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 رياست محترم دانشگاه علوم پسشكی و خذمات بهذاشتی درمانی مشهذ مقذس

 اسان رضويمذير كل محترم ميراث فرهنگی ، صنايع دستی و گردشگري استان خر

 مذيرعامل محترم بيمارستان فوق تخصصی رضوي

 راهكارهاي اجرايی بهره گيري از فرصت بازار گردشگري سالمت ازبكستان  بررسیموضوع: 

 با سالم؛

بزرسي يضعيت » احتزاماً بٍ پيًست گشارش ياصلٍ اس سفارت جمًُري اسالمي ايزان در تاضكىد در خصًظ     

كستان ي فزصت جمًُري اسالمي ايزان بزاي استفادٌ اسباسار گزدضگزي سالمت ايه كطًر در اسب باسارگزدضگزي سالمت

  جُت مالحظٍ ارسال ي بُزٌ بزداري السم ، ارسال ميگزدد.« راستاي اقتصاد مقايمتي 
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 رياست محتزم اتاق باسرگاوي ، صىايع، معادن ي كطايرسي خزاسان رضًي

 ادارٌ كل َماَىگي ي پايص ريابط اقتصادي ديجاوبٍ 

 ادارٌ كل ايراسيا 

 تاضكىد  -سفارت جمًُري اسالمي ايزان 

 ادارٌ تسُيل جذب گزدضگز 

 مديزكل محتزم ميزاث فزَىگي ، صىايع دستي ي گزدضگزي استان خزاسان جىًبي

 مطُد -ضزكت تًسعٍ گزدضگزي سالمت ليان كايان 

 رياست محتزم اوجمه دفاتز صىفي ي خدمات گزدضگزي خزاسان رضًي
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 بررسی يضعیت بازار گردشگری سالمت ازبکستان

 ي فرصت جمًُری اسالمی ایران برای استفادٌ از بازار گردشگری سالمت ایه کشًر

 در راستای اقتصاد مقايمتی 

اصتىستاى اص جولِ وطَسّای آسیای هیاًِ هی تاضذ وِ ػلی سغن جایگاُ ًسثتاً خَب آى دس هٌغمِ 

ٍ ووثَد صیشساخت ّای تا هطىل تاهیي خذهات سالهت ٍ پضضىی تِ لحاػ تْذاضتی ٍ پضضىی آسیای هیاًِ 

هشوض هْن دسهاًی ٍ پضضىی ػوَهی ٍ  61دس حال حاضش اصتىستاى حذٍد هَاجِ هی تاضذ. پضضىی ٍ دسهاًی 

دس  تخصصی داسد وِ ػوذتاً دس تاضىٌذ هستمش ّستٌذ ٍ ػالٍُ تش ایي دس هحالت ًیض دسهاًگاّْای وَچه

اخیش تا تَجِ تِ تاویذ  دٍ سالدس  لالة پضضه هحلِ فؼالیت داسًذ وِ خذهات ػوَهی سایگاى اسائِ هی دٌّذ.

سئیس جوَْس اصتىستاى هثٌی تش لضٍم استمای سغح دسهاًی ٍ پضضىی دس اصتىستاى ، فشهاًی هثٌی تش فؼالیت 

اًی صادس ضذُ است وِ تا ّذف تخص ّای خصَصی جْت سفغ ووثَد ًیاصّای دسهاًی ٍ تخت ّای تیواسست

وِ دس ًتیجِ فؼالیت  سٍسیِ صَست گشفتِ استجزب سشهایِ ّای خاسجی اص وطَسّای ٌّذ، تشویِ، آلواى ٍ 

هشوض دسهاًی خصَصی  61اخیشاً حذٍد تخص خصَصی دس ایي ساتغِ سا تذًثال داضتِ است. تش ایي اساس 

( ٍ هشوض دسهاًی صًجیشُ ای ضاخ Medline( ، هیذالیي )Akfa Med lineچَى آوفا هیذ الیي)هْن 

(Shox Med Centerچٌذ هشوض خصَصی دیگش ٍ )  دس تاضىٌذ تاسیس ضذُ اًذ وِ تیطتش اص پضضىاى

 ٌّذی، سٍسی ٍ تشن استفادُ هی وٌٌذ.

خاسجی تَیژُ ٌّذ، سٍسیِ ، تشویِ،  ّضاس تیواس اصتىی تِ وطَسّای 01گفتِ هی ضَد ساالًِ تیص اص 

دسصذ  57تشای دسهاى سفش هی وٌٌذ وِ الثتِ تش اساس تحمیمات هیذاًی ًگاسًذُ تیص اص ئیل آهشیىا ٍ اسشا

آًْا تِ دلیل ّضیٌِ سلاتتی ٍ اسصاى دسهاى دس ٌّذٍستاى دس همایسِ تا وطَسّای دیگش تِ هشاوض دسهاًی ٌّذ 

ص هی تاضذ ٍ تیطتش سٍ 01تا  67هشاجؼِ هی وٌٌذ. دس حال حاضش هتَسظ الاهت تیواساى اصته دس ٌّذٍستاى 

 & Cایي هشاجؼات ٍ سفشّای دسهاًی ًیض دس صهیٌِ جشاحی ٍ پیًَذ ولیِ، جشاحی للة، دسهاى اًَاع ّپاتیت )

B)   وثذ ٍ جشاحی هغض ٍ اػصاب ٍ استَپذی صَست هی گیشد. ٍ پیًَذ ، دسهاى 

 راَکار اجرایی بُرٌ گیری از ایه فرصت اقتصادی 

الصهِ  ،ی ّوىاسی دٍجاًثِ دس حَصُ پضضىی ٍ دسهاًی ٍ آهَصضیایجاد تستشّای حمَلی ٍ لاًًَ

اصلی هؼشفی ظشفیت ّا ٍ تَاًوٌذی جوَْسی اسالهی ایشاى دس حَصُ سالهت ٍ گشدضگشی پضضىی هی تاضذ 

 دس ایي ساستا پیطٌْاد هی ضَد؛

تیي ٍصاستخاًِ تْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش پضضىی وطَسهاى ّذفوٌذ ـ تفاّوٌاهِ ّوىاسی پضضىی ٍ آهَصضی 

 اهضاء گشدد.ٍ ٍصاست تْذاضت اصتىستاى تؼٌَاى تستش حمَلی ٍ لاًًَی ّوىاسی دٍجاًثِ 

   دس جوَْسی اسالهی ایشاىٍ دًذاى پضضىی ـ پزیشش داًطجَیاى اصتىستاًی دس لالة تَسسیِ پضضىی 

 ی دٍ وطَس ـ ّوىاسی هشاوض تحمیماتی ٍ پژٍّطی ٍ دسهاً



ـ اػضام اساتیذ پضضىی ایشاًی تشای اجشای دٍسُ ّای وَتاُ آهَصضی ٍ یا اجشای واسگاّْای آهَصضی پضضىی 

 جْت داًطجَیاى ٍ پضضىاى اصتىستاى

 ـ استفادُ اص سٍش ّوىاسی ػلوی ٍ آهَصضی هجاصی پضضىی تیي هشاوض دسهاًی ٍ آهَصضی پضضىی دٍ وطَس 

ضت اصتىستاى ٍ سٍسای آوادهی ّای پضضىی ایي وطَس  تشای سفش تِ ایشاى ٍ ـ دػَت اص هماهات ٍصاست تْذا

 آضٌایی تا ظشفیت ّا ٍ پیطشفت ّای آهَصش پضضىی ٍ دسهاًی وطَسهاى 

ـ دس ًظش گشفتي جایگاُ ٍیژُ تشای دػَت اص جاهؼِ پضضىی اصتىستاى دس سویٌاسّا ٍ وٌفشاًس ّای پضضىی 

 جوَْسی اسالهی ایشاى

هطتشن دس خصَظ تاسیس هشاوض دسهاًی ٍ پضضىی هطتشن دس اصتىستاى)دس ضْشّای  سشهایِ گزاسیـ 

 تاضىٌذ، سوشلٌذ ٍ تخاسا( ٍ اضتغال پضضىاى ایشاًی دس ایي هشاوض 

ـ تؼییي یىی اص داًطگاّْای ػلَم پضضىی وطَسهاى )هثل داًطگاُ ػلَم پضضىی هطْذ( تؼٌَاى ًمغِ تواس 

 دس ًظش گشفتي اهاوي الاهتی اسصاى ٍ لاتل سلاتتییي ّوچٌٍ ٍ هحَس ّوىاسی 

 مالحظات :

دس ٌّذٍستاى تشای  جشاحیّضاس دالس ّضیٌِ داسد وِ ایي  01دس سٍسیِ ـ دس حال حاضش یه جشاحی للة 

 611ّضاس دالس ٍ دس سٍسیِ  011ّضاس دالس هی تاضذ ٍ یا واضت وثذ دس آهشیىا حذٍد  1تیواساى اصته حذٍد 

لزا تیواساى اصته تشجیح هی  .ّضاس دالس تشآٍسد هی ضَد 60ّضاس دالس ّضیٌِ داسد وِ ایي ّضیٌِ دس ٌّذٍستاى 

 دٌّذ ٌّذٍستاى سا تشای دسهاى اًتخاب وٌٌذ. 

ّضاس دالس تشآٍسد  3ـ الثتِ ّضیٌِ توام ضذُ الاهت دس ٌّذٍستاى تشای تیواساى اصته ٍ ّوشاّاى آًْا  حذٍد 

هی ضَد وِ تا احتساب ّضیٌِ ایاب ٍ رّاب َّایی دس هجوَع هٌغك التصادی اًتخاب ٌّذٍستاى سا تمَیت 

 ذٍستاى ٍجَد داسد.()دس ّفتِ چٌذیي پشٍاص َّایی هستمین تیي تاضىٌذ ٍ ضْشّای ٌّ هی ًوایذ.

تْشُ گیشی اص ایي هضیت ّوچٌیي هستلضم تسْیل صذٍس سٍادیذ تیي دٍ وطَس ٍ ساُ اًذاصی خغَط پشٍاصی ـ 

 هستمین دٍجاًثِ خَاّذ تَد. 

، تاجیىستاى وطَسّای اص عشیكتِ تشتیة تِ ایشاى تشای اصته ّا هسیش پشٍاصی  هٌاسة تشیيـ دس حال حاضش 

 هطْذ ٍ یا تْشاى صَست هی گیشد. ضْشّای هی تاضذ وِ تِ  ٍ تشویِ سٍسیِآرستایجاى، 

تجشتِ هَفك ٌّذ دس جزب تاصاس تْشُ گیشی اص ـ ضایاى روش است وِ ساّىاسّای اجشایی فَق هتٌاسة تا 

 تٌظین ضذُ است .گشدضگشی سالهت اصتىستاى 

 

 ، رایسن اقتصادی ومایىدگی 42/5/79تُیٍ کىىدٌ : غالمحسیه ابراَیمی، 
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