
اما و اگر های 
مدیکال توریسم ایران

گفت وگوی اختصاصی با ماریا جورجا، مدیر منطقه ای مجله 
 IMTJ گردشگری پزشکی بین المللی

دومین نمایشــگاه کنفرانس گردشگری 
سالمت کشــورهای اکو در تاریخ ۲۸ تا ۳۰ 
خرداد در شــهر اردبیل برگزار خواهد شد. 
در این رویداد مهمانان و شرکت کنندگان 
بسیاری از کشورهای مختلف عضو اکو مانند 

تسهیالت ویژه  رویداد اکو برای 
استارتاپ های گردشگری سالمت

کلینیک های زیبایی بخــش بزرگی از بار 
خدمات زیبایی شــهروندان و گردشگران 
درمانی را بر عهده دارند ولی در تدوین قوانین 
روشن توریســم درمانی، مجوز پذیرش و 

سازوکار آن، قوانین بازاریابی و مانند ...

یک MTP معتبر چه تعهداتی را 
برعهده می گیرد؟

نقش ماماها در گردشــگری زایمان را باید 
نقشی بســیار تعیین کننده دانست. با توجه 
به توانایی های ایران در این شــاخه پرسود 
گردشگری، ماماها می توانند به عنوان یک عضو 
بسیار اثرگذار در کادر درمان، نقشی جدی در 

نقش پررنگ ماماها در توسعه 
گردشگری زایمان

گردشگری پزشکی نباید صرفا 
بیماری گرا باشد.

در دوران کنونی اقتصاد و صنایع، بسیاری از کشورهای 
وابسته به گردشگری متکی به نظمی است که توانایی 
هدایت جریان های جهانی را دارا اســت. گردشــگری 
فرهنگی، زیرمجموعه گردشــگری است و به مظاهر 
فرهنگی و شیوه زندگی مردم مانند هنر، معماری، سنن، 
جشنواره ها  و ارزش ها ی اجتماعی آنها مربوط می شود. 
از طریق گردشگري، امکان تعامل انسان ها و به تبع آن 
همبستگی فرهنگ ها  با هم و مآاًل کمک به ایجاد انسجام 
در میان ساکنان جهان فراهم مي شود. با توجه به اینکه 
فرهنگ و میراث دو عامل مهم در جذب گردشگر هستند، 
رشد و توسعه آنها به عنوان یک منبع برای توسعه و بهبود 
اقتصاد یک ضرورت غیرقابل اجتناب است. وابستگی 
دوطرفه ای که بین گردشــگری و میراث فرهنگی .... 

یادداشت
حمید ضرغام

گردشگری سالمت کانون 
کنفرانس بین المللی اکو در اردبیل

اســتان اردبیل در روزهای آتی پیش رو میزبان یکی از 
مهمترین ارکان همگرایی کشــورهای غرب و آسیای 
 )ECO( میانه یا همان سازمان همکاری های اقتصادی
خواهد بود. این سازمان در واقع یک نهاد مهم منطقه ای 
و بین المللی در بعد قاره آســیا در کنار سازمان همکاری 
اقتصادی شــانگ های و اتحادیه همکاری کشورهای 
منطقه جنوب آسیا اســت که میزبانی استان اردبیل در 
نوع خود بی ســابقه بوده و برای تعریف و تثبیت هویت 
استان در قاره آسیا و حتی عرصه بین الملل یک فرصت 
بهینه به شــمار می رود.این اجالس بین المللی که در 
قالب کنفرانس-نمایشگاه کشــورهای اکو با موضوع 
گردشگری سالمت برگزار می شــود، با توجه به اینکه 

بافت و بستر اکولوژیکی اردبیل...

یادداشت
عبدالرحمن و الیتی

مشاور و مسئول روابط بین الملل اداره کل میراث فرهنگی استان البرزبنیان گذار رشته مدیریت جهانگردی در ایران

اسمارت مدیکو 
دستیار هوشمند بیماران دیابتی

مسعود طغیانی متولد ۷۵ و در رشته مهندسی فیزیک 
در دانشگاه تهران تحصیل کرده است. او در سال ۹۷ یک 
استارتاپ حوزه سالمت را که دستیاری هوشمند برای 
بیماران دیابتی است، با نام اسمارت مدیکو راه اندازی کرده 
است. او درباره انگیزه راه اندازی اسمارت مدیکو می گوید: 
»تحصیالت ما در دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی بود. ما در 
خانواده و جامعه با افرادی که مبتال به بیماری دیابت هستند، 
مواجه شدیم. آنها باید برای بهبود بیماری خود کنترل های 
دوره ای را نیز انجام دهند که روند انجام این کنترل برای این 
افراد یک مشکل به حساب می آمد. بنابراین تصمیم گرفتیم 
که با پلتفرم هوشمندی را راه اندازی کنیم تا بتوانیم این 
مشکل آنها را برطرف کنیم و به نیازهایشان پاسخ دهیم. از 
شهریور ۹۷ با ایده اسمارت مدیکو وارد تریگ آپ شدیم و کار 

برای رشد گردشگری سالمت عزم 
جدی داریم

گفت وگو  با دکتر سعید هاشم زاده
رئیس اداره گردشگری سالمت وزارت بهداشت

باید زودتر برند گردشگری 
سالمت مان را بسازیم

گفت وگو با ولی تیموری، معاون گردشگری 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شماره  هفتم
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