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آییننامه حقوق مس��افر از س��وی سازمان
هواپیمایی کشوری به شرکتهای هواپیمایی
اب�لاغ ش��د ت��ا وظای��ف ایرالینه��ا در برابر
مس��افران در پروازهای داخلی ش��فاف شود و
در مقابل مس��افران پروازه��ای داخلی بدانند

گردشگری

در زم��ان تاخیره��ای پروازی که بخش��ی از
این دستورالعمل اس��ت چه مطالبهای باید از
ایرالین داش��ته باشند .به گزارش ایسنا ،طبق
دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی،
مطالبات مسافران در مواردی چون «پذیرایی

در زمان ب��روز تاخیر»« ،ابطال پرواز توس��ط
ایرالین»« ،تاخیرات پروازی»« ،شفاف سازی
ن��رخ بلی��ت و خدمات هوایی» و س��ایر موارد
تعیین ش��ده تا همه  ۱۶ش��رکت هواپیمایی
داخلی ملزم به اجرای آن باشند.

خبر

جزئیات دستورالعملحقوق
مسافر در پروازهای داخلی
ابالغ شد
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 6پایگاه میراث جهانی به
صورت پایلوت توسط هیات
امنا اداره میشوند

مدی��رکل امور پایگاههای میراث جهانی از تش��کیل
هیات امنای میدان نقش جهان خبر داد و گفت :هیات
امنای س��ازه های آبی شوش��تر ،کاخ گلستان ،ارگ بم،
تخت جمش��ید ،بازار تبریز و تخت س��لیمان به صورت
پایلوت تشکیل می شود.
فره��اد عزیزی به مهر گفت :اکنون فقط میدان نقش
جهان اصفهان دارای هیات امناست و حتی جلسات آن
نیز برگزار شده است .قرار بود چند جلسه درباره تشکیل
هیات امنای تخت جمشید نیز برگزار شود ولی انجام نشد
چون همه اعضا نتوانس��تند در برنامه حضور پیدا کنند.
همچنین کاخ سعدآباد اگر چه تحت نظر اداره پایگاههای
میراث جهانی نیست ولی هیات امنا تشکیل داده است.
وی ادامه داد :در نظر داریم تا از میان  ۱۷اثر جهانی،
هی��ات امنای تعدادی از پایگاهها مانند س��ازه های آبی
شوشتر ،ارگ بم ،کاخ گلستان ،بازار تبریز ،تخت سلیمان
و تخت جمش��ید را به صورت پایلوت تش��کیل دهیم تا
انعکاس فعالیت های آنها بررس��ی شود و نتیجه تشکیل
این هیات را به دست آوریم .اعضای هیات امنا متشکل
از نخبگان ،ش��خصیت های علم��ی ،فرهنگی و اجرایی
مشتمل بر یازده تن هستند که در جلسات اولیه گزارشی
از عملکرد هر پایگاه جهانی در اختیار اعضا قرار می گیرد
سپس دستورالعمل ها و وظایف آنها تشریح خواهد شد.
مدی��رکل امور پایگاههای میراث جهانی با بیان اینکه
حکم اعضای هیات امنا توسط معاون رئیس جمهور صادر
می شود گفت :ممکن است به تعداد اعضای هیات امنای
هر پایگاه جهانی افراد دیگری نیز اضافه شود ولی معموال
س��عی می کنیم تا آنها نخب��گان و فرهنگیان و مدیران
اجرایی و پیشکس��وتان میراث فرهنگی همان اس��تان
باشند .وی با بیان اینکه دبیرخانه مرکزی واقع در سازمان
می��راث فرهنگی مصوبات هیات امنا را اجرایی می کند
گفت:تش��کیل این هیات نقش مهمی در حل مشکالت
مالی و حتی عمومی ابینه و مجموعه های تاریخی داشته
و می تواند در راس��تای تمرکز زدایی و تمرکز فعالیتها
در مراکز استانی موثر باشد و از آن طریق از ظرفیتهای
محلی و استانی در حفظ آثار تاریخی بهره برد.

زنگ تغییر تصویر ایران در 9
کشور نواخته شد

 9دفتر اطالعرسانی گردشگری ایران پس از دریافت
مجوز از کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با تایید سازمان
میراث فرهنگی و گردش��گری ،رسما فعالیت خود را در
کشورهای اسپانیا ،ایتالیا ،ژاپن ،سوئیس ،سنگاپور ،چین،
مالزی و عمان آغاز کردند.
به گزارش ایس��نا ،مسعود س��لطانیفر رییس سازمان
می��راث فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردش��گری گفت:
اکنون این  9دفتر اطالعرس��انی گردشگری در تعدادی
از کشورهای هدف ایجاد شده است و حتما به تعداد آنها
تا پایان س��ال اضافه میشود و فکر میکنم بتوانیم 10
دفتر نمایندگی دیگر را در خارج از کشور ایجاد کنیم.
او در ادامه یادآور شد :دقیق که رصد میکنم متوجه
میشوم کش��ورهای دنیا تا  10درصد از تولید ناخالص
ملیش��ان به گردش��گری اختص��اص دارد ،درحالی که
گردش��گری ای��ران دو درصد از تولی��د ناخالص ملی را
شامل میشود .این نشان میدهد بین وضعیت و ظرفیت
گردشگری در ایران فاصله وجود دارد .او سپس با اشاره
به درآمد گردشگری دنیا و سهم نیم درصدی ایران از آن،
اظهار کرد :این استراتژی ما است که در دو برنامه ششم
و هفتم توس��عه به س��هم مورد نظری که در چشمانداز
 20ساله ترسیم ش��ده است ،دست یابیم .سلطانیفر با
اش��اره به تنوع مقصدی که در نوروز امسال حاصل شد،
گف��ت :ضرورت دارد برای گردش��گران خارجی نیز این
تنوع مقصدی ایجاد شود .اکنون  9نماینده اطالعرسانی
گردش��گری در تعدادی از  44کش��ور هدف گردشگری
ایجاد ش��دهاند که برنامهریزی شده این فعالیت توسعه
یابد و برای آن برنامه عملیاتی وجود دارد.
وی ب��ا اش��اره به احس��اس نیاز جدی ب��رای ایجاد و
گسترش شبکه جذب گردشگران خارجی ،یادآور شد :در
حال حاضر اشتیاق زیادی برای سفر به ایران وجود دارد؛
اما به دلیل مشکالت زیرساختی ،بسیاری از تقاضاها رد
میشود .برای همین فشار زیادی میآوریم تا پروژههای
نیمه تمام گردش��گری زودتر به نتیجه برسند .وی بیان
ک��رد :تقریبا روزانه روی این موض��وع وقت میگذارم و
چگونگی پیش��رفت فیزیکی هتلها را کنترل میکنم و
روزی نیست که با بانکها و صندوق توسعه ملی کلنجار
نروم و یا از پروژهها بازدید نکنم .این فشار زیاد برای آن
اس��ت که تا یکی دو سال آینده به نتیجه برسیم .معاون
رییسجمهور ادامه داد :باید به س��متی برویم که سه تا
پنج سال آینده تعداد گردشگران ورودی به گردشگران
خروجی بچربد .فکر میکنم این امکانپذیر اس��ت بویژه
با انتخاب بازارهای هدف و استداللی که پشت آن است
حتما به این مهم میرسیم .رییس سازمان میراث فرهنگی
و گردشگری همچنین با اشاره مشکالت و محدودیتهای
داخل کش��ور که تحت تأثیر تحریمه��ا بوجود آمدهاند،
اظهار ک��رد :با جدی��ت دولت و هم��کاری وزارتخانهها
خیل��ی امیدواریم وضعیتمان بهتر ش��ود .وی در ادامه
سخنانش به تصویر ذهنی گردشگرانی که به ایران سفر
میکنن��د ،اش��اره کرد و افزود :طب��ق مصاحبههایی که
گردشگران خارجی در رسانههای کشور خودشان انجام
میدهند که البته آن مصاحبهها برای ما مالک است نه
مصاحبههایی که اینجا (ایران) انجام میدهند ،بیش از
 99درصد گردشگران قبل از سفر ذهنیتشان نسبت به
ایران منفی بوده؛ اما پس از سفر آن نگرش فرو میریزد
و احساس امنیت ایجاد میشود.

در میزگرد مجازی «اقتصاد کرمان» صورت گرفت

اجماع کارشناسی بر تدوین نقشه راه گردشگری
*بخش دوم

اقتصاد کرمان :در میان هزاران گروه فعال در
شبکههای اجتماعی که با بی هدفی و آشفتگی
تمام،نهایت کارکرد آنها دارا بودن جنبه سرگرمی
است ،گروه مجازی «اقتصاد کرمان» حال و هوای
دیگری دارد .در این گروه چهرههای سرشناسی
عضویت دارند که بیش��تر آنها در گذشته و حال
مسئولیتهای مهمی داشت ه و دارند.در هر نشست
مجازی با حضور پررنگ مدیران و کارشناس��ان
مرتبط با یک موضوع ،به نقد و تحلیل سیاس��ت
ها و عملکرد اقتصادی دولت و بخش خصوصی در
استان پرداخته می شود .در مقابل،شمار دیگری
از چهرهه��ای مهم و صاحب منصب و مدیران و
فعاالن بخش های مختلف اقتصادی اس��تان نیز
نظارهگر و خواننده این گفت و گوها هستند که به تناسب به هر گفت
و گوی تخصصی -اقتصادی ،ورود پیدا می کنند.
از ابتدای فعالیت گروه اقتصاد کرمان ،به عنوان پش��توانه مجازی
«هفته نامه اقتصاد کرمان» تاکنون ،گفت و گو و تحلیل های خوبی
پیرامون مسایل مختلف اقتصادی شکل گرفته که «اقتصاد کرمان»
از شماره قبل ،نسبت به انتشار عمومی آنها برای مخاطبان خود در
سراسر اس��تان اقدام کرده است .دریکی از تازه ترین گفتوگوهایی
ک��ه در روزهای گذش��ته درگروه واتس آپ اقتص��اد کرمان صورت
گرفت،ظرفیت ها،کاس��تی ها و دس��تاوردهای گردش��گری استان
کرمان به بحث گذاش��ته شد که با استقبال مناسب مدیران ،فعاالن
و کارشناسان این بخش روبرو شد«.اقتصاد کرمان»با توجه به وزن و
اهمیت دیدگاه افرادحاضر ،بخشی از اظهارنظرهای طرح شده دراین
گروه را منتشرمیکند .در این گفت و گو ،محمد جهانشاهی(معاون
گردش��گری س��ازمان میراث و گردشگری اس��تان) ،دکتر عبدالرضا
جعفری صدر (اس��تاد دانش��گاه وعضو کمیس��یون گردشگری اتاق
کرمان)،س��یدمهدی طبیب زاده(نایب رییس اتاق بازرگانی کرمان)
مس��عود دهقان��ی (دبي��ر انجمن دفاتر خدمات مس��افرتي اس��تان
كرمان)،محمدرض��ا بهرامی(رییس اتحادیه هتل داران و رس��توران
داران)،محمدرض��ا دهقانپور(دبیر ش��ورای سیاس��ت گذاری اقتصاد
کرمان) ،مجید دهقانی (مدیر آژانس خدمات مسافرتی تاپ سیر)،دکتر
علی رییس پور،دکتر زاینده رودی و دکتر افضلی از اساتید دانشگاه
های کرمان،حمیدرض��ا تفاهمی(مدیر مجموعه گردش��گری هفت
آشیان)،نازیال ایرانمنش(فعال اقتصادی عضو کانون زنان بازرگان)،امید
فدایی(مدیرعامل شرکت نمایشگاهی هفتواد) و پیمان ساالری،عباس
جبالب��ارزی ،امین غفاری نژاد،محس��ن امیری ،ندا س��عیدی و امید
امینایی از مدیران و فعاالن اقتصادی استان ،مشارکت داشتند.

قرار باش��د فقط یک تصمیم حیاتی در بخش گردش��گری بگیرد تا
یکی از مش��کالت جدی آن حل ش��ود ،ان تصمیم چه باید باشد؟و
دوم اگر یک سرمایه گذار بخواهد در این حوزه سرمایه گذاری کند،
چه پیشنهادی به وی میدهید که هم توجیه اقتصادی داشته باشد
و هم اثرگذاری جدی در تقویت این حوزه داشته باشد؟ .در واقع کدام
بخش گردشگری ما پتاتسیل بالقوه فراوانی دارد؟.ضمنا پیشنهادات
کاربردی ارایه دهید وگرنه به صرف انتقاد که مشکلی حل نخواهد شد.
امین غفاری نژاد:اگر برنامه توس��عه گردش��گری تدوین ش��ود،
فرصتها شناس��ایی و برای سرمایه گذاری اعالم شود و نقاط ضعف
گردش��گری پایش وبرای رفع آن اقدام شود،مسیر گردشگری هموار
تر خواهد شد.باتجربه ها و پیش کسوت ها پا پیش بگذارند و استاندار
فعلی کرمان هم با روحیه ای که دارد،حامی خواهد بود.به جای تفاهم
نامه هایی که امکان اجرای آنها مبهم و گنگ است ،بحثهای روشن
و با افق اجرایی خوب در دستور کار قرار گیرد.
محسن امیری :به نظر من ،دولت در اولین قدم بایستی با کمک
فعاالن حوزه گردشگری “نقشه راه “ این صنعت را ترسیم کند که
در آن برنام��ه ه��ای کوتاه مدت ،میان م��دت و بلند مدت دولت در
قبال ارتقاء س��طح کیفی و خدمات دهی اثار تاریخی و  ...مش��خص
و معین شود.
محمد جهانش�اهی :حیاتی ترین تصمی��م ،تغییر نگاه و ایجاد
رویکردی تازه در استان است .گردشگری ،محور توسعه و تحول استان
می تواند باشد البته نه در یک حرکت فوری  .محور گردشگری شهر
کرمان اگر تعریف دقیق تری داش��ته باش��د  ،مورد توجه قرار گیرد
،شهر را تحت تاثیر قرار دهد،مرمت ارگ بم سرعت بیشتری بگیرد،
شهداد جدی گرفته شود و مردم هر روز درگیر اخبار و رویداد های
گردش��گری شوند ،در این شرایط س��رمایه گذار و سرمایه گذاری و
بخش خصوصی اهمیت بیشتری خواهد داشت.

محسن امیری... :البته فکر می کنم اگر قرار باشد روزی کرمانی
ها هم مثل س��ایر ش��هرها ،خانه خود را در اختیار گردشگر بگذارند
اتفاق خیلی خوبی است چون به رونق سایر بخش ها،توسعه ساخت
و ساز و در نتیجه اشتغالزایی هم کمک میکند.
محمد جهانش�اهی :می رس��یم ب��ه همان نکته اول،ب��ا نگاه به
گردش��گری و اینکه ما باید میزبان فردی یا گروهی به نام گردشگر
باش��یم رفتار ،کردار و فعالیت هایمان رنگ و بویی دیگر می گیرد،
کارهای زیادی اس��ت که مانده.برخی دوستان از کرمانی می گویند
که چیزی برای دیدن ندارد ،کسی از دوستان می تواند حدس بزند
مسافران قطار عقاب طالیی دانوب برای یک و نیم ساعت حصور در
باغ شاهزاده ما چقدر پرداخته بودند؟.
محمدرضا دهقانپور :به نظر کارشناسان حاضر،اگر دولت محلی

محمدرض�ا دهقانپور :جناب جهانش��اهی توصیه تان به بخش
خصوصی چیست! در همین شرایط فعلی؟.
محم�د جهانش�اهی  :نوروز امس��ال اداره کل می��راث فرهنگی
فارس از منابع اس��تانی رقمی در ح��دور  ۱۱برابر اداره هم نام خود
در کرمان هزینه کرد.
دکتر عبدالرضاجعفری صدر :پیش��نهاد من ،بررس��ی وضعیت
موجود،چالش ها و راهکارها در همه مقوله های مرتبط با گردشگری
اس��ت تا با استفاده از نظرات همه دست اندرکاران گردشگری پاسخ
مناسب برای سوال شما پیدا شود.
دهقانپور :یعنی تااالن این بررسی ها انجام نشده؟
جعفری :به نظر من اگر هم شده ،ناقص و گاهی شامل اطالعات
گمراه کننده برای تصمیم گیری است.

جهانش�اهی :در نوروز .رقمی در ح��دود  ۴۰۰هزار تومان برای
هر نفر برای تجربه قدم زدن در یک اثر ثبت جهانی و یک باغ قرن
نوزدهمی هزینه شده است .بخش خصوصی باید با نگاه حرفه ای ،
نقش خود را ایفا نماید ،خدمات خوب و مناسب موثر است .نمی توان
بدون در نظر گرفتن ش��رایط ،وارد عرصه شد .ما در همین کرمان و
در همین شرایط در بدنه بخش خصوصی افراد موفقی را شاهدیم که
موفقیت خود را از همت و تالش و حساسیت حرفه ای خود گرفته
اند ،نقش دولت مهم اس��ت اما نه به اندازه اهمیتی که ش��کل کیفی
و کمی اجرای کار دارد.
اقتص�اد کرم�ان  :واقع��ا همین که دولت راه را هم��وار کند و با
بخش��نامه ها و قوانین دس��ت و پاگیر ،سد راه نشود خدارا باید شکر
کرد.از طرفی رویکرد دولت جدید در سپردن کار به افراد صاحب نظر
و تخصص هم منش��ا اثر خواهد بود.در این شرایط مسئولیت بخش
خصوصی هم سنگین تر است.
دهقانپور :به نظرم همینکه بتوانیم خواسته های بخش خصوصی
را ب��ا ذکر جزییات از دولت محلی مکتوب نماییم و دقیقا بدانیم که
چه می خواهیم ،راه بسیاری رفته ایم که این موضوع همت مدیران
سازمان میراث و گردشگری را می طلبد .باید از کلی گویی به سمت
مکتوب کردن جزییات با استدالل کارشناسی برویم تا از سردرگمی
رها شویم.
جهانشاهی « :چون نیک نظر کرد و پر خویش در آن دید،
گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست» و این حکایت ما هست.
نقدهای زیادی بر شکل و شمایل این تندیس پر حدیث(گردشگری)
است ،هم به بخش دولتی و هم به بخش خصوصی و چاره ای جز همان
همدلی و همزبانی نیست که متاسفانه در استان ما کمرنگ است.
محمدعلی محمد میرزاییان :به نظر من ،درعید س��ال قبل که
پذیرای گردشگران بیشتری بودیم تبلیغات تلویزیونی و فیلم های که
اتاق بازرگانی با همکاری صداوسیما با موضوع ظرفیتها وپتانسیلهای
استان کرمان ساخت و از شبکه های سراسری پخش شد در جذب
مس��افران نوروزی تاثیر زیادی داشت واگر اژانس داران وهتل داران
کرمانی هر ساله در این زمینه مشارکت داشته باشند ،نتایج بهتری
هم به دست خواهد آمد.
امید فدایی :با نظر آقای میرزاییان موافقم .متاس��فانه اگر شاهد
کاهش آمار گردشگر در نوروز امسال بودیم یکى از عمده دالیل آن
عدم تبلیغات وحضور در نمایش��گاهها بود .فراموش نکنیم سال 92
فعالیتهاى زیادى توسط کمیسیون گردشگرى اتاق کرمان صورت
گرفت که نتیجه آن را در نوروز  93شاهد بودیم.
حمیدرضا تفاهمی  :در تعطیالت نوروز عمداتا سه گروه گردشگر
از هموطنان عزیز به اس��تان و ش��هر کرمان وارد می ش��وند.گروه
اول که بیش��ترین تع��داد را دارند ومتاس��فانه کمترین مدت اقامت

با میانگین یک ش��ب ،اکثرا عبوری از کرمان به
مقاصد جنوب کشور و استانهای همجوار هستند
و مقصد اصلی گردشگری آنها کرمان نیست و به
دلیل عدم معرفی جاذبه های فراوان استان ،اطالع
خاصی از گردش��گری استان ندارند که برخی از
آنها با گرفتن اطالعاتی از بروش��ورهای نوروزی
مدت کوتاهی را در کرمان به س��ر میبرند.گروه
دوم کسانی هس��تند که مقصد گردشگری انها
کرمان اس��ت و عمدتا بین دو تا هفت ش��ب در
استان اقامت دارند و مشخصا برای دیدن کرمان
می آیند.تاکید می کنم اغلب کس��انی که برای
اولین بار به کرمان آمده اند ،جاذبه های تاریخی
طبیعی و کویر لوت را بس��یار جذاب می دانند و
کرمان راشایسته تر از آنچه معرفی شده ،اعالم
می کنند و البته از کمبود امکانات الزم نظیر سرویس های بهداشتی،
نقص اطالع رس��انی و کمبود وس��یله نقلیه مناسب و تورهای داخل
استانی گله مند هستند
و گروه سوم ورودی استان هم که معموال اشنایان ،اقوام و مهمانان
همش��هریان کرمانی هس��تند که همراه با آنها در شهر گشت وگذار
می کنند.در نوروز س��ال قب��ل اژانس آدونیس در هتل پارس ،کانتر
گردشگری برای تورهای داخل شهر و استان ایجاد کرد که استقبال
خوبی از آن ش��د اما متاس��فانه کمبود وس��یله نقلیه مناسب و عدم
همکاری در تعطیالت عید ،مش��کل عمده برگزاری بود و به همین
دلیل در سطح محدود برگزار شد.
مس�عود دهقانی  :اینکه مردم استان به داخل یا خارج از کشور
س��فر نکنند که فرهنگ پذیرش وپذیرایی از گردشگر به وجود نمی
آید .یادم هس��ت حدود  10س��ال قبل که تصمیم به برقراری پرواز
کرمان کیش گرفتیم اکثرا می گفتند کرمانی ها تابستان کیش برو
نیس��تند ولی با تبلیعات گسترده در تابلوهای شهری ،صداوسیما و
روزنامه های محلی و اعزام مردم به صورت پرداخت قسطی و اعزام
خبرنگاران به صورت رایگان ،توانستیم گروههای مختلفی از هم استانی
هاازجمله کسبه ،دانشگاهیان ،پزشکان ،کارمندان دولت را به کیش
بفرس��تیم و با انجام سمینارهای مختلف( با دراختیارگذاشتن سالن
رایگان برای آنها ) به نتیجه ای که در حال حاضر شاهدیم توانستیم
برس��یم.اگر یادتان باشد حدود  10الی  15سال قبل درخیابان های
شهر کرمان از ساعت  8شب دیگر خبری نبود وپارکهاخالی از جمعیت
بود ولی االن هرچه پارک اصافه می ش��ود،باز هم کافی نیس��ت که
بخش گسترده ای از این مسئله بر می گردد به همین مسافرت ها و
مطالبات مردم که افزایش یافته و مسئولین مربوطه مجبور به فراهم
کردن امکانات ش��ده اند .اگر کاس��ب کرمانی به کیش رفت ،سعی
کرد در بازگش��ت دکور معازه خودرا تغییردهد ،بسیاری از دهداران
و ش��هرداران و کارشناس��ان کرمان بارفتن به این سفرها،دید و ایده
جدیدی پیدا کرده و در شهر خود پیاده نمودند و مواردی دیگر که
همه آنها منجر به این ش��ده تا در استان ،زیرساخت های الزم برای
ورود تور فراهم شود و پروازهای کرمان-کیش از هفته ای  2پرواز به
هفته ای  6پرواز درحال اجرا،افزایش یابد.مشکل ما در بخش آژانس
های مس��افرتی ،نبود زیرساخت مناسب و نیروی متخصص وفاصله
زیاد باپیشرفتهای روز دنیا است واز طرفی عده ای فقط به دلیل عالقه
به عنوان ش��غلی آزانس داری ،از گ��روه ها و اصناف مختلف به این
حوزه ورود پیدا کرده اند که نظارتی هم بر آنها نیست .عالوه براین،
تغییرات و جابجایی های مکرر در مدیریت سازمان میراث فرهنگی
وگردش��گری و مشکالت پدید آمده برای سازمان هم باعث شده که
بخش گردشگری استان ،ضربات زیادی رامتحمل شود به طوری که

گردشگری درمانی

چه کسی کجا و چرا می رود!
برخ�لاف خدمات به ظاهر یکس��انی که درس��فرهای درمانی به
متقاضیان و گردش��گران ارائه میشود ،بسته به هدف نهایی بیمار،
مقص��د دریافت ای��ن خدمات و هزینه درمان  ،س��فر درمانی برای
هرگردشگر و درهر کشوری ،معنا و مفهوم متفاوتی دارد.
طبق آمارهای جهانی ارائه شده ،در سال  2004درآمد حاصل از
گردشگری سالمت  40میلیارد دالر بوده است که این رقم در سال
 2006به  60میلیارد دالر رسیده و در سال  2012به بیش از 100
میلیارد دالر رسیده است.
درواقع صنعت گردش��گری درمانی یا سالمت اکنون مدتهاست
که درمیان عموم مردم درکشورهای مختلف ،محبوبیت بسیار یافته
است .با این حال برخالف خدمات به ظاهر یکسانی که دراین صنعت
به متقاضیان و گردشگران ارائه میشود ،بسته به هدف نهایی ازارائه
این خدمات در مقصد یا دریافت این خدمات از سوی گردشگر ،درهر
کشوری این موضوع معنا و مفهوم متفاوتی دارد.
طبق تحقیقات انجام ش��ده از س��وی موسسه تحقیقات بازاریاب
“رنوب” درباره گردشگری درمانی آسیا  ،برای گردشگران امریکایی
سفر با هدف درمان یعنی گردشگری سالمت و درمان به معنی صرفه
جویی درهزینه های درمانی است .درامریکا گروههای کم درآمدتر یا
گروههای طبقه متوس��ط که تحت پوشش خدمات درمانی نیستند
برای دریافت امکانات درمانی وپزش��کی ارزانتر راهی کش��ورهای
دیگر میشوند.
برای گردش��گران کانادای��ی و اروپایی هم صرفه جویی در هزینه
یک اولویت مهم در انتخاب مقصد سفر برای درمان است اما عالوه
بر انگیزههای مالی سفردرمانی به معنی رهایی از صف طویل انتظار
در بیمارستانهای دولتی برای دریافت درمانهای پزشکی نیز هست.
دراین کش��ورها طبقاتی با درآمد متوس��ط از مشتریان مهم واصلی
گردشگری درمانی همان هستند که نمیخواهند انتظارهای بیپایان
برای دریافت خدمات درمانی بیمارس��تان های دولتی کشورخود را
تحمل کنند .اما برای افریقاییان توریسم درمانی به معنی برخورداری
از تسهیالت درمانی و بهداشتی برتر است که در کشور خودشان اغلب
دردسترس نیست .درافریقا یک خانواده ثروتمند ویا افراد با درآمد
باالی متوسط از مش��تریان اصلی گردشگران درمانی درکشورهای

دیگر هس��تند .درمقایسه با کشورهای غربی  ،کشورهای توریستی
آسیا با ارائه خدمات درمانی بسیار ارزان تر یک انتخاب ارزان برای
هر فرد اروپایی و امریکایی است.
گردشگری درمانی برای یک شهروند خاورمیانه نیز معنای خاص
خود را دارد و آن برخورداری از متخصصان و پزش��کان درجه یک
است که درکشورهای خودشان موجود نیست .یک خانواده ثروتمند
یا متعلق به طبقات باالی متوس��ط س��فر درمانی را با هدف یافتن
پزش��کان حاذق و متبح��ر انتخاب میکند .ش��هروندان خاورمیانه
درگذش��ته کش��ورهای غربی را برای درمان های پزش��کی انتخاب
میکردند اما پس از حادثه یازده سپتامبر به دلیل افزایش مقررات
محدود کننده و س��خت گیری درصدور ویزا به ش��هروندان عرب،
شهروندان درکشورهای خاورمیانه ناگزیر کشورهای آسیایی را هدف
سفرهای درمانی خود قرار دادند .کشورهای آسیایی تایلند و سنگاپور
هم اکنون دو کش��ور برتر از نظر گردش��گری درمانی هستند که به
دالیل مختلفی همچون برخورداری از تجهیزات پزشکی با کیفیت،
زیرساختهای درمانی عالی و حداقل مدت زمان برای انتظار و نیز
دردس��ترس بودن متخصصان و پزشکان با عالیترین سطح مهارت،
بیشترین تعداد گردشگر درمانی را بخود جذب میکنند.
اما این تمام ماجرا نیست .این دو کشور درکنار یکدیگر و تنها در
س��ال  2013بالغ بر  60درصد از کل گردشگران درمانی در سراسر
آسیا را بخود جذب کردهاند .از نظر میزان پول خرج شده در بخش
گردشگری درمانی تایلند باالترین سهم را از بازار گردشگری درمانی
آسیا نصیب خود کرده است که کشورهند پس از تایلند از این نظر
در رتبه دوم جدول کشورهای اسیایی جای دارد.
هند به عنوان یکی از  5مقصد برتر گردشگری درمانی در جهان
میزبان بیش از 166هزار گردشگر از سراسر جهان است که تنها در
س��ال  2012با هدف دریافت کمکهای درمانی به این کشور سفر
کردند .دفتر گردش��گری بهداشت و درمان هند بااعالم این مطلب
یادآور ش��ده اس��ت که هند انتظار دارد تا سال  2018درآمد خود
را به  6میلیارد دالرافزایش دهد .درهمین راس��تا تقویت و حمایت
از ط��ب س��نتی ،یوگا ،آیروودا و گیاهان داروی��ی برای تحقق طرح
افزایش درآمد  6میلیارد دالری هند از محل گردشگری درمانی در

دستور کار مقامات گردشگری هند قرار گرفته است.
گردشگری درمانی درایران
توریس��م پزشکی در ایران با وجود کیفیت باالی خدمات درمانی
و قیمت ارزان ،به علت نبود تبلیغات مناس��ب ،هنوز جایگاه خود را
بازار نیافته است و گامهای نخست را طی میکند .در حالیکه دولت
براساس برنامهریزیهای خود باید تا پایان برنامه چهارم توسعه 30
درص��د از نیازهای درمانی کش��ور را از طری��ق صدور کاال ،خدمات
پزشکی و توریسم درمانی فراهم کند .دراین میان ایران رقیبان مهمی
نیز در منطقه دارد .از جمله رقیبان مهم ایران در حوزه خلیجفارس
میتوان اردن و دبی را نام برد .کش��ور اردن س��االنه  500میلیون
دالر درآمد ارزی از توریس��م درمانی دارد .دبی از چند س��ال پیش
شهرهای سالمت را راهاندازی کرده و با برخی از دانشگاههای معتبر
دنیا برای توسعه این مراکز قرارداد بسته است .اما این آغازراه است.
طبق استراتژیهای تعریف شده که قرار است اعتباری برابر با 16
میلی��ارد درهم دبی به بخش توریس��م درمانی اختصاص یابد ،دبی
میکوشد هسته قدرتمندی برای ارتقای این بخش ایجاد کند .این
طرح شامل تقویت شبکههای موجود تسهیالت درمان و سالمت و
نیز ایجاد زیر ساختهای مدرن و مرکز معتبر و بزرگی از متخصصان
سالمت ومهارتهای درمانی با اعتبار توریستی در دبی است .طبق

این طرح ،قرار است ضمن برقراری ارتباط با بازارهای گسترده جهانی
و تحقیق در باره نخستین اقدامات در راستای طرح استراتژیک دبی
 ، 2015با مسیریابی و طرح عملی برای توسعه  ،مراحل آغازین این
طرح عملی شود .توریسم پزشکی در سال  2010درآمدی بالغ بر 7
میلیارد درهم برای امارات داشته است.
ایران در س��ال  83تقریباً  12هزار بیم��ار خارجی پذیرش کرده
است که این میزان در سال  84به  17هزار و پانصد نفر رسید ولی
متاس��فانه آمار قابل اس��تناد از درآمدهای حاصل از جذب توریسم
درمانی در سالهای اخیر در ایران وجود ندارد.
با این حال چالش اصلی فراروری گردشگری درمانی ایران ،نبود
مدیریت یکپارچه در این حوزه است و از آنجایی که چنین ایدهای
در ایران تقریباً نو تلقی میش��ود ،به نظر میرس��د تهیه طرحی که
به این مس��ئله به طور همه جانبه بپردازد و نیز تجارب کش��ورهای
دیگ��ر در این خصوص را مطالعه نماید ،به سیاس��ت گذاران کمک
خواهد کرد تا برای جذب توریس��م پزش��کی ب��ا رویکردی علمی و
بومی حرکت نمایند.
چندی پیش معاون رئیس جمهور گفت :سهم ایران از گردشگری
سالمت  400تا  500میلیون دالر است که امیدواریم با شرایطی که
برای بخش خصوصی در سرمایهگذاری جدید فراهم شود در آینده
نزدیک تا پایان دولت تدبیر و امید به  2.5تا سه میلیارد دالر برسانیم.

