود که جذب درصدی از اين 
مبلغ می تواند تاثير چشمگيری در اقتصاد گردشگری کشورهای 

آسيايی داشته باشد.
- ايران هفدهمين کشور پهناور جهان با جمعيتی در حدود  80 
ميليون نفر در رديف يکی از کهن ترين کشورهای جهان قرار 
دارد. از نظر جاذبه های گردشگری طبيعی،آب و هوا و باستانی به 
ترتيب مقام های دهم، پنجم و چهارم در جهان را داراست.ايران 
در افق  1400 يکی از قطب های اصلی گردشگری سالمت در 
منطقه خواهد شد و از رهگذر آن نه تنها از خروج ارز جلوگيری 
می شود بلکه خلق فرصتی مناسب برای درآمد ارزی خواهد شد.

 - مطالعات اسنادی و ميدانی در حوزه گردشگری سالمت در 
ايران نشان می دهد که اگرچه گردشگری سالمت در ايران از 
ديرباز مورد توجه گردشگران و بيماران خارجی ورودی به کشور 
بوده است و در سال های اخير نيز بسترهای مديريت سازمانی و 
قانونی آن آغاز شده است ولی در حال حاضر مراحل نخستين 
توسعه خود را طی می کند و برای نيل به جايگاه شايسته خود 
با چالش هايی که به تبعيت از شرايط کلی کشور به وجود آمده، 

مواجه است.
- در حالی که توريسم درمانی در بسياری از کشورها نقش مهمی 
در ارزآوری دارد و هر ساله  40 تا 50 ميليارد دالر درآمد ارزی از 
طريق توريسم درمانی عايد کشورهای اروپايی و آمريکا می شود، 
اما در ايران اين صنعت جايگاه خود را باز نيافته و گام های نخستين 
را طی می کند و طبق آمار ارائه شده ايران از نظر جذب گردشگر 
سالمت در رتبه 5۳ جهان قرار دارد لذا مطالعات انجام شده در 
اين خصوص می تواند راهگشای دولت مردان در اين زمينه باشد.

ادامه از صفحه21

جهانی شدن گردشگری سالمت ...
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ايران از پتانسيل بااليی در گردشگری پزشکی 
برخوردار است، ولی در حال حاضر قادر به 
خروج  ريزی  برنامه  نيست.  آن  آزادسازی 
از تحريم ها به معنای معرفی ايران به عنوان 
هدف بالقوه گردشگری پزشکی برای جذب 

گردشگران و سرمايه گذارن است.
ايران با داشتن 80 ميليون نفر جمعيت، دومين 
می  محسوب  خاورميانه  پرجمعيت  کشور 
شود. بنابراين با در نظر گرفتن اين موضوع نيز، 
خروج برنامه ريزی شده از تحريم ها می تواند 
به عنوان هدف بالقوه گردشگری پزشکی برای 
تجاری  های  گذاری  سرمايه  و  افراد  جذب 

مورد استفاده قرار گيرد.
تجارت  آزادی  بسياری،  نظر  به  اما 
گذاری  سرمايه  و  پزشکی  گردشگری 
ايران  با  اروپا  و  آمريکا  بين  گردشگری 
است. ای  کننده  گمراه  و  واقعی  غير   ادعای 
در واقع هيچ تاريخ خاصی برای عملی سازی 
تغييرات تعيين نشده است. جامعه بين المللی 
انتظار می رود  بايد طی روندی که  ابتدا  در 
چندين ماه به طول بيانجامد، پايبند بودن ايران 
به تعهدات اوليه اش را مورد تاييد قرار دهد. 
بر اين اساس، انتظار نمی رود که تاريخ اجرای 
اين امر تا اواخر سال ۲01۶ يا حتی به احتمال 
بيشتر اوايل سال ۲017 قابل تحقق باشد. بعد 
از آن نيزعکس العمل کشورها در مورد آنچه 
که قصد صدور مجوز برايش را دارند، متفاوت 

خواهد بود. 
برنامه جامع اقدام مشترك يا برجام در جوالی 
۲015 )مرداد 1۳94( مورد توافق قرار گرفت. 
اين توافق راه را برای لغو بيشتر تحريم های 

اتحاديه اروپا  هموار ساخت.  
های  تحريم  لغو  که  رود  می  انتظار 
های  گذاری  سرمايه  فرصت  خاص، 
و  گردشگری  تبادل  امکان  و  مختلف 
کند. فراهم  را  ايران  در  پزشکی   گردشگری 

گردشگری  راه  سر  بر  متفاوتی  مشکالت 
پزشکی ايران وجود دارد. در سراسر اين کشور 
تنها ۶40  هتل وجود دارد و در تهران به عنوان 
پايتخت اين کشور تنها 9۶ هتل دارد. احتماال 
افراد حقيقی و شرکت های اروپايی در آينده 
نزديک از آزادی عمل بيشتری برای دسترسی به 
بازارهای ايران برخوردار باشند ولی شهروندان 
و نهادهای اياالت متحده هنوز به شدت در 
اند.  شده  محدود  ايران  با  خود   معامالت 
فرانسه، آلمان و ايتاليا در صف اولين کشورهای 
خارجی برای تجارت با ايران برای بهره برداری 
از اين پتانسيل و عقد اولين قرارداد های بزرگ 
تجاری قرار دارند. اين امر  متعاقبا زمينه ساز پر 
شدن بهترين هتل های ايران با خيل عظيمی 
 از گردشگران و مسافران تجاری خواهد شد.
رشد  امکان  پزشکی  و  سالمت  گردشگری 
دارد اما بيشتر ظرفيت هتل ها و کلينيک ها 
اختصاص  داخلی  گردشگران  و  بيماران  به 
توان  هنوز  ايرانی  کارهای  و  کسب  دارد. 
طريق  از  ها  پرداخت  انجام  يا  پذيرش 
 کارت های اعتباری در سطح بين المللی را ندارند.
غالب گردشگران پزشکی ايران را مسافرينی 
عراق،  ترکمنستان،  آذربايجان،  کشورهای  از 
ترکيه، کويت، عمان، هند و پاکستان تشکيل 
چشم  های  درمان  دنبال  به  که  دهند  می 
پزشکی، ارتوپدی و دندانپزشکی رهسپار ايران 
می شوند. ايران درصدد راه اندازی يک مرکز 
گردشگری پزشکی است که بر روی جذب 
گردشگران از ترکيه، پاکستان، مالزی، اندونزی، 
دارد. تمرکز  اسالمی  کشورهای  ديگر   و 
محدوديت های تحريم مانع تجارت شرکت های 
خارجی با ايران می شوند. اين که چقدر سريع 
پس از تاريخ عملی سازی لغو تحريم ها امکان 
های  شرکت  و  حقيقی  افراد  کار  و  کسب 
شود  می  مهيا  ايران  با  آمريکايی  و  اروپايی 
است. متفاوت  ديگر  کشور  تا  کشوری   از 

گرچه لغو تحريم ها ممکن به نظر می رسد 
راه  سر  بر  ای  عمده  مشکالت  هنوز  ولی 
برای ساخت  اجازه  مالکيت زمين و گرفتن 
که  است  حالی  در  اين  دارد.  وجود  ساز  و 
تحقق  برای  ايران  داخل  قانونی  شرايط 
سرمايه گذاری خارجی از وضعيت روشنی 
 ندارد و قوانين ايران مانند يک هزار توست.
ممکن است ايران از استعدادهای بالقوه فراوانی 
آزادسازی  و  شکوفايی  ولی  باشد  برخوردار 
آنها به سال ها وقت احتياج دارد.الزم به ذکر 
است کسانی که می خواهند ايران را به عنوان 
يک بازار هدف بررسی کنند بايد در نظر داشته 
و  است  پيشرفته  بسيار  ايران  پزشکی  باشند 
خدمات بيمارستان ها و کلينيک های آن برای 
گردشگران سالمت کشورهای حاشيه خليج 

فارس و غير اروپايی کم هزينه می باشد.

گردشگری سالمت در پسا تحریم
Ian Youngman  :نویسنده
منبع: ژورنال بین المللی گردشگری پزشکی
IMTJ International Medical Tourism Journal  
مترجم: سلماز دانشور نیک

غالــب گردشــگران پزشــکی ایــران را 
آذربایجــان،  کشــورهای  از  مســافرینی 
ترکمنســتان، عــراق، ترکیه، کویــت، عمان، 
هنــد و پاکســتان تشــکیل مــی دهنــد کــه 
بــه دنبــال درمــان هــای چشــم پزشــکی، 
ــران  ــپار ای ــکی رهس ــدی و دندانپزش ارتوپ

ــی شــوند م

ــه  ــران را ب ــد ای ــی خواهن ــه م ــانی ک کس
ــد  ــی کنن ــدف بررس ــازار ه ــک ب ــوان ی عن
ــکی  ــند پزش ــته باش ــر داش ــد در نظ بای
ایــران بســیار پیشــرفته اســت و خدمــات 
بیمارســتان هــا و کلینیــک هــای آن بــرای 
ــیه  ــورهای حاش ــالمت کش ــگران س گردش
خلیــج فــارس و غیــر اروپایــی کــم هزینــه 

ــی باشــد م
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سازمان جهانی جهانگردی، گردشگری حالل 
گردشگری  صنعت  از  جديدی  محصول  را 
دانسته که برنامه های تفريحی و گردشگری 
ويژه ای را برای مسلمانان تدارك می بيند. به 
اين معنا که مسلمانان از هر کشوری که باشند 
مايلند در برنامه های تفريحی و سفرهای خود 

به آداب شرعی عمل کنند.
 به عنوان مثال از غذای حالل رستوران ها 
استفاده کرده و يا در هتل هايی که مشروبات 
الکلی سرو نمی کنند اقامت کنند. همچنين برای 
زنان و مردان استخرهای شنای جداگانه در نظر 
گرفته شود و در طول سفر اوقات شرعی اعالم و 
برای آن برنامه ريزی شود. ضمن آنکه بيشتر اين 
گردشگران مسلمان مايلند در برنامه سفر خود 
 بازديد از اماکن مذهبی نيز وجود داشته باشد.
گردشگری اسالمی درحدود 10 درصد از کل 
بازار گردشگری جهانی را دراختيار دارد ولی با 
سرعت بسيار بااليی در حال رشد است. انتظار 
کشورهای  و  خاورميانه  گردشگر  که  ميرود 
اسالمی در سال ۲015  به ميزان ۲0 درصد 

افزايش يابد. 
 اين نکته قابل ذکر است بر اساس بررسی های 
انجام شده، منطقه آسيا پتانسيل زيادی برای 
هتل های  بنابراين  دارد،  حالل  گردشگری 
بين المللی زيادی در کشورهای اين منطقه داير 
شده است که شئون اسالمی مانند ذبح شرعی، 
قسمت های  جدايی  و  حالل  غذاهای  ارائه 
ورزشی و رفاهی مخصوص بانوان و آقايان 
رعايت می شود و نمای مناسب با اديان مختلف 

در طبقات اينگونه هتل ها بنا شده است.
رونق گردشگری حالل در ايران با وجود رعايت 
اصول حالل را در همه جای کشور می تواند به 
اين معنا باشد که در اين حوزه بايد اطالع رسانی 
گردشگری  برند  که  بازارهايی  در  شود.يعنی 
حالل برای گردشگران آنها مهم است تبليغات 
ايران  وسيعی درباره رعايت اصول حالل در 

انجام شود.
صنعت  در  ايران  رويکرد  که  آنجايی  از 

گردشگری، فرهنگی و مذهبی است، می توان 
با برنامه ريزی های کوتاه مدت و دراز مدت در 
زمينه راه اندازی تورهای گردشگری خانوادگی 
اسالمی به موفقيت های زيادی دست يافت. 
هم اکنون نيز شمار ورود گردشگران مذهبی به 
ايران رقم مناسبی دارد به  گونه ای که ۳0 درصد 
گردشگران ورودی به ايران را گردشگران مذهبی 
بنابراين برای جلب بيشتر  تشکيل می دهند. 
 گردشگران مذهبی بايد دست به اقداماتی زد.
سازمان حج و زيارت نيز به عنوان يکی از 
سازمان های مهم متولی گردشگری مذهبی در 

که برای جذب توريسم داخلی تدارك ديده اند 
امکاناتی را نيز برای استفاده گردشگران مسلمان 

فراهم کرده اند.
حتی يک شرکت سنگاپوری در راستای توسعه 
گردشگری حالل اقدام به ارائه گواهينامه ويژه 
سرو غذای حالل و ارائه امکانات اقامتی ويژه 
مسلمان به رستوران ها و هتل های اين کشور 

کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ فرانسه از ديگر 
کشورهايی است که با وجود قرار داشتن در صدر 
کشورهای توريست پذير، توسعه گردشگری 
حالل را به عنوان يکی از سياست های خود قرار 
داده است؛  به اين اميد که بتواند عالقه مندان  را 
از سفر به ترکيه،  مالزی و ساير مقاصد شناخته 
شده حالل به اين کشور بکشاند و شاهد آن 
راه اندازی ۲4 نمايندگی گردشگری حالل در 
به خانواده های مسلمان  اين کشور است که 

پيشنهاد شرکت در تورهای حالل را می دهند.
با  و  اند  نمانده  عقب  قافله  از  هم  ژاپنی ها 
تمهيدات وي ژه در کنار آموزش و تهيه جزوه ها 
و کتابچه های راهنما توانسته اند تنها در سال 
۲01۳ به ميزان ۳7 درصد رشد گردشگران را 
از کشورهای مسلمانی نظير مالزی و اندونزی 

داشته باشند.
مروری بر مجموعه عملکرد نهادهای متولی و 
سياستگذاران نشان از آن دارد که برنامه  جامع و 
مشخصی درباره گردشگری حالل نه در گذشته 
و نه در حال وجود ندارد،  در حالی که چندی 
پيش از منطقه آزاد کيش به عنوان منطقه ای نمونه 
برای توسعه اين شيوه نام برده شد اما اتفاق 

مشخصي براي آن نيفتاد.
چنين رويه هاي نامنظمي از نبود يک نقشه راه 
مشخص در اين حوزه نشات مي گيرد و ما 
تنها با از دست دادن زمان،آن هم در شرايطي 
که رقباي جهاني هر کدام با برنامه هاي دقيق و 
انگيزه باال سهم بيشتري از اين کيک را نصييب 
خود مي کنند،ما را از اين منبع مطمئن درآمدي 

دور مي شويم.

گردشگری حالل راهکاری برای 
جذب مسافران مسلمان به ایران

گردشگری اسالمی درحدود 10 درصد از کل 
بازار گردشگری جهانی را دراختیار دارد ولی با 
سرعت بسیار باالیی در حال رشد است. انتظار 
کشورهای  و  خاورمیانه  گردشگر  که  میرود 
اسالمی در سال 2015  به میزان 20 درصد 

افزایش یابد. 

کشور، عهده دار يکی از انواع گردشگری است 
که نقش عمده ای را در زندگی اجتماعی ايرانيان 
و کشورهای اسالمی ايفا می کند بنابراين کسانی 
که می خواهند گردش حالل داشته باشند به 
صورت کامال بديهی می دانند که با هماهنگی 
اين سازمان ها می توانند چنين مسافرت هايی 

را تجربه کنند.
حوزه  اين  درآمدها  از  سهمي  کسب  براي 
مسلمان   غير  حتي  و  مختلف  کشورهاي 
تالش هايي دارند.کشورهايی مانند مالزی و 
ترکيه که در ورود انواع گردشگر به خصوص 
گردشگران مذهبی يا مسلمان پيشرو هستند، 
ترتيبی اتخاذ کرده اند تا با جذب گردشگران 
گردشگری  صنعت  از  بخش  اين  مسلمان، 
کشور خود يعنی گردشگری حالل را نيز رونق 
دهند به همين دليل در کنار انواع فرصت هايی 
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ايران و باالخص استان خراسان رضوي داراي 
توانمندي ها و پتانسيل هاي بااليي در تمامي ابعاد 
گردشگري و باالخص گردشگري سالمت مي 
باشد. وجود بارگاه ثامن الحجج )ع( به عنوان 
قطب معنوی برای جذب مسلمانان منطقه و 
کادر  نام،  حاذق، صاحب  پزشکان  همچنين 
پزشکی ماهر و با انگيزه، بيمارستان ها، مراکز 
ارتباطات  مجهز،  مراکزتشخيصی  و  درمانی 
هوايی گسترده با بسياری از کشورهای منطقه و 
ساير نقاط دنيا و اکثر شهرهای کشور، موقعيت 
ويژه در منطقه، تشابهات مذهبی، فرهنگي و 
اقليمي با کشورهای همسايه، مراکز سياحتی و 
گردشگری فراوان مراکز اقامتي و هتلي مطلوب، 
 هزينه هاي درماني مناسب و غيره اشاره نمود.
دکتر محمد اسماعيل خيامی مدير نظارت و 
اعتبار بخشی و مسئول گردشگری سالمت 
با  گفتگو  در  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
خبرنگار ما ضمن بيان مطلب فوق در پاسخ 
سوال ما پيرامون اين که آيا از اين ظرفيت ها و 
توانمندی ها به درستی استفاده شده است افزود: 
استفاده از ظرفيت هاي گردشگري سالمت 
تا حدود بسيار زيادي به ايجاد فرآيند ها و 
زير ساخت هاي اجرايي مناسب نيازمند است. 
مراکز  آنجايی که در گردشگری سالمت  از 
اندرکار  دست  خصوصی  و  دولتی  مختلف 
هستند و الزم است يک هماهنگی فرابخشی 
وسيع صورت بگيرد تا امر گردشگری سالمت 
به شکل سيستماتيک پيش برود و با توجه 
به نوپا بودن مبحث گردشگري سالمت در 
کشور ما که در حال ساماندهي و برنامه ريزی 
زير بنايی و اجرايي برنامه ها در زمينه های 
مختلف مي باشيم تا از ظرفيت های موجود 
حداکثر بهره برداری صورت گيرد. طبيعتا به 
مقداري که توقع مي رفته از ظرفيت ها استفاده 
بهينه  نشده است که اميد مي رود با شکل گيري 
شوراي راهبري گردشگري سالمت کشور و 
همچنين ورود جدي وزارت بهداشت،درمان 

و آموزش پزشکي به ساماندهی مراکز درمانی 
و نيز اعتبار بخشي بيمارستان ها روز به روز 
شاهد شکوفايي ظرفيت هاي موجود در کليه 

ابعاد گردشگري سالمت باشيم.

شده،  انجام  های  ارزيابی  نتايج  مطابق    
بيمارستان های استان از چه توانمندی هايی 

برخوردارند؟
اغلب بيمارستان هاي استان و به خصوص 
بيمارستان های شهر مشهد بسيار مجهز بوده و 
با کادر درمانی کامل و قوی در کليه زمينه هاي 
تشخيصي و درماني مطابق با علم روز دنيا ارائه 
خدمات می نمايند ومی توانند به پذيرش و 
سرويس دهی به بيماران خارجی بپردازند. در 
بخش دولتي با توجه به اين که از ضريب اشغال 
تخت باالتري برخوردار هستند و اولويت اول 
ما خدمات دهي به بيماران داخلي مي باشد در 
صورتي که در بخشي ظرفيت مازاد داشته باشند 
و بتوانند زير ساخت هاي الزم را فراهم آورند 
می توانند نسبت به پذيرش بيمار خارجی اقدام 
نمايند. الزم به ذکر است وزارت بهداشت اخيرا 
در خصوص ارزشيابی بيمارستان های متقاضی 
فعاليت در گردشگری سالمت و  صدور مجوز 
اقدام  آنها  برای  الملل   بين  بيماران  پذيرش 
نموده است که تاکنون 7 بيمارستان مشهد اين 

مجوز را دريافت نموده اند.

  عموما بيماران خارجی استان بيشتر از کدام 
کشور ها هستند، آيا آماری از تعداد بيماران 

خارجی استان در سال 94  داريد؟
عموماٌ بيماران خارجی از کشور هاي عراق، 
خليج  حاشيه  عربي  هاي  کشور  افغانستان، 
فارس، تاجيکستان و ترکمنستان می باشند. 
در سال 94  تعداد بيماران در بخش بستري 
حدود 5000 نفر  و در بخش سرپايي حدود 
150000 نفر بوده است که همچنان در حال 

به روزرساني است.

  رابطه بين بيمار خارجی و مراکز درمانی 
چگونه برقرار می شود، آيا چرخه صحيحی 

برای اين ارتباط تعريف شده است؟
حقيقتا يکي از دغدغه هاي مهم سيستم اجرايي 
کشور و استان ايجاد فرآيند سالم بين بيمار 
اين موضوع  و مراکز درماني است که براي 
در  الملل  بين  بيماران  پذيرش  واحد  ايجاد 
بيمارستان ها  )IPD(   يکي از زير ساخت هايي 
است که براي تحقق اين مهم ايجاد شده است. 
ايجاد شرکت هاي گردشگری سالمت رسمی 
و داراي مجوز  که به عنوان رابط بين بيمار 
و مراکز درمانی عمل کرده و با ايجاد ارتباط 
صحيح بين اين دو  به بيماران کمک می نمايد. 
بيمارستان  موضوع  اين  از  خارج  همچنين 
می تواند ازطريق سايت و سامانه های رسمی 

خود مستقيما با بيمار در ارتباط باشد.

  لطفا در مورد دپارتمان بيماران بين الملل 
و  وظايف  شرح  و  ها  بيمارستان   )IPD(

خدماتشان توضيح دهيد؟
امروزه در سطح بين المللی در صورتی که يک 
بيمارستان بخواهد در زمينه بين المللی فعاليت 
داشته باشد بايستی فرآيندي را در بيمارستان 
بيماران  به  درمانی  خدمات  که  کند  طراحی 
بين الملل در سريع ترين زمان ممکن و خارج 
از نوبت و به شکل مطلوب و با کمترين هزينه 

دکتر خیامی مسئول گردشگری سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

رابطه اصولی بین گردشگران سالمت با مراکز  درمانی 
با ایحاد واحد پذیرش بیماران بین الملل در بیمارستان

محمد جواد چوپانکاره
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ارائه گردد. 
در  موفق  کشورهاي  ساير  در  که  راهکاري 
زمينه گردشگري سالمت انديشيده شده است، 
ايجاد و راه اندازي دپارتمان پذيرش بيماران 
که  است  بيمارستان  در   )  IPD ( الملل  بين 
بعنوان يک راهکار مناسب در سطح بين المللی 
به  است.  گرفته  قرار  تاييد  و  پذيرش  مورد 
همين دليل سعی شده است تا با استفاده از اين 
راهکار، ساختار مشابهی در سطح مراکز درمانی 
براي نيل به اهداف مورد نظر ايجاد کرد. واحد 
IPD با پذيرش بيماران بين الملل وظيفه ايجاد 
هماهنگي در روند پذيرش ترخيص و ارائه 
و  بيماران  به  تشخيصي  و  درماني  خدمات 
هماهنگي با شرکت هاي گردشگري سالمت 
را به عهده دارند. اين واحد ها که به شکل 
جديد در بيمارستان ها تشکيل شده اند وظيفه 
بيماران  با  مرتبط  هاي  زمينه  تمام  در  دارند 
درمان  امور  وپيگيري  خارجي،پاسخگوئي 
بيماران خارجي ارائه خدمت نمايند. به شکل 
دقيق تر واحد  IPD به منزله پيشخوان ارتباط 
بيمارستان با بيماران خارجی از اولين تماس تا 
دريافت درمان و مراجعت به وطن و حتی ارائه 
مشاوره های مراقبت هاي پس از درمان است.

  وجـود دالالن گردشـگری سـالمت چـه 
آسـيب هايـی بـه اين بخـش وارد مـی کند؟
علی رغم تمامی موارد فوق، بدليل ورود افراد 
غير رسمی و غير متخصص در اين بازار امکان 
وجود  دارد.  وجود  نيز  هايی   جويی  سود 
اين صنعت  رابه  آسيب هاي جدي   دالالن 

وارد مي کند ازجمله عدم طرح درمان صحيح 
ومطلوب، تحميل هزينه هاي نابه جا و زياد به 
بيماران، ايجاد سردرگمي در بيماران، برقراري 
دهنده  ارائه  واحدهاي  با  ناصحيح  ارتباط  
و  گردشگري(  ويا  درماني  از  )اعم  خدمات 
درنهايت عدم دريافت خدمات مطلوب توسط 

بيمار که منجر به نارضايتي مي گردد.

  برای جلوگيری از آن چه بايد کرد؟
راه جلوگيری از آن هم ايجاد، ساماندهی و 
تقويت شرکت های گردشگری سالمت است 
که با ايجاد دفاتر رسمی در کشور های هدف 
در قالب فرايندهای رسمی و قانونی نسبت 
با  اقدام و تمام خدمات را   بيمار  به جذب 
هماهنگی مراکز درمانی و ساير مراکز خدماتی 
از مبدا يعنی محل سکونت بيمار تا مبدا برای 

وی هماهنگ و ارائه نمايند.

  واحد گردشـگری سـالمت علوم پزشکی 
مشـهد تاکنون چـه تمهيداتی بـرای قانونمند 
کـردن فعاليـت های گردشـگری سـالمت و 
همچنين معرفی پتانسـيل پزشـکی ايـران در 

کشـور هـای هدف انجـام داده اسـت؟
اقدامات  سالمت  گردشگری  خصوص  در 
مهمی توسط دانشگاه علوم پزشکی صورت 
پذيرفته که بايستی با مساعدت و حمايت همه 
دستگاه های دست اندر کار تقويت شود. از 
جمله کارها می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

- تدوين برنامه عملياتی گردشگری سالمت 
استان

- تدوين فرايندهای کاری دست اندر کاران 
گردشگری سالمت

- تدوين برخی اسناد و ضوابط الزم در زمينه 
گردشگری سالمت

- تدوين تعرفه هاي گردشگري سالمت سر 
پايی و بستری در دو بخش دولتی و خصوصی 
وايجاد وحدت رويه و جلوگيري از دريافت 

تعرفه هاي چندگانه
- مشارکت  و همکاری با وزارت متبوع  برای 
تدوين آئين نامه هاي وزارتي و کشوري در 

اين ارتباط 
- تمرکز به ايجاد واحد هاي IPD بيمارستان ها

- انجام اقدامات  الزم جهت تعيين مسئول فني 
درماني شرکت هاي گردشگري سالمت
- بازرسي از مراکز ارائه دهنده خدمت

- ايجاد سايت گردشگري سالمت دانشگاه و 
تمرکز به اطالع رساني مناسب

- انجام ارزشيابی و اعتبار بخشي بيمارستانهاي 
متقاضی در زمينه گردشگري سالمت

- برگزاري همايش هاي گردشگري سالمت 
در سطح استاني و ملي 

ميراث  کل  ادره  با  هماهنگ  -اقدام 
استان  گردشگري  و  دستي  فرهنگي،صنايع 
در خصوص  اعطاي مجوز به شرکت هاي 

گردشگري سالمت 
- و......

گردشگری  های  شرکت  مورد  در  لطفا    
سالمت، خدمات و جايگاهشان در اين چرخه 

توضيح دهيد.
وظيفه  سالمت  گردشگري  هاي  شرکت 
ايجاد هماهنگي بين مراکز درماني،اقامتي و... 
مشاوره  ارائه  دارند.   عهده  به  را  بيماران  و 
با  بيمار  برای  مناسب  درمان  طرح  تهيه  و 
هماهنگی مراکز درمانی قبل از ورود بيمار به 
کشور، تهيه ويزا،بليط،خدمات ترانسفر، اقامت، 
هماهنگی ويزيت های اوليه، انجام اقدامات 
واحدهای  با  هماهنگی  اوليه،  تشخيصی 
IPD برای پذيرش بيمار، ارائه ساير خدمات 
مورد نياز بيمار، تحويل گرفتن بيمار پس از 
ترخيص، مراقبت پس از درمان، اقدامات برای 
بازگشت بيمار و ارتباط با بيمار در کشور خود 
برای پيگيری های پس از درمان  از وظايف 
شرکت های گردشگری سالمت می باشد که 
بايستی برنامه ريزي مناسبي را با هزينه مطلوب 

برای بيمارانجام دهند.

  در حال حاضر چه تعداد شرکت گردشگری 
سالمت در استان مجوز فعاليت اخذ کرده اند؟
تاکنون 14 شرکت در سطح استان از کميته 
گردشگري سالمت استان مجوز ثبت گرفته اند 
که برای اخذ مجوز نهايي کار تائيد مسئول فني 

ادامه در  صفحه 40

واحد IPD با پذیرش بیماران بین الملل وظیفه 
ایجاد هماهنگي در روند پذیرش ترخیص و 
ارائه خدمات درماني و تشخیصي به بیماران و 
هماهنگي با شرکت هاي گردشگري سالمت 
را به عهده دارند. این واحد ها که به شکل 
جدید در بیمارستان ها تشکیل شده اند وظیفه 
بیماران  با  مرتبط  هاي  زمینه  تمام  در  دارند 
درمان  امور  وپیگیري  خارجي،پاسخگوئي 

بیماران خارجي ارائه خدمت نمایند

و  ایجاد، ساماندهی  هم  آن  از  جلوگیری  راه 
تقویت شرکت های گردشگری سالمت است 
که با ایجاد دفاتر رسمی در کشور های هدف 
قانونی نسبت  در قالب فرایندهای رسمی و 
با  را   خدمات  تمام  و  اقدام  بیمار  جذب  به 
هماهنگی مراکز درمانی و سایر مراکز خدماتی 
از مبدا یعنی محل سکونت بیمار تا مبدا برای 

وی هماهنگ و ارائه نمایند
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آفريقای جنوبــی بازيگــری پيشــرو در حــوزه 
گردشــگری ســالمت )به خصــوص در زمينه 
انــواع جراحــی زيبايــی( به شــمار مــی رود که 
بــه ســرعت در حــال رشــد و تبديــل شــدن 
بــه يــک مقصــد برتــر گردشــگری پزشــکی 
ــی  ــای جنوب ــی آفريق ــت اصل ــت. مزي اس
ــوع  ــه ن ــوط ب ــکی مرب ــگری پزش در گردش
بســته بندی تورهــای گردشــگری آن اســت. 
درواقــع، تورهــای گردشــگری پزشــکی 
ــرای  ــافاری ها ب ــا س ــب ب ــور اغل ــن کش اي
ــکافی» و دوره  ــافاری های کالبدش ــال «س مث
ــا  ــاير فعاليت ه ــا س ــا ب ــپا ي ــودی در اس بهب
نظيــر حمــام آفتــاب و ماســه، در يــک بســته 
البتــه عالوه بــر  ســفر قــرار می گيرنــد. 
ــکی،  ــگری پزش ــاص گردش ــته های خ بس
مهارت هــای قــوی زبــان انگليســی، فرهنــگ 
«غربــی» آفريقــای جنوبــی و هزينه هــای 
محرك هــای  ازجملــه  کشــور  درمانــی 
پزشــکی  گردشــگران  جــذب  ديگــر 
به شــمار می رونــد. هزينه هــای پزشــکی 
ــا  ــدود 40 ت ــا ح ــی تنه ــای جنوب در آفريق
ــکی  ــای پزش ــزان هزينه ه ــد از مي ۶0درص
ــن  ــا اي ــت؛ ام ــا اس ــده و اروپ در اياالت متح
کشــور همچنــان گران تــر از برخــی مقاصــد 
گردشــگری پزشــکی پيشــرو در آســيا 
اســت. آفريقــای جنوبــی در ارائــه خدمــات 
گردشــگری و حتــی بخــش اســپا از زيربنای 
ــر  ــر اکث ــت و عم ــوردار اس ــبی برخ مناس
ــا  ــه 10 ســال نمی رســد؛ ام تاسيســات آن ب
هنــوز هيچ گونــه پايــگاه ترويجــی- ترفيعــی 
و برنــد مشــخصی بــرای ايــن صنعــت ايجاد 
نشــده اســت. به عنــوان رويکــردی متفــاوت 
از رقبــا، گردشــگری تندرســتی ايــن کشــور 
معمــوال بــا فعاليت هــای فضــای بــاز نظيــر 
ــی در  ــافاری و فعاليت هاي ــی، س ماجراجوي

ــود. ــب می ش ــواحل ترکي س
ــی  ــای جنوب گردشــگری ســالمت در آفريق
رشــد مثبــت 5 درصــدی درســال ۲01۳ را به 

ثبــت رســانده اســت. تقاضــای افزايش يافتــه 
از ســوی مــردم سراســر قــاره آفريقــا بــرای 
ــدی رشــد  ــات پزشــکی، محــرك کلي خدم
اقتصــادی  ايــن صنعــت در ســال هــای 
ــريع  ــد س ــوده اســت. باوجــود رش ــر ب اخي
گردشــگری پزشــکی در آفريقــای جنوبــی، 
 دولــت تنهــا در چنــد ســال اخيــر بــر ايــن 
بخــش تمرکــز کــرده اســت. در ســال 
ــرد  ــالم ک ــی اع ــت آفريقای جنوب ۲009 دول
ــک  ــوان ي ــور به عن ــای کش ــور ارتق به منظ
مقصــد مقــرون به صرفــه بين المللــی، در 
ــرای  حــال توســعه يــک اســتراتژی ملــی ب
گردشــگری پزشــکی اســت. اين اســتراتژی، 
بــازار و زنجيــره عرصــه صنعــت و همچنين 
ــن  ــاد قواني ــرای ايج ــی های الزم ب خط مش
ــرار داده  ــر را مدنظــر ق ــتانداردهای بهت و اس
اســت. اوليــن مراســم افتتاحيــه کنگــره 
گردشــگری ســالمت آفريقــای جنوبــی 
وزارت  حمايــت  بــا  جــوالی ۲009  در 
گردشــگری و وزارت بهداشــت و باحضــور 
بيمــه،  بيمارســتان ها،  از  نماينــده   ۳00
دولــت و...  برگــزار شــد. هــدف ايــن 
مراســم، تشــويق بازار گردشــگری ســالمت 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــرزی )در درجــه اول ب درون م
ــاون و  ــت تع گردشــگری پزشــکی( و تقوي
همــکاری بيشــتر در ايــن بخش بــود. پس از 
آن، انجمن غيرانتفاعی گردشــگری پزشــکی 
ــرك  ــد. مح ــيس ش ــی تاس ــای جنوب آفريق
ديگــر شــکل گيری نهــاد مذکــور، ايــن بــود 
ــای  ــارت آفريق ــت و تج ــه وزارت صنع ک
ــالمت  ــگری س ــت گردش ــی از صنع جنوب
بــدون يــک انجمــن تجــاری مناســب 
حمايــت نمی کــرد. اقــدام توســعه ای ديگــر، 
تاســيس انجمــن پزشــکی آفريقــای جنوبــی 
اســت کــه در همکاری بــا وزارت بهداشــت، 
ــرای  ــه ای ب ــای حرف ــن کده در حــوزه تعيي
کســانی کــه در گردشــگری پزشــکی دخيــل 
هســتند و همچنيــن ايجــاد خطــوط راهنمــا 

بــرای پوشــش بيمــه ای اعمــال سوءپزشــکی 
فعاليــت می کنــد. به عنــوان يــک اقــدام 
ترويجــی در حــوزه تندرســتی، وب ســايت 
گردشــگری ملــی آفريقــای جنوبــی خدمات 
ــالمت و  ــن «س ــت عناوي ــتی را تح تندرس
تندرســتی»، «درمان هــای غيرمعمــول مربوط 
به صــورت»، «ماســاژ در شــاخ و بــرگ/ بوته» 
و «درمان هــای الهام گرفتــه از ســنت های 

ــد. ــج می کن ــغ و تروي ــا» تبلي آفريق

خدمات، مقاصد و بازارها
شــايد بتــوان ادعــا کــرد تقريبــا هيچ کجــای 
ــگر  ــه در آن، گردش ــدارد ک ــود ن ــا وج دني
ــک روز  ــورت را در ي ــگ ص ــد ليفتين بتوان
دريافــت کنــد و دو روز بعــد از آن در اطراف 
يــک پــارك حيــات وحــش رانندگــی کنــد 
و از شــيرهای وحشــی عکــس بگيــرد. 
تســهيلگران گردشــگری پزشــکی آفريقــای 
ــت  ــه مراقب ــی ک ــه تورهاي ــا ارائ ــی،  ب جنوب
ســالمت و اقامــت در هتل هــای لوکــس را با 
ســافاری ترکيــب می کنــد فرصــت ســياحت 
در طبيعــت بکــر و منحصربه فــرد آفريقــای 
جنوبــی را برای گردشــگران ســالمت فراهم 
می کننــد. در حقيقــت گشــت و گــذار و 
کليدی تريــن  از  يکــی  طبيعت گــردی، 

مزیت اصلی گردشگری سالمت
 آفریقای جنوبی

علی اصغر شالبافيان 
استاد دانشگاه تهران

در  جنوبــی  آفریقــای  اصلــی  مزیــت   
ــوع  ــه ن ــوط ب ــکی مرب ــگری پزش گردش
بســته بندی تورهای گردشــگری آن اســت. 
ــکی  ــگری پزش ــای گردش ــع، توره درواق
ــرای  ــافاری ها ب ــا س ــب ب ــور اغل ــن کش ای
مثــال »ســافاری های کالبدشــکافی« و دوره 
بهبــودی در اســپا یــا بــا ســایر فعالیت هــا 
نظیــر حمــام آفتــاب و ماســه، در یک بســته 

ــد ــرار می گیرن ــفر ق س

ادامه در  صفحه 35
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بــرای حــل معضــل مســکن نيــاز بــه 
برنامــه ريــزی جــدی دارد و تــا زمانــی کــه 
ــد و  ــر نکن ــور تغيي ــاد کش ــت اقتص وضعي
گــردش مالــی صــورت نگيــرد شــاهد بــروز 
تحــول در بخش مســکن نيــز نخواهيــم بود.
ــوق،  ــب ف ــان مطل ــن بي ــر ضم ــرج رهب اي
دربــاره وضعيــت بخــش مســکن و ســاخت 
و ســاز در ســال جــاری، اظهــار کــرد: بخــش 
ــود  ــته در رک ــال گذش ــی دو س ــکن ط مس
ــر خــروج  ــی ب ــوده و فعــال نشــانه ای مبن ب
ــده نمــی شــود  ــن حــوزه دي از رکــود در اي
و نمــی تــوان پيــش بينــی کــرد کــه در ايــن 
شــرايط رکــود تــا کــی ادامــه خواهد داشــت.
انجمــن  مديــره  هيــات  عضــو  ايــن 
انبــوه ســازان بــا اشــاره بــه ايــن که برنامــه ای 
نيز از ســوی دولــت و وزارت راه و شهرســازی 
در راســتای ايجــاد تغييــر و تحــول در بخــش 
مســکن اعــالم نشــده اســت، خاطرنشــان کرد: 
تاميــن منابــع مالــی بــرای خريــد و ســاخت، 
اســتفاده از ابزارهايــی ماننــد معافيتــی مالياتــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــه کارهاي ــوارض از جمل و ع
مــی توانــد باعــث تحريــک بخــش مســکن 

شــود.
وی تصريــح کــرد: تــا زمانــی کــه وضعيــت 
اقتصــاد کشــور تغييــر نکنــد و گــردش 
مالــی صــورت نگيــرد شــاهد بــروز تحــول 
در بخــش مســکن نيــز نخواهيــم بــود، 
اضافــه کــرد: افزايــش ســقف تســهيالت در 
ــه ايــن کــه  ــا توجــه ب ســال گذشــته هــم ب
محدوديــت در ميــزان منابع وجــود دارد و در 
نتيجــه تعــداد تســهيالت در مقايســه بــا نيــاز 

ــش  ــن افزاي مســکن محــدود اســت بنابراي
تســهيالت نمــی تــوان پاســخگوی انباشــت 
تقاضــا طــی ســال هــای گذشــته باشــد چرا 
ــهيالت 100  ــن تس ــداد اي ــر تع ــه حداکث ک

ــود. هــزار فقــره خواهــد ب

ــته  ــال گذش ــی دو س ــکن ط ــش مس بخ
ــی  ــانه ای مبن ــال نش ــوده و فع ــود ب در رک
ــده  ــن حــوزه دی ــر خــروج از رکــود در ای ب
ــی  ــش بین ــوان پی ــی ت ــود و نم ــی ش نم
کــرد کــه در ایــن شــرایط رکــود تــا کــی 

ــت. ــد داش ــه خواه ادام

رهبــر در ادامــه بــه ميــزان ســود و همچنيــن 
مبلــغ اقســاط ايــن تســهيالت اشــاره و 
ــکن  ــان مس ــه متقاضي ــان کرد:هم خاطرنش
امــکان اســتفاده از ايــن تســهيالت را ندارنــد 
ــرا مبلــغ اقســاط بســيار ســنگين اســت  زي
بنابرايــن بايــد بــرای حــل معضــل مســکن 
بايــد برنامــه ريــزی جــدی صــورت بگيــرد.
ــرت  ــری از مهاج ــاز جلوگي ــوه س ــن انب اي
بــه کالنشــهرها را از اقدامــات موثــر عنــوان 
ــرت  ــد مهاج ــع باي ــرد:در واق ــه ک و اضاف
ايــن  کــه  بگيــرد  صــورت  معکــوس 
ــه  ــه وزارتخان ــکاری کلي ــد هم ــر نيازمن ام
ــاورزی،  ــاد کش ــد جه ــه مانن ــای مربوط ه
ــاون، کار و  ــارت، تع ــدن وتج ــت، مع صنع
رفــاه اجتماعــی و امــور اقتصــادی و دارايــی 
ــه صــورت  ــش ســرزمين ب ــا  آماي اســت ت
ــاه در ســايرمناطق  کامــل ايجــاد شــود و رف
ــه  ــدام ب ــراد اق ــا اف ــود ت ــاد ش ــور ايج کش

ــد. ــهرها نکنن ــه کالنش ــرت ب مهاج
ــا تاکيــد بــر ايــن کــه در کنــار برنامــه  وی ب
ــرای حــل  ــدت و مقطعــی ب ــاه م هــای کوت
ــی  ــه هاي ــن برنام ــه چني مشــکل مســکن، ب
نيــاز اســت، اظهــار کرد:نيــاز انباشــته مســکن 
بســيار ســنگين اســت، ســال 8۶ اعــالم شــده 
بــود طــی ده ســال بايــد پانــزده ميليــون واحد 
مســکونی ســاخته شــود) ســالی 1,5 ميليــون 
واحد(کــه از ايــن تعــداد چهار ميليــون واحد 
مســکن مهــر شــهری و روســتايی  اســت که 
البتــه هنــوز بــه طــور کامــل تکميــل نشــده و 

بــه متقاضيــان تحويــل داده نشــده اســت.
رهبــر دربــاره دريافــت ماليــات از خانــه های 
خالــی گفت:مشــکل ايــن اســت کــه توزيــع 
ــه درســتی صــورت  واحدهــای مســکونی ب
نگرفتــه بــه طــوری کــه شــايد تعــداد زيــادی 
ــوده و در  ــس ب ــکونی لوک ــای مس از واحده
مناطــق شــمالی شــهر قــرار داشــته باشــد بــه 
ــه  ــن ک ــرض اي ــا ف ــی ب ــر حت ــارت ديگ عب
تعــداد قابــل توجهــی واحــد خالی در کشــور 
وجــود داشــته باشــد توزيــع آن بــه صورتــی 
نيســت کــه کمــک چندانــی بــه حــل معضل 

مســکن کنــد.
ــو  ــن عض ــن، اي ــاد آنالي ــزارش اقتص ــه گ ب
هيــات مديــره انجمــن انبوه ســازان بــه هزينه 
بــاالی شناســايی واحدهای مســکونی اشــاره 
ــب اجــرای  ــد همــه جوان ــزود: باي کــرد و اف
ايــن طــرح ســنجيده شــود و بــه عنــوان مثال 
بــه طرحــی تبديــل نشــود کــه پــس از اجرای 
آن مشــخص شــود کــه نادرســت بوده اســت.

آیا رکود از بازار مسکن 
رخت خواهد بست؟

کن
مس
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بـرای سـال ها، امـالك تجـاری يـک دارايی 
جـذاب بـرای سـرمايه گذاران جهـان بـوده 
اسـت. هرچند پيش بينی می شود سـال ۲01۶ 
همچنـان يـک سـال قدرتمند بـرای امالك و 
مسـتغالت باشـد، نوسـان بازارهـای مالـی 
جهـان باعـث شـده سـرمايه گذاران در مورد 

ثبـات آينـده اين بـازار نگران باشـند.
به گزارش بيزينس اينسـايدر، بـه منظور درك 
بهتر نوسانات کنونی،  شـرکت CBRE )يکی 
از بزرگتريـن شـرکت های سـرمايه گذاری و 
امالك تجـاری دنيا( گزارشـی از عوامل موثر 
بـر نوسـانات بازارهـای جهانـی و تاثيـر آنها 
روی سـرمايه گذاری امـالك ارائه داده اسـت. 

چین
هـر چند در دو دهه گذشـته، رشـد اقتصادی 
سـريع چين به تقويت اقتصـاد جهانی کمک 
کرده اسـت، در سـال های اخير اين کشـور با 
کنـدی اقتصاد و ضعـف ارز مواجه شـده که 
موجـب شـده تا ايـن نگرانـی به وجـود آيد 
کـه ايـن رکود، رشـد و اقتصادهای خـارج از 

چيـن را تحت تاثير قـرار دهد.
بـرای مقابلـه با ايـن رکـود، سياسـت گذاران 
چينی به دنبال انتقال اقتصاد از سـرمايه گذاری 
صنايع سـنگين دولتـی و صادرات به سـمت 
رشـد پايدارتر نظير بازارهای سـرمايه داخلی، 
کارآفرينـی بخـش خصوصـی و خدمـات و 
مصـرف خانوارها هسـتند. در حالـی که اين 
گام هـا در دراز مدت موجب تقويت تقاضای 
امـالك تجاری در داخل کشـور خواهد شـد، 
برخـی معتقدنـد روی توانايـی دولـت بـرای 
تحريـک اقتصاد تاثير منفی خواهد گذاشـت. 

 
نفت

کاهـش قيمت نفـت به معنـای هزينـه کمتر 
مصرف کننـدگان در پمپ بنزيـن خواهد بود. 
امـا برای سـرمايه گذاران جهانـی، افت قيمت 
نفت موجب شـعله ور شـدن نگرانی هايی در 
ثبـات بـازار خواهد شـد. افت شـديد قيمت 

نفـت موجـب سـقوط چشـمگير هزينه های 
سـرمايه گذاری و ايجاد شوك در مناطق نفت 
 خيـز نظير عريسـتان و روسـيه خواهد شـد.
نفـت،  قيمـت  مجـدد  رشـد  علی رغـم 
متخصصـان بـر ايـن عقيده انـد کـه در آينده 
قيمـت نفـت مجـددا بـه سـطوح مشـاهده 
شـده در اواسـط سـال ۲014 بـاز خواهـد 
گشـت. عواملی همچون بازگشـت ايـران به 
بـازار و کاهش رشـد تقاضـا در چين و ديگر 
بازارهـای نوظهـور به کاهش نوسـانات بازار 

نفـت کمکـی نخواهـد کرد.
 

نگرانی های داخلی آمریکا
تصميم فـدرال رزرو برای افزايـش نرخ بهره در 
ماه دسـامبر با عکس العمل مثبتی از سوی بازار 
سـهام و بازارهای اوراق قرضه مواجه و موجب 

رشـد اقتصاد آمريکا شد. 
نوسـانات بازار سـهام در چين، باعث شده تا 4 
مرتبه افزايش نرخ بهره پيش بينی شـده توسـط 

فـدرال رزرو در سـال ۲01۶ بسـيار 
بلندپروازنه باشـد. خوشبختانه، 

بازار سـهام بـه خوبی بهبود 
يافته و متخصصان انتظار 

دارند تا فـدرال رزرو 
تنهـا دو مرتبـه 

سـال  در 
ی  ر جـا

بسـيار دشوار اسـت، خطرات سياسی قدرت 
بيشـتری برای کاهـش اعتماد سـرمايه گذاران 
دارنـد. بـرای مـدت زيـادی اروپـا بـه عنوان 
می شـد،  محسـوب  جهانـی  امـالك  مامـن 
ولـی چالش هـای سياسـی اخير )نظيـر ورود 
پناهجويـان از آفريقـا و خاورميانـه، حمالت 
در  ژوئـن  مـاه  همه پرسـی  و  تروريسـتی 
بريتانيـا( باعث شـده تا سـرمايه گذاران برنامه  
ديگـری را برای سـرمايه گـذاری در اين قاره 

انتخـاب کنند.

ارتباطات بیش  از حد
در حالـی کـه سـرمايه گذاران هيـچ زمانـی 
تـا ايـن حـد بـه داده هـای مفيـد دسترسـی 
نداشـته انـد، امـا ارتباطـات بيـش از حـد به 
عنـوان يـک عامـل موثـر در ايجـاد نوسـان 
در بازارهـای جهانـی شـناخته شـده اسـت. 
دسترسـی به مقادير وسـيع اطالعات بسياری 
روزانـه  نوسـانان  بـا  را  سـرمايه گذاران  از 

ی  هـا ر ا ز جهانـی تنها گذاشـته و يک با
طرز فکـر ارتجاعی ايجاد 
کـرده اسـت. عـالوه بـر 
اين، آمار و اطالعات، 
بـه  دسترسـی 
را  اطالعـات 
دموکراتيـزه 

ايجـاد  ارتباطـی  کـرده و يـک سيسـتم 
در  سـرمايه  نوسـان  پتانسـيل  کـه  می کنـد 
تشـديد  جهانـی  مقيـاس  در  را  دسـترس 

. می کنـد

عوامل موثر بر نوسانات بازارهای جهانی و 
تاثیر آنها بر سرمایه گذاری امالک

نـرخ بهـره را افزايـش دهـد.
 

سیاست
هر چند اندازه گيری اثرات اقتصادی سياسـت 
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مســئوالن اتحاديــه امــالك بار هــا بر ايــن امــر تاکيــد کرده انــد 
کــه هرگونــه معاملــه ملکــی بايــد بــا کــد رهگيــری انجــام شــود و 
بــدون ايــن کــد، معامــالت جنبــه قانونــی نــدارد، حتــی بــرای اجــاره 
نامه هــا هــم دريافــت کــد رهگيــری الزامــی اســت تــا بــه اين وســيله 

معامــالت ثبــت و قانونــی شــود.
الــف: ميــزان کميســيون در معامــالت اجــاره: حــق کميســيون بــرای 
هــر طــرف معاملــه يــک چهــارم اجــاره می باشــد و بــه ازای هــر يــک 
ميليــون تومــان رهــن مبلــغ ۳0 هــزار تومــان در مــاه اجــاره حســاب 
می شــود. بــه طــور مثــال اگــر شــما 5 ميليــون رهــن کامــل داشــته 
باشــيد 150 هــزار تومــان ميــزان اجــازه محاســبه شــده و معــادل يــک 

چهــارم ايــن مبلــغ يعنــی ۳7500 تومــان آن حــق مشــاوره اســت.
ب: ميــزان کميســيون در معامــالت خريــد قطعــی و واگــذاری دائمــی 

بــه ايــن شــرح اســت:
1- برای خريــد خانه يــا واحــد مســکونی مســتقل )آپارتمــان( تــا ۳0 

ميليــون تومــان از هــر طــرف معاملــه نيــم درصــد مبلــغ معامله
۲- بــرای معامــالت امــالك از ۳0 ميليــون تومــان تا 50 ميليــون تومان 
عــالوه بر نيــم درصــد اول، 75 صــدم درصــد و بــرای مــازاد آن نيــم 

درصــد از هرطــرف معامله
ــان،  ــون توم ــا 100 ميلي ــان ت ــون توم ــرای معامــالت از 50 ميلي ۳- ب
بــرای ۳0 ميليــون تومــان اول نيــم درصــد، مــازاد آن تــا 50 ميليــون 
تومــان 75 صــدم درصــد و بــرای مــازاد آن تــا 100 ميليــون تومان نيم 

درصــد کارمــزد از هرطــرف معاملــه دريافــت می شــود.
4- بــرای معامــالت امــالك بيــش از 100 ميليــون تومــان، بــرای تــا 
ــدم  ــی آن ۲5 ص ــرای مابق ــای 1، ۲، ۳ و ب ــق بند ه ــون طب 100 ميلي
درصــد بــه عنــوان کارمــزد از هــر طــرف معاملــه دريافــت می شــود.
ــد  ــا خري ــاره ي ــرای اج ــر ب ــورد نظ ــان م ــا آپارتم ــه ي ــر خان  و اگ
را خودمــان پيــدا کــرده باشــيم بنگاه دار تنهــا می توانــد کارمــزد 
ــدازه نصــف  ــه ان ــوال ب ــه معم ــد ک ــت کن ــرارداد را درياف ــتن ق نوش
ــيمانی»  ــق پش ــه «ح ــرانجام اين ک ــت و س ــيون اس ــغ حق کميس مبل
در معامــالت مســکن جنبــه قانونــی نداشــته امــا بــرای جلوگيــری از 
ــه را در  ــرای معامل ــدت اج ــوان م ــدار» می ت ــنده و خري ــه فروش «دب
ــارت ديگــر در  ــه عب ــد کــرد. ب ــه صــورت محــدود قي ــه ب مبايعه نام
مبايعه نامــه بايــد قيــد شــود کــه معاملــه فــوق الذکــر تــا 10 روز اداری 
آينــده اعتبــار داشــته و پــس از گذشــت 10 روز معاملــه فســخ خواهد 
ــی  ــه قطع ــه انجــام معامل ــزم ب ــن مل ــب طرفي ــن ترتي ــه اي ــد و ب ش

خواهنــد شــد.

نحوه محاسبه کمیسیون 
معامالت خرید و اجاره مسکن

مزیت اصلی گردشگری سالمت...

جاذبه هــا و محرك هــای گردشــگری پزشــکی ايــن 
ــان  ــن درم ــی، محبوب تري ــور کل ــت. به ط ــور اس کش
مــورد تقاضای گردشــگران پزشــکی در آفريقــای جنوبی 
جراحــی زيبايــی اســت؛ امــا ايــن کشــور همچنيــن پيوند 
ــان  ــدی، درم ــی ارتوپ ــب، جراح ــی قل ــو، جراح عض
ــز  ــکی را ني ــاروری و دندان پزش ــای ب ــی و درمان ه چاق
ــته ای،  ــور برجس ــی به ط ــای جنوب ــد. آفريق ــه می ده ارائ
خصوصــا در زمينــه جراحــی پالســتيک رشــد کــرده و 
ــاالت متحــده  ــر از نصــف هزينه هــای اي ــه آن کمت هزين
اســت. بســته های پيشــرفته گردشــگری پزشــکی کشــور 
اغلــب شــامل اســپاها نيــز هســتند؛ به نحــوی کــه ممکن 
اســت گذرانــدن دوره آمادگــی قبــل از عمــل جراحــی يا 
دوره نقاهــت بعــد از عمــل در يــک اســپا را ارائــه دهنــد.
بازارهــای مهــم گردشــگری پزشــکی آفريقــای جنوبــی 
ــش و  ــان، اتري ــا، آلم ــر بريتاني ــی نظي ــورهای اروپاي کش
ايتاليــا هســتند؛ البتــه تعــداد رو بــه افزايشــی از بيمــاران 
نيــز از کشــورهای آفريقايــی در درجــه اول آفريقايی هــای 
مرفــه و جوامــع مهاجــری کــه در آفريقــا زندگــی 
ــن کشــور جــذب می شــوند. در حــوزه  ــه اي ــد ب می کنن
تندرســتی، گياهــان بومــی و آيين هــای شــفابخش ســنتی 
ــا درمان هــای اســپا در ايــن  آفريقــا به طــور فزاينــده ای ب
ــا تاالســوتراپی از  ــی ي کشــور ادغــام شــده اند. دريادرمان
درمان های شناخته شــده در بســياری از اســپاهای آفريقای 
ــد چشــمه آب گــرم مخصوصــا در  ــی اســت. چن جنوب
کيــپ تــاون غربــی در اين کشــور وجــود دارد کــه تاکنون 
اســپاها و تفرجگاه هــای تعطيالتــی زيــادی در اطرافشــان 
ــر  ــه روز ب ــن، روز ب ــر اي ــده اســت؛ عالوه ب تاســيس ش
ــزوده  ــور اف ــن کش ــوی اي ــای معن ــت اقامتگاه ه محبوبي
ــن،  ــای جايگزي ــا درمان ه ــن اقامتگاه ه ــود. در اي می ش
مديتيشــن، کارگاه هــای تندرســتی و آييــن معنــوی ارائــه 
می شــود. آفريقــای جنوبــی همچنيــن تعــداد بی شــماری 
ــا  ــپا ب ــد از اس ــا بازدي ــه در آنه ــپا دارد ک ــزورت اس ري
ــردی  ــف و طبيعت گ ــافاری، گل ــون س ــی چ فعاليت هاي
ــه در  ــت ک ــن اس ــم اي ــه مه ــت. نکت ــده اس ــب ش ترکي
آفريقــای جنوبــی اســپاها معمــوال در مجــاورت هتل هــا 
ــا  ــی آنه ــای بازارياب ــا از کمپين ه ــوند ت ــيس می ش تاس
منتفــع شــوند؛ بــه نحــوی کــه هتل هــا اغلــب، اســپاها را 
ــل در بســته های ســفر  ــات هت ــی از خدم ــوان جزئ به عن

ــد. ــه گردشــگران عرضــه می کنن ب

منبع: گردشگری سالمت در رويکردی جامع
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ــاله  ــر س ــال ۲004، ه ــی از س ــک جهان بان
ــا ســنجش «شــاخص  گزارشــی در رابطــه ب
ســهولت انجــام کســب وکار» منتشــر می کند 
کــه در آن کشــورهای جهــان از نظــر محيــط 
حقوقــی و اداری کســب وکار مــورد مقايســه 
ــد. شــاخص ســهولت انجــام  ــرار می گيرن ق
کســب وکار خــود از 10 شــاخص تشــکيل 
شــده اســت کــه يکــی از ايــن شــاخص ها، 

«تجــارت فرامــرزی» اســت.
«نماگــر تجــارت فرامرزی» رويکــرد جديدی 
اســت کــه بانــک جهانی بــا اســتفاده از روش 
ــا  شناســی جديــد زمــان و هزينــه مرتبــط ب
ــرای  ــی ب ــای الزام ــته از فرآينده ــه دس س
صــادرات و واردات، شــامل انطباق اســنادی، 
انطبــاق مــرزی و حمل ونقــل داخلــی را 
ــران در شــاخص  ــه اي ــد. رتب ــی می کن ارزياب
هــای ســال  طــی  فرامــرزی   تجــارت 
ــن اســت کــه  ــا ۲01۶ حاکــی از اي  ۲007 ت
ــاخص در  ــن ش ــران در اي ــه اي ــن رتب بهتري
ــه  ــت ک ــده اس ــت آم ــه دس ــال ۲007 ب س
ــه  ــور رتب ــن 175 کش ــته در بي ــران توانس اي
87 را بــه دســت آورد و بدتريــن رتبــه ايــران 
نيــز مربــوط بــه ســال ۲01۶ اســت کــه ايران 
ــه 1۶7 را به دســت  ــن 189 کشــور رتب در بي
ــه  ــرايطی اســت ک ــن در ش آورده اســت. اي
ــا ســال  ــران در ســال ۲01۶ در مقايســه ب اي
ــده و  ــه ش ــزل مواج ــه تن ــا 19 پل ۲015 ب
ايــن نشــان دهنده آن اســت کــه تجــارت بــا 
ايــران دشــوارتر شــده اســت. از ســويی رتبه 
ــن 189 کشــور،  ــران در ســال ۲015، از بي اي
148 بــوده اســت. دفتــر مطالعــات اقتصــادی 
ــی  ــس در گزارش ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
رويکــرد جديــد بــرای ارزيابــی فرآيند هــای 
ــی را  ــک جهان ــای بان ــاری در گزارش ه تج

بررســی کــرده اســت.
هزینه و زمان صادرات و واردات ایران

براسـاس اين گـزارش، ايران در سـال ۲01۶، 
نمـره ۳8/ ۳9 از مجموع 100 نمره را کسـب 
کـرده اسـت. ايـن شـاخص در سـال ۲01۶ 
براسـاس چنـد معيـار مـورد ارزيابـی قـرار 
گرفتـه کـه به اين شـرح هسـتند: زمـان الزم 
برای بررسـی مدارك صادراتی 159 سـاعت، 
زمـان معطلی کاالهای صادراتـی در مرز 107 
سـاعت و زمان الزم بـرای حمل ونقل داخلی 
کاالهای صادراتی 4۲ سـاعت، هزينه بررسـی 
هزينه هـای  دالر،   14۳ صـادرات  مـدارك 
مـرزی صـادرات 5۶5 دالر، هزينه حمل ونقل 
کاالهـای صادراتی در داخل کشـور 558 دالر 
اسـت. در مجمـوع زمـان مـورد نيـاز بـرای 
صـادرات يـک کاال در ايـران ۳08 سـاعت و 
هزينـه الزم برای طی ايـن فرآيند در مجموع 
1۲۶۶ دالر اسـت. در بخـش واردات، زمـان 
بـه  وارداتـی  مـدارك  بررسـی  بـرای  الزم 
ايـران ۲84 سـاعت، زمـان معطلـی کاالهـای 
وارداتـی در مـرز 148 سـاعت، زمـان الزم 
بـرای حمل ونقـل داخلـی کاالهـای وارداتی 
5۳ سـاعت، هزينـه بررسـی مـدارك واردات 
واردات ۶۶0  مـرزی  هزينه هـای  دالر،   197
دالر و هزينـه حمل ونقـل کاالهـای وارداتـی 
در داخل کشـور ۶00 دالر عنوان شـده است. 
در مجمـوع زمـان مـورد نيـاز بـرای واردات 
يـک کاال در ايـران 485 سـاعت و هزينه  الزم 
بـرای طـی ايـن فرآينـد 1457 دالر اسـت. 
همچنيـن در سـال ۲01۶ تعـداد اسـناد مورد 
نيـاز برای واردات يک کاال در ايران، 11 سـند 
و تعـداد اسـناد مورد نياز برای صـادرات يک 
کاال در ايـران، 9 سـند بوده اسـت که نسـبت 
بـه سـال ۲015، تعداد اسـناد بخـش واردات 

بـدون تغيير بـوده، اما بـه تعداد اسـناد بخش 
صـادرات دو سـند اضافه شـده اسـت.

سه مانع بر سر راه تسهیل تجارت
مادامـی کـه صحبـت از تجارت فرامـرزی به 
ميـان می آيد، ممکن اسـت اين سـوال مطرح 
شـود کـه چـرا تمرکـز دوبـاره بـر موضـوع 
تسـهيل تجـاری اهميـت دارد؟ پاسـخ به اين 
سـوال مـا را بـا سـه مانع بر سـر راه تسـهيل 
تجـاری آشـنا می سـازد کـه در ادامـه بـه آن 
پرداختـه خواهـد شـد. «تسـهيل تجـاری» و 
دسترسـی بـه بازارهـای بين المللـی از ديرباز 
بـرای همـه اقتصادهـا دارای اهميـت بـوده و 
از ايـن منظـر اقتصادهای در حال توسـعه نيز 
بـه شـکل خاصـی از سياسـت های خارجی 
تاثيـر می پذيرند. بـه عبارتی بدون دسترسـی 
بـه بازارهای بين المللـی کشـورهای در حال 
توسـعه بايـد اين محصـوالت را خودشـان و 
بـا هزينه هـای بـاال توليـد کننـد کـه ايـن امر 
بـه منزلـه خارج کـردن منابـع از فعاليت هايی 
اسـت که در آنها مزيت نسـبی دارند. بنابراين 
يـک نظـام تجـاری کـه بـه توليدکننـدگان 

بازوی پژوهشی مجلس تحلیل کرد

جایگاه ایران در تجارت فرامرزی

در مجمــوع زمــان مــورد نیــاز بــرای 
صــادرات یــک کاال در ایــران 308 ســاعت 
ــد در  ــرای طــی ایــن فرآین ــه الزم ب و هزین

مجمــوع 1266 دالر اســت

در مجمــوع زمــان مــورد نیــاز بــرای واردات 
ــه   یــک کاال در ایــران 485 ســاعت و هزین
ــد 1457 دالر  ــن فرآین ــی ای ــرای ط الزم ب

اســت

اقتصاد ایران
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کم هزينـه اجـازه می دهد بـازار خـود را فراتر 
از تقاضـای داخلـی گسـترش دهنـد، طبيعی 
اسـت کـه می توانـد فرصت های کسـب وکار 
را افزايـش دهـد. بنابراين تجـارت بين الملل 
می توانـد هـم بـرای اقتصادهای توسـعه يافته 
و هـم در حـال توسـعه منافعـی در بر داشـته 
باشـد. همچنيـن در بسـياری از اقتصادهـا، 
فرآيندهای ناکارآمد و ديوان سـاالری های غير 
ضـروری نيز بـه زمان و هزينه انطبـاق مرزی 
و اسـنادی می افزاينـد که خود سـبب افزايش 
می شـود. خارجـی  تجـارت   هزينه هـای 
براسـاس گـزارش بانـک جهانـی، «تسـهيل 
تجـاري» موضـوع مهمـی اسـت که بـه چند 
دليـل دوبـاره در کانـون توجـه قـرار گرفتـه 
است. اول به دليل موانع تعرفه ای و سهميه ای 
تجـارت  عمومـي  جريـان  در  به ويـژه  کـه 
موفقيت آميـز  دليـل  بـه  دارد.  وجـود  کاال 
بـودن موافقت نامه هـاي تجـاري چندجانبـه 
و ترجيحـي در کنـار بـه رسـميت شـناختن 
جهانـي مزايـاي تجـارت بين الملـل کمتـر از 

جدول1- جایگاه ایران در رتبه بندی شاخص سهولت انجام کسب وکار در گزارش های 2015 و 2016

گزارش 2016گزارش 2015

فاصله از اقتصاد فرضی پیشرو)از100(
رتبه ایران در جهان 

)از 189 کشور(

فاصله از اقتصاد فرضی پیشرو )از100(

رتبه ایران در جهان )از 189کشور(
میانگین خاورمیانه و ایران

میانگین خاورمیانه ایرانشمال آفریقا
و شمال آفریقا

جدول2- خالصه هزینه و زمان صادرات و واردات در ایران در نماگر تجارت فرامرزی در گزارش 2016

میانگین خاورمیانه و شمال آفریقاجمهوری اسالمی ایرانزمان/ هزینه

10765زمان صادرات: انطباق مرزی )ساعت(

565445هزینه صادرات: انطباق مرزی)دالر آمریکا(

15979زمان صادرات: انطباق اسنادی)ساعت(

143351هزینه صادرات: انطباق اسنادی )دالر آمریکا(

148120زمان واردات: انطباق مرزی)ساعت(

660549هزینه واردات: انطباق مرزی)دالر آمریکا(

284105زمان واردات : انطباق اسنادی )ساعت(

197385هزینه واردات : انطباق اسنادی)دالر آمریکا(

مأخذ: پایگاه داده های پروژه انجام کسب وکار

گذشـته اسـت. ايـن موضـوع باعـث شـده 
کـه سياسـت گذاران و بازرگانـان بـا توجـه 
بيشـتري بـر هزينه هـاي تجـارت بين المللي 
متمرکـز شـوند، هزينه هايـي کـه مي توانـد 
مانـع قابل توجهـي در مسـير تجـارت باشـد. 
مانـع عمـده بعـدي در مذاکـرات تجـاري 
چندجانبـه کـه بسـيار شـبيه بـه برنامه هـاي 
مبارزه با فقر اسـت، تسـهيل تجـارت جهاني 
مرتبط با محصوالت کشـاورزي شـامل همه 
انـواع محصـوالت حيوانـي و گياهي اسـت. 
سـه چهارم فقيرتريـن مـردم جهـان، به طـور 
مسـتقيم يا غيرمسـتقيم، به بخش کشـاورزي 
به عنوان منبع اصلي درآمدشـان وابسـته اند. در 
نتيجه سياسـت هايي که بخش کشـاورزي را 
تحـت تاثير قـرار مي دهند بر فقـر، نابرابري و 
در مجمـوع، بر رشـد اقتصـادي تاثير خواهند 
داشـت. ايـن در حالي اسـت کـه به طور کلي 
محصوالت کشـاورزي بيشـتر از بقيـه کاالها 
در معـرض مقررات گـذاري و کنترل از طرف 

دولت هـا هسـتند.

اخيـر  دهه هـاي  در  کـه  حالـي  در  سـوم، 
پژوهشـگران بـه مقاديـر زيـادي از داده هـاي 
اقتصاد خرد دسـت يافته انـد، برخي مطالعات 
متعـارف در مـورد شـرکت ها و مشـارکت 
آنهـا در بازارهـاي بين المللي به روز شـده که 
هزينه هاي قابل توجه تجارت را آشـکار کرده 
اسـت. بـدون ترديد پرداختن بـه امور مربوط 
بـه تجـارت بين المللي پرهزينه تـر از تجارت 
داخلي اسـت. بـراي مثـال، شـرکت هايي که 
بـه تجـارت بين المللـي مي پردازنـد تمايـل 
دارنـد بزرگ تـر و کارآمدتـر باشـند. عـالوه 
بـر ايـن، تمايل دارند سـرمايه و نيـروي ماهر 
بيشـتري به کار گرفته و دستمزدهاي باالتري 
پرداخـت کنند. همچنين شـواهد کافي درباره 
هزينه هـاي ثابـت ورود به بازارهـاي خارجي 
وجـود دارد، شـرکت هايي کـه در گذشـته به 
تجـارت بين المللـي پرداخته انـد بـه احتمـال 
خيلـي زيـاد دوبـاره بـه انجـام ايـن کار رو 

مي آورنـد.
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هدف گــذاری صادراتــی در ســال 95 نشــان 
بــرای  جديــدی  ســتون های  می دهــد، 
تجــارت خارجــی ايــران ديــده شــده اســت. 
به طوری کــه از مجمــوع حــدود ۶9 ميليــارد 
ــادرات،  ــرای ص ــده ب ــذاری ش دالر هدف گ
تنها ۲۲ ميليــارد دالر به صادرات پتروشــيمی 
و ميعانــات گازی اختصــاص يافتــه و مابقــی 
مربــوط بــه بخش هــای صنعتــی، کشــاورزی 

و خدماتــی اســت.
بــر ايــن اســاس قــرار اســت صــادرات کاال و 
خدمــات تــا پايــان ســال جــاری بــه حــدود 
۶9 ميليارد دالر برســد که 50 ميليــارد دالر آن 
مربــوط بــه بخــش کاال در ســه گــروه صنايع 
ــات گازی و  ــاورزی و ميعان ــادن، کش و مع
حــدود 19 ميليــارد دالر مربــوط بــه بخــش 
خدمــات اســت. امــا براســاس اين گــزارش، 
تحقــق ايــن ارقــام در صــادرات کشــور تــا 
پايــان ســال 95 ملزوماتــی نيز دارد. از ســويی 
ــز  ــع توســعه صــادرات ني مشــکالت و موان
ــرار  ــارت ق ــر تج ــان ام ــه متولي ــورد توج م
گرفتــه و در گــزارش منتشــر شــده از ســوی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بخشــی 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا نــگاه 
ــی  ــارت خارج ــت تج ــه وضعي ــی ب اجمال
ــا تاکيــد بــر صــادرات غيرنفتــی در  ايــران ب
ســال 94 در می يابيــم کــه تجــارت خارجــی 
کشــور 7 درصــد از لحــاظ وزن و 1۶ درصــد 
ــه مــدت مشــابه  از نظــر ارزشــی، نســبت ب
ســال قبــل، بــا کاهــش مواجــه بــوده اســت. 

اهداف کمی پیش بینی شده صادرات سال 95
ــده  ــی ش ــی پيش بين ــداف کم ــاس اه براس
ــال 1۳95،  ــات در س ــادرات کاال و خدم ص
رقــم 50 ميليــارد دالر برای صــادرات کاال در 
نظــر گرفتــه شــده کــه از مجمــوع ايــن رقــم 

پيش بينــی شــده، ۳8 ميليــارد دالر در بخــش 
صنايــع و معــدن، 7 ميليارد دالر صــادرات در 
بخــش ميعانــات گازی و 5 ميليــارد دالر نيــز 
ــده  ــی ش ــاورزی پيش بين ــش کش ــرای بخ ب
ــارد و  ــن از مجمــوع ۶8 ميلي اســت. همچني
775 ميليــون دالر رقــم پيش بينــی شــده برای 
ــات  ــش خدم ــهم بخ ــا، س ــه بخش ه کلي
ــرد،  ــر می گي ــی را در ب ــروه کاالي ــه 5 گ ک
 18 ميليــارد و 775 ميليــون دالر اســت.
ــی  ــروه کاالي ــزارش، 17 گ ــن گ ــه اي برپاي
منتخــب در بخــش صنايــع و معــادن بــرای 
ســال 95 از ســوی وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت اعــالم شــده کــه رقــم پيش بينــی 
ــن  ــه اي ــی ب ــف کاالي ــر ردي ــرای ه شــده ب
شــرح اســت: صنايع فلــزی و لــوازم خانگی 
بــه ميــزان ۶00 ميليــون دالر، انــواع خــودرو 
و قطعــات 500 ميليــون دالر، ماشــين آالت و 
تجهيزات صنعتــی 800 ميليــون دالر، صنايع 
بــرق و الکترونيــک ۳50 ميليــون دالر، فرش 
دســتباف 400 ميليــون دالر، صنايع نســاجی، 
پوشــاك، چــرم و کفش يــک ميليــارد و ۲50 
ــی و  ــی، داروي ــع غذاي ــون دالر، صناي ميلي
بهداشــتی ۳ ميليارد دالر، مــواد و محصوالت 
پتروشــيمی 1۶ ميليــارد دالر، معــدن و صنايع 
ــک  ــر ي ــون دالر، قي ــی 7 و 500 ميلي معدن
ميليــارد و 400 ميليــون دالر، مــواد شــيميايی 
يک ميليــارد و ۲00 ميليــون دالر، مصنوعات 
پالســتيکی يــک ميليــارد دالر، روغن صنعتی 
و پارافيــن ۳00 ميليــون دالر، رنــگ، رزيــن و 
چســب ۲00 ميليــون دالر، ســاير محصوالت 
شــيميايی ۶00 ميليــون دالر، صنايــع دســتی 
۳00 ميليــون دالر و ســاير کاالهــای غيرنفتی 
نيــز ۶00 ميليــون دالر پيش بينــی شــده 
ــرای  ــده ب ــی ش ــم پيش بين ــوع رق ــه مجم ک
صــادرات در بخــش صنعــت و معــدن، ۳8 

ميليــارد دالر اســت. همچنيــن بــر پايــه ايــن 
گــزارش، 5 گــروه کااليی منتخــب در بخش 
ــرای ســال 95 اعــالم شــده کــه  خدمــات ب
ــف  ــر ردي ــرای ه ــده ب ــی ش ــم پيش بين رق
ــرح  ــن ش ــه اي ــش ب ــن بخ ــی در اي کاالي
اســت: خدمــات رايانــه ای و اطالعاتــی ۲00 
ميليــون دالر، خدمــات ارتباطــی 75 ميليــون 
ــارد دالر،  ــل 4 ميلي ــات حمل ونق دالر، خدم
خدمــات گردشــگری 1۲ ميليــارد و خدمات 
ــون  ــارد و 500 ميلي ــی ۲ميلي ــی و مهندس فن
دالر هدف گــذاری شــده کــه رقــم کل 
پيش بينــی شــده بــرای بخــش خدمــات، 18 
ميليــارد دالر و 775 ميليــون دالر از مجمــوع 
۶8 ميليــارد دالر و 775 ميليــون دالر اســت.

الزامات توسعه صادرات در سال 95
همچنيــن در ادامــه ايــن گــزارش، يکســری 
الزامــات کالن و اجرايــی بــرای توســعه 
ــی در  ــات غيرنفت ــا و خدم ــادرات کااله ص
ــات  ــن شــده اســت. الزام ســال 1۳95 تدوي
ــادرات در  ــعه ص ــرای توس ــه ب ــی ک کالن
نظــر گرفتــه شــده شــامل «پذيــرش اولويــت 
ــری و  ــطوح تصميم گي ــه س ــد در کلي تولي
ســرمايه گذاری ها»، «تکريــم و ارج نهــادن 
در  ســرمايه گذار  و  ســرمايه گذاری  بــه 
بخش هــای مولــد اقتصــادی»، «هدايــت 
ــد  ــای مول ــه بخش ه ــی کشــور ب ــع مال مناب
و  معــدن  صنعــت،  به ويــژه  اقتصــادی 
سياســت گذاری تاميــن مالــی کشــور در ايــن 
زمينــه»، «تاميــن زيرســاخت های مــورد نيــاز 
بخــش توســط ســاير دســتگاه های اجرايــی 
ــازی  ــاالری، شفاف س کشــور»، «شايســته س
ــی  ــوب در تمام ــی خ ــم حکمران و تحکي
و  دولتــی  بخش هــای  و  دســتگاه ها 
فرادولتــی»، «جلوگيری از واردات غيررســمی 

اطلس صادراتی 95 ایران
وزارت صنعت ، معدن و تجارت در دوبخش کاال و خدمات منتشر کرد
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کاال بــه منظــور تشــويق و گســترش توليــد 
داخلــی بــه خصــوص توليــد صادرات گــرا»، 
«اصــالح قوانيــن مخــل توليــد و تجــارت در 
بخــش و ثبــات قوانيــن و مقــررات جــاری»، 
«حمايــت بخش هــای فرهنگــی و رســانه ای 
از توســعه صنعتــی کشــور و در نهايت بهبود 
ــای  ــش هزينه ه ــب وکار»، «کاه ــای کس فض
مبادلــه»، «نظــام ارزی مشــوق صــادرات 
ــا  ــب ب ــناور متناس ــرخ ارز ش ــت ن و مديري
تفــاوت نرخ هــای تــورم داخلــی و شــرکای 
اصلــی تجــاری»، «اصــالح نقايــص اجرايــی 
نظام هــای مالياتــی تاثيرگــذار بــر صــادرات»، 
بخش هــای  محــدود  منابــع  «تمرکــز 
ــدی  ــای تولي ــک ظرفيت ه ــد» و «تحري مول
بازارهــای  بــر  تاکيــد  بــا  صادرات گــرا 
آتــی»  هــای  ســال  در  آتيــه  خــوش 
ــی  ــات اجراي ــر الزام ــوی ديگ ــت. از س اس
ايــن برنامــه توســعه ای بــرای صــادرات 
ــع  ــی، رف ــن مال ــوق ها و تامي ــامل «مش ش
موانــع، ممنوعيت هــا و محدوديت هــا در 
زمينــه روانســازی صــادرات»، «تعرفه هــا 
زيرســاخت های  «تکميــل  ماليــات»،  و 
صادراتــی و زيرســاخت های لجســتيکی 
«بهبــود  امنيتــی»،  مرزهــای  در  به ويــژه 
فضــای کســب وکار» و «مديريــت صــادرات 

ــت. ــی» اس ــطح مل در س

مبلغ )میلیون دالر(بخش خدماتردیف

200خدمات رایانه ای و اطالعاتی1

75خدمات ارتباطی2

4/000خدمات حمل ونقل3

12/000خدمات گردشگری4

2/500خدمات فنی و مهندسی5

18/775جمع

68/775جمع کل بخش ها

اهداف  زیر بخشی صادرات کاال و خدمات در سال 1395

مبلغ )میلیون دالر(بخش صنایع و معادنردیف

600صنایع فلزی و لوازم خانگی1

500انواع خودرو و قطعات2

800ماشین آالت و تجهیزات صنعتی3

350صنایع برق و الکترونیک4

400فرش دستباف5

1/250صنایع نساجی، پوشاک، چرم و کفش6

3/000صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی7

16/000مواد و محصوالت پتروشیمی8

7/500معدن و صنایع معدنی9

1/400قیر10

1/200مواد شیمیایی11

1/000مصنوعات پالستیکی12

300روغن صنعتی و پارافین13

200رنگ، رزین و چسب14

600سایر محصوالت شیمیایی15

300صنایع دستی16

600/2سایر کاالهای غیرنفتی17

38000جمع کل

مبلغ )میلیون دالر(بخش میعانات گازی

7/000میعانات گازی

مبلغ)میلیون دالر(بخش کشاورزی

5/000کشاورزی



اگرچه طبق آنچه اعالم شده رشد گردشگری ايران دو برابر متوسط رشد جهانی است، اما سهم ايران 
از تعداد گردشگران جهان به نيم درصد هم نمی رسد.

«رشد گردشگری در ايران دو برابر متوسط رشد جهانی است»؛  اين خبر دست به دست می چرخد و 
در تفسير آن گفته شده «تعداد گردشگران خارجی کشور در دو سال گذشته 1۲ درصد رشد داشته و 
اين درحالی است که ميزان متوسط رشد جهانی گردشگران در همين مدت، کمی بيش از ۶ درصد 

بوده است».
در حالی که به زعم يک کارشناس آمار و برنامه ريزی ميراث فرهنگی و گردشگری، اين مقايسه و 

تفسير نمی تواند درست باشد.
اردشير اروجی، در تصحيح اين مقايسه ی اشتباه، با بيان اين توضيح که متوسط رشد جهانی گردشگری 
در اين دو سال حدود 4 درصد بوده و نه ۶ درصد، به ايسنا گفت: صنعت گردشگری در چند سال 
اخير به خاطر بحران اقتصادی و کاهش سطح درآمد مردم در کشورهای گردشگرفرست، رشد کمی 
داشته که البته درصد اين رشد در کشورهای مختلف به تناسب تعداد گردشگر، کم و زياد بوده است 

که گاه به 1۲ درصد و در برخی مواقع به کمتر از آن رسيده است.

با توجه به آماری که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از ورود 5.5 میلیون گردشگر خارجی به 
ایران ارائه کرده، این عدد سهم ناچیزی از یک میلیارد و 184 میلیون گردشگری را که سال 2015 در 

جهان سفر کردند، در برمی گیرد. در حقیقت سهم ما از گردشگران جهان 0.4 درصد است

وی اضافه کرد:  وقتی اعالم می شود گردشگری ايران در دو سال گذشته 1۲ درصد رشد داشته، بايد 
آگاه بود که اين عدد در مقايسه با تعداد گردشگران ورودی به کشور در دو سال گذشته حاصل شده 
و نه نسبت به رقم کلی گردشگران جهان و رشد جهانی آن. در واقع اين 1۲ درصد گويای يک رشد 

داخلی است که به ايران مربوط می شود.
اين پژوهشگر همچنين يادآور شد: کشورهايی که تعداد گردشگران کمتری دارند، معموال رشدشان 
بيشتر نمايش داده می شود، مثال وقتی ۲ ميليون نفر به 4 ميليون نفر می رسد، رشد 100 درصدی نيز 
حاصل می شود. در اصل وقتی تعداد گردشگران ورودی پايين است، آن 1۲ درصد، رشد بااليی را 
نشان نمی دهد و در مقايسه با 4 درصد رشد جهانی، رقم قابل توجهی نيست و مقايسه ی آن ها با 

يکديگر از نظر آماری نادرست است.
اروجی تاکيد کرد: با توجه به آماری که سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری از ورود 5.5 ميليون 
گردشگر خارجی به ايران ارائه کرده، اين عدد سهم ناچيزی از يک ميليارد و 184 ميليون گردشگری 
را که سال ۲015 در جهان سفر کردند، در برمی گيرد. در حقيقت سهم ما از گردشگران جهان 0.4 

درصد است.
مديرکل اسبق دفتر برنامه ريزی، آمار و اطالعات سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری همچنين گفت:   
درحال حاضر درست ترين و مهم ترين کار اين است که درصد رشد ساالنه را نسبت به اهداف ترسيم 
شده در چشم انداز ۲0 ساله، مقايسه و بررسی کنيم که چقدر از برنامه ها فاصله داريم؟ به نظر می رسد 
بايد روی سهم گردشگری ايران از گردشگران جهان و نسبت رشد آن در مقايسه با برنامه ی توسعه 

گردشگری کشور، حساسيت نشان دهيم و به اين مقايسه های اشتباه دلخوش نباشيم.

سهم واقعی ایران از گردشگری جهان؟!

ادامه از  صفحه31

رابطه اصولی بین گردشگران ...

درماني آنها در حال نهايي شدن مي باشد.

به عنوان متخصص و مسئول،    شما 
گردشگری  های  شرکت  فعاليت  نحوه 
سالمت را با مراکز درمانی چگونه ارزيابی 
می کنيد و چه انتظاری از اين مراکز داريد؟

هاي  ساخت  زير  که  اين  علت  به 
جديد  ها  شرکت  و  فرايندها  اجرائي، 
از  دقيقي  برآورد  توان  نمي  باشد  مي 
اين  ولي  آورد  عمل  به  آنها  عملکرد 
جلب  دنبال  به  بايستي  مي  ها  شرکت 
از  بيماران در وراي مرزهاي جغرافيائي 
مناسب  اطالع رساني  و  تبليغات  طريق 
و  پزشکی  های  توانمندی  از  واقعي  و 
جاذبه های گردشگری ما با ايجاد دفاتر 
نمايندگي،سايت ها و سامانه های اطالع 
رسانی... و ارائه خدمات مطلوب باشند.
در اين عرصه تعدادي از شرکت هاي ثبت 
شده اقدامات مناسبي را انجام داده اند که 
طبيعتاٌ بايد به شکل  همه جانبه حمايت 

شوند تا اين صنعت گسترش يابد.

  در شرايط کنونی که بخش اعظم ارائه 
خدمات گردشگری سالمت توسط دالالن 
غير کارشناس انجام می شود و ظاهرا روند 
گردشگری  های  شرکت  مجوز  صدور 
شده  متوقف  که  هاست  مدت  سالمت 
است. لطفا علت اين امر را توضيح دهيد؟

قبل از ابالغ شيوه نامه صدور گواهينامه 
صالحيت حرفه اي در گردشگري سالمت 
کشور،استان  راهبري  شوراي  توسط 
خراسان رضوي مطابق با بسته گردشگري 
سالمت مصوب استان اقدام مي کرد.که 
اين 14 شرکت ثبت شده ماحصل فعاليت 
کميته گردشگري سالمت استان  در چار 
چوب بسته گردشگری سالمت مصوب 
کارگروه گردشگری استان مي باشد. اکنون 
کشوري  جديد  نامه  شيوه  ابالغ  از  بعد 
شرکت هاي متقاضي و يا شرکت هاي 
که قبال تشکيل پرونده داده اند مي بايستي 
ها  درخواست  نامه  شيوه  همين  مطابق 
مجوز را از طريق اداره کل محترم  ميراث 
فرهنگي، گردشگری و صنايع دستی استان 

پي گيري نمايند.
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نايــب رئيــس شــورای ملــی زعفــران بــا بيــان ايــن کــه صــادرات طــالی ســرخ 
در دومــاه نخســت امســال نســبت بــه ســال قبــل کاهــش يافتــه اســت، داليــل 

احتمالــی ايــن موضــوع را تشــريح کــرد.
ــال جاری را  ــاه س ــت م ــران در ارديبهش ــادرات زعف ــار ص ــری آم ــا مي غالمرض
اعــالم کــرد و اظهارداشــت: در ارديبهشــت مــاه امســال حــدود 19 ميليــون دالر 
زعفــران از کشــور صــادر شــده اســت کــه ايــن عــدد نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال قبــل 14 درصــد افــت دارد.
وی بــا بيــان ايــن کــه در فرورديــن ماه امســال حــدود 15 ميليــون دالر زعفــران از 
کشــور صــادر شــده بــود کــه 10 درصــد نســبت بــه مدت مشــابه ســال 94 رشــد 
داشــت، گفــت: در دو ماهــه نخســت امســال حــدود ۳4 ميليــون دالر زعفــران از 
کشــور صــادر شــده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل نزديــک بــه 

4 درصــد افــت دارد.
نايــب رئيــس شــورای ملــی زعفــران، داليل کاهــش صــادرات 4 درصــدی طالی 
ســرخ را مــورد اشــاره قــرار داد و اضافــه کــرد: در ايــن زمينــه چند احتمــال وجود 
دارد؛ بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت قاچــاق زعفــران بــه کشــور افغانســتان از 

داليــل ايــن امــر باشــد.
ميــری بــا بيــان اين کــه در ارديبهشــت مــاه امســال حــدود 940 کيلوگــرم زعفران 
ــه افغانســتان صــادر شــده اســت، گفــت: احتمــال ايــن  بــه صــورت رســمی ب
وجــود دارد کــه عــالوه بــر ايــن صــادرات رســمی، مقــداری زعفــران نيــز بــه 

شــکل قاچــاق بــه افغانســتان رفتــه باشــد.
وی اضافــه کــرد: حــدود 8 ماهــی اســت کــه هندوســتان، عــوارض واردات طالی 
ــا  ــن افغانی ه ــرده و بنابراي ــا حــذف ک ــرای افغان ه ــن کشــور را ب ــه اي ــرخ ب س
می تواننــد بــدون پرداخــت عــوارض محصــول خــود را بــه هندوســتان صــادر 
کننــد درحالــی کــه ايرانی هــا بــرای انجــام صــادرات بــه هنــد بايــد حــدود ۳8 

درصــد عــوارض بپردازنــد.  
نايــب رئيــس شــورای ملــی زعفــران افــزود: از طرفــی در کشــور ما، دســتگاه های 
ــران  ــه فقــط کار صــادرات زعف ــدگان صــرف )کســانی ک مربوطــه از  صادرکنن
ــد و  ــذ می کن ــات اخ ــد( مالي ــری ندارن ــن کار ديگ ــز اي ــد وج ــام می دهن انج
آنــان را حــق العمــل کار در نظــر می گيــرد کــه هميــن مســاله باعــث دلســردی 

ــود. ــدگان می ش صادرکنن
ميــری بــا بيــان اين کــه چنيــن اتفاقاتــی فقــط در مشــهد رخ می دهد و همــکاران 
مــا در تهــران بــا مشــکالت فــوق مواجــه نيســتند، گفــت: از ديگــر احتماالتی که 
در ايــن زمينــه وجــود دارد، حــذف عربســتان از ليســت مشــتريان زعفــران ايــران 
اســت، چراکــه در ماه هــای شــعبان و رمضان مصرف طالی ســرخ در کشــورهای 

عربــی بــاال مــی رود امــا امســال مــا صادراتــی بــه  اين کشــور نداشــتيم.  
بــه گــزارش مهــر، وی، قيمت هــای انــواع زعفــران را در بــازار از 5 ميليــون و ۳50 
هــزار تومــان تــا ۶ ميليــون و 700 هزارتومــان اعــالم کــرد و ادامــه داد: نرخ هــای 

فــوق، قيمت هــای خريــد مــا از کشــاورزان اســت.    

کاهش 14 درصدی صادرات 

طالی سرخ ایران

ارزش )دالر(کشور

9,476,481امارات متحده عربي

2,579450چین

163,353هنگ کنگ

205658اسپانیا

247,477قطر

96,326کویت

85,812تایوان

100,530بحرین

83,864ایاالت متحده آمریکا

43,272انگلستان

45,462سنگاپور

67917عمان

20375مالزي

26131کانادا

30240عراق

13,125 سوئد

8,619 فیلیپین

7,030 نروژ

6,347 هلند

4558آلمان

2,589 ژاپن

1,690 عمان

1,650 پاکستان

1,622 جمهوري چک

780 آلمان

13,347,662جمع کل

آمار صادرات زعفران در  

دو ماهه اول سال 95

منبع:  اتاق بازرگانی تهران
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آی تــی  حــوزه  مشــاغل  شــک  بــدون 
در ســال هــای اخير مــورد توجه بســياری از 
صاحبــان کســب و کار در ايــران قــرار گرفته 
اســت. بايــد اذعــان کــرد کــه ايــن اســتقبال 
ــات و  ــاوری اطالع ــوزه فن ــمگير از ح چش
ارتباطــات کــه در جهــان نيــز نمــود عينــی 
عرصــه  پيشــرفت های  دليــل  بــه  دارد 
ــا شــتاب  ــاوری اســت کــه هــر لحظــه ب فن

بيشــتری صــورت می گيــرد.
در ســال هــای گذشــته نيازهايی که مشــاغل 
ــه روز کــردن تجهيــزات و  ــرای ب مختلــف ب
صرفه جويــی در زمــان و هزينــه بــه خدمات 
حــوزه تکنولــوژی داشــته اند، موجــب شــده 
ــزوم اســتفاده از متخصصــان در  ــا ل اســت ت
ــن  ــد. از همي ــش ياب ــز افزاي ــوزه ني ــن ح اي
ــاوری  رو گســترش ايجــاد علــوم حــوزه فن
اطالعــات و ارتباطــات در مراکز دانشــگاهی 
ــرای  ــی ب ــر تالش ــای اخي ــال ه ــز در س ني
پاســخ دادن بــه ايــن دســت از نيازهــا بــوده 

رشد فرصت های شغلی آی تی در ایران

تغییرات فرصت های شغلی در حوزه آی تی هر سال نسبت به سال گذشته

20152014201320122011سال

میزان تغییرات ساالنه 
523230359)درصد(

جدول مقایسه حقوق در کشورهای مختلف در سال 94  

رشته های مهندسی
میانگین درامد ماهانه 

در ایران
)دالر(

میانگین درامد ماهانه 
در چین
)دالر(

میانگین درامد ماهانه 
در دبی
)دالر(

میانگین درامد ماهنامه در 
هند)دالر(

میانگین درآمد ماهانه در 
انگلیس
)دالر (

668131826274283711مهندسی برق
600197827024423628مهندسی مکانیک 
567176026964864028مهندسی نرم افزار 

*حقوق ها در جدول با احتساب نرخ ارز مبادالتی به مبلغ 30 هزار ریال به دالر تبدیل شده اند.

اســت. بــر هميــن اســاس بررســی آخريــن 
ــز  ــک مرک ــده از ي ــت آم ــات به دس اطالع
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــن نش ــتخدامی آنالي اس
ــراح وب  ــزار و ط ــر، نرم اف ــدس کامپيوت مهن
از جملــه محبــوب تريــن شــغل های حــو زه 
ــن  ــران اســت. براســاس آخري ــی در اي آی ت
اطالعــات از داده هــای آمــاری ســايت «ايران 
تلنــت» فرصت هــای شــغلی ايجــاد شــده در 
حــوزه تکنولــوژی در ســال هــای اخيــر بــا 
ــوده اســت  ــه رشــدی مواجــه ب ــد رو ب رون
کــه بــر اســاس آن به طــور ميانگيــن در 
ــغلی در  ــای ش ــته فرصت ه ــال گذش 5 س
حــوزه آی تــی در هــر ســال به طــور ميانگين 
ــه  ــا رشــدی حــدود ۳5 درصــد نســبت ب ب
ســال قبــل مواجــه بــوده اســت. بــر اســاس 
ايــن اطالعــات در ســال 94 )۲015ميــالدی( 
فرصت هــای شــغلی ايجــاد شــده در حــوزه 
آی تــی بــا 5۲ درصــد رشــد نســبت به ســال 

قبــل از آن افزايــش يافتــه اســت.

همچنيــن اطالعــات به دســت آمــده از مرکز 
اســتخدامی نشــان مــی دهــد کــه باالتريــن 
ــر-  ــدس کامپيوت ــه مهن ــوط ب ــتمزد مرب دس
ــور  ــوق به ط ــا حق ــراح وب ب ــزار و ط نرم اف
ــاه اســت.  ــال در م ــون ري ــن ۳۶ ميلي ميانگي
همچنيــن بيشــترين تقاضــا بــرای شــغل های 
تکنولــوژی متعلــق به شــهر تهــران و اطراف 
آن اســت کــه بــا اختــالف زيــادی بيشــترين 
و  دارد  شــغل ها  ايــن  بــرای  را  تقاضــا 
شــهر های اهــواز و عســلويه و اصفهــان بــه 
ــد.  ترتيــب در رتبه هــای بعــد قــرار می گيرن
همچنيــن بــر اســاس آمارهــای مربــوط بــه 
مقايســه حقــوق و دســتمزد در کشــورهای 
مختلــف ميانگيــن درآمــد ماهانــه يــک 
مهنــدس نرم افــزار در ايــران 5۶7 دالر اســت 
کــه در مقايســه بــا ميانگيــن درآمــد هميــن 
شــغل در کشــورهای چيــن، امــارات، هنــد و 

انگليــس بســيار کمتــر اســت.
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يـک موسسـه انگليسـی با اشـاره بـه جذب 
۳.49 ميليـارد دالر سـرمايه گـذاری خارجـی 
توسـط ايـران در سـه ماهـه نخسـت ۲01۶ 
اعـالم کـرد ايران پـس از امارات و عربسـتان 
گـذاری  سـرمايه  جـذب  کانـون  سـومين 
خارجـی در خاورميانـه طـی ايـن دوره بوده 

است.
موسسـه انگليسی اف دی آی اينتليجنس طی 
گزارشـی اعـالم کرد لغـو تحريم هـای ايران 
و ادامـه تقويت اقتصاد اين کشـور ايران را در 

يک روند رشـد ۳ سـاله قرار داده اسـت.
ايـن گـزارش افـزود: مـا شـاهد يـک رونـد 
افزايشـی در سـرمايه گـذاری خارجـی در 
ايـران در فاصله ژانويـه ۲01۳ تا مارس ۲01۶ 
بـوده ايم. در طول سـال ۲01۳، ايران ۳ پروژه 
سرمايه گذاری مسـتقيم خارجی جذب کرد، 
رقمـی کـه در سـال ۲014 بـه 8 و در سـال 

۲015 بـه 9 مـورد افزايـش يافت.
 ،۲01۶ سـال  نخسـت  ماهـه   ۳ طـول  در 
گـذاری  سـرمايه  پـروژه   ۲۲ شـاهد  ايـران 
مسـتقيم خارجـی بـوده کـه باالتريـن نـرخ 
سـرمايه گـذاری در يـک بـازه سـه ماهـه از 

سـال ۲00۳ بـوده اسـت.
تعـداد فرصـت هـای شـغلی و هزينـه هـای 
سـرمايه ای نيز بين سـال های ۲01۳ تا ۲01۶ 
افزايش داشـته اسـت. در سـال ۲01۳، حدود 
۳5۲ فرصـت شـغلی با هزينه سـرمايه ای 79 
ميليـون دالری ايجـاد شـد کـه ايـن رقـم در 
سـال ۲014 به ۲7۳۲ فرصت شـغلی و هزينه 

سـرمايه ای 1,۶7 ميليارد دالر رسـيد.
هرچنـد در سـال ۲015، اقتصاد ايران شـاهد 
افزايـش هزينـه سـرمايه ای 48,08 درصـدی 
بـود، امـا سـه ماهـه نخسـت ايـن سـال از 
ايـن جهـت قابـل توجـه بـود که نتوانسـت 
مسـتقيم  گـذاری  سـرمايه  پـروژه  هيـچ 
خارجـی ای را جـذب نمايد. امـا در عوض، 
در ۳ ماهـه نخسـت سـال ۲01۶، ۲۲ پـروژه 

سـرمايه گذاری مسـتقيم خارجـی در اقتصاد 
ايـران گـزارش شـده کـه با سـرمايه گـذاری 
۳,49 ميليـارد دالری، 5۳7۶ فرصـت شـغلی 

ايجـاد کرده اسـت.
اين افزايش سـرمايه گذاری در ايران بين سـه 
ماهه نخسـت ۲015 و ۳ ماهه نخسـت ۲01۶ 
همراسـتا بـا رشـد 15,۲4 درصـدی سـرمايه 
گـذاری کلی در خاورميانـه در اين بازه زمانی 

است. بوده 
در سـه ماهـه نخسـت ۲015،  ايران مشـترکا 
بـه همـراه سـوريه در آخريـن رتبـه جـذب 
سـرمايه گذاری مسـتقيم خارجـی در منطقه 
خاورميانـه قرار داشـت. امـا در نتيجه افزايش 
ايـن  سـرمايه گـذاری هـا در سـال ۲01۶، 
کشـور هم اکنون پس از امارات و عربسـتان، 
رتبه سـوم را در ميان 1۲ کشـور منطقـه دارد.
بـورس تهـران در سـه ماهـه نخسـت سـال 
۲01۶، ۳۶,۳۶ درصـد کل سـرمايه گـذاری 
انجام شـده در ايـن دوره و 40,47 درصد کل 
سرمايه گذاری مسـتقيم خارجی جذب شده 
بـه اقتصاد ايـران از ژانويـه ۲01۳ تاکنون را به 

خـود اختصاص داده اسـت.
به گـزارش تسـنيم، تحريم های غـرب عليه 
ايـران کـه در ژانويـه ۲01۶ لغو شـد، درهای 
اقتصاد اين کشـور را مجددا به روی سـرمايه 
گـذاری خارجـی در بخـش هـای مختلـف 
نظير خدمـات مالی، محصـوالت الکترونيک 
و انـرژی های تجديد پذير گشـود. مهمترين 
کشـورهايی کـه در اين بـازه زمانـی در ايران 
سـرمايه گـذاری کـرده انـد، کـره جنوبـی و 
آلمـان هسـتند کـه مجموعـا ۲,15 ميليـارد 
گـذاری سـرمايه  ايـران  اقتصـاد  در   دالر 
نموده اند. اين روند افزايشـی نشـان می دهد 
کـه ترميـم اقتصـادی ايران قـرار اسـت ادامه 
داشـته باشـد و شـرکت هـای ديگـری نيـز 
نسـبت به سـرمايه گذاری های آينـده در اين 

کشـور ابـراز تمايل نمـوده اند.

ایران سومین کانون جذب 

سرمایه گذاری خارجی در خاورمیانه

مديــرکل تجهيــزات و ملزومــات 
پزشــکی ســازمان غــذا و دارو 
گفــت: بســته های حمايتــی بــرای 
صادرکنندگان تجهيزات پزشــکی 
در نظــر گرفته شــده اســت تــا در 
بازارهــای جهانــی حضــور پ يــدا 

کننــد.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگزاری 
صــدا و ســيما بــه نقــل از روابــط 
عمومــی ســازمان غــذا و دارو؛ 
ــا اعــالم  ــر محمــود بيگلــر ب دکت
ــياری از  ــزود: بس ــر اف ــن خب اي
تجهيــزات پزشــکی توليــد ايــران 
بازارهــای  بــه  ورود  شــرايط 
بايــد  ولــی  دارد  را  جهانــی 

ــود. ــم ش ــترهای آن فراه بس
وی از انجــام مانورهــای نظــارت 
بــر عرضــه ملزومات پزشــکی در 
ســطح کشــور در اواخــر مــرداد و 
مــاه هــای بهمــن و اســفند خبــر 
داد و گفــت: صــادرات تجهيزات 
مهمتريــن  از  يکــی  پزشــکی 
برنامــه هايــی اســت کــه امســال 
ــن  ــرای اي ــی ب ــروه خاص کارگ
موضــوع در نظــر گرفتــه ايــم تــا 
بتوانيــم موفقيــت هــای بيشــتری 
در ايــن زمينــه بــه دســت آوريــم.
دکتــر بيگلــر افــزود: از مهمتريــن 
موضوعاتــی کــه در جلســات 
ــر  ــورهای ديگ ــا کش ــترك ب مش
مطــرح مــی شــود صــادرات 
آن  بــه  پزشــکی  تجهيــزات 
کشــورها و انتقــال تکنولــوژی به 

اســت. کشــورمان 

صادرکنندگان تجهیزات 

پزشکی بسته های حمایتی 

دریافت می کنند



44

13
95

اه 
ر م

تیـ
 -5

46
اره

شم

سـرمايه گـذاری مسـتقيم خارجـی در ايـران طـی سـال ميالدی گذشـته با 
کاهـش ۲.۶ درصـدی نسـبت به سـال قبل از آن مواجه شـد و بـه ۲ ميليارد 

و 50 ميليون دالر رسـيد.
بـه گـزارش تسـنيم، جديدترين گـزارش سـرمايه گذاری مسـتقيم خارجی 
آنکتـاد نشـان می دهد سـرمايه گذاری مسـتقيم خارجی در ايران طی سـال 

۲015 کاهش داشـته اسـت.
بر اسـاس برآوردهای کنفرانس تجارت و توسـعه سـازمان ملل ۲ ميليارد و 
50 ميليـون دالر سـرمايه گذاری مسـتقيم خارجی در ايران طی سـال ۲015 
انجام شـده اسـت که اين رقم نسـبت به سـال قبل از آن ۲,۶ درصد کاهش 

است. داشته 
طی سـه سـال گذشـته و با وجود جدی شـدن مذاکرات هسـته ای و اجرای 
توافـق موقت هسـته ای سـرمايه گـذاری مسـتقيم خارجی در ايـران نه تنها 

افزايـش نيافتـه بلکه رونـدی نزولی را طی کرده اسـت.
در سـال ۲01۲ بالغ بر 4 ميليارد و ۶۶۲ ميليون دالر سـرمايه گذاری مسـتقيم 
خارجـی در کشـور انجام شـده بود که ايـن رقم در سـال ۲01۳ به ۳ ميليارد 
و 50 ميليون دالر، در سـال ۲014 به ۲ ميليارد و 105 ميليون دالر و در سـال 

۲015 به ۲ ميليارد و 50 ميليون دالر کاهش داشـته اسـت.
بـا وجـود افـت ۲,۶ درصدی سـرمايه گـذاری مسـتقيم خارجی در کشـور 
طی سـال ۲015 سـرمايه گذاری مستقيم ايران در کشـورهای ديگر رشد 5۶ 
درصدی داشـته و به 1۳9 ميليون دالر رسـيده اسـت. سرمايه گذاری مستقيم 

خارجـی ايـران در سـال پيـش از آن 89 ميليون دالر اعالم شـده بود.
مجموع سـرمايه گذاری مسـتقيم خارجی انجام شـده در ايران از ابتدای تهيه 
گـزارش هـای آنکتاد تا پايان سـال ۲015 بالغ بر 45 ميليـارد 97 ميليون دالر 
بـوده اسـت. مجموع سـرمايه گذاری مسـتقيم خارجی ايران در کشـورهای 

ديگـر در ايـن دوره نيز ۲ ميليارد و 455 ميليون دالر برآورد شـده اسـت. 
بـر اسـاس ايـن گـزارش ارزش پـروژه هـای سـبز اعـالم شـده بـرای 
سـرمايه گـذاری در ايـران طی سـال ۲015 بالـغ بر ۲ ميليـارد و 47۳ ميليون 
دالر بوده اسـت که 9 پروژه را شـامل می شـود. در سـال پيش از آن ارزش 
اعـالم شـده 8 پـروژه سـبز در ايـران 1 ميليـارد و ۶71 ميليـون دالر گزارش 

شـده بود.
تعـداد پـروژه های سـبز اعالم شـده برای سـرمايه گـذاری ايـران در خارج 
طـی سـال ۲015 بالـغ بـر 10 پـروژه و ارزش آن هـا ۳۲۲ ميليـون دالر بوده 
اسـت. ارزش و تعـداد ايـن پروژه ها در سـال پيش از آن بـه ترتيب 4 پروژه 

و ۳8۲ ميليـون دالر اعالم شـده بود.
ارقـام اعـالم شـده سـرمايه گـذاری در پـروژه هـای سـبز مربوط بـه برنامه 
ريـزی هـای انجـام شـده برای سـرمايه گذاری اسـت که لزومـا محقق نمی 

شود.

کاهش 2/6 درصدی در 2015

افت سرمایه گذاری خارجی در ایران 3 ساله شد

ميانگين  برابر  چهار  ايران  در  گمرکی  رويه های  تعداد 
رويه های گمرکی در کشورهای جهان است.

به گزارش اقتصادنيوز، تعدد رويه های گمرکی در ايران 
همواره مورد انتقاد بخش خصوصی و برخی مسووالن 
بوده است. گمرك ايران در گزارشی اعالم کرده: «ميانگين 
رويه های گمرکی در کشورهای دنيا چهار  رويه است، 
حال آنکه در کشورمان 1۶ رويه گمرکی با قوانين خاص 

و معافيت های مختلف اعمال می شود.»
بخش خصوصی همواره از اين تعدد رويه های گمرکی که 
تجارت را دشوار می کند گاليه کرده اند. مسووالن گمرك 
نيز مکررا از تعدد رويه های گمرکی که به سوءاستفاده 
افراد سودجو از معافيت های موجود منجر می شود انتقاد 
کرده اند. از جمله اين انتقادها، سخنان مسعود کرباسيان، 
روزهای  آخرين  در  که  است  ايران  گمرك  کل  رئيس 
فروردين ماه سال جاری، در اين باره خاطر نشان کرد: 
«هم اکنون ۲0 سازمان همجوار با گمرك کار می کنند و 
تنوع رويه های گمرکی در کشورهای ديگر دنيا بين ۲ تا ۳ 
مورد است )صادرات، واردات و ترانزيت( در حالی که ما 
در کشورمان با 1۲ رويه گمرکی روبه رو هستيم )بازارچه 
مرزی، منطقه ويژه، منطقه آزاد، پيله وری،  ته لنجی و...( 
و با قوانين، کنوانسيون ها و تعدد رويه هايی که داريم بايد 
عمل کنيم، تعدد عوارض دريافتی ما ۳۳ مورد است و 
۲۲ سازمان به ما در امر تجارت خارجی مجوز می دهند.»

را  ايران  در گزارش گمرك  ارائه شده  ادامه تصوير  در 
می بينيد که به مقايسه تعداد رويه های گمرکی موجود در 

ايران و برخی کشورها پرداخته است.

رویه های گمرکی ایران 4 

برابر میانگین جهانی
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بانک جهانی در تازه ترين گزارش چشم انداز اقتصادی خود، با تصحيح منفی 1,4 
درصدی، رشد GDP  ايران در سال ۲01۶ را معادل 4,4 درصد پيش بينی کرد، 
اما در عين حال لغو تحريم ها عليه ايران را عامل اصلی رشد اقتصادی خاورميانه 

در سال ۲01۶ برشمرد.
به گزارش بانک جهانی، اين نهاد بين المللی پيش بينی خود را از رشد اقتصاد 
جهانی در سال ۲01۶ از ۲,9 درصد به ۲,4 درصد کاهش داد. اين جابجايی ناشی 
از رشد ضعيف در اقتصادهای توسعه يافته، قيمت های پايين کاالهای اساسی، 

ضعف در مبادالت تجاری و کاهش جريان های سرمايه بوده است. 
بر اساس آخرين به روزرسانی گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی، بازارهای 
نوظهور صادرکننده کاالهای اساسی و اقتصادهای توسعه يافته در تالش برای 
وفق دادن خود با قيمت های پايين نفت و ديگر کاالهای اساسی هستند و اين 
موضوع 40 درصد از تصحيح نزولی به حساب می آيد. پيش بينی شده است 
رشد اقتصادی در اين کشورها در سال جاری تنها 0,4 درصد افزايش يابد که 
نسبت به پيش بينی رشد 1,۲ درصدی چشم انداز ماه ژانويه افتی محسوس را 

نشان می دهد. 
جيم يانگ کيم، رئيس بانک جهانی اعالم کرد: «رشد کند تاکيد می کند که اين 
موضوع تا چه حد برای کشورهايی مهم است که از سياست هايی پيروی  می کنند 
تا رشد اقتصادی را تقويت کرده و شرايط زندگی را بهبود بخشند. رشد اقتصادی 
همچنان به عنوان مهمترين عامل کاهش فقر محسوب می شود و به همين دليل 
است که ما نگران اين هستيم که در کشورهای در حال توسعه صادرکننده 

کاالهای اساسی به دليل قيمت های پايين کاالها رشد اقتصادی کند شود.»
بانک جهانی در گزارش خود همچنين پيش بينی کرده که رشد اقتصادی در 
منطقه خاورميانه در سال ۲01۶ معادل ۲,9 درصد باشد. اين در حالی است که 
اين ميزان 1,1 درصد کمتر از رشد پيش بينی شده در چشم انداز ماه ژانويه بوده 
است. اين تعديل نزولی به دليل کاهش قيمت متوسط نفت در سال جاری و 
رسيدن آن به 41 دالر برای هر بشکه بوده است. عامل اصلی بهبود نسبی رشد 
منطقه در سال ۲01۶،  بهبود قدرتمند جمهوری اسالمی ايران پس از لغو تحريم ها 

در ماه ژانويه بوده است. 
پيش بينی شده با رشد قيمت متوسط نفت در سال ۲017، رشد اقتصادی منطقه 
در سال ۲017 به ۳,5 درصد برسد. در سال ۲01۶، ليبی با پيش بينی رشد 14 
درصدی بيشترين رشد و کويت با پيش بينی رشد GDP معادل 1,۳ درصد 

کمترين رشد اقتصادی منطقه را از نظر بانک جهانی خواهند داشت.
بانک جهانی در گزارش خود همچنين رشد GDP ايران را در سال ۲01۶ معادل 
4,4 درصد پيش بينی کرده که نسبت به چشم انداز قبلی اين بانک در ماه ژانويه 
1,4 درصد کاهش داشته است. همچنين پيش بينی بانک جهانی از  رشد اقتصادی 
ايران در سال های ۲017 و ۲018 به ترتيب 4,9 درصد و 4,7 درصد بوده است.

پیش بینی بانک جهانی از 

رشد اقتصادی جهان  و ایران

و  دارويــی  غذايــی،  صنايــع  مديــرکل 
بهداشــتی وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
از صــادرات بيــش از دو ميليــارد و ۲00 
ــور در  ــذای کش ــت غ ــون دالری صنع ميلي

ــر داد. ــته خب ــال گذش س
ــدی  ــزان،  مه ــزاری مي ــزارش خبرگ ــه گ ب
صادقــی نيارکــی مديــرکل صنايــع غذايــی، 
دارويــی و بهداشــتی وزارت صنعــت، معــدن 
ــگاه در  ــزار بن ــود 11 ه ــه وج ــارت ب و تج
حــوزه صنايــع غذايــی، دارويــی و بهداشــتی 
در ايــران اشــاره کــرد و افــزود: ايــن تعــداد 
15 درصــد مجمــوع صنعت ســاخت کشــور 
را بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه بخــش 
عمــده ای از ايــن صنايــع کوچک و متوســط 

. هستند
وی تصريــح کــرد: بــرای مثــال در صنعــت 
ــت ســازی  ــن ظرفي ــون ت ــذا 100 ميلي غ
ــا  ــن واحده ــی از اي ــا خيل ــه ام انجــام گرفت
بــا ظرفيــت پائيــن در حــال توليــد هســتند. 
ــر اقتصــادی  ــن و غي ــاس پايي ــد در مقي تولي
موجــب افزايــش هزينه هــای بنگاه هــای 

توليــدی می شــود.
ايــن مقام مســئول در وزارت صنعــت، معدن 
ــای  ــياری از واحده ــت: بس ــارت گف و تج
ــط از  ــط و متوس ــک، متوس ــدی کوچ تولي
مشــکالت ســاختاری از قبيــل نداشــتن 
نيــروی انســانی ماهــر، بــازار فــروش، تأمين 
مــواد اوليــه، ســرمايه در گــردش، تکنولوژی 

ــد. ــج می برن ــی و... رن قديم
ــا توجــه  ــادآور شــد: ب ــی ي ــا رک صــادق ني
بــه برنامــه ريزی هــای صــورت گرفتــه 
اميــد مــی رود تــراز صــادرات حــوزه صنايــع 
غذايــی، دارويی و بهداشــتی کشــور در ســال 

95 مثبــت شــود.

صادرات2 میلیارد دالر مواد 

غذایی کشور در سال گذشته
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نشريه فوربس طبق روال هر سال فهرست بزرگ ترين شرکت های جهان که سهامشان به 
عرضه عمومی رسيده است را اعالم کرد.

براساس رتبه بندی فوربس، بانک های چينی با وجود کاهش رشد اقتصادی در اين کشور، 
سه رتبه برتر اين فهرست را به خود اختصاص داده اند.

اين رتبه بندی براساس يک نمره که ترکيبی است از 4 معيار مختلف تهيه شده است. اين 
4 معيار شامل ميزان درآمد، سود، دارايی و ارزش بازاری شرکت است. فوربس در سال 
۲01۶، شرکت های سهامی عام را در ۶۳ کشور دنيا مورد بررسی قرار داده  است. درآمد 
اين شرکت ها در مجموع، ۳5 تريليون دالر، سود  آنها 4/ ۲ تريليون دالر، دارايی هايشان 
1۶۲ تريليون دالر و ارزش بازارشان 44 تريليون دالر ارزيابی شده  است. کاهش قيمت 
کاالها و کاهش ارزش سهام در بازارهای آمريکا، چين و کشورهای ديگری که بازار 
کسب وکار و سهامشان متحمل آسيب شده، باعث افت 4 معيار مورد ارزيابی نسبت به 
سال ۲015 شده  است. در مجموع ارزش بازاری شرکت ها 8 درصد نسبت به سال گذشته 
افت داشته است.اولين شرکت بزرگ جهان با ارزش بازاری 198 ميليارد دالر «بانک صنعتی 
و بازرگانی چين» )ICBC(  است. اين بانک جزو بانک های اصلی چين است و زمينه 
فعاليتش در زمينه خدمات تجاری و سرويس های مالی است. دومين شرکت با ارزش 
بازاری 8/ 1۶۲ ميليارد «بانک سازندگی چين» است. اين بانک ارائه دهنده امور مالی و 
خدمات بانکی است. «بانک کشاورزی» چين سومين شرکت بزرگ با ارزش بازاری 
7/ 15۲ ميليارد دالر است. ارائه خدمات بين المللی بازرگانی و سرويس های مالی از 

فعاليت های اين شرکت است. 
شرکت سرمايه گذاری «برکشايرهاتاوی» چهارمين شرکت بزرگ جهان با ارزش بازاری 
1/ ۳۶0 ميليارد دالر در کشور آمريکا است. عمده فعاليت های اين شرکت بازرگانی و در 
زمينه های ملک، بيمه، آب و برق و انرژی، حمل و نقل ريلی، امور مالی، توليد، خرده فروشی 
و خدمات است. پنجمين شرکت «جی پی مورگان چيس» با ارزش بازاری ۲/ ۲۳4 ميليارد 
دالر است. اين شرکت خدمات مالی و سرمايه گذاری در آمريکا است. رتبه ششم به 
«بانک چين» که يکی از بانک های اصلی چين است با ارزش بازاری 14۳ ميليارد دالر تعلق 
گرفته است. فعاليت اين شرکت در امور بانکی و مالی است. «ولز فارگو» شرکت هلدينگ 
خدمات مالی و بانکداری آمريکايی است که با ارزش بازاری ۲5۶ ميليارد دالر در رتبه 
هفتم قرار دارد. شرکت اپل نامی شناخته شده در جهان الکترونيکی، با ارزش بازاری 58۶ 

ميليارد دالر در جايگاه هشتم قرار دارد. 
در اين رتبه بندی شرکت های انرژی به دليل کاهش بهای نفت در سال ۲01۶، رتبه های 
پيشين خود را از دست داده اند؛ به طوری  که «اکسون موبيل» از جايگاه هفتم به نهم و 
«پتروچاينا» از جايگاه هشتم به هفدهم سقوط کردند. «اکسون موبيل»، شرکت نفت و گاز 
آمريکايی و دومين شرکت نفتی بزرگ جهان، در رتبه نهم قرار دارد. ۳۶۳ ميليارد دالر 
ارزش بازاری اين شرکت است. تويوتا، شرکت خودروسازی ژاپنی و چند مليتی است 
که ارزش  بازاری آن 177 ميليارد دالر است و در رتبه دهم قرار دارد. در مجموع می توان 

گفت، شرکت هايی که در آمريکا و چين مستقر هستند جزو 10 رتبه برتر بوده اند.

نشریه فوربس منتشر کرد

بزرگ ترین شرکت های
سال 2016

دندان پزشکی
متوسط حقوق ساالنه: 14۶ هزار دالر 

 نرخ بيکاری: 0,9 درصد
توسعه دهنده نرم افزاری

متوسط حقوق ساالنه: 9۲ هزار دالر
  نرخ بيکاری: ۲,7 درصد

پزشک عمومی
متوسط حقوق ساالنه: 18۶ هزار دالر 

 نرخ بيکاری: 0,7 درصد
فیزیوتراپ

متوسط حقوق ساالنه: 81 هزار دالر 
 نرخ بيکاری: 1,5 درصد

تحلیلگر سیستم های کامپیوتری
متوسط حقوق ساالنه: 81 هزار دالر 

 نرخ بيکاری: ۳,5 درصد
تحلیلگر امنیت اطالعات

متوسط حقوق ساالنه: 88 هزار دالر 
 نرخ بيکاری: ۳,5 درصد

پرستار رسمی
متوسط حقوق ساالنه: ۶۶ هزار دالر 

 نرخ بيکاری: ۲ درصد
توسعه دهنده وب

متوسط حقوق ساالنه: ۶۳ هزار دالر 
 نرخ بيکاری: ۳,8 درصد

مدیر بازاریابی
متوسط حقوق ساالنه: 1۲۳ هزار دالر 

 نرخ بيکاری: ۳,9 درصد
حسابدار

متوسط حقوق ساالنه: ۶5 هزار دالر 
 نرخ بيکاری: ۳,۶ درصد

10 شغل برتر دنیا در سال 2015

بهترین شغل ها و حرفه های سال 2015 با 
در نظر گرفتن میزان درآمد و نرخ بیکاری 

مطابق لیست زیر آورده شده است:
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عبور نقدینگی از مرز 1000 هزار میلیارد تومان

نقدینگیسال
نرخ تورمدرصد رشد)میلیارد تومان(

7716،20019,418,1

7819،50020,120,1

7925،00029,212,6

8032،50028,811,4

8142،50030,215,8

8253،0002615,6

8368،00030,215,2

8492،00034,310,4

85128،40039,411,9

86164،00027,718,4

87190،00015,925,4

88235،00023,910,8

89295،00025,912,4

90352،00019,421,5

91460،0693030,5

38,8 )به دلیل افزودن آمار 92639،550
34,7موسسات جدید(

93782،38422,315,6

941،017،0003011,9

نزديک شدن تورم به عدد هزار هزار ميليارد تومان، برخی نگرانی ها را به وجود 
آورده اما يک کارشناس اقتصادی با اشاره به روند نرخ تورم در سال های اخير 
و نرخ سود بانکی معتقد است نبايد از اين حجم نقدينگی ترسيد زيرا اين اعداد 

محاسباتی است و نقدينگی حقيقی تقريبا افزايشی نداشته است.
در ماه های اخير و بعد از عبور حجم نقدينگی از 1000 هزار ميليارد تومان 
بحث هايی درباره عبور نقدينگی از رقم هزار هزار ميليارد تومان مطرح و حتی 

گفته شد بانک مرکزی نگران انتشار آمار نقدينگی است.
اما نگاهی به روند نقدينگی از سال 77 تاکنون نشان می دهد نقدينگی در اقتصاد 
ايران همواره سير صعودی داشته و به طور متوسط هر سه سال يکبار دو برابر 

شده است.
براساس آخرين آمارهای بانک مرکزی، نقدينگی در پايان دی ماه 94 با ۲1,۲ 
درصد رشد نسبت به اسفند 9۳ و ۲7,۲ درصد افزايش نسبت به دی ماه 9۳، به 

949 هزار و ۳90 ميليارد تومان رسيد.
در صورتی که اين درصد رشد تا پايان سال گذشته ادامه يافته باشد، بايد حجم 
کل نقدينگی 99۳ هزار و ۶۲7 ميليارد تومان رسيده باشد که حدود 7 هزار 

ميليارد تومان تا مرز هزار هزار ميليارد تومان فاصله دارد.
اما اين سوال مطرح است که آيا افزايش عدد نقدينگی به هزار هزار ميليارد تومان 

اتفاق عجيب و خطرناکی است؟
محمد جواد شريف زاده در همين باره گفت: بايد به چند مساله در اين بين 
توجه کرد؛ اول اين که اين نقدينگی که گزارش می شود با لحاظ آمار موسسات 

جديد است که قبال مجوز نداشتند و قبال در آمار بانک مرکزی نبود.
وی با بيان اين که نبايد از عدد نقدينگی ترسيد و بُعد روانی عدد چندان مهم 
نيست، افزود: اين نقدينگی اعداد حسابداری است و منشا آن عمدتا سپردهای 
 بانکی است. رشد چند سال اخير آن به دليل نرخ سود باالی بانک ها در سال های

اخير بوده است.
اين اقتصاددان تصريح کرد: با توجه به نرخ 1۲ درصدی تورم در پايان سال 
گذشته، رشد نقدينگی 10 تا 1۲ درصد باالتر از تورم بوده اما توان اعتباری 
بانک ها پايين است. چرا با وجود اين ميزان افزايش حجم نقدينگی، توان 
اعتباری بانک ها پايين است؟ چون اين رشد حسابداری است و پول جديدی 

به اقتصاد چندان تزريق نشده است.
شريف زاده اظهارداشت: به عنوان مثال بانک سپرده گرفته است. با توجه به 
نرخ سود سپرده ۲0 تا ۲5 درصد در سال های اخير، بدهی بانک ۲5 درصد 
افزايش يافته است و بايد اين سود را صورت های مالی و حسابداری تامين کند، 
بنابراين پول جديد چندانی خلق نشده و افزايش رشد نقدينگی در سال های 

اخير بيشتر حسابداری بوده است.
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مترجم: مهندس زهرا پزشکی
نمایشگاه های بازرگانی

Integrated Systems Russia

نمایشگاه بین المللی بازرگانی فن آوری های سیستم های الکترونیکی در بخش های تجاری، حرفه توضیحات
ای و مسکونی

1 تا 3 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
روسیه، مسکومحل برگزاری
تلفن تماس: 80 99 551 )499( 7+ و نمابر: 7496 737 )495( 7+اطالعات تماس
daria@midexpo.ru پست الکترونیک

http://en.isrussia.ruوبسایت

TransitKazakhstan

نمایشگاه بین المللی واردات و صادراتتوضیحات
4 تا 6 اکتبر 2016تاریخ برگزاری
قزاقستان، آلماتیمحل برگزاری
تلفن تماس: 5188 596 207 44+اطالعات تماس
julia.gowda�ite-exhibitions.comپست الکترونیک

وبسایت

intersec

http://www.transitkazakhstan.kz/en/وبسایت

22 تا 24 ژانویه ی 2017تاریخ برگزاری
امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری
تلفن تماس: 4500 389 4 971+اطالعات تماس
andreas.rex@uae.messefrankfurt.comپست الکترونیک

for-exhibitors/for-exhibitors.aspx/51/http://www.intersecexpo.com/frankfurtوبسایت

Expo Real

نمایشگاه بین المللی بازرگانی سرمایه گذاریتوضیحات
4 تا 6 اکتبر 2016تاریخ برگزاری
آلمان، مونیخمحل برگزاری
تلفن تماس: 20720 949 89 49+ و نمابر: 20729 949 89 49+اطالعات تماس
info@messe-muenchen.deپست الکترونیک

http://www.exporeal.netوبسایت

نمایشگاههای حمل و نقل

Truck - Transport

نمایشگاه بین المللی بازرگانی وسایل نقلیه ای سنگین جادهتوضیحات
13 تا 16 ژانویه ی 2017تاریخ برگزاری
بلژیک، بروسلمحل برگزاری
تلفن تماس: 00 64 778 / 02اطالعات تماس
http://truck-transport.be/fr/salon/visiteur/contact/پست الکترونیک

http://truck-transport.be/fr/salon/visiteur/وبسایت

Intermodal Asia

نمایشگاه بین المللی بازرگانی کانتینر، حمل و نقل و واردات و صادراتتوضیحات
21 تا 23 مارس 2017تاریخ برگزاری
چین، شانگهایمحل برگزاری
تلفن تماس: 5112 7017 20 )0( 44+ و نمابر: 7818 7017 20 )0( 44+اطالعات تماس
Juta.Yang@informa.comپست الکترونیک

http://www.intermodal-asia.comوبسایت

نمایشگاه های بین المللی بازرگانی، حمل و نقل، لوازم و تجهیزات بین المللی، 

گردشگری سالمت و فن آوری های نوین ساختمان

هانی
ت ج

تجار
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TransBaltic

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، واردات و صادرات و خدمات گمرک، تجهیزات فنی و فن آوری توضیحات
های انبارداری

30 نوامبر تا 2 دسامبر 2016تاریخ برگزاری
روسیه، پترزبورگمحل برگزاری
تلفن تماس: 00/ 6004 380 )812( 7+اطالعات تماس
transbaltic@primexpo.ruپست الکترونیک

http://www.transbaltic-expo.ru/en-GBوبسایت

Transport Logistic

نمایشگاه بین المللی واردات و صادرات، تدارکات، فن آوری اطالعات و مدیریت زنجیره ی تأمینتوضیحات

9 تا 12 مارس 2017تاریخ برگزاری
آلمان، مونیخمحل برگزاری
تلفن تماس: 20720 99 89 49+ و نمابر: 20729 949 89 49+اطالعات تماس
info@messe-muenchen.deپست الکترونیک

html.2-http://www.transportlogistic.de/indexوبسایت

نمایشگاه های  لوازم و تجهیزات

Equip�Hotel

نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعتی و مدیریت هتل ها، رستوران ها، کافه ها و رستوران های توضیحات
اداری و سازمانی 

6 تا 10 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
فرانسه، پاریسمحل برگزاری
تلفن تماس: 02 65 56 47 1 )0( 33+اطالعات تماس
cecile.sanson@reedexpo.frپست الکترونیک

http://www.equiphotel.comوبسایت

 Hong Kong International Bakery
)Expo )IBE

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین آالت نانوایی، قنادی، پاستا، پیتزا، بستنی، قهوهتوضیحات
1 تا 3 دسامبر 2016تاریخ برگزاری
چین، هنگ کنگمحل برگزاری
تلفن تماس: 0062 2528 852+ و نمابر: 0072 2528 852+اطالعات تماس
info@HKBakeryExpo.comپست الکترونیک

http://www.hkbakeryexpo.comوبسایت

TechnoWelding

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوری جوشکاری و برش حرارتیتوضیحات
7 تا 9 دسامبر 2016تاریخ برگزاری
روسیه، کازانمحل برگزاری
تلفن تماس: 26 51 570 )843(اطالعات تماس
expokazan.ru@d9پست الکترونیک

http://www.svarkaexpo.ru/rus/وبسایت

نمایشگاه های پزشکی

Caucasus Healthcare

نمایشگاه بین المللی تخصصی فن آوری پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی، دندانپزشکی، داروسازی، توضیحات
چشم پزشکی و تجهیزات بیمارستان

8 تا 10 دسامبر 2016تاریخ برگزاری
گرجستان، تفلیسمحل برگزاری
تلفن تماس: 00 11 234 32 995+اطالعات تماس
expo@expogeorgia.geپست الکترونیک

http://www.expogeorgia.geوبسایت

· Siberian Health Care. Dentistry

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی، فن آوری ها و داروسازیتوضیحات
4 تا 7 اکتبر 2016تاریخ برگزاری
روسیه، ایرکوتسکمحل برگزاری
تلفن تماس/ نمابر: 39 31 35 )2 395( 7+اطالعات تماس
info@sibexpo.ruپست الکترونیک

http://www.sibexpo.ru/eng/وبسایت
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Health Industry

نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکیتوضیحات
12 تا 14 اکتبر 2016تاریخ برگزاری
روسیه، کازانمحل برگزاری
تلفن تماس: 28 51 570 )843( 7+اطالعات تماس
bikanacheva@expokazan.ru پست الکترونیک

http://www.volgazdravexpo.ru/engوبسایت

Health-Medical Tourism

نمایشگاه بین المللی محصوالت و خدمات نوین در زمینه ی مراقبت های بهداشتیتوضیحات
12 تا 14 اکتبر 2016تاریخ برگزاری
روسیه، پترزبورگمحل برگزاری
تلفن تماس: 06 60 380 )812( 7+اطالعات تماس
med@primexpo.ruپست الکترونیک

http://www.healthtourism-expo.ru/�lang=en-GBوبسایت

 Mens Health Exhibition -
Conference

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی اختصاصی سالمت، تغذیه، مراقبت شخصی، تناسب اندام و ورزشتوضیحات
15 تا 16 اکتبر 2016تاریخ برگزاری
امارات متحده ی عربی، دبیمحل برگزاری
تلفن تماس: 4140000 4 971+اطالعات تماس
jeano@atexinternational.comپست الکترونیک

http://menshealthexhibition.comوبسایت

نمایشگاههای فن آوری های نوین ساختمان

TurkeyBuild

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز و ساختمانتوضیحات
3 تا 6 نوامبر 2016تاریخ برگزاری
ترکیه، ازمیرمحل برگزاری
تلفن تماس: 10 70 266 212 90+ و نمابر: 10 71 266 212 90+اطالعات تماس
info@turkeybuild.com.trپست الکترونیک

http://www.yapifuariizmir.com/en-GB/وبسایت

Basrah Building

نمایشگاه بین المللی ساختمان، ساخت و ساز، تجهیزات مسکن، سنگ طبیعی، ماشین آالت و توضیحات
تجهیزات

11 تا 14 دسامبر 2016تاریخ برگزاری
عراق، بصرهمحل برگزاری
تلفن تماس: 28 28 575 216 90+ و نمابر: 02 01 11 575 216 90+اطالعات تماس
info@pyramidsfair.com پست الکترونیک

http://www.basrahbuilding.comوبسایت

Sulaymaniah Build Expo

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز و ساختمانتوضیحات
8 تا 11 دسامبر 2016تاریخ برگزاری
عراق، سلیمانیهمحل برگزاری
تلفن تماس: 18 18 273 212 90+اطالعات تماس
info@sulaymaniahexpo.comپست الکترونیک

http://www.sulaymaniahexpo.comوبسایت

IGB Expo

نمایشگاه بین المللی ساختمان سبز و صرفه جویی انرژیتوضیحات
7 تا 9 دسامبر 2016تاریخ برگزاری
چین، گوآنجومحل برگزاری

تلفن تماس: 83392687 20 86+ و نمابر: 83300152 20 86+اطالعات تماس

com.163.expoart@vipپست الکترونیک

http://www.igbchina.com/igben/وبسایت
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گروه ترجمه

مهلت ارسال مدارک و شرکت در شماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مناقصه تا تاریخ

حداکثر تا آخر فوریه ی 341750792017فرودگاه آدام

حداکثر تا آخر فوریه ی 340462202017پروژه ی مس و طال

حداکثر تا آخر فوریه ی 340460352017پروژه ی آب مستقل منطقه ی مسقط

حداکثر تا آخر فوریه ی 340459872017نصب خط لوله ی آب جدید

حداکثر تا آخر فوریه ی 339886862017پروژه ی بازارچه

حداکثر تا آخر فوریه ی 337997592017ساخت ساختمان های سرمایه گذاری باشگاه ورزشی مسقط

حداکثر تا آخر فوریه ی 337974192017شهر صنعتی عمان- چین

حداکثر تا آخر فوریه ی 337812792017قرارداد سرمایه گذاران چینی ساخت پارک های صنعتی عمان

حداکثر تا آخر فوریه ی 335810002017شبکه های توزیع برق و اتصاالت

حداکثر تا آخر فوریه ی 335807112017توسعه ی ارتباط داخلی 330 کیلوولتی

حداکثر تا آخر فوریه ی 334168042017فاز چهارم آب نمای سلطان قابوس

حداکثر تا آخر فوریه ی 334167972017فاز سوم آب نمای سلطان قابوس

حداکثر تا آخر فوریه ی 334165072017فاز دوم آب نمای سلطان قابوس

حداکثر تا آخر فوریه ی 334159882017فاز اول آب نمای سلطان قابوس

حداکثر تا آخر فوریه ی 334148952017مرکز واردات و صادرات ناحیه ی اقتصادی دقم

حداکثر تا آخر فوریه ی 333734542017پارک خودروی چند طبقه ای بیمارستان سلطنتی

حداکثر تا آخر فوریه ی 333594842017باغ های مرسه

حداکثر تا آخر فوریه ی 332656082017مجتمع مسکونی ناحیه ی نجد

حداکثر تا آخر فوریه ی 331851132017خطوط انتقال جدید تخلیه ی انرژی و ارتقای زیرساخت های موجود توزیع

حداکثر تا آخر فوریه ی 331405392017ویالهای جدید منطقه ی مسکونی لیوا

حداکثر تا آخر فوریه ی 330580982017پایانه ی سوخت ظرفیت کوچک تا متوسط بندر سالله

حداکثر تا آخر فوریه ی 330432652017توسعه ی سیستم انتقال آب سوهار

13 دسامبر 329910842016بهره برداری و نگهداری ایستگاه های پمپاژ شبکه های چاه آب 

حداکثر تا آخر فوریه ی 328625052017کارخانه ی برق خورشیدی 200 مگاواتی آدام و منه

حداکثر تا آخر فوریه ی 326601162017ستاد عمانتل سیب

حداکثر تا آخر فوریه ی 326165582017هتل هیلتون و پارک شهر

حداکثر تا آخر فوریه ی 326138812017کارخانه ی آب شیرین کن صحار

حداکثر تا آخر فوریه ی 323991712017تصفیه خانه ی فاضالب و کارخانه ی بازیافت

حداکثر تا آخر فوریه ی 321424212017فاز دوم پروژه ی گازی قازان

حداکثر تا آخر فوریه ی 321123132017فاز اول برنامه ی ارتباطات جاده ای آسیای مرکزی

11 فوریه ی 319966822017تعمیر و نگهداری کار ساختمان

11 فوریه ی 319966792017تعمیر و نگهداری استخر شنا

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عمان 
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مهلت ارسال مدارک و شرکت در شماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مناقصه تا تاریخ

22 سپتامبر 342259312016باال بردن ظرفیت کاری محیط معدن حصار

21 سپتامبر 342255972016خط انتقال

20 سپتامبر 342255872016تعمیر و نگهداری تجهیزات ارتباطی

20 سپتامبر 342255862016تعمیرات خودرو

20 سپتامبر 342248982016ساخت و ساز خط هوایی

17 سپتامبر 341443912016امکانات درمان مقاوم در برابر شعله ی سطوح چوبی

16 سپتامبر 341443612016تعمیر و تعویض دستگاه های نظارت

17 سپتامبر 341441692016تعمیر و نوسازی خطوط انتقال

16 سپتامبر 341439342016مصالح ساخت و ساز

16 سپتامبر 341439322016احداث خطوط هوایی

13 سپتامبر 340604582016سیمان پرتلند

8 سپتامبر 339974772016ابزار آالت اصلی ساخت و ساز

8 سپتامبر 339974702016ابزار آالت حفاظتی ساخت و ساز

7 سپتامبر 339962042016سازه های چوبی

7 سپتامبر 339954402016تعمیرات اساسی نورپردازی ایستگاه های پمپاژ فاضالب و تولید کک و گوگرد

8 سپتامبر 339951452016حفاظت نیروی کار

6 سپتامبر 339943212016مصالح سقف

2 سپتامبر 339439022016کار تدارکات الکترونیکی تعمیرات کامیون ها

14 می 335835592017بازسازی ایستگاه های آب و پمپاژ

13 می 335629442017احیاء و نوسازی توزیع ولتاژ پایین و متوسط

10 می 335339402017نوسازی و بهینه سازی زیرساخت های ذخیره ی آب

حداکثر تا آخر فوریه ی 333725232017برنامه ی سرمایه گذاری کریدور 2

نوسازی سیستم های آبیاری و زهکشی منطقه ی آلماتی و بهبود شرایط خاک نواحی مکتارال و 
حداکثر تا آخر فوریه ی 333400592017شاردارا

حداکثر تا آخر فوریه ی 333397912017بهبود منابع آب منطقه ی آلماتی

31 دسامبر 1000333235392016 چاه 13 متر مربعی

31 دسامبر 333007032016زمین فوتبال

31 دسامبر 333006992016زمین بسکتبال

31 دسامبر 333006962016زمین والیبال

31 دسامبر 333006932016زمین هاکی

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی قزاقستان 
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شماره پیوست معرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخمناقصه

حداکثر تا آخر فوریه ی 340624042017ساخت و ذخیره سازی

4 سپتامبر 339515562016طراحی، ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری جاده ها

4 سپتامبر 339374562016طراحی، ایجاد، پیشرفت، تعمیر و نگهداری جاده ها، پل ها و فاضالب

حداکثر تا آخر فوریه ی 339050022017جمع آوری نفت

31 می 337724602021ارائه ی خدمات مشاوره ای مدیریت برنامه

حداکثر تا آخر فوریه ی 30000337555962017 واحد مسکونی شهر سعد عبداهللا

31 می 337158982017ساخت خوابگاه جدید

B4 و B2 حداکثر تا آخر فوریه ی 336781602017ساخت مهمانخانه ی جدید در بلوک های

حداکثر تا آخر فوریه ی 336781592017ساختمان اداری جدید

حداکثر تا آخر فوریه ی 336781582017فاز دوم بازسازی شهرستان احمدی

حداکثر تا آخر فوریه ی 336776852017بیمارستان جدید زنان و زایمان شهر شویخ

31 دسامبر 335468772016طراحی ویال و بلوک های آپارتمانی

31 دسامبر 335037652016طراحی قرارداد مشاوره ای پروژه ی کانال

حداکثر تا آخر فوریه ی 333468892017مخازن آب جدید

حداکثر تا آخر فوریه ی 333279872017ایستگاههای ترانسفورماتور

حداکثر تا آخر فوریه ی 333277652017توسعه ی آروماتیک

حداکثر تا آخر فوریه ی 330595832017تسهیالت پتروشیمی استان آلبرتا

31 مارس 330553002021قرارداد تأمین، عملیات فنی و خدمات حرفه ای تعمیر و نگهداری

طراحی و نظارت جاده ها، ترکیب شبکه ی آب آشامیدنی، فاضالب، سیستم 
آب، امکانات پساب تصفیه شده ی فاضالب، برق، روشنایی خیابان ها و 

ارتباطات از راه دور
31 دسامبر 330552632016

31 دسامبر 329899692019قرارداد اجرای زیرساخت های بندر منطقه ی ویژه اقتصادی عمان

حداکثر تا آخر فوریه ی 326216342017ساختمان های مسکونی جداف

31 مارس 325696032017هتل جدید چهار ستاره ی استان حولی کویت

حداکثر تا آخر فوریه ی 323222132017توسعه ی بیمارستان جهره

حداکثر تا آخر فوریه ی 321905032017شهر قیروان

حداکثر تا آخر فوریه ی 320610212017مرکز پزشکی و توانبخشی

حداکثر تا آخر فوریه ی 320610132017پروژه ی دره ی مرداب

31 دسامبر 320549442016زیرساخت های اولیه و ساخت و ساز پل در جزایر 13 و 14 ی شمالیه

31 دسامبر 318013072016قرارداد کارهای جاده ی بیدا

حداکثر تا آخر فوریه ی 313124192017شش شهر کارگران

حداکثر تا آخر فوریه ی 312110492017شهر جنوب موتال 

حداکثر تا آخر فوریه ی 308884002017پروژه ی برق خورشیدی 5 مگاواتی کشورهای مشترک المنافع

حداکثر تا آخر فوریه ی 307746592017ایستگاه تولید برق سمره

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی کویت 
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مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه تا تاریخشماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه

حداکثر تا آخر فوریه ی 342419342017احداث مسجد

31 دسامبر 342374172018احداث مجتمع جدید

30 ژوئن 342248862017احداث بازارچه در محوطه ی رو به گسترش زمین گلف 

حداکثر تا آخر فوریه ی 341900192017خط انتقال 400 کیلوولتی برکه تا ایستگاه فرعی شبکه ی ابوظبی

حداکثر تا آخر فوریه ی 341805622017گسترش اندلس

حداکثر تا آخر فوریه ی 341803042017پروژه ی امالک و مستغالت نورپردازی صنعتی المرکز

حداکثر تا آخر فوریه ی 341551792017ارتقای شبکه ی تخلیه ی آب باران ابوظبی

حداکثر تا آخر فوریه ی 341531992017تصفیه خانه ی فاضالب جزایر دیره

31 دسامبر 341445152016احداث مجتمع راحتی مجلل شامل خانه ها و واحدهای آپارتمانی

31 دسامبر 341415732017طراحی و احداث واحد نظارت بر تصفیه خانه ی فاضالب جزایر دیره ی دبی

31 ژانویه ی 341414352017احداث امکانات ویژه ی جدید

20 ژوئن 341413262019قرارداد مدیریت تسهیالت مجتمع با گسترش دبی

31 دسامبر 341231942016آسانسورهای برج سالم دبی

حداکثر تا آخر فوریه ی 341125632017بیمارستان فوق تخصصی 300 تخت خوابی کوژیکوده

حداکثر تا آخر فوریه ی 341125622017بیمارستان فوق تخصصی 250 تخت خوابی کانور

حداکثر تا آخر فوریه ی 341117712017بیمارستان فوق تخصصی 500 تخت خوابی تیرووانانتاپورام

حداکثر تا آخر فوریه ی 340900752017امالک هیلز دبی

8 سپتامبر 340854612016تعمیرات و نگهداری آسانسور برج سالم در جاده ی شیخ زاید دبی

حداکثر تا آخر فوریه ی 340709942017دو برج مسکونی جدید مرکز شهر جبل علی

حداکثر تا آخر فوریه ی 340707972017امکانات فاضالب جزیره ی دیره

حداکثر تا آخر فوریه ی 340698942017پروژه ی پرچین

30 سپتامبر 340402662017احداث دو برج مسکونی اصلی در مرکز شهر

حداکثر تا آخر فوریه ی 339953572017هتل و خوابگاه در میدان ساحل

حداکثر تا آخر فوریه ی 339950482017ویالهای بوگاتی

حداکثر تا آخر فوریه ی 339942912017هتل رمده ی دبی

قرارداد EPC )مهندسی، تدارکات، ساخت و ساز و نصب و راه اندازی( برای 
30 سپتامبر 339680502017انجام جایگزینی خط لوله

حداکثر تا آخر فوریه ی 339595842017فاز دوم هتل قالیه

حداکثر تا آخر فوریه ی 339582582017بندر چند منظوره ی پوسورجه

حداکثر تا آخر فوریه ی 339582552017تسهیالت خودکار پارک خودرو

حداکثر تا آخر فوریه ی 339560822017پارک 1,1 هکتار توار

حداکثر تا آخر فوریه ی 339402162017توسعه ی چند کاربره ی دهکده ی جهانی

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی امارات متحده ی عربی 
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برنامه گسترده کره جنوبی
برای جذب گردشگران مسلمان

کره جنوبی سال گذشته ميالدی )۲015( ميزبان 
نزديک به 740 هزار گردشگر مسلمان بود و 
دست اندرکاران صنعت گردشگری اين کشور 
اميدوارند اين رقم را در سال جاری ميالدی به 

شکل قابل توجهی افزايش دهند.
از  زيادی  آنجا که مسافران و گردشگران  از 
اقصی نقاط جهان به اين کشور سفر می کنند 
و بسياری از آنان مسلمان هستند، دولت سئول 
کوشيده است بخش مواد غذايی و توليدات 

حالل را تا آنجا که ممکن است، توسعه دهد.
که  کرد  اعالم  قبل  ماه  چند  جنوبی  کره 
افزايش  خواستار  آنکه  دليل  به  کشور  اين 
گردشگران مسلمان است، بايد برای رفاه حال 
آنان به مسئله مواد غذايی حالل توجه جدی 

مبذول داشته باشد.
در همين حال گزارش شده است که مسلمانان 
فراوانی  عمل  آزادی  از  جنوبی  کره  در 
های  خيابان  از  برخی  در  و  برخوردارند 
ايجاد  مجوز  کشور  اين  مختلف  شهرهای 

رستوران های اسالمی صادر شده است.
همچنين از سئول پايتخت کره جنوبی خبر می 
رسد که چند خيابان مخصوص برای گشايش 

سالن های پذيرايی حالل در نظر گرفته شده و شمار آنها نيز در حال افزايش است.
از ديگر اقداماتی که دولت کره جنوبی انجام داده است توليد لوازم بهداشتی و آرايشی حالل 
برای صادر کردن به کشورهای مسلمان است. اين بخش از ديگر تحرکات ابتکاری دولت خانم 
«پارك گئون هی» رييس جمهوری و دست اندرکاران بخش های تجاری کره جنوبی برای تقويت 

همکاری های اقتصادی با کشورهای مسلمان به حساب می آيد.
افزون بر همه موارد فوق تازه ترين بررسی ها نشان می دهد که در بيمارستان های کره جنوبی نيز 

برای بيماران مسلمان غذای حالل سرو می شود.
خبرگزاری يونهاپ کره جنوبی در گزارشی آورده است که شمار زيادی از بيماران برای درمان از 
کشورهای اسالمی به کره جنوبی می آيند بنابراين بيمارستان ها اين موضوع را مد نظر قرار داده اند.
بررسی های موسسه صنايع غذايی حالل کره جنوبی نشان می دهد که نزديک به 80 درصد از 
کسانی که در بيمارستان ها بستری شده بودند از توزيع مواد غذايی حالل در اين کشور ابراز 

رضايت کرده اند.
با وجود همه اين اقدامات موسسه صنايع غذايی حالل کره جنوبی گفته است که هنوز در وضعيت 
خوبی قرار ندارد و بايد با ايجاد يک شبکه اطالع رسانی درباره رستوران ها و فروشگاه های توزيع 

اين مواد برای مسلمانان، گام های بلندتری برای آنان برداشته شود.
سازمان گردشگری کره جنوبی هم اعالم کرده است، دستور کار و راهنمايی هايی را در اختيار 
بخش های خدماتی و سالن های پذيرايی قرار خواهد داد تا بدانند به چه نحوی بايد به مسلمانان 

خدمات بدهند و اصول مرتبط با توليدات حالل را برای آنان مراعات کنند.
به گزارش ايرنا، براساس آخرين گزارش فدراسيون مسلمانان کره جنوبی، نزديک به ۲00 هزار 
مسلمان در اين کشور زندگی می کنند که تعداد مسلمانان کره ای االصل بالغ بر 50 هزار نفر 

برآورد می شود.
فدراسيون مسلمانان کره جنوبی در سال 19۶7 ميالدی تاسيس شده است.

پایگاه اطالع رسانی و مشاوره خدمات گردشگری سالمت َاِوسینا

Avicenna Health Tourism Services Website

- مشاوره و بازاریابی مراکز گردشگری سالمت ایران در سایر کشور ها و فضای مجازی
- ایجاد ارتباط گردشگران سالمت با مراکز پزشکی و بیمارستانی، اقامتی، آژانسها و مراکز توریستی

Website: www.IrHealthTourism.com
E-mail: info@irhealthtourism.com

facebook.com/irhealthtourism

 instagram.com/irhealthtourism

 linkedin.com/company/avicenna-health-tourism-co.

aparat.com/avicennahealthtourism
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اســتاندار خراســان رضــوی در نشســت 
ــه  ــانه ب ــاب رس ــور اصح ــا حض ــری ب خب
تبييــن اولويــت هــای کاری دولــت در ســال 

95 پرداخــت.
اداره کل روابــط عمومــی  بــه گــزارش 
ــی رضــا  اســتانداری خراســان رضــوی، عل
رشــيديان در ايــن نشســت گفــت: اجرايــی 
ــی  ــاد مقاومت ــای اقتص ــت ه ــردن سياس ک
بــرای افزايــش توليــد و اشــتغالزايی در 
ــا آســيب هــای اجتماعــی  اســتان، مقابلــه ب
و بهــره گيــری از فرصــت مشــهد ۲017 
بــرای رشــد تعامــالت در حــوزه ديپلماســی 
عمومــی از اصلــی تريــن برنامــه هــای 

ــت. ــتورکار اس دردس
از  اســتفاده  منظــور  بــه  افــزود:  وی 
ظرفيــت هــای فکــری و ايــده هــای فعــاالن 
حــوزه ی اقتصــاد بــه ويــژه توســعه ی 
اشــتغال، رونــق توليــد و  افزايــش صــادرات، 
ســامانه ی دريافــت پيشــنهادات و ايــده های 
حــوزه ی اشــتغال در پورتــال اســتانداری، راه 

ــت.  ــده اس ــدازی ش ان
اســتاندار خراســان رضــوی اظهــار داشــت: 
افــراد مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه آدرس در 
قســمت ايــده هــای توليــد و اشــتغال نظرات 

و پيشــنهادات خــود را درج کننــد.
ــا بيــان ايــن کــه در اســتان 581  رشــيديان ب
واحــد صنعتــی تعطيــل وجــود دارد، اظهــار 
داشــت: ۲۳8 واحــد در ســايت بهيــن يــاب 
ثبــت نــام کــرده و بــرای 7۶ مــورد عارضــه 
يابــی صــورت گرفتــه، ۶8 مــورد بــرای 

ــح  ــت و تصري ــلمان دانس ــورهای مس کش
کــرد: در ايــن راســتا برنامــه هايــی در ســه 
حــوزه عمرانــی، فرهنگــی و علمــی تعريف 
شــده و زمينــه برای برگــزاری نشســت های 
تخصصــی وزارت خانــه هــا بــا کشــورهای 
ــده  ــم ش ــدس فراه ــهد مق ــالمی در مش اس

اســت.
گرفتــن  نظــر  در  لــزوم  بــر  رشــيديان 
ــاخت  ــوص س ــی درخص ــات قانون مالحظ
ــرار  ــد ق ــورد تاکي ــهری را م ــازهای ش و س
ــای  ــت ه ــرد: در نشس ــان ک داد و خاطرنش
ــهر  ــورای ش ــهرداری و ش ــا ش ــترك ب مش
ــاخت و  ــق س ــر رون ــرر ب ــورت مک ــه ص ب
ــرای ايجــاد  ــی ب ســازها درچارچــوب قانون
ــرمايه  ــذب س ــتغال و ج ــای اش ــت ه فرص

ــت. ــده اس ــد ش ــا تاکي ــذاری ه گ
اســتاندار خراســان رضــوی نوســازی بافــت 
ــن  ــا درنظــر گرفت ــر ب ــی حــرم مطه پيرامون
ــروری  ــه ض ــن منطق ــای اي ــيت ه حساس
دانســت و گفــت: در کارگــروه های تشــکيل 
ــر  ــواره ب ــز هم ــوص ني ــن خص ــده دراي ش
اهميــت مرمــت آثــار تاريخــی، حفــظ 
اصالــت مذهبــی، توجــه بــه ضــرورت هــای 
ــه  ــن منطق ــاص اي ــی خ ــی و فرهنگ مذهب
ــن  ــاظ اي ــرای لح ــالش ب ــده و ت ــد ش تاکي
ــی  ــای تدوين ــرح ه ــا در ط ــيت ه حساس

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
وی بــا اشــاره بــه ايــن که در اســتان بيــش از 
هــزار پــروژه نيمــه کاره بــا اعتبــاری بالــغ بر 
دو هــزار و 700 ميليــارد تومــان وجــود دارد، 
گفــت: واگــذاری عمليــات اجــرای بخشــی 
از ايــن پــروژه هــا بــه بخــش خصوصــی و 
اســتفاده از ظرفيــت خيــران در ايــن حــوزه 

دنبــال مــی شــود.
رشــيديان گفــت: در خراســان رضــوی 794 
پــروژه و 1۳0 مصوبــه در قالــب ســفر هيئت 
دولــت بــه اســتان با پيشــرفت فيزيکــی 8۶,1 

درصــد در حــال پيگيری اســت.

استاندار خراسان رضوی خبر داد؛

استقبال دولت از ایده های نو در حوزه اقتصاد 
برای ایجاد ظرفیت های جدید اشتغال در استان

مبلــغ 763 میلیــارد تومــان تســهیالت ویژه 
ــه  ــک ب ــرای کم ــر ب ــود کمت ــرخ س ــا ن ب

ــه اســت صنعــت اســتان اختصــاص یافت

ــارد  ــزار و 100 میلی ــته 15 ه ــال گذش س
تومــان توســط 12 بانــک عامــل بــه 
بخــش هــای صنعــت، کشــاورزی مســکن 
و خدمــات هــر کــدام بــه ترتیــب 24، 23، 

ــت ــاص یاف ــد اختص 11 و 35 درص

دريافــت تســهيالت، 58 واحد برای ســرمايه 
در گــردش و 1۲ مــورد بــرای ســرمايه ثابــت 

بــه بانــک هــا معرفــی شــده انــد.
وی از واگــذاری اختيــارات ويــژه بــه اســتان 
در حــوزه هــای تاميــن اجتماعــی، ماليــات، 
ــع  ــتيبانی از صناي ــدف پش ــا ه ــرم و.. ب گم
خبــر داد و اظهــار داشــت: مبلــغ 7۶۳ ميليارد 
تومــان تســهيالت ويــژه بــا نــرخ ســود کمتر 
بــرای کمــک بــه صنعــت اســتان اختصــاص 

يافتــه اســت.
ــرد:  ــح ک اســتاندار خراســان رضــوی تصري
ســال گذشــته 15 هزار و 100 ميليــارد تومان 
ــه بخــش هــای  ــل ب ــک عام توســط 1۲ بان
صنعــت، کشــاورزی مســکن و خدمــات هر 
ــه ترتيــب ۲4، ۲۳، 11 و ۳5 درصــد  کــدام ب

اختصــاص يافــت.
ــن کــه در ســال  ــه اي ــا اشــاره ب رشــيديان ب
ــد  ــت جدي ــزار فرص ــد 105 ه ــد باي جدي
ــا  شــغلی در اســتان ايجــاد شــود، گفــت: ب
همراهــی بخــش هــای خصوصــی، عمومی، 
ــوان  ــی ت ــت م ــا دول ــردم ب دانشــگاهی و م
زمينــه را بــرای رونــق اقتصــاد و بهبــود 

ــرد. ــره ب ــردم به ــت معيشــت م وضعي
وی مشــهد ۲017 را فرصــت مغتنمــی بــرای 
توســعه تعامــالت خــارج از حــوزه دولت ها 
ــن  ــی بي ــی عموم ــش ديپلماس ــرای افزاي ب

سان
د خرا

تصا
اق
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مديــرکل امــور اقتصــادی و دارايــی خراســان رضــوی از ورود 54 ميليــون دالر ســرمايه خارجــی 
بــه اســتان طــی ۳ مــاه گذشــته خبــرداد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان امــور اقتصــادی و دارايــی خراســان رضــوی ســيدمهدی 
رمضانــی در ســومين جلســه مرکــز خدمــات ســرمايه گــذاری در ســال 95 کــه با حضــور معاون 
هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری و مديــرکل هماهنگــی امــور اقتصــادی 
ــی خراســان  ــور اقتصــادی و داراي ــی در اداره کل ام ــران دســتگاه هــای اجراي اســتانداری و مدي
رضــوی برگــزار شــد، مذاکــره بــا ســرمايه گــذاران خارجی توســط دســتگاه هــای ديگــر را بدون 
مانــع دانســت و بــه منظــور رســيدن بــه نتايــج مطلــوب و تســريع در امــور و اخــذ مجوزهــا 
بــه ويــژه مجــوز تضميــن دولــت، خواســتار معرفــی ايــن ســرمايه گــذاران بــه مرکــز خدمــات 

ســرمايه گــذاری اســتان شــد.
مديــرکل امــور اقتصــادی و دارايــی خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه وضعيت ســرمايه گــذاری در 
ســه ماهــه نخســت امســال گفــت: در ايــن مــدت 54 ميليــون دالر ســرمايه وارد شــده داشــته ايــم 
کــه 4۳ ميليــون دالر بــدون تعهــد و تضميــن دولــت و 11 ميليــون دالر با تضمين دولــت و مجوز 

ســازمان ســرمايه گــذاری انجــام گرفته اســت.
وی در تشــريح مهــم تريــن رويدادهــای ســرمايه گــذاری اســتان در ســال 95 بيــان کــرد: تصويب 
ــی  ــيکل ترکيب ــروگاه س ــداث ني ــرای اح ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــون دالر وام ارزی صن ۲۲5 ميلي
ســبزوار، تصويــب 70 ميليــون دالر فاينانــس پــروژه هــای تجهيــز شــبکه برق اســتان در شــورای 
اقتصــاد کشــور، تصويــب 70 ميليــون دالر ســرمايه گــذاری خارجــی بــرای احــداث دو نيــروگاه 
بــادی 50 و 70 مگاواتــی در خــواف، احــداث کارخانــه توليــد رنــگ و محصــوالت وابســته و 
همچنيــن عقــد تفاهــم نامــه اوليه بــا ســرمايه گــذاران کــره ای بــرای احــداث بيمارســتان، از مهم 
تريــن رويدادهــای ســرمايه گــذاری اســتان در ســال 95 بــوده اســت. وی افــزود: تصويــب ايــن 
ارقــام در ســه ماهــه اول امســال معــادل کل ارقــام تصويبــی اســتان در حــوزه صنــدوق توســعه 
ملــی ســرمايه گــذاری و فاينانــس خارجــی در طــول ســال هــای 91 تــا 94 اســت کــه رشــد بــی 
نظيــری را نشــان مــی دهــد. وی همچنيــن خواســتار بــه روزرســانی و شناســايی فرصــت هــای 
جديــد ســرمايه گــذاری و شــفاف شــدن فرايندهــا در ســامانه مرکــز خدمــات ســرمايه گــذاری 
توســط دســتگاه هــای اجرايــی شــد. در ادامــه معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابع 
اســتانداری خواســتار شــفافيت در عمليــات مالــی بــه ويــژه در پــروژه هــای بــزرگ شــد و بــر 
امــکان بــه کارگيــری ســرمايه هــای خــرد خارجــی در پــروژه هــای کالن اســتان تاکيــد کــرد. 
محمدمهــدی مــروج الشــريعه بــا تاکيــد بــر ايــن کــه اســتفاده از ســرمايه گــذاری خارجــی خــرد 
در اســتان امــکان تاميــن مالــی پــروژه هــای کالن را فراهــم مــی کنــد. بيان کــرد: مســئوالن مرتبط 
در اســتان بــرای برنامــه ريــزی جهــت اســتفاده بهينــه از ايــن نــوع ســرمايه گــذاری هــا ســريعا 

اقــدام کننــد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی خبرداد:

ورود54 میلیون دالر سرمایه 
خارجی به استان طی 3 ماه گذشته

دراين صورت پرسشی جدی وجود 
کارشناسان  و  دولت  چرا   دارد 
ذی ربط برای مصون سازی و در عين 
حال بهرمندی از سيل جهانی شدن 
اقتصادکه هم اکنون نيز به دروازه های 
کشور رسوخ کرده ساکت هستند 
و تنها همت آن ها تأمين نقدينگی 
و  تعطيل  واحدهای  فعاليت  برای 
نيمه تعطيل است، با اين روند آيا 
از  الزم  تمهيدات  نبايد  مسوولين 
ويا  تشويقی  های  سياست  جمله 
بخش  آمادگی  برای  را  بازدارنده 
خصوصی و اجرای وظايف دولت 

پيش بينی  نمايند.
برنامه ريزی   به نظر می رسد آنچه 
بخش خصوصی را بهم می زند و 
سرمايه گذاری های جديدشان  را با 
سرنوشت  احتمالی شکست مواجه 
می سازد، نه عرصه رقابت های بنگاهی 
که اعمال سياست های غير مدبرانه 
وقت،موضع گيری های  دولت های 
پرهزينه داخلی با پی آمد تحريم های 
آرام  خواب  و  يکسو  از  خارجی  
توسعه ای  سياست های  طراحان 
و  رصد  مسئول  که  کشور  اقتصاد 
تحليل وقايع مناسبات خارجی ايران 
با بازارهای هدف هستند، از سوی 

ديگر است. 
اکنون پرسش اصلی بخش خصوصی 
عدم  هزينه  بايد  چرا  است  آن 
از  کارشناسی  دقيق  برآوردهای 
تحوالت بازارها ی صادراتی و حتی 
داخلی  و همچنين سياست های تنش  
پراکنی عده ای خودسردر ابعاد ملی 
را مردم و بخش خصوصی کشور 
ادامه اين شيوه   آيا  پرداخت نمايد. 
موجب هدم منافع ملی و منابع انسانی 
و آينده اشتغال فرزندان اين مرز و بوم  

نمی گردد.

آفت های سرمایه گذاری ...

ادامه از  صفحه2
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متأسـفانه رونـد افزايـش بی رويـه واحدهای 
اقامتی هيچ تناسـبی با تعداد گردشگر، مسافر 
و زائـر ورودی نـدارد. در 8 سـال اخير تعداد 
هتل های مشـهد سـه برابر شـده و نيز تعداد 
۲00 هتل در حال احداث اسـت که می تواند 
در ميـزان عرضه و تقاضا تأثير مسـتقيم ايجاد 
کند، به نحوی که کليه دسـت انـدرکاران اين 
صنعـت را بـا مشـکل مواجـه نمايـد. در اين 
بخش فعاليت واحدهای غيرمجاز بخصوص 
خانه های شـخصی که در قالب خانه مسـافر 
خدمـات ارائـه می کنند بطـور جدی صنعت 
هتلداری اسـتان را در معرض خطـر قرارداده 
اسـت. ايـن آمار اشـغال هتل های مشـهد در 
يک سـاله اخير اسـت برای اولين بـار در بعد 
از انقالب اشـغال هتل های مشـهد در نوروز  
بـه کمتـر از 50درصـد رسـيد بـه طـوری که 
درحـال حاضـر کاهـش نـرخ و تخفيفـات 
بيـش از 50درصـد در بيشـتر هتل هـا اعمال 

می شـود.
هتلـداران  اتحاديـه  رئيـس  قانعـی  محمـد 
خراسـان رضـوی در گفتگـو بـا خبرنـگار ما 
ضمن بيـان مطلب فـوق افـزود: دراين زمينه 
رکـود، کاهش ورود گردشـگران داخلی  و به 
خصـوص گردشـگران عـرب کاماًل مشـهود 
اسـت و اميد اسـت با انجـام تصميمات موثر 
در جـذب زائرين وضعيت هتل های مشـهد 

تغييـر کند. 
وی در ادامـه بـا بيان اين که اسـتان خراسـان 
دارای ۲0۲ هتـل فعـال می باشـد که ميانگين 
سـن آنها کمتر از 7 سـال اسـت، در صورتی 
که در سـاير شـهرهای کشـور ميانگين سـنی 
هتل ها باالی ۲5 سـال می باشـد و همچنين 
تنـوع ايـن هتل هـا به لحـاظ درجـه و تعداد 
براسـاس نيازهای زائرين تنظيم شـده اسـت.
قانعی خاطر نشـان سـاخت: اسـتان خراسان 
رضـوی دوميـن اسـتانی اسـت کـه در بحث 
استانداردسـازی هتـل هـا اقـدام کـرده و در 
حـال حاضـر تمامـی هتـل هـای اسـتان در 

چرخـه اسـتاندارد سـازی قـرار دارند.
رئيـس اتحاديـه هتلـداران در پاسـخ سـوال 
مـا پيرامـون آمـار گردشـگران خارجـی بـه 
ورودی  سـالمت  گردشـگران  خصـوص 
بـه هتـل هـای مشـهد گفـت: متأسـفانه آمار 
دقيـق و مشـخصی از تعـداد گردشـگران در 
بخـش سـالمت وجود نـدارد ولـی آمار کلی 
گردشـگران خارجـی ورودی بـه اسـتان در 
سـال 1۳94 بيـش از 1,5 ميليـون نفـر بـوده 

ست. ا
وی در ادامـه افـزود: البتـه الزم به ذکر اسـت 
کـه قطع روابـط عربسـتان و کشـورهای هم 
پيمـان بـا آل سـعود متأسـفانه باعـث قطـع 
ورود گردشـگران و شـيعيان بخصـوص از 
کشـورهای عربسـتان و بحرين شـده اسـت 
و در حـال حاضـر شـيعيان اين دو کشـور در 
حجـم بسـيار محـدود از طريـق کشـورهای 
ثالـث به مشـهد مشـرف می شـوند ولـی در 
بحـث اقامـت در هتل هـا بيـش از 50درصد  

مسـافرين خارجـی کاهش داشـته اسـت.
قانعـی در ادامـه بـا بيـان ايـن کـه موضـوع 
گردشـگری سالمت بيشـتر در ارتباط با اتباع 
کشـورهای حوزه خليج فارس مطرح اسـت، 
افـزود: اين مقوله در سـال هـای اخير اهميت 
خاصـی پيـدا کـرده ولـی متاسـفانه در ايـن 
ارتبـاط نقـش دالل ها و واسـطه هـای عرب 
زبـان که در اين زمينه فعاليت دارند بيشـترين 

تأثير را دارد. 
رئيـس اتحاديـه هتلـداران در پايـان گفـت: 
مبـدأ  در  بايسـتی  سـالمت  گردشـگران 
سـاماندهی شـوند زيرا پس از ورود به کشور 
بـا توجـه بـه حضـور دالل هـا و واسـطه ها 
به مسـيرهای انحرافی کشـيده می شـوند لذا 
ارائـه اطالعات و راهنمايـی های الزم در مبدأ 
و قبـل از حضـور بيمـاران در مشـهد موثـر 
اسـت و الزم اسـت در ايـن زمينـه کار گروه 
گردشـگری سالمت  استان تصميمات جدی 

بگيرد. تـری 

محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی:

50 درصد ظرفیت ورودی گردشگران 
عرب در هتل ها کاهش یافته است

در 8 ســال اخیــر تعــداد هتــل هــای 
ــداد  ــز تع ــده و نی ــر ش ــه براب ــهد س مش
ــه  ــت ک ــداث اس ــال اح ــل در ح 200 هت
ــا  ــه و تقاض ــزان عرض ــد در می ــی توان م
ــوی  ــه نح ــد، ب ــاد کن ــتقیم ایج ــر مس تأثی
کــه کلیــه دســت انــدرکاران ایــن صنعــت 
را بــا مشــکل مواجــه نمایــد. در ایــن بخش 
ــوص  ــاز بخص ــای غیرمج ــت واحده فعالی
خانــه هــای شــخصی کــه در قالــب خانــه 

ــد ــی کنن ــه م ــات ارائ ــافر خدم مس

بــرای اولیــن بــار در بعــد از انقــالب اشــغال 
هتــل هــای مشــهد در نــوروز  بــه کمتــر از 
ــه طــوری کــه درحــال  50درصــد رســید ب
حاضــر کاهــش نــرخ و تخفیفــات بیــش از 
50درصــد در بیشــتر هتــل هــا اعمــال مــی 

شــود

ــدأ  ــتی در مب ــالمت بایس ــگران س گردش
ــه  ــرا پــس از ورود ب ســاماندهی شــوند زی
ــا  ــور دالل ه ــه حض ــه ب ــا توج ــور ب کش
ــی  ــیرهای انحراف ــه مس ــا ب ــطه ه و واس
ــه اطالعــات  ــذا ارائ ــی شــوند ل کشــیده م
ــل از  ــدأ و قب ــای الزم در مب ــی ه و راهنمای
ــت  ــر اس ــهد موث ــاران در مش ــور بیم حض
و الزم اســت در ایــن زمینــه کار گــروه 
ــات  ــتان تصمیم ــالمت  اس ــگری س گردش

ــرد ــری بگی ــدی ت ج

سید حیدر رضوی



تورليــدر هــا پيشــانی صنعــت گردشــگری 
هســتند چــرا کــه يــک راهنمــای توانمنــد و 
ــق صنعــت  ــده اوال ضامــن رون آمــوزش دي
ــا  ــه ب ــوی ک ــه نح ــت، ب ــگری اس گردش
معرفــی کامــل و صحيــح يــک بنــا و ارائــه 
خدمــات صادقانــه باعــث عالقــه مند شــدن 
ــر و  ــی ت ــت طوالن ــرای اقام ــگران ب گردش
ــات  ــا و خدم ــه ه ــتر از جاذب ــتفاده بيش اس
ــس  ــی شــود و گردشــگران پ توريســتی  م
ــک  ــود ي ــان خ ــه کشورش ــت ب از بازگش
مشــوق بــرای گردشــگری کشــور خواهنــد 
بــود. دومــا راهنمايــان گردشــگری اعتبــار و 
ــردم  ــاير م ــه س ــان را ب ــران و ايراني وجــه اي
ــت  ــن عل ــه همي ــد. ب ــی دهن ــا نشــان م دني
مــی تــوان گفــت هــر راهنمــا، ســفير 

ــود اســت. ــی کشــور خ فرهنگ
محســن مکــرم، رئيــس هيئــت مديــره 
انجمــن صنفــی راهنمايــان گردشــگری 
ــا  ــو ب ــوی در گفتگ ــان رض ــتان خراس اس
خبــر نــگار مــا ضمــن بيــان مطلــب فــوق 
ــوز  ــمی و دارای مج ــان رس ــزود: راهنماي اف
افــرادی هســتند بــا مــدرك هــای تحصيلــی 
کارشناســی تــا دکترا در رشــته هــای مختلف 
راهنمايــان  هــای رســمی  دوره  در  کــه 
ــت  ــاه و تح ــدت ۶ م ــی م ــگری ط گردش
نظــارت ســازمان ميــراث فرهنگــی صنايــع 

ــی شــود. ــی م ــا معرف ــه آنه ب

  بــا توجــه بــه صدمــات غيــر قابــل 
ــت  ــه صنع ــر مجــاز ب ــان غي ــکار راهنماي ان
ــده  ــن پدي ــا اي ــارزه ب ــرای مب گردشــگری، ب

ــت؟ ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــه اقدامات چ
قبــل از اينکــه ايــن صنــف تشــکيل شــود بنا 
بــه نيــاز جامعــه افــراد مختلــف و عموما غير 
متخصــص ماننــد راننــدگان تاکســی، مغــازه 
داران و بــه خصــوص هموطنــان عــرب زبان 
ــی  ــه راهنماي ــهد وارد حيط ــاکن در مش س
گردشــگران شــدند و متاســفانه بخاطــر عدم 
تخصــص و عــدم نظــارت و در برخــی 
ــث  ــودجويانه باع ــا س ــگاه صرف ــوارد، ن م
ايجــاد مشــکالتی بــرای زائريــن و مجاورين 
ــه پيکــره گردشــگری اســتان  شــده انــد و ب
ــا  ــه ب ــد، ک ــرده ان ــدی وارد ک ــات ج ضرب

راهنمایان غیر مجاز
ضربه جدی به پیکره گردشگری کشور

محسن مکرم، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان خراسان رضوی:

دســتی و گردشــگری ايران شــرکت کرده اند 
ــدن  ــد بعــد از گذران ــان توانســته ان و در پاي
و قبولــی در 17 مــاده درســی ماننــد تاريــخ، 
ــی،  ــی، روان شناس ــان خارج ــی، زب جغراف
مديريــت بازاريابــی، صنايــع دســتی و غيــره، 
کارت راهنمــای رســمی را بگيرنــد و تحــت 
ــگری و  ــان گردش ــن راهنماي ــارت انجم نظ
ســازمان ميــراث فرهنگــی اســتان بــه فعاليت 

ــد. ــی پردازن م

  پيرامــون انجمــن صنفــی راهنمايــان 
خراســان رضــوی توضيحاتــی بيــان نماييــد:
ــا  ــل ب ــال قب ــدود 4 س ــن از ح ــن انجم  اي
ــان کشــور شــروع  ــون راهنماي حمايــت کان
بــه فعاليــت نمــوده اســت و در حــال 
حاضــر مــا 90 نفــر از راهنمايــان رســمی و 
مجــاز در زمينــه هــای گردشــگری زيارتــی، 
ــی  ــياحتی و درمان ــی، س ــی، تاريخ فرهنگ
مســلط بــه بســياری زبــان هــای زنــده دنيــا 
را تحــت پوشــش داريــم. خدمــات مــا 
ــا،  ــا و توريســت ه ــازمان ه ــا، س ــه توره ب
ــا  معرفــی و اختصــاص راهنمــا، متناســب ب
ــه  ــا توج ــه ب ــوری ک ــه ط ــت ب ــاز آنهاس ني
بــه هــدف آن هــا از ســفر بــه کشــورمان و 
ســپس بــا توجــه بــه رده ســنی، زبــان، تعداد 
و جنســيت گردشــگران راهنمــای مناســب 
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منجــر بــه لغــو امتيــازات و حتــی لغــو مجوز 
فعاليــت آن مرکــز خواهــد شــد. همچنيــن 
الزم بــه ذکــر اســت يکــی ديگــر از عوامــل 
مهــم از رونــق افتــادن بــازار گردشــگران غير 
ــادی از  ــش زي ــه بخ ــت ک ــن اس ــاز اي مج
گردشــگران عربــی کــه بــه ايــران مــی آينــد 
بــه علــت تجربــه ســفرهای، قبلــی ديگــر به 
ايــن دســته افــراد اعتمــاد نمــی کننــد و خود 
بــه دنبــال راهنمــا هــای مجــاز مــی گردنــد.

  در مــورد راهنمايــان فعــال در حــوزه 
گردشــگری ســالمت و نحــوه فعاليــت آنهــا 

ــد. ــح دهي توضي
ــه ای  ــور حرف ــا بط ــکاران م ــی از هم برخ
ــالمت  ــگران س ــی گردش ــر راهنماي ــه ام ب
ــی را  ــاران خارج ــا بيم ــد. آنه ــی پردازن م
صرفــا بــه مراکــز معتبــر و برجســته درمانــی 
مــی برنــد و در طــول درمــان، در کنــار آنهــا 
ــراری  ــه برق ــاز، ب ــورت ني ــتند و در ص هس
ارتبــاط آنهــا بــا پزشــکان و بــرآورده کــردن 
ســاير نيازهــای بيمــاران مــی پردازنــد. 
ــرادی  ــاير اف ــاران و س ــرای بيم ــن ب همچني
کــه می خواهنــد مدتــی در منطقــه ای آرام و 
زيبــا بــه دور از هياهــوی شــهری باشــند آنها 
ــورد  ــای م ــت گاه ه ــا و اقام ــل ه ــه هت را ب
ــات  ــالمت در ييالق ــگری س ــد گردش تايي

ــد. ــی برن اطــراف مشــهد م
همچنيــن برخــی از گردشــگران ســالمت به 
واســطه آشــنايی قبلی خــود و يا دوستانشــان 
بــا راهنمايــان مــا، قبــل از عزيمــت بــه ايران 
ــا  ــد و آنه ــی گيرن ــاس م ــان تم ــا راهنماي ب
از پيــش نوبــت هــای درمــان آنهــا را اخــذ 
مــی کننــد و نظريــه پزشــک، طــول درمــان، 
ــات  ــاير اطالع ــان و س ــای درم ــه ه هزين
ــا  ــا ب ــد ت ــی دهن ــاران م ــه بيم ــش ب را از پي
اطالعــات کامــل و آســودگی خيــال راهــی 

ايــران شــوند.

  از ديدگاه شما مهمترين مشکالت فرا روی 
بخش گردشگری چه می باشد؟

اوليــن مشــکل جــدی عــدم آگاهــی مــردم 
مــا از نقــش مفيــد راهنمــا در هنــگام بازديــد 

از اماکــن تاريخــی و ســياحتی اســت.
ديگــر مشــکل عــدم شــناخت جاذبــه هــای 
گردشــگری کشــور و توانمنــدی هــای 
بــاالی گردشــگری و تفريــح آن، حتــی برای 
مردمــان کشــور خودمــان اســت. بــه عنــوان 
ــوس  ــه ت ــوروز گذشــته در منطق ــال در ن مث
و آرامــگاه فردوســی حــدود 100 هــزار نفــر 
ــط  ــن فق ــن بي ــده داشــتيم. از اي ــد کنن بازدي
ــا  ــد ت 0,5 درصــد از آنهــا عالقــه منــد بودن
از راهنمــای گردشــگری اســتفاده کننــد. 

قبــل از اینکــه ایــن صنــف تشــکیل شــود 
بنــا به نیــاز جامعــه افــراد مختلــف و عموما 
غیــر متخصــص ماننــد راننــدگان تاکســی، 
ــان  ــوص هموطن ــه خص ــازه داران و ب مغ
عــرب زبــان ســاکن در مشــهد وارد حیطــه 
راهنمایــی گردشــگران شــدند و متاســفانه 
بخاطــر عــدم تخصــص و عــدم نظــارت و 
در برخــی مــوارد، نــگاه صرفــا ســودجویانه 
ــن  ــرای زائری ــکالتی ب ــاد مش ــث ایج باع
و مجاوریــن شــده انــد و بــه پیکــره 
ــدی وارد  ــات ج ــتان ضرب ــگری اس گردش

ــد کــرده ان

ــه ای  ــور حرف ــا بط ــکاران م ــی از هم برخ
ــی گردشــگران ســالمت  ــر راهنمای ــه ام ب
ــی  ــاران خارج ــا بیم ــد. آنه ــی پردازن م
ــته  ــر و برجس ــز معتب ــه مراک ــا ب را صرف
ــان،  ــول درم ــد و در ط ــی برن ــی م درمان
ــاز،  ــار آنهــا هســتند و در صــورت نی در کن
بــه برقــراری ارتبــاط آنهــا بــا پزشــکان و 
ــاران  ــردن ســایر نیازهــای بیم ــرآورده ک ب

ــد ــی پردازن م

زمانــی کــه همــکاران ما بــه طــور افتخاری 
ــوس و  ــهر ت ــی ش ــی و معرف ــه راهنمای ب
شــخصیت فردوســی بــزرگ پرداختنــد؛ به 
وضــوح احســاس غــرور و افتخــار ملــی در 

چهــره هموطنــان مــا مــوج مــی زد

بــا وجــود قوانیــن میــراث فرهنگــی بــرای 
مقابلــه بــا افــراد ســودجو و غیــر متخصص 
ــا در  ــت ت ــاز اس ــگری نی ــر گردش در ام
ــته  ــش از گذش ــن، بی ــن قوانی ــرای ای اج

ــود ــام ش ــری انج ــخت گی ــارت و س نظ

زمانــی کــه همــکاران مــا بــه طــور افتخــاری 
ــوس و  ــهر ت ــی ش ــی و معرف ــه راهنماي ب
شــخصيت فردوســی بــزرگ پرداختنــد؛ بــه 
ــی  ــار مل ــرور و افتخ ــاس غ ــوح احس وض
در چهــره هموطنــان مــا مــوج مــی زد. 
ــردم از  ــن م ــی يافت ــر آگاه ــن نشــانه تاثي اي
داشــته هــای کشــور و همچنيــن نقــش مهم 
يــک راهنمــای گردشــگری توانمنــد بــر اين 
موضــوع اســت. کــه مطمئنــا نقش رســانه ها 
در آگاهــی دادن غيــر قابــل کتمــان اســت و 
ــرداری کــرد. ــی بهــره ب ــه خوب بايــد از آن ب
ديگــر مشــکل کشــور و اســتان مــا ضعــف 
در برخــی زيــر ســاخت هاســت. بــه عنــوان 
مثــال در شــهر مــا هتــل هــای بســيار خوب 
و توانمنــدی داريــم امــا در آنهــا مســير 
و تابلوهــای راهنمــای فــرار اضطــراری 
ــی  ــن ضعف ــه اي مشــخص نشــده اســت ک
اســت کــه بــه وضوح توســط يک گردشــگر 
خارجــی احســاس مــی شــود و يــا ايــن کــه 
ــا خودروهــای مناســب گردشــگران را در  م
ســطح شــهر بــه انــدازه کافــی نداريــم. حتی 
متاســفانه ســرويس هــای بهداشــتی مناســب 
در ســطح شــهر، و مراکــز گردشــگری  بيــن 
راهــی کــه از نيــاز هــای اوليــه هــر جامعــه 
شــهری بــه خصــوص يک شــهر توريســتی 
ــدارد.  ــود ن ــی وج ــدازه کاف ــه ان ــت ب اس
ــر  ــای زي ــود ه ــن کمب ــردن اي ــرف ک برط
ــه  ــت ب ــکاری و دس ــه هم ــاز ب ــاختی ني س
ــا  ــهر ب ــن ش ــم دادن مســئولين اي دســت ه

ــهر دارد. ــگری ش بخــش گردش
ــا وجــود قوانيــن ميــراث  از طــرف ديگــر ب
فرهنگــی بــرای مقابلــه بــا افــراد ســودجو و 
ــاز  ــر گردشــگری ني ــر متخصــص در ام غي
اســت تــا در اجــرای ايــن قوانيــن، بيــش از 
ــام  ــری انج ــخت گي ــارت و س ــته نظ گذش

ــود. ش
ــد  حــال کــه صحبــت از مشــکالت شــد ب
ــه  ــم ب ــاره ای ه ــن مجــال اش نيســت در اي
ــان  ــکالت راهنماي ــن مش ــی از مهمتري يک
ــه  ــن ک ــيم و آن اي ــته باش ــگری داش گردش
متاســفانه راهنمايــان مــا علــی رغــم اينکــه 
ــه طــور رســمی و تحــت نظــارت قانــون  ب
ــن  ــد متاســفانه بيمــه تامي فعاليــت مــی کنن
اجتماعــی بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه نشــده 
ــه  ــز ب ــه پنجــم توســعه ني اســت و در برنام
ــه  ــه ب ــده و حوال ــه نش ــوع توج ــن موض اي

ــت. ــده اس ــم داده ش ــه شش برنام

پيگيــری هــای خوبــی کــه ســازمان ميــراث 
فرهنگــی و انجمــن راهنمايــان گردشــگری 
ــا  ــده ت ــب ش ــت موج ــته اس ــتان داش اس
اماکنــی ماننــد هتــل هــا، آژانــس هــا و ســاير 
اماکنــی کــه بــه نوعــی بــا گردشــگران ســر 
ــمی،  ــان رس ــود راهنماي ــد از وج و کار دارن
ــه  ــان و نحــوه دسترســی ب ــن راهنماي انجم
آنــان مطلــع شــوند. البتــه شــايان ذکر اســت 
کــه در حــال حاضــر اگــر هرکــدام از مراکــز 
گردشــگری تحت نظــارت ميــراث فرهنگی 
ــد  ــتفاده کنن ــاز اس ــر مج ــان غي از راهنماي
مطابــق قانــون ميــراث فرهنگــی بــه شــدت 
ــا آنهــا برخــورد مــی شــود و در مــواردی  ب
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افغانســتان بــه عنــوان يکــی از بازارهــای هــدف ايــران 
بيــش از يــک ســوم نيــاز بــازار و اقــالم مــورد نيــاز اين 
کشــور از گمــرك دوغــارون و شهرســتان تايبــاد تاميــن 

می شــود.
فرمانــدار شهرســتان تايبــاد ضمــن بيــان مطلــب فــوق، 
اظهــار داشــت: بــا توجــه به ايــن که گمــرك دوغــارون 
ــده،  ــع ش ــرب واق ــه غ ــرق ب ــی ش ــور ترانزيت در مح
پتانســيل و ظرفيت بــاالی اقتصــادی در ســرمايه گذاری 
بخــش خصوصــی در حوزه هــای خارجــی و داخلــی 

دارد.
وی گفــت: در ســال 94 بيــش از يــک ميليــون و ۲00 
هــزار تــن کاال بــه ارزش يــک ميليــارد و 750 ميليــون 
دالر از گمــرك دوغــارون بــه کشــور افغانســتان 

صــادرات داشــته ايم.
فرمانــدار شهرســتان تايبــاد افــزود: پيش بينــی می شــود 
ــژه  ــه وي ــرای توســعه منطق ــت ب ــا حمايت هــای دول ب
اقتصــادی دوغــارون و تفاهم نامه هــای فعاليت هــای 
اقتصــادی صــورت گرفتــه در ســال جاری شــاهد 
تحــوالت خوبــی در شهرســتان باشــيم و افزايــش توليد 

اســتان و شهرســتان در پــی داشــته باشــيم.
شــرافتی راد افــزود: بازارچــه مــرزی دوغــارون در ۲ ماه 
ــرم کاال  ــزار کيلوگ ــون و 74۲ ه ســال جــاری 57 ميلي
بــه ارزش 18 ميليــون و 4۲۲ هــزار دالر بــه  افغانســتان 
صــادرات داشــته کــه بــه ميــزان وزنــی ۲9۳ درصــد و 

ارزش ۲۳1 درصــد رشــد داشــته اســت.
ــرزی  ــه م ــه از بازارچ ــی ک ــده کاالهاي ــزود: عم وی اف
دوغــارون بــه مقصــد افغانســتان صــادر می شــود ميــوه، 
ــواع  ــی و ان ــواد غذاي ــاختمانی، م ــح س ــار، مصال تره ب

لبنيــات اســت.
شــرافتی راد گفــت: ميــزان صــادارت گمــرك دوغارون 
در ۲ مــاه ســال جــاری 480 ميليــون دالر بــه وزن 5۶5 
هــزار تــن بــوده کــه از لحــاظ وزنــی ۲۳ درصــد و از 
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل  لحــاظ ارزشــی نســبت ب

رشــد داشــته اســت.
ــن  ــی مهتري ــارون يک ــرك دوغ ــان داشــت: گم وی بي
گمــرکات کشــور اســت کــه روزانــه تعــداد 700 
ــه مقصــد کشــور افغانســتان  ــرز ب ــن م ــون در اي کامي

ــد. ــی کنن ــردد م ت

فرماندار تايباد مطرح کرد

تامین یک سوم بازار افغانستان 
از گمرک دوغارون

مســعود عاطفــی، ناظــر گمــرکات خراســان رضــوی گفــت: صــادرات کاال 
در ۲ ماهــه امســال نســبت بــه مــدت زمــان مشــابه در ســال گذشــته از نظــر 

ارزشــی 11 درصــد کاهــش داشــته اســت.
مســعود عاطفــی اظهــار داشــت: ارزش صــادرات در ۲ ماهــه ابتدايی امســال 

۲50 ميليــون دالر بــوده و ايــن ميــزان ۳۳1 هــزار تــن وزن داشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه وزن و ارزش کاالی صــادر شــده در ســال گذشــته نســبت 
بــه مــدت زمــان مشــابه درامســال، خاطرنشــان کــرد: ايــن ميــزان بــه ترتيب 

۳۳۳ هــزار تــن و ۲8۲ ميليــون دالر  بــوده اســت.
ــادرات  ــن ارزش کل ص ــزود: همچني ــان رضوی اف ــرکات خراس ــر گم ناظ
غيرنفتــی از محــل تجــارت چمدانــی ۲8۶0 هــزار دالر و از محــل 
ــزار دالر  ــزار و 1۶5 ه ــران 14 ه ــارون و باجگي ــرزی دوغ ــای م بازارچه ه

ــت. ــوده اس ب

ارزش صــادرات در 2 ماهــه ابتدایــی امســال 250 میلیــون دالر بــوده و ایــن 
میــزان 331 هــزار تن وزن داشــته اســت

عاطفــی بــا اشــاره بــه واردات اســتان در ۲ ماهــه نخســت امســال بيــان کــرد: 
ــه ارزش 49,5  ــر 7۶ هــزار تــن ب ــغ ب ميــزان واردات در خراســان رضوی بال

ميليــون دالر بــوده اســت.
وی افــزود: ايــن ميــزان از نظــر وزن و ارزش بــه ترتيب 5 و ۶ درصد نســبت 
بــه ســال گذشــته کاهــش داشــته و بــا توجــه بــه ارقــام صــادرات و واردات 
بايــد گفــت کــه تــراز تجــاری خراســان رضــوی مثبــت و معــادل ۲00,5 

ميليــون دالر بــوده اســت.
بــه گــزارش تســنيم ناظــر گمــرکات خراســان رضوی در ارتبــاط بــا کاالهای 
عمــده صادراتــی در ۲ ماهــه نخســت امســال، بيــان کــرد: زعفــران در بســته  
ــرم و  ــر ۳0 گ ــته بندی های زي ــران در بس ــرم، زعف ــاالی ۳0 گ ــای ب بندی ه
انــواع کفپوش هــای غيرمخملــی بــاف اقــالم بــه ترتيــب عمــده صادراتی در 

ايــن بــازه زمانــی بوده انــد.
عاطفــی خاطرنشــان کــرد: همچنيــن پنبــه حالجــی نشــده و يا شــانه نــزده، 
ســاير مخلوهــای گنــدم، ســولفات آمونيــوم  و دانــه کنجــد حتی بــه صورت 
خــرد شــده اقــالم عمــده وارداتــی بــه خراســان رضــوی در ۲ ماهه نخســت 

ــد. امســال بوده ان

کاهش 11 درصدی صادرات 

خراسان رضوی در 2 ماهه نخست امسال

ناظر گمرکات خراسان رضوی :



63

13
95

اه 
ر م

تیـ
 -5

46
اره

شم

27

13
95

اه 
ن م

ردی
فرو

 - 
54

ره3
شما

از این پس تمامی عالقمندان ساکن تهران و مشهد که 
مایل به اشتراک نشریه باشند می توانند از 50 درصد 
تخفیف معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و 40 درصد تخفیف ارائه شده توسط نشریه 
استفاده نموده و فقط 10 درصد قیمت پشت جلد را 

بپردازند. 
الزم به ذکر است این نوع از اشتراک فقط از طریق 

سایت )eshterak.ir(  امکان پذیر خواهد بود.

و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  برای  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
افزایش و ارتقای دانش عمومی شهروندان در نظر دارد نسبت به 
خرید مجالت شماره های اخیر از مطبوعات کشور و اهدای رایگان 

به مراکز عمومی و فرهنگی اقدام نماید.
مراکز مرتبط، با حجم حضور حداقل باالی 100 نفر در روز شامل 
پایانه های  کتابخانه ها، کانون های فرهنگی ، هنری وسینمایی، 
مسافربری هوایی،ریلی و جاده ای،خوابگاه های دانشجویی دارای 
انتظار  تربیت،سالن  و  اصالح  ها،مراکز  ،ندامتگاه  مطالعه  سالن 
بیمارستان ها ومراکز درمانی بزرگ کشورو اماکن ترک اعتیاد،نگهداری 
ایتام وسالمندان وغیره می توانند برای اطالع وارسال درخواست به 

www.eshterak.ir                          سایت
الکترونیکی                     نشانی  به  تکمیل  از  پس  را  شماره 2  وفرم  مراجعه 

eshterak.ir@majaleh2 ارسال نمایند.
بدیهی است بعد از بررسی و تایید نسبت به تحویل بسته های 

فرهنگی و مطبوعاتی رایگان اقدام خواهد شد.
 

معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اهدای بسته های فرهنگی و مطبوعاتی

فراخوان

ماهنامه اقتصاد آسیا

توجه:
اشـتراک ویـژه 
با همکاری معاونت مطبوعاتی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
)eshterak.ir(  

* در صورت وجود هرگونه پرسشی با واحد مشترکین ماهنامه  
8428268-0513 تماس حاصل نمایید
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گرچـه طبـق آمارهـا از سـفرهای نـوروزی، 
پروازهـای داخلـی نسـبت بـه سـال قبـل 9 
درصد افزايش داشـته اسـت، اما بررسـی های 
انجـام شـده نشـان مـی دهـد در مجمـوع 
جابه جايـی  از  هوايـی  حمل ونقـل  سـهم 
گردشـگران داخلـی کمتـر از 5 درصـد و در 
مـورد گردشـگران ورودی از خـارج کشـور، 
حـدود ۳1 درصد اسـت. اين در حالی اسـت 
کـه سـهم حمل ونقـل هوايـی در جابه جايی 
گردشـگران بين المللی در سـطح کشـورهای 
جهـان به طـور ميانگيـن حـدود 5۳ درصـد 
عنـوان می شـود. هميـن پژوهـش تصريـح 
می کنـد هـم اکنون حـدود 58 فـرودگاه فعال 
در ايـران وجـود دارد که تنها تعـداد معدودی 
به عنـوان  الزم  اسـتانداردهای  از  آنهـا  از 
فرودگاه بين المللی برخوردار هسـتند و ساير 
داخلـی  فرودگاه هـای  به عنـوان  فرودگاه هـا 
فعاليـت می کنند. با اين حال همـه 9 فرودگاه 
بين المللـی موجـود نيـز از نظـر امکانـات و 
تجهيـزات با اسـتانداردهای بين المللی فاصله 

دارند.
براسـاس پژوهشـی کـه از سـوی مهندسـين 
«برنامـه  عنـوان  بـا  ايـران،  امکـو  مشـاور 
توسـعه  بـرای  ايـران»  گردشـگری  توسـعه 
در  کشـور  حمل ونقـل  زيرسـاخت های 
حـوزه گردشـگری تدويـن شـده، بـا توجـه 
بـه شـرايط اقليمــي و جغرافيــايي ايــران، 
نقـش ايـن صنعـت در توسـعه همه جانبـه 
کــشور به خــوبي قابل تبيين است. عالوه بر 
ايـن، امروز صنعت حمل ونقل هــر کــشور 
بيــانگر وضــعيت اقتصادي و ميزان توسعه 
صنعتـي آن کشـور اسـت؛ به نحــوي که اين 
صنعت را بايــد يکــي از عوامــل مهــم در 
توســعه اقتصـادي، گردشـگری، فرهنگي و 
اجتماعـي هـر جامعه به شــمار آورد. اهميت 
اين صــنعت چنـان اسـت کـه انديـشمندان 
اقتصـادي دنيـا معتقدند، اگر در آغــاز قــرن 
۲1 کــشورهاي توسـعه نيافته به اين صنعت 
توجه الزم را نداشــته باشـند، رشد و توسعه 

ايـن کشـورها بـه حداقـل خواهد رسـيد. از 
سـوی ديگـر، امـروزه حمل ونقـل به عنـوان 
يکـي از مهم تريـن عوامل سـهيم در توسـعه 
گردشـگري بين المللي شـناخته شـده است. 
چنانچه کشـوری خواسـتار رسيدن به توسعه 
بـه بخـش  توجـه  باشـد،  پايـدار  توريسـم 
حمل ونقـل و رقابتـی کـردن و انحصارزدايی 
از آن ضـرورت می يابـد. صنعـت حمل ونقل 
به عنـوان يکـی از ملزومات اساسـی توسـعه 
صنعت گردشـگری، دسترسـی به جاذبه ها را 

بـرای گردشـگران امکان پذيـر می کنـد.

فرسـوده بـودن نـاوگان حمل ونقـل زمینـی، 
وجـود  عـدم  کشـور،  ریلـی  و  هوایـي 
برنامـه ریـزي مناســب در استفاده از منابع، 
فقـدان برنامـه راهبـردي جامـع بلندمـدت 
جملـه  از  موثـر  سیاسـت گذاري هاي  و 
مهم تریـن چالش هـای پیـش  روی صنعـت 

حمل ونقـل کشـور اسـت

فراهـم بـودن امکانـات حمل ونقل مناسـب، 
مطمئـن، راحـت، سـريع، ارزان و ايمن پيش 
اسـت،  شـرط توسـعه گردشـگری کشـور 
زيـرا گردشـگران در تصميمـات خـود دو 
عامـل هزينـه و زمـان را مدنظر دارنـد؛ لذا در 
راسـتای دسترسـی بـه مقاصـد گردشـگری، 
تنـوع سيسـتم حمل ونقـل و فراهـم بـودن 
سيسـتم های بـا کيفيـت، دو عامـل تاثيرگذار 
گسـترش  بنابرايـن  اسـت.  تعيين کننـده  و 
زيرسـاخت هاي حمل ونقـل )بنـادر، راه آهن، 
فرودگاه هـا و شـبکه  جـاده اي(  هـا،  پايانـه 
يکـي از مهم تريـن اقدامـات دولت هـا بـراي 
گسـترش امکانـات و خدمـات گردشـگري 
اسـت. در هميـن راسـتا ايـن پژوهش ضمن 
يـادآوری پتانسـيل های ايـران بـرای ايجـاد 
يـک هـاب حمل ونقـل تاکيـد می کنـد کـه 
موقعيت ژئواسـتراتژيک و ژئوپليتيکي ايران، 
ايـن امکان را مـي دهــد کـه بتوانـد به عنوان 
قطب اصلـي حمل ونقل منطقه اي بــه ايفاي 
نقـش ترانزيتـي بپـردازد. وجود دريـای خزر 

در شـمال و خلـيج فـارس در جنوب، داشتن 
خط آهـن شـمال بـه جنـوب، از مـشهد بـه 
بندرعباس و همچنـين قـرار گـرفتن در مـسير 
پــر تــردد هوايـي، همـه از عواملـي اسـت 
کـه نقـش ترانزيتـي ايـران را در خاورميانـه 

به خوبـي مـورد تاکيـد قـرار مـی دهد.

چالش ها و نیـازها
بـا اين همـه در وضعيـت موجـود صنعـت 
حمل ونقـل ايران داراي چالــش هاي فراواني 
اســت؛ فرسـوده بـودن نـاوگان حمل ونقـل 
زمينـی، هوايـي و ريلی کشـور، عـدم وجود 
برنامـه ريــزي مناســب در اسـتفاده از منابع، 
فقـدان برنامـه راهبـردي جامـع بلندمـدت و 
سياسـت گذاري هاي موثـر از جمله مهم ترين 
چالش هـای پيـش  روی صنعـت حمل ونقل 
کشـور اسـت. به طور کلی انواع سيسـتم های 
حمل ونقل مورد اسـتفاده در زيرسـاخت های 
گردشـگری يـک کشـور شـامل چهـار نوع 
مسـيرهای جـاده ای، ريلی، هوايـی و دريايی 
از  نـوع  ايـن چهـار  اگرچـه سـهم  اسـت. 
حمل ونقـل در بخـش گردشـگری متفـاوت 
شـاخه های  تمـام  حـال  ايـن  بـا  اسـت، 
توسـعه  در  خـود  سـهم  بـه  حمل ونقـل، 
گردشگری کشـور نقش کليدی دارند.  مائده 
محقـق منتظـری، يکـی از محققـان پژوهش 
مذکـور در اين بـاره می گويـد: «حمل ونقـل 
هوايـی ايـران، به دليـل تحريم هـای اقتصادی 
در يـک دهـه اخيـر و عدم سـرمايه گـذاری 
مناسـب در اين بخـش در دهه های گذشـته، 
از نظـر نـاوگان وضعيـت مناسـبی نـدارد؛ به 
طـوری کـه ميانگين سـن نـاوگان بـه حدود 
19 سـال می رسـد و ايـن در حالـی اسـت 
کـه مطابـق اهـداف سـند چشـم انداز 1404، 
بـه  ايـران  مسـافری  هواپيماهـای  نـاوگان 
هواپيماهـای جديد نياز دارد.» از سـوی ديگر 
مطابـق آمارهای موجود، چنانچه اشـاره شـد 
در حـال حاضـر سـهم حمل ونقـل هوايـی 
از جابه جايـی گردشـگران داخلـی کمتـر از 

چند راهکار برای حوزه 
حمل ونقل گردشگری

حمل و نقل



65

13
95

اه 
ر م

تیـ
 -5

46
اره

شم

5 درصـد و در مـورد گردشـگران ورودی از 
خـارج کشـور، حـدود ۳1درصـد اسـت. در 
مقابـل اين آمار، سـهم حمل ونقـل هوايی در 
جابه جايـی گردشـگران بين المللی در سـطح 
کشـورهای جهـان به طـور ميانگيـن حـدود 
5۳ درصـد عنـوان می شـود. در هميـن حال، 
وزارت راه و شهرسـازی با شرکت های معتبر 
بين المللـی در صنعت هوايی، هماهنگی هايی 
بهره گيـری هواپيماهـای  پيرامـون خريـد و 
متنـوع را بـرای خدمات داخلـی و بين المللی 
انجام داده اسـت که انعقاد قرارداد همکاری با 
ايربـاس يکی از آنها بوده اسـت. تحقق چنين 
مذاکـرات و همکاری هايـی مـی تواند سـهم 
مهمـی در تحقـق برنامه توسـعه گردشـگری 
کشـور و به ويژه گردشـگران خارجی داشـته 

باشد.

محدودیـت  مالـی،  منابـع  محدودیـت 
نـاوگان نوسـازی 

بـه گفته ايـن پژوهشـگر، بزرگ تريـن حوزه 
جـاده ای  حمل ونقـل  کشـور،  حمل ونقـل 
اسـت که شـامل جاده های اصلـی، جاده های 
فرعـی، آزادراه هـا و بزرگـراه هـا می شـوند. 
سـازمان  سـوی  از  منتشـره  آمـار  براسـاس 
راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای، در سـال 
وسـيله  و8۳0  97هـزار  مجمـوع  در   1۳9۳
نقليـه حمل ونقل عمومـی مسـافر در ناوگان 
حمل ونقـل جاده ای کشـور فعاليت داشـته اند 
کـه از ايـن تعـداد ۲1 درصـد بـه اتوبوس ها، 
40 درصـد بـه مينی بـوس و ۳9 درصـد بـه 
سـواری ها اختصاص داشـته اسـت. با وجود 
ايـن کـه از نظـر حجـم نـاوگان، وضعيـت 
مطلوبـی در کشـور وجـود دارد، ولـی از نظر 
به ويـژه در مـورد  نـاوگان  کيفيـت و عمـر 
جـدی  مشـکالت  مينی بـوس،  و  اتوبـوس 
بـه چشـم می خـورد و الزم اسـت بـا ايجـاد 
بسـترهای الزم نسبت به نوسـازی اين ناوگان 
اقـدام شـود. عالوه بـر اين، حمل ونقـل ريلی 
نيز که عمدتـا از ارزان ترين و ايمن ترين انواع 
حمل ونقل به شـمار مـی رود، در ايـران چندان 
توسـعه نيافته و سـن ناوگان حمل ونقل ريلی 
کشـور چـه در حـوزه بـار و چـه در حـوزه 
مسـافر بسيار باال اسـت. همچنين سرعت کم 
قطارهـا و يک خطه بودن بسـياری از خطوط 
آهـن کشـور از جملـه مشـکالت اين بخش 
اسـت. نتايـج بررسـی های پژوهـش مذکـور 
نشـان می دهـد در اين راسـتا اقداماتـی برای 
توسـعه و نوسـازی سيسـتم حمل ونقل ريلی 
در دسـت اجرا اسـت اما به دليـل کمبود منابع 
مالـی بـه کندی پيـش مـی رود.  در عين حال 
ايـران به علت وجود مرزهای دريايی شـمالی 
گسـترده ای  فرصت هـای  دارای  جنوبـی،  و 

بـرای توسـعه حمل ونقل دريايی نيز هسـت، 
اما در وضع موجود تقريبا هيچ کشـتی کروز 
اسـتاندارد و با کيفيتی در زمينه ارائه خدمات 
گردشـگری و سـفرهای تفريحـی و گشـت 
دريايـی بين المللـی وجـود نـدارد تـا بتـوان 
از آن طريـق گردشـگری دريايـی را توسـعه 
بخشـيد؛ گرچـه در اين حـوزه نيـز اقداماتی 
در آب هـای شـمالی و جنوبـی کشـور انجام 
شـده امـا هنـوز برنامه ريـزی و هدف گذاری 

روشـنی صـورت نگرفته اسـت.

راهکارهای توسعه حمل ونقل گردشگی
پژوهـش «برنامه توسـعه گردشـگری ايران» 
بـرای توسـعه زيرسـاخت های حمل ونقـل 
کشـور در حـوزه گردشـگری مــشکالت 
سـاختاري صنعـت حمل ونقـل کــشور را 
ناشــي از کيفيـت پـايين خدمات و ميانگين 
عمر بـاالي ناوگــان و فرسـودگی آن عنوان 
می کند.ايـن پژوهـش براي حل مــشکالت 
حمل ونقـل گردشـگری به ارائـه راهکارها و 
سياسـت های پيشـنهادی توسـعه حمل ونقل 
هوايـی، زمينـی، ريلـی و دريايـی پرداختـه 

است.

توسـعه، اصـالح، نوسـازی و ارتقـای سـطح 
خدمـات کیفـی زیرسـاخت های چهارگانـه 
حمل ونقل ایران، می تواند زمینه سـاز مناسبی 
بـرای توسـعه و رشـد صنعـت گردشـگری 
داخلـی و خارجـی و کسـب درآمدهـای قابـل 

توجـه ارزی بـه نحـوی موثر باشـد

از  يکــي  هوايـی  حمل ونقـل  حـوزه  در 
راهکارهــاي توسـعه گردشـگری داخلي و 
خارجي، داشـتن سيـستم حمل ونقل هـوايي 
اسـت.  ارزان  و  سـريع  راحـت،  مطمئـن، 
فرســوده بــودن ناوگان هوايي کشور باعث 
مي شـود گردشـگران خــارجي کمتر رغبت 
به مسـافرت با ناوگان هوايي ايــران داشــته 
باشـند. اين در حالي اسـت که جذب مسافر 
بيــشتر، موجب رونــق صنعـت حمل ونقل 

هـوايي کـشور مـي شـود.
در حــال حاضـر بيشـترين چالـش صنعت 
حمل ونقل هوايي کــشور، باال بودن ميانگين 
عمر ناوگان هــوايي و کمبود ناوگان اسـت، 
بنابراين خريــد هواپيماهاي متنوع با ظرفيت 
بـرد متوسـط و بلنـد، از ضروريات اساسـی 
اسـت کـه در دولـت يازدهـم در حال تحقق 
برنامه هـای  سـاير  ديگـر  سـوی  از  اسـت. 
پيشـنهادی توسـعه حمل ونقل هوايی شـامل 
افزايـش تعـداد پروازهـا به ويـژه پروازهـای 
ترانزيتـی در فـرودگاه  بين المللی امام خمينی 
به عنـوان فـرودگاه رده يـک، فرودگاه هـای 

مشـهد و شـيراز به عنـوان فرودگاه هـای رده 
دوم و فرودگاه هـای اصفهـان، يـزد، اهـواز و 
تبريـز نيـز به عنـوان فرودگاه های رده سـوم و 
همچنين افزايش مقاصد پـروازی و راه اندازی 
پروازهـای مسـتقيم روزانـه به مقاصـد متنوع 

در 5 قـاره جهان اسـت.
در بخـش حمل ونقـل ريلی، توسـعه خطوط 
راه آهـن شـمالی- جنوبـی و شـرقی- غربی، 
راه انـدازی خـط آهـن برقـی و سريع السـير، 
دوخطـه کـردن و بهسـازی خطـوط اصلـی، 
نوسـازی لکوموتيوها، افزايش تعـداد واگن ها 
و ارتقای سـطح کيفـی ارائه خدمـات در آنها 

از مهم تريـن راهکارهـا به شـمار مـی رود.
همچنيـن  و  احـداث  بـرای  برنامه ريـزی 
بين راهـی  خدمـات  مناسـب  بهره بـرداری 
در تمامـی شـبکه بزرگراهـی، آزادراهـی و 
جاده های اصلی کشـور در فواصل مشـخص 
بـا حداقـل امکانـات نيـز از جملـه مهم ترين 
برنامه هـا و راهکارهـای مـورد نيـاز در حوزه 
حمل ونقل جاده ای عنوان می شـود. از سـوی 
ديگـر، الزم اسـت سـن نـاوگان حمل ونقـل 
عمومـی مسـافری از نظـر کمـی و مطابـق 
نيازهـا کاهـش يابـد و همچنيـن در احـداث 
زيرسـاخت های  و  جاده هـا  بهره بـرداری  و 
اسـتانداردهای  از  جـاده ای  حمل ونقـل 
بين المللـی و فناوری هـای نويـن در طراحـی 
استفاده شود.برای توسـعه حمل ونقل دريايی 
نيـز الزم اسـت مطالعـه تفصيلـی به منظـور 
تعيين بنـادر هدف بـرای توسـعه حمل ونقل 
دريايـی صـورت گيـرد؛ سـپس اين بنـادر از 
طريـق توسـعه ترمينال هـای مسـافری مطابق 
شـود.  تجهيـز  بين المللـی  اسـتانداردهای 
همچنيـن خدمات کشـتی های کـروز، مطابق 
معيارهای بين المللـی در بنادر منتخب به ويژه 
در دريـای عمـان و دريـای خـزر پيش بينی و 
ارائه شـود. توجه ويژه به کشـورهای روسـيه 
و عمان در اين راسـتا ضـرورت دارد. به عالوه 
توسـعه کمـی و کيفـی کشـتی ها و قايق هـای 
مسـافربری نيز بايد مورد توجه جدی مسووالن 

قـرار گيرد.
بـه نظر می رسـد حمل ونقـل به عنـوان يکی از 
اصلی ترين پايه های گردشـگری کشور، نيازمند 
تقويت روزافزون و توجه بيشـتر است. توسعه، 
اصـالح، نوسـازی و ارتقـای سـطح خدمـات 
کيفـی زيرسـاخت های چهارگانـه حمل ونقل 
ايران، می تواند زمينه سـاز مناسـبی برای توسعه 
و رشـد صنعت گردشـگری داخلی و خارجی 
و کسـب درآمدهای قابل توجه ارزی به نحوی 

باشد. موثر 
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مديــرکل حمــل ونقــل وپايانــه هــای 
خراســان رضــوی در دوميــن نشســت هــم 
ــاده اي  ــل  ج ــل ونق ــوزه حم ــی ح انديش
درحضــور فرماندهــان پليــس راه اســتان 
گفــت: بــرای ايجــاد اقتصــادی مردمــی بايــد 
ــذاری در  ــرمايه گ ــبی س ــای نس ــت ه مزي
کشــور راشناســايی نمــود و حضــور مــردم 
دريــک محيــط کامــال رقابتــي  و بــه دور از 

ــرد. ــکل بگي ــت ش ران
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل  حمل 
ــوی،  ــان رض ــای خراس ــه ه ــل و پايان و نق
مهنــدس جــواد وحدتــی فــرد افــزود: 
بااقتصــاد نفتــي هيــچ کشــوري بــه توســعه 
دســت نيافتــه اســت و نخواهــد يافــت و لذا 
کار دولــت بــراي تغييــر از اقتصــاد نفتــي و 
ــردم  ــر م ــي ب ــه اقتصــادي مبتن ــل آن ب تبدي

ــود.  بســيار دشــوار خواهــد ب
درايــن راســتا وظايف دســتگاه هــاي نظارتي 
وکنتــرل بســيار ســخت تــر نيــز خواهــد بود 
ــاي  ــت از ســرمايه ه ــراي مراقب ــه ب چــرا ک
مــردم از دانــش و تخصص بيشــتري نســبت 

به قبــل بايســتي برخــوردار باشــند. 
مهنــدس وحدتــی فــرد گفــت: هريــک از ما 
کارکنــان و مديــران حمــل ونقــل و پليس راه 
ضامن توســعه کشــور هســتيم و هــر اقدامي 
کــه بتوانــد مانعــي از ســر راه توســعه کشــور 

بــردارد شــرعا و قانونا مســئول هســتيم 
ــا  ــه ماصرف ــود: ک ــوان نم ــرد عن ــي ف وحدت
بــراي ايجادوتاســيس شــرکت حمــل ونقــل 
بــراي روان ســازي  وپليــس راه صرفــا 
ــي  ــا ماموريت ــم م ــده اي ــاد نش ــک ايج ترافي
بســيار بــزرگ ترعهــده دار هســتيم. بخــش 
مهمــي از ســالمت اقتصــاد کشــور به دســت  
ــل  ــن دلي ــه همي ــس ب ــت پ ــما اس ــا وش م

 هريــک از ما ضامن توســعه کشــور هســتيم. 
وی از تصادفــات جــاده ای بــه عنــوان يکــی 
ــد توســعه  ــد شــدن رون ــه هــای کن از مولف
ــروز  ــار داشــت: ام ــرد و اظه ــاد ک کشــور ي
متاســفانه جــاده هــای کشــورمان بــه محيــط 
آلــوده ای تبديــل شــده اســت کــه عــده ای 
بــه راحتــی مــی تواننــد رفتارهــای پرخطــر 
ــات  ــار تصادف ــد و آم ــه نمايــش بگذارن را ب
جــاده ای کشــور گــواه ايــن ماجــرا اســت و 
عــالوه برايــن حرکــت نــاوگان حمــل ونقل 
ــک  ــل ي ــل ونق ــناد حم ــدون اس ــي ب عموم
ــا  ــتي ب ــت وبايس ــون اس ــالف قان ــدام خ اق
متخلفيــن بــا شــدت بيشــتري برخورد شــود 
مديــرکل حمــل ونقــل وپايانه های خراســان 
ــای  ــت ه ــی نشس ــدف از برپاي ــوی ه رض
مشــترك حمــل ونقــل،  راه وشهرســازي و 
پليــس راه  را افزايــش کيفيــت در نظــارت ها 
دانســت و افــزود: ايــن نشســت هــا کمــک 
ــش  ــای کاه ــا راهکاره ــود  ت ــد نم خواه
تلفــات و تصادفــات جاده ای وســالم ســازي 
حمــل ونقــل عمومــي تخصصــي تــر مــورد 

بررســي قرارگيــرد. 
رييــس پليــس راه خراســان رضــوی نيــز در 
ــات  ــار تلف ــه آم ــاره ب ــا اش ــن نشســت ب اي
تصادفــات جــاده ای کشــور در ســال هــای 
اخيــر گفــت: ماســاليانه حدود17هــزار نفر از 
ــان خــود را در تصادفــات جــاده ای  هموطن
ــرای  ــورمان ب ــم و کش ــی دهي ــت م از دس
ــانی  ــای انس ــرمايه ه ــن س ــدن اي بازگردان

هزينــه هــای کالنــی را تقبــل مــی کنــد.
ــاليانه  ــزود: س ــدوار اف ــادی امي ــرهنگ ه س
ــر  ــر اث ــور ب ــر در کش ــزار نف ــدود 500ه ح
ــوند  ــی ش ــدوم م ــاده ای مص ــات ج تصادف
ــزار  ــتان بين19تا۲0ه ــار در اس ــن آم ــه اي ک

ــر اســت.  نف
ــه  ــی اراي ــات درمان ــه خدم ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد:  ــالم ک ــان اع ــن مصدوم ــه اي ــده ب ش
مــی تــوان بــا کاهــش ايــن صدمــات و آمــار 
مجروحــان و متوفيــان تصادفــات جــاده ای، 
ــش را  ــن بخ ــی در اي ــای مصرف ــه ه هزين
ــه  ــور هزين ــرفت کش ــعه و پيش ــرای توس ب

ــرد. ک
حضــور  بــا  مشــترك  نشســت  ايــن 
ــتان  ــس راه اس ــگاههاي پلي ــان پاس فرمانده
و  ســتادي  ادارات  روســاي  همچنيــن  و 
ــئولين  ــرزي و مس ــاي م ــه ه ــران پايان مدي
حمــل ونقــل و پايانــه هــاي شهرســتان هــا، 
معــاون راهــداري و مديــر و همــکاران اداره 
راه و شهرســازي برگــزار شــد کــه درپايــان 
مصوبــات مهمــي  از جملــه اطــالع رســاني 
ــه  ــا توجــه ب ــف، ب گســترده از طــرق مختل
اينکــه دوربيــن هــاي ســرعت  ســنج نصــب 
ــرعت  ــت س ــت ثب ــا قابلي ــده در راه ه ش
متوســط وســايل نقليــه را دارا هســتند،  براي 
 آگاه ســازي عمــوم رانندگان صــورت پذيرد.
درخصــوص  شــد  مقــرر  همچنيــن  و 
ــه  ــتان ب ــس راه اس ــرارگاه پلي ــي ق دسترس
اطالعــات ثبتــي ســامانه ثبــت ســرعت ثابت 
پيگيــري الزم صــورت پذيــرد تــا بالفاصلــه 
نســبت بــه اعمــال قانــون در لحظــه تخلــف 
ــدام شــود،   ــات اق ــا تخلف ــز برخــورد ب و ني
عــالوه بــر ايــن بــه منظــور نظــارت بــر تردد 
ــت  ــه اهمي ــه ب ــا توج ــي  ب ــاوگان ترانزيت ن
ــاوگان ترانزيتــي مقــرر  ــر تــردد ن نظــارت ب
شــد کنتــرل پروانــه تــردد نــاوگان مذکوربــه 
منظــور حرکــت در مســيرهاي تعييــن شــده  
و نيــز برخــورد بــا تخلفــات اضافه تنــاژ آنها 

ــرد. ــرار گي در دســتور کار ق

ایجاد اقتصاد مردمی
نیازمند توجه به مزیت های نسبی کشور است

مدیر کل حمل ونقل و پایانه هاي استان خراسان رضوي :
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آرام آرام جاده هـا را طـی می کنند. آنقـدر آرام 
حرکـت می کننـد کـه گاهـی در جاده هـای 
باريـک می تواننـد سـاعت ها ترافيـک ايجـاد 
کننـد. گاهـی هم بـا دودهای خود در سـطح 
شـهرها و جاده هـا مانور می دهند. تعدادشـان 
هـم کم نيسـت. وزيـر راه و شهرسـازی آمار 
داده کـه 1۲7 هـزار کاميون هسـتند که باالی 
۳5 سـال سـن دارند. کاميون هايـی که گاهی 
در جاده هـای تک بانـده بـا ۲5 هـزار تـردد 
در روز عامـل برهـم زدن آرامـش خيلی هـا 
می تواننـد بشـوند. اما اين فرسـودگی تنها در 
بخـش حمل و نقـل جـاده ای وجود نـدارد.

آخونـدی  عبـاس  هـم  هوايـی  بخـش  در 
آمـار داده تنهـا 150 هواپيما از مجمـوع ۲50 
هواپيمـای موجـود در کشـور فعال اسـت و 
100 هواپيمـا بايد اوراق شـود. خـاص بودن 
ايـن شـرايط زمانی مشـخص تر می شـود که 
بـه نيازهـای ايران در اين بخش اشـاره شـود.
به گـزارش اقتصادنيـوز، آخونـدی می گويد: 
«بـرای نوسـازی نـاوگان هوايی نياز بـه 500 
هواپيمـای نوسـاز داريـم که 50 ميليـارد دالر 
سـرمايه گذاری می خواهد.» ايـن وضعيت در 

بخـش ريلـی هم به چشـم می خـورد. 
پنجم اسـفندماه سال گذشـته وقتی آخوندی 
از ايـن آمار متفاوت مربـوط به بخش ناوگان 
هوايی سـخن می گفت، اشـاره کـرد که برای 
نشـان دادن بغرنـج بـودن اوضـاع آمارهايـی 
هـم در حـوزه حمـل و نقـل ريلـی دارد. او 

گفته بـود: «در بخش مسـافر ميزان 

واگن هايـی کـه بايد وارد شـود حداقل ۲800 
واگـن جديـد اسـت. در حالی کـه در کل 10 
سـال گذشـته تنها ۲00 واگن نوسـازی شـده 
اسـت. اگر هـر واگـن چهـار ميليـارد تومان 
سـرمايه بخواهـد، يعنـی بيـش از 10 هـزار 
ميليارد تومان برای نوسـازی کل ناوگان ريلی 

سـرمايه گذاری نيـاز داريم.»
1۲ روز بعـد آخونـدی در حاشـيه دوميـن 
همايـش تجاری بانکی ايـران و اروپا صراحتًا 
اعـالم کـرد: «بـرای نوسـازی ناوگان هشـت 
ميليارد دالر سـرمايه گذاری نيازمنديم.» همان 
روز او بـا اشـاره بـه دوره پسـابرجام، اظهـار 
اميـدواری کـرده بود که «بـه تدريج يخ ها آب 
شـود و ايـران از فرصـت پسـابرجام حداکثر 

اسـتفاده را ببرد». 
شـايد هميـن اظهـار اميـدواری هم بـوده که 
باعـث شـده او پيگير طرح تاسـيس شـرکت 
ليزينـگ هواپيمـا و در کنـار آن طـرح بزرگی 
چـون خريد 118 ايرباس باشـد. امـا دقيقاً در 
هميـن دوران )15 فروردين مـاه امسـال( بـود 
کـه عبـاس عراقچـی، معـاون امـور حقوقی 
و بين الملـل وزارت امـور خارجـه در يـک 
برنامـه تلويزيونـی متذکـر شـد: «رفـع کامل 
تحريم هـای بانکـی، زمان بر اسـت.» سـخنی 
کـه يـک ماه و نيم بعـد در سـخنان يک مقام 
ارشـد وزارت راه و شهرسـازی بـه گونـه ای 

و  يافـت  تبلـور  ديگـر 

فرسودگی، بالی جان حمل ونقل 

نشـان داد حداقـل در حـوزه حمـل و نقـل 
وجـود چنيـن مسـائلی مانـع قابـل توجهـی 

بود. خواهـد 
۳1 ارديبهشـت ماه امسـال قائم مقـام وزير راه 
و شهرسـازی بـا اشـاره بـه توافقـات خوبـی 
کـه در بخش هـای مختلـف حمـل و نقـل با 
کشـورهای اروپايـی انجام شـده، تحريم های 
بانکـی را مانع اجـرای توافقات حمل و نقلی 
دانسـت. ايـن در حالی اسـت که وزيـر راه و 
شهرسـازی از تابسـتان سـال 1۳9۳ نوسازی 
بـرای  و  را مطـرح  نقـل  و  نـاوگان حمـل 
پيگيـری آن حتی به کشـورهايی چون آلمان 
)بـرای تاسـيس شـرکت ليزينـگ هواپيما( و 

فرانسـه سـفر کرده اسـت. 
اما اصغر فخريه کاشـان، قائم مقـام وزير راه در 
امـور بين الملل گفتـه اسـت: «مذاکراتی برای 
اجـرای پروژه هـا انجـام شـده امـا تـا زمانـی 
کـه مشـکالت بانک هـای خارجـی بـه طور 
کامـل حل نشـود، اجـرای برخـی پروژه ها با 
مشـکل روبه رو اسـت.» با اين حـال بايد ديد 
کـه وزارت راه در مواجهـه بـا چنيـن موانعی 
چـه واکنش هايـی نشـان خواهـد داد و برای 
اجرايی شـدن طرح نوسـازی ناوگان حمل و 
نقـل به جز تحريم بانکی، چـه موانع ديگری 
وجـود دارد و آيـا نوسـازی نـاوگان حمـل و 

نقل بـه نتيجه می رسـد؟



پيــش از راه انــدازی هــر صنــدوق و بانکی، تســهيل کســب و کار در 
حــوزه حمــل و نقــل بايــد مــورد توجــه قــرار بگيرد.

ــر  ــه ب ــرای غلب ــای وزارت راه و شهرســازی ب يکــی از راه حــل ه
کمبــود منابــع الزم بــرای اجرايــی کــردن پــروژه های مختلــف ايجاد 
ــازی،  ــر راه و شهرس ــل اســت. وزي ــل و نق ــعه حم ــدوق توس صن
عبــاس آخونــدی ديــروز در صحــن علنــی مجلــس از ايــن راهــکار 
ــق ايجــاد  ــوان از طري ــی ت ــه م ــن ک ــت و اي ــه اش گف وزارت خان
صنــدوق توســعه حمــل و نقــل دارايــی هــای وزارت خانــه را اهــرم 
کــرده و بــا شــراکت ســرمايه گــذاران بخــش خصوصــی پــروژه هــا 

را اجرايــی کننــد.  
ســيده فاطمــه مقيمــی، فعــال صنعــت حمــل و نقــل در ايــن بــاره 
ــک  ــدوق و بان ــدازی صن ــث راه ان ــه بح ــت ک ــال هاس ــت: س گف
حمــل و نقــل بــرای توســعه حمــل و نقــل مطــرح اســت امــا در 
حــال حاضــر کــه بخــش خصوصــی بــه دليــل مشــکالت اقتصادی 
متعــدد مســتاصل اســت و زانويــش بــه زميــن خــورده، نمــی دانــم 
چطــور ايــن صنــدوق بايــد بــا مشــارکت بخــش خصوصــی ايجــاد 
شــود. در صورتــی کــه وزارت خانــه بخواهــد بــه شــکل ديگــری 
ــی  ــک تعاون ــه ايجــاد ي ــه مثاب ــرد و ب ــش بب ــدوق را پي ايجــاد صن
بــزرگ متشــکل از بخــش خصوصــی در حــوزه حمــل و نقــل ايــن 
هــدف را محقــق ســازد، پيــش از راه انــدازی هــر صنــدوق و بانکی، 
تســهيل کســب و کار در حــوزه حمــل و نقــل بايــد مــورد توجــه 

قــرار بگيــرد.

عضــو هيئــت رييســه اتــاق تهــران گفــت: اگــر قــرار بــر توانمنــدی 
ــد ابزارهــای ايــن صنعــت را نوســازی و  حمــل و نقــل اســت باي
بازســازی کــرد. خريــد، واردات و راه انــدازی بخــش هــای مختلف 
در نــاوگان حمــل و نقــل بايــد توســط بخــش خصوصــی صــورت 
پذيــرد و ايــن در حالــی اســت کــه قوانيــن دســت و پاگيــر در حوزه 
حمــل ونقــل، چابکــی را از فعــاالن ايــن عرصــه گرفتــه و فضــا را 
بــرای حضــور بيــن المللــی حمــل و نقــل ايــران غيررقابتــی کــرده 
اســت. ايــن در حالــی اســت کــه بخش خصوصــی در حمــل و نقل 
کشــورهای همســايه از جملــه ترکيــه بــا کمــک دولــت نــاوگان از 
کار افتــاده را بــه يکــی از مجهزتريــن نــاوگان هــای حمــل و نقــل 
دنيــا تبديــل کــرده اســت. دولــت بايــد در ايــن راه در کنــار بخــش 
ــود بودجــه امــکان  ــه دليــل کمب ــرد و اگــر ب ــرار بگي خصوصــی ق
کمــک بــه بخــش خصوصــی را نــدارد، بــا اصــالح قوانيــن کار را 

بــرای فعــاالن آســان تــر کنــد.
ــه  ــن کــه در برنام ــه اي ــا اشــاره ب ــر جهــان اســالم ب ــن برت کارآفري
پنجــم توســعه بــرای واردات مــورد نياز نــاوگان جاده ای تســهيالتی 
در نظــر گرفتــه شــده بــود گفــت: اينقــدر آييــن نامــه هــای ايــن بند 
را بــا تعلــل نوشــتند کــه بخــش خصوصــی در عمــل نتوانســت بــه 
واردات مــورد نيــازش برســد. در برنامــه ششــم توســعه، نيازهــای 
ــاده ای  ــش ج ــا در بخ ــده ام ــده ش ــی دي ــی و هواي ــش ريل بخ

تســهيالتی در نظــر گرفتــه نشــده اســت. 

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران مطرح کرد:

قوانین دست و پاگیر، حمل و نقل ایران را غیررقابتی کرده است
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المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

نشانی : ابتدای بلوار فرامرز عباسی - ساختمان یاس
طبقه چهارم - واحد 401

تلفن : 05136083927 - 36083928 051
نمابر : 05136099775     همراه : 09155035747

EMAIL: KARAVAN.RAIL

TARABAR@yahoo.COM

– فورواردر کریر 
حمل جاده ای و ریلی به آسیای میانه، عراق و افغانستان

دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها 
حمل مشتقات سوختی

نشانی: مشهد، چهار راه صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 
19 مجتمع راد،  پالک 6، طبقۀ 4، واحد 14  

تلفکس: 8907597- 0513 
خواجوی     09153184667
محمدزاده      09155161673

Email:doorasia.ir@gmail.com 

صادرات، واردات و ترانزیت کاال

شرکت حمل و نقل بین الملی
دور آســــیا 

 یگانه دی         ثبت 54562 

شرکت حمل و نقل بین الملی

مدیرعامل:   مجید  خواجوی

دور آسیایگانه دی 
کریر - فورواردر

اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی از افزایش3000 تنی صادرات 
بهداشتی  و مجوز  نظارت  با  دامی  های خام  فرآورده  و  دام  انواع 

دامپزشکی استان به 31 کشور جهان طی سال 1394 خبر داد.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان با اعالم این خبر افزود: میزان 
صادرات انواع دام و طیور و کاالهای مرتبط طی سال 94 بیش از 58 
هزار تن بوده که برای این میزان ارزش دالری معادل با 68 میلیون دالر 

در قرنطینه های دامپزشکی استان به ثبت رسیده است.
دکتر محمد رشتی باف مقصد صادرات استان را کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا، آسیای میانه و حوزه خلیج فارس ذکر کرد و افزود: طی 
این مدت 31 کشور مقصد صادرات استان بوده و تخم مرغ خوراکی با 
39 هزارتن صادرات و ارزش دالری 21 میلیون دالر در صدر کاالهای 
صادراتی این گروه قرار گرفته است که مقصد عمده این فرآورده 

کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان بوده است.

میزان صادرات انواع دام و طیور و کاالهای مرتبط طی سال 94 بیش 
از 58 هزار تن بوده که برای این میزان ارزش دالری معادل با 68 

میلیون دالر در قرنطینه های دامپزشکی استان به ثبت رسیده است

تخم مرغ خوراکی با 39 هزارتن صادرات و ارزش دالری 21 میلیون 
دالر در صدر کاالهای صادراتی این گروه قرار گرفته است که مقصد 
و  تاجیکستان  افغانستان،  عراق،  کشورهای  فرآورده  این  عمده 

ترکمنستان بوده است

وی اظهار داشت: صادرات خوراک آماده دام و طیور نیز با وزن 2336 
تن و ارزش دالری یک میلیون 168 هزار  نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 28 درصد رشد داشته است و مقصد عمده کاالهای این 
گروه کشورهای افغانستانnتاجیکستانnترکمنستان بوده است و رشد 
صادرات در این بخش نشان از پویایی کارخانجات و تولیدکنندگان 
این حوزه دارد که سبب عالقه مندی کشورهای مقصد به این گروه از 

کاالهای تولیدی کشورمان شده است.
رشتی باف در زمینه واردات نیز اظهار داشت: واردات ایران از 4 کشور 

تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و افغانستان صورت می گیرد.
وی عمده اقالم وارداتی استان در زمینه دام و طیور را جودامی ، کنجاله 
پنبه دانه،  گندم دامی ، پیله ابریشم و ... دانست که همگی قبل از ورود 

به کشور بایستی مجوزهای بهداشتی دامپزشکی را اخذ نمایند.

افزایش 3۰۰۰ تنی صادرات دامی از 

خراسان رضوی به 3۱  کشور جهان

اداره کل دامپزشکی استان خبر داد:

مديرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه زيرســاخت های کشــور 
از همکاری هــای جديــد خارجــی ايــران در حــوزه راه خبــر داد.
علــی نــورزاد بــا بيان ايــن کــه مذکراتــی در مباحــث برون مرزی 
انجــام شــده بــود کــه خوشــبختانه بــه تحقق رســيد، گفــت: اين 
مذاکــرات مربــوط به کشــورهای همســايه ايــران و نشــان دهنده 

تاثيــری اســت کــه ايران بــر آنهــا دارد.
مديرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه زيرســاخت های کشــور 
ــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی  ــا پاي کــه در گفت وگــو ب
ســخن می گفــت، ســپس بــه همکاری هــای خارجــی در 
حــوزه راه طــی دوران پســابرجام ســخن گفــت کــه ايــن مــوارد 

را در ذيــل مــی بينيــم.
- اجــرای پــل ســرخس- ســرخس کــه ســال هــا در بالتکليفی 
ــيد و  ــی رس ــه عمليات ــه مرحل ــرانجام ب ــرد، س ــفر می ب ــه س ب
ــا  ــط ب ــود رواب ــت باعــث بهب ــکار مســتقر شــد و درنهاي پيمان

ــود ــت کاال می ش ــش ترانزي ــتان و افزاي ترکمنس
- پــروژه راه آهــن پــل آســتارا - آســتارا مــورد ديگــری اســت 
کــه به تازگــی بازديــدی از آن شــده و پيمانــکار نيــز مستقرشــده 
و عمليــات آن به صــورت جــدی در حــال انجــام اســت و اميــد 

اســت تــا پايــان ســال بــه بهره بــرداری برســد.
- بعــد از ســفر رياســت جمهوری به ترکمنســتان دو قــرارداد در 
ايــن زمينــه امضــا شــد کــه يکــی از آن هــا آزادراه ترکمن آبــاد- 
عشــق آباد بــه طــول ۶00 کيلومتــر اســت کــه توســط پيمانــکار 
ايرانــی در حــال اجراســت و کارفرمايــی آن بــر عهــده شــرکت 

ــاخت است. س
- يکــی ديگــر از فعاليت هــای برون مــرزی بزرگــراه ســرخس- 
ــاد  ــروژه آزادراه ترکمن آب ــن پ ــان گرفت ــا پاي تجــن اســت کــه ب

ــود. ــروع می ش ــق آباد ش - عش
ــن  ــا چندي ــده م ــت ايجادش ــابرجام، در موقعي - در دوران پس
تفاهم نامــه بــا شــرکت های خارجــی امضــا کرديــم کــه بعضــی 
از ايــن تفاهم نامه هــا شــکل عملياتــی گرفتنــد. يکــی از آن هــا 
تفاهــم بــا شــرکت ايتاليايــی آنــاس دربــاره کريــدور 10 اســت و 
ــن کار  ــه اي ــا پيشــنهاد نحــوه ســرمايه گذاری می دهــد ک ــه م ب

ــت. ــده اس شروع ش

همکاری های جدید خارجی ایران در حوزه راه

آزادراه و بزرگ راه های جدیدی 

که قرار است راه بیفتند
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مشهد : پایانه بار، غرفه 118
تلفن: 83  - 051-33921282

09155146948

حمل محموله های ترافیکی
حمل، توزیع و پخش مواد غذایی و دارویی در استان های خراسان

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 کریر – فورواردر

ترابر نجیب 

حمل مشتقات سوختی

دفتر مرکزی: مشهد- چهارراه خیام جنب مجتمع 
تک ساختمان خلیج فارس- طبقه 5 -  واحد9

تلفن:37636234- 37651158- 37658515 -051
نمابر:051-37636021

مدیرعامل: ایرج اسکندری   09151161766

eskandari_iraj@ yahoo.com
    

Info@najibtarabar.com
Info@najibtransport.ir

شرکت حمل ونقل بین المللی آموت بار ترابر با همکاری نیروهای متعـهد 
و متخصـص و مدیران مجـرب با ب     یش از ب     یست سال سابقه عملکرد 
درخشان در امور حمل ونقل بین المللی و داخلی تاکنون توانسته است 
خدمات تخصصی خود را به طیف گسترده ای از شرکت های خصوصی، 

دولتی و اشخاص ارائه نماید.
این شــرکت در تمامی مرز های ورودی و خروجی کشـور، کلیه گمرکات 
مناطق ویژه، گمرکات شهرهای استانی و بعضی از کشورهای همسایه و 
مرزی، آسیا میانه و قاره آمریکا دارای نمایندگی بوده و با در اختیار داشتن 
پرسنل مجرب و کارآمد درکل     یـه امور مرتبط با حمل ونقل بین المللی همواره 

به عنوان مشاور و بازویی  قوی حافظ منافع مشتریان خود باشد.
خدمات حمل ونقل:

•  حمل کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیت بوس     یله کام     یون  ه     ای ایرانی 
تحت پوشش و کـام     یون  ه     ای خارجی از کلیه گمرکات کشور به اروپا، 

آسیا، CIS، کشورهای همسایه و بالعکس.
•  حمل چندوجهی و ترکیبی، بارهای FCL و LCL، محموله  های 

خطرناک، سنگین، یخچالی، تانکر و چادری.
• حمل کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیت توسط کانتینر 20 فوت و 40 
فوت و کانتینر ه     ای ویژه )یخچالی, Open Top, Flat Rack( به وسیله 

ناوگان قوی در عرصه حمل ونقل زمینی.
•  سرویس فیدرینگ از جبل  علی به بنادر جنوبی ایران و بالعکس.

•  حمل محموله  ها به صورت ریلی باألخص حمل محموله  های فله و 
کانتینری از طریق ریل به ترکمنستان و بنادر ایران.

خدمات ترخیص کاال و بازرگانی:
•  تهیه پروفورما و انجام کلیه مراحل )اخذ مجوز, ثبت سفارش، ترخیص، 

حمل(.
•  انجام مکاتبات بین المللی برای خرید و یا فروش کاال به زبان های 

انگلیسی، روسی، فرانسوی، ترکی و عربی.
• واردات انواع خودروهای سواری روز دنیا، خودرو های سنگین و صنعتی. 
)تحویل خودرو های سواری موجود 24 ساعته و تحویل خودرو های 

سفارشی به صورت 25 روزه است(
• صادرات و تأمین محصوالت خشکبار ایرانی همراه با اخذ کلیه مجوز های 
الزم برای ورود به تمامی کشور های اروپایی در هر حجم و با بسته  بندی 

مورد تائید کشور مقصد.
تخصص درزمینه ی حمل و استریپ کانتینرهای یخچالی 

این شرکت با در اختیار داشتن کارگران خبره در امر استریپ در گمرکات 
جنوبی کشور خسارات احتمالی وارده به بار را به شدت کاهش می دهد.

                                                                                                       شرکت حمل ونقل بین المللی

                                      آموت بار ترابر

نشانی :مشهد - بلوار سجاد - بزرگمهر جنوبی 22 - پالک 22 - طبقه 2
              تلفن و دورنگار: 37657920 - 0098-051

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 ادیب ترابر سپهر  )سهامی خاص( 

نشانی : مشهد-بلوار فرامرز عباسی- بین فرامرز 1و3       
مجتمع تجاری آناهیتا- طبقه دو- واحد چهار

تلفن : 05136014162-05136014161
05136091566-05136022198 -05136022197        

نمابر : 05136091561
www.adibtarabarsepehr.com

info@adibtarabarsepehr.com

– فورواردر کریر 

حمل تخصصی سوخت

حمل کاالی ترانزیتی ،صادراتی،وارداتی به آسیای میانه و افغانستان
• 

• 

وابسته به کارخانجات شیمیایی ادیب

 دارای دفاتر نمایندگی در تمام مرزهای ایران
 دفتر نمایندگی در آسیای میانه، افغانستان ، دبی و هندوستان

 حمل کاالی صادراتی، وارداتی ترانزیت از مبادی ورودی ایران به آسیای میانه، افغانستان و عراق 
 مشاوره و انجام کلیه ی عملیات و تشریفات گمرکی و ترخیص کاال 

 حمل به شیوه های مختلف )ترانشیپ و مرکب(
 حمل جاده ای، ریلی و هوایی 

 مدیر عامل و رییس هیات مدیره: مجتبی بهاروند 

 با دو دهه سابقه ی مدیریت حمل و نقل بین المللی
  کارشناس رسمی دادگستری )امور حمل و نقل ترابری(

  مشاور حقوقی و قضایی – پی گیری پرونده های حمل و نقل
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی

کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل
دانشجوی دکترای حقوق تجارت بین الملل

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی  ایران و خراسان رضوی 

 دفتر مرکزی: مشهد- خیابان آبکوه- نبش تربیت- ساختمان سعد آباد- واحد 402 
تلفن: 05137289031 ) 5 خط (   نمابر:  05137289034   همراه:  09120146997 و 7090 322 0915  

 info@btktransco.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

 بهــار تــرابر
 کیــان
فورواردر- کریر
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دفتر مرکزی: مشهد – رضا شهر - بلوار رضوی 
 بین رضوی 8 و 10 - پالک 1385

 تلفن: 38768176-051 فکس:051-38786177 
موبایل: 09 64 328 0915

Rahgoshakala@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

ردر وا فور  - کریر 

راهگشا کاال  

نشانی: مشهد - بلوار سجاد - خیابان بهارستان- بهارستان 2
ساختمان بهار - پالک 2- طبقه اول - واحد4

تلفن:   051-37653039
نمابر: 051-37653566

www.erikarail.com

المللی  بین  و نقل  شرکت حمل 

ر د ر ا و ر فو  – یر  کر

حمل جاده ای و ریلی به آسیای میانه، عراق و افغانستان
دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها

اریکا ریل شرق
ERIKARAIL SHARGH
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 عضو کنوانسیون تیر 
شرق ترابر  میچکا 

توس  نیلراه  شرکت حمل و نقل  

حمل و نقل کاال به تمام نقاط کشور
حمل بار ترافیکی 

مجهز به تریلی، کمرشکن  9،7،5و11 محور

نشانی: کیلومتر 7جاده فریمان- پایانه بار- غرفه107
تلفن:33929021- 33920106- 051       

نمابر: 33920106 -051
همراه: 09153109239 -  09155119076

 

               

 حمل کاالی ترانزیتی، صادراتی و وارداتی به کشورهای افغانستان و آسیای میانه
حمل ریلی و حمل دریائی

نمایندگی در کلیه بنادر و مرزهای کشور
مشهد: خیابان آبکوه- نبش آبکوه 5- مجتمع تجاری سعدآباد- واحد 103
 تلفن37293743 -37298146 - 37239096- 051-37239097

نمابر:37297966-051    علیرضا فرتاج: 09153141054
Info@michka-mts.com

مشهد : خیابان احمد آباد ، بین قائم و نشاط، ساختمان 
131، طبقه 3

تلفن: 38410561  - 051-38410582
»صمد خدادادی«         09171614330  

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-38405499
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
– فورواردر کریر 

ترکمن پیمان 

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

طـوس آهـوپای 

 دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها

 حمل کاالهای صادراتی ، وارداتی و ترانزیت 

حمل کانتینر و ترانزیت کاال به کشورهای افغانستان ، تاجیکستان ، ترکمنستان، عراق

 حمل کاالهای سنگین 

خدمات گمرکی و ترخیص کاال از گمرکات 

دفتر مرکزی: مشهد خیابان کوهسنگی- مجتمع تجاری زیست خاور 

طبقه 8- واحد804 

تلفن: 17-38550013-  38548504    نمابر: 051-38512117

 فورواردر- کریر 



مشهد- خیابان احمدآباد - مرکز آموزشی پژوهشی قائم38400000-051دکتر مصطفی  داستانیبیمارستان قائم

مشهد- بلوار وکیل آباد- سه راه هنرستان09153137337محمود  دانشی نیابیمارستان جواداالئمه

مشهد- خیابان انقالب اسالمی38518114-051علیرضا  حسن خانیبیمارستان بنت الهدی

مشهد- کوهسنگی- میدان الندشت14-38427011-051دکتر غالمرضا   فرودیبیمارستان مهر

22-33295715-054دکتر محمود رضا  میری نجاردانشگاه علوم پزشکی زاهدان
زاهدان- میدان دکتر حسابی- بلوار جنت - پردیس دانشگاه 

علوم پزشکی زاهدان

بیمارستان فوق تخصصی 
زاهدان- بلوار شهید مطهری- نرسیده به میدان خاتم االنبیا7 - 33219915-054دکتر علیرضا  مالکیچشم پزشکی الزهرا   زاهدان

تهران- خیابان انقالب - چهارراه وصال پالک 1166 - طبقه دوم66401573-021آقای جعفر  سعیدی آرین طب سعید

مشهد- احمدآباد- خیابان راهنمایی18.پالک 384741461-051دکتر محمد رضا   تهرانیمرکز دندانپزشکی شعاع

تهران- خیابان کریم خان زند-خیابان ایرانشهر- خیابان آذرشهر88491512-021روزبه  آذرساشمیم سالمت پاسارگاد

تهران- خیابان ونک- خیابان مالصدرا- پالک 256 - واحد8805058214-021دکتر امیربهتاش  امیریبه داروی تهران

تبریز- جاده آذرشهر- شهرک صنعتی شهید  سمیعی34329242-041حمد اله  غضنفریسینا حمد آریا

تهران - خیابان بهشتی- خ پاکستان88546234-021محمد  ازناویانارکان آرا تجارت البرز

تهران- خیابان فلسطین- بن بست فتحی - پالک 3 - واحد 669603612-021محسن  فتاحینیکجو ابزار طب

66406340-021مهندس پیرایش  منزهمدار سالمت
تهران- خیابان ولیعصر - بین جمهوری و جامی- کوچه لقمان - 

ساختمان بهروز- پالک 3 - واحد 9

تهران- مرزداران- خیابان ایثار- پالک2 - واحد 449562504-021دکتر حمید  چناریپیشرو طب مایا

مشهد- بلوار کالهدوز- بین کالهدوز 23 و 21- شماره 37291881286-051احمد  بهفرمقدماحیاء درمان پیشرفته

مشهد - احمدآباد 1- ساختمان ابومسلم - واحد 9302- 38767506-051داوود  راحمیاندیشه نوین تدبیر گستر پاژ

مشهد - خیابان چمران - پالک 3228203267-051مریم   محرابیشفا فردوس

زاهدان- خیابان آزادگان - دانشکده دندانپزشکیمرکز دندانپزشکی زاهدان

کلینیک ایرانیان مرکز کاشت موی 
36288005-031دکتر حمیدرضا کهنمویی طبیعی ایرانیان 

اصفهان- چهارراه توحید- جنب بازار مریم - طبقه فوقانی بانک 
اقتصاد نوین

برگزارکننده: شرکت ناژین صنعت کاران                                            9- 051-38767506

شرکت کنندگان نمایشگاه گردشگری سالمت و تجهیزات پزشکی
مشهد - هتل همای 1         23-25 تیـر ماه
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