ﺷﺮق اﯾﺮان؛ ﺟﻮاﻫﺮی از ﯾﺎد رﻓﺘﻪ ﺑﺮای روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ؛ ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﯾ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ
ﮔﺮدﺷﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﮔﺮدﺷﺮی ﻋﻠرﻏﻢ وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮاوان در ﮐﺸﻮر در ﻃﻮل
ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره از ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﺑﻣﻬﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی دﭼﺎر ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﻼت درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪهای ﻫﺴﺖ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﺘ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﺎرﺟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ ﯾﺎری اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس و ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ ﺳﻠﻤﺎن اﺳﺤﺎﻗ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺎﺋﻨﺎت و زﯾﺮﮐﻮه در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ و ﻋﻀﻮ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﺮی اﯾﺮان را ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﺪ ،ﻧﻮاﺣ ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﻮر از ﺣﯿﺚ ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع
ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺑﺎﻟ ﺑﺮ  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ دارﻧﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗ و ﺳﺎزﻧﺪهای را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ راهاﻧﺪازی ﺗﻮرﯾﺴﻢ
ﺳﻼﻣﺖ در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺷﺮﻗ اﯾﺮان و ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻃﻮل
ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎﻓ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﺑﻮده ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و اﻟﺰاﻣﺎت راه اﻧﺪازی ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺳﻼﻣﺖ در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ،اﻣﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺎﺷﺎه ﺧﺒﺮﻧﺎران ﭘﻮﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣ
ﮐﻠ اﺳﺖ و ﻣﺗﻮان آن را در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﺷﺮی درﻣﺎﻧ ،ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﻨﺪرﺳﺘ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺮﻗ را ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﺮی درﻣﺎن داﻧﺴﺖ.
وی اﻓﺰود :زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی درﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﮐﻠﯿﻨﯿﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧ ﺳﺮﭘﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﮐﻢﺑﺮﺧﻮردار ﻣﺮزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧ ﺑﺑﻬﺮه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻮارد ﺑﺮای ﻣﺮاﺗﺐ درﻣﺎﻧ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻧﻮاﺣ ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧ ﺧﻮﺑ دارﯾﻢ اﻣﺎ
اﻣﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻔﺎﯾﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺮدﺷﺮ درﻣﺎﻧ را ﺑﻪ ﻫﯿ ﻋﻨﻮان ﻧﺪارد و ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺎﺑﺖ
درﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وارد ﺷﻮد ﻧﺎﮔﺰﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد درﻣﺎﻧ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﻬﺮان و ﯾﺰد ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ در اداﻣﻪ اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ را ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘ در اﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤ و درﻣﺎﻧ ﺑﺎﺑﺖ آﻓﺘﺎب درﻣﺎﻧ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ درﻣﺎﻧ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﻠﺴﯿﺸﻦ و ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب ﻣﺷﻮد ،ﻣﻬﯿﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻈﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی درﻣﺎﻧ دﭼﺎر
ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺳﻼﻣﺖ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی درﻣﺎﻧ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﻬﯿﺰ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟ اﺻﻠ اﯾﻦ اﻣﺮ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی آﺗ ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﮐﻠﯿﻨﯿﻫﺎی ﺳﺮﭘﺎﯾ و دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد را
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻬ ﺑﺘﻮان در ﮐﻨﺎر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﺠﺎد اﻣﺎن ارﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و روﻧﻖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻄ ﻧﻈﺮ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮ ﺧﺎرﺟ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﯾ ﺑﺎزار

ﺑﺎﻟﻘﻮه  85ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزار داﺧﻠ اﺳﺖ.
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺎ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ از
ﻗﺒﻞ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﻣﻨﺤﻮس ﮐﺮوﻧﺎ اوﻟﻮﯾﺖ و
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷ داﺧﻠ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾ ﺑﻪ زاﺑﻞ و ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ دﯾﺮ
داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺮزی ﺑﺎ ﻫﻤﺎری داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ،در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادﯾﻢ ﻟﯿﻦ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻘﺪان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ.
ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ را دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺻﻒﺑﻨﺪی داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮدﺷﺮان ﺳﻼﻣﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷ ﺑﻪ زاﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻏﺮﺑ ﺳﻔﺮ دارﻧﺪ اﻣﺎ
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺰﺷ ﺗﺨﺼﺼ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻬﺮان ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی دﻗﯿﻘ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ در اداﻣﻪ ﯾ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺸﻮر و وزارت
ﺻﺤﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره و اﻧﺠﺎم راﯾﺰﻧ ﻻزم ﺑﺎ
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و وزارت ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ،ﮔﺮدﺷﺮی و ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ ،ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ دوره ﮐﺎرورزی ﯾﺎ اﻧﺘﺮن ﭘﺰﺷ
ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣ دادﻧﺪ ﺑﺮای ﻃ دوره ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﮔﺎﻣ ﺧﻮب در ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﻌﺮﯾﻔ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه،
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎزار ﺳﻨﺘ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎی ﺷﺮﻗ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺣﻮزه ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺳﻨﺘ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزار ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف
ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟ ،آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ،ﺷﺮق اروﭘﺎ و ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗ اروﭘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒ روش ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻼﻣﺖ را ﻃﻠﺐ ﻣﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن ﺑﺎزار
ﻣﺪرن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺷﻮد ﺑﻠﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزار ﺳﻨﺘ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ در ﮐﺸﻮر ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺸﺎﻧﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد
رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮﯾﺖ ،ﻋﻤﺎرات ،ﻗﻄﺮ و ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺮأت ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﺣﺎل از
دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮ از ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ رﻗﯿﺐ ﺳﺮﺳﺨﺘ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﮔﺴﺘﺮده و اﻣﺎﻧﺎت در ﺣﺎل ﯾﻪﺗﺎزی اﺳﺖ و اﯾﻦ درﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
از اﺑﺰارﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن رواﺑﻂ ،ﻗﺮاﺑﺖ ﻓﺮﻫﻨ ،دﯾﻨ و ﻣﺬﻫﺒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ وزرای "ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ "و "ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ،
ﮔﺮدﺷﺮی و ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ "ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﭼﻪ اﯾﺪهﻫﺎﯾ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ.

