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 95/8/17 دوشنبه  روز  عصر 
تأمین کنندگان  انجمن  دفتر  در 
دوره  سومین  پزشکی  تجهیزات 
هیئت مدیره  اعضای  انتخابات 
اصلی  نماینده   52 حضور  با 
اعضای  آزمایشگاهی،  شرکت های 
انجمن  قبلی  هیئت رئیسه  محترم 
سلمان  دکتر  ابتدا  در  شد.  برگزار 
ضمن  مدیره  هیت  رئیس  زاده 
دعوت  با  خوشامدگویی  و  تشکر 
5 نفر سخنران و پیشکسوت اصلی 
حوزه ی اداری و آزمایشگاهی این 
انجمن بادرنظر گرفتن این نکته که 
برای این دوره نیز کاندید نبودند از 
حضار برای اعالم نظر و قضاوت 
نظر  کسب  بزرگوار  پنج تن  این 

موافقت نمود.

جلسه(،  )رئیس  رحمانی  ایشان، 
بخش  فیض  نایب رئیس،   ! لطیف 
به عنوان منشی و رضایی و معبود را 
به عنوان ناظر اول و دوم، معرفی نمود.
خود  نظرات  بیان  در  رحمانی 
در  و  انجمن  برپایی  تأثیرات  به 
مربوط  کنگره های  گرفتن  اختیار 
پرداخت  آزمایشگاهی  حوزه ی  به 
تالش  سال  سه  این  در  فرمود:  و 
متخصصین  انجمن  با  که  کردیم 
را  توافقی  آزمایشگاهی  علوم 
توافق  یک  طی  که  کنیم   امضا 
فناوری  کنگره ی  هرساله  ساله   5
آزمایشگاهی را برگزار کنیم که تا 
اآلن 4 دوره آن برگزارشده و این 
بابت از تمام اعضای هیئت مدیره ی 
ادامه  در  او  انجمن تشکر می کنم. 
افزود: طی جلسات مکرری که با 

وزارت بهداشت داشتیم در جهت 
چالش هایی  و  مشکالت  کاهش 
اقدامات  بودیم  روبرو  آن  با  که 
امر  در  به خصوص  بی شماری 
همین  به  دادیم  انجام  واردات 
توانست  انجمن  درمجموع  جهت 
فعالیت های خوبی را در این مدت 
جایگاه  بتواند  هم  که  دهد  انجام 
بهداشت  وزارت  در  را  خودش 
مطرح کند و هم بتواند هزینه ها و 
درآمده ای شان را کنترل و پس انداز 
از  آن  مالی  گزارش های  که  کند 
ارائه   ) )بازرس  احمدی  طرف 

خواهد شد.
گزارش های  ادامه  در  احمدی 
تکمیلی را این گون بیان نمود که در 
خوبی  تعامالت  گذشته  دوره های 
وزارت  با  همکاری  ی  درزمینه 
سالمت  مرجع  و  بهداشت 
خوبی  جلسات  و  داشتند 
برگزار کردند و هماهنگی های 
مرجع  که  درزمانی  خوبی 
وزارت  امور  عهده دار  سالمت 
بهداشت و تجهیزات با اداره ی 
سالمت داشت، با آنان داشتیم. 
آزمایشگاهی  فناوری  کنگره ی 
یکی از دست آوردهای انجمن 
همکاری  بدون  که   است 

سومین دوره ی انتخابات 
انجمن تأمین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی برگزارشد
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طاهر سیما و گلشاهی که از مدیران 
این  بودند  کنگره  اصلی  اجرایی 
ایشان  موفقیت حاصل نمی گشت. 
نفیس  جایزه ای  انجمن  طرف  از 
نیز به طاهر سیما اعطا کرد و مورد 

تشویق حاضرین قرار گرفت.
احمدی در بیان افتخارات انجمن 
به قسمتی از کارهای اجرایی کنگره 
افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  پاتولوژی 
امیدواریم در سال های گذشته نقش 
در  اجرایی  بازوی  به عنوان  انجمن 
و  آزمایشگاهی  علوم  فعالیت های 
برگزاری کنگره های شناخته شده باشد.

که  نظرسنجی  با  خوشبختانه 
عمل  به  امسال  فناوری  کنگره  از 
آوردیم به نتایج خوبی دست یافتیم 
که  شرکت هایی  میرسد  نظر  به  و 
کار  آزمایشگاهی  تجهیزات  در 
در  بار  سه  بتوانند  اگر  می کنند، 
خوب  زمانی  مقطع  سه  در  سال 
مناسب  و  خوب  نمایشگاه  یک 
برای جذب مخاطبانشان برپا کنند 
بهره مند  آن  مزایای  از  بیش ازپیش 
شوند. این را باید باور کنیم که ما 
کنگره ها را می سازیم و باید به آن 

قدرت دهیم.
حاصله  درآمد  آمار  به  آخر  در 
ایران  شد.  پرداخته  کنگره ها  از 
تومان.  میلیون   340 با  لب  مد 

پاتولوژی 100 میلیون تومان 
فناوری  کنگره ی  سود  و 
 158 پارسال  آزمایشگاهی 
شد  گزارش  تومان  میلیون 
 30 افزایش  با  امسال  که 
سود  این  مخاطب  درصد 
تومان  میلیون   250 با  پولی 
با  رابطه  در  بود.  روبرو 
سال  یک  در  کل  هزینه ی 
گذشته ی انجمن 70 میلیون 

گزارش شد.
شرکت   52 از  پایان  در 

که  تأمین کنندگان  انجمن  عضو 
این  انتخابات  برای  بودند  آمده 
و  شد  داده  قرار  فرصتی  دوره 
روی  دقت  با  را  منتخبین  رضایی 
ترتیب  به  آرا  و  نوشت  تخت 
را  نتیجه  سرانجام  شد.  خوانده 
رحمانی این گونه قرائت نمود و با 
امضای صورت جلسه به شادی و 

پذیرایی  پایان پذیرفت :

اعضای هیات رئیسه جدید
 بهروز حاجیان تهرانی  

 شهرام احمدی
اردشیر طاهر سیما  

عباس موسوی 
 فرهادحسین زاده

اعضای علی البدل جدید
زاده     سلمان  حسین  دکتر   

 مریم گلشاهی

بازرس 
 آقای سوان دانیال 

بازرس علی البدل
 آقای احمد شعبانی


