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بررسی شرایط اجرای طرح زیباسازی سفین کیش

گروه گردشــگری - مدیرکل 
دفتر برنامه ریزی و گردشگری گفت: 
شرکت در جشنواره کارآفرینان برتر، 
ضمن فراهم کردن فرصتی برای افراد 
خــاق و در نهایت کارآفرینان حوزه 
گردشگری کشور، امکان رقابت میان 
آنها را ایجاد می کند.زاهد شــفیعی با 

بیان اینکه چهاردهمین دوره جشنواره 
کارآفرینان برتر توســط وزارت کار و 
تعاون و رفاه اجتماعی در سال جاری 
برگزار می شــود؛ گفت: در این دوره از 
جشنواره صنعت گردشگری نیز وارد 
عرصه رقابت شده و کارآفرینان خود 
را انتخــاب خواهد کرد. وی افزود: در 

حــال حاضر مراحل ثبت نام داوطلبان 
این رویــداد در حال انجام اســت و 
داوران استانی نیز به تفکیک هر استان 
معرفی و تعیین شده اند. شفیعی یادآور 
شــد: علیرغم شرایط ناشــی از کرونا 
و رکــود در بخش گردشــگری همه 
کشــورهای جهان، برگزاری اینگونه 

از رویدادهــای رقابت آفرین می تواند 
برای ســال های آتی تجارب مؤثری 
در مشــارکت و رقابــت واحدهای 
مختلف گردشــگری به شــمار آید. 
در ادامــه مدیرکل دفتــر برنامه ریزی، 
آموزش و مطالعات گردشگری درباره 
شــاخص های انتخاب کارآفرین برتر 
گفت: بکارگیــری ایده های خاقانه 
و روش هــای جدیــد در جــذب 
گردشگران، اســتفاده از فناوری های 

بــروز و جدید در عرضــه خدمات 
و محصــوالت گردشــگری، کاهش 
آسیب های محیط زیســت و توسعه 
گردشگری پایدار، جذب همکاری ها 
و مشارکت با ذی نفعان گردشگری و 
جوامع محلی، متنوع ســازی خدمات 
و محصوالت گردشــگری در جهت 
ایجاد مزیت رقابتی در کســب و کار 
خــود، افزایش درصد اشــغال تخت 
و یا میزان جذب گردشــگران داخلی 

و خارجــی، توجــه به کیفیــت ارائه 
خدمات گردشگری و جلب رضایت 
گردشگران از جمله معیارهای در نظر 
گرفته شده برای انتخاب کارآفرین برتر 
به شمار می آید. ثبت نام در این جشنواره 
از اول تیرماه آغاز شده و تا دهم مردادماه 
۱۴۰۰ ادامه دارد این جشــنواره بیشتر 
با هدف شناســایی، انتخاب و معرفی 
کارآفرینان برتر در سراسر کشور انجام 

می شود.
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گروه گردشگری - پنجمین کنگره 
بین المللی سامت کشورهای اسامی با 
هدف معرفی ظرفیت های ســامت و 
گردشگری سامت کشورهای اسامی 
با حمایت وزارتخانه ها و تشــکل های 
فعال در حوزه ســامت و گردشگری 
کشورها ۱۴ تا ۱۶ شــهریور ۱۴۰۰ در 
تهــران برگزار می شــود. این کنگره با 
کســب تجارب برگزاری چهار دوره 
در ســال های گذشــته و تعامــات 
اجرایی موثــر با بخش های خصوصی 
و تشــکل های فعال حوزه گردشگری 
سامت سایر کشــورها در سال ۱۴۰۰ 
نسبت به دعوت و ارایه تسهیات جهت 
حضور و مشــارکت ۲۰۰ نفر از فعاالن 
موثر بخش های خصوصی گردشگری 
ســامت، بیمارســتان ها ،کلینیک ها 
مراکــز درمانی، تشــکل های فعال در 
حوزه گردشگری، هتل ها، شرکت های 
تجهیزات پزشــکی و آزمایشــگاهی، 
فعاالن حوزه تغذیــه و گیاهان دارویی 
و همچنین اســتارت آپ های فعال در 
بخش های ســامت و گردشگری از 
کشــورهای مختلف جهان اقدام کرده 
است. برگزاری این رویداد بین المللی در 
حالی که ولی تیموری معاون گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی می گوید »۲۷ هزار نفر 
در ســه ماهه نخست ســال جاری در 
قالب گردشگری ســامت با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به کشــورمان 
سفر کردند« نشان می دهد با ظرفیت و 
جذابیتی که این شــاخه گردشگری در 
ایــران دارد و در دو دهــه اخیر جایگاه 
خود را در بــازار داخلی و بازار منطقه 
ای باز کرده می توان با راهبرد بازاریایی 
و تبلیغاتی هدفمند در حوزه کشورهای 
بازار هدف گردشــگری، فرصت های 
ارزشــمندی در کســب درآمد، ایجاد 
اشتغال و جذب سرمایه گذار در کشور 

ایجاد کرد.
بیشــتر خدمات گردشگری 
سالمت توسط بخش خصوصی 

انجام می شود
نایب رییس فراکسیون گردشگری 

مجلس شورای اســامی با بیان اینکه 
بیشتر خدمات گردشــگری سامت 
توســط بخــش خصوصــی انجــام 
می شــود؛ اظهار داشــت: برای توسعه 
گردشــگری و گردشــگری سامت، 
در کنــار وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همه 
دستگاه های اجرایی باید پای کار بیایند 
و به صورت کامل از بخش خصوصی 
فعال و متخصص این حوزه حمایت و 
پشتیبانی کند. محمدعلی محسنی بندپی 
گفت: این ســال ها از بخش خصوصی 
غفلت شده اســت. در شرایط سخت 
تحریم و کرونا بخش خصوصی حوزه 
پزشــکی برای حفظ منافع و بقای خود 
در بازار با هماهنگی کشورهای منطقه 
پنجمیــن کنگره بین المللی ســامت 
کشــورهای اسامی را برگزار می کند. 
این بخــش وزارت میراث فرهنگی و 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی را با خود همراه کرده اســت. 
اگر این رویداد به یکی از این وزارتخانه 
ها واگذار می شد برگزاری این رویداد 
با مشــکل مواجه می شد. نماینده مردم 
چالوس، نوشهر و کاردشت در مجلس 
افزود: پنجمین کنگره بین المللی سامت 
کشورهای اسامی یکی از رویدادهای 
مهم حوزه بهداشت و گردشگری است 
که در منطقه برگزار می شود، این کنگره و 
بخش خصوصی فعال در زمینه سامت 
و گردشگری ســامت نیازمند توجه 
بیشتر، تقویت و حمایت همه مسئوالن 

در دولت و مجلس است.
به جای تقویت گردشــگری 
سالمت، پزشک متخصص صادر 

می کنیم
محســنی بندپی گفــت: با همه 
سیاست های برخی  کشورها در حوزه 
ســامت، بهداشت و پزشکی که برای 
برتری در منطقه اجــرا می کنند، ایران 
با تکیه بر داشــته های درونی و واقعی 
و به اتکا دانشــمندان و پزشــکان خود 
در شاخه ها و رشــته های مختلف، در 
رتبه نخســت پزشکی در منطقه غرب 

آسیا قرار دارد، اما هنوز نتوانستیم بازار 
ســامت منطقــه را در اختیار بگیریم. 
متاســفانه بیشتر فارغ التحصیان رشته 
های پزشــکی ما از کشــور خارج و به 
کشورهای همسایه مهاجرت می کنند. به 
جای آنکه گردشگر سامت را به کشور 
جذب کنیم و این شاخه از گردشگری 
را توســعه داده و تقویت کنیم، پزشکان 
متخصــص و کادر نخبه درمان خود را 
به کشورهای مختلف جهان صادر می 
کنیــم و آنها به گردشــگران این حوزه 

در کشــورهای دیگر خدمات پزشکی 
و درمانی مــی دهند. ما در کار گروهی 
بسیار ضعیف هستیم، به جای همکاری 
و همگرایــی و ترکیب، اســتاد تجزیه 
و واگرایی هســتیم. همــه این نواقص 
مربوط به گردشــگری و گردشــگری 
سامت نیست، توســعه این شاخه از 
گردشگری به سیاست های کلی، همه 
جامعه و نظــام برنامه ریزی و مدیریت 

کشور بر می گردد.
تســهیل فعالیــت بخــش 

خصوصی در حوزه ســالمت و 
گردشگری سالمت

محســنی بندپی به بازار مبتنی بر 
جمعیت ۶۵۰ میلیون نفری کشورهای 
منطقه اطراف ایران اشــاره کرد و گفت: 
باید به ظرفیت ارزشمند این بازار بزرگ 
بیشتر توجه کنیم، پیش از کرونا بخشی 
از جامعــه حــدود ۸۵ میلیونی خود ما 
ترجیــح می دانند پول خود را با ســفر 
به کشورهای همسایه هزینه کنند، اگر 
درست برنامه ریزی و تبلغیات شود. اگر 

از این فرصت دوران کرونا برای بازبینی 
سیاســت ها وبرنامه های استفاده شود، 
عاوه تقویت گردشگری داخلی، سهم 
بزرگی از تقاضای ســفر به ایران را میان 
گردشگران خارجی برای پساکرونا می 
توان ایجاد کرد.  نایب رییس فراکسیون 
گردشگری مجلس تصدی گری دولتی 
را از مهمتریــن مشــکات چهار دهه 
گذشــته کشور دانســت و گفت: همه 
دولت ها به اتکای درآمد تک محصولی 
نفتــی، هرگز رقیبی بــرای خود تصور 
نکرده و هر کاری هم خواســتند انجام 
داده انــد. بخش دولتی مــا باید فقط به 
وظایــف حاکمیتــی و نظارتی خود 
بپردازد، باید فعالیت بخش خصوصی 
در حوزه سامت و گردشگری سامت 
تســهیل شــود؛ همه این مشکات در 
حوزه برق و آب کــه امروز گرفتارش 
هستیم ناشی از همین نگاه تصدی گری 
تام اســت. دولت باید کمک کند بخش 
خصوصی حوزه سامت و گردشگری 
سامت به جایگاه و ظرفیت های واقعی 
خود برسند، البته نه اینکه در این بخش 
هــم بنگاه های خصولتی ایجاد شــود، 
دولت باید دخالت های خود را در ارائه 
خدمات گردشــگری سامت کاهش 
دهد تــا بخش خصوصــی واقعی به 
بالندگی برســد. امروز در جهان بیشتر 
بار خدمــات در بخش های مختلف به 
ویژه ســامت و گردشگری سامت 
بــر دوش بخش خصوصی و خاصیت 
بخش خصوصی این گونه است که اگر 
کوچکترین خلل در ارائه خدمات ایجاد 

شود بافاصله سرویس دهنده دیگری 
جایگزین می شــود. حــال آنکه وقتی 
دولت این مسئولیت را به عهده می گیرد 
باید به نحو احسن خدمات رسانی کند، 
در صورتــی که منابع ظرفیت محدود و 
مشــکات دولت بسیار است و اگر هم 
نقص و کندی داشته باشد، رقیبی ندارد 
که جایگزین شود. نایب رییس فراکسیون 
گردشگری مجلس لزوم توسعه مناسبات 
بین المللی در گردشگری و گردشگری 
سامت گفت: بخش خصوصی ایران در 
شاخه های مختلف گردشگری سامت، 
هم ظرفیت دارد و هم توانمند است حتی 
در حوزه توان بخشی بسیار توانمندیم، ما 
نه تنها در بخش درمان، بلکه در آموزش 
و پژوهش پزشکی و بهداشتی هم رتبه 
اول را داریــم.  نماینده مردم چالوس، 
نوشــهر و کاردشت در مجلس گفت: 
وزیــر ســامت یکی از کشــورهای 
همسایه که به ایران سفر کرده بود، اصا 
گفتاردرمانی را نمی شناخت در صورتی 
که ما سال هاســت دکترهای این رشته 
را تربیــت می کنیم که می تواند ظرفیتی 
برای پذیرش دانشجوی خارجی باشد 
و پژوهش های بین المللی خوبی داشته 

باشیم.
پنجمین کنگــره بین المللی 
سالمت کشورهای اسالمی/ ۱۴ تا 

۱۶ شهریور
پنجمین کنگره بین المللی سامت 
کشورهای اســامی قرار بود ۲۲ تا ۲۴ 
تیــر در تهران برگزار شــود که با توجه 
به شــرایط و وضعیت قرمز کرونایی در 
تهران این رویداد به شــهریور موکول 
شد و با برنامه ریزی صورت گرفته این 
کنگره با رعایت کامل دستورالعمل های 
بهداشــتی مصوب و اباغی ستاد ملی 
مقابله بــا کرونا از ۱۴ تا ۱۶ شــهریور 
۱۴۰۰ در دو بخــش حضــوری و 
مجــازی میزبان همه فعاالن ســامت 
و گردشگری ســامت کشورهاست. 
در پنجمیــن دوره کنگــره بین المللی 
سامت کشورهای اسامی سعی شده 
با برگزاری نشست های تجاری متنوع و 
فراهم ساختن انتقال تجارب بین المللی 

عاوه بر تنظیم مذاکرات تجاری نسبت 
بــه کارگروه های آمــوزش  تخصصی 
هــم برگزار شــود. برنامه های اجرایی 
ایــن رویداد در ۳ بخــش رویدادهای 
جانبی، نشست های تجاری، کارگاه ها و 
کارگروه های تخصصی و آموزشی، به 
شــرح زیر برنامه ریزی شده است: این 
کنگره با کسب تجارب سال های گذشته 
و تعامــات اجرایی موثر با بخش های 
خصوصی و تشــکل های فعال حوزه 
گردشــگری سامت سایر کشورها در 
ســال ۱۴۰۰ نســبت به دعوت و ارائه 
تســهیات جهت حضور و مشارکت 
۲۰۰ نفــر از فعاالن موثــر بخش های 
خصوصــی گردشــگری ســامت، 
بیمارستان ها ،کلینیک ها مراکز درمانی، 
تشکل های فعال در حوزه گردشگری، 
تجهیــزات  شــرکت های  هتل هــا، 
پزشــکی و آزمایشگاهی، فعاالن حوزه 
تغذیــه و گیاهان دارویــی وهمچنین 
اســتارت آپ های فعال در بخش های 
سامت و گردشــگری از کشورهای 
مختلف جهان اقدام کرده است. در این 
نشست سه روز فعاالن و صاحب نظرانی 
از جمهــوری آذربایجان، افغانســتان، 
ارمنســتان، امارات، ازبکستان، ترکیه، 
تاجیکستان، ترکمنستان، سوریه، عمان، 
عراق، قطر، قرقیزستان، قزاقستان، مالزی، 
مجارستان، هند، صربســتان، اوکراین  
حضــور دارند که انتظار مــی رود این 
موضوع عاوه بر توسعه شبکه ارتباطی 
فعاالن سامت جهان اسام به صورت 
ویژه مــورد بهره بــرداری بخش های 
خصوصی جمهوری اسامی ایران قرار 
گیــرد. با توجه به رقابت و فعالیت های 
جدی کشــورهای پیشــرو در حوزه 
سامت جهت برندسازی ظرفیت های 
تخصصی به ویژه در پساکرونا انتظار می 
رود با مشارکت عمومی و نقش آفرینی 
موثر همه بخش های دولتی و خصوصی 
جلوه ای منحصر به فرد از توانمندی های 
بالقوه  ایران در حوزه سامت ارائه و این 
رویداد منجر به توسعه روابط اقتصادی 
حوزه ســامت با ســایر کشــورهای 

اسامی شود.

نایب رییس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسالمی گفت: دولت باید کمک کند بخش خصوصی در حوزه »سالمت« و »گردشگری سالمت« به جایگاه 
واقعی خود برسد و ضمن حمایت و پشتیبانی از این ظرفیت استفاده کند.

نایب رییس فراکسیون گردشگری مجلس:

دولت از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه 
»گردشگری سالمت« استفاده کند

نایب رییس فراکســیون گردشگری مجلس لزوم توسعه مناسبات بین المللی در گردشگری 
و گردشگری سالمت گفت: بخش خصوصی ایران در شاخه های مختلف گردشگری سالمت، 
هم ظرفیت دارد و هم توانمند اســت حتی در حوزه توان بخشی بسیار توانمندیم، ما نه تنها 
در بخــش درمان، بلکه در آموزش و پژوهش پزشــکی و بهداشــتی هم رتبــه اول را داریم. 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، آموزش و مطالعات گردشگری خبر داد؛

فرصتی ویژه پیش روی کارآفرینان حوزه گردشگری کشور


