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 به افغانستان: و دارو  پزشکیواردات تجهیزات 

 .میلیار دالر آن به ایران اختصاص دارد ۳میلیارد دالر از سراسر جهان واردات دارد که بیش از  ۷افغانستان حدود 

شهروندان افغانستان ساالنه به ارزش چهارصد میلیون دالر دارو مصرف  ،بنابر آمار رسمی .کندمیر دارو و تجهیزات پزشکی وارد الافغانستان ساالنه در حدود یک میلیارد د

 از درصد هشت و نود ضراح درحال .ی کامل وابسته به کشورهای همسایه استهای داروسازی و تجهیزات بهداشتی و پزشکی بگونهافغانستان در نبود کارخانه  کند.می

 میکند. تولید را نیازش مورد داروی از درصد دو تنها افغانستان و میگردد وارد خارج از افغانستان پزشکی وسائل و داروها

 .به خارج از کشور میروند مداوا،برای  پزشکیهم اکنون روزانه بیش از یک هزار بیمار به علت پائین بودن خدمات 
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 از ایران: پزشکی تجهیزات صادرات
 درصد در سال بوده است. ۱۲.۸بالغ بر  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۳طی سال های  در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی متوسط رشد صادرات ایران

درصد از کل  ۴۸.۳معادل  میلیون دالر تجهیزات پزشکی به افغانستان صادر کرده که ۱۰.۶بوده است. ایران در این سال  ۲۰۱۸افغانستان مهمترین مقصد صادرات تجهیزات پزشکی ایران در سال 

  بوده است.در حوزه دارو و  تجهیزات پزشکی صادرات کشور 

درصدی  ۳۷میلیون دالر تجهیزات پزشکی صادر کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد  ۱.۸بالغ بر  ۲۰۱۹جدیدترین آمارها نشان می دهد ایران در سه ماهه چهارم سال 

  است. همیلیون دالر بالغ شد ۷.۸درصدی مواجه شده و به  ۲۱.۴نیز صادرات تجهیزات پزشکی ایران با رشد  ۲۰۱۹است. در دوازده ماهه سال داشته 
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 ۴۱تعداد کل مشارکت کنندگان ایرانی:

 ۳۱۰تعداد کل مشارکت کنند افغانستانی:

 %۸۲رضایتمندی مشارکت کنندگان:میزان 

 

 

 :مروری بر آخرین رویداد برگزارشده 
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افغانستان  %5۰ حدوداَ سهم گرفتن نظر در با و افغانستان به مذکور اقالم واردات و ایران اسالمی جمهوری از پزشکی تجهیزات و کاال دارو، صادرات ارقام و آمار به توجه با

 ویروس شیوع که باشد می اهمیت حائز بسیار کشور دو مشتریان و کنندگان تامین مستقیم مذاکره برای بستری نمودن فراهم ،پزشکی کشورمان در صادرات تجهیزات 

COVID-19 است نموده دوچندان را ضرورت و اهمیت این. 

 ریزی برنامه بیمارستانی و پزشکی تجهیزات و دارو حوزه در افغانستان نیازهای و ایران در صادرکننده های شرکت های پتانسیل و ها توانمدی بر تمرکز با نشست این

 .است شده

 دارو بازار در جدی حضور ایرانی، تولیدکنندگان باالی بسیار های ظرفیت و( افغانستان داروی اصلی کننده تامین بعنوان) پاکستان با افغانستان روابط نوسانات به توجه با

 .باشد می ناپذیر اجتناب افغانستان بیمارستانی و پزشکی تجهیزات و

 .است کرده تر ساده را کشور دو بین تجارت نیز مشترک مرز و ارتباط برقراری سهولت کشورمان، از واردات به ها افغانستانی تمایل

 حوزه این در کشور دو تجاری روابط بر مثبتی تاثیر داریم قصد افغانستان، اسالمی جمهوری داروی و پزشکی سالمت، حوزه متخصصین از دعوت با و شرایطی چنین در

 .باشیم داشته

 متخصصین و ایرانی صادرکنندگان و تولیدکنندگان کلیه به و بوده مغتنم بسیار حاضر فرصت افغانستان، در زمینه این در تخصصی نمایشگاه برگزاری عدم به توجه با

 .میگردد توصیهحضور در این نشست  افغانستانی
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 :ها نشستجدول زمان بندی 
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