


 

 

  نمایشگاه بین المللی ایران هلث دومین بیست و 

شرکت  514و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث با حضوربیست 

شرکت واردکننده)  28شرکت تولید کننده و  486داخلی و خارجی (

اي نظیر برنمایشی بی"آزمایشگاهی با شعارتجهیزات پزشکی، دارو و 

در محل  1398خردادماه  22الی  19از تاریخ  "ارتقاء سالمت جامعه

  هاي بین المللی تهران برگزار گردید.دائمی نمایشگاه

در حوزه تجهیزات  "حمایت از تولید داخل"برنامه ریزي در جهت 

به عنوان یکی از اضالع  "حمایت از شرکتهاي تامین کننده"پزشکی و 

تحریمی از موارد مهم و راهبردي مورد  در شرایط سختسالمت کشور 

 تاکید در این دوره از نمایشگاه بود.

 

 



 

در درمان و آموزش پزشکی  ،بهداشت محترم وزیرجناب آقاي دکتر نمکی، 

حمایت "سخنرانی آیین افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه ایران هلث، بر موضوع 

 مشروط بر داشتن کیفیتتاکید نمودند و البته این حمایت را  "از تولید داخلی

  : دانستند

در اولین روزهاي مسئولیتم در وزارت بهداشت ابالغ کردم که حتما باید از "   

تولیدات داخلی حمایت شود و اجازه واردات به محصوالت داراي مشابه داخل را 

بهداشت، متولی و پاسخگوي سالمت مردم و حتی گردشگران سالمت  ربنده به عنوان وزی... .ندهیم و بر این عهد و میثاق ایستاده ایم

ورودي به ایران هستم و از تولیدکنندگان تقاضا داریم که به کیفیت فکر کنند چون بنا نیست که به محصوالت کم کیفیت یا بی کیفیت 

  ."اجازه دهیم در بازار عرضه شود و به آنها پروانه تولید بدهیم

اکید اشاره داشتند، اشاره اي که با ت دست و پاگیر کنونی تولید و وارداتن خود، همچنین به اصالح فرایندهاي در بخشی دیگر از سخنا

  مدیر کل تجهیزات پزشکی نیز همراه بود.

در سازمان غذا و دارو درها را به  .می گذاریم تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و دارو از پیچ و خم هاي بوروکراتیک خسته شوندن"

	".گرهی بر گره هاي قبلی نزنیمروي تولیدکنندگان و واردکنندگانی که درست کار می کنند، باز می کنیم و سعی می کنیم که  	

  

 



 

تجهیزات پزشکی سازمان غذا و  محترم مدیرکل، مهندس صفويجناب آقاي  

الح اص"و  "حمایت از تولید داخل"نیز در سخنرانی خود بر دو موضوع کلیدي ، دارو

  تاکید نمودند: "فرایندها

  .وزارتخانه، حمایت از تولیدات تجهیزات پزشکی داخلی استسیاست هاي این "

اعتقاد داریم که عالوه بر ارتقاي کیفیت محصوالت، باید فرآیندهاي زائد و آنهایی 

  .حذف شوند که خروجی موثري ندارند،

  ."باشند ابا بهترین محصوالت خارجی را دار تالش ما این است که محصوالتی در کشور تولید شوند که قابلیت رقابت

 



 

ــگاه بیســت و دوم،   ــیه نمایش ــدیرعامل شــرکت اوزان   در حاش ــم دار، م ــر رح ــاي دکت ــاب آق ــه جن ب

ــدگاه     ــد. از دیـ ــگاه پرداختنـ ــن نمایشـ ــاي اوزان در ایـ ــور و رویکردهـ ــیحاتی از حضـ ــه توضـ ارایـ

حـــوزه همکـــاري بـــا شـــرکتهاي تـــامین کننـــده تجهیـــزات  ایشـــان هـــدف راهبـــردي اوزان در 

ــه         ــولی ک ــی و محص ــر بخش ــذا در ه ــرار دارد و ل ــل ق ــد داخ ــت از تولی ــاي حمای ــر مبن ــکی، ب پزش

امکـان آن وجــود داشــته باشــد و کیفیــت رقــابتی قابـل حصــول باشــد، الویــت اوزان در همکــاري بــا   

 زان در ایــن نمایشــگاه وتولیدکننــدگان داخلــی اســت. ایــن هــدف راهبــردي از مشــاهده غرفــه او  

  ست. لیست همکاران شرکت قابل رویت ا

ایشــان همچنــین نمایشــگاه ایــران هلــث را فرصــتی غنــی بــراي ایجــاد ارتبــاط بــا مراکــز درمــانی و متولیــان نظــام ســالمت از یــک  

، غرفــه اوزان ســو و تولیدکننــدگان و تــامین کننــدگان تجهیــزات پزشــکی از ســوي دیگــر دانســتند و بیــان داشــتند عــالوه بــر ایــن

همچــون ســالهاي پیشــین بــه دلیــل تعلــق ایــن شــرکت بــه تــامین اجتمــاعی و فضــاي مناســب آن، در خلــق فضــاي گفــت و گــوي   

مراکـز درمــانی ( بــه ویــژه همکــاران مــدیریت درمانهــاي ســازمان تــامین اجتمــاعی) و شــرکتها نقشــی بــی نظیــر بــر عهــده داشــته  

 .است

  

 

 



 

  نمایشگاه بین المللی ایران هلث دومین بیست و شرکت اوزان در 

و با توجه به  )1398خرداد  22الی  19( در زمان برگزاري بیست و دومین نمایشگاه ایران هلث همچون ادوار پیشین، �ر�� اوزان   

  .و فعاالن حوزه سالمت و متولیان مراکز درمانی سراسر کشور بودنظام سالمت کشور پذیراي مسئوالن  نقش فعال خود در

نیز با عنایت به پیگیري اهداف راهبردي  �ر�� اوزان   

حضوري فعاالنه و تأثیرگذار در این عرصه داشت و  ،خود

اي زیبا، به عنوان یکی با حضوري هدفمند در قالب جزیره

و  به رسالت 38هاي نمایشگاهی سالن از بزرگترین غرفه

همانند  سازمانی خود جامه عمل پوشانید. ماموریت

سالهاي پیشین  این شرکت میزبان حضور مسئوالن و 

فعاالن حوزه درمان و سالمت کشور از سازمان تامین 

اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

غرفه خود بود، حضوري که چشم گیر تر و البته دلگرم 

  کننده تر بود.

 

 





گاه ��ن ا�م��ی ا�ان ھ��  دو��ن  و  ���ت��ور ��� اوزان �  �۸۱۳۹ما�ش  
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  زدا، معاونین و مدیران کل سازمان تأمین اجتماعی آقاي  زدا (سرپرست سازمان تأمین اجتماعی) آقاي

  آقاي زدا  زدا آقاي
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  آقاي زدا، معاونین و مدیران کل سازمان تأمین اجتماعی  معاونین و مدیران کل سازمان تأمین اجتماعی

  اجتماعی آقاي زدا، معاونین و مدیران کل سازمان تأمین  آقاي زدا، معاونین و مدیران کل سازمان تأمین اجتماعی
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  بازدید آقایان زدا و دکتر پورفتح ا... از غرفه شرکت اوزان  آقاي زدا، معاونین و مدیران کل سازمان تأمین اجتماعی

  زدا و دکتر پورفتح ا... (مدیرعامل سازمان انتقال خون) آقایان  بازدید آقایان زدا و دکتر پورفتح ا... از غرفه شرکت اوزان
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5 

 

 

  

  

  زدا از غرفه شرکت اوزان بازدید آقاي  بازدید آقایان زدا و دکتر پورفتح ا... از غرفه شرکت اوزان

  غرفه شرکت اوزان زدا و هیئت همراه از يبازدید آقا  زدا از غرفه شرکت اوزان بازدید آقاي
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)، دکتر کاخکی(بازرسی ن ایرانا...(مدیرعامل سازمان انتقال خو آقایان دکتر پورفتح

  یزد)سازمان انتقال خون ایران) و دکتر توحیدي فر(مدیریت درمان 

  آقاي دکتر همتی(عضو هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی)

  آقایان دکتر همتی، دکتر اعتصام پور(مدیریت درمان اصفهان)  بازدید آقایان زدا و دکتر پورفتح ا... 
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  آقایان زدا، دکتر پورفتح ا... و دکتر توحیدي فر  بازدید آقایان زدا و دکتر پورفتح ا... از غرفه شرکت اوزان

  بازدید آقایان زدا و دکتر پورفتح ا... از غرفه شرکت اوزان  بازدید آقایان زدا و دکتر پورفتح ا... 
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8 

 

  

  

  

  معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی)آقاي دکتر درخشان(  آقایان دکتر همتی، دکتر پورفتح ا...، دکتر کاخکی، دکتر اعتصام پور و دکتر توحیدي فر

سردار حسینی(فرمانده بهداري کل ناجا) و سرهنگ نوایی(مدیرکل دارو و تجهیزات 

  پزشکی ناجا)

آقایان دکتر درخشان، دکتر حاتمی(مدیرکل پشتیبانی معاونت درمان)، خانم دکتر 

  مهندس فاطمیآقاي شجاعی و 
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آقایان دکتر درخشان، دکتر حاتمی(مدیرکل پشتیبانی معاونت درمان)، خانم دکتر شجاعی 

  مهندس فاطمیآقاي و 

  بازدید آقاي دکتر درخشان و هیئت همراه از غرفه شرکت اوزان

دکتر الله دکتر فوالدي(مدیریت درمان کردستان)، )، TPICOآقایان دکتر فرهت(مدیرعامل   آقاي دکتر درخشان و هیئت همراه از غرفه شرکت اوزان بازدید

  عارفی ماژین(مدیریت درمان ایالم) و
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  (مدیریت درمان خراسان رضوي) وصمديدکتر داستانی انآقای  ، دکتر بیات و همکاراندرمان استان تهران)آقایان دکتر عدلی(مدیریت 

  دکتر داستانی(مدیریت درمان خراسان رضوي) و همکارانآقاي   دکتر داستانیآقاي 
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  ن اداره پشتیبانی معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعیکارشناسا  و همکاران آقاي دکتر آفریده(مدیریت درمان استان البرز)

  جبیتعارفی و خانم دکتر منآقاي   ن اداره پشتیبانی معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعیکارشناسا
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  آقاي دکتر نصرتی(مدیریت درمان گلستان)  آقاي عاطفی نسب(مسئول تجهیزات پزشکی مدیریت درمان خوزستان)

  سردار جزایري(سازمان خرید نیروي دریایی سپاه) و مهندس برقی  )KBCآقاي مهندس صالح(مدیرعامل شرکت 
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  آقاي مهندس طهماسبی(دانشگاه علوم پزشکی تهران)  آقاي دکتر صابري(ریاست اورژانس تهران) و همکاران

  آقاي دکتر جاویدان(ریاست بیمارستان امام سجاد ناجا) و همکاران  آقاي دکتر صابري(ریاست اورژانس تهران) و همکاران
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  سردار جزایري و آقاي مهندس برقی(عضو هیئت مدیره شرکت اوزان)  و سلمانی مهندس معظمی انآقای

  (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)آقاي مهندس گلشنی  آقایان مهندس معظمی و قاسمبگلو



گاه ��ن ا�م��ی ا�ان ھ��  دو��ن  و  ���ت��ور ��� اوزان �  �۸۱۳۹ما�ش  

15 

 

  

  

  

  سردار اخوان(فرمانده بهداري نیروي زمینی سپاه) و همکاران  روابط عمومی شستا)مدیر آقاي محمدي(

  الن) و همتی زی شیرازمسئول رادیولوژي دانشگاه علوم پزشک(آقایان دکتر شکیبافر  آقایان دکتر همتی، دکتر اعتصام پور و توحیدي فر
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  هیئت بانک کشاورزي  آقایان امیر مداح، امیر اردالن و سرگرد لطافت (سازمان خرید ارتش)

  (ریاست سابق سازمان غذا و دارو)آقاي دکتر پیرصالحی  آقاي دکتر ترکی(مدیر بازاریابی زامیاد)










