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صادارت تجهیزات پزشکی ایران 
به ۴۴ کشور دنیا انجام مي شود

در  کمپانی  محمدرضا  مهندس 
نمایشگاه  نوزدهمین  برپایی  حاشیه 
خبرنگاران  جمع  در  هلث  ایران 
و  گذشته  سال   ۵ طي  داشت:  اظهار 
با حمایت وزارت بهداشت و تشکیل 
تجهیزات  صادرکنندگان  اتحادیه 
محصوالت  صادرات  رقم  پزشکی، 
پزشکي تولید داخل از دو سه میلیون 
دالر به ۳۰ میلیون دالر رسیده است، 

اما این میزان با رقم واردات 
پتانسیل  با  ندارد  و  تناسبي 
که  مناسبی  صادراتی  های 
در کشور وجود دارد، امکان 
دور  صادرات  رقم  افزایش 
حقیقت  در  نیست.  ذهن  از 
راهکارها،  این  یکي  از 
های  نمایشگاه  برگزاری 

ساالنه ایران هلث است.

کمپاني افزود: محصوالت صادراتی 
کشور ما شامل سه گروه است: گروه 
اول کاالهایی است که با برند خارجی 
کشورهای  به  و  شده  تولید  ایران  در 
صادر  ایتالیا  و  آلمان  عمدتا  و  اروپا 
می شود که تمام این کاال دارای نشان 
اروپا  پزشکی  تجهیزات  استاندارد 
)CE( هستند و به دلیل کیفیت باال و 
قیمت مناسب همواره برای آنها تقاضا 
تجهیزات  دوم  گروه  دارد.  وجود 
به  ایران«  »ساخت  نشان  با  پزشکی 

افغانستان،  میانه،  آسیایی  کشورهای 
امریکای التین، عراق و سوریه صادر 

می شود.
به  پزشکی  تجهیزات  از  دیگر  گروه 
صادر  قطعات  یا  فنی  دانش  صورت 
می شود که در کشورهایي چون مالزي، 
آلمان، سوئد، بالروس و چک  روسیه، 
مونتاژ، تست، کالیبراسیون، بسته بندی و 

برچسب گذاری آنها صورت مي گیرد.
صادرکنندگان  اتحادیه  دبیر 
ادامه  در  پزشکي  تجهیزات 
حمایت های وزارت بهداشت در 
تجهیزات  پزشکی  خرید  زمینه 
علمی  معاونت  حمایت  نیز  و 
جمهوری  ریاست  فناوری  و 
بنیان  دانش  های  شرکت  از 
دیگر  سوی  از  و  سو  یک  از 
را  تجاری  دیپلماسی  تقویت 
که  کرد  عنوان  مهمي  هاي  گام 
توسعه  به  زیادی  های  کمک 
تاکید  وي  کند.  مي  صادرات 

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث برگزارشد
نوزدهمين نمايشگاه بين المللی تجهيزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمايشگاهی، صنايع دارويی و گردشگری سالمت ايران هلث با هدف رونمايي از فناوري هاي روز دنيا، 

ارتقاي توريسم درماني و حمايت از توليدکنندگان و کارآفرينان نخبه، باحضور بيش از ۶۰۰ شرکت و موسسه داخلی و خارجی و در فضايی بالغ بر۲٤هزار متر مربع ۲۶ تا 
۲۹ ارديبهشت ماه و با حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئيس سازمان غذا و دارو و ديگر دست اندرکاران نظام سالمت در بخش دولتی و خصوصی، در 

محل دايمی نمايشگاه های بين المللی تهران برگزار شد.
براساس گزارش ارائه شده از مسئوالن نمايشگاه ايران هلث نوزدهم، امسال بيش از۶۰۰ شرکت داخلی و خارجی محصوالت خود را برای معرفی دستاوردهای ايران در 
حوزه سالمت و پزشکی ارايه کردند. تعداد ٤۵۸ شرکت ايرانی و ۱۲۰ شرکت خارجی به نمايندگی از ۲٤کشور فعال در اين صنعت شامل: اتريش، ترکيه، آلمان، اسپانيا، 

ايتاليا، تايوان، ترکيه، دانمارک، روسيه، سوئيس، سوئد، سنگاپور، جمهوری چک، فنالند، چين، لبنان، نيوزلند، هند و کره جنوبی حضور داشتند و جديدترين محصوالت 
و کاالهای خود در زمينه توليد تجهيزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمايشگاهی و خدمات سالمت را به معرض نمايش گذاشتند. شرکت های داخلی نيز در نوزدهمين 
نمايشگاه بين المللی ايران هلث دستاوردهای خود را در حوزه سالمت ايرانيان در زمينه تجهيزات مصرفی و پيشرفته پزشکی با استفاده از فناوری های نوين دنيا 

درحوزه های نانو پزشکی تا تجهيزات پيشرفته درمانی طبق آخرين استانداردهای جهانی به نمايش گذاشتند.

  افسانه نجفی- کارشناس مهندسی پزشکی
                                      گزارش
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باعث  هلث  ایران  نمایشگاه  کرد: 
توانمندی  با  کشورها  دیگر  آشنایی 
شاهد  آن  کنار  در  و  شده  ما  های 
تولیدکنندگان  متقابل  های  همکاری 
داخلی و شرکت های تجاری خارجی 
به منظور تولید محصوالت مشترک از 
بازاریابی  دیگر  سوی  از  و  سو  یک 
او همچنین  بود.  محصوالت خواهیم 
و  صنعت  وزارت  برنقش  تاکید  با 
معدن در ایجاد و تسهیل کسب و کار 
و تولید گفت: با وجود چنین حمایت 
هایی می توانیم، شاهد رونق صادرات 

و افزایش سهم بازار باشیم.

وزیر بهداشت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایران هلث :

فقط 80 شرکت صادرکننده موفق 
تجهیزات پزشکی در کشور داریم

و  درمان  بهداشت،  وزیر 
افتتاحیه  مراسم  در  پزشکی  آموزش 
جمع  در  نوزدهم  هلث  ایران 
شرکت هاي تجهیزات پزشکي اظهار 
جایگاه  پزشکی  تجهیزات  داشت: 
مهمی در ارائه خدمات درمانی دارند، 
نیروی  بالندگی  و  رشد  که  جایي  تا 
پزشکي  تجهیزات  به  متخصص 
اي  آینده  در  امیدواریم  است.  وابسته 
نزدیک، مراکز درمانی بهترین خدمات 
فناوری،  آخرین  از  بهره گیری  با  را 
کیفیت  باالترین  و  تکنولوژی 
سالمت  برای  مصرفی،  تجهیزات 

هم وطنانمان استفاده کنند.
نبایستي  ساخت:  خاطرنشان  وي 
داخلي  تولیدکنندگان  مهم  نقش 
تجهیزات پزشکي را در دوران تحریم از 
یاد برد، چرا که بخش خصوصی تالش 
زیادی را در سال های اخیر انجام داد تا 
نیازکشور در زمینه تجهیزات پزشکي 
و  وجود  این  با  شود.  کمتر  به خارج 
عالرغم تمام تالش ها، باز هم شاهد 
بودیم که در حوزه تجهیزات، واردات 
دو برابر تولید بوده است. با این حال 
تولیدکننده عالقه مند  که  است  طبیعی 
است تا جلوی واردات گرفته شود و 

از محصول او حمایت  بیشتری شود اما 
از سویي ضامن سالمت مردم  ما هم 
هستیم و مایلیم که محصول با کیفیت 

تر براي بیمار استفاده شود.
آموزش  و  درمان  بهداشت  وزیر 
هاي خود  ادامه صحبت  پزشکي  در 
اظهار داشت: هم اکنون 1۵۰۰ شرکت 
واردکننده در حوزه تجهیزات پزشکي 
مشغول فعالیت هستند که از بین آنها، 
تنها 4۰۰ شرکت تولیدکننده داریم که 
را  تولیدکننده های موفق  اگر بخواهیم 
که صادرات دارند هم در نظر بگیریم، 
این تعداد حدودا 8۰ شرکت است. این 
در حالي است که کیفیت محصوالت 
تولیدی باید در حدی باشد که از آن 
حمایت کرد، مسئله ای که مانع حمایت 
این  می شود  تولیدکنندگان  از  کامل 
قبول  قابل  کیفیتی  محصول  که  است 
آن  از  بتوان  که  باشد  نداشته  ما  براي 
حمایت کرد، چرا که در حوزه سالمت 

نمی توان اغماض کرد.
به  اشاره  با  بهداشت،  وزیر    
واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  اینکه 
به  باید  همواره  پزشکي  تجهیزات 
باشند،  داشته  توجه  سالمت  مقوله 
گفت: شما یک شرکت دارید و تولید 
طرف  دهید.  مي  انجام  واردات  یا 
است.  نفر  دو  یا  یک  شما  حساب 
 11۰ بهداشت  وزیر  عنوان  به  من 
حقوقشان  که  دارم  پرسنل  نفر  هزار 
را دولت نمی دهد و ما باید از درآمد 

را  کارکنان  حقوق  اختصاصی 
هم  را  اختصاصی  درآمد  بدهیم. 
پول  بیمه  اگر  بدهد،  بیمه  باید 
را  می توانم حقوق  بدهد، من  را 
پرداخت کنم. در غیر این صورت 
در نظر بگیرید وزارتخانه ای که بخش 
اعظم پرسنل آن ازکارکنان هستند، اگر 
حقوقشان را پرداخت نشود چه اتفاقی 
می افتد! البته راه حل  پیشنهادي ما در 
این باره، تاسیس یک بانک یا شرکت 
خصوصی حد فاصل گیرنده خدمت 

و ارائه کننده خدمت است.

طرح تحول سالمت معجزه 
نیست، بلکه وظیفه ما است

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
افتتاحیه نوزدهمین  پزشکی در مراسم 
نمایشگاه بین المللی ایران هلث، با بیان 
اینکه طرح تحول نظام سالمت که از 
اجرا  در حال  بهداشت،  وزارت  سوي 
است، معجزه نیست بلکه وظیفه ای است 
که فراموش شده بود، اظهار داشت: از 
دالیل نقص در این طرح عقب ماندگی 
پرداخت مطالبات شرکت های تجهیزات 
پزشکی از دانشگاه ها بود که همین امر 
نیز ناشی از همین کارشکني بیمه ها بوده 
است. در حقیقت فاصله زماني بسیار 
طوالني بین خرید تجهیزات پزشکی تا 
پرداخت آن، باعث شده که این چرخه 
اقتصادی یعني هم بیمارستان ها و هم 
دچار  پزشکی،  تجهیزات  شرکت های 

مشکل شوند.
از سوي دیگر متاسفانه اعتباری که 
در  تحول سالمت  طرح  اجرای  برای 
است  رقمی  همان  شده،  گرفته  نظر 

  افسانه نجفی- کارشناس مهندسی پزشکی
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که باوجود تورم، در سال 92 تصویب 
شده است. درحالی که اگر نرخ تورم 
را در این سال ها 1۰ درصد بدانیم، 4۰ 
شده،  درخواست  اعتبارات  به  درصد 
همان  با  همچنان  ما  ولی  شده  افزوده 
را  سالمت  تحول  طرح  قدیمي،  رقم 

ادامه دادیم.
یکي دیگر از دالیل کاهش اعتبارات 
طرح تحول این بود که قیمت نفت به 
یک سوم کاهش یافت در نتیجه ما دچار 
کمبود اعتبار شدیم، در حالی که طرح 
را شروع کرده بودیم. به عبارت دیگر 
خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی از 
پزشک، پرستار و شرکت های تجهیزات 
پزشکی و دارویی پیش خرید شده بود 
و ما متعهد بودیم هزینه آن را پرداخت 
کنیم. طبق طرح پیشنهادی ما، قرار بود 
4 الی ۵ دهک اول که شامل افراد بي 
رایگان  صورت  به  بودند،  بضاعت 
اجرا،  زمان  در  حال  بااین  شوند،  بیمه 
و  شدند  بیمه  این  مشمول  مردم  همه 
جمعیت  4 میلیون نفری تبدیل به 11 

میلیون نفر شد که هزینه آن پیش بینی 
نشده بود و دو هزار میلیارد در سال 

برای آن مورد نیاز بود.

گپ و گفتی با برخی غرفه 
داران ایران هلث نوزدهم

بزرگ  رخداد  دومین  هلث  ایران 
پزشکی،  تجهیزات  حوزه  در 

دارویی   و  دندانپزشکی  آزمایشگاهی، 
تعداد  حضور  با  ساالنه  که  منطقه  در 
زیادي  از شرکت های توانمند داخلی 
و خارجی برپا می شود، فرصت بسیار 
گرانبها است تا شرکت های فعال در 
تولیدات  و  ها  تکنولوژي  حوزه،  این 
حاضران  بازدید  معرض  در  را  خود 
نظر  در  با  و  دهند  قرار  نمایشگاه 
گرفتن روند تقاضای بازار و سمت و 
سوی رشد این صنعت، فعالیت ها و 
نوآوری های آتی خود را هدایت کنند.
ها و محصوالت  توانمندی  معرفی 
المللی،  بین  و  گسترده  سطح  در 
فرصت جذب سرمایه گذار و توسعه 
تعامل  خود،  صنعتی  واحد  فعالیت 
برون  جهت  همکار  های  شرکت  با 
فرصت  پیمانکاری،  امور  و  سپاری 
استعدادیابی و جذب دانش آموختگان 
تعامل  امکان  و  جدید  متخصصان  و 
و  نظران  صاحب  با  مشورت  و 
در  حضور  مزایاي  از  متخصصان 

نمایشگاه ایران هلث است.
نگاهي  با  نیز  امسال  هلث  ایران 
روز  هاي  فناوري  معرفي  به  ویژه 
و  درماني  توریسم  ارتقاي  دنیا، 
کارآفرینان  و  ازتولیدکنندگان  حمایت 
امسال  بازدیدکنندگان  و  برگزارشد 
تولیدکنندگان  و  ها  شرکت  بر  عالوه 
مشارکت  و  حضور  شاهد  داخلي، 
موثر و پررنگ برندها و شرکت هاي 
بین المللي بودند که یا در بازار ایران 
حضور نداشتند و یا براي نخستین بار 
در نمایشگاه ایران هلث حضور یافتند.

 ایران پنام:
همکاری با70 مرکز ناباروری در ایران

رضائی مشاور علمی شرکت ایران 
این  های  فعالیت  خصوص  در  پنام 
شرکت به خبرنگار ماهنامه گفت: ایران 
پنام کار مشاوره، تجهیز و راه اندازی 
های  سلول  ژنتیک،  ناباروری،  مراکز 
بنیادی و سایر آزمایشگاه ها را انجام 
می دهد. این شرکت  از سال 7۵ توسط 
مهندس نادر ابراهیمی به کشور معرفی 
پنام  شد. درحال حاضرشرکت  ایران 
کمپانی  چندین  انحصاری  نمایندگی 
ارایه  در  و  دارد  عهده  بر  را  خارجی 
دستگاه ها و خدمات پس از فروش و 
انتقال تکنولوژی  مشاوره های فنی و 

فعالیت دارد.
شامل  پنام  ایران  محصوالت 
آزمایشگاه،  عمومی  تجهیزات 
و  فریزینگ  های  سیستم  مخصوصا 
سیستم های نگه داری سلولی، بایونیک، 
ناباروری،  مراکز  نیاز  مورد  تجهیزات 
آزمایشگاه های IVF، آزمایشگاه های 
کلین  و  دارویی  های  شرکت  ژنتیک، 
این  در  که  است  دارویی  های  روم 
حوزه ها هم دستگاه های تشخیصی و 

هم درمانی را تامین می کند.
استاندارد  خصوص  در  رضایی 
این  توسط  وارداتي  محصوالت 
در  ما  چون  داشت:  اظهار  نمایندگی 
حوزه سالمت مردم کار می کنیم، کلیه 
تجهیزات مورد نیازدر پروسه تشخیص 
و درمانی باید استاندارد های اروپایي 
را  ها   ISO انواع  و   FDA-CE نظیر 
دارا باشد. متاسفانه ما هنوز در کشور 
هیچ شرکتی را نداریم که در خصوص 
و  بوده  تولیدکننده  تک  محصوالت 
لذا  باشد،   FDA یا   CE دارای 
هم  ما  تولیدکنندگان  که  امیدواریم 
دست  ها  استاندارد  این  به  روزی 
به  دیگرباتوجه  سوی  از  کنند.  پیدا 
اینکه مراکزي که ما به آن ها دستگاه 
حساسی  های  مکان  می کنیم،  ارایه 
انسان  جنین  مثال  عنوان  به  و  بوده 
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است  الزم  لذا  می شود،  نگهداری  آنجا  در 
که تجهیزات این حوزه داراي استانداردهای 
باالیی باشند و در عمل هم محصوالت ما 

چنین است.
ایران پنام در حال حاضر با چندین  دهه 
علوم  های  دانشگاه  تمام  با  خود،  فعالیت 
و  ها  بیمارستان  پایه،  علوم  و  پزشکی 
تمام  در  و  می کند  کار  تحقیقاتی  مراکز 
دو  یا  یک  حداقل  کشور  های  آزمایشگاه 
شود،  مي  مشاهده  پنام  ایران  از  دستگاه 
دلیل آن هم این است که این شرکت از تیم 
تا  است  گرفته  بهره  متبحري  و  تخصصی 
خدمات خوبی را ارائه دهد، تاجایي که هم 
اکنون 8۰ مرکز ناباروری در ایران وجود دارد 
که باالی 7۰ درصد این مراکز از محصوالت 

وارداتی ایران پنام استفاده می کنند.

فنون طب فرتاك: 
فعال درزمینه الکترولیت آناالیزر

های  تشک  زمینه  دو  در  فرتاک  شرکت 
واردات  همچنین  و  آزمایشگاهی  و   ICU
آنالیزرکه  الکترولیت  آزمایشگاهی  دستگاه 
کند،  می  گیری  اندازه  را  خونی  های  یون 

فعالیت دارد.
 شهاب آهاري مدیرعامل فنون طب فرتاک 
در  که  این شرکت  نوآوری جدید  مورد  در 
نمایشگاه ارائه داده شد توضیح داد: ما امسال 
قابلیت های جدیدی به تشک های مواج خود 
اضافه کردیم، همچنین  بورد تشک مواج را 
خودمان طراحی کردیم و تغییرات الزم را  در 

نرم افزار دستگاه ایجاد کردیم.
برگزاری  روند  خصوص  در   وي 
چند  گفت:  ماهنامه  خبرنگار  به  نمایشگاه 
سالمت  صنعت  شرکت  که  است  سالي 
ایران هلث است و انصافا نیز  برگزارکننده 
به  ما  افزود:  وي  است.  کرده  عمل  موفق 
کل  مدیر  بیگلر  دکتر  از  تولیدکننده  عنوان 
جدید تجهیزات پزشکي انتظاری داریم که 
کنند،  حمایت  را  تولیدکننده  های  شرکت 
همه شرکت ها را به یک چشم نگاه کنند 
و تفاوت بین شرکت های تولیدکننده قائل 
که  نحوی  هر  به  هر شرکت  نشوند. چون 
دارد.  حمایت  به  نیاز  باشد،  تولیدکننده 

و  ها  شرکت  به  کمک  درهرصورت 
برای  مقررات  و  قوانین  گرفتن  راحت 
کار  ایجاد  باعث  تولیدکننده  شرکت های 
در  و  شده  بیشتر  های  استخدام  و  بیشتر 

نهایت تولیدات را افزایش می دهد.

تکنوع خاورمیانه: 

خواسته ما  ارتباط بیشتر بین بیمارستان ها و 

شرکت های مشاور با تولیدکنندگان است

در  خاورمیانه  نوع  تک  پزشکی  صنایع 
به   1۳82 درسال  و  تاسیس   1۳7۰ سال 
عضویت رسمی انجمن صنفی تولیدکنندگان 
و  دندانپزشکی  و  پزشکی  تجهیزات 
همچنین  است.  درآمده  آزمایشگاهی 
ها  سازمان  از  افتخار  لوح  دریافت چندین 
و مراکز مختلف از جمله جامعه مخترعان 
و مبتکران بابت اختراع چندین محصول و 
  ISO9001-2003 و  ISO13485-2003 دریافت
شرکت  این  سوابق  از  زرینی  برگ    CE و

ایرانی است.
فعالیت عمده این شرکت بیشتر در زمینه 
پزشکی،  تجهیزات  کلیه  تولید  و  طراحی 
آزمایشگاهـی،  سکوهای  و  هـود  انـواع 
هـای  آشپزخانه  تحقیقاتـی،  بیمارستانـی، 

صنعتـی و سلف سرویس است.
 صرافــان از واحد فروش این شــرکت در 
ایران هلث نوزدهم به خبرنگارماهنامه گفت: 
انتظار ما از مدیرکل تجهیزات پزشکی،  تالش 
برای برقراری ارتباط بیشتر بین بیمارستان ها 
و شرکت های مشاور با تولیدکنندگان است. 
همچنین نظارت و کنترل دقیق برشرکت های 
تولیدی، مطالبه دیگر مــا از مدیر کل جدید 

تجهیزات پزشکی است.

فن آزما گستر:
 استقبال بازدیدکنندگان بهتر ازسال قبل بود

ی  مدیره  هیات  رییس  سمیعی  پویا 
شرکت فن آزما گستر نیز زمینه ی فعالیت 
پایه  و  عمومی  تجهیزات  تولید  را  شرکت 
ماری،  بن  انکوباتور،  مانند  آزمایشگاهی، 
و...  کانتر  سل  مثل  تخصصی  تجهیزات 
ما  جدید  محصول  افزود:  و  کرد  عنوان 
روز  های  استاندارد  با  که  است  ژنراتوری 
دنیا ساخته شده و ما برای اولین بار امسال 

از آن رو نمایی کردیم.
نسبت  به  بازدیدکننده  داد:  ادامه  وي 
سال های گذشته بیشتر بود وتعداد غرفه ها 
بیشتر شده که  به نسبت سال های گذشته 

این نشان از رونق اقتصادی دارد.

شرکت تجهیز گستر:
 سانتریفیوژ انتقال خون را امسال عرضه کردیم

های  لوله  و  آزمایشگاهی   تجهیزات 
تولیدي  شرکت  تولیدات  از  مصرف  یکبار 
این  نمایشگاه  در  که  بود  گستر  تجهیز 
سه  شرکت  این  درآمد.  نمایش  به  دوره 
نمایشگاه  به  عرضه  برای  جدید  محصول 
و  دار  یخچال  سانتریفیوژهای  آورد، 
سانتریفیوژ های انتقال خون که برای اولین 

بار در نمایشگاه امسال عرضه شد.
که  اظهارکردند  شرکت  این  تیم  اعضاي 
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به  نمایشگاه  بازدیدکنندگان  تعداد 
نسبت دوره قبل کم بود و دلیلش هم 
ارتقاء  نمایشگاه  با  آن  زمان  نزدیکی 

کیفیت آزمایشگاهی و نمایشگاه 
آزمایشگاهی  های   شرکت 
ساخت ایران  بود. درصورتي که 
نمایشگاه  سه  این  توانستند  می 
هم  تا  کنند  ادغام  هم  با  را 
داشته  بیشتری  ی  کننده  بازدید 
اینکه خریداران در  باشیم و هم 
یک بازدید تمام خریدهای خود 

را انجام دهند. 

ماهان سکو تجهیز: 
زمان برگزاري ایران هلث با سایر 

نمایشگاه هاي مشابه تداخل داشت

واقع  در  تجهیز  سکو  ماهان 
و  مبلمان  و  تجهیز  سکوبندی  کار 
دکوراسیون داخلی آزمایشگاه را انجام 
مي دهد. اعضاي تیم این شرکت که در 
نوزدهم حضور  هلث  ایران  نمایشگاه 
متاسفانه  که  اظهارکردند  بودند،  یافته 
امسال نمایشگاه برای این ضعیف بود 
و فیدبک مناسبي برایشان دربرنداشت. 
تداخل  را  موضوع  این  علت  تیم  این 
سایر  با  هلث  ایران  برگزاري  زمان 

نمایشگاه ها عنوان کردند.

سبالن آزماي تهران: 
محصوالت ما سه سال گارانتي بدون سوال دارد 

حسین مقدم فر مدیر عامل شرکت 
سبالن آزمای تهران تولید کننده دستگاه 

در  حاضر  آزمایشگاهی   php

ایران هلث نوزدهم نیز اظهارکرد: 
از  ما  تولیدات  کردیم  سعی  ما 
خدمات  و  باشد  کیفیت  بهترین 
پس از فروش خوبی داشته باشیم. 
بیشتر تمرکز ما برای خدمات پس 
بیشتر  که  زیرا  است،  فروش  از 
با  تولید  بر  سعی  تولیدکنندگان 
و  علم  اساس  بر  کیفیت  برترین 

بیشترین  ما  ولی  دارند،  خود  ظرفیت 
از  پس  گارانتی  به  را  خود  امکانات 

سه  و  ایم  داده  اختصاص  فروش 
وي  داریم.  سوال  بدون  گارانتی  سال 
پس  اگر خدمات  ساخت:  خاطرنشان 
خریدار  قطعا  باشد،  کامل  فروش  از 
خرید  بیشتری  خاطر  اطمینان  با 

انجام می دهد.

شرکت بهان دانش 
فعالیت ما درزمینه آزمایشگاه مولکولی است

دکتربهشتی مشاور علمی بهان دانش 
در گفتگــو با ماهنامه افزود:  زمینه ی 
اصلی ما الین الیف ســاینس هست 
که به صورت ویژه روی آزمایشــگاه 

مولکولی کار می کنیم.
دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتی و 
آزمایشگاه های تشخیصی و کلینیکال 
از مشتریان ما هستند. بزرگترین چیزی 
که ما در کنــار اهداف مالی خود دنبال 
می کنیــم رضایــت منــدی کاربران 

محصوالتمان اســت  که در راســتای 
نیل به اهداف خود گارانتی شــرکت را 
افزایش دادیم. کمتریــن گارانتی ما دو 
سال است حتی گارانتی ۵ ساله هم 
داریم. خدمات ما برای ده ســال با 

کادری مجرب را شامل می شود. 
تقریبا هر ســال که نمایشــگاه 
تجهیزات پزشــکی برگزار شــده 
اســت، ســعی کردیم که حضور 
داشته باشــیم و هر ســال رونق 
کمتری به نسبت سال های گذشته 
را  متعددی  دالیل  بودیم.  شــاهد 
شامل می شــود که در وهله اول 
گــردش مالی کم داخل کشــور 
ووضعیــت اقتصادی موجود کشــور 
و تحریم ها است.  امیدواریم که پس 
از برجــام وضعیت اقتصادی کشــور 

بهبود یابد. 

                                همایش


