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 بسمه تعالی

 

 دکتر منظم جناب آقای  حضور  

 دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشتمحترم  ریاست  

 موضوع: نمایشگاه گردشگری جهان اسالم 

   ؛ با سالم

م  احتراماً استحضار  تدب  یبه  و  تحول  شرکت  نما  نیاول"آما    ریرساند  )  یگردشگر  شگاهیدوره  اسالم  تار  "(IWTEجهان  در                   خیرا 

 .  دی نما ی شهر آفتاب برگزار م یالملل  نیب یها شگاه یدر محل نما  ران یاز سازمان توسعه تجارت ا یبا مجوز رسم 1401خرداد  20- 17

ارتقا  ی الملل  نیب  داد یرو  نیا هدف  ها  طحس  یبا  ا  یاسالم  یگردشگر  ی استاندارد  منظور  به  ارتباط  جاد یو  بازارها  رانیا  نیماب  ی پل                 یو 

                 ارتباط با شرکت ها و دفاتر فعال  یبرقرار  قیاز طر  یو توسعه روابط فرهنگ  رانیا  یها  یتوانمند  یگردد و به معرف  یبرگزار م  یالملل  نیب

 گردد.   یصنعت منتج م نیو اشتغال در ا یگذار هی سرما توسعه،به رشد  تیاقدام نموده و در نها یگردشگر یالملل نیب

 یبا نگاه جذب گردشگر خارجی و اطالع رسانی و  و گردشگر  یدست  عیصنا  ،یفرهنگ  راثیوزارت محمایت    با  شگاهینما  نیذکر است ا  انیشا

وزارت بهداشت،    هباساس    نیگردد و بر هم  یبرگزار م  زمانیدر کشور عز  یالملل  نیبه صورت ب  سالمت  ی توسعه گردشگر توجه ویژه به  و  

سازمانهای مرتبط در زمینه توریسم سالمت در سایر کشورها برای جذب و حضور حداکثری   و  انجمن ها سازمانهای گردشگری و توریسم و  

 اطالع رسانی نموده است. در این نمایشگاه 

با حمایت و همکاری خود و اطالع رسانی به واحدهای مربوطه در   از رهنمودهای جنابعالی خواهشمند است ضمن بهره مندی  در این راستا  

لذا خواهشمنداست دراین خصوص دستور اقدام    یاری نمایید.  ،در برگزاری هرچه بهتر و پربارتر نمایشگاه مذکور  آن وزارتخانه محترم ما را

 صادر فرمایید. را مقتضی 

 کمال تشکر را دارد.  ی از حسن نظر حضرتعال شیشاپ یپ 

 

 عامل مدیر 

 آزاده مستعانی 

 


