گزارش

چهل و یکمین نمایشگاه Arab Healthبرگزارشد؛

 ،MEDLABیکی از بزرگترین رویداد های آزمایشگاهی جهان
چهل و یکمین دوره نمایشگاه Arab Healthتوسط شرکت نمایشگاه ها و کنفرانس های سالمت اینفورما ( 5 ،)informaتا  8بهمن  94برگزارشد.
این نمایشگاه در مدت  4روز برگزاری خود میزبان بیش از  115000بازدید کننده از  163کشور جهان در مرکز نمایشگاه های بین المللی دبی بود  .کنفرانس های
تخصصی پزشکی نیز با حضور  13000شرکت کننده از سراسر جهان آمار خیره کننده ای را در این نمایشگاه به ثبت رساند .در این نمایشگاه بیش از  4000شرکت،
آخرین دستاوردهای علمی و فنی خود را به نمایش گذاشتند.
مهم ترین تکنولوژی که در این دوره به نمایش گذاشته شد چاپ سه بعدی پزشکی بود که فضای بزرگی را به خود اختصاص داده بود و کنفرانس ویژه ای هم در این باره
برگزار شد .سایمون پیج مدیر شرکت نمایشگاه های سالمت اینفورما گفت این نمایشگاه در طی سال ها رشد در همه زمینه ها همچون تعداد غرفه دار ،تعداد کنفرانس و
سخنران ،تعداد بازدیدکنندگان و تعداد شرکت کننده در کنفرانس هم اکنون به مهم ترین رویداد منطقه و دومین رویداد بزرگ پزشکی جهان تبدیل شده است.
درکنار نمایشگاه عرب هلث ،نمایشگاه آزمایشگاهی  MEDLABبا بیش از  500غرفه و  30هزار بازدید کننده از  37کشور جهان و  13پاویون کشوری نیز همزمان
برگزار شد.

Iran Lounge

بهمن واسفند 94
شماره 121و122

11

حضور ایران در جمع غرفه داران
بین المللی در عرب هلث ٢٠١٦
امسال پاویون اطالع رسانی ایران با
هماهنگی صورت گرفته توسط سازمان
توسعه تجارت ایران در نمایشگاه
عرب هلث برپا شد .این پاویون با
دو جزیره جداگانه به وسعت 120متر
مربع و با حضور  18شرکت تولید
کننده ایرانی ،میزبان جلسات ایرانیان
با طرف های خارجی و ارایه بروشور
محصوالت تولیدکنندگان ایرانی بود.
الزم به ذکر است که پاویون ایران
درمناسب ترین سالن نمایشگاه ،سالن
سعید میزبان بازدیدکنندگان تولیدات
ایرانی بود .نکته جالب توجه امسال
این بودکه در تمامی نقشه های محیطی
و کتاب راهنمای نمایشگاه با عالمت
گذاری دقیق ،محل پاویون ایران
مشخص شده بود تا بازدید کنندگان با
سهولت بیشتری به پاویون مراجعه کنند
که همین امر در جذب بیشتر بازدیدکننده
تاثیرمثبت داشت.
الزم به ذکر است که مدیران
شرکت نمایشگاهی سالمت اینفورما
که برگزار کننده نمایشگاه عرب هلث
و چندین نمایشگاه دیگر در سراسر
جهان هستند ،با توجه به این که
فضای سالن های نمایشگاه از قبل به
فروش رفته بود و حتی بسیاری از
شرکت های خارجی در لیست انتظار
بودند ،با مهیا کردن این فضا و ارایه
آن به صورت رایگان به شرکت های
ایرانی ،سعی بر نشان دادن حسن نیت و
عالقمندی خود برای حفظ بازار بزرگ
ایران داشتند ،حتی هزینه های مربوط به
مکان غرفه و ساخت و ساز آن که بیش
از  300میلیون تومان برآورد شده است،
تماما به عهده برگزار کننده (اینفورما)
بود .راس ویلیامز ،مدیر عرب هلث در
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جلسه ای که با مدیر کل ترویج تجارت
سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد
رسما از این سازمان دعوت به عمل
آورد تا با بهره گیری مناسب از موقعیت
فراهم شده در پاویون اطالع رسانی
ایران ،برنامه ریزی الزم را برای حضور
شرکت های تولید کننده ایرانی در
نمایشگاه عرب هلث انجام دهند .وی
گفت ما هر آن چه که از دستمان بر آمده
و از نظر فنی برایمان میسر بود ،انجام
دادیم تا پاویون اطالع رسانی ایران
بهترین بازخورد را داشته باشد.
در نمایشگاه عرب هلث امسال،
تولیدکنندگان ایرانی عالوه برپذیرایی
از بازدیدکنندگان و طرف های تجاری
خارجی ،مالقات هایی را نیزبا بازدید
کنندگان ایرانی انجام دادند.
برگزاری مستقل نمایشگاه
 MEDLABهمزمان با نمایشگاه
دندان پزشکی  AEEDCاز سال
آینده
طی توافق نامه ای که بین شرکت
اینفورما (برگزار کننده عرب هلث
و  )MEDLABو شرکت ایندکس
(برگزار کننده  )AEEDCبه امضا رسید،
دو نمایشگاه بزرگ  MEDLABو
 AEEDCاز سال آینده همزمان در
تاریخ  18-21بهمن ماه  4( 95روز پس
از عرب هلث) در مرکز نمایشگاه های
بین المللی دبی برگزار می شود.
شرکت نمایشگاه های سالمت
اینفورما اعالم کرد که  MEDLABبه
عنوان بزرگ ترین نمایشگاه و کنفرانس
آزمایشگاهی جهان و  AEEDCنیز
که بزرگ ترین نمایشگاه دندانپزشکی
خاورمیانه و دومین در جهان است با
هدف جذب مخاطب بیشتر و در فضایی

تاثیر گذارتر در تاریخ  6-9فوریه 2017
همزمان در دبی برگزار خواهد شد.
نمایشگاه  MEDLABتا کنون همه
ساله همزمان با نمایشگاه عرب هلث
برگزارمی شد ،این نمایشگاه با سابقه
 14سال برگزاری خود ،در بهمن
امسال با  560شرکت غرفه دار از 37
کشور جهان فضایی با متراژ 25000
متر مربع و  30000بازدید کننده به
خود اختصاص داد .ولی از سال آتی
با توجه به استقبال بی سابقه از هر دو
نمایشگاه و کمبود فضای نمایشگاهی
برای متقاضیان بین المللی ،به صورت
مستقل و چهار روز پس از برگزاری
عرب هلث در همان مکان و همزمان با
 AEEDCبرگزار خواهد شد.
رییسانجمنشرکتهایتامینکننده
تجهیزات آزمایشگاهی:
باید در خصوص واردات و استفاده
از کاالهای پزشکی تجدید نظری
اساسی انجام شود
دکتر سلمان زاده نایب رییس
وقت انجمن تولیدکنندگان تجهیزات
پزشکی و رییس انجمن شرکت های
تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی

اظهارداشت :امسال با وجود مشکالت
پیش آمده برای حضور ایران در
نمایشگاه عرب هلث ،شاهد نمایشگاه
بسیار باشکوهی در عرب هلث هستیم
که البته با توجه به گسترش روز افزون
وسعت نمایشگاه ظاهرا قرار است که از
سال آینده بخش پزشکی و آزمایشگاهی
این نمایشگاه از یکدیگر منفک شوند.
آن چه مسلم است ما هر سال شاهد
پیشرفت ها و نو آوری هایی هستیم
که شرکت های مطرح جهانی در
نمایشگاه ها ارایه می دهند و برای ما
بسیار حایز اهمیت است که همگام با نو
آوری ها و تحوالتی که در دنیا در حال
انجام است ،در ایران پیشرفت هایی
را در زمینه تشخیص و درمان داشته
باشیم .ما در سال های گذشته درگیر
مسایل مالی و تحریم ها بودیم که
با رفع این موانع به نظر می رسد که
باید درخصوص واردات و استفاده
از کاالهای پزشکی تجدید نظری

حضور می تواند در قالب همکاری های
مشترک و سرمایه گذاری در داخل
کشور باشد ،لذا ضروی است تا این
ارتباط را با کشورهای مختلف افزایش
دهیم تا حضور کشورهای مختلف
در نمایشگاه ها و کنگره های داخلی
افزایش یابد تا شاهد اتفاقات خوبی در
آینده باشیم.

اساسی انجام دهیم .وی خاطر نشان
کرد :متاسفانه ما در سال های گذشته
شاهد ورود کاالهای دست دوم نیز به
کشور بودیم که با کیفیت های پایین از
کشورهای مختلف وارد کشور می شد.
البته انجمن ها در این زمینه می توانند
نقش موثری داشته باشند تا با همکاری
وزارت بهداشت بتوانیم محصوالت
جدید و باکیفیتی را به متخصصان و
مراکز درمانی ارایه دهیم تا در انتخاب
کاالهای صحیح دچار اشتباه نشوند.
رییس انجمن شرکت های تامین کننده
تجهیزات آزمایشگاهی در ادامه افزود:
عرب هلث در سال های دور گذشته در
مقیاسی بسیار کوچک برگزار می شد،
در حالی که امروز سال به سال شاهد
پیشرفت و حضور گسترده شرکت های
مطرح جهانی در آن هستیم .ما هم
باید همین مسیر را در ایران هموار
کنیم تا شرکت های مختلف بتوانند در
نمایشگاه ایران هلث حضور بیشتری
داشته باشند .البته این گفته به معنی
افزایش میزان واردات نیست بلکه این

ایران دایرکتوری
مهندس رضوی مدیر مسوول ماهنامه
مهندسی پزشکی در خصوص کتاب
ایران دایرکتوری گفت :امسال نیز چون
سال های گذشته ،کتاب ایران دایرکتوری
شامل اطالعات تولیدکنندگان محصوالت
پزشکی ،آزمایشگاهی ،دارویی ،دندان
پزشکی و مراکز خدمات توریسم سالمت
که توسط ماهنامه مهندسی پزشکی به
زبان انگلیسی تهیه و چاپ می شود ،در
طول نمایشگاه در اختیار بازدیدکنندگان
و غرفه داران سایر کشورها قرار گرفت.
لیست تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی
مجاز توسط اداره کل تجهیزات و ملزومات
پزشکی وزارت بهداشت تعیین و ارایه
می شود و این کتاب در ایجاد بستری
مناسب برای صادرت تولیدات پزشکی و
دارویی ایران کمک شایانی نموده است.
این کتاب که همواره مورد استقبال
طرف های تجاری خارجی قرار می گیرد،
به طور رسمی با همکاری برگزارکننده
نمایشگاه عرب هلث در اختیار تمامی غرفه
داران امسال قرار گرفت و در پاویون اطالع
رسانی ایران نیز به عنوان تنها منبع بین
المللی ایران در زمینه تجهیزات پزشکی و
دارویی به طور گسترده بین بازدیدکنندگان
توزیع شد.
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