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بیستمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپرشکی، دارویی و آزمایشگاهی، با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و حمایت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وبا حضور مقامات و مسئولین و صدها شرکت داخلی و خارجی و همچنین وزارتخانه ها ، سازمان ها، انجمن ها 

و اتحادیه های مرتبط ،٢٥ تا ٢٨ اردیبشهت ماه، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزارشد.
در این نمایشگاه که در فضائی بالغ بر 30 هزار متر مربع برگزارشد،بیش از ٥00 شرکت داخلی و خارجی حضور یافتند که از این تعداد شرکت کننده در نمایشگاه ، 

حدود ٢00 شرکت خارجی و از کشورهای مختلف جهان از جمله چین، ترکیه، آلمان، هند، کره، تایوان، ژاپن، ایتالیا حضور داشتند.
برگزاري دوره های آموزشی شرکت های تولیدی و نوآور، سمینارو همایش مدیران دانشگاه علوم پزشکی کشور، همایش تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات 

پزشکی و دندانپزشکی و همچنین برپائی چند نشست تخصصی و علمی؛ برخی از برنامه های جانبی این نمایشگاه بود. همچنین حضور چندین هیئت تجاری و 
سرمایه گذاری خارجی از کشورهای مختلف از جمله عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکیه و ارمنستان، از برنامه های بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث بود.
ایران هلث امسال، ماجراها و حواشي بسیار منحصر بفردي داشت. هرچند که این حواشي و دعواها برسر برگزاري نمایشگاه ایران هلث، داستاني بسیار قدیمي و 
تکراري است، با این حال، اوج این اختالفات را امسال در برگزاري این نمایشگاه شاهد بودیم، تا جایي که تبعات این جنگ و دعواي قدیمي که منجر به تجزیه 

نمایشگاه  به دو ایران هلث جدا و در مکان هاي  متفاوت، یکي در مصلي و دیگري در محل دائمي نمایشگاه هاي بین المللي تهران شدو دو طرف دعوا یعني شرکت 
نیوساد و شرکت سهامي نمایشگاه هاي بین المللي که هرکدام مدعي داشتن مجوز نمایشگاه ایران هلث بودند، بدون توجه به وجهه بد این اتفاق در انظارجهاني، 
جداگانه شروع به ثبت نام ازشرکت ها در محل هاي انتخابي خودشان کردند.در هرصورت برگزاری نمایشگاه بدون مجوز قانونی از سوی سازمان توسعه تجارت 

ایران در  مصلی و ناهماهنگی بین دولت و بخش خصوصی موجب عدم رضایت شرکت ها به خصوص شرکت های خارجی شد،چراکه دو ماه مانده به برگزاری 
نمایشگاه هنوز برنامه ریزی درستی از سوی مسئوالن صورت نگرفته بود،خوشبختانه در لحظات آخر ،ظاهرا اختالفات حل و فصل شد و ایران هلث بیستم پس 

ازکش و قوس فراوان، در محل دائمي نمایشگاه هاي تهران، طبق روال سال هاي گذشته برگزارشد. 
به گفته معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ، بر اساس قانون، جهت برگزاری نمایشگاه باید از سازمان توسعه تجارت ایران، 

مجوزهای الزم اخذ شود که نمایشگاه مصلي فاقد این مجوز بوده و به صورت غیر قانونی اقدام به ثبت نام و اخذ پول از شرکت ها کرده بود.
 بنابراین نمایشگاه ایران هلث بیستم، در نهایت توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران و طبق گفته مسوالن نمایشگاه، با همان 

تعرفه سال قبل برگزار شد.

بيستمين نمایشگاه ایران هلث برگزارشد 

                                نمایشگاه
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تجهیزات پزشکی را نیز اعمال می کنیم و هرجا که توان داخلی 
از  خريد  باشد،  داخلي  نیاز  پاسخگوی  کیفی  و  کمی  نظر  از 

تولیدات داخل را ترجیح مي دهیم.

**********
 رونمايي از بسته حمايتي صادرات

 تجهيزات و ملزومات پزشكي
در ايران هلث بیستم، با حضور دکتر محمود بیگلر مديرکل 
غذا  سازمان  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  ارزيابی  و  نظارت 
اداره  کل  صادرات  اداره  سرپرست  عامری  اسحاق  دارو،  و 
تجهیزات و ملزومات پزشکی و محمد جواد قنبری معاون امور 
نمايشگاهی شرکت سهامی نمايشگاه های بین المللي، از بسته 

حمايتی صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی رونمايي شد.
پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  ارزيابی  و  نظارت  مديرکل 
برنامه  ترين  مهم  از  يکی  پزشکی  تجهیزات  صادرات  گفت: 
اين  نیز کارگروه خاصی درباره  هايی است که در سال جاری 
اين  بیشتری در  با قدرت  بتوانیم  تا  ايم  نظر گرفته  موضوع در 
اين  با شناسايی موانع و چالش هايی که  زمینه فعالیت کنیم و 
صنعت با آن مواجه است ،در جهت رفع موانع تالش کرده ايم.

بیگلر در خصوص تسهیالت در نظر گرفته شده در بسته حمايتی 
تسهیالت  ايجاد  سال،   ۵ تا  صادراتی  های  پروانه  تمديد  گفت: 
جهت حضور پررنگ شرکت های ايرانی در نمايشگاه های جهانی 
و اخذ تسهیالت و خدمات بانکی، تسهیل در ترخیص مواد اولیه، 
اولويت بخشی در بررسی محصوالت جديد، معرفی فعالین اين 
و  کمک  صادراتی،  های  پايگاه  ايجاد  دولتی،  مراجع  به  حوزه 
راهنمايی جهت اخذ مجوز EC حمايت هايي است که در قالب 

اين بسته درنظرگرفته شده است.
وی افزود؛ بسیاری از تجهیزات پزشکی کشورمان شرايط ورود 
به بازار های جهانی رادارند، اما بايد بسترهای الزم برای آنها فراهم 
شود. لذا بسته های حمايتی در اين راستا در نظر گرفته شده است 

تا تولیدکنندگان کشورمان در بازارهای جهانی ورود کنند.

*********
نشست تخصصی رفع موانع توليد در حوزه  

تجهيزات پزشكي در ايران هلث بيستم
رفع  تخصصي  نشست  هلث٢٠،  ايران  جانبي  هاي  برنامه  از 
موانع تولید در حوزه تجهیزات پزشکي بود که با حضور دکتر 
بیگلر، مدير کل تجهیزات و ملزومات پزشکي، مختاری رئیس 
اداره تولید و عامری رئیس اداره صادرات و اعضای هئیت مديره 
انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، 
از  جمعی  و  داروئی  ملزومات  و  آزمايشگاهی  دندانپزشکی، 

تولیدکنندگان در تاالر اصفهان نمايشگاه برگزار شد.
دکتر بیگلر در اين همايش اظهار داشت: برنامه هاي بسیاري 

رئیس سازمان غذا و دارو :
کاهش چشمگير، در قيمت تجهيزات پزشكي 

در طرح تحول سالمت 
بیستمین  مراسم  در  دارو  و  غذا  سازمان  ريیس  ديناروند  دکتر   
سالمت،  تحول  طرح  اجرای  با  کرد:  اعالم  هلث  ايران  نمايشگاه 
دسترسی مردم به خدمات سالمت افزايش پیدا کرده و قیمت اين 

قبیل ملزومات نیز کاهش يافته است.
هرچند امروز رشد تولید داخلی تجهیزات پزشکی را درکشور 
بازار وارداتی  اما هنوز به سهم مورد نظر در مقابل  شاهد هستیم، 
نرسیده ايم، با اين حال بیمارستان های دولتی قدرت خريد بااليی 
دارند و وزارت بهداشت، دستورالعمل هايی صادر کرده است و اين 

بیمارستان ها، موظف هستند، تجهیزات داخلی را خريداری کنند.
و  داخل  تولید  پزشکی  تجهیزات  بین  هرگاه  که  است  بديهي 
از  باشد، ترجیح می دهیم  داشته  وارداتی، محصول مشابهی وجود 

تولید داخل استفاده کنیم و اين موضوع، ابالغ شده است.
میلیارد   ٢٠٠٠ خريد  بازار  ايجاد  به  اشاره  با  همچنین  ديناروند 
از  بنیان  دانش  های  شرکت  از  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  تومانی 
سوی وزارت بهداشت، گفت: بخش عمده اين بازار ازشرکت های 

دولتی تشکیل شده است.

 کاهش هزينه هاي ارزی واردات تجهيزات پزشكي
دکتر ديناروند رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه سخنان خود 
قبل  دراين مراسم گفت: واردات تجهیزات پزشکی در سال هاي 
بوده  دالر  میلیون   ٢٠٠ و  میلیارد  يک  تا  میلیون   ۸٠٠ حدود  در 
سال  در  وارداتی  پزشکی  تجهیزات  ارزی  هزينه  همچنین  است، 
از  بسیاری  اکنون  هم  ما  و  است  يافته  کاهش  درصد   ۳۵  ،۹۵
تجهیزات پزشکی وارداتی را با قیمت کمتری نسبت به سال هاي 
جديد   های  روش  انتخاب  با  ها  موفقیت  اين  که  خريم  می  قبل 
قیمت گذاری، امکان پذيرش شده است و ما با اجرای طرح تحول 
سالمت، مکانیسم های کاهش قیمت ها را بکارگرفته ايم، به عنوان 
مثال قیمت يک استنت قلبی که چهار سال قبل، چهار میلیون تومان 
بود، امسال به يک و نیم میلیون تومان و قیمت يک لنز چشم از ۵٠٠ 

هزار تومان  به ٢٠٠ هزار تومان رسید.
تحول سالمت  طرح  اجرای  اظهارداشت:  درادامه  دکترديناروند 
باعث دسترسی مردم به خدمات سالمت و تجهیزات پزشکی شده 
است و ما درسايه طرح تحول توانستیم، هزينه های سالمت را تاحد 

زيادي کنترل کنیم.

شرايط سخت رقابت توليد کنندگان داخلی با خارجی ها
رئیس سازمان غذا و دارو در پايان گفت: تولید کنندگان خارجی، 
داخلی  ديگرتولید  ازسوي  دارند،  بیشتری  امکانات  و  سرمايه 
تجهیزات پزشکی نیزکار راحتی نیست و رقابت بین تولید کنندگان 
واردات  های  محدوديت  ما  لذا  است،  سخت  خارجی  با  داخلی 
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گپ و گفتی با برخی غرفه داران آزمايشگاهی
شرکت صانع طب

لوازم  تولید کننده  آقايی مدير عامل شرکت  امیرحسین 
آزمايشگاهی  تشخیص  خبرنگار  به  طب  صانع  مصرفی 
از دو خانواده  اين شرکت متشکل  لوازم مصرفی  گفت:  
او  است.  جراحی  پک  و  البسه  گاز،   باند  کااليی  بزرگ 
اتاق  در  هشتاددرصد  مصرفی  لوازم  اين  کرد  خاطرنشان 
عمل و بیست درصد هم در مراکز خصوصی و داروخانه ها 
نمايشگاه  در  دوره  ده  از  بیش  رسد.   می  فروش  به 
ايران هلث شرکت داشتیم و بازديد از غرفه مان هم خوب 
بود. پیشنهادم برای اينکه بتوانیم در ايجاد اشتغال و خدمت 
رسانی به مردم پیشرفت بهتری داشته باشیم اين است که به 
به  درمانی  مراکز  و  ها  بیمارستان  مطالبات  مشکالت 

شرکت ها رسیدگی شود.

شرکت تک نوع خاورمیانه
مهدی حیدريان مدير تولید شرکت تک نوع خاورمیانه 
با سابقه ی حدود ٢٠ سال فعالیت در زمینه تولید تجهیزات 
دوره  سیزدهمین  اين  داشت:   اظهار  بیمارستانی  استريل 

توان  مي  جمله  از  است.  پیگیری  درحال  تجهیزات  کل  اداره  در 
و  ذيربط  نهادهای  نظارت  لزوم  و  )لیبلینگ(  برچسب گذاری 
تشکل های صنفی را برشمرد. ازسوي ديگر صدور گواهی نامه های 
و  کیفیت  بررسی  اختیار  تفويض  و  ساله   ۵ و   ۳ اعتبار  با  تولید 
کارشناسی کاالهای اين صنف به دانشگاه ها و اختصاص يافتن بیش 
از 17٠ هزار کد IRC ثبت شده در اداره کل تجهیزات پزشکی گام 

موثری در اجرايی کردن اهداف حمايتی اداره است.
دکتر مه، رئیس هیئت مديره انجمن، سخنران بعدي اين همايش 
بود که بحث معوقات پرداختی مراکز درمانی به تولیدکنندگان که 
ضررهاي غیرقابل جبرانی را به تولیدکنندگان وارد کرده را مطرح 
در  بايد  موضوع  اين  به  رسیدگي  که  ساخت  خاطرنشان  و  کرد 

دستور کار قرارگیرد.
تمام  حضور  که  است  اين  واقعیت  اظهارداشت:  همچنین  وي   
روسای کارگروه های تخصصی انجمن در کمیسیون قیمت گذاری 
اداره کل، برای کاالی مربوطه ودريافت مستندات قیمت گذاری بسیار 
ضروري است، چرا که هیچ کارشناسی به اندازه تولیدکننده درگیر 

تنگناهای تامین نهادهای تولید نیست.
 رئیس هیئت مديره انجمن افزود: الزم است که درصد ورود کاالهای 
T1 از 1٠درصد به صفر درصد برسد که اين امر،گامي  در جهت حمايت 
از تولیدکنندگان داخلی و ايجاد گروه های کااليیT٠  به عنوان راه کاری 

علمی برای حمايت از تولید داخل در اين صنعت است.
نشست  اين  حاضران  از  که  نیز  انجمن  دبیر  قاسمی  مهندس   
بود، اظهارداشت: ارتباط شفاف بین کارشناسان اداره تولید و اداره 
واردات برای بررسی دقیق جداول کاالی T1 و صدور مجوز ورود 
برقرار نیست و موارد متعددی از ورود کاالهای گروه T1 بیش از 

ظرفیت مجاز مشاهده شده است.
تجهیزات  تولیدکنندگان  مشکالت  و  مسائل  نشست،  پايان  در 
پزشکي در حضور کارشناسان مربوطه مطرح شد و مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت.
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شرکت کاوش دیان آزما
برند  همان  يا  آزما  ديان  کاوش   شرکت  عامل  مدير 
و  شیمی  هود  آون،  انکوباتور،  کننده   تولید  مگا،  کاوش 
المینار و اتوکالو در تخصص های   پزشکی، دندان پزشکی 
و آزمايشگاهی هستیم. استقبال بازديدکنندگان چندان جالب 
نبود و بیشتر روی بحث قیمت نظرسنجی با شرکت صورت 
گرفت. قیمت نمايشگاهی تمام محصوالت ما هم از ۵ % 
تا 1٠ % تخفیف است. در اين ۳۴ سال فعالیت هم، همواره 
سعی در جلب رضايت مشتريان از لحاظ کیفیت خوب و 
قیمت معقول داشتیم؛ به همین خاطر و هم اکنون تا سال 
۹۵ در گارانتی محصوالتمان تنها يک درصد خرابی داشتیم.

 شرکت تولیدی  ریحان طب  
ريحان  تولیدی   شرکت  عامل   مدير  نوفالح  سیاوش 
ی   سابقه  با  اتوکالو  محصوالت  ی   زمینه  در   طب  
فعالیت ۳٠ ساله، هدف  از  ارائه ی  محصوالت خود را 
بازاريابی عنوان کرد و از  نحوه ی  برگزاری  نمايشگاه و 

نبود. راضی  چندان  نیز  کنندگان  بازديد 

شرکت ما در نمايشگاه  بزرگ ايران هلث است و  امسال 
را   ناباروری   مراکزدرمان   مناسب   ،Ivf اف  وي  آي  هود  
امسال  هم  بازديدکنندگان  استقبال  گذاشتیم.  نمايش  به 

بود.  رضايتبخش 

شرکت رهاورد تجهیزات کیمیا
کیمیا  تجهیزات  رهاورد  شرکت  فنی  و  فروش  کارشناس 
گفت: در حال حاضر دستگاه های  الکترو آنااليزر،  بالدگاز ، 
اتوآنااليزر و سل کانتر را داريم. وارد کننده برند مديکا آمريکا 
هستیم و بیش از ۴٠٠ مرکز به فروش رسانديم. او خاطر نشان 
کرد: نمايشگاه ايران هلث را در مقايسه با نمايشگاه ارتقای 
کیفیت ازنظر کیفیت و مسايل امنیتی در سطح پايین تری  قلمداد 
می کنم   و آن هم به دلیل تخصصی تر بودن نمايشگاه ارتقای 
کیفیت است. برنامه ی آينده ی اين شرکت ارتقاء و پذيرش 

نمايندگی برند ژاپنی دستگاه سل کانتراست. 

شرکت کاوش آزما
اردستانی مدير فروش شرکت کاوش آزما گفت: اين شرکت 
فعالیت  از سال 7٢  آزمايشگاه  تولیدکننده تجهیزات عمومی 
خودش را شروع کرده است که از  جمله محصوالت آن به 
سکوبندی آزمايشگاه، کوره های آزمايشگاهی در انواع و ابعاد 
مختلف، هود های میکروبی  )المینار(،  هودMdf، سانتريفیوژ 

و  ژمیناتور  می توان اشاره کرد.
اودر ادامه افزود : در کل هدف و شعار اصلی اين شرکت 
جلب رضايت مصرف کنندگان است به طوريکه خود مشتريان 
در واقع برای ما بازاريابی کنند. نمايشگاه نسبت به سال گذشته 

در سطح پايین تری است. 


