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 1از   1صفحه

 بسمه تعالی

 "تولید شجه سال "

 ربارد گرامی، جناب آاقی علی عسگری

 ریاست محترم سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا

 دونیداور برنامه م زیام نیمقابل اشارات توه در ی تولیدکنندگان حوزه سالمتاز دستاوردهاو دفاع  تشریحدرخواست  موضوع:
 و احترام ا سالمب

صدا و سیما پخش می گردد، متأسفانه داور برنامه،  3که از شبکه  "میدون"در برنامه  08/11/99به استحضار می رساند، در تاریخ   

جامعه خدوم تجهیزات پزشکی و کسب و کار و در قالب سخنانی غیرکارشناسانه و بدون پشتوانه،  در بخشی از صحبت های خود

دید کاال  و مدعی شده اند که  فعالین این صنف با خطاب نموده سودجو ایشان را مهندسی پزشکی کشور را بی برکت خوانده و

 می نگرند.محور نسبت به جان انسان ها 

با بهره گیری از دانش علمی و  است و هایتک دانش بنیان محصوالت آنهالین این حوزه که بسیاری این در حالی است که فعا   

تخصص باال همواره در حال خدمت رسانی به مردم بوده و اولویت ایشان تأمین نیاز جامعه، جهش تولید و کاهش وابستگی کشور به 

زشکی و خودکفایی در بسیاری از ملزومات مصرفی دقیقاً همان خود اتکایی در تولید محصوالت هایتک تجهیزات پواردات است. 

چیزی است که کشور به آن نیاز دارد. در زمان تحریم های ظالمانه و فشارهای اقتصادی ناشی از آن و نیز شیوع ویروس کرونا 

فعالین های حوزه تجهیزات پزشکی بیش از هر زمان دیگری بر همگان روشن شد. اهمیت تولید و تقویت زیرساخت های تولید کاال

این حوزه از نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا در کشور پا به پای کادر درمان مشغول تأمین کاالهای مورد نیاز کشور بوده و 

 همکاران ما در این را به درجه شهادت نائل آمدند. هستند و در این راه از هیچگونه فداکاری دریغ نکرده اند. گواه آنکه بسیاری از

اعالم  به نگاه و رویکرد جاری در برنامه فوق الذکرواحد تولیدی، مراتب اعتراض خود را  800لذا بدینوسیله به نمایندگی بیش از   

و مهندسین و شاغلین این صنعت را از تولیدکنندگان، تأمین کنندگان  توجه بیشتر به محتوای برنامه و دلجوییاز جنابعالی داشته و 

 خواستاریم.

و  کشور در حوزه تولیدتولیدکنندگان دستاوردهای  و دفاع از خود را برای تشریح و درخواست ضمنا این انجمن آمادگی  

 ، در یک برنامه مستقل تلویزیونی اعالم می دارد.این صنعت صادرات

  پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی سپاسگزاریم.  

 تجدید احترامبا 

 

 کتر مجید روحید

 رئیس هیئت مدیره

 مهندس مریم قاسمی

 دبیـــــر انجمن
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