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سخن سردبیر

ــال اقتصــادی،  ــد فع ــک واح ــف در ی ــای مختل ــف واحده ــرح وظای ــه ش ــه ک همانگون
ــت دارد،  ــردرگمی اهمی ــز از س ــفافیت و پرهی ــاد ش ــه و ایج ــرد بهین ــت عملک جه
توجــه بــه وظایــف ذاتــی ســازمان هــا نیــز در جهــت ایجــاد شــفافیت و جلوگیــری از 

ــرورت دارد. ــی ض ــف دولت ــای مختل ــازمان ه ــدگان در س ــردرگمی تولیدکنن س
ــه اختصــار اشــاره شــده اســت در  ــه مــوارد ذیــل را کــه ب در همیــن راســتا، توجــه ب

ــه وظایــف ذاتــی ســازمان هــا بســیار ضــروری مــی دانیــم. راســتای توجــه ب
0 بازنگری در وظایف ذاتی سازمان ها

0 ایجاد انطباق بین وظایف ذاتی و عملکرد فعلی هر سازمان
ــث شــده  ــا را باع ــدی فرآینده ــه ایجــاد مشــکل و کن ــی ک ــوگاه های ــایی گل 0 شناس

اســت.
0 نیــاز بــه پنجــره واحــد جهــت انجــام امــور فعالیــن اقتصــادی در هرســازمان منطبــق 

بــا وظایــف ذاتــی و قانونــی هــر ســازمان
0 ایجــاد زیرســاخت بــرای وظایــف ذاتــی هــر ســازمان در ســازمان مربوطــه )بــه جــای 

تفویــض ســازمان دولتــی بــه ســازمان دولتــی دیگــر(
ــی کــه  ــور ذات ــور و تقســیم بنــدی ام ــرون ســپاری ام 0 بررســی و بازبینــی قواعــد ب

ــر آن ــزم نظــارت ب ــرون ســپاری دارد و مکانی ــت ب قابلی
.... 0

ضمــن تاکیــد مجــدد بــه ضــرورت توجــه سیاســتگذاران بــه مقولــه توجــه بــه وظایــف 
ذاتــی ســازمان هــا، ایــن انجمــن نیــز آمادگــی همراهــی در جهــت بازبینــی و کمــک 

بــه نظــام منــدی امــور فــوق در حــوزه تجهیــزات پزشــکی را دارد.

ذاتی سازمان ها توجه به وظایف 
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در خــرداد مــاه ســال جــاری، درحالــی نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران هلــث برگــزار شــده اســت کــه بــه لطــف پــروردگار 
ــن  ــده و تامی ــن ســامت و شــرکت هــای تولیدکنن ــون مدافعی ــر را مدی ــن ام ــم و ای ــده ای ــق آم ــا فائ ــر بحــران کرون ب
کننــده تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی مــی باشــیم. شــرکت هایــی کــه در روزهــای ســخت تمــام تــاش خــود را بــه 

کار گرفتنــد تــا آرامــش و امنیــت ســامت جامعــه را تامیــن نماینــد.

امــروزه حجــم بــازار تجهیــزات پزشــکی در کشــور و ســهم تولیــدات داخــل از ایــن بــازار، نشــان دهنــده اهمیــت بــاال و 
ضــرورت توجــه بیشــتر بــه ایــن صنعــت اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع، ضــروری اســت فعالیــن ایــن حــوزه، 
پیوســته در پــی ارتقــای دانــش فنــی خــود بــوده تــا بــا اســتفاده از تکنولــوژی هــای بــه روز، ســطح کیفیــت تولیــدات 

خــود را بــاال ببرنــد. 
بــا توجــه بــه نــگاه ویــژه مقــام معظــم رهبــری بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان، الزم اســت بســتر مناســبی بــرای فعالیت 
ایــن شــرکت هــا فراهــم گــردد تــا دسترســی بهتــری بــه بــازار هــای داخلــی و خارجــی داشــته باشــند. در بیســت و 
ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران هلــث نیــز تعــداد قابــل توجهــی از شــرکت هــای دانــش بنیــان فعــال در حــوزه 
ــن  ــور ای ــت حض ــبی جه ــی مناس ــای حمایت ــزی ه ــه ری ــد و برنام ــته ان ــرکت داش ــکی ش ــات پزش ــزات و ملزوم تجهی

شــرکت هــا در نمایشــگاه در نظــر گرفتــه شــده بــود.

 قطعــا برگــزاری نمایشــگاه ایــران هلــث عرصــه ی بســیار مناســبی بــرای شــرکت هــای فعــال در حــوزه تجهیــزات و 
ملزومــات پزشــکی مــی باشــد تــا جدیدتریــن دســتاوردهای خــود را ارائــه کننــد. آگاهــی هــر چــه بیشــتر متولیــان و 
ارائــه دهنــدگان خدمــات ســامت کشــور از دســتاوردها، تکنولــوژی هــا و پیشــرفت هــای ایــن حــوزه نــه تنهــا باعــث 
ــات  ــزات و ملزوم ــت تجهی ــی صنع ــمگیری در پویای ــر چش ــه تاثی ــد بلک ــد ش ــه خواه ــامت جامع ــت س ــای امنی اعت

پزشــکی کشــور دارد.
امیــد اســت بــا تقویــت تمرکــز در بزرگتریــن نمایشــگاه بیــن المللــی حــوزه ســامت، ایــران هلــث، شــاهد رشــد بیــش 

از پیــش ایــن صنعــت و بــه تبــع آن بــاال رفتــن  امنیــت ســامت جامعــه باشــیم.

یکــی از مهمتریــن زیرســاخت هــا بــرای حمایــت از تولیــد ملــی، ایــن اســت که 
دســتگاه هــای اجرایــی بلــوغ فعــاالن اقتصــادی و تشــکل هــای تخصصــی را باور 
کننــد و بــر عطــش خــود نســبت بــه تصــدی گــری غلبــه کننــد و ایــن موضــوع 

در رابطــه بــا حــوزه تجهیــزات پزشــکی از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.
ــمند و  ــای ارزش ــه ه ــه تجرب ــت دارد ک ــن واقعی ــه در ای ــوع ریش ــن موض ای
گرانقــدری در تشــکل هــای تخصصــی در طــول چنــد دهــه اخیــر و خصوصــا در 
دوره تشــدید تحریــم هــا گــردآوری شــده اســت و فعــاالن اقتصــادی در ایــن 
مــدت بــا انــواع و اقســام بایــا و گرفتــاری هــا رو در رو شــده و بــا تدبیــر از آنهــا 
عبــور کــرده انــد و بهتــر اســت دولتمــردان، بــه ماننــد همــه کشــورهایی کــه 
در مســیر توســعه گام بــر مــی دارنــد، از ایــن ظرفیــت بــی نظیــر بــه درســتی 

بهــره بــرداری کننــد.
تدبیــر شایســته در مواجهــه بــا بســیاری از مشــکات و پیــچ و خــم هــای اداری 
ــای  ــه ه ــادی و مجموع ــاالن اقتص ــرژی فع ــه ان ــه ک ــای فرب ــاالری ه و دیوانس
دانــش بنیــان را اتــاف مــی کنــد، رجــوع بــه همیــن یــک اصــل بدیهــی اســت 
کــه دولــت بایــد امــور غیرحاکمیتــی خــود را بــه تشــکل هــای مربوطــه واگــذار 
کنــد و بــه ایــن صــورت نقــش نظارتــی و سیاســتگذاری خــود را تقویــت کنــد. 
بنابرایــن اگــر دولتمــردان، واقعــا بــه دنبــال حمایــت از تولیــد داخــل هســتند، 
بهتــر اســت بــه جــای ارائــه آدرس هــای پراکنــده، بــه یکــی از آزمــوده شــده 
تریــن اصــول مدیریــت یعنــی بــرون ســپاری و واگــذاری تصــدی گــری، روی 

بیاوردنــد.
البتــه بــرون ســپاری هــم اصــول و قواعــد خــاص خــود را دارد و تجربــه هــای 
بزرگــی در دنیــای مــدرن در ایــن رابطــه وجــود دارد کــه بــا بهــره گیــری از آن 
هــا بایــد مســیر بــرون ســپاری طــی شــود وگرنــه بــرون ســپاری، خــود تبدیــل 
بــه یــک چرخــه تشــدید کننــده دیوانســاالری و مقــررات آفرینــی مــی شــود 

کــه وضعیــت را از قبــل هــم ناکارآمــد تــر مــی ســازد.

یکــی از مهمتریــن ماحظــات در ایــن رابطــه آن اســت کــه رویــه هــای بــرون 
ســپاری بایــد مبتنــی بــر عدالــت محــوری باشــد و بــه تعــادل بخشــی بــه بــازار 
و تــوازن در میــان فعــان اقتصــادی منجــر شــود، نــه اینکــه خــود بــر دامنــه 

ــد. بی عدالتــی، انحصــار و ســوگیری هــا بیافزای

دومیــن ماحظــه آن اســت کــه بایــد زیرســاخت هــای الزم بــرای برون ســپاری 
از ســوی دولــت تــدارک دیــده شــود، نــه اینکــه منجــر بــه دوبــاره کاری هــا و 

مــوازی کاری هــا شــده و فعــاالن اقتصــادی از چالــه بــه چــاه بی افکنــد.

ســومین ماحظــه، آن اســت کــه بایــد در راســتای وظایــف و ماموریــت هــای 
ذاتــی ســازمان مبــدا باشــد. متاســفانه شــرایطی را شــاهد هســتیم کــه ســازمان 
ــاش  ــد، در ت ــش دهن ــود را افزای ــوذ خ ــه نف ــب دامن ــه ضری ــرای اینک ــا ب ه
ــه بســیار  ــود هســتند. ماحظ ــرو خ ــه و قلم ــرای گســترش حیط ــزون ب روزاف
مهمــی کــه در فرآینــد برونســپاری بایــد توجــه شــود آن اســت کــه ســازمان 

ــی خودشــان فعالیــت کننــد. ــت ذات ــف و ماموری هــا در چهارچــوب وظای
ــای مســتمر از  ــا اخــذ بازخورده ــراه ب ــد هم ــه برونســپاری بای ــت اینک در نهای

ــص شــود. ــدی و کاهــش نواق ــش کارآم ــا موجــب افزای ــان باشــد ت ذینفع
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سخن نایب رئیس

در میــان همــه مشــکات ریــز و درشــت صنعــت تجهیــزات پزشــکی کشــورمان کــه واقعــا تــاب و تــوان 
عمــوم فعــاالن اقتصــادی ایــن حــوزه را بــه شــکل کامــا محسوســی کاســته، خــرداد مــاه امســال شــاهد 

برگــزاری نمایشــگاه ایــران هلــث بودیــم.
نمایشــگاهی کــه بــه جــرات مــی تــوان ادعــا کــرد کــه بزرگتریــن رویــداد در حــوزه تجهیــزات پزشــکی 
ــن حــوزه اســت.  ــزرگ در ای ــرای عرضــه دســتاوردهای شــرکت هــای کوچــک و ب ــی ب کشــورمان و محل
شــرکت هایــی کــه بــا هــزار امیــد و بــا ترســیم چشــم اندازهــای اســتراتژیک، تــاش مــی کننــد نیازهــای 

حــوزه بهداشــت و درمــان را تامیــن کننــد.
ــر صنعــت  ــا ب ــا بیمــاری کرون گفتنــی اســت نمایشــگاه امســال، پــس از دو ســال وقفــه ای کــه مقابلــه ب
ــری  ــم گی ــتقبال چش ــه از اس ــود ک ــی ب ــت طبیع ــن باب ــد و از ای ــزار ش ــرد، برگ ــل ک ــگاهی تحمی نمایش
برخــوردار شــود. امــا نکتــه بســیار مهــم در ایــن میــان، حضــور شــرکت هــای دانــش بنیــان بــود. شــرکت 
هایــی کــه مبتنــی بــر دانــش، نبــوغ، خاقیــت و تــاش جوانــان ایرانــی شــکل گرفتــه و چشــم امیــد بــه 

سیاســت هــای دولــت دارد.
ــور دارد،  ــتغال در کش ــاد اش ــزایی در ایج ــش بس ــکی نق ــزات پزش ــت تجهی ــه صنع ــم ک ــی دانی ــه م هم
خصوصــا اینکــه بســیاری از فعــاالن ایــن صنعــت، دارای تحصیــات دانشــگاهی هســتند. امــا اینکــه بخــش 
قابــل توجهــی از جوانــان بــه ســمت فعالیــت هــای دانــش بنیــان در ایــن صنعــت ســوق پیــدا کــرده انــد، 
موضوعــی اســت کــه واقعــا مایــه مباهــات و افتخــار اســت و از ایــن زاویــه دیــد، مــی توانــد بهتــر و درســت 

تــر، اهمیــت ایــن صنعــت را بــه نمایــش بگــذارد.
ــورت  ــه ص ــه ب ــود ک ــی ب ــی از نکات ــاری، یک ــراودات تج ــعه م ــی و توس ــات درون صنف ــترش تعام گس
محســوس در نمایشــگاه ایــران هلــث مشــاهده شــد و ایــن حجــم از دیــد و بازدیــد هــا و شــکل گیــری 
روابــط اقتصــادی و تجــاری، خصوصــا بعــد از دوره کرونــا مــی توانــد هــم بــه توســعه شــرکت هــای دانــش 

ــد ــرای صــادرات و ارزآوری کمــک کن ــه فراهــم آوردن زیرســاخت هــای الزم ب ــان و هــم ب بنی
بدیهــی اســت دســت انــدرکاران و سیاســتگذاران در ایــن نمایشــگاه بــه راحتــی مــی تواننــد بــه شناســایی 
ــا دغدغــه هــا و معضــات تولیدکننــدگان  پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای فعــان اقتصــادی پرداختــه و ب
از نزدیــک آگاه شــوند. ای کاش در پــس همــه ایــن رفــت و آمدهــا و تحســین و تمجیــد هــای مســئوالن، 

شــاهد معمــاری راهبــردی درســتی بــرای حــوزه تجهیــزات پزشــکی باشــیم.
بــی شــک راه بســیار طوالنــی بــرای توســعه صنعــت تجهیــزات پزشــکی کشــورمان در پیــش رو قــرار داد 
ولــی پتانســیل هــای عظیــم کشــورمان در ایــن حــوزه ســبب مــی شــود کــه در طــی کــردن ایــن مســیر 
جــدی تــر باشــیم و هرچــه زودتــر نســبت بــه معمــاری راهبــردی ایــن صنعــت بازنگــری کنیــم. اســاس 
ماجــرا آن اســت کــه همــه کنــش هــا و واکنــش هــا بایــد بــه گونــه ای شــکل بگیــرد کــه مبتنــی بــر یــک 

معمــاری راهبــردی درســت و توســعه گــرا انجــام شــود.
ایــن معمــاری راهبــردی بایــد منجــر بــه ارتقــای شــان و منزلــت ایــن صنعت شــده، دولــت و سیاســتگذاران 
را در مســیر کاهــش آزمــون و خطاهــا پیــش ببــرد، بــه توســعه ســرمایه انســانی و ســرمایه گــذاری بخــش 

خصوصــی کمــک کنــد و مــا را بــه زنجیــره تولیــد ارزش افــزوده جهانــی متصــل ســازد.

دکتر جلیل سعیدلو، نائب رئیس هیئت مدیره 

نقش راهبردی دفتر صنایع تجهیزات پزشــکی و آزمایشگاهی وزارت صمت 

 مدیر عامل شرکت 
مد فناوران پارس

ــرکت  ــره ش ــت مدی ــو هیئ عض
ــیراز ــب ش ــران ط مه

مدیــره  هیئــت  رئیــس 
شــرکت توســن تجهیــز

 مدیر عامل شرکت
 مدد بخش

مهندس مجید عرب        دکتر تقی پور مهندس بابک غالمین دکتر جواد نوایی

ــزات  ــین آالت و تجهی ــع ماش ــت صنای ــل معاون ــگاهی در ذی ــکی و آزمایش ــزات پزش ــع تجهی ــر صنای ــک دفت ــدازی و تفکی راه ان
وزارت صمــت، گامــی مثبــت در مســیر حمایــت از تولیــد ملــی و مانــع زدایــی اســت و امیدواریــم کــه ایــن تدبیــر در کنــار ســایر 
ــه یــک نقطــه عطــف در صنعــت تجهیــزات پزشــکی شــده و موجــب توســعه، ارتقــا و شــتاب دهــی  ــد تبدیــل ب تغییــرات بتوان

صنعــت ســامت کشــور شــود.
ــاز کشــور در حــوزه  ــاوری و تولیــدی موردنی ــا شناســایی اولویت هــای فن ــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی ب ــع تجهی اداره کل صنای
ــع تولیــدی و دانش بنیــان و اســتفاده از نظــرات  ــا ظرفیــت ســنجی توانمنــدی صنای ــع تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی و ب صنای

ــد. ــن کن ــن صنعــت اســتراتژیک را تدوی صاحب نظــران، درصــدد اســت کــه نقشــه راه ای
ــا ســامت و کیفیــت زندگــی  ــوده کــه به طــور مســتقیم ب ــع اســتراتژیک در کشــور ب ــزات پزشــکی یکــی از صنای ــع تجهی صنای
ــدای  ــه ن ــن شــماره از فصلنام ــژه ای ــده وی ــا در پرون ــر آن شــدیم ت ــر ب ــن دفت ــه تشــکیل ای ــاط اســت.با توجــه ب ــردم در ارتب م
تولیــد، بــا موضــوع ضــرورت تشــکیل دفتــر صنایــع تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی وزارت صمــت و انتظــارات تولیدکننــدگان 

از ایــن دفتــر بــه ســراغ اعضــای انجمــن برویــم. 
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3-نظــارت و بازرســی از واحــد هــای تولیــدی ونهایتــا حــذف واحــد هــای تولیــد نمــا  و در نتیجــه تامیــن بــه موقــع مــواد 
اولیــه مــورد نیــاز واحــد هــای تولیــدی واقعــی 

4-تسهیل در امر صادرات 
5-ارائه راهبردهای توســعه صنعت تجهیزات پزشکی به تولیدکنندگان 

مهنــدس بابــک غالمیــن رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت توســن تجهیــز بــا بیــش از 24 ســال 
ســابقه و مســتقر در پــارک فنــاوری پردیــس فعالیــت در زمینــه تولیــدات تجهیــزات کنتــرل عفونــت 
در خصــوص لــزوم تشــکیل دفتــر صنایــع تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی وزارت صمــت و انتظــار 

تولیدکننــدگان از ایــن دفتــر، ایــن چنیــن بیــان کــرد:
ــی  ــده خوب ــد ای ــی توان ــت م ــگاهی وزارت صم ــکی و آزمایش ــزات پزش ــع تجهی ــر صنای ــکیل دفت تش
ــه اداره  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــکی باش ــزات پزش ــدات تجهی ــوالت و تولی ــت محص ــاء کیفی ــرای ارتق ب
ــگاه  ــع و آزمایش ــای مرج ــگاه ه ــد، )آزمایش ــی باش ــت م ــه وزارت صم ــر مجموع ــتاندارد از ادارات زی اس
ــزارش  ــه گ ــدی و بحــث تهی ــت محصــوالت تولی ــاء کیفی ــد در جهــت ارتق ــن فرصــت بای ــع( از ای ــد صنای ــورد تایی ــای م ه
هــای آزمــون و درنهایــت اخــذ گواهــی هــای بیــن المللــی بــرای ورود بــه بازارهــای صادراتــی اســتفاده کــرد، زیــرا در حــال 
حاضــر یکــی از معضــات بســیار بــزرگ بــرای تولیــدات ایــران بحــث اخــذ گواهــی هــای بیــن المللــی ماننــد CE جهــت 

صــادرات اســت.
مهــم تریــن مســئله ای کــه بــا تشــکیل دفتــر فــوق مــی توانــد اتفــاق بیفتــد، ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه ابــزار هایــی کــه 
ــا  ــف منعقــد شــود ت ــا کشــورهای مختل ــه ب ــا چنــد جانب ــه ی ــق هــای دوجانب ــار دارد، تواف ــت و وزارت صمــت در اختی دول
ــده  ــرا باشــند، و درنتیجــه تولیدکنن ــی را پذی ــدگان داخل ــی تولیدکنن ــای داخل ــه ه ــا و تاییدی کشــورهای مقصــد مجــوز ه
مجبــور نشــود هزینــه هــای مجــدد بابــت ثبــت و رجیســتر کــردن کاالهــای خودشــان در کشــورهای مقصــد صادراتــی را 

ــردارد. ــرای تولیدکننــده در ب داشــته باشــند، کــه هزینــه هــای زمانــی و ریالــی بســیار ســنگینی را ب
در کل مــی تــوان نــکات مثبــت ضــرورت دفتــر صنایــع تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی وزارت صمــت را چنیــن خاصــه 

: د کر
1-ارتقاء کیفیت تولیدات

2-راه انــدازی آزمایشــگاه هــای مــورد نیــاز تجهیــزات پزشــکی بــرای دســتگاه هــای بــا کاس خطــر باالتــر و تهیــه گــزارش 
مون  ز آ

3- و در نهایــت اخذ گواهی های بین المللی 

دکتــر تقــی پــور مدیــر عامــل شــرکت مــد فنــاوران پــالس در راســتای موضــوع مطــرح شــده 
ــت  ــه همیشــه کیفی ــوده ک ــع پیشــرو ب ــا جــزو صنای ــزات پزشــکی در کشــور م ــت تجهی ــت: صنع گف
ــفانه در  ــا متاس ــود، ام ــی ش ــاس م ــا قی ــدگان دنی ــد کنن ــن تولی ــا بزرگتری ــدی آن ب ــزات تولی تجهی
ــن موضــوع باعــث شــده در وزارت  ــا نداشــته اســت و ای ــه ه ــن کرســی در وزارتخان ــل کوچتری مقاب
بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی، در ســایه بمانــد و از ظرفیــت هــای عظیــم ایــن حــوزه چــه در 
ــون  ــق قان ــرداری نشــود.  مطاب ــی بهــره ب بحــث تامیــن نیــاز داخــل، و چــه در بحــث صــادرات، بخوب
اســتفاده حداکثــری از تــوان تولیــد داخــل مصــوب خردادمــاه 1398، اختیــارات قانونــی کامــل بــه وزارت 
ــه  ــون ک ــن قان ــد ســپرده شــد. متاســفانه طــی ســالیان گذشــته، بخــش عمــده ای از ای ــن عمــق تولی ــرای تعیی صمــت ب
جــزو قوانیــن مترقــی در حمایــت از تولیــد در کشــور مــا محســوب مــی شــود، بــه دلیــل نبــود متولــی تجهیــزات پزشــکی و 
آزمایشــگاهی در وزارت صمــت مغفــول مانــده، از طــرف دیگــر بــه دلیــل عــدم اجــرای ایــن قانــون همــواره یکــی از دغدغــه 
هــای تولیــد کننــدگان و دولتمــردان کشــور، امــکان ســو اســتفاده از قوانیــن حمایــت از تولیــد داخــل توســط واردکننــدگان 

یــا مونتــاژ کننــدگان بــوده اســت. 
درســال جدیــد و بــا تــاش دولــت جنــاب آقــای دکتــر رئیســی و ایجــاد دفتــر تجهیــزات پزشــکی در وزارت صنعــت معــدن 
و تجــارت، ایــن فرصــت بعــد از مدتهــا بــرای صنعــت تجهیــزات پزشــکی کشــور ایجــاد شــده کــه بــا اجــرای قوانیــن مصــوب 
مجلــس شــورای اســامی، از تولیدکننــدگان ایــن حــوزه حمایــت قانونــی بــه عمــل آیــد. بنــده فکــر مــی کنــم اصلــی تریــن 

اولویــت هــای ایــن دفتــر مــوارد زیــر باشــد:
1-تعیین مدلی برای محاســبه عمق تولید براســاس شــرایط کشور و نه کپی برداری از قوانین سایر کشور ها

ــری از صــدور  ــا کمــک انجمــن و جلوگی ــزات پزشــکی ب ــرداری در تجهی ــه هــای بهــره ب ــه صــدور پروان 2-نظــم بخشــی ب
ــرداری غیــر واقــع ــه هــای بهــره ب پروان

3-کمک به صنایع برای عمق بخشــی به تولیدات براســاس اختیارات قانونی 
4-ایجاد کرســی قوی در وزارت صمت برای حمایت از صنعت تجهیزات پزشــکی

و اصلــی ترین چالش های پیش رو :
1-حجم زیاد پروانه های بهره برداری برای بررســی 

2-ایجاد ســاختار درســت و جذب نیرو های توانمند در بخش تجهیزات پزشــکی در وزارت صمت
3-ایجاد شــفافیت برای جلوگیری از تکرار تجربیات شکســت خورده گذشته 

ــور  ــی کش ــای مدیریت ــرمایه ه ــر و از س ــب نظ ــد، صاح ــراد توانمن ــت از اف ــر آزادبخ ــای دکت ــاب آق ــدم جن ــب معتق اینجان
هســتند کــه در صــورت حمایــت مــی تواننــد بــه اهــداف تعییــن شــده در قانــون هــای باالدســتی دســت یابنــد، در ایــن راه 

ــم. ــرای ایشــان و همــکاران محترمشــان آرزوی توفیــق و ســربلندی داری ب

ــه  تولیــد کاالهــای  ــش، فعــال در زمین ــدد بخ ــرکت م ــل ش ــر عام ــی، مدی ــواد نوای ــر ج دکت
پلیمــری و مصرفــی در خصــوص نقــش راهبــردی دفتــر صنایــع تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی 

وزارت صمــت گفــت:
ــی اســت. وضعیــت جوامــع،  ــا پیوســته در حــال دگرگون ــه اینکــه جهــان پیرامــون م ــا توجــه ب  ب
ــواده هــا و افــراد همــه در حــال تغییــر اســت. دغدغــه اصلــی مدیــران  شــهرها، ســازمان هــا، خان
ــرل و  ــا و کنت ــه ه ــر و تحــول مجموع ــل تغیی ــای انســانی، درک عل ــه ه هوشــمند در همــه مجموع
ــه  ــا ب ــع آنه ــه جوام ــد ک ــه مندن ــع عاق ــران جوام ــوب اســت. مدی ــت مطل ــرات در جه ــت آن تغیی هدای

ــوازن حرکــت کنــد. ــدار و رشــد مت ســمت توســعه پای
ــر و تحــول در گذشــته و شــناخت ســاختارها  ــل تغیی ــر و تحــوالت آن مســتلزم درک عل موفقیــت در شــکل دهــی تغیی
ــش  ــد، دان ــری در ســال تولی ــام معظــم رهب ــن راســتا فرمایشــات مق ــده اســت.در ای ــده تحــوالت آین ــط ایجادکنن و رواب
بنیــان و اشــتغال آفرینــی و تاکیــد وزیــر محتــرم وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت بــا تقویــت عوامــل موثــر ایــن بخــش 
ــا  و اســتفاده بهینــه از ظرفیــت هــا و امکانــات کشــور چــه از نظــر منابــع انســانی کــم نظیــر و وجــود پتروشــیمی هــا ب
تولیــدات متنــوع پلیمــری و وجــود صنعتگــران و تولیدکننــده هــا، تجهیــزات و ماشــین آالت مــورد نیازایــن صنعــت در 
ــوب،  ــت مطل ــورداری از کیفی ــی و برخ ــی و تجهیزات ــام مصرف ــروه کاالی اق ــر گ ــای ه ــتاندارد ه ــوارد، و اس ــی از م خیل
ــز در صنعــت پزشــکی کــه در حــال گســترش اســت،  ــد نی ــر را موجــب شــده، اداره کل مســتقل تولی ــن ام ــدات ای تولی

تاســیس گــردد.
ــرداری  ــره ب ــه به ــد اســت و صــدور پروان ــت تولی ــد و هدای ــازمانی وزارت صمــت تولی ــاختار س ــه س ــه اینک ــت ب ــا عنای ب
بعنــوان مجــوز و شناســنامه تولیــد بــه عهــده ایــن وزارت خانــه اســت، مــی توانــد قوانیــن و مقــررات تنظیمــی در ایــن 
ــراء  ــا اج ــد و ب ــر باش ــر و کارآمدت ــگاهی بهت ــکی و آزمایش ــات پزش ــزات و ملزوم ــد تجهی ــتای تولی ــه در راس وزارت خان
ــرون ســپاری شــده اعــم از اعتبــار  ــا همــکاری ســازمان اســتاندارد کشــور و مــوارد ب الزامــات هــر کارگــروه تولیــدی و ب
ســنجی و آزمــون هــای مربوطــه )پلیمــری و تجهیزاتــی( در نهایــت منجــر بــه پروانــه ســاخت گــردد و از ایــن رویکــرد 
ــرل  ــی کنت ــای واقع ــوربه معن ــل کش ــدی داخ ــای تولی ــت: واردات کااله ــن صنع ــدگان ای ــی تولیدکنن ــارات اجمال انتظ
گــردد. از وزارت صمــت عــدم ســاخت دریافــت گــردد و رقابــت ســالم بیــن واردات و تولیــد مدیریــت شــود. منایــع مالــی 
ــی شــوند. فرامــوش نشــود  بســیاری از تولیــدات  ــی و مالیات ــت مال ــان مقــرر پرداخــت شــود و حمای تولیدکننــده در زم

ــد. ــش بنیــان بودن ــش بنیــان نیــز هســتند کــه خــود روزی دان امــروزی زیرســاخت تولیــدات دان
از واردات بصــورت OBI و CKD و SKD و بخصــوص در کاالی مصرفــی پلیمــری جــداً جلوگیــری گــردد. بــرای عمــق 
ســاخت ارزیابــی و ارزش گــذاری شــده و در جهــت توســعه چنیــن واحدهایــی حمایتهــای الزم صــورت پذیــرد، تــا ضمــن 

خــود کفایــی صــادرات آنهــا نیــز فراهــم گــردد.
الزم بــه ذکــر اســت حــدود هشــتاد درصــد کاالهــای مصرفــی پلیمــری از نظــر دانــش فنــی، ماشــین آالت و مــواد اولیــه 
ــد  ــا صــد حــدود هــزار نفــر مــی توان ــرای تولیــد ســت ســرم مصرفــی کشــور ازصفــر ت ــل تولیــد اســت. ب در کشــور قاب

مشــغول بکارشــوند.
ــن صنعــت از وجــود کارگــروه هــای انجمــن  ــن دســتورالعمل هــا و بخــش نامــه هــا و قوانیــن و مقــررات در ای در تدوی
تولیــد کننــدگان و ... اشــخاص خبــره و صاحــب نظــر و از اســاتید محتــرم دانشــگاهی در رشــته هــای مختلــف و بــا تفکــر 
سیســتمی اســتفاده گــردد. قوانیــن و مقــررات کّمــی و غیــر منعطــف کــه ســالها بــر صنعــت حاکــم اســت و دســت و بــال 
مدیــران و صاحــب نظــران را بســته اســت، برچیــده شــود. کارشــناس محــوری بــه فراینــد محــوری و بــه ضوابــط آســان 

و ســاده و چابــک تبدیــل گــردد.
ــد مشــغول هســتند و  ــه تولی ــت ب ــدم قطعی ــط ع ــان و محی ــًا در زم ــت کام ــن صنع ــدگان ای در حــال حاضــر تولیدکنن
روزگار ســختی را از نظــر منابــع مالــی و تامیــن مــواد اولیــه و غیــره در زنجیــره تامیــن بــا دیرکــرد برگشــت منابــع مالــی 
حاصــل از فــروش خــود حداقــل یکســاله تــاش مــی کننــد کــه بایــد بــه جــّد مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــه ویــژه اینکــه 
ایــن نــوع تولیــدات تخصصــی و بخصــوص مصرفــی کــه حجــم بیشــتر آنهــا در مراکــز درمانــی دولتــی مصــرف مــی گــردد. 
دســتورالعمل هــای جدیــدی بــا تغییــر و تحــول مناســب روز وضــع گــردد، کــه چانــه زنــی را مراکــز درمانــی کامــًا بــه 

نفــع خــود از تولیدکننــده مصــادره و ســلب ننمایند.)قیمــت و زمــان پرداخــت(
ــه اول یــک تولیــد کننــده و  ــران و صاحــب منصبــان ایــن صنعــت، خــود را در مرحل ــم مدی مــا تولیدکننــدگان امیدواری
کارآفریــن حــس کننــد تــا مدیــر اجرایــی. در ایــن صــورت اســت کــه دســت بــه دســت و در کنــار هــم صنعــت پزشــکی 
بــه شــکوفایی و توســعه پایــدار خواهــد رســید و یــک بــازوی قــوی و منســجم در زنجیــره تامیــن تجهیــزات و ملزومــات 

پزشــکی کشــور خواهــد شــد و ایــن همــان اقتصــاد مقاومتــی اســت.

مهنــدس مجیــد عــرب عضــو هیئــت مدیــره شــرکت مهــران طــب شــیراز فعــال در زمینــه 
ــزات  ــع تجهی ــر صنای ــکیل دفت ــرورت تش ــوص ض ــرداری، در خص ــای تصویرب ــتگاه ه ــد دس تولی
پزشــکی و آزمایشــگاهی وزارت صمــت عنــوان کردنــد:  تشــکیل دفتــر صنایــع تجهیــزات پزشــکی 
و آزمایشــگاهی وزارت صمــت یکــی از اقدامــات موثــر در راســتای حمایــت از تولیــد بــوده و نهایتــا 
ــه  ــرطی ک ــه ش ــد داشــت؛ ب ــی خواه ــی کشــور را در پ ــز درمان ــای مراک ــن نیازه تســریع در تامی
ــا گام بزرگــی در راســتای گســترش  ــه شــرح ذیــل را انجــام دهــد ت ــد اقدامــات بیــان شــده ب بتوان

ــردارد: ــزات پزشــکی کشــور ب صنعــت تجهی
1-هماهنگی الزم با ســایر ارگان های ذیربط در امر تولید

2-مشــارکت و همفکــری بــا تشــکل هــای تخصصــی بــرای تعییــن شــاخص انــدازه گیــری بهــره وری و تشــکیل کمیتــه 
بهبــود روش 
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INTERVIEW

در ابتــدا بــه لــزوم اخــذ پروانــه صنعتــی میپردازیــم ؛ چــه الزامــات قانونــی جهــت اخــذ ایــن مجــوز 
ــود دارد ؟: وج

ــوزش پزشــکی  مصــوب  ــان و آم ــف  وزارت بهداشــت ، درم ــون تشــکیات و وظای ــواد 11، 12 و 13 قان ــه  م ــا توجــه  ب ب
1367/03/03 بــا اصاحــات و الحاقــات بعــدی  و تبصــره 2 مــاده 14 قانــون مربــوط بــه  مقــررات امــور پزشــکی  و داروئــی  
ــزات و  ــد تجهی ــدی ، ســاخت  و تولی ــات بع ــا اصاحــات و الحاق ــامیدنی  مصــوب1334/03/39 ب ــی  و آش ــواد خوردن و م
ملزومــات پزشــکی  نیازمنــد اخــذ مجــوز کیفــی  )پروانــه  ســاخت  وســیله  پزشــکی ( از اداره کل  تجهیــزات پزشــکی  وزارت 
بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی  بــوده و از طــرف دیگــر طبــق  تبصــره بنــد )الــف ( مــاده 12 قانــون تشــکیات و 
وظایــف  وزارت بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی ، صــدور مجوزهــای  صنعتــی  واحدهــای  بهداشــتی  و درمانــی  توســط  

وزارت صنایــع  منــوط بــه  تاییــد وزارت بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی  گردیــده اســت .
لیکــن  بــا توجــه  بــه  مطالــب  فــوق الذکــر، وســیله  پزشــکی  فاقــد پروانــه  بهــره بــرداری  / پروانــه  کســب  بعنــوان واحــد 
ــدی  از  ــمول بهره-من ــته  و مش ــران نداش ــامانه  توانی ــور در س ــکان حض ــع  آن ام ــه  تب ــده و ب ــایی  نگردی ــدی  شناس تولی
ــوان تولیــدی  و خدماتــی  کشــور و حمایــت  از کاالی  ایرانــی  )مصــوب 1398(»  ــون »حداکثــر اســتفاده از ت مزایــای  قان

نمی باشــند.

فرآینــد اخــذ مجوزهــای  احــداث واحــد صنعتــی  از جــواز تاســیس  تــا پروانــه  بهــره بــرداری  از طریــق 
وبســایت چگونه اســت؟

تعــداد 330 شــماره تعرفــه در حــوزه تجهیــزات پزشــکی در حیطــه فعالیــت و اختیــارات ایــن اداره کل میباشــد کــه 
ــه بهــره بــرداری فعــال در حــوزه ی تجهیــزت پزشــکی توســط وزارت صمــت  در ایــن تعــداد حــدود 1240عــدد پروان

صــادر شــده اســت.
فرآینــد اخــذ مجوزهــای  احــداث واحــد صنعتــی  از جــواز تاســیس  تــا پروانــه  بهــره بــرداری  از طریــق  ســایت ، از طریــق 
ــی  ــی شــدن درگاه مل ــان اجرای ــا زم ــه  آدرس  khedmat.mimt.gov.ir ت پنجــره واحــد خدمــات وزارت صمــت  ب

ــردد. ــا انجــام می گ مجــوز ه
بــرای ثبــت درخواســت ابتــدا فرآینــد مــورد نظــر را انتخــاب و وارد فــرم مربوطــه شــده و  ســپس بــرای ورود نــام کاربــری 

و رمــز عبــور خــود را وارد نماییــد.
ثبت درخواست و فرآیند ها در سامانه ی فوق الذکر به سهولت قابل دسترسی میباشند .

مزایای اخذ مجوز صنعتی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت چیست؟

مصاحبــه اختصاصی فصلنامــه ندای تولید با مدیر کل دفتر 
صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صنعت معدن و تٌجارت 

ــی وزارت  ــی و قانون ــف ذات ــزات پزشــکی از وظای ــه صنعــت »ســاخت« در تجهی ــگاه تخصصــی ب ن
صنعــت ، معــدن و تجــارت اســت .

ــع ماشــین  ــت صنای ــل معاون ــع تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی در ذی ــدازی دفتــر صنای راه ان
ــود کــه در  ــت از تولیــد ملــی ب آالت و تجهیــزات وزارت صمــت، یــک گام مثبــت در مســیر حمای

ــا تدبیــر وزیــر محتــرم صمــت ایــن مهــم بــه وقــوع پیوســت . ابتــدای ســال جــاری و ب
بــه همیــن منظــور مصاحبــه ای اختصاصــی بــا جنــاب آقــای دکتــر عبدالناصــر آزادبخــت مدیــر کل 
دفتــر صنایــع تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی وزارت صمــت داشــتیم تــا بصــورت ویــژه در ایــن 
ــه ضــرورت هــای ایجــاد ، اهــداف و مزایــای اخــذ مجــوز صنعتــی از وزارت  شــماره از فصلنامــه ب

صنعت،معــدن و تجــارت  و فراینــد هــای حمایتــی و تســهیالتی آن بپردازیــم . 

ــه   ــرداری ( کتابچ ــره ب ــه  به ــیس  و پروان ــواز تاس ــی  )ج ــای  صنعت ــای  دارای  مجوزه ــی  واحده ــور راهنمای ــه  منظ ب
ــزات پزشــکی  و آزمایشــگاهی؛ جهــت   ــرای  ســرمایه  گــذاران در صنعــت  تجهی ــا ب راهنمــای  تســهیات و حمایت ه
اطــاع از مزایــا و تســهیات موجــود وزارت صمــت ، تدویــن  گردیــده اســت . کــه عــاوه بــر لــزوم توجــه بــه الزامــات 

قانونــی اخــذ ایــن مجــوز،  مفصــا بــه برخــی از مزایــای اخــذ ایــن پروانــه اشــاره شــده اســت.
*الف - تسهیات ورود ماشین  آالت خط  تولید

واردات ماشــین  آالت و تجهیــزات خــط  تولیــد بــه  تشــخیص  وزارت صنعــت ، معــدن و تجــارت )عــدم ســاخت  داخــل ( 
ــغ   ــی  باشــند. )مبل ــاف م ــزوده مع ــر ارزش اف ــات ب ــی  مجــاز، از پرداخــت  مالی ــدی  و صنعت ــای  تولی توســط  واحده

بصــورت چــک  دریافــت  و بعــد ار نصــب  ماشــین  آالت عــودت مــی  گــردد.(
 *ب- سیاســتگذاری  و یــا اعطــای  تســهیات ســرمایه  ثابــت  )تهیــه  ماشــین  آالت و زمیــن  و ...( و ســرمایه  در گــردش 
)تهیــه  مــواد اولیــه  و هزینــه  هــای  جــاری  و...( بصــورت ریالــی  و ارزی  بــه  واحدهــای  تولیــدی ، کــه  بصــورت مقطعــی  

وضــع  مــی  شــوند. بــه  عنــوان نمونــه  در حــال حاضــر:
ــع  تخصیصــی   ــه  و ...( از محــل  مناب ــواد اولی ــه  م ــر اعطــای  تســهیات ســرمایه  در گــردش )تهی 1- تســهیل  در ام
صنــدوق توســعه  ملــی  و از طریــق  بانــک  هــای  عامــل  طــرف قــرارداد صنــدوق بــه  بنگاههــای  تولیــدی  یــا از محــل  

ــا  ــک ه ــع  داخلی بان مناب
2- تســهیات رونــق  تولیــد و اشــتغال )ســرمایه  ثابــت  و یــا در گــردش( بنــد الــف  تبصــره 18 قانــون رفــع  موانــع  

تولیــد :
تامیــن  مالــی  بنگاههــای  تولیــدی  کوچــک  و متوســط  و طــرح هــای  نیمــه  تمــام دارای  پیشــرفت  فیزیکــی  بــاالی  

%60
3- تسهیات نوسازی  و بازسازی  خطوط تولید 

4-اعطــای  تســهیات مالــی ، صــدور ضمانتنامــه  هــا و ســرمایه  گــذاری  ریســک  پذیــر از طریــق  صنــدوق حمایــت  از 
)www.esfrd.ir( .)تحقیقــات و توســعه  صنایــع  الکترونیــک  )صحــا

5- روش های  نوین  تامین  مالی  )بازار سرمایه (
* ج-تسهیات بند چ ماده 38 قانون رفع  موانع  تولید رقابت  پذیر

ــن   ــات تلف ــع  High Tech )قطع ــدات صنای ــی  تولی ــات واردات ــوق ورودی  قطع ــه  ای  در حق ــات پل اعطــای  تخفیف
ــر  ــات خــودرو و ...( ب ــه  اســتثناء قطع ــی  ب ــوازم خانگــی ، وســایل  الکترونیکــی  و برق ــزات پزشــکی ، ل همــراه، تجهی

)IPI: Item Price Index(  ــه ــات منفصل ــل  قطع ــاخت  داخ ــد س ــاس درص اس
* د-تسهیات ماده 121 قانون امور گمرکی 

حقــوق ورودی  قطعــات ، لــوازم و مــوادی  کــه  بــرای  مصــرف در ســاخت ، مونتــاژ یــا بســته  بنــدی  اشــیاء یــا مــواد یــا 
دســتگاهها وارد مــی  گــردد در مــواردی   مشــمول ردیفــی  از جــدول تعرفــه  شــود که مجموعــاً مأخــذ حقــوق ورودی  
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آن بیشــتر از جمــع  مأخــذ حقــوق ورودی  شــی ء یــا مــاده یــا دســتگاه آمــاده باشــد بــه  تشــخیص  و نظــارت وزارت صنعــت ، معــدن و 
تجــارت بــه  میــزان مأخــذ حقــوق ورودی  شــی ء یــا مــاده یــا دســتگاه آمــاده مربــوط وصــول مــی  شــود.

* هـــ- تســهیات مــاده 2 آییــن  نامــه  اجرایــی  مــاده 132 اصاحــی  قانــون مالیــات هــای  مســتقیم  موضــوع مــاده 31 قانــون رفــع  
موانــع  تولیــد رقابــت  پذیــر و ارتقــای  نظــام مالــی  کشــور

درآمــد ابــرازی  ناشــی  از فعالیتهــای  تولیــدی  و معدنــی  اشــخاص حقوقــی  غیردولتــی  در واحدهــای  تولیــدی  یــا معدنــی  کــه  از ابتــدای  
ســال 1395 از طــرف مراجــع  قانونــی  ذیربــط  بــرای  آنهــا پروانــه  بهــره بــرداری  صــادر و یــا قــرارداد اســتخراج و فــروش منعقــد مــی  
شــود، از تاریــخ  شــروع بهــره بــرداری  یــا اســتخراج و فــروش بــه  مــدت پنــج  ســال و در مناطــق  کمتــر توســعه  یافتــه  بــه  مــدت ده 

ســال بــا نــرخ صفــر مشــمول مالیــات مــی  باشــد. ولــی  طبــق  تبصــره
ــی  مســتقر در شــعاع یکصــد و بیســت  کیلومتــری  مرکــز اســتان تهــران  ــل  ایــن  مــاده، درآمــد واحدهــای  تولیــدی  و معدن )3( ذی
)بــه  اســتثنای  شــهرکهای  صنعتــی  اســتانهای  قــم  و ســمنان( و پنجــاه کیلومتــری  مرکــز اســتان اصفهــان و ســی  کیلومتــری  مراکــز 
ســایر اســتانها و شــهرهای  بیــش  ازســیصد هــزار نفــر جمعیــت ، مشــمول محاســبه  مالیــات بــه  نــرخ صفرمــاده مذکــور نمــی  باشــند. 
واحدهــای  تولیــدی  فنــاوری  اطاعــات در تمــام نقــاط کشــور مشــمول نــرخ صفــر ایــن  مــاده مــی  باشــند. البتــه  بدیهــی  اســت  کــه  
شــرکتهای  دانــش  بنیــان مــورد تاییــد کارگــروه ارزیابــی  و تاییــد صاحیــت  شــرکتها و موسســات دانــش  بنیــان، طبــق  مــاده 9 آییــن  
ــه  مــدت 15 ســال(  ــی  )ب ــد از معافیــت  مالیات ــان، مــی  توانن ــش  بنی ــت  از شــرکت  هــا و موسســات دان ــون حمای ــی  قان ــه  اجرای نام

برخــوردار شــوند
* و- سایر مزایا

ارایــه  ســهمیه  مــواد پلیمــری  و پتروشــیمی  و ورق هــای  فلــزی  مــورد نیــاز تولیــد از طریــق  معرفــی  وزارت صمــت  بــه  بــورس کاال 
)www.Khedmat.mimt.gov.ir(

- معرفی  جهت  دریافت  سهمیه  سوخت  توسط  وزارت صمت 
- قابلیــت  پیگیــری  و رفــع  مشــکات واحدهــای  تولیــدی  از قبیــل  مشــکات بانکــی  )جرایــم  دیرکــرد و اســتمهال بدهــی (، مالیاتــی ، 

تامیــن  اجتماعــی  از طریــق  ســتاد تســهیل  و رفــع  موانــع  تولیــد وزارت صمــت 
ــران ـ ســازمان توســعه  و نوســازی  معــادن و  ــع  ای - امــکان مشــارکت  ســازمانهای  توســعه  ای  )ســازمان گســترش و نوســازی  صنای

ــک  پذیر ــرمایه گذاری  ریس ــای  س ــرای  پروژهه ــران( در اج ــی  ای ــع  معدن صنای
- امکان عودت حقوق ورودی  مواد اولیه  کاالی  صادراتی  از محل  ورود موقت  با تایید کیل  )میزان( مصرف

- اعطــای  جوایــز و یارانــه  و مشــوق هــای  صــادرات، ارایــه  تســهیات بــه  بنــگاه هــای  تولیدی -صادراتــی  بمنظــور حضــور مســتمر در 
نمایشــگاههای  معتبــر داخلــی ، خارجــی  و هیــات هــای  تجاری -اقتصــادی 

ــان  ــر اصفه ــران و 50 کیلومت ــری  ته ــعاع 120 کیلومت ــک  در داخــل  محــدوده ش ــان و هایت ــش  بنی ــع  دان ــتقرار صنای ــکان اس - ام
ــم  و فنــاوری ، مراکــز رشــد دانشــگاهی  و شــهرک هــا و مناطــق  صنعتــی   ــارک هــای  عل و 30 کیلومتــر مراکــز اســتانها از قبیــل  پ
داخــل  شــهر بــر اســاس رده زیســت  محیطــی  مطابــق  مصوبــه  شــماره 120977/ت48608هـــ مــورخ 1394/9/15هیــات وزیــران کــه  
فهرســت  کاالهــای  مشــمول بصــورت دوره ای  در کارگــروه متشــکل  از معاونــت  علمــی  و فنــاوری  ریاســت  جمهــوری ، ســازمان محیــط  

زیســت  و وزارت صمــت  بروزرســانی  مــی  گــردد.
- منطقــی  ســازی  حقــوق ورودی  )طبــق  مــاده 5 قانــون مقــررات صــادرات و واردات و نتیجــه  ارزیابــی  کمیســیون مــاده یــک  آییــن  
نامــه  اجرایــی  قانــون مذکــور( بــه  منظــور توانمندســازی  واحدهــای  تولیــدی  و امــکان رقابــت  قیمتــی  تولیــدات داخلــی  بــا کاالهــای  

وارداتــی  مشــابه 
- اخذ ترجیحات تعرفه  ای  از سایر کشورها برای  کاالهای  ساخت  داخل  صادراتی 

ــوان  ــون حداکثــر اســتفاده از ت ــق  مــواد 5 و 17 قان ــه  وزارت متبــوع مطاب ــی  تفویضــی  ب - اســتفاده از اختیــارات قانون
تولیــدی  و خدماتــی  وحمایــت  از کاالی  ایرانــی  بــه  منظــور حمایــت  از تولیــدات داخــل  در برگــزاری  مناقصــات )خریــد 

کاال( و انجــام پــروژه هــای  دســتگاههای  اجرایــی  مشــمول مــاده 2 قانــون

ــد  ــت از کاالی تولی ــت حمای ــگاهی در جه ــکی و آزمایش ــزات پزش ــع تجهی ــر صنای ــای دفت ــه ه برنام
ــت ؟ ــل چیس داخ

یکــی از برنامــه هــای ایــن دفتــر بــر اســاس تکلیــف و الــزام قانــون »حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی 
کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی« کلیــه وزارتخانــه هــا،  ســازمان ها، نهادهــا و شــرکت هــای دولتــی، نیمــه دولتــی، 
شــبه دولتــی و بنیادهــا  از جملــه ســازمان تامیــن اجتماعــی، دانشــگاههای علــوم پزشــکی، مراکــز درمانــی تابعــه وزارت 
بهداشــت  و ...  بایــد از تولیــدات، توانمنــدی هــا و ظرفیــت هــای داخــل کشــور در تامیــن نیازهــای خــود اســتفاده کنند 
و در صــورت لــزوم خریــد و واردات تجهیــزات خارجــی ملــزم هســتند قبــًا از طریــق اســتعام ســامانه توانیــران )ســامانه 

توانمندی هــا و اعــام نیازمنــدی هــای ایــران( از نبــود مشــابه تولیــد و توانمنــدی داخلــی اطمینــان حاصــل شــود.
ــی )کاال و  ــی توانمندی هــای داخل ــون توســط وزارت صمــت جهــت معرف ــدرج در  قان ــن ســامانه طبــق تکلیــف من ای
خدمــات( راه انــدازی شــده و ضمــن دنبــال نمــودن هــدف حمایــت از تولیدکننــدگان )دارنــدگان پروانــه بهــره بــرداری( 
از طریــق در اختیــار قــراردادن بــازار داخلــی،  بــه دنبــال ایجــاد فرصــت بــرای داخلــی ســازی نیازهــای وارداتــی کشــور 

و تعمیــق ســاخت داخــل اســت و می توانــد گامــی در مســیر رونــق تولیــد محســوب شــود را دریافــت نماینــد.
ــز اهمیــت  همچنیــن برنامــه افزایــش و تعییــن عمــق ســاخت داخــل محصــوالت  نیــز از جملــه مباحــث بســیار حائ
بــرای وزارت صمــت اســت کــه موضــوع تعییــن عمــق ســاخت داخــل صرفــا جهــت مقایســه و رتبــه بنــدی واحدهــای 
تولیــدی نبــوده  بلکــه جــزو برنامــه راهبــردی وزارت محســوب و اهــداف باالتــری از جملــه تعمیــق ســاخت داخــل را 
دنبــال مــی کنــد. بعبارتــی اگــر واحــد تولیــدی کــه میــزان عمــق ســاخت داخــل محصولــش مشــخص و صحت ســنجی 
شــده باشــد، بتوانــد طــی یــک برنامــه زمــان بنــدی شــده قطعــات وارداتــی خــود را بــه قطعــات تولیــدی تبدیــل کنــد، 
تحــت پوشــش حمایت هــای خــاص از جملــه تســهیات بانکــی و بســته هــای حمایتــی قــرار خواهــد گرفــت کــه در 
ــژه در  ــی در کشــور بوی ــر اینکــه واحــد تولیــدی را منتفــع خواهــد نمــود باعــث خودکفای ــن امــر عــاوه ب ــت، ای نهای

شــرایط تحریمــی و  کاهــش ارزبــری را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
فهرســت اولویت هــای حــوزه فنــاوری نیــز توســط وزارت صمــت مشــخص شــده اســت کــه باعــث خواهــد شــد ضمــن 
ورود فنــاوری هــای نویــن بــه کشــور، بــه دلیــل تســلط واحــد تولیــدی بــه دانــش فنــی مذکــور )بومــی ســازی دانــش 
فنــی(  نســبت بــه همــگام ســازی خــود بــا فناوریهــای روز دنیــا )قابلیــت توســعه و تغییــر فنــاوری( اقــدام نمــوده و 

مانــدگاری خــود را در بــازار داخلــی و بیــن المللــی تثبیــت نمایــد. 
عــاوه بــر ایــن مــوارد دســتیابی  بــه  حداقــل  30 در صــد از فنــاوری  هــای  حیاتــی  مشــخص  شــده وکاهــش  ارز بــری  
بــه  میــزان 200 تــا 250 میلیــون دالر در ســال و همچنیــن توســعه  بــازار بــه  ویــژه صادراتــی  بــرای  شــرکتهای  دانــش  

بنیــان بــه  میــزان 4 برابــر از برنامــه هــای ایــن دفتــر در جهــت حمایــت از کاال هــای تولیــد داخــل میباشــد.
سیاســت  هــای  وزارت صنعــت ، معــدن و تجــارت در ســرمایه  گــذاری  و احــداث واحــد تولیــدی  جدیــد یــا ارتقــاء ســطح  
ــه  منظــور  ــر تولیــد صــادرات محــور و اســتفاده از توانمنــدی  واحدهــای  تولیــدی  دانــش  بنیــان ب ــی  ب بنگاههــای  فعل
ــازار داخــل  و کاهــش  وابســتگی  بــه  واردات و همچنیــن  ورود موثــر بــه  بازارهــای  بیــن  المللــی  و منطقــه   رفــع  نیــاز ب

مــی  باشــد.

ــرداری واحــد هــای پیشــرفته و دانــش  ــه بهــره ب ــی تقاضاهــای جــواز تاســیس و پروان فرآینــد ارزیاب
ــه اســت ؟ بنیــان چگون

فرآیند ارزیابی تقاضاهای اشاره شده به صورت فلوچارت تهیه شده و در اختیارتان قرار میگیرد.
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نشســت خبــری بــا حضــور تشــکل هــای سیاســتگذار 
در برگــزاری نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران هلــث23

ث23
 ایران هل

ــران هلــث، مجیــد  ــی ای پــس از دو ســال وقفــه در برگــزاری نمایشــگاه بیــن الملل
ــره انجمــن تولیدکننــدگان و صادر کننــدگان تجهیــزات  روحــی رئیــس هیــات مدی
و ملزمــات پزشــکی در نشســت خبــری برگــزاری بیســت و ســومین نمایشــگاه بیــن 
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــث در روز یکشــنبه 1 خــرداد 1401 ب ــران هل ــی ای الملل
ــه دلیــل  نمایشــگاه بزرگتریــن رویــداد در حــوزه تجهیــزات پزشــکی اســت، گفت:ب
ــود . ــا در کشــور ایــن نمایشــگاه در دوســال گذشــته برگــزار نشــده ب بحــران کرون

 

ــز  ــاز مراک ــن نی ــه تامی ــوص در زمین ــه خص ــور ب ــاز کش ــن نی ــته در تامی ــال گذش ــزود: در دوس وی اف
درمانــی در مبــارزه بــا بحــران کرونــا شــرکت هــای تولیــد کننــده ، وارد کننــده، توزیــع کننــده و زنجیــره 
تامیــن نقــش بســیار مهمــی داشــتند و بــا بســیج همگانــی توانســتند نیــاز هــای کل کشــور را تامیــن 

کــرده و کمتریــن چالــش را در بیــن کشــورهای منطقــه داشــته باشــیم.

ــاره ی مهمتریــن مشــکل تولیدکننــدگان تجهیــزات پزشــکی  ــگاران درب ــه ســوال خبرن وی در پاســخ ب
ــه از  ــات معوق ــود نقدینگــی و مطالب ــن مشــکل شــرکت هــای تجهیــزت پزشــکی، کمب گفــت: مهمتری
ــد  ــرای خری ــع پیــش پرداخــت ب ــد من ــا بخشــنامه هــای نادرســت مانن ــت اســت کــه متاســفانه ب دول

تجهیــزات پیچیــده تــر هــم شــده اســت.

جلیــل ســعیدلو، نایــب رئیــس انجمــن تولیــد کننــدگان تجهیــزات پزشــکی نیــز در ایــن نشســت بــر 
لــزوم حمایــت بیمــه هــا از تامیــن تجهیــزات پزشــکی بــرای بیمــاران تاکیــد کــرد و از زمــان طوالنــی 
ــا و  ــم ه ــت تحری ــه عل ــه کشــور ب ــاز کاالهــای پزشــکی ب ــورد نی ــه م ــواد اولی ــرای واردات م 6 ماهــه ب

مشــکات کمرگــی انتقــاد کــرد.

ــم قاســمی، دبیــر انجمــن تولیــد کننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات پزشــکی نیــز از رونمایــی  مری
ــامت  ــان س ــداکاری مدافع ــادآوری ف ــا ی ــر داد. او ب ــان خب ــش بنی ــکی دان ــد پزش ــول جدی 10 محص
ــد از  ــور در بازدی ــئولین کش ــور مس ــرورت حض ــر ض ــده، ب ــن کنن ــده و تامی ــد کنن ــران تولی و صنعتگ
دســتاوردهای ایــن حــوزه تاکیــد کــرد و فضــای ایــران هلــث را بســتری مناســب بــرای تعامــل مســئولین 

ــن حــوزه دانســت. و صنعتگــران ای
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ــط  ــاون هماهنگــی و محی ــازی مع ــا حضــور و ســخنرانی مهنــدس ســید مهــدی نی ــث ب ــران هل ــی ای ــن الملل نمایشــگاه بی
کســب و کار وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، دکتــر بهــرام دارایــی رییــس ســازمان غــذا و دارو، دکتــر مجیــد روحــی رئیــس 
هیئــت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی، دندانپزشکی،آزمایشــگاهی و دارویــی، 
ــوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری، دکتــر عبدالرضــا مجدالدیــن  دکتــر ســیاوش ملکــی فــر معــاون توســعه صنــدوق ن
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی دانــش، صنعــت و بــازار معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری،  روســای انجمــن شــرکت 
هــای مهندســی پزشــکی ایــران، اتحادیــه بازرگانــان تجهیــزات پزشــکی ایــران و اتحادیــه صادرکننــدگان تجهیــزات پزشــکی 

ایــران، در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران آغــاز بــه کار کــرد. 

افتتاحیه نمایشگاه بین المللی
ایران هلث 23

ــع تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی وزارت صمــت و مهنــدس  ــرکل دفتــر صنای همچنیــن دکتــر عبدالناصــر آزادبخــت مدی
ــم  ــژه مراس ــان وی ــر مهمان ــذا و دارو از دیگ ــازمان غ ــکی س ــات پزش ــزات و ملزوم ــرکل اداره کل تجهی ــی مدی ــه مزینان روح ال

ــد. ــه بودن افتتاحی
ایــن نمایشــگاه در فضایــی بــه وســعت 47 هــزار مترمربــع از ســه شــنبه ســوم خــرداد بــه مــدت چهــار روز در محــل نمایشــگاه 
ــی و  ــی و خارجــی فعــال در حــوزه تجهیــزات پزشــکی، دندانپزشــکی، داروی ــان 400 شــرکت داخل ــی تهــران میزب بیــن الملل

آزمایشــگاهی بــود.
»ســیدمهدی نیــازی« در ایــن مراســم اظهــار داشــت: امــر تولیــد نیــاز بــه حمایــت و پشــتیبانی دارد و نــوع نــگاه و ورود وزارت 

صمــت در دوره جدیــد نســبت بــه گذشــته بــرای حمایــت از تولیــد متحــول شــده اســت.
ــا بیــان این کــه مســائل حــوزه تجهیــزات پزشــکی، دارویــی، دندانپزشــکی و آزمایشــگاهی را بــا جدیــت حتــی خــارج از  وی ب
مجموعــه وزارت صمــت دنبــال می کنیــم، ادامــه داد: بــا همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری بــه دنبــال تغییــر 
ــز  ــوزه نی ــن ح ــاالن ای ــدی فع ــرای رتبه بن ــتیم و ب ــوزه هس ــن ح ــان در ای ــاخص های دانش بنی ــه ش ــد ب ــگاه جدی ــرد و ن رویک

برنامه هــای ویــژه ای طراحــی شــده کــه بخشــی از آنهــا اجرایــی شــده اســت.
معــاون هماهنگــی و محیــط کســب وکار وزارت صمــت، حــوزه تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی را رشــته فعالیــت مهــم صنعتی 
بــا ویژگی هــای خــاص نــوآوری، بــازار، فنــاوری، ذینفعــان و سیاســت گذاری دانســت و افــزود: در ســاختار جدیــد وزارت صمــت 
نــگاه ویــژه بــه ایــن رشــته فعالیــت داریــم و یکــی از 22 دفتــر رشــته فعالیت هــا را بــه دفتــر تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی 

اختصــاص داده ایــم تــا بــه ایــن حــوزه به صــورت ویــژه رســیدگی و پرداختــه شــود.
ــاب،  ــم انق ــر معظ ــط رهب ــن« توس ــتغال آفری ــان و اش ــد، دانش بنی ــام »تولی ــه ن ــال ب ــذاری امس ــه نام گ ــاره ب ــا اش ــازی ب نی
ــزات  ــت بخــش خصوصــی، مســائل رشــته فعالیــت مهــم تجهی ــا محوری ــا و تشــکل ها و ب ــا هماهنگــی انجمن ه بیان داشــت: ب
ــا نقشــه راه  ــد ت ــد ش ــن خواه ــژه طراحــی و تدوی ــز به صــورت وی ــه آن نی ــده و برنام ــدی ش پزشــکی و آزمایشــگاهی جمع بن

توســعه ایــن صنعــت مهــم تهیــه و مبنــای کار قــرار گیــرد.
وی همچنیــن بــه هماهنگــی بــا دســتگاه های مرتبــط ازجملــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و معاونــت علمــی 
و فنــاوری رئیس جمهــوری در ایــن حــوزه اشــاره کــرد و گفــت: بــا هم افزایــی و تعامــل بیــن دســتگاهی، مســائل ایــن حــوزه 

ــم. ــو می بری ــت بیشــتری جل ــا جدی را ســریع تر و ب
بهــرام دارایــی رئیــس ســازمان غــذا و دارو در مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه ، بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه بنــده از عاقمنــدان 

حــوزه تجهیــزات پزشــکی هســتم، افــزود: وظیفــه ســازمان غــذا و دارو، رگوالتــوری و نظــارت اســت.
 بهــرام دارایــی، رئیــس ســازمان غــذا و دارو در مراســم افتتــاح ایــن نمایشــگاه گفــت: بــه حــوزه تجهیــزات پزشــکی بــه انــدازه 
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کافــی بهــا داده نشــده اســت.  امیدواریــم هیچــگاه در حــوزه تجهیــزات پزشــکی 
بــه ســمت مســیر خودروســازها تحــت عنــوان قطعــات و واردات نرویــم. از اینکــه 
حــوزه تجهیــزات پزشــکی و دارو گرفتــار مونتــاژ شــود، احســاس خطــر می کنــم.

وی ادامــه داد: از تأمیــن کننــدگان تجهیــزات پزشــکی می خواهیــم کــه میــزان 
ارزبــری را کــم کننــد. سیاســت های ارزی همــان گونــه کــه در مــورد کاالهــای 
اساســی در حالــت تصحیــح شــدن اســت، در مــورد حــوزه دارویــی و تجهیــزات 

پزشــکی نیــز اصــاح خواهــد شــد.
ــدگان  ــادر کنن ــدگان و ص ــد کنن ــن تولی ــس انجم ــی، رئی ــد روح ــر مجی دکت
تجهیــزات پزشــکی، دندانپزشــکی، دارویــی و آزمایشــگاهی در مراســم افتتــاح 
نمایشــگاه ایــران هلــث گفــت: تولیــد کننــدگان تجهیــزات پزشــکی در داخــل 
ــداد  ــال تع ــوان مث ــه عن ــد. ب ــی را دارن ــز درمان ــاز مراک ــن نی ــت تامی ظرفی

تخت هــای بیمارســتانی کشــور 1.7 بــرای هــر هــزار نفــر اســت در حالــی کــه 
شــاخص جهانــی آن 3.1 اســت. شــرکت هــای داخلــی ایــن تــوان را دارنــد کــه 

ــا ظرفیــت تولیــد داخــل ایــن نیــاز کشــور را تامیــن کننــد. ب
ــکی از  ــزات پزش ــرکت های تجهی ــات ش ــت مطالب ــر در پرداخ ــزود: تاخی وی اف
ســوی دولــت، ایــن شــرکت ها را دچــار مشــکل کــرده اســت. کمبــود نقدینگــی 

ــن شرکت هاســت. ــن مشــکل ای مهمتری
همچنیــن دکتــر روحــی خاطــر نشــان کــرد: مشــکات ناشــی از تحریــم و زمــان 
طوالنــی مانــدن تجهیــزات پزشــکی در گمــرک نیــز مشــکل دیگــری اســت کــه 
شــرکت های فعــال در حــوزه تجهیــزات پزشــکی را دچــار مشــکل کــرده اســت.

تصاویــر گوشــه هایــی از مراســم افتتــاح نمایشــگاه ایــران هلــث را بــه تصویــر 
مــی کشــد:

 رونمایی از دستاورد های دانش بنیان توسط مسئولین کشوری در محل پاویون هم اندیشی تشکلها

بــا بازدیدهــای دکتــر ســورنا ســتاری معــاون اول محتــرم ریاســت جمهــور و مهنــدس ســید مهــدی نیــازی 
معــاون هماهنگــی و محیــط کســب و کار وزارت صمــت، رونمایــی از محصــوالت اعضــا انجمــن انجــام شــد.

ســتاری در حاشــیه ایــن بازدیــد، خودبــاوری و تــاش شــرکت هــای دانــش بنیــان صنعــت تجهیــزات پزشــکی 
ــا منویــات مقــام معظــم رهبــری در شــعار  در تامیــن نیازهــای حــوزه درمــان و ســامت کشــور را مطابــق ب
ســال دانســت و اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه شــعار امســال وظیفــه خــود می دانیــم حمایت هــای صــورت گرفتــه 
توســط معاونــت علمــی و فنــاوری از تولیــدات دانــش بنیــان حــوزه تجهیــزات پزشــکی در قالــب تســهیات 
ــوالت  ــا و محص ــازی کااله ــاری س ــازی و تج ــه بازارس ــک ب ــد اول و کم ــوالت تولی ــد محص ــی، خری حمایت
دانــش بنیــان و همچنیــن شــبکه ســازی و تقویــت زنجیــره تولیــد و صــادرات محصــوالت تجهیــزات پزشــکی 

صادراتــی را از طریــق برگــزاری نمایشــگاه هــا افزایــش دهیــم و مشــوق تاشــگران ایــن حــوزه باشــیم.
 در این مراسم از بیش از 10 محصول دانش بنیان در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی رونمایی شد.

ــه  ایمپلنــت اســتخوانی ســتون   از جملــه محصــوالت مــورد توجــه دکتــر ســتاری در ایــن بازدیــد می تــوان ب
ــاق عمــل، یونیــت هــای  ــژه و ات ــورد اســتفاده در بخــش مراقبت هــای وی فقــرات، مانیتورهــا و سیســتم های م
ــای  ــوک ه ــب ، الکتروش ــت قل ــرل وضعی ــل کنت ــای پرتاب ــتگاه ه ــل، دس ــد داخ ــرفته تولی ــکی پیش دندانپزش
پیشــرفته، کیــت هــای تشــخیصی، ســانتریفیوژ، کانتینــر دندانپزشــکی، ســت لولــه هــای ونتیاتــور، ایمپلنــت 

ــرد. ــاره ک ــوان اش ــدان و … می ت دن
از جملــه شــرکت هــای عضــو انجمــن در مراســم رونمایــی مــی تــوان از شــرکت هــای اریانیــان همگام،آتاطــب 
ــا، کوشــا فــن پــارس، پــل ایــده آل تجهیــز، همــاس طــب، فخــر ســینا، احیــا درمــان پیشــرفته،  ســان پوری
فارمــد پلیمــر رایــان، ســازگان گســتر، صــا ایــران، آســیاگلدمن، احســان طــب پارســیان، ســامت گســتران 

پردیــس و تریتــاژن نــام بــرد.

 ایران هلث23
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هیئت تجاری روسیه

در دومیــن روز از نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران هلــث، پاویــون انجمــن میزبــان هیئتــی تجــاری از روســیه بــود. در ایــن نشســت کــه بــه بحــث و گفــت و گــو 
در خصــوص تــوان تولیدکننــدگان ایرانــی و معرفــی حــوزه هــای کاالیــی تولیــد ایــران گذشــت، سرپرســت هیئــت تجــاری ســرکار خانــم »ایرینــا« بــا توجــه بــه 
بازدیــد از غرفــه هــای تولیدکننــدگان ایرانــی و مشــاهده محصــوالت بــا کیفیــت، از حضــور در نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران هلــث ابــراز خشــنودی کــرد و ایــن 

بازدیــد را ســرآغازی بــرای برقــراری ارتبــاط بیشــتر بــا شــرکت هــای ایرانــی دانســت.
در همیــن راســتا و جهــت تســریع در امــر تعامــل تجــاری بــا ایــن هیئــت، تفاهــم نامــه ی همــکاری بیــن انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات و 
ملزومــات پزشــکی، دندانپزشــکی، آزمایشــگاهی و داروئــی وهیئــت تجــاری روســیه منعقــد شــد، کــه از مهمتریــن بندهــای آن مــی تــوان بــه معرفــی محصــوالت و 
شــرکت هــای تولیدکننــده ایرانــی توســط انجمــن بــه هیئــت روس، معرفــی محصــوالت و شــرکت هــای ایرانــی عاقمنــد توســط انجمــن بــه هیئــت روس جهــت 
ثبــت در روســیه، برگــزاری دوره آموزشــی آنایــن یــا حضــوری ثبــت محصــوالت در روســیه توســط هیئــت روس بــرای تولیدکننــدگان ایرانــی و مذاکــره هیئــت 

روس بــا نهادهــای مرتبــط روســیه جهــت تســهیل مراحــل نظارتــی در واردات محصــول از ایــران اشــاره کــرد.

آموزشی های  کارگاه  برگزاری 
ــران هلــث از دیگــر برنامــه هــای انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان  برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در طــی بیســت و ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی ای
تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی، دندانپزشــکی، آزمایشــگاهی و دارویــی بــود. در همیــن راســتا دوره هــای تخصصــی الزامــات MDR و همچنیــن آشــنایی بــا آزمــون 
هــای زیســت ســازگاری مطابــق بــا اســتانداردهای بیــن المللــی محصــوالت پزشــکی برگــزار گردیــد کــه بــا اســتقبال گــرم بازدیــد کننــدگان نمایشــگاه همــراه شــد.

 ایران هلث23

گزارش تصویری نشست صمیمانه مسئولین کشوری در پاویون هم اندیشی

در نشســتی صمیمانــه کــه در روز جمعــه مــورخ 1401/3/6 در محــل پاویــون تشــکل هــا بــا حضــور جمعــی از اعضــای انجمــن و مســئولین برگــزار گردیــد، 
بــه بیــان دغدغه هــا و مشــکات تولیدکننــدگان پرداختــه شــد. 

دکتــر مجیــد روحــی، رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان تجهیــزات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشــگاهی و دارویــی در نشســت تولیدکننــدگان ایــن حــوزه  بــا حضــور 
وزیــر محتــرم بهداشــت جنــاب آقــای دکتــر عیــن اللهــی، ریاســت ســازمان غــذا و دارو جنــاب آقــای دکتــر دارایــی و مشــاور اقتصــادی مقــام معظــم رهبــری 
جنــاب آقــای دکتــر آقامحمــدی کــه در محــل غرفــه انجمــن تولیدکننــدگان تجهیــزات پزشــکی برگــزار شــد، گفــت: تمامــی تولیدکننــدگان همــواره در تــاش 
بــرای رفــع نیــاز هــای کشــور بــوده و هســتند و بایــد بــا نگاهــی یکســان بــه تمامــی شــرکت هــا توجــه کــرد. متاســفانه تخصیــص ارز بــه بعضــی شــرکت هــا 

نتیجــه مطلوبــی نداشــته و نیازمنــد شــفافیت بیشــتر اســت.  
در ایــن نشســت صمیمانــه علــی آقامحمــدی )مشــاور اقتصــادی مقــام معظــم رهبــری( بــه لــزوم ایجــاد کنسرســیوم هــای صادراتــی و مطالعــات بــازار هــای 

منطقــه ای تاکیــد کردنــد و همچنیــن یاداشــتی بــرای فعــاالن حــوزه ی صنعــت تجهیــزات پزشــکی در دفتــر یادبــود نمایشــگاه مکتــوب کردنــد . 
عیــن الهــی وزیــر محتــرم بهداشــت نیــز در ایــن نشســت بــه  بــه لــزوم صــادرات تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی بــا توجــه بــه بــازار هــای منطقــه و کیفیــت 

خــوب تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی ســاخته شــده درکشــور پرداخــت.

وی در ایــن نشســت صمیمانــه در معیــت مشــاور اقتصــادی رهبــر معظــم انقــاب، جنــاب آقــای آقــا محمــدی افــزود: هــر کاالی حــوزه ســامت کــه تولیــد 
مــی شــود چنانچــه اســتاندارد هــای الزم را داشــته باشــد ، از حمایــت وزارت بهداشــت نیــز برخــوردار خواهــد شــد.

وی همراهــی مــردم و تولیدکننــدگان تجهیــزات پزشــکی در مهــار کرونــا را بســیار بــا اهمیــت دانســت و گفــت: بــا ادامــه ایــن رونــد قطعــا در ســال های آینــده 
از صــادر کننــدگان تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی خواهیــم بــود؛ زیــرا تمــام فاکتورهــای الزم اعــم از نیــروی انســانی متخصــص، جــذب ســرمایه و اعتمــاد 

مردمــی را در اختیــار داریــم و وزارت بهداشــت هــم از تولیــدات بــا کیفیــت حمایــت خواهــد کــرد.
دکتــر عین اللهــی خطــاب بــه تولیدکننــدگان تجهیــزات پزشــکی خاطرنشــان کــرد: مــا شــرکت هــای دانــش بنیــان فعــال و واقعــی نیــاز داریــم و دانشــگاه ها 

نیــز در کنــار ایــن شــرکت هــا قــرار دارنــد. عــاوه بــر ایــن بــرای پایــش امــور و فسادســتیزی نیازمنــد اصــاح فرآیندهــا هســتیم.
وزیر بهداشت پس از این دیدار به بازدید از سالن ها و غرفه های نمایشگاه پرداخت.
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ــاه و  ــارم خردادم ــنبه چه ــر چهارش ــداز ظه ــدگان بع ــدگان و صادرکنن ــن تولیدکنن ــاده انجم ــوق الع ــاالنه و ف ــی س ــع عموم مجم
همزمــان بــا برگــزاری نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران هلــث در محــل برگــزاری نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران بــا اســتقبال پرشــور 

اعضــای محتــرم برگــزار شــد.

مجمــع بــا اعــام نماینــده محتــرم وزارت کار و دعــوت از آقایــان مهنــدس شــهادیفر ، مهنــدس عــرب و مهنــدس آقایــی  بــه عنــوان 
هیــات رئیســه مجمــع آغــاز بــکار نمــود.

مطابــق دســتور جلســه مجمــع، ابتــدا جنــاب آقــای دکتــر روحــی رئیــس محتــرم هیئــت مدیــره گــزارش عملکــرد هیئــت مدیــره 
را ارائــه کردنــد و بــا تشــکر و قدردانــی از اعضــای هیئــت مدیــره، دبیــر انجمــن و پرســنل دبیرخانــه بــه بیــان اهــداف آتــی انجمــن 

تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات و ملزومــات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشــگاهی و دارویــی پرداختنــد .

           گــزارش برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده انجمن

COVER STORY ــا اعــام موفقیــت ــد و ب ــت گردی ــره قرائ ــه دار هیئــت مدی ــی خزان ــای محمدرضــا ضیائ ــه دار نیــز توســط جنــاب آق گــزارش خزان
ــه عنــوان  ــه تصویــب مجمــع رســید . نهایتــا جنــاب آقــای دکتــر حیــدری ب ــرای انجمــن  ب ــراز مالــی مثبــت ســاالنه ب در ثبــت ت
بــازرس هیئــت مدیــره گــزارش خــود را ارائــه دادنــد . ایشــان بــا اعــام نظــر مثبــت در جهــت اهــداف بــزرگ هیئــت مدیــره انجمــن 

گــزارش خــود را بــه تصویــب مجمــع رســاندند.

در بخــش بعــدی و بــا اعــام دســتور جلســه توســط هیئــت رئیســه و رای گیــری از اعضــا بــرای الحــاق انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکننــدگان تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی، دندانپزشــکی، آزمایشــگاهی و دارویــی بــه اتــاق ایــران آغــاز شــد کــه بــا موافقــت 

اکثریــت اعضــا ایــن دســتور بــه تصویــب رســید .

ــور  ــا حض ــی ب ــگاهی و داروی ــات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایش ــزات و ملزوم ــدگان تجهی ــدگان و صادرکنن ــن تولیدکنن ــای انجم اعض
گــرم خــود نشــان دادنــد کــه بســیار هوشــمندانه از جایــگاه ویــژه تشــکل خــود آگاه هســتند و اتحــاد و همدلــی را رمــز رســیدن 

ــه اهــداف صنعــت تجهیــزات پزشــکی کشــور مــی داننــد. ب
انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات و ملزومــات پزشکی،دندانپزشکی،آزمایشــگاهی و دارویــی ضمــن قدردانــی از ایــن 
همبســتگی اعــام میــدارد تمــام تــاش خــود را بــرای تعالــی هرچــه بیشــتر ایــن صنعــت بــکار خواهــد گرفــت و لحظــه ای بــرای 

احقــاق حــق تولیدکننــدگان از پــا نخواهــد نشســت.
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اخبار   انجمن مصاحبه با شرکت همکاران سیستم

ملزومــات  و  تجهیــزات  تولیدکننــدگان  نرم افــزاری  -چالش هــای 
ــه  ــن زمین ــزاری در ای ــای نرم اف ــه نیازمندی ه ــت و چ ــکی چیس پزش

ــود دارد؟ وج
ــزاری  ــای نرم اف ــه راهکاره ــوژی روز و از جمل ــا تکنول ــی ب ــر صنعت ــی ه همگام
ــای آن  ــد باعــث حرکــت پوی ــرای پوشــش تمامــی فرآیندهــای ســازمان می توان ب
ــازار پررقابــت شــود. بــه طــور خــاص، چالش هــای نرم افــزاری  ســازمان در یــک ب
در حــوزه صنعــت تجهیــزات پزشــکی را می تــوان بــه چهــار دســته تقســیم کــرد. 
ــای  ــبه به ــفارش در راه، محاس ــی س ــاله ردیاب ــدارکات، مس ــد و ت ــوزه خری در ح
ــفارش  ــر س ــا ه ــب ب ــا متناس ــت هزینه ه ــد و ثب ــفارش خری ــر س ــده ه ــام ش تم
ــت  ــف و ثب ــای مختل ــا ارزه ــی ب ــا خارج ــی ی ــدگان داخل ــا تامین کنن ــویه ب و تس
اســناد حســابداری آن یــک چالــش جــدی محســوب می شــود. گســتردگی 
ــدی  ــف سیاســت های تولی ــزی و تعری ــر مرک ــا و دفت ــه، انباره ــی کارخان جغرافیای
و قیمت گــذاری بــر اســاس نــرخ تغییــرات ارز نیــز مســاله ای مهــم از نــگاه 
ــی  ــواردی مثــل ردیاب ــد. م ــه حســاب می آی ــن صنعــت ب ــت ای حســابداری مدیری
ــر،  ــای نزدیک ت ــخ انقض ــای دارای تاری ــرف کااله ــول، مص ــا محص ــه ت ــواد اولی م
ــطه ها  ــرل واس ــروش و کنت ــس از ف ــات پ ــی خدم ــرای بررس ــریال ب ــت س مدیری
ــراف  ــرل انح ــار و کنت ــوزه انب ــتریان در ح ــزد مش ــی ن ــای امان ــی کااله و ردیاب
ــان تســویه حســاب،  ــروش و زم ــان ف ــت تســویه فاکتورهــا در زم پیش بینــی مهل
ــر  ــتری دیگ ــا مش ــویه ب ــتان و تس ــل بیمارس ــتری مث ــک مش ــه ی ــل کاال ب تحوی
ــرای  ــروش ب ــاوت ف ــت های متف ــت سیاس ــکی، مدیری ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش مث
گروه هــای مختلــف مشــتری، تحلیــل و پیگیــری مطالبــات از مشــتریان در 
پرداخت هــای تجمعــی، تهیــه گزارش هــای تحلیلــی و مدیریتــی در حــوزه 
ــف و  ــای مختل ــاس پارامتره ــر اس ــروش ب ــذاری ف ــات و هدف گ ــروش و مطالب ف
ــزاری  ــای نرم اف ــر چالش ه ــروش از دیگ ــوزه ف ــروش در ح ــانت ف ــبه پورس محاس

ــتند. ــکی هس ــزات پزش ــت تجهی صنع

-همــکاران سیســتم بــه عنــوان یکــی از بــا ســابقه تریــن شــرکت های 
نرم افــزاری ایــران، چــه محصــوالت و خدماتــی را بــه مخاطبــان ارائــه 

می کنــد؟
ــن  ــه اســت. ای ــع و یکپارچ ــزاری جام ــکاران سیســتم، نرم اف سیســتم ERP هم
سیســتم امــکان مدیریــت یکپارچــه در حوزه هــای مالــی، تــدارکات، تولیــد 
ــم  ــکی فراه ــزات پزش ــت تجهی ــال در صنع ــرکت های فع ــرای ش ــروش را ب و ف

می کنــد.
آمارهــا و گزارش هــای صنعــت تجهیــزات پزشــکی نشــان می دهــد کــه نیمــی از 
ــی  ــط ارزیاب ــک و متوس ــب وکارهای کوچ ــره کس ــوزه، در زم ــن ح ــرکت های ای ش
ــزرگ  ــازمان های ب ــابه س ــی مش ــز نیازمندی های ــب وکارها نی ــن کس ــوند. ای می ش
ــه ای  ــتم های حرف ــرای سیس ــاال ب ــه ب ــاص هزین ــکان اختص ــاید ام ــا ش ــد، ام دارن
ــه  ــب وکارها ک ــته از کس ــن دس ــرای ای ــتم ب ــکاران سیس ــند. هم ــته باش نداش
نمی خواهنــد بــرای خریــد نرم افــزار یکپارچــه هزینــه باالیــی بپردازنــد یــا 
ظرفیــت کافــی بــرای تامیــن امنیــت اطاعــات سازمانشــان را ندارنــد، راهــکاران 
ابــری را ارائــه کــرده اســت. بــا اســتفاده از ایــن سیســتم، کســب وکارهای کوچــک 
و متوســط هــم می تواننــد از همــه مزایــای ERP همــکاران سیســتم بــدون نیــاز 
ــش  ــن رایان ــتر ام ــر بس ــت و ب ــق اینترن ــخت افزار، از طری ــرور و س ــد س ــه خری ب

ابــری اســتفاده کننــد.

ــه اهــداف  ــرای رســیدن ب ــه مدیــران ب ــه ب -سیســتم یکپارچــه چگون
ــه آورده ای  ــتم ها چ ــن سیس ــتفاده از ای ــد؟ اس ــک می کن ــازمانی کم س

ــازمان ها دارد؟ ــران س ــرای مدی ب
ــازمان  ــای س ــت فرآینده ــه در مدیری ــتم یکپارچ ــک سیس ــتفاده از ی ــای اس مزای
بی شــمارند.  بــه عنــوان مثــال، ایــن سیســتم بــه مدیــران کمــک می کنــد فرآینــد 
خریــد را از مرحلــه ثبــت ســفارش تــا مرحلــه تحویــل و تســویه بــا تامین کننــده 
ــه تفکیــک  ــدگان را ب ــا تامین کنن ــرل کــرده و تســویه حســاب ب ــی کنت ــه راحت ب
ارزهــای گوناگــون انجــام دهنــد. تحلیــل انحــراف از بودجــه و بهــای تمــام شــده 
ــی  ــد و ثبــت فرآیندهــای مال ــف و عوامــل تولی ــر اســاس ارزهــای مختل واقعــی ب
بــه تفکیــک شــعب در یــک بانــک اطاعاتــی یکپارچــه بــا انبــار از دیگــر مزایــای 
ــع  ــران صنای ــت. مدی ــران اس ــرای مدی ــتم ب ــکاران سیس ــتفاده از ERP هم اس
تجهیــزات پزشــکی بــا اســتفاده از ایــن سیســتم می تواننــد سیاســت های مدیریــت 
ــکان  ــد، و ام ــم کنن ــخ انقضــا تنظی ــر اســاس تاری ــه خــود را ب ــواد اولی مصــرف م
ــع تولیــدی به کاررفتــه، مــواد استفاده شــده  ــچ از نظــر مناب ــی هــر شــماره ب ردیاب
و تامین کننــدگان آن هــا و تمــام اطاعــات ثبت شــده در فرآینــد تولیــد را دارنــد. 
امــکان یکپارچه ســازی ایــن سیســتم بــا سیســتم های خدمــات پــس از فــروش و 
همچنیــن اســتفاده از امکانــات مــاژول ERP در مدیریــت ارتباطــات بــا مشــتریان 
ــتریان  ــوان مش ــن می ت ــتم همچنی ــن سیس ــتفاده از ای ــا اس ــود دارد. ب ــز وج نی
ــکار  ــابداری در بده ــای حس ــرد، خط ــدی ک خوش حســاب و بدحســاب را طبقه بن
ــع  ــی جام ــای مدیریت ــش داد و گزارش ه ــتری را کاه ــردن مش ــتانکار ک ــا بس ی
ــران  ــه مدی ــدی ب ــای بع ــه در تصمیم گیری ه ــرد ک ــت ک ــق دریاف ــل دقی ــا تحلی ب

ــد. ــک می کن ــازمان کم س

ــوزه  ــن ح ــی در ای ــات موفق ــه تجربی ــون چ ــما تاکن ــتریان ش -مش
ند؟ داشــته ا

از  بازخوردهایــی کــه دریافــت کرده ایــم، مشــتریان همــکاران سیســتم  در 
ــه ای و  ــری لحظ ــبات، گزارش گی ــد محاس ــت در فرآین ــا، دق ــی فرآینده یکپارچگ
ــراز رضایــت کرده انــد. به صرفــه بــودن اســتفاده از  ســطوح دسترســی گوناگــون اب
ــات، ســادگی،  ــان از همــکاران سیســتم در حفــظ امنیــت اطاع ــزار، اطمین نرم اف
آمــوزش دقیــق و کارآمــد، پشــتیبانی ســریع و عالــی، کم هزینــه بــودن و امــکان 
کــم و اضافــه کــردن ماژول هــا از دیگــر ویژگی هــای مثبتــی اســت کــه مشــتریان 
مــا بــرای سیســتم ERP  همــکاران سیســتم مطــرح کرده انــد و افزایــش 
بازدهــی و انعطاف پذیــری از نتایــج اســتفاده از ایــن سیســتم عنــوان شــده اســت. 
دسترســی نیــز بــه عنــوان یــک مزیــت مهــم مطــرح شــده اســت، زیــرا مشــتریان 
ــد و  ــه پاســخگویی در لحظــه دارن ــاز ب ــب نی ــزات پزشــکی اغل شــرکت های تجهی
امــکان دسترســی در هــر زمــان و مــکان بــه طــور خــاص از طریــق راهــکار ابــری 
ــا از  ــروش و کاهــش هزینه ه ــت توســعه ف همــکاران سیســتم وجــود دارد. مدیری

جملــه دیگــر تجربیــات موفــق مشــتریان مــا بــوده اســت.
ایــن باعــث خوشــحالی مــا اســت کــه توانســته ایم مشــتریانمان را در مســیر موفقیــت 
ــکاران  ــتم ERP هم ــتفاده از سیس ــت اس ــار مثب ــم آث ــم و امیدواری ــی کنی همراه
ــم. ــات پزشــکی ببینی ــزات و ملزوم ــد تجهی ــایر شــرکت های تولی سیســتم را در س

ــب وکارها در  ــه کس ــزاری ب ــای نرم اف ــه ی راهکاره ــا عرض ــتم ب ــکاران سیس ــرکت هم ش
ــا  ــراه آن ه ــون، هم ــع گوناگ ــک و در صنای ــط و کوچ ــزرگ، متوس ــف ب ــای مختل اندازه ه
ــرای  ــتم ب ــکاران سیس ــت. هم ــان اس ــریع تر کسب وکارش ــعه ی س ــبرد و توس در پیش
ــات پزشــکی از  ــزات و ملزوم ــد تجهی ــژه ای دارد و حــوزه تولی هــر صنعــت راهکارهــای وی
ــی  ــت و راهکارهای ــن صنع ــزاری ای ــای نرم اف ــاره چالش ه ــت. درب ــع اس ــن صنای ــه ای جمل
ــدزاده،  ــر صم ــا علی اکب ــد، ب ــنهاد می کن ــا پیش ــل آن ه ــرای ح ــتم ب ــکاران سیس ــه هم ک

ــم. ــو کرده ای ــتم گفت وگ ــکاران سیس ــب وکار هم ــعه کس ــاون توس مع
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ــکاری فیمابین انجمن  انعقاد تفاهم نامه هم
ــرکت همکاران سیستم تولیدکنندگان و ش

ــت وب  ــای تح ــوالت و راهکاره ــوص محص ــور در خص ــه مذک ــم نام تفاه
ــا برنــد راهــکاران  شــرکت همــکاران سیســتم بــه روش ارائــه محصــوالت ب
از جانــب  بــرای مشــتریان معرفــی شــده   )cloud( ابــری در بســتر 

ــد. ــی باش ــن  م انجم
ــه شــرکت توســعه  ــب انجمــن ب ــن ترتیــب هــر مشــتری کــه از جان ــه ای ب
شــبکه فــروش همــکاران سیســتم طــی بــازه هــای زمانــی مشــخص شــده 

در جــدول زیــر معرفــی گــردد.

 

ارتوپدی کارگروه  خبر 
ــدی  ــام ارتوپ ــد اق ــه تولی ــر برهزین ــای موث ــه ه ــش مولف ــی افزای در پ
هماننــد ســایر حــوزه هــای تولیــد تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی در ســال 
ــدی  ــام ارتوپ ــا اصــاح قیمــت اق ــش ی ــدم افزای ــه ع ــا توجــه ب 1401 و ب
ــتین روز  ــن از نخس ــدی انجم ــی ارتوپ ــروه تخصص ــال 1400 ، کارگ در س
ــد در پــی اصــاح قمیــت اقــام تولیــدی خــود هســتند. هــای ســال جدی

ــزار  ــف برگ ــئولین مختل ــا مس ــدد ب ــات متع ــون جلس ــتا تاکن ــن راس در ای
ــوز  ــی هن ــز اخــذ شــده ول ــه کمیســیون قیمــت نی ــده و انجــام مصوب گردی

ــده اســت. ــی نگردی اجرای
ــیدگی  ــن در رس ــش از ای ــل بی ــورت تعل ــه در ص ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــای  ــرکت ه ــر، ش ــوق الذک ــروه ف ــده کارگ ــه پرون ــی ب ــی و اجرای عملیات
ــه تامیــن مــواد اولیــه و تولیــد  ــادر ب تولیدکننــده علیرغــم میــل باطنــی ق
ــی حاصــل از  ــای آت ــد ه ــود و مســئولیت پیام ــد ب ــوق نخواهن در حــوزه ف

ــد. ــی باش ــده م ــم گیرن ــئولین تصمی ــده مس ــر عه ــاق ب ــن اتف ای

اموزشی های  دوره 
ــه برنامــه ریــزی هــای صــورت  ــا توجــه ب در فصــل بهــار ســال جــاری و ب
گرفتــه در ســال گذشــته، دوره هــای تخصصــی در مرکــز آمــوزش انجمــن 
ــان و  ــوی متخصص ــی از س ــل توجه ــتقبال قاب ــا اس ــه ب ــد ک ــزار گردی برگ
ــه دوره هــای  شــرکت فعــال در حــوزه هــای مرتبــط همــراه شــد. از جمل
ــا فرآیندهــای اخــذ مجــوز از اداره  برگــزار شــده مــی تــوان بــه آشــنایی ب
کل تجهیــزات پزشــکی و الزامــات مســتندات فنــی )تکنیــکال فایــل(، 
ــرد  ــکال، کاب اســتانداردها و روش هــای انالیــز و شناســایی پلیمرهــای مدی
مدیریــت ریســک در صنعــت تجهیــزات پزشــکی ویرایــش جدیــد بــر 

ــرد. ــاره ک ــات MDR  اش ــاس ISO 14971:2019 و الزام اس

بازدید از کارخانجات شرکت های عضو انجمن
ــه  ــدگان دارای پروان ــت تولیدکنن ــه ، لیس ــورت گرفت ــرات ص ــس از مذاک پ
ــا  ــا ب ــد ت ــال گردی ــت ارس ــرای وزارت صم ــن ب ــرداری عضــو انجم ــره ب به
ــط  ــان توس ــد ایش ــوط تولی ــد از خط ــای الزم، بازدی ــی ه ــام هماهنگ انج
ــد  ــای عاقمن ــرکت ه ــی ش ــرد. تمام ــام گی ــت انج ــات وزارت صم مقام

ــان  ــات ایش ــد از کارخانج ــام بازدی ــرای انج ــود را ب ــی خ ــد آمادگ میتوانن
ــد. ــام نماین ــن اع ــه انجم ــه دبیرخان ب

                       تشــکیل کار گروه دیالیز
ــد ــرر ش ــد، مق ــزار گردی ــخ 1401/5/11 برگ ــه در تاری ــت ک ــن نشس  در ای
ــز ــات دیالی ــدگان ملزوم ــا تولیدکنن ــود را ب ــدا کار خ ــروه در ابت ــن کارگ  ای
 )صافــی دیالیز،پــودر بــی کربنــات، بادالیــن و فیســتوالنیدل( آغــاز کــرده
ــات ــه و ملزوم ــواد اولی ــزات، م ــداز آتی،تولیدکننــدگان تجهی  و در چشــم ان

ــه ایــن کارگــروه اضافــه شــوند ــی ب .داروی
پــس از برگــزاری انتخابــات، جنــاب آقــای  دکتــر ســبحانی مدیرعامــل محتــرم 
ــل  ــدی مدیرعام ــر عب ــای د کت ــاب آق ــس و جن ــوان ریی ــه عن شــرکت ســها ب

محتــرم مــدوی طــب پویــان بــه عنــوان دبیــر کارگــروه انتخــاب شــدند.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور اعضــای محتــرم کارگــروه و دبیــر انجمــن 
برگــزار گردیــد، عــاوه بــر مــوارد فــوق، موضوعــات قیمتگــذاری کاالهــای 
ــروه  ــکات کارگ ــت مش ــه فهرس ــای ارزی و تهی ــت ه ــوزه و سیاس ــن ح ای

مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
الزم بــه ذکــر اســت بــا توافــق اعضــا، نشســت هــای ایــن کارگــروه بصــورت 
فصلــی برگــزار خواهــد شــد و در صــورت نیــاز نشســت هــای فــوق العــاده 

نیــز برگــزار مــی گــردد.

افغانستان صادراتی  نشست            
در راســتای توســعه صــادرات و معرفــی تولیــدات داخلــی، بــه همــت 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفای ریاســت جمهــوری و همــکاری انجمــن 
نشســتی صادراتــی مختــص اعضــا انجمــن در محــل صنــدوق برگــزار شــد. 
ــه معرفــی  ــم مهنــدس قاســمی دبیــر انجمــن، ب در ایــن ابتــدا ســرکار خان
ــای  ــس از آن اعض ــت، پ ــن پرداخ ــا انجم ــوالت اعض ــا و محص ــرکت ه ش
ــی  ــای ایران ــای خــود و شــرکت ه ــدی ه ــان نیازمن ــه بی ــت تجــاری ب هیئ
 B2B  ــرات ــز مذاک ــا نی ــد. در انته ــی محصــوالت خــود پرداختن ــه معرف ب

ــت. ــورت گرف ــار ص ــن حض بی

همایش توانمندســازی فناوران حوزه سالمت 
اسالمی آزاد  دانشگاه 

ــروزه  ــش یک ــامی، همای ــگاه آزاد اس ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
»توانمندســازی فنــاوران حــوزه ســامت دانشــگاه آزاد اســامی« از 
ــتای  ــامی و در راس ــگاه آزاد اس ــکی دانش ــوم پزش ــت عل ــوی معاون س
در  شــد.  برگــزار  فرهیختــگان  بیمارســتان  در  امیــد  عصــر  رویــداد 
ایــن همایــش، مدیــران و رؤســای مراکــز رشــد و تحقیقاتــی علــوم 
ــا  ــد ب ــداد عصــر امی ــاوران منتخــب حــوزه ســامت در روی پزشــکی و فن
ــوز  ــذ مج ــای اخ ــدند. روش ه ــنا ش ــف آش ــای مختل ــذ مجوزه ــد اخ رون
ــیمیایی،  ــای ش ــروه داروه ــکی، گ ــزات پزش ــروه تجهی ــوالت در گ محص
و  محصــوالت  فــروش  هــای  روش  نیــز  و  گیاهــی  داروهــای  گــروه 
ــه کارگاه هــای آموزشــی برگــزار  خدمــات گــروه حــوزه ســامت از جمل
ــگاه  ــامت دانش ــوزه س ــاوران ح ــازی فن ــش »توانمندس ــده در همای ش

آزاد اســامی« بودنــد.
ــکی  ــزات پزش ــع تجهی ــر کل  صنای ــت مدی ــر آزاد بخ ــای دکت ــاب آق جن
ــر   ــمی دبی ــدس قاس ــم مهن ــرکار خان ــت و س ــگاهی وزارت صم و آزمایش
ملزومــات  و  تجهیــزات  صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  انجمــن 
پزشــکی ، دندانپزشــکی، آزمایشــگاهی و دارویــی در کارگاه آموزشــی 
ــان  ــه بی ــکی ب ــات پزش ــزات و ملزوم ــای تجهی ــذ مجوزه ــای اخ روش ه

ــد ــا پرداختن ــذ مجوزه ــات در اخ ــرایط و الزام ش
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جراحــان حیــن عمــل بــه طــور منظــم بــه اشــعه ایکــس ، ســی تــی اســکن و سیســتم هــای ناوبــری بــرای کمــک بــه پیــاده کــردن روش هــای 

خــود متکــی هســتند. آنچــه کــه ارائــه می کننــد توانایــی ترکیــب همــه ی فناوری هــای توانمنــد اســت.
تــازه هــای تکنولــوژی در ایــن مقالــه قصــد معرفــی یــک شــرکت پیشــگام در ســاخت سیســتم هــای ناوبــری جراحــی واقعیــت افــزوده )AR( را 
دارد . Augmedics  یــک شــرکت پیشــگام در ناوبــری جراحــی واقعیــت افــزوده اســت کــه هــدف آن بهبــود نتایــج جراحــی بــا فناوری هایــی 

اســت کــه نیازهــای بالینــی بــرآورده نشــده را برطــرف کــرده و اعتمــاد فنــی را در جریــان کار جراحــی القــا می کنــد.
ایــن شــرکت توانســته بــا معرفــی سیســتم جدیــد ناوبــری جراحــی خــود بــا نــام xvision Spine System®  و اخــذ تائیدیــه هــای معتبــر  

FDA انقابــی در حــوزه سیســتم هــای ناوبــری جراحــی بــه وجــود بیــاورد . 
 

اولیــن سیســتم هدایــت جراحــی واقعیــت افــزوده ایــن امــکان را میدهــد تــا آناتومــی بیمــار را از طریــق پوســت و بافــت ببینیــد ، گویــی کــه 
دارای »دیــد اشــعه ایکــس« هســتید. بنابرایــن وقتــی از پشــت ســر بــه بیمــار نــگاه می کنیــد، تصاویــر CT را در همــان لحظــه و بــه صــورت 
نمــای 3 بعــدی تقویــت شــده از ســتون فقــرات مشــاهده میکنیــد ، بنابرایــن در واقــع شــما از طریــق پوســت بــه ســتون فقــرات نــگاه مــی 

کنیــد .
جراحــان بــه کمــک ایــن تکنولــوژی کــه از تمامــی عناصــر یــک سیســتم ناوبــری ســنتی تشــکیل شــده اســت میتواننــد ابزارهــا را حیــن عمــل 
ایمپلنــت ســتون فقــرات بــا دقــت هدایــت کننــد ، ایــن سیســتم بــا طراحــی بصــری دســت هــا و چشــم هــای جــراح را در یــک راســتا قــرار مــی 
دهــد و نیــاز  بــه انحــراف چشــمان جــراح بــه یــک صفحــه جانبــی را از بیــن مــی بــرد و اجــازه مــی دهــد بــه طــور همزمــان بــه بیمــار نــگاه 

کنــد. ایــن فنــاوری تجســم »نــوک نیــزه« را فراهــم مــی کنــد و دیــوار بیــن جراحــی بــا سیســتم هــای ناوبــری ســنتی و جدیــد را میشــکند .

پــس از ســاخت و اخــذ تائیدیــه FDA، جراحــان دانشــگاه جــان هاپکینــز اولیــن عمــل جراحــی خــود را بــا اســتفاده از سیســتم ســتون فقــرات 
Augmedics xvision انجــام دادنــد و شــش پیــچ را در ســتون فقــرات بیمــار بــرای جراحــی همجوشــی ســتون فقــرات قــرار دادنــد تــا 

ســه مهــره را بــه هــم پیونــد دهنــد .
 

Augmedics یــک مطالعــه آزمایشــگاهی را نیــز در مرکــز پزشــکی دانشــگاه راش بــا موفقیــت بــه پایــان رســاند. در ایــن آزمایــش ســه پیــچ 
در نواحــی ســینه ای و ســاکرو کمــری پنــج جســد مختلــف قــرار داده شــد. ایــن مطالعــه بــه عنــوان مدرکــی بــرای FDA بــرای ارزیابــی دقــت 
سیســتم xvision Spine بــا مقایســه موقعیــت و مســیر واقعــی نــوک پیــچ در مقابــل مجــازی انجــام شــد. نتیجــه دقــت کلــی بالینــی، کــه 

X VISION
Spine System

تازه های  تکنولوژی

ــه و تحلیــل قــرار گرفــت،  توســط دو رادیولوژیســت عصبــی مســتقل مــورد تجزی
 Gertzbein ــینه( و ــه س ــاس Heary )قفس ــتفاده از مقی ــا اس ــد ب 98.9 درص

)کمــر( بــود.
هــر ســاله میلیــون هــا عمــل ســتون فقــرات بــا ابــزار در دنیــا انجــام مــی شــود. 
ــد  ــه می توان ــوند ک ــام می ش ــری انج ــک هندزف ــتفاده از تکنی ــا اس ــا ب ــر آنه اکث
ــا  ــای ب ــد از جراحی ه ــا 31 درص ــه ت ــود، از جمل ــه ش ــج غیربهین ــه نتای ــر ب منج
دســت آزاد منجــر بــه قرارگیــری نادرســت پیــچ می شــود. عــوارض عصبــی ناشــی 
ــی  ــه جراح ــاز ب ــد نی ــه درص ــا س ــوارد. و ت ــد م ــچ در 2.3 درص ــاری پی از ناهنج
ــوارض  ــال ع ــه احتم ــا دارد ک ــی پیچ ه ــرای جابجای ــرض 30 روز ب ــدد در ع مج

ــد. ــاد می کن ــی را ایج ــه جراح ــوط ب ــتر مرب بیش

 

ــا ایجــاد پیشــرفت های تکنولوژیکــی کــه  مأموریــت xvision  ایــن اســت کــه ب
ــرد،  ــرار می گی ــان ق ــان کارش ــد و در جری ــرآورده می کن ــان را ب ــای جراح نیازه
کنتــرل بیشــتری بــه آنهــا بدهــد. xvision موجــب انقــاب در جراحــی خواهــد 
شــد زیــرا بــه جراحــان اطاعــات مــورد نیــاز را مســتقیماً در محــدوده دیــد آنهــا 
مــی دهــد تــا اعتمــاد فنــی را در جریــان کار جراحــی القــا کننــد و بــه آنهــا کمــک 
دهنــد.  انجــام  ایمــن  و  مؤثــر  طــور  بــه  را  خــود  کارهــای  کنــد 

 
XVISION بررسی اجزا

 1-سیستم وایرلس : 
سیســتم وایرلــس عــاوه بــر ارتقــا ســرعت بــه جــراح امــکان حرکــت آزادانــه در 

محیــط اتــاق عمــل را میدهــد.
2- پردازنده: 

ــاال اســت کــه  ــا ســرعت بســیار ب ــده ای قدرتمنــد ب ــوژی دارای پردازن ایــن تکنول
ــراد انجــام میدهــد. ــدون ای ردیابــی بصــری را ب

3- هدست : 
هدســت شــخصی ســازی شــده بــا قابلیــت طراحــی و سفارشــی ســازی بــرای هــر 

کاربــر 
4- چراغ جلو : 

این امکان به صورت یکپارچه ناحیه فوکوس جراح را روشن میکند .
5- سیستم ردیابی جراحی : 

ایــن قابلیــت کــه مهمتریــن قســمت ایــن هدســت را تشــکیل میدهــد، بــا باالتریــن 
تکنولــوژی روز دنیــا بــه طــور دقیــق موقعیــت ابــزار جراحــی را در زمــان واقعــی 

تعییــن میکنــد .
:  AR 6-صفحه نمایش شفاف

ــدآپ  ــگر ه ــن نمایش ــدی در ای ــه بع ــای س ــک و ابزاره ــات آناتومی ــام جزئی تم
ــود . ــراح نمیش ــد ج ــدان دی ــع از می ــه مان ــوری ک ــه ط ــود ب ــش داده میش نمای
ــا معرفــی ایــن محصــول پیشــرفت اساســی و انقــاب  شــرکت Augmedics ب
بزرگــی در جراحــی و سیســتم ناوبــری جراحــی بــه وجــود آورده کــه در مجامــع 
ــرده اســت ، از  ــت ک ــز متعــددی دریاف ــه و جوای ــر قرارگرفت ــورد تقدی ــی م مختلف

،2021 Index ــز ــوان فینالیســت جوای ــه عن ــه ب جمل
 Fast Company World Changing Ideas Awards فینالیســت 

 ،2021
و یکی از بهترین اختراعات مجله تایم در سال 2020. 
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تولیــد پــودر بیکربنــات ســدیم دارویــی جهــت تولیــد دارویــی و مصــرف بــرای بیمــاران دیالیــز بــه عنــوان یــک 
تولیــد دانــش محــور و جــزو صنایــع بــا فنــاوری برتــر )High Tech( بــه شــمار مــی آیــد.

ــطح  ــا در 2 س ــته )Continuous( در دنی ــد پیوس ــط تولی ــورت خ ــه ص ــدیم ب ــات س ــد بیکربن ــت تولی صنع
ــود: ــدی می ش ــته بن ــف دس مختل

1( صنعت تولید بیکربنات ســدیم صنعتی، غذایی و دامی
2( صنعت تولید بیکربنات ســدیم دارویی

ــه حســاب  صنعــت بیکربنــات هماننــد صنایــع فــوالد، ســیمان و پتروشــیمی جــزو صنایــع کلیــدی و پیچیــده ب
می آیــد و یکــی از صنایــع مهــم در کشــورهای پیشــرفته و توســعه یافتــه اســت، زیــرا 5 صنعــت شــامل صنایــع 
ــن  ــه ای ــی ب ــع داروی ــواد بهداشــتی، و صنای ــع شیشــه، صنعــت شــوینده ها و م ــداری، صنای ــی، صنعــت دام غذای

ــتند. ــد هس ــای آن نیازمن ــت و فراورده ه صنع
تولیــد گریــد دارویــی بیکربنــات ســدیم دارای پیچیدگــی هــای خاصــی خــودش اســت و بــه همیــن دلیــل دانــش 
فنــی و تولیــد آن در انحصــار  تنهــا 4 شــرکت اروپایــی از کشــورهای فرانســه، انگلیــس، و آلمــان، یــک شــرکت 

ژاپنــی، و یــک شــرکت آمریکایــی اســت.
ــا پیــش از ایــن وجــود داشــت و بیکربنــات ســدیم  ــی ت ــران، تنهــا تولیــد بیکربنــات ســدیم دامــی و غذای در ای
ــت  ــی در صنع ــدیم واردات ــات س ــا 10% از بیکربن ــد. تقریب ــن می ش ــا تامی ــی از اروپ ــورت واردات ــه ص ــی ب داروی
داروســازی بــه منظــور تولیــد انــواع قرص هــای جوشــان و همچنیــن اســتفاده بــه عنــوان فیلــر یــا روکــش بــرای 
ــرف  ــز مص ــت دیالی ــر و 90% آن در صنع ــاص دیگ ــای خ ــی، و داروه ــای تزریق ــکن ها، محلول ه ــا و مس قرص ه
می گــردد. الزم بــه ذکــر اســت بعــد از صافــی دیالیــز، دومیــن ملزومــات مصرفــی دیالیــز، پــودر بیکربنــات بــوده 

کــه بــدون آن امــکان دیالیــز بیمــار وجــود نــدارد.

صنعت دانش محور تولید 
بیکربنات سدیم دارویی )گرید دیالیز( 

و نقش آن در اقتصاد دانش بنیان

PUBLISHING

ــان  ــارغ التحصی ــی از ف ــم تخصص ــک تی ــاد ی ــا ایج ــال 1393 ب ــا از س ــد کیمی ــان نوافارم ــش بنی ــرکت دان ش
ــادۀ  ــن م ــد ای ــط تولی ــی خ ــه طراح ــق ب ــی موف ــوت تحقیقات ــک پایل ــاد ی ــور و ایج ــر کش ــگاه های برت دانش
ــدازی خــط  ــه راه ان ــق ب ــد و در ســال 1398 موف ــن رابطــه گردی ــراع در ای ــن ثبــت اخت اســتراتژیک و همچنی
ــا ظرفیــت 5000 تــن در ســال و در ســال 1399 اخــذ مجــوز از ســازمان غــذا و دارو و تولیــد گریــد  تولیــد ب
دارویــی گردیــد. در ســال 1400 شــرکت نوافارمــد موفــق بــه اخــذ گواهینامــه GMP IPEC اروپــا از کشــور 

ــد.  ــز گردی ــد همودیالی ــد گری ــی تولی ــش فن ــه دان آلمــان و دســتیابی ب

تولیــد بیکربنــات ســدیم دارویــی در شــرکت نوافارمــد از چنــد جنبــه بــرای کشــور حایــز اهمیــت و موضوعــی 
اســتراتژیک اســت و بــه دالیــل زیــر می توانــد در رشــد و شــکوفایی اقتصــاد دانــش بنیــان نقــش داشــته باشــد:

1( کل دانــش فنــی از فــاز طراحــی تــا فــاز اجــرا و بهــره بــرداری توســط شــرکت نوافارمــد بومــی ســازی شــده 
اســت و هیــچ گونــه وابســتگی خارجــی وجــود نــدارد.

ــن  ــز و دارو در ای ــدیم دیالی ــات س ــد بیکربن ــت تولی ــی جه ــش تخصص ــا دان ــص ب ــانی متخص ــروی انس 2( نی
شــرکت مشــغول بــه کار شــده و آمــوزش دیــده و رشــد کــرده اســت کــه می توانــد در جهــت توســعۀ بیشــتر 

ــد. ــی کن ــع مشــابه نقــش آفرین ــن صنعــت و صنای ای
3( مواد اولیه صد در صد داخلی بوده، نیاز به ارز و واردات نمی باشــد و یک کاالی 100% ایرانی اســت.

4( فراینــد تولیــد مشــابه شــرکت های بــزرگ اروپایــی بــه صــورت پیوســته و کامــا منطبــق بــر اســتانداردهای 
ــه در حــدود  ــاز کشــور را ـ ک ــاز کل نی ــورد نی ــت م ــوده، ظرفی ــی ب ــه داروی ــات فارماکوپ ــا و الزام GMP اروپ

ــد. ــن می کن ــال اســت ـ تامی ــن در س 3000 ت
5( امکان تولید مازاد و صادرات به کشــورهای منطقه به صورت رقابتی وجود دارد.

6( بــا توجــه بــه اینکــه واردات ایــن مــاده جهــت دیالیــز بیــش از 90% واردات را تشــکیل می دهــد و از طرفــی 
هزینه هــای حمــل و نقــل باالیــی بــرای آن پرداخــت میگــردد، صرفــه جویــی ارزی قابــل توجهــی بــرای صنایــع 

دارویــی و دیالیــز کشــور )حــدود 3 میلیــون یــورو( در پــی خواهــد داشــت.

بــا توجــه بــه مــوارد فــوق قطعــا ایــن صنعــت کــه توســط متخصصــان داخلــی از ایــده تــا عمــل بومــی ســازی 
ــان  ــان کشــور عزیزم ــش بنی ــد نقــش مهمــی در اقتصــاد دان ــرداری رســیده اســت، می توان ــه بهــره ب شــده و ب

داشــته باشــد و مســتحق توجــه و حمایــت بیشــتر مســووالن کشــور اســت.

یوسف عالم مرتضوی
مدیر عامل شــرکت نوافارمد کیمیا
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ممیزی اصل اول-مشتری مداری
این اصل به عنوان یکی از اصول اساســی مدیریت کیفیت و اســتاندارد ایزو 9001ویرایش 2000 بوده و تعداد 

کثیری از معیارهای اســتاندارد براســاس این اصل تدوین شده اند.
حال با در نظر گرفتن چرخه PDCA ممیزی هر یک از قســمت های چرخه به شــرح ذیل انجام خواهد شــد.

ممیزی اصل دوم-رهبری
ــران  ــتاندارد. مدی ــق اس ــازمان، مطاب ــای س ــری ه ــت گی ــداف و جه ــه در اه ــدت روی ــت از وح ــارت اس ــری عب رهب
بایســتی بتواننــد محیطــی را در داخــل ســازمان ایجــاد نماینــد کــه کارکنــان قــادر باشــند بــه طــور کامــل در رســیدن 

ــه اهــداف ســازمان مشــارکت نماینــد.  ب
ــری ســازمان در  ــزی ســبک رهب ــود، ممی ــد ب ــت خواه ــز اهمی ــن اصــل حائ ــان در ای ــرای ممیزی ــه ب حــال آنچــه ک

ــزی مشــخص شــده اســت. ــوارد ممی ــا رویکــرد PDCA م ــر ب ــی باشــد. در جــدول زی ــداف م ــه اه رســیدن ب

ممیزی با رویکرد ارزش افزوده و با رعایت چرخه 
PDCA

MANAGEMENT

دکتر برهان قطبی
مدرس، مشاور و سر ممیز 
سیستم های مدیریتی

PDCA  موارد ممیزي 
PLAN ممیزي برنامه ریزي براي -الف

 مشتري مداري
 بازاریابی سازمان براي شناخت بیشتر مشتریان و گزارش بازخور شناخت بازار-1
 مستندات مربوط به ارتباط با مشتري-2
 آنالیز بازارمستندات تحقیقات در بازار و -3
 برنامه ریزي استراتژیک سازمان و تجزیه و تحلیل فرصتهاي بازار، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف سازمان-4

DO ممیزي میزان انطباق محصول آماده براي تولید با نیازهاي مشتري-1 ممیزي اجراي مشتري مداري-ب 
 ممیزي سیستم برنامه ریزي و تامین مواد اولیه-2
 محصول تولید شدهممیزي تایید -3
 ممیزي مدیریت ارزش-4
 اندازه گیري میزان رضایت مشتري از محصول تولیدي-5

CHECK ممیزي سیستم -1 ممیزي کنترل مشتري مداري-جBSC و نحوه اجراي استراتژي هاي مشتري محوري در واحدها 
 ممیزي ترازیابی سازمان با سازمان هاي موفق-2
 ممیزي روند رضایتمندي ها-3

ACT در ممیزي اقدامات اصالحی -د
 مشتري مداري

 ممیزي افزایش بهره وري در منابع تولید-1
 ممیزي اثربخشی فعالیتهاي ناشی از بازاریابی و شناخت نیازهاي مشتري-2
 ممیزي میزان بهبود در فرآیندها و فعالیتها و محصوالت-3
 ممیزي اهداف تامین شده و اهداف جدید-4
 تقدیرنامه ها و تشکرات دریافت شده از مشتریانممیزي میزان -5
 ممیزي فیدبک دریافت شده از مشتریان-6

 

 رهبري-دوم ممیزي اصل

و جهت گیري هاي سازمان، مطابق استاندارد. مدیران بایستی بتوانند محیطی را در  رهبري عبارت است از وحدت رویه در اهداف
 داخل سازمان ایجاد نمایند که کارکنان قادر باشند به طور کامل در رسیدن به اهداف سازمان مشارکت نمایند. 

در رسیدن به اهداف می باشد. در حال آنچه که براي ممیزیان در این اصل حائز اهمیت خواهد بود، ممیزي سبک رهبري سازمان 
 موارد ممیزي مشخص شده است. PDCAجدول زیر با رویکرد 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:
ــن  ــن در ای ــازمان و ممیزی ــرد س ــود عملک ــر در بهب ــل موث ــد کام ــک فرآین ــت از ی ــارت اس ــزی عب ممی

ــد. ــی نماین ــا م ــا ایف ــران آنه ــازمان و مدی ــرای س ــده ای را ب ــش ارزن ــد نق فرآین
ــم  ــا مفاهی ــرا ب ــتند و اکث ــل نیس ــال قب ــزده س ــا پان ــران ده ی ــروزه مدی ــران ام ــه مدی ــم ک ــر بپذیری اگ
مدیریــت کیفیــت آشــنا هســتند، بنابــر ایــن آنچــه کــه آنهــا نیــاز دارندفراتــر از یــک گواهینامــه اســت. 
ــا اســتفاده از نظــرات ممیــزان، حــوزه هــای قابــل بهبــود و نقــاط ضعــف خــود را  آنــان مــی خواهنــد ب
شناســایی نماینــد امــا ایــن نقــاط ضعــف صرفــا محــدود بــه نوشــتن یــا ننوشــتن یــک دســتورالعمل یــا 
ــه و ارزش ایجــاد  ــود حاصل ــزان بهب ــد هســتند می ــه من ــران عاق ــه مدی ــی نمــی شــود. بلک روش اجرای
شــده ناشــی از اســتقرار سیســتم هــای مدیریــت را در ســازمان انــدازه گیــری نماینــد. بنابرایــن ممیــزی 
ارزش افــزوده و میــزان بهبــود ســازمان بــا اســتفاده از رویکــرد PDCA مــی توانــد بــه یــاری مدیــران 
امــروزی بیایــد. تــاش مولــف ایــن بــود کــه بتوانــد معیــار هــای انــدازه گیــری اثربخــش سیســتم هــای 
مدیریــت را براســاس اصــول هشــتگانه مدیریــت کیفیــت و بــا تاکیــد بــر چرخــه بهبــود مســتمر و نــگاه 

ــه نمایــد. مالــی بــه ســازمان و سیســتم مدیریــت کیفیــت ارائ

PDCA  موارد ممیزي 
PLAN ممیزي برنامه ریزي براي -الف

 رهبري صحیح
 ممیزي برنامه هاي سازمان در برنامه ریزي استراتژیک مانند:

 ممیزي کارت امتیاز متوازن-1
 بحرانی و کلیدي براي سازمان در رسیدن به اهداف ممیزي عوامل -2
 ممیزي توسعه سازمان-3
 ممیزي مدیریت ریسک-4
ممیزي تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و داخلی سازمان در اندازه گیري نقاط قوت، ضعف و فرصتها و -5

 تهیدات
 ممیزي خود ارزیابی هاي انجام شده توسط سازمان-6
 موفقیت سازمان ممیزي برنامه ریزي ها براي-7
 ممیزي مسئولیت ها و اختیارات-8
 ممیزي صالحیت ها و شایستگی ها در سازمان-9

 ممیزي ماتریس اختیارات-10
DO ممیزي مدیریت برمبناي هدف و فعالیتهاي انجام شده براي رسیدن به هدف-1 ممیزي اجراي رهبري-ب 

 ممیزي ارتباطات داخلی سازمان-2
 یزه کارکنان در رسیدن به اهدافممیزي فرآیند تامین انگ-3
 ممیزي ارتباطات عمودي، باال به پایین و برعکس-4
 ممیزي ارزش افزوده-5
 ممیزي هزینه هاي عمر محصول-6

CHECK ممیزي کنترل نحوه -ج
 رهبري

 ممیزي ممیزي هاي داخلی-1
 ممیزي هزینه هاي صرفه جویی شده در سازمان-2
 ممیزي ضرایب ریسک-3
 سرمایه به کار رفته در سازمانممیزي سود -4
 ممیزي نتایج حاصل از بکارگیري تکنیکهاي آماري-5

ACT ممیزي اقدامات اصالحی -د
 براي بهبود رهبري

 ممیزي میزان کارایی سازمان-1
 ممیزي میزان اثربخشی سازمان-2
 ممیزي اهداف تحقق یافته و اهداف جدید تعریف شده-3
 پاداش هاي دریافتیممیزي میزان تقدیرنامه ها و -4
 ممیزي معیارهاي اندازه گیري عملکرد سازمان-5

 

 مشارکت کارکنان-سوم ممیزي اصل

بهبود مستمر و خلق ارزش افزوده در سازمان بدون محوریت نیروي انسانی تحقق نمیابد. نیروي انسانی بعنوان هسته اصلی تمامی 
انهایی که بعد از استقرار سیستم مدیریت کیفیت، کارکنان سازمان فعالیتهاي بهبود کیفیت در سازمان هستند.در اکثر سازم

مشارکت در تداوم و بهبود مستمر نداشته باشند.فعالیتهاي بهبود کیفیت رو به کاهش رفته است.در این سازمانها به لحاظ عدم 
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ممیزی اصل چهارم-رویکرد فرآیندی
نتایــج مطلــوب در ســازمان و ارزش افــزوده موقعــی تحقــق مــی یابــد کــه فعالیتهــا و منابــع مرتبــط بصــورت فرآینــدی 

مدیریــت شــده باشــند.
ــه  ــده ک ــراه کنن ــات گم ــا و ارتباط ــزی فلوچارته ــا ممی ــد و صرف ــدی اثربخــش باش ــرد فرآین ــه رویک ــرای اینک ــال ب ح
ســازمانها مجبــور بــه تهیــه آن هســتند نباشــد ممیزیــن بــرای اطمینــان از اثربخــش فرآیندهــا مــوارد ذیــل را ممیــزی 

مــی کننــد:
بهبود خود نمی شود. براي این منظور انگیزه کافی نیروي انسانی،میزان مشارکت کاهش یافته و سازمان قادر به ادامه روند رو به 

 به صورت ذیل ممیزي خواهند کرد. PDCAممیزي مشارکت کارکنان را با استفاده از چرخه 

PDCA  موارد ممیزي 
PLAN ممیزي برنامه ریزي -الف

 ارکت کارکنانبراي مش
 ممیزي ماتریس اختیارات کارکنان-1
 ممیزي ماتریس صالحیت ها و شایستگی ها براي احراز پست ها -2
 ممیزي مدیریت بر مبناي هدف و نقش کارکنان در اهداف-3
 ممیزي توسعه مشاغل سازمان-4
 ممیزي میزان مسئولیت مدیران و کارکنان-5
 ممیزي برنامه ریزي هاي موفقیت با تمرکز بر جایگاه کارکنان-6

DO ممیزي فرآیند اجراي-ب 
 مشارکت کارکنان

 ممیزي فرآیندهاي نظارتی بر توسعه مشاغل-1
 ممیزي آموزش هاي حین کار-2
 ممیزي تیم سازي ها-3
 ممیزي توسعه مدیریت-4
 ممیزي گروه هاي متمرکز-5
 ممیزي پاداش هاي پرداخت شده و برنامه هاي تشویق-6
 ممیزي ارتباطات درون سازمانی-7
 کارکنان ممیزي فرآیند ارتباط مدیران با-8
 ممیزي سیستم پیشنهادات و مدیریت مشارکتی-9

CHECK ممیزي کنترل میزان -ج
 مشارکت کارکنان

 ممیزي ترازیابی-1
 ممیزي رضایتمندي کارکنان-2
 ممیزي اندازه گیري عملکرد کارکنان-3
 ممیزي روند رضایتمندي ها-4

ACT ممیزي اقدامات اصالحی -د
براي مشارکت بیشتر 

 کارکنان

 ي میزان افزایش کاراییممیز-1
 ممیزي افزایش بهبود بهره وري-2
 ممیزي بهبود در فرآیندها و محصوالت-3
 ممیزي اهداف تحقق یافته-4
 ممیزي میزان پاداش ها و قدردانی هاي بعمل آمده-5

 

 رویکرد فرآیندي-چهارم ممیزي اصل

 فعالیتها و منابع مرتبط بصورت فرآیندي مدیریت شده باشند.نتایج مطلوب در سازمان و ارزش افزوده موقعی تحقق می یابد که 

حال براي اینکه رویکرد فرآیندي اثربخش باشد و صرفا ممیزي فلوچارتها و ارتباطات گمراه کننده که سازمانها مجبور به تهیه آن 
 هستند نباشد ممیزین براي اطمینان از اثربخش فرآیندها موارد ذیل را ممیزي می کنند:

 

 

PDCA  موارد ممیزي 
PLAN ممیزي برنامه ریزي براي -الف

 رویکرد فرآیندي 
 ممیزي نحوه شناسایی فرآیندها-1
 ممیزي الویت بندي فرآیندها و نحوه ارزش گذاري فرآیندها-2
 ممیزي فرآیندهاي تحقق محصول و کنترل کیفیت فرآیندها-3
 ممیزي فرآیند توالی و تعامل فرآیندها-4

DO ممیزي نحوه تخصیص منابع به فرآیندها-1 فرآیندها ممیزي اجراي-ب 
 ممیزي بودجه بندي فرآیندها-2
 ممیزي برنامه ریزي تخصیص بودجه به فرآیندها-3
 اعتبارات براي بهبود فرآیندهاممیزي نحوه شناسایی و جذب -4
 ممیزي کنترل منابع استاندارد تخصیص یافته و واقعی-5

CHECK ممیزي کنترل میزان -ج
 استقرار نگرش فرآیندي

 ممیزي فرآیندهاي اندازه گیري شده-1
 ممیزي شاخص هاي فرآیندها-2
 ممیزي میزان اندازه گیري معیارهاي قابل پذیرش فرآیندها-3
 ممیزي میزان بهبود حاصله در فرآیندها-4
 ممیزي ترازیابی فرآیندها-5
 ممیزي میزان بازگشت اقتصادي و مالی و صرفه جویی فرآیندها-6

ACT ممیزي اقدامات اصالحی -د
 بهبود رویکرد فرآیندي

 ممیزي میزان رسیدن به اهداف-1
 ممیزي میزان بهبودهاي حاصله ناشی از اقدامات اصالحی-2
 ممیزي میزان رضایتمندي سهامداران از کاهش هزینه ها-3
 ممیزي میزان رضایتمندي سهامداران از افزایش درآمدها-4

 

 رویکرد سیستمی به مدیریت-پنجم ممیزي اصل

شناسایی،درك و مدیریت فرآیندهاي مرتبط به هم با رویکرد سیستماتیک نقش مهمی در اثربخشی و کارایی در رسیدن به اهداف 
 سازمان دارد.

 به صورت ذیل خواهد بود.PDCA موارد ممیزي در این اصل با رعایت چرخه

 

 

 

 

 

ممیزی اصل سوم-مشارکت کارکنان
ــد. نیــروی انســانی  بهبــود مســتمر و خلــق ارزش افــزوده در ســازمان بــدون محوریــت نیــروی انســانی تحقــق نمیاب
ــد از  ــه بع ــازمانهایی ک ــر س ــتند.در اکث ــازمان هس ــت در س ــود کیفی ــای بهب ــی فعالیته ــی تمام ــته اصل ــوان هس بعن
ــند. ــته باش ــتمر نداش ــود مس ــداوم و بهب ــارکت در ت ــازمان مش ــان س ــت، کارکن ــت کیفی ــتم مدیری ــتقرار سیس اس

ــروی  ــی نی ــزه کاف ــدم انگی ــاظ ع ــه لح ــازمانها ب ــن س ــت.در ای ــه اس ــش رفت ــه کاه ــت رو ب ــود کیفی ــای بهب فعالیته
انســانی،میزان مشــارکت کاهــش یافتــه و ســازمان قــادر بــه ادامــه رونــد رو بــه بهبــود خــود نمــی شــود. بــرای ایــن 
ــرد. ــد ک ــزی خواهن ــل ممی ــه صــورت ذی ــا اســتفاده از چرخــه PDCA ب ــان را ب ــزی مشــارکت کارکن منظــور ممی
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ممیزی اصل پنجم-رویکرد سیستمی به مدیریت
شناســایی،درک و مدیریــت فرآیندهــای مرتبــط بــه هــم بــا رویکــرد سیســتماتیک نقــش مهمــی در اثربخشــی و کارایــی در 

رســیدن بــه اهــداف ســازمان دارد.
مــوارد ممیــزی در این اصل با رعایت چرخه PDCAبه صورت ذیل خواهد بود.

ممیزی اصل ششم-بهبود مستمر
بهبــود مســتمر عملکــرد کلــی ســازمان مــی بایســت بعنــوان یکــی از اهــداف اصلــی ســازمان باشــد.کلید اصلــی در موفقیــت پایــدار در 
ــی و اقتصــادی عبــارت اســت از بهبــود مســتمر و اثربخــش فرآیندهــای تعریــف شــده.اصول یکــی از عوامــل مهــم  تحقــق مزیتهــای مال
در بهبــود مســتمر تعهــد مدیریــت در اجــرای اصــول هشــتگانه مدیریــت کیفیــت اســت.مزیت بکارگیــری ابزارهــا و نحــوه ممیــزی هــای 
اشــاره شــده مــی توانــد بــه ایجــاد ارزش افــزوده و بهبــود مســتمر در ســازمان منجــر شــود. درک ایــن نگــرش و اینکــه نیازهــای کلیــه 
ذینفعــان مــی بایســت تامیــن شــود و ســازمان توانایــی الزمــه را در تامیــن ایــن نیازهــا و اجــرای تغییــرات بــه موقــع بــرای بهبــود مســتمر 

دارد از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.برای ممیــزی ایــن توانمنــدی مــوارد ذیــل مــورد ممیــزی قــرار خواهــد گرفــت:

PDCA  موارد ممیزي 
PLAN ریزي  ممیزي برنامه-الف

براي استقرار رویکرد 
 سیستمی

 ممیزي برنامه ریزي استراتژیک سازمان-1
 ممیزي ترازیابی-2
 ممیزي اقدامات پیشگیرانه-3
 ممیزي تعامالت فرآیندها-4
 ممیزي خودارزیابی-5

DO ممیزي استقرار -ب
 رویکرد سیستماتیک

 ممیزي توسعه سیستم ها-1
 استقرار یافتهممیزي مدل هاي تعالی و مدیریت کیفیت -2
 ممیزي نقاط بحرانی سازمان-3
 ممیزي ارزیابی هاي انجام شده از عملکرد سازمان-4
 ممیزي نتایج حاصل از کنترل آماري فرآیندها-5
 ممیزي سیستم هاي یکپارچه استقرار یافته-6
 ممیزي مدیریت ارزش-7

CHECK ممیزي کنترل -ج
 رویکرد سیستماتیک

 خارجی و میزان اثربخشی آنها در راستاي اهدافممیزي ممیزي هاي داخلی و -1
 ممیزي ترازیابی هاي انجام شده-2
 ممیزي اقدامات اصالحی-3
 ممیزي هزینه هاي صرفه جویی شده در سازمان-4
 ممیزي ضرایب ریسک کاهش یافته در سازمان-5

ACT ممیزي اقدامات -د
اصالحی انجام شده براي 

 رویکرد سیستماتیک

 بهبود حاصله در سازمانممیزي میزان -1
 ممیزي اثربخشی بهبود یافته-2
 ممیزي عملکردهاي بهبود یافته-3
 ممیزي اهداف جدیدي تعریف شده-4
 ممیزي میزان تقدیرنامه هاي دریافت شده-5

 

 بهبود مستمر-ششم ممیزي اصل

د اصلی در موفقیت پایدار در تحقق بهبود مستمر عملکرد کلی سازمان می بایست بعنوان یکی از اهداف اصلی سازمان باشد.کلی
مزیتهاي مالی و اقتصادي عبارت است از بهبود مستمر و اثربخش فرآیندهاي تعریف شده.اصول یکی از عوامل مهم در بهبود مستمر 

ه تعهد مدیریت در اجراي اصول هشتگانه مدیریت کیفیت است.مزیت بکارگیري ابزارها و نحوه ممیزي هاي اشاره شده می تواند ب
ایجاد ارزش افزوده و بهبود مستمر در سازمان منجر شود. درك این نگرش و اینکه نیازهاي کلیه ذینفعان می بایست تامین شود و 

سازمان توانایی الزمه را در تامین این نیازها و اجراي تغییرات به موقع براي بهبود مستمر دارد از اهمیت ویژه اي برخوردار 
 د گرفت:مندي موارد ذیل مورد ممیزي قرار خواهاست.براي ممیزي این توان

 

ممیزي منابع و فرصتهاي ایجاد شده براي بهبود 
 مستمر

 بازنگري اقدامات انجام شده قدم هاي طی شده

 ممیزي بازخورد مشتریان-1
 ممیزي عملکردهاي مالی سازمان-2
 ممیزي نتایج حاصل از خودارزیابی ها-3
 ممیزي محصول -4
 ممیزي هاي سیستمممیزي نتایج -5
 ممیزي ارزش حاصله از محصول و خدمات-6
 ممیزي منابع انسانی-7
 ممیزي رضایتمندي کارکنان-8
 ممیزي سیستم پیشنهادات-9

 ممیزي کمیته هاي حل مساله-10
ممیزي عوامل خارج سازمانی از قبیل میزان -11

انطباق با قوانین و مقررات،ممیزي میزان تحقق 
 ازهاي جامعهنیازهاي اجتماعی و نی

 تجزیه و تحلیل دادههاممیزي -1
 ممیزي روند توسعه سازمان-2
 ممیزي خودارزیابی ها-3
 ممیزي ارزیابی نتایج کلیدي سازمان-4
ممیزي اهداف و نتایج حاصله از باال -5

 به پایین سازمان

 ممیزي میزان بودجه اختصاص یافته-1
 ممیزي نسبت هاي مالی-2
 اجرا شدهممیزي طرح هاي استراتژي -3
 ممیزي صرفه جویی در هزینه ها-4
 ممیزي جریان نقدینگی-5
 ممیزي هزینه هاي سرمایه گذاري-6
 ممیزي نتایج اقتصادي و مالی سازمان-7

 

 رویکرد واقعی در تصمیم گیري ها-هفتم ممیزي اصل

ي اطمینان از این فرآیند ممیزان اقدام تصمیم گیري هاي اثربخش در سازمان برمبناي آنالیز داده ها و اطالعات انجام می شود.برا
 خواهند کرد. PDCAبه موارد ذیل در چرخه
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ممیــزی اصل هفتم-رویکرد واقعی در تصمیم گیری ها
تصمیــم گیــری هــای اثربخــش در ســازمان برمبنــای آنالیــز داده هــا و اطاعــات انجــام مــی شــود.برای اطمینــان از 

ایــن فرآینــد ممیــزان اقــدام بــه مــوارد ذیــل در چرخــهPDCA خواهنــد کــرد.

ممیزی اصل هشتم-ارتباط موثر با تامین کنندگان
یــک ســازمان و تامیــن کنندگانــش باهــم تعامــل داشــته و روابــط موثــر بیــن آنــان مــی توانــد توانمنــدی همزمــان آنهــا 

را در ایجــاد ارزش افــزوده فراهــم آورد.
مــواردی که برای اطمینان از ایــن ارتباط موثر مورد ممیزی قرارخواهد گرفت عبارتند از:

PDCA  موارد ممیزي 
PLAN ممیزي برنامه -الف

ریزي تصمیم گیري 
 واقعی

 ممیزي برنامه ریزي براي جمع آوري داده ها-1
 ممیزي ترازیابی-2
 ممیزي برنامه ریزي تامین منابع سازمان-3
 برنامه ریزي تامین مواد اولیهممیزي -4
 ممیزي تجزیه و تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصتها و تهدیدات-5
 ممیزي بازگشت سرمایه-6
 ممیزي آنالیز روند مالی سازمان-7
 ممیزي میزان اختیارات کارکنان-8
 ممیزي میزان ریسک سازمان-9

DO ممیزي فرآیند -ب
 تصمیم گیري واقعی

 و تحلیل داده هاممیزي اندازه گیري و تجزیه -1
 ممیزي کنترل محصول نامنطبق-2
 ممیزي ارزیابی عملکرد سازمان-3
 ممیزي مدیریت دانایی در سازمان-4
 ممیزي ممیزي ها-5
 ممیزي بازنگري مدیریت-6

CHECK ممیزي کنترل -ج
 تصمیم گیري واقعی

 ممیزي آنالیز داده ها و ارزیابی هاي انجام شده -1
 آن ممیزي ترازیابی و نتایج-2
 ممیزي آنالیز بازار-3
 ممیزي تجزیه و تحلیل هاي پارتو-4
 ممیزي ارزیابی تامین کنندگان-5

ACT ممیزي اقدامات -د
اصالحی براي تصمیم 

 گیري واقعی

 ممیزي میزان بهبود حاصله در سازمان-1
 ممیزي محصوالت جدید تولید شده-2
 ممیزي بهبود در فرآیندها و عملکردهاي سازمان-3
 قدردانی هاي بعمل آمده از سازمان ممیزي-4

 

 ارتباط موثر با تامین کنندگان-هشتم ممیزي اصل

یک سازمان و تامین کنندگانش باهم تعامل داشته و روابط موثر بین آنان می تواند توانمندي همزمان آنها را در ایجاد ارزش افزوده 
 فراهم آورد.

 مورد ممیزي قرارخواهد گرفت عبارتند از:مواردي که براي اطمینان از این ارتباط موثر 

 

 

PDCA  موارد ممیزي 
PLAN ممیزي برنامه -الف

ریزي براي توانا 
سازي تامین 

 کنندگان

 ممیزي برنامه هاي توانمندسازي تامین کنندگان-1
 ممیزي کانال هاي تعریف شده براي تسهیل در ارتباط-2
 ممیزي برنامه هاي استراتژیک منابع-3
 تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت تامین کنندگانممیزي -4
 ممیزي آنالیز هزینه تامین مواد-5
 ممیزي برنامه ریزي ارزیابی از تامین کنندگان-6

DO ممیزي فرآیند -ب
اجراي ارتباط با 
 تامین کنندگان

 ممیزي نحوه انتخاب تامین کنندگان-1
 ممیزي بازدید از محل تامین کنندگان-2
 ابی تامین کنندگان و پیمانکارانارزیممیزي نحوه -3
 ممیزي ارتباط مشتریان با تامین کنندگان-4
 ممیزي ارزیابی مشتریان از تامین کنندگان-5
 ممیزي سیستم هاي خرید-6

CHECK ممیزي کنترل -ج
 میزان

 ممیزي معیارهاي بازنگري شده براي انتخاب تامین کنندگان-1
 ممیزي ترازیابی-2
 تامین کنندگان ممیزي ارزیابی عملکرد-3
 ممیزي روند ارتباط با تامین کنندگان-4

ACT ممیزي اقدامات -د
 اصالحی

 ممیزي میزان بهبود در ارتباط با تامین کنندگان-1
 ممیزي میزان رسیدن به اهداف-2
 ممیزي بهبود فرآیند مشتریان با تامین کنندگان-3
 ممیزي بهبود حاصل در ارتباط با پیمانکاران-4
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ARTICLE

Introduction
According to the International Finance Corporation (IFC), Sub-Saharan Africa has about 11% 
of the world’s people, but it carries 24% of the global disease burden in human and financial 

costs. Almost half the world’s deaths of children under five take place in Africa.
This challenge is significant but not insurmountable.

There is a tremendous opportunity to leverage the private sector in ways that improve access 
and increase the financing and quality of healthcare goods and services throughout Africa.

In a region where public resources are limited, the private sector is already a significant play-
er. Around 60% of healthcare financing in Africa comes from private sources, and about 50% 

of total health expenditure goes to private providers.

Healthcare Market Insights in 
East Africa

Sub-Saharan Africa’s improving economic performance 
means that the demand among all sectors of society for 
healthcare is poised to increase still further, says the IFC.

15 Reasons to invest in East Africa
1-Market access to more than 145.5 million people;
2- Combined GDP size of about US$ 147.5 billion;
3- The world’s fastest reforming region in terms of
business regulation;
4- Simplified investment procedures and facility provided by 
national investment
promotion agencies;
5- Generous incentives offered;
6- Vibrant and upcoming capital and securities market;
7- High level of intra-regional trade and cross-border
investments;
8- Numerous investment opportunities traversing all sectors;
9- Abundant labor force - educated, trained, mobile, skilled 
and enterprising;
10- English is widely spoken; it is one of or the only official 
language in at least four of the five Partner States;
11- Insurance against non-commercial risk by Multilateral 
Investment Guarantee Agency and Africa Trade Insurance 
Agency;
12- Sanctity of private property guaranteed by national
constitutions;
13- Stable political environment and high level of
governance and democracy;
14- Consumer loyalty; and

15- A warm and hospitable people

Kenya Medical Market Insights  
As an East African business
hub and a key pharmaceutical market, Kenya is already a 
host to many multinationals, mostly through local representa-
tive offices or distributors,
according to a report by Fitch Solutions.
Authorities are also investing in regulatory improvement ini-
tiatives, which will complement their efforts to achieve uni-
versal healthcare coverage. On the other hand, some foreign 
players
may remain wary of committing to the market due to the 
prevalence of counterfeit medicines, low per capital pur-
chasing power and the
uncertain funding base. 
The country has made significant progress in tackling long-
standing issues, such as high child and maternal mortality 
rates. In spite of the fact that a substantial proportion of the 
population lives in rural areas
Kenya continues to present challenges in relation to access 
and quality of care. Authors of the report remain
optimistic regarding the trajectory of Kenya’s healthcare 
system, though adequate and sustained financing may be 
difficult to secure.
Fitch Solutions suggest that the Kenyan medical device mar-
ket will record double-digit growth in local currency terms 
over the 2017-2022 period, and weaker growth in US 
dollar terms due to the depreciation of the Kenyan shilling, 

according to Fitch Solutions. The market will remain heavily 
reliant on imports due to domestic manufacturers focusing 
on basic consumables. The Equitable Division of Revenue Bill 
and ambitions of achieving universal healthcare coverage 
will benefit medical device manufacturers.

Tanzania Medical Market Insights  
Tanzania exemplifies the developing world’s struggle to 
achieve ‘middle-income’ country status while confronting 
widespread poverty and substantial health challenges-such 
as persistently high child and maternal mortality, human im-
munodeficiency virus/ acquired immune deficiency syndrome 
(HIV/AIDS), tuberculosis (TB), and malaria, according to lat-
est research by Export.gov.
Tanzania has made a number of important public health 
achievements in recent years, including a decline in child-
hood deaths. Between 2003 and 2012, HIV prevalence fell 
from 7.0 to 5.1%, while the number of patients receiving 
life-saving HIV treatment has nearly tripled over the last 
five years.
While Tanzania has made progress in reducing under-five 
mortality, maternal, newborn, and child health can still be 
improved. Tanzania must also continue to battle HIV/AIDS 
and other health issues such as tuberculosis, malaria, respi-
ratory infections, and diarrhea. These issues are exacerbat-
ed by underlying food insecurity and nutritional deficiencies. 
Tanzania also has some of the lowest coverage rates of 
health personnel in the world.
Medical devices are regulated by the Tanzanian Food and 
Drugs Authority (FDA) and devices are classified according 
to risk into Classes A, B, C, and D. Once an application has 
been accepted and paid for, the evaluation process will take 
up to 270 days and licenses issued in Tanzania are valid for 
five years. An authorised representative is required in order 
to register a medical device in Tanzania.
Uganda Medical Market Insights 
 Across Uganda, both public and private sub-sector players 
provide health services to the people of
Uganda. According to the Ministry of Health, the government 
contributes about 66% of the service
delivery outlets. These include national and regional hospi-
tals including a tiered system of health centers,
which handle a range of services.
Private health providers comprise Private
Not-for-profit organisations (PNFPs), private-for-profit health 

care providers (PFPs) also known as
commercial health care providers, and traditional and com-
plementary medicine practitioners (TCMPs). 
Nearly 70% of the facility-based PNFP
organisations exist under umbrella organisations; the Ugan-
da Catholic Medical Bureau (UCMB) and
the Uganda Protestant Medical Bureau (UPMB).
The Uganda Orthodox Medical Bureau (UOMB) and the 
Uganda Muslim Medical Bureau (UMMB) represent more 
than 5% of the health providers.
According to Export.gov, the leading sub-sectors in medical 
equipment in Uganda include record management equip-
ment and systems; ultrasound; electrocardiographs; Dop-
plers for obstetrics; pulse oximeters; ventilators; cardiac 
echo machines; treadmill stress machines; and lab equipment 
(including equipment needed for microbiology, hematology, 
chemistry, and histopathology).
With Uganda’s lack of medical infrastructure and large in-
flux of donor support for health programs, demand for med-
ical equipment continues to rise.
The regulatory landscape for medical devices and diagnos-
tics in Uganda has been found to be weak and inefficient 
and there is a need for better standards to suit the local 
market.

Rwanda Medical Market Insights
In the last two decades, Rwanda’s health sector has known 
tremendous improvements. Major breakthroughs in medical 
technology have been
achieved, community-based health care was enhanced, and 
people’s mindsets towards healthcare issues were significant-
ly altered for the better.
According to US Government agency Export.gov, current de-
mand is dominated by equipment to diagnose and products 
to treat diseases such as malaria, pneumonia, respiratory in-
fections, gynecological problems, fever and physical trauma.
Demand is aligned with the prime causes of morbidity and 
mortality in Rwanda.
There is currently no local production of medical products 
and equipment in Rwanda. Local distribution is done by 
MPPD (Medical Procurement and Production Division) for 
government-owned medical facilities, BUFMAR for faith-
based hospitals and centers. Both MPPD and BUFMAR use 
international exporters/importers to fill their warehouses 
through international tenders.
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