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بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات 
 پزشکی ایران هلث در فضای

 ۴۰ هزار متر با حضور ۳۵۰ شرکت تولیدکننده 
داخلی و حدود ۱۴۰ مشارکت کننده از کشورهای 
خارجی برگزار شد. وزارت بهداشت، متولی اصلی 
نمایشگاه ایران هلث بود و با حضور مشاور وزیر 
و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و 

جمعی از نمایندگان انجمن ها و اتحادیه هاو اصناف 
تجهیزات پزشکی، ربان قرمز افتتاحیه بریده شد. 

مدیره  هیئت  )رئیس  استهبانی  دکتر 
تهران(  های  نمایشگاه  سهامی  شرکت 
بعد از بازدید غرفه ها به خبرنگار ماهنامه 
وضعیت  درباره  آزمایشگاهی  تشخیص 
»درصد  گفت:  ایران  پزشکی  تجهیزات 
قابل  عدد  پزشکی  تجهیزات  صادرات 
توجهی نیست و شاید بازار داخلی به صرفه 
اکنون  نکته که  این  به  با توجه  باشد.  تر 
رقابت با اروپایی ها امکان پذیر نیست، تنها 
راهکار پیشنهادی، شرکت کردن کشورهای 
همسایه مانند قطر-  عراق - کویت و...در 

نمایشگاه های تخصصی است.« 
۵۰درصد  ما  افزود:  ادامه  در  وی 
کنیم  می  پرداخت  را  آنها  هزینه   از 
و  عرضه  ایران  در  را  امکاناتشان  تا 

بازارسازی کنند.  
رضا مسائلی، درباره کیفیت تجهیزات 
آمادگی  چگونگی  و  داخلی  پزشکی 
گفت:  جهانی  بازار  با  رقابت  برای 
بهداشت،  وزارت  اینکه  به  توجه  »با 
اشراف دقیقی بر محصوالت داخلی و 
خارجی دارد و زیر نظر آن ارزیابی می 
تجهیزات  کیفیت  حاضر  درحال  شود، 
پزشکی در سطح مطلوبی است. در سال 
المللی  بین  استانداردهای  بحث   ،۹۷
بر  عالوه  تولیدکنندگان  و  شده  الزام 
برای  بهداشت،  وزارت  ساخت  پروانه 
 زمینه سازی صادرات، به استانداردهای

 بین الملل توجه خواهند داشت.«  
ارزش   به  اشاره  ادامه؛با  در  وی   
بازار  دالری   ۲۴میلیون  سالیانه 
 ۳۰ »حدود  گفت:  پزشکی  تجهیزات 
تولید  پزشکی  تجهیزات  از  درصد 
داخل است و در سال های اخیر بعد از 
سیاست های جدید و حمایت از کاالی 
تجهیزات  داخلی  تولیدات  داخلی؛ 
پزشکی با کالس خطر باال یعنی عمق 
تکنولوژی باال و فناوری پیچیده  بوده 

این  در  کشورمان  تولیدکنندگان  که 
زمینه، کارهای موثری انجام داده اند.

صادرات  میزان  کرد:  تصریح  وی 
گذشته، سال  پزشکی   تجهیزات 
همکاری  با  و  بوده   دالر  میلیون   ۲۴
دولت؛  مختلف  ارکان  و  تولیدکنندگان 
 ۲۴۰ ۱۰برابری  رشد  با  عدد  این 
امید  به  و  بوده  همراه  دالر  میلیون 
تولیدکنندگان  موثر  و  فعال  حضور 
عزیز در بازارهای بین المللی با تالش 
راستا  این  در  تولیدکنندگان،  و  دولت 
های  نام  به  المللی  بین  نمایشگاه   ۴
و  مدیکا  هلث،  عرب  هلث،  عمان 
در  برزیل  پزشکی  تجهیزات  نمایشگاه 
ما است که  اهداف  آمریکا التین جزو 
صورت  به  تولیدکنندگان  امیدواریم 
مستقل در بازارهای بین المللی حضور 

داشته باشند.  
 وی در ادامه افزود:» ما برای ۱۰۰۰ 
شرکت تجهیزات پزشکی که آمار قابل 
توجهی از آنها، شرکت های دانش بنیان 
عالوه  تا  ایم  کرده  ریزی  برنامه  است 
بهداشت؛  وزارت  پروانه  گرفتن  بر 

نیلوفرحسن، کارشناس مهندسی پزشکی

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی
تجهیزات پزشکی ایران هلث برگزارشد

     نمایشــــگاه
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و  اروپا  اتحادیه   استانداردهای 
بین المللی را نیز دریافت کنند.« 

های  شرکت  با  که  ای  مصاحبه  در 
با  ایم؛  داشته  آزمایشگاهی  تجهیزات 
نمایشگاه  مشکالت  کاهش  به  توجه 
رضایت  گذشته،  های  سال  به  نسبت 
آن ها از کیفیت و همراهی شرکت ها 
و امیدواریشان  به پیشرفت تولید داخل  
کشورهای  به  تجهیزات  صادرات  و 
خوب  مدیریت  از  گواهی  اروپایی، 

نمایشگاه می داد.

تفاهم نامه با بلژیک 
در جلسه ای  که نخستین روز نمایشگاه  
به منظور امضای تفاهم نامه مشارکت بلژیک 
با ایران در تولید نخ جراحی و صادرات آن 
از طریق smi  به اروپا برگزار شد؛ دکتر 
مسائلی گفت: »تالش ما  این است که این 
مشارکت، بهبود کیفیت محصوالت ایران را 
در بازار های بین المللی همراه داشته باشد 
و تجهیزاتی با استاندارد های iso در بازار 

بین المللی عرضه شود.«
    

  تفاهم نامه با قائم مقام 
بین الملل معاونت علمی و فن آوری 

ریاست جمهوری  
در جلسه ای که با معاون هیئت علمی 
ریاست جمهوری برگزار شد، این تفاهم 
رشد  و  صادرات  توسعه  هدف  با  نامه 

۱۰برابری منعقد شد.

تجهیزات  کل  مدیر  و  وزیر  مشاور 
این  در  بهداشت،  وزارت  پزشکی 
تفاهم  این  مفاد  »از  گفت:  خصوص 
در  جمهور  رئیس  معاونت  کمک  نامه 
هزینه های مربوط به حضور شرکت ها در 
نمایشگاه های خارج از کشور و گرفتن 
استانداردهای بین المللی اروپایی است.«     
وی با تشکر از معاونت هیئت علمی 
ریاست جمهوری افزود:» با امضای این 
تفاهم نامه به شرکت های دانش بنیان 
وزارت  تایید  صورت  در  فناوری،  و 
داده  هایی  هزینه  کمک  بهداشت، 
کنترل  آزمایش  بحث  در  و  شود   می 
بسیار  کار  پزشکی  تجهیزات  کیفی 
های  آزمایشگاه  و  شد  انجام  متراکمی 
همکار، هزینه های کمتری برای گرفتن 

ISO 17025 را متحمل خواهند شد.« 

کرد:  خاطرنشان  مسائلی  رضا 
»این ها سلسله اقداماتی است که وزارت 
با  پزشکی  تجهیزات  درباره  بهداشت 
همکاری معاونت هیئت علمی ریاست 

جمهوری انجام خواهد داد.« 
درباره  استیری  دکتر  جلسه،  درپایان 
»در  گفت:  بنیان  دانش  های  شرکت 
المللی   بین  کار  و  کسب  توسعه 
رویکردهای جدیدی که داشته ایم؛ ما به 
شناسایی مشکالت دانش بنیان و بررسی 
چگونگی پیشرفت شرکت های دیگر در 
حوزه کسب و کار بین المللی پرداختیم 
و برای رفع نیاز شرکت هایی که چکاب 

نظر  در  ای  یارانه  شوند  می  ارزیابی  و 
گرفتیم. ما کوشیده ایم با رویکرد مثبتی 
که این مسئله دارد و پتانسیل باالیی که 
در این حوزه به بازارهای اروپایی دست 

پیدا کرده ایم، حضور داشته باشیم.« 
پیوست  با  کرد  بیان  انتها  در  وی 
در  نامه  تفاهم  این  امضای  با  اینکه  به 
برنامه  شده،  مشخص  که  چارچوبی 
ویژه ای برای شرکت های تولیدکننده 

با رویکرد صادراتی داریم.

گفتگویی با شرکت ها
ازما،  اکسیر  باراد  بنیان  دانش 
زنجان،آوا  الکل  کیمیا  وش،  فومن 
سریر، ازمایشگاهی   پزشک،صنایع 
پویش  فرژن  ،آزوتک،   طب  ریحان 
صنایع  ایین،  مهر  بهبد  صفا  ایرانیان، 
پزشکی تک نوع خاورمیانه ، کاوش مگا، 
فاطر الکترونیک و ...از جمله شرکت های 
آزمایشگاهی حاضر در نمایشگاه امسال 
بودند. با برخی از آنها گپ و گفتی داشتیم 

که در ادامه می خوانیم. 
شرکت  مدیرعامل  نوفالح  سیاوش 
اتوکالوهای  تولیدکننده  طب  ریحان 
آزمایشگاهی است. وی با ابراز خرسندی 
از بازدید بسیار خوب مشتریان از غرفه و 
محصوالت این شرکت خاطرنشان کرد: 
از نظر  تنها  نه  اتوکالوهای آزمایشگاهی 
تامین بازار داخلی، بلکه صادرات هم رشد 
خوبی داشته است. این محصول احتیاجی 



به دمو ندارد و مورد نیاز تمام 
شبکه های بهداشتی است.

 نوفالح افزود: خوشبختانه 
هالل  بازرگانان  با  تاکنون 
احمرعراق، سوریه، افغانستان 
و آفریقا مذاکرات موفقی در 

زمینه صادرات داشته ایم.
******

میکروبیولوژی،  یا  المینار  هودهای 
و  آزمایشگاهی  شیمیایی  هودهای 
ازجمله  آزمایشگاهی  سکوبندی 
محصوالت و خدمات شرکت تولیدی 
است.  )آزوتک(  پارس  شیمی  گلسان 
شرکت ضمن صحبت  این  مدیرتولید 
که  محصوالت جدیدی  عرضه  درباره 
در خط تولید دارند، به خبرنگار ماهنامه 

»در  گفت:  آزمایشگاهی  تشخیص 
سال ۱۳۷۲ موفق به تاسیس این شرکت 
بنای  زیر   ۱۳8۴ تاریخ  در  نهایتاً  و 
ساخت کارخانه ای مجهز به مدرن ترین 
شد.  مهیا  پیشرفته  دستگاه های 
محصوالت تولیدی شرکت ما مجهز به 
هوشمندسازی  و  جدید  امکانات  کلیه 

شده است.«

به گفته برخی غرفه داران، منسجم 
های  غرفه  قرارگیری  محل  نبودن 
ایران هلث  آزمایشگاهی در نمایشگاه 
بود چرا  رویداد  این  نقاط  ضعف  از 
که بازدیدکنندگان  در جستجو و یافتن 
آزمایشگاهی  محصوالت  و  برندهای 

دچار سردرگمی می شدند. 

         در جشنواره رسمی  داروسازی انجام می شود:
     رونمایی از سه محصول جدید دارویی 

دومین  کشور-  داروسازی  رسمی  جشنواره  دومین 
جشنواره بین المللی زیست دارو در زمستان سال ۹۷، برگزار می شود.
دانشگاه  با همکاری  دارو  زیست  دومین جشنواره   ،(IFB2018)  
علوم پزشکی تهران و معاونت علم و فناوری ستاد توسعه زیست 
فناوری ریاست جمهوری از تاریخ ۳۰ آذر تا ۳ دی ماه امسال در مرکز 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
در فضای 6۰۰۰ مترمربع سالن میالد این جشنواره، از سه محصول 

جدید دارویی رونمایی می شود.
و  پژوهشی  دستاوردهای  جدیدترین  معرفی  با  دارو  زیست 
دارویی،  های  شرکت  برتر  های  ایده  و  بنیان  دانش  های  شرکت 
بزرگ ترین گردهمایی داروسازان کشور است و با توجه به استقبال 
صورت گرقته از اولین دوره اش، پیش بینی حضور حدود ۳۰۰۰ 

شود. می  بررسی،  قابل  ایده  و ۱۰۰۰  داروساز 
رسمی  جشنواره  دومین  )ریاست  رضایت  دکترسیدمهدی 
همچنین  )دبیرعلمی(،  صدرالدینی  اسماعیل  دکتر  و  داروسازی( 

است. طهرانی  مسگر  مجید  دکتر  آن  دبیراجرایی 
را  داروسازی  رسمی  جشنواره  دومین  تخصصی  موضوعات 
‘نانو  دارویی’،  ‘بیوتکنولوژی  بالینی’،  ‘داروسازی  ‘فارماسیوتیکس’، 
و  پایه  شناسی  سم  و  ‘داروشناسی  دارویی’،  و  پزشکی  فناوری  
بالینی’، ‘فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی’، ‘مدیریت و اقتصاد دارو’، 

دهند. می  تشکیل  ‘فارماکواپیدمیولوژی’ 

دبیراجرایی دومین 
رسمی  جشنواره 
کشور  داروسازی 
موضوعات  درباره 
پانل خاطر نشان کرد: 
»تمام حیطه ها، طبق 
جدیدترین رشته های 
تخصصی داروسازی 
دکترا  مقطع  در 
شده  ریزی  برنامه 

است. مسگر طهرانی با بیان این که حدود۵۰۰ – 6۰۰  شرکت دارویی 
بینی  پیش  افزود:  دارد،  وجود  کشور  در  دارو  به  وابسته  صنایع  و 

یابند.« حضور  شرکت   ۱۵۰ تعداد  این  از  شود  می 
وی در مورد برنامه جانبی این جشنواره گفت: »در ۴ روز  برگزاری 
جشنواره، ۲۰ کارگاه جانبی با برگزارکنندگانی از اساتید مطرح و برتر 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه داروسازی خواهیم داشت و 
عالوه بر آن خارج از فضای جشنواره نیز ۱۵ کارگاه آنالین دارویی 

همراه با گواهینامه بین المللی مورد تأیید سوییس برگزار می شود.«
عالقه مندان برای ارسال مقاالت خود تا ۱۵ مهرماه  ۱۳۹۷ فرصت 
 www.Biopharmafestival.com سایت   نشانی  به  دارند 

مراجعه و یا با تلفن ۲6۳۰۹۷۴۱-۰۲۱تماس بگیرند.


