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گزارشــی معنــادار بــرای فعــاالن عرصه 
بهداشــت به خصوص گردشگری پزشکی
درحالی که رشــد جمعیت جهانی می تواند 
تهدیدی برای برخی منابع کره زمین باشــد، 
برخــی معتقد هســتند این اتفــاق در عین 

رشد قابل توجه
 مدیریت اقتصاد بهداشت جهانی

با ورود به عرصه فناوری و IT نیازهای جوامع 
رو به تغییر است. به گونه ای که بیشتر خدمات 
از خرید خواروبار و حتی مبلمان تا درخواست 
ماشین برای طی کردن مسافتی توسط پلتفرم ها 
و اپلیکیش ها انجام می شود. برطرف کردن...

مهم ترین استارتاپ های 
سالمت ایران را بشناسید

اســتان همدان یک اســتان تاریخی، زیبا و 
توریستی اســت. در این استان چشمه های 
آب گرم با خاصیت  های درمانی بسیار و بیش 
از 300 گونه گیاهی و… وجود دارد که می تواند 
جایگاه ویژه ای را در حــوزه درمان به خود 

برای معرفی گردشگری سالمت همدان به 
حمایت وزارت بهداشت نیاز داریم

ســاالنه حــدود 30 هــزار توریســت 
ســامت قطری بــرای مقاصــد درمانی 
می شــوند خــارج  کشورشــان  از 
اگرچــه کشــور قطر بــه عنــوان یکی از 
توسعه یافته ترین کشورهای منطقه شناخته 

قطری ها 
با هزینه دولت به سفر درمانی می روند

۵ گام یک طرح ضربتی برای بحران 
زدایی از گردشگری

درحال حاضر گردشــگری کشــور در شرایط سختی 
به ســر می برد. از این رو وزارت خانه میراث فرهنگی و 
گردشگری کشــور در حال تدوین برنامه ای ضربتی و 
تبلیغات اعتمادساز و ساخت طرح برون رفت از بحران 
اســت. آنچه که ما اکنون در کشــور به آن نیاز داریم 
برنامه ریزی برای مدیریت بحران اســت نه مدیریت 
معرفــی ظرفیت های انــواع گردشــگری در ایران. 
درواقع جنــس تبلیغات این دو با هم متفاوت اســت.

اکنــون ایران در شــرایطی قــرار گرفته اســت که 
کارگزارانــی کــه در گذشــته بــا ایــران در زمینه 
گردشــگری همکاری می کردنــد و زیبایی و مناطق 
گردشــگری کشــور، انواع غذاهای ایرانی، کیفیت 
ســفر به ایران و... را شــناخته و از همه مهمتر امنیت 
ایران را دیــده بودند، به دلیــل بحران هایی که اخیرا 
در کشــور به وجود آمــده، تورهــا و فعالیت های....
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