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ــرایط  ــم آوردن ش ــور، فراه ــام اداری کش ــاز در نظ ــورد نی ــای م ــی ه ــی از ویژگ یک
مشــارکت همــه ذینفعــان و اســتفاده و بهــره بــرداری از تجربیــات گردآمــده در انجمــن 

هــا و تشــکل هــای تخصصــی اســت. 
ــه  ــرای دولتمــردان تلقــی شــود و ن ــا انجمــن هــا بایــد یــک فرصــت ب گفــت و گــو ب
یــک تهدیــد. مــا امیدوارهســتیم کــه دولــت جدیــد، مســیری هموارتــر بــرای ایجــاد 
گفتگــو میــان فعــاالن اقتصــادی حــوزه کاالهــای ســامت و مدیــران دولتــی فراهــم 

کنــد و از ظرفیــت تشــکل هــای تخصصــی بیشــتر اســتفاده کنــد.
ــی از  ــع زدای ــد و مان ــع تولی ــایی از موان ــره گش ــور گ ــاور و بمنظ ــن ب ــه ای ــر پای ب
ــرده اســت، انجمــن  ــار آســیب ک ــزات پزشــکی را دچ ــد تجهی ــه تولی ــی ک فرآیندهای
تولیدکننــدگان تجهیــزات پزشــکی معتقــد اســت کــه تنهــا راه بــرون رفــت از شــرایط 
فعلــی، در گام نخســت، گفتگــوی تخصصــی و همفکــری میــان تشــکل هــای صنفــی 
ــن حــوزه  ــوغ فعــاالن اقتصــادی ای ــه بل و دولتمــردان و ســپس اعتمــاد دولتمــردان ب

اســت.

اگــر در رونــد رویدادهــا اختیــار نداریــم، در نحــوهٔ نــگاه کــردن و پاســخ دادن بــه آنهــا 
»همیشــه« اختیــار داریــم

ٌ                                           جان نیومن

سخن سردبیر

نیاز به گفت و گوی 

““ رو رو  در

مقالــه هــا و تحلیــل هــای اشــخاص و کارشناســان بــه معنــای دیــدگاه 
ــتفاده  ــرداری و اس ــره ب ــه به ــت. هرگون ــد نیس ــدای تولی ــرات ن و نظ
ــد. ــی باش ــع م ــع بالمان ــر منب ــا ذک ــا ب ــه تنه ــن فصلنام ــب ای از مطال
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ــاد شــما  ــا رأی اعتم ــر و ب ــار دیگ ــه ب ــان را شــاکر هســتم ک ــد من خداون
ــما را در  ــه ش ــت ب ــق خدم ــر، توفی ــال دیگ ــه س ــتم س ــزان توانس عزی
هیئــت مدیــره دوره یازدهــم داشــته باشــم. معتقــدم ایــن دوره از هیئــت 
ــا  ــوده و ب ــش ب ــش از پی ــاء بی ــان اعض ــتگی می ــجام و همبس ــره انس مدی
برنامــه ریــزی مــدون و تعییــن دقیــق اهدافمــان در قالــب مانیفســت در 
ــم و  ــادی در مســیر درســت گام برداری ــا حــد زی ــدای راه توانســتیم ت ابت
نتایــج و دســتاوردهای ارزنــده ای نیــز بــرای اعضــاء بــه ارمغــان بیاوریــم. 
مانیفســت تهیــه شــده در ابتــدای دوره هیئــت مدیــره شــامل اصلــی تریــن 
معضــات صنعــت و ارائــه راهکارهــای پیشــنهادی در هــر مــورد بــود. چــرا 
کــه معتقــد هســتیم چالــش هــا و مشــکات را همــه مــی داننــد و تکــرار 
مــوارد بــدون بیــان راه حــل عملیاتــی کاری بیهــوده اســت. همچنیــن در 
ــرده و  ــرور ک ــت را م ــای مانیفس ــرفصل ه ــدداً س ــال مج ــر س ــدای ه ابت
نظــرات پیشکســوتان را در آن گنجاندیــم. توصیــه بنــده ایــن اســت ایــن 
مانیفســت در همــه دوره هــا، نقشــه راه بــوده و بازنگــری شــود و امــوری 
کــه توســط یــک هیئــت مدیــره آغــاز مــی گــردد، بــا پایــان یافتــن دوره 
هیئــت مدیــره فرامــوش نشــود. در همیــن خصــوص برخــی از مهــم تریــن 
مــواردی کــه در ایــن هیئــت مدیــره آغــاز گردیــد و نیــاز بــه پیگیــری در 

ــم. ــان اعــام میکن دوره بعــد را دارد، حضورت
از اقدامــات مثبــت ایــن دوره از هیئــت مدیــره کــه بــا همــکاری و تعامــل 
شایســته مقامــات وزارت صمــت محقــق گردیــد مــی بایســت تشــکیل اداره 
تجهیــزات پزشــکی در وزارت صمــت را در پــی دو دهــه پیگیــری و رایزنــی 
ــن اداره در  ــی شــک تشــکیل ای ــات دانســت. ب ــا مقام ــن ب مســتمر انجم
وزارت صمــت، بســیاری از مســائل صنعــت را حــل خواهــد کــرد و اتفــاق 
ــتای  ــری در راس ــه پیگی ــاز ب ــان نی ــه همچن ــی اســت ک ــده و مثبت فرخن

سخن رئیس هیئت مدیره

سالم و عرض ادب خدمت همکاران و همراهان گرامی انجمن

سخن دبیر

ــی  ــر م ــد، اگ ــدام کنی ــی اق ــد، تنهای ــد ســریع حرکــت کنی ــی خواهی ــر م اگ
ــراد همــراه شــوید. در  ــا گروهــی از اف ــد، ب ــا بروی ــه دور دســت ه ــد ب خواهی
ــاد و  ــکر از اعتم ــن تش ــم، ضم ــره دوره یازده ــت مدی ــی هیئ ــای پایان روزه

ــوم؛ ــی ش ــادآور م ــه را ی ــد نکت ــدگان، چن ــی تولیدکنن همراه
کشــور مــا جهــت تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری درســت، نیازمنــد اخــذ 
اطاعــات صحیــح و بــه موقــع و البتــه اســتفاده از مشــاورین واجــد شــرایط و 
متخصــص در هــر حــوزه مــی باشــد و وظیفــه تشــکل هــا ارائــه ایــن مشــورت 

تخصصــی مــی باشــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه بــا وجــود تــاش هــای منســجم و غیــر منســجمی 
ــا وجــود همــه گام هــای بلنــدی  کــه در فضــای صنفــی صــورت گرفتــه و ب
ــر روز  ــا ه ــف م ــع مشــکات و معضــات برداشــته شــده، صن ــرای رف ــه ب ک
ــرو مــی شــود کــه خســتگی و  ــا چالــش هــا و دغدغــه هــای جدیــدی روب ب
اســتهاک را بــا شــدت بیشــتری بــر جانمــان تحمیــل مــی کنــد و رنــج آور تر 
اینکــه ایــن موضوعــات بــر چالــش هــای قبلــی اضافــه مــی شــود. علــت باقــی 
مانــدن چالــش هــای قبلــی و افــزوده شــدن چالــش هــای جدیــد را توجــه 
ناکافــی و غیــر سیســتماتیک بــه فرآیندهــای موجــود مــی دانم.عــدم وجــود 
پروتــکل مکتــوب فرآیندهــای مــورد نیــاز، منجــر بــه ســلیقه انــگاری و عــدم 

وحــدت رویــه دراجــرای امــور مــی شــود.
مــرور زیــر ســاخت مــورد نیــاز امــور، بــه شــدت ضــرورت دارد. مــوازی کاری 
ــن ســر  ــر ای ــل دیگــری ب ــز دلی ــا نی ــوازی کاری تشــکل ه ــا و م ســازمان ه
ــی لیــوان  ــوان نیمــه خال درگمــی هــا اســت. امــا همــه نامایمــات را مــی ت
ــتاود های  ــده و دس ــی ش ــیر ط ــه مس ــی ب ــار آن وقت ــرد و در کن ــرض ک ف
ــرژی  ــاش و کوشــش و ان ــه ت ــی ب ــم، وقت ــی کن ــگاه م ســال های گذشــته ن
دوســتان و همــکاران فکــر مــی کنــم، وقتــی همدلــی هــا و همراهــی هــا را 
ــر بخشــی  ــه اث ــم ب ــرد و مــی توان ــم شــعله مــی گی ــد در دل ــم، امی مــی بین
ــان  ــده و ایم ــدوار ش ــش امی ــش از پی ــکلی بی ــی و تش ــای گروه ــت ه فعالی
ــرای آینــده درخشــان  ــا مــی توانیــم نقشــه راه شایســته ای ب ــاورم کــه م بی
ــردی  ــعه راهب ــند توس ــه س ــم. تهی ــازی کنی ــاده س ــیم و پی ــورمان ترس کش
اول انجمــن بــه منظــور انســجام در داشــتن نقشــه راه و برنامــه بلنــد مــدت 
انجمــن، یــک گام عملیاتــی بــزرگ و البتــه الزم و ضــروری بــود کــه در اواخــر 
ایــن دوره محقــق گردیــد و بــا تصویــب مجمــع، انشــاءاهلل چــراغ راه خواهــد 
ــی  ــی و همدل ــاش گروه ــل توجــه اســت ت ــه وضــوح قاب ــه ب ــود. آنچــه ک ب
بــرای توســعه مؤلفــه هــای اثــر گــذار بــر توســعه کشــور اســت کــه بــه لطــف 
خــدا در میــان اکثــر اهالــی صنــف بــه خوبــی دیــده مــی شــود و ایــن همــان 

نقطــه ای اســت کــه همــه مــا مــی توانیــم بــر آن تکیــه کنیــم.
ــدن یعنــی  ــار هــم مان گــرد هــم جمــع شــدن، یعنــی نقطــه شــروع، در کن

ــت. ــت اس ــر، موفقی ــار یکدیگ ــردن در کن ــرفت و کار ک پیش
                                                                  قدردان بودن و همراهیتان

تمرکــز امــور مرتبــط بــا صنعــت در ایــن اداره را دارد. 
از دیگــر مــواردی کــه هیئــت مدیــره در ایــن دوره تــاش فراوانی در راســتای 
تحقــق آن نمــود، برنامــه ریــزی گــره خــوردن منافــع مالــی اعضــاء بهــم و 
تقویــت اقتصــاد و نقدینگــی اعضــاء از طریــق ایجــاد ســبد کاالیــی داخلــی و 
بیــن المللــی، تشــکیل شــوروم اختصاصــی صنعــت و اخــذ تســهیات مالــی 
ــوده و  ــرای صنعــت گــران جــذاب ب ــد ب ــادی مــی توان ــا حــد زی ــود کــه ت ب
موجــب رونــق اقتصــادی بــه ویــژه بــا وجــود مطالبــات معــوق گــردد. هــدف 
مــا در کل ســوق تولیــدات اعضــاء بــه ســمت تولیــِد صــادرات محــور اســت.

ــف  ــاط ضع ــن نق ــده از بزرگتری ــاد بن ــه اعتق ــت، ب ــن صنع ــار در ای ــود آم نب
مــا مــی باشــد. بارهــا بــه وزارتخانــه هــا اعــام کردیــم، اســتخراج آمارنامــه 
ــم  ــای بســیاری از تصمی ــا مبن ــه اســت ام ــر هزین ــر و پ اگرچــه کاری زمانب
گیــری هــا و جلوگیــری از صدمــه بــه تولیــد و اتــاف ســرمایه هــا خواهــد 
ــر  ــتان میس ــاش دوس ــا ت ــد ب ــز در دوره بع ــم نی ــن مه ــم ای ــود. امیدواری ب

گــردد.
 الزم مــی دانــم یــادآوری کنــم بــدون شــک، ایــن دوره یکــی از پــر چالــش 
تریــن ادوار هیئــت مدیــره بــود و چــه بســا اگــر برخــی اتفاقــات غیــر مترقبــه 
رخ نمــی داد، عملکــرد بســیار بهتــری داشــتیم. بــرای مثــال بیمــاری کرونــا، 
ــای  ــت ه ــزاری نشس ــه برگ ــا را از جمل ــای م ــزی ه ــه ری ــیاری از برنام بس
فصلــی بــا اعضــاء و ارائــه گــزارش عملکــرد متنــاوب مختــل نمــود و بســیاری 
از همــکاران و هموطنــان عزیزمــان را در ایــن مــدت از دســت دادیــم، اگرچــه 
ــما  ــی ش ــره و همراه ــت مدی ــاء هیئ ــت اعض ــدا، هم ــاری خ ــا ی ــدم ب معتق
ــق  ــکات فائ ــر مش ــتراتژی ب ــن اس ــت و تبیی ــا مدیری ــتیم ب ــزان توانس عزی
ــظ  ــازی حف ــای مج ــق فضاه ــاء از طری ــا اعض ــود را ب ــاط خ ــم و ارتب آیی
ــی از  ــب ناش ــا و مصائ ــر تنگناه ــه اگ ــت ک ــدی نیس ــم. تردی ــاء دادی و ارتق
ــا هــم  ــا نبــود، امــروز موفقیت هــای بــس بــزرگ  تــری را ب همه گیــری کرون

جشــن گرفتــه بودیــم. 
ــدم  ــا و ع ــکل ه ــوازی تش ــت م ــن دوره، فعالی ــدات ای ــر از تهدی ــی دیگ یک
همگرایــی و در نتیجــه فعالیــت هــای فرسایشــی، تکــراری و عــدم حصــول 
نتیجــه مســاعد مــی باشــد. امیــدوارم در دوره بعــد شــاهد تحقــق همگرایــی 

و در نتیجــه ارتقــاء صنعــت باشــیم.
ــه هــای مــدون  ــه برنام ــره دوره دوازدهــم ضمــن ارائ ــدوارم هیئــت مدی امی
خــود، در راســتای اتمــام و تکمیــل مأموریــت هــای ناتمــام هیئــت مدیــره 

ــد. ــز، گام بردارن دوره یازدهــم نی
ــن  ــاء انجم ــظ و ارتق ــرای حف ــود توانســته باشــم ب ــگاه خ ــدوارم در جای امی

ــه باشــم. ــی گرفت ــره قبول ــای نقــش نمــوده و از شــما نم ایف
مجــددا از شــما بابــت فراهــم آوردن فرصــت ایــن تجربــه و خدمــت قدردانــی 
ــع  ــاق مناف ــز در راه احق ــره بعــدی انجمــن نی ــرای هیئــت مدی ــم و ب می کن

ــدم. ــر آرزومن ــی بزرگ ت ــن انجمــن توفیقات ای
                                                         ایام به کام و مهرتان مدام 

                                                                                                         
دکتر مجید روحی-رئیس هیئت مدیره
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سخن نایب رئیس

دکتر جلیل سعیدلو، نائب رئیس هیئت مدیره دوره یازدهم

هرچنــد کــه ســالها اســت، همــه مــا فعــاالن اقتصــادی در حــوزه ســامت، خودمــان را 
بــرای روزهــای ســخت آمــاده کــرده بودیــم، ولــی اصــا باورمــان نمــی شــد کــه کرونــا 
فصلــی جدیــد و طوفانــی از ســختی هــا و آشــفتگی هــا را بــه حــوزه ســامت و درمــان 
کشــورمان تحمیــل کنــد، فصلــی کــه شــاید هیــچ نســل دیگــری از فعــاالن اقتصــادی، 

آن را تجربــه نکــرده و نخواهــد کــرد.
بــه هرتقدیــر، در طــول ایــن مدتــی کــه در هیئــت مدیــره انجمــن، درخدمــت دوســتان 
بــودم کــه بخــش عمــده ای از آن نیــز مقــارن بــا شــرایط فرسایشــی کرونایــی بود، ســعی 
کــردم هــم افزایــی، اتحــاد و گفتگــوی میــان بخشــی را بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن 
اهــداف و برنامــه هــا در دســتور کار قــرار دهــم و اینــک ضمــن عــرض خســته نباشــید 
و خداقــوت بــه همــه کســانی کــه در ایــن مســیر صبــر و حوصلــه و انــرژی گذاشــتند، 
بــرای همــه بزرگــواران آرزوی روزهایــی بهتــر، همــراه بــا موفقیــت هــای روزافــزون دارم.

بایدها و نبایدهای هیئت مدیره دوره دوازدهم از دیدگاه اعضاء انجمن

-مدیــر عامــل شــرکت ســالمت 
پــارت  پردیــس  گســتران 

کاالهــای  کارگــروه  -رئیــس 
ــن ــی انجم ــی و تنفس مصرفی،بیهوش

مدیرعامــل شــرکت بیــن المللــی 
تراســت خاورمیانــه

عضو هیئت مدیره شرکت اوزان 
تجهیــزات  کارگــروه  رئیــس 

انجمــن دندانپزشــکی 

مدیر عامل شرکت داده گستران دنا 

دکتر عبدالرضا هنری مهندس مجید چگینی  مهندس عرفانیان مهندس مهدی اسکندری 

SPECIAL REPORT

انتخابــات هیئــت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان، همــواره رویــدادی بســیار مهــم تلقــی مــی گــردد، آنچــه در انتخابــات انجمــن 
ــوری و هــم در بحــث  ــراد هــم در بخــش کاندیدات ــارغ از نتیجــه و لیســت منتخیبــن، میــزان مشــارکت اف مــورد توجــه اســت، ف

ــت از تشــکل مادرمی باشــد. ــزان مشــارکت، نشــانگر آگاهــی اعضــاء و حمای ــع، می ــزاری اســت. چــرا کــه در واق برگ
ــوری و  ــر دو بخــش کاندیدات ــی ســابقه اعضــاء در ه ــا مشــارکت ب ــره انجمــن، امســال ب ــت مدی ــن دوره هیئ ــات دوازدهمی انتخاب
حضــور در مجمــع، برگــزار شــد. حــال نوبــت هیئــت مدیــره منتخــب اســت کــه بــا بــرآورد کــردن خواســته هــا و پیگیــری جــدی 

مطالبــات ایشــان بــه نحــو احســن، پاســخگو و قــدردان ایــن اعتمــاد دوبــاره اعضــاء باشــند.
بنابرایــن در ایــن شــماره از پرونــده ویــژه بــا موضــوع انتظــارات از هیئــت مدیــره دوره دوازدهــم و اقدامــات الزم بــرای تعالــی جایــگاه 

انجمــن بــه ســراغ اعضــاء انجمــن رفتــه ایــم. در ایــن گفــت و گــو بــا مــا همــراه باشــید.
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ــال در  ــه، فع ــت خاورمیان ــی تراس ــن الملل ــرکت بی ــل ش ــی مدیرعام ــد چگین ــدس مجی مهن
زمینــه تولیــد و واردات محصــوالت محافظــت در برابــر اشــعه و انجــام خدمــات ایزوالســیون، 
ــرداری و از اعضــاء قدیمــی  ــروش دســتگاه هــای تصویرب ــه خدمــات پــس از ف همچنیــن ارائ
ــاش مســتمر را از  ــق و ت ــه دقی ــد، برنام ــده هــای کارآم ــر، طــرح ای ــت، تدبی انجمــن، خاقی
ویژگــی هــای اصلــی هئیــت مدیــره دانســته و از ایشــان خواســت بــا اهتمــام فــراوان، انجمــن را 
در تحقــق و دســتیابی بــه اهــداف خــود یــاری نماینــد. وی گفــت: تحقــق اهــداف انجمــن، رضایتمنــدی اعضــاء، 
شــرکت هــای فعــال در ایــن حــوزه و همچنیــن مصــرف کننــده و در نهایــت رشــد و شــکوفایی در عرصــه تولیــد 

ــه ارمغــان خواهــد آورد. و صــادرات تجهیــزات پزشــکی را ب
ــه حمایــت و همراهــی هیئــت مدیــره محتــرم دوره  ــا توســل ب ــا تمرکــز روی اهــداف معیــن خــود و ب انجمــن ب
دوازدهــم مــی توانــد زمینــه حفــظ و ارتقــاء جایــگاه خــود را فراهــم ســازد. بدینگونــه کــه در شــرایط کنونــی کــه 
ــه هــای دیگــر مواجــه اســت،  ــا و معضــات گوناگــون اقتصــادی، صــادرات، واردات و زمین ــا محدودیته کشــور ب
ــزات پزشــکی  ــده تجهی ــا و مراکــز مصــرف کنن ــدگان، ترغیــب ســازمان ه ــوق تولیدکنن ــاع از حق ــا دف انجمــن ب
ــه  ــن ارائ ــده و همچنی ــت حقــوق مصــرف کنن ــا رعای ــا ب ــی، اصــاح قیمــت ه ــدات داخل جهــت اســتفاده از تولی
راهکارهایــی جهــت منطقــی ســازی تعرفــه کاالهــای وارداتــی مــی توانــد نقــش بــه ســزایی در پیشــبرد اهــداف 
و متعاقبــاً موفقیــت و رشــد تولیدکننــدگان و جلــب رضایــت مصــرف کننــدگان و در نهایــت ارتقــاء جایــگاه خــود 

داشــته باشــد.       

ــا بیــش از 20 ســال  ــا ب مهنــدس مهــدی اســکندری مدیــر عامــل شــرکت داده گســتران دن
ــی پزشــکی، برخــی از مشــکات واحــد  ــزات و وســایل مصرف ــد تجهی ــق در تولی ســابقه موف

ــره منتخــب انجمــن تشــریح کــرد: ــه هیئــت مدی تولیــدی خــود را خطــاب ب
1( یکــی از مشــکات مهــم اغلــب واحدهــای تولیــدی، تأمیــن مــواد اولیــه خارجــی بــا توجــه بــه 
شــرایط ســخت اقتصــادی کنونــی اســت. مشــکات جــدی در ثبــت ســفارش، اخــذ مجوزهــای الزم از 
اداره کل، مشــکات بســیار بــا گمــرک، بانــک و اســتاندارد مشــکات مهــم داخلــی اســت کــه متأســفانه مشــکات 
مهمــی ماننــد تحریــم و ســختی فــراوان در انتقــال ارز را تحــت الشــعاع خــود قــرار داده اســت . متأســفانه هــر 
روز بــه ایــن مشــکات اضافــه و متولــی خاصــی بــرای هماهنگــی دســتگاهها و رفــع ایــن موانــع وجــود نــدارد و 

خطــوط تولیــدی مــا بــه علــت کمبــود مــواد اولیــه دچــار توقــف تولیــد میگــردد. 
ــم  ــیراز مشــکل مه ــن شــرکت در ش ــتقرار ای ــل اس ــه دلی ــزات پزشــکی ب ــا اداره کل تجهی ــاط ب 2( مشــکل ارتب
ــرکت و  ــن ش ــن ای ــیاری بی ــات بس ــه ارتباط ــاز ب ــرکت نی ــن ش ــای ای ــدات و فعالیته ــوع تولی ــت. تن ــری اس دیگ
اداره کل تجهیــزات پزشــکی  را طلــب میکنــد. متأســفانه دسترســی بــه کارشناســان و مدیــران محتــرم اداره کل 
خصوصــاً بــرای شــرکتهای مســتقر در ســایر اســتانها بســیار ســخت و پیچیــده گردیــده و متأســفانه اغلــب کارهــا 
بــا تأخیــر بســیار زیــاد انجــام مــی گیــرد و تفویــض اختیــار برخــی امــور بــه دانشــگاههای علــوم پزشــکی اســتانها 

بــه علــت نبــود کارشــناس کافــی و متخصــص مشــکل را دو چنــدان و پیچیــده تــر کــرده اســت . 
3( راه انــدازی ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــرای فــروش محصــوالت بــه مراکــز درمانــی دولتــی، یکــی از 
مشــکات جــدی شــرکت مــا و شــرکتهای تولیــدی دیگــری اســت کــه محصــوالت بــا کیفیــت تولیــد مــی کننــد . 
مــاک قبــول پیشــنهاد فــروش درایــن ســامانه صرفــاً قیمــت پاییــن تــر و مــدت زمــان تســویه طوالنــی تــر اســت 
ــرای ادامــه  ــدارد و تولیــد کننــده را ب ــن ســامانه وجــود ن ــرای تفــاوت کیفیــت در ای و هیــچ توجــه و اهمیتــی ب

حیــات بــه ســمت تولیــد محصــوالت بــدون کیفیــت و غیــر اســتاندارد ســوق داده میشــود . 
4( پیگیریهــا و فعالیــت انجمــن بــر اســاس اختیــارات و ابزارهــای بســیار محــدودی کــه تاکنــون داشــته مثبــت 
بــوده ولــی جایــگاه کنونــی انجمــن تــا رســیدن بــه جایــگاه حقیقــی آن فاصلــه زیــادی دارد. انجمــن مــی بایســت 
بــرای اخــذ اختیــار امــوری کــه مربــوط بــه انجمــن مــی باشــد  تــاش و مبــارزه جــدی تــری آغــاز نمایــد و گرنــه 

انگیــزه ای بــرای اعضــا جهــت ادامــه حضــور در انجمــن باقــی نخــواد مانــد.
 پیگیــری مشــکات گروهــی و حتــی اختصاصــی اعضــای انجمــن، در خواســت از هیــأت مدیــره جدیــد انجمــن 
اســت تــا ایــن کــه اعضــاء واقعــاً احســاس کننــد کــه انجمــن پیگیــر مشــکات بــوده و از قــدرت الزم بــرای دفــاع از 
حقــوق اعضــاء برخــوردار اســت . در غیــر ایــن صــورت باعــث دلســردی و پراکندگــی اعضــای انجمــن خواهیــم بــود. 

ــارت و رئیــس  ــر عامــل شــرکت ســامت گســتران پردیــس پ ــر عبدالرضــا هنــری، مدی دکت
کارگــروه کاالهــای مصرفی،بیهوشــی و تنفســی انجمــن، خطــاب بــه هیئــت مدیــره 

ــد. ــادآور گردی ــت را ی ــای صنع ــع و تهدیده ــتراتژیک، موان ــای اس ــت ه جدید،فرص
- ضــرورت خودکفایــی و نیــاز کشــور بــه تمرکــز بــر تولیــد، یکــی از اصلــی تریــن فرصــت هایــی 
اســت کــه هرچنــد در مرحلــه رویکــرد و نگــرش باقــی مانــده اســت ولــی در ســالهای بعــد و باالجبــار وارد مرحلــه 

تاکتیکــی و عملیاتــی خواهــد شــد.     
ــای  ــور بازاره ــق و ظه ــادرات و خل ــعه ص ــکان توس ــت، ام ــن صنع ــدگان ای ــراروی تولیدکنن ــت ف ــن فرص - دومی

مصرفــی منطقــه ای و صادراتــی اســت کــه در ســالهای پیــش رو بیــش از ایــن روزهــا مــورد توجــه دولــت هــا 
قــرار خواهــد گرفــت و هماننــد تولید-محوری،صادرات-گرایــی نیــز بــه ضرورتــی انــکار ناپذیــر بــدل خواهــد شــد.

در مقابــل و در محیــط کان و عملیاتــی شــرکت هــای تولیــدی تجهیــزات پزشکی،ســه محدودیــت یــا مانــع اصلــی 
نیــز مشــاهده میشــود کــه عــدم رفــع آنهــا، لطمــات عمیقــی را بــر پیکیــره ایــن صنعــت تحمیــل خواهــد نمــود.

- فرهنــگ واردات-محــوری و عــدم حمایــت عملــی از تولیــد کــه در اذهــان مدیــران ســازمانهای دولتــی ریشــه 
ــده در  ــت از تولیدکنن ــدم حمای ــا، ع ــدور مجوزه ــده ص ــی پیچی ــاد بروکراس ــوع در ایج ــن موض ــت. ای ــرده اس ک
تخصیــص ارز ترجیحــی، عــدم وجــود بخشــنامه هــای اختصاصــی در وصــول مطالبــات تولیدکننــدگان از مراکــز 

ــل مشــاهده اســت.                 ــی و... قاب درمان
- رقابــت هــای کاذب و غیــر مولــد کــه بــه عنــوان فعالیــت هایــی خســته کننــده، پویایــی تولیدکننــدگان را بــه 
ــا امیــدی و خســتگی تبدیــل خواهــد کرد.هرچنــد کــه واردکننــدگان در ایــن رقابــت غیــر  ــا ن رخوتــی همــراه ب
مفیــد، نقــش اصلــی را دارنــد ولــی عــدم انســجام کافــی تولیدکننــدگان و بــی نظمــی هــای ناشــی از رقابــت هــای 
زیــان آور، از جملــه موانعــی هســتند کــه تــوان روحــی، فنــی و مدیریتــی هــر کســب و کاری را در ایــن صنعتــی 

بــه راحتــی تضعیــف خواهــد نمــود.
- افزایــش هزینــه هــای تولیــد بــه حــدی کــه امســال در مقایســه بــا ســال گذشــته، تــورم تولیدکننــده بــه عــدد 
64% رســیده اســت. ایــن مــورد از جملــه خطراتــی اســت کــه مــی توانــد کیفیــت کاالهــا را هــدف قــرار داده و 
عرصــه را بــرای واردات بــاز نمایــد. البتــه مســئولیت پذیــری اجتماعــی تولیدکننــدگان، همــواره مانــع افــت کیفیــت 

بــوده و ایــن ســرداران اقتصــادی در هیــچ مقطعــی، رونــد توســعه و تضمیــن کیفیــت را رهــا نکردنــد.                                                                                                             
ــا موانع،تقویــت قوتهــا و حــرس کــردن ضعــف هــا اســت.اقدامات  ــه ب الزمــه بهــره گیــری از فرصــت هــا و مقابل
هماهنــگ و مدبرانــه شــرکت هــای تولیــدی و انســجام برنامــه هــا در تشــکل هــا و انجمــن هــا از جملــه راهکارهای 
میــان مــدت در ایــن عرصــه اســت.ولی مدیــران محتــرم دولتــی نیــز الزم اســت بــا هوشــمندی کافــی و درایــت در 
کاســتن عوامــل اصلــی زایــش تهدیدهــا و موانــع، بــا مدیــران تولیــدی هــم عمــل شــوند و نقــش تســهیل گــری و 

پشــتیبانی کنندگــی خــود را بــه درســتی ایفــا نمایند.چــرا کــه بــه عمــل کننــد کــه بــه عمــل کار برآیــد...

مهنــدس عرفانیــان، عضــو هیئــت مدیــره شــرکت اوزان و رئیــس کارگــروه تجهیــزات 
ــن انجمــن خواســت کــه در چنبــره انتظــارات  ــره نوی دندانپزشــکی انجمــن، از هیئــت مدی
ریــز و درشــت اعضــا از یکســو و نهادهــا و ســازمانها از ســوی دیگــر، گرفتــار نگــردد. وی در 
گفــت و گــو بــا نــدای تولیــد گفــت: انتظــار میــرود انجمــن در چنــد جبهــه بمنظــور ایجــاد 
ــط  ــم رواب ــی و بازتنظی ــاز طراح ــه ب ــود، ب ــی خ ــگاه و کارای ــش در جای ــی و جه ــی اساس تحول

خــود بپــردازد.
در خصــوص تنظیــم روابــط بــا اعضــاء، آغازیــن ســخن روشــن نمــودن اذهــان گرامــی آنــان از مفهــوم، کارکــرد 
و چگونگــی قــدرت  یابــی انجمــن اســت تــا انتظــارات در چهارچوبــی معقــول و متناســب آن شــکل بگیــرد، تــا 
اعتمــاد و حــس همیــاری در جهــت مشــارکت فکــری و عملیاتــی بیشــینه اعضــا شــکل بگیــرد، تــا چنــان فضــای 
شــفافی بیــن اعضــا و هیئــت مدیــره فراهــم شــود کــه همــگان خــود را صاحــب و در عیــن حــال پاســخگوی 

عملکــرد انجمــن بداننــد و تــا جــای ممکــن ســایه بخشــی  نگــری و انشــقاق از ایــن جمــع دور گــردد. 
در خصــوص تنظیــم روابــط بــا ســایر تشــکلها، بایــد فضــای فراجناحــی و حرکــت در جهــت منافــع جمــع 
و تبییــن قــدرت صنــف و حفــظ منافــع همــه همــکاران و رشــد معقــول و متــوازن مبتنــی بــر شایســتگی 
ــته   ــه شایس ــور ارائ ــدرت؛ بمنظ ــای ق ــف  ه ــی طی ــز از بازیچگ ــیاری و پرهی ــا هوش ــراه ب ــری هم و دورنگ
تریــن خدمــات بــه جامعــه و کشــور عزیزمــان شــکل بگیــرد. میبایســت تنظیــم رفتارهــا بــر اســاس نــگاه 
ــا نهادهــا و ســازمانها  ــه نتیجــه ســخنها و تعامــات ب ــی دور و در نتیجــه ژرف  نگــری ب ــه افقهــای متعال ب
ــن و  ــا چندی ــه ب ــورد انتظــار باشــد. از مســئولی ک ــان در شــان م ــزد آن ــف ن ــار صن ــا اعتب ایجــاد شــود ت

ــوان داشــت؟ ــر هســتند چــه انتظــار همراهــی می ت ــب یکدیگ ــا در حــال تخری ــه دائم ــد تشــکل ک چن
ــان  ــان و ادبیــات خــود آن ــا زب ــا نهادهــای حاکمیتــی ، اوال مناســب اســت کــه ب ــط ب در خصــوص تنظیــم رواب
ســخن رود و بــا تــوان هرچــه تمامتــر ایــن نــکات تفهیــم گــردد کــه موفقیت هــای بــزرگ آنــان در گــرو تعامــل 
ــر اســت  ــان امکان پذی ــه آن ــق ب ــر همــکاران صنــف و تشــکلهای متعل هرچــه بیشــتر و جلــب مشــارکت افزون ت
تــا بــا درک درســت  تــر و عمیــق  تــری از واقعیــات حاکــم بــر بــازار و نظــام ســامت ، راهبردهــا و نقشــه  راه هــا 
و برنامه هــای عملیاتــی و تاکتیکهــا و تکنیکهــای مواجهــه بــا چالشــها را طراحــی نماینــد و بداننــد کــه ضمانــت 

اجرایــی و پایــداری ایــن کارهــا در گــرو هرچــه نزدیکتــر ایــن تعامــل اســت.
ــاز تنظیمــی در جهــت شناســایی هــر چــه  ــا جهــان خــارج از نظــام ســامت، ب ــط ب ــم رواب در خصــوص تنظی
ــی و  ــی، مال ــانی، فن ــع انس ــم از مناب ــور – اع ــارج کش ــل و خ ــود در داخ ــیلهای موج ــات و پتانس ــتر امکان بیش
تجــاری - و ایجــاد ارتباطــات در راســتای امــکان دسترســی و بهره بــرداری از آنهــا؛ بمنظــور تحــول زیرســاختی 
جهــت تســریع در رشــد ایــن صنعــت و ایــن صنــف و ارتقــاء  جایــگاه کشــور عزیزمــان در ایــن حــوزه در جهــان 

مــورد انتظــار اســت.
و در پایــان از اعضــاء هیئــت مدیــره نخبــه انجمــن انتظــار میــرود در جهــت جامعیــت هرچــه بیشــتر ایــن جمــع 
ــای  ــن حــوزه، گامه ــران ای ــان صنعتگ ــی بیشــتر در می ــزون اعضــاء بمنظــور و هم افزای ــق روزاف و احســاس تعل
عملیاتــی و موثــر بردارنــد تــا چنــان اتمســفری ایجــاد شــود کــه انــدک تولیــد نمایــان هــم بــه اصــاح خــود و 
مجموعــه  شــان اهتمــام ورزنــد و از فضــای معکــوس فعلــی بــه دنیــای شــاداب و پویــا در ایــن حــوزه برســیم. 
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انتخابــات دوازدهمیــن دوره هیئــت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان بعــد از ظهــر روز یکشــنبه 26 
ــا حضــور و اســتقبال 70 درصــد اعضــاء  دی مــاه و در حالــی کــه بــارش بــرف تهــران را ســپیدپوش کــرده بــود، ب
ایــن انجمــن در محــل ســالن گنفرانــس شــماره یــک نمایشــگاه بیــن المللــی برگــزار و در نوبــت اول بــه حــد نصــاب 

رســید.
مجمــع بــا اعــام نماینــده وزارت کار و دعــوت مجمــع از آقایــان دکتــر مــه، دکتــر نوایــی، مهنــدس فاتــی، مهنــدس 

آقایــی و مهنــدس عــرب بــه عنــوان هیئــت رئیســه مجمــع آغــاز بــه کار نمــود.
مطابــق دســتور جلســه مجمــع، ابتــدا آقــای دکتــر روحــی، رئیــس هیئــت مدیــره گــزارش عملکــرد هیئــت مدیــره 

                                گزارش یک میثاق: مجمع انتخاباتی انجمن 

دوره یازدهــم را ارائــه کردنــد. گفتنــی اســت ایــن گــزارش بــه صــورت یــک کتابچه 
ــدو ورود در اختیــار حاضریــن قــرار گرفــت. ســپس  ــود و در ب نیــز تهیــه شــده ب
خانــم مهنــدس قاســمی، دبیــر انجمــن نیــز در خصــوص عملکــرد هیئــت مدیــره 
ــراد  ــود را ای ــخنرانی خ ــن س ــردی انجم ــعه راهب ــند اول توس ــم و س دوره یازده

داشــتند.
گــزارش خزانــه دار نیــز توســط آقــای دکتــر شــاهمرادی خزانــه دار هیئــت مدیــره 
دوره یازدهــم قرائــت گردیــد و بــه تصویــب مجمــع رســید. نهایتــاً آقــای مهنــدس 
عــرب بــه عنــوان بــازرس هیئــت مدیــره دوره یازدهــم گــزارش خــود را ارائــه و بــه 

ــب مجمع رســاندند. تصوی
ــر  ــی ه ــدای بازرس ــره و 2 کاندی ــت مدی ــدای هیئ ــدی، 17 کاندی ــش بع در بخ
کــدام در زمــان مســاوی، رویکــرد، اهــداف و برنامــه هــای خــود را بــرای حاضریــن 

تشــریح کردنــد و ســپس بــدون وقفــه فرآینــد اخــذ آراء آغــاز گردیــد.
بعــد از یــک اســتراحت کوتــاه و پذیرایــی عصرانــه انجمــن، مهــر و مــوم صنــدوق 

رأی گیــری توســط هیئــت رئیســه بــاز شــد و قرائــت آراء آغــاز گردیــد.
نتیجه آراء به شرح ذیل می باشد:

1. مهندس مریم قاسمی با کسب 110 رأی
2. دکتر مجید روحی با کسب 92 رأی

3. مهندس محمدرضا ضیائی با کسب 77 رأی
4. دکتر جلیل سعیدلو با کسب 63 رأی
5. مهندس امین ساکی با کسب 62 رأی

6. مهندس عبداهلل مستعلی پور با کسب 61 رأی
7. دکتر نوذر مرتضوی با کسب 54 رأی

اعضاء علی البدل:
8. مهندس الهه یزدانی با کسب 49 رأی
9. دکتر حسن اطیابی با کسب 46 رأی

10. مهندس سید محمود مفیدی شمیرانی با کسب 37 رأی
بازرس اصلی:

دکتر خسرو حیدری با کسب 71 رأی
بازرس علی البدل:

 مهندس مصطفی ریاحی با کسب 55 رأی

ــد کــه بســیار هوشــمندانه  ــا حضــور گــرم خــود نشــان دادن اعضــاء انجمــن ب
از جایــگاه ویــژه ی تشــکل خــود آگاه هســتند و مــی داننــد بــرای بــه 
ثمــر رســیدن اهــداف صنعــت کشــور بایــد تشــکلی متحــد و همــدل داشــته 

ــند. باش
انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات و ملزومــات پزشــکي، 
ــن  ــی از ای ــدر دان ــار دیگــر ضمــن ق ــي ب دندانپزشــکي، آزمایشــگاهي و داروی
ــه  ــر چ ــی ه ــرای تعال ــود را ب ــاش خ ــام ت ــی دارد تم ــام م ــتگی اع همبس
بیشــتر ایــن صنعــت بــه کار خواهــد گرفــت و لحظــه ای بــرای احقــاق 

ــت. ــد نشس ــا نخواه ــدگان از پ ــوق تولیدکنن حق
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اتحــاد بــی بدیــل در مجمــع انتخاباتــی انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکننــدگان تجهیــزات پزشــکی، دندانپزشــکی، آزمایشــگاهی و دارویــی

MAIN REPORT



نــوآوری و  بیســت و یکمیــن رویــداد »یکشــنبه  های صادراتــی« صنــدوق 
ــات  ــور هی ــا حض ــاری ب ــال ج ــاه س ــان م ــنبه 23 آب ــح روز یکش ــکوفایی صب ش
ــا  ــا و ب ــور کنی ــکی از کش ــزات پزش ــوزه دارو و تجهی ــاوری در ح ــاری و فن تج
همــکاری انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات و ملزومــات 
ــاوره و  ــه مش ــور ارائ ــه منظ ــی، ب ــگاهی و داروی ــکی، آزمایش ــکی، دندانپزش پزش
مدیریــت صــادرات محصــوالت دانــش بنیــان در محــل صنــدوق نــوآوری برگــزار 

شــد.
کلینیــک مدیریــت صــادرات دانــش بنیــان، بــرای توســعه بــازار محصــوالت دانش 
بنیــان و آشــنایی بیشــتر شــرکت های دانــش بنیــان بــا فرصت هــا و چالش هــای 
حضــور در بازارهــای بین المللــی، رویــداد »یکشــنبه های صادراتــی« را به صــورت 

هفتگــی برگــزار می کنــد.
در ایــن رویــداد یــک هیــات تجــاری از بازارهــای هــدف تجــاری بــا شــرکت های 
ــدار می کننــد و ضمــن آشــنایی  ــن دی ــان به صــورت حضــوری و آنای ــش بنی دان
بــا توانمندی هــای شــرکت های دانــش بنیــان در هــر حــوزه، امکانــات و 
فرصت هــای حضــور آنهــا در بــازار کشــور هــدف را تشــریح و بررســی می کننــد.

دکتــر علــی وحــدت، رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در بیســت و یکمیــن 
رویــداد »یکشــنبه های صادراتــی« بــا موضــوع پذیــرش هیــات تجــاری و فنــاوری 
ــروز در  ــه ام ــان اینک ــا بی ــزات پزشــکی، ب ــا در حــوزه دارو و تجهی از کشــور کنی
ــت،  ــده اس ــکیل ش ــاوری تش ــش و فن ــدوق  پژوه ــور صن ــتان های کش ــه اس هم
ــادرات  ــی ص ــوزه تخصص ــز در ح ــال نی ــای فع ــن صندوق ه ــی از ای ــت: یک گف

ــد. ــت می کن فعالی
ــش  ــه شــرکت های دان ــوآوری ب ــی صنــدوق ن ــه خدمــات صادرات ــا اشــاره ب وی ب
بنیــان افــزود: مــا ســعی کردیــم تــا ابزارهایــی را بــرای صــادرات ایــن شــرکت ها 
فراهــم آوریــم و البتــه ســازمان توســعه تجــارت ایــران و وزارت امــور خارجــه نیــز 
ــا  ــی فرصت ه ــب معرف ــادرات در قال ــوزه ص ــا در ح ــا م ــی ب ــای خوب همکاری ه

داشــتند کــه امیدواریــم ایــن فرصت هــا موجــب جهــش در ایــن حــوزه شــود.
ــی  ــتار تشــکیل کارگروه ــه خواس ــکوفایی در ادام ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
میــان ایــن صنــدوق بــا ســازمان توســعه تجــارت ایــران در حــوزه صــادرات شــد 
ــن حــوزه اســتفاده شــود  ــوآوری در ای ــدوق ن ــت صن ــا هرچــه بیشــتر از ظرفی ت
ــای  ــران، ابزاره ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــار س ــم در کن ــا می توانی ــزود: م و اف

ــم. ــی کنی ــی و آن را عملیات ــادرات را معرف ــترش ص ــی گس عملیات
وحــدت در ادامــه بــا اشــاره بــه اســتفاده صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از همــه 
بازیگــران اکوسیســتم نــوآوری کشــور بــرای تامیــن مالــی حــوزه دانــش بنیــان در 
ــا تخصــص دارد  ــا بانک ه ــوآوری در حــوزه همــکاری ب ــدوق ن کشــور گفــت: صن
و تنهــا نهــادی اســت کــه در دولــت، از ظرفیــت تبصــره 16 قانــون بودجــه ســال 

جــاری در همــکاری بــا شــبکه بانکــی کشــور اســتفاده کــرده اســت.
ــه عنــوان پیشــنهاد ســازمان توســعه تجــارت در  وی در ادامــه اعتبــار خریــدار ب
حــوزه دانــش بنیــان را عملیاتــی دانســت و گفــت: توســعه صــادرات شــرکت های 
دانــش بنیــان بــه نســبت صنایعــی کــه بــه صــورت ســنتی فعالیــت دارنــد، ارزش 

ــد. ــزوده ایجــاد می کن اف
ــال 97  ــاه س ــرد: از آذرم ــان ک ــکوفایی خاطرنش ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
ــعه  ــاوره، توس ــای مش ــوض در حوزه ه ــات باع ــره خدم ــش از 15 فق ــون بی تاکن
بــازار، آمــوزش مشــاوره، مالکیــت فکــری و... بــه شــرکت های دانــش بنیــان ارائــه 

کرده ایــم.

ــان در  ــش بنی ــرکت های دان ــور ش ــوآوری از حض ــدوق ن ــوض صن ــت باع حمای
ــی ــگاه خارج 183 نمایش

ــدوق  ــاون توســعه صن ــر، مع ــر ســیاوش ملکی ف ــز دکت ــداد نی ــن روی ــه ای در ادام
ــن صنــدوق اشــاره کــرد و  ــی ای ــه بســته خدمــات صادرات ــوآوری وشــکوفایی ب ن
گفــت: ایــن بســته خدماتــی از ســه بخــش توانمندســازی صادراتــی، شبکه ســازی 
صادراتــی و تامیــن مالــی صادراتــی تشــکیل شــده اســت. توانمندســازی صادراتــی 
ــی و  ــای تخصص ــتانداردها و مجوزه ــی، اس ــاوره صادرات ــوزش و مش ــامل آم ش

صادراتــی و حفاظــت از مالکیــت فکــری اســت.
وی افــزود: شبکه ســازی صادراتــی نیــز شــامل حمایــت از حضــور مســتقل و نیــز 
حضــور شــرکت های دانــش بنیــان در پاویــون نمایشــگاه های خارجــی، حمایــت 
ــور  ــی، حض ــگاه های دائمی خارج ــان در نمایش ــش بنی ــرکت های دان ــور ش از حض
شــرکت ها در رویدادهــای »یکشــنبه های صادراتــی« و اعطــای کمک هــای 

توســعه ای اســت.
ــدازی  ــی صادراتــی هــم شــامل راه ان ملکی فــر تصریــح کــرد: خدمــت تامیــن مال
ــابه،  ــای متناظر/مش ــا نهاده ــترک ب ــر مش ــرمایه گذاری خطرپذی ــای س صندوق ه
ــهیات و  ــواع تس ــب ان ــی در قال ــای صادرات ــرکت ها و پروژه ه ــی ش ــن مال تامی
ســرمایه گــذاری، اعطــای تســهیات نمونه ســازی، اعطــای تســهیات راه انــدازی 

خــط مونتــاژ در خــارج از کشــور و اعطــای تســهیات جایــزه صادراتــی اســت.
ــزود: در ســال جــاری بیــش از  ــوآوری و شــکوفایی اف معــاون توســعه صنــدوق ن
چهــار هــزار درخواســت آمــوزش از ســوی شــرکت های دانــش بنیــان در بخــش 
ــزار  ــن شــرکت ها برگ ــرای ای ــز ب توانمندســازی داشــتیم. 150 دوره آموزشــی نی

ــوده اســت. ــه صــورت باعــوض ب ــم کــه همگــی ب کرده ای
وی ادامــه داد: همچنیــن از ابتــدای ســال تاکنــون 3.2 میلیــارد تومــان از 
ــورت  ــه ص ــی ب ــتانداردهای صادرات ــذ اس ــرای اخ ــان ب ــش بنی ــرکت های دان ش

باعــوض حمایــت کرده ایــم.
ــت  ــت از مالکی ــوآوری از حفاظ ــدوق ن ــای صن ــه حمایت ه ــه ب ــر در ادام ملکی ف
ــامل  ــوزه ش ــن ح ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــان اش ــش بنی ــرکت های دان ــری ش فک
ــقف 20  ــا س ــا ت ــد هزینه ه ــت )75 درص ــض پتن ــل نق ــت و تحلی ــل پتن تحلی
ــد  ــا 90 درص ــور )85 ت ــارج از کش ــراع خ ــت اخت ــال(، ثب ــان در س ــون توم میلی
هزینه هــا تــا ســقف 200 میلیــون تومــان در ســال(، ثبــت نشــان تجــاری خــارج 
از کشــور )85 درصــد هزینه هــا تــا ســقف 100 میلیــون تومــان در ســال( و ثبــت 
ــون  ــا ســقف 100 میلی ــا ت طــرح صنعتــی خــارج از کشــور )85 درصــد هزینه ه

تومــان در ســال( اســت.
ــزود: از ابتــدای ســال بیــش از  ــوآوری و شــکوفایی اف معــاون توســعه صنــدوق ن
ــه PCT و 8  ــت 16 تقاضانام ــرای ثب ــوض ب ــت باع ــان حمای ــون توم 700 میلی

ــته ایم. ــی داش ــراع خارج اخت
ــف  ــای مختل ــی در حوزه ه ــگاه خارج ــال 183 نمایش ــه امس ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن  در  حضــور  هزینه هــای  درصــد   70 کــه  می شــود  برگــزار  فنــاوری 
ــن  ــوض تامی ــورت باع ــه ص ــان ب ــون توم ــقف 120 میلی ــا س ــگاه ها را ت نمایش
می کنیــم، اظهــار کــرد: ســقف حمایتــی صنــدوق جهــت حضــور دانــش بنیان هــا 
ــان و  ــون توم ــقف 150 ملی ــا س ــا ت ــد هزینه ه ــگاه ها 90 درص ــون نمایش در پاوی
ــا ســقف 120  ــرای حضــور در نمایشــگاه دائمی خارجــی 70 درصــد هزینه هــا ت ب

ــان اســت.  ــون توم میلی
ــگاه  ــان در 16 پای ــش بنی ــرکت دان ــر از 215 ش ــال حاض ــت: در ح ــر گف ملکی ف

 »یکشنبه  های صادراتی« 

21مین رویداد
ــم. ــت می کنی ــه از آن حمای ــد ک ــور دارن ــی حض صادرات

معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در پایــان بــا اشــاره بــه برنامــه ایــن 
صنــدوق بــرای اعــزام هیــات تجــاری و فنــاوری از ایــران بــه مقصــد کشــورهای 
مختلــف و نیــز میزبانــی از هیات هــای تجــاری خارجــی گفــت: در ســال جــاری 
1770 شــرکت دانــش بنیــان را در قالــب هیــات تجــاری بــه کشــورهای مختلــف 
ــنبه های  ــداد »یکش ــرکت در روی ــش از 1300 ش ــن بی ــم و همچنی ــزام کردی اع

ــد. ــه صــورت آنایــن و حضــوری شــرکت کرده ان صادراتــی« ب
اولویــت ســازمان توســعه تجــارت ایــران، تخصیــص وام هــای کــم بهــره بــه حــوزه 

دانــش بنیــان اســت
ــداد »یکشــنبه های صادراتــی«، علیرضــا پیمــان  در ادامــه بیســت و یکمیــن روی
ــا بیــان  ــران ب ــر صمــت و رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ای پــاک، معــاون وزی
اینکــه مــا در وزارت صمــت توجــه ویــژه ای بــه صــادرات داشــتیم و نقشــه راهــی 
ــم، گفــت: چشــم انداز  ــرای افزایــش صــادرات غیــر نفتــی کشــور پیــدا کردی را ب
مــا در افــق 1404 افزایــش دو برابــری صــادرات غیرنفتــی بــه میــزان 35 
میلیــون دالر اســت کــه ایــن افزایــش صــادرات بــه صــورت کشــوری و کاالیــی 

ــت.  ــده اس ــدی ش بخش بن
وی افــزود: زنجیره هــای ارزشــی و حمایــت از محصــوالت نهایــی در کنــار 

ــت. ــم اس ــان مه ــش بنی ــوزه دان ــام و ح ــوالت خ محص
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران تصریــح کــرد: صــادرات فــوالد و 
ــت،  ــوردار اس ــع ارزان برخ ــه از مناب ــوری ک ــرای کش ــیمی  ب ــوالت پتروش محص
ــد. ــور باش ــای کش ــر مزای ــی ب ــادرات مبتن ــی و ص ــادرات رقابت ــد ص نمی توان
ــه اینکــه وقتــی وارد فضــای خدماتــی فنــی  ــا اشــاره ب پیمــان پــاک در ادامــه ب
و مهندســی و حوزه هایــی می شــویم کــه زنجیــره ارزش ایجــاد می کننــد و 
ــداری برخــورداری می شــویم، بیــان کــرد:  دانــش بنیــان می شــوند از مزیــت پای
ــم،  ــع ســنگ معــدن برخورداری ــرژی ارزان قیمــت و مناب ــا از ان ــا وقتــی کــه م ت
می توانیــم بــه دنبــال صــادرات باشــیم، امــا اگــر منابــع مــا همچــون فــوالد دچــار 

ــا مشــکل مواجــه می شــویم.  ــه شــود، در حــوزه صــادرات ب ــواد اولی ــود م کمب
ــی شــرکت های  ــش فن ــان را دان ــش بنی ــی حــوزه دان ــت رقابت ــه مزی وی در ادام
فعــال در آن اعــام کــرد و گفــت: در حــوزه دارو و تجهیــزات پزشــکی از 
پتانســیل های خوبــی در کشــور برخورداریــم کــه متاســفانه در ســال های 
ــی  ــای کرونای ــا و ممنوعیت ه ــدات ارزی، محدودیت ه ــطه تعه ــه واس ــته ب گذش
ــن  ــع ای ــا رف ــد ب ــم در دوره جدی ــه امیدواری ــت ک ــده اس ــاد ش ــی ایج و... موانع
و  فنــی  بخــش صــادرات، خدمــات  از  ویــژه  محدودیت هــا و حمایت هــای 

ــم. ــش دهی ــوزه را افزای ــن ح ــش ای ــان، نق ــش بنی ــی و دان مهندس
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران اعتبــار خریــدار در حــوزه دانــش بنیــان و 
خدمــات فنــی و مهندســی را از اولویت هــای ایــن ســازمان اعــام کــرد و افــزود: 
ایــن اعتبــار خریــدار در حــوزه دانــش بنیــان و خدمــات فنــی و مهندســی قابــل 
ــدار  ــار خری ــوان اعتب ــه عن ــارد دالری را ب ــک میلی ــدد ی ــا ع ــت. م ــتفاده اس اس
داشــتیم کــه در ســال های گذشــته بــه ایــن مهــم توجــه نشــده اســت امــا ایــن 

ــه عنــوان وام ارزی ارزان قیمــت مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. ــد ب رقــم می توان
ــای  ــی بنگاه ه ــن مال ــوزه تامی ــکوفایی در ح ــوآوری و ش ــدوق ن ــش صن وی نق
کوچــک و متوســط حــوزه دانــش بنیــان را مثبــت ارزیابــی کــرد و گفــت: یکــی 
ــان اســت  ــش بنی ــه حــوزه دان ــا تخصیــص وام هــای کم بهــره ب از اولویت هــای م

کــه ایــن موضــوع در وزارت صمــت مطــرح شــده اســت.
ــزاری  ــوز برگ ــدور مج ــادرات، ص ــت ص ــدوق ضمان ــزار صن ــه اب ــاک س ــان پ پیم
نمایشــگاه ها و تعامــات بــا ســایر کشــورها و دفتــر مســتقر صــادرات در 
ــرای گســترش  ــران ب ســایر کشــورها را از ابزارهــای ســازمان توســعه تجــارت ای
ــش  ــه در حــوزه دان ــون دالر ضمانت نام ــزود: 30 میلی ــرد و اف ــام ک صــادرات اع
ــو  ــا حــوزه نان ــط ب ــارد دالر مرتب ــم 10 میلی ــن رق ــه از ای ــان صــادر شــده ک بنی
ــوژی اســت و بایــد درنظــر داشــت کــه در ایــن بخــش، نقــش صنــدوق  و تکنول

ــم اســت.  ــوآوری مه ن
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــه رایزنــان بازرگانــی جمهــوری اســامی 
ــش  ــد حــوزه دان ــا بای ــت رایزن ه ــت: اولوی ــرد و گف ــاره ک ــایر کشــورها اش در س
ــن  ــیاری بی ــات بس ــه تعام ــد و البت ــی باش ــی و مهندس ــات فن ــان و خدم بنی

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــاوری ص ــی  و فن ــت علم ــا و معاون رایزن ه
وی، کشــور کنیــا را یکــی از دروازه هــای اصلــی صادراتــی ایــران در شــرق آفریقــا 
اعــام کــرد و افــزود: مــا بایــد بــه خطــوط دریایــی در بحــث لجســتیک در ســایر 
کشــورها و کشــت فرازمینــی در شــرق آفریقــا توجــه ویژه ای داشــته باشــیم.رئیس 
ــن ســازمان  ــن ای ــان تاکیــد کــرد کــه ای ــران در پای ســازمان توســعه تجــارت ای

ــرای حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان آمادگــی الزم را دارد. ب
ــم قاســمی، رئیــس  ــر روحــی و مهنــدس مری ــز ، دکت ــداد نی ــن روی ــه ای در ادام
و دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان بــه معرفــی ظرفیت هــای 
ــز  ــتانی و نی ــی بیمارس ــواد مصرف ــکی و م ــزات پزش ــوزه تجهی ــورمان در ح کش
ــن  ــد. همچنی ــا پرداختن ــه کنی ــکی ب ــوزه پزش ــادرات ح ــای ص ــان فرصت ه بی
ــی  ــه معرف ــب ب ــا ط ــکی آت ــای پزش ــی فناوری ه ــس کمپان ــورو، رئی ــن وام جی
هیئــت تجــاری کنیــا و تشــریح بــازار کنیــا در حــوزه تجهیــزات پزشــکی و دارو 
و معرفــی فرصت هــای تجــاری بیــن دو کشــور پرداخــت و بنــی عامریــان، مدیــر 
ــزات  ــوزه تجهی ــه در ح ــن خان ــات ای ــز خدم ــا نی ــران در کنی ــوآوری ای ــه ن خان

ــرد. پزشــکی را تشــریح ک
ــی«  ــداد »یکشــنبه های صادرات ــن روی ــی اســت، در حاشــیه بیســت و یکمی گفتن
ــوزه دارو و  ــا در ح ــاوری از کشــور کنی ــاری و فن ــات تج ــرش هی ــا موضــوع پذی ب
تجهیــزات پزشــکی، رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، رئیــس ســازمان توســعه 
ــزات  ــوزه دارو و تجهی ــگاه ح ــداد از نمایش ــران در روی ــز حاض ــران و نی ــارت ای تج
ــوآوری  ــدوق ن ــان در محــل صن ــش بنی ــا حضــور 12 شــرکت دان ــه ب پزشــکی ک
 B2B تشــکیل شــده بــود، بازدیــد کردنــد. در حاشــیه ایــن رویــداد نیــز جلســات

ــزار شــد. ــی برگ ــی و تجــار کنیای ــان ایران ــش بنی ــان شــرکت های دان می
ــت  ــاه، هیئ ــان م ــورخ 25 آب ــنبه م ــه ش ــن نشســت، روز س ــرو ای ــن پی همچینی
کنیایــی در معیــت دبیــر انجمــن، خانــم مهنــدس قاســمی بــه بازدیــد از خطــوط 
ــاد  ــده مســتقر در شــهرک شــمس آب ــای تولیدکنن ــدی برخــش شــرکت ه تولی

اســتان تهــران پرداختنــد.
در نهایــت نیــز یــک تفاهــم نامــه ســه جانبه فــی مابیــن کنسرســیوم اَویتــل کنیا، 
ــدگان و  ــش و انجمــن تولیدکنن ــت صــادرات هوشــمند کاران دان شــرکت مدیری
ــه امضــا رســید. از مهــم تریــن مفــاد ایــن  صادرکننــدگان تجهیــزات پزشــکی ب
تفاهــم نامــه می تــوان بــه همــکاری جهــت تســهیل تجــارت بیــن دو کشــور در 
ــال  ــرای انتق ــکاری ب ــا و هم ــتان ه ــز بیمارس ــکی، تجهی ــزات پزش ــه تجهی زمین
فنــاوری و ســاخت مشــترک تجهیــزات پزشــکی در هــر دو کشــور اشــاره کــرد.
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دیدار رهبر فرزانه انقالب
 با جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعت

رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح یکشــنبه 10 بهمن مــاه، در دیــدار جمعــی از تولیدکننــدگان و 
فعــاالن صنعتــی، کارآفرینــان و فعــاالن اقتصــادی را افســران، و کارگــران را رزمنــدگان بــا اخــاص 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد و ب ــکا خواندن ــا امری ــادی ب ــگ اقتص ــل جن ــدس در مقاب ــاع مق ــای دف ــا صف و ب
ســخنان صریــح مســئوالن امریــکا دربــاره شکســت خفت بــار آنهــا در ایــن نبــرد ســنگین افزودنــد: 
مســئوالن پرتــاش بــا »ایجــاد ســند نقشــه راهبــردی صنعتــی« و »مدیریــت، هدایــت، نظــارت و 
حمایــت از تولیــد« مســیر کاهــش و رفــع آســیب ها و »شــتاب گرفتــن تولیــد، اشــتغال و پیشــرفت 

کشــور« را بــا تــاش بیشــتر ادامــه دهنــد تــا آثــار ایــن رونــد در زندگــی مــردم نمایــان شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، توجــه مســئوالن دولتــی را بــه نکاتــی کــه تولیدکننــدگان و صنعتگران 
ــردم از  ــاع م ــه اط ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــتند و ب ــروری دانس ــد ض ــان کردن ــروز بی ــدار ام در دی
موفقیت هــای فعــاالن اقتصــادی از زبــان خــود ایــن افــراد،  بــرای مقابلــه بــا جنــگ روانــی دشــمن 
مفیــد اســت، گفتنــد: البتــه اگــر در ایــن 10 ســال مســئوالن بــا تولیدکننــدگان همراهــی بیشــتری 

ــد. ــتر می ش ــا بیش ــر، و موفقیت ه ــیب ها کمت ــد، آس ــی کردن م
رهبــر انقــاب، تولیــد را »جهــاد« خواندنــد و افزودنــد: ایســتادگی تولیدکننــدگان در مقابــل حملــه 
بــه اقتصــاد و تــاش دشــمن بــرای ممانعــت از فــروش نفــت و گاز، قطــع منابــع ارزی و برنامه ریــزی 

بــرای مسدودســازی مبــادالت خارجــی ایــران، در واقــع جهــاد و از بزرگتریــن عبادتهــا اســت.
ــا تأکیــد بــر اینکــه طراحی هــای دشــمن بــرای فتــح ســنگر تولیــد بــا شکســت مواجــه  ایشــان ب
شــد، خاطرنشــان کردنــد: در ایــن تهاجــم بــه اقتصــاد کشــور، در معیشــت مــردم مشــکاتی بــه 
 وجــود آمــد، امــا تولیــد بــه زانــو درنیامــد و ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریــکا چنــد روز پیــش 

صراحتــاً اعــام کــرد کــه سیاســت فشــار حداکثــری بــه شکســت خّفت بــار آمریــکا منجــر شــد.
ــه ای  ــه را زمین ــد ماه ــال خودشــان چن ــه خی ــا فروپاشــی اقتصــادِی ب ــد: آنه ــر انقــاب گفتن رهب
بــرای تحقــق مقاصــد سیاســِی شــوم مــی دانســتند امــا پــس از ده ســال، ســنگر تولیــد و اقتصــاد 
ــران و  ــوان افس ــه  عن ــادی ب ــاالن اقتص ــدگان و فع ــه تولیدکنن ــت ک ــا اس ــداهلل پابرج ــور بحم کش
کارگــران بــه  عنــوان رزمنــدگان ایــن جهــاد مقــدس، شــریک و عامــل اصلــی ایــن افتخــار هســتند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای گفتنــد: همانگونــه کــه ســال گذشــته اعــام شــد اقتصــاد کشــور بــرای 
ــش  ــد جه ــی و خارجــی، نیازمن ــای داخل ــل تکانه ه ــدن در مقاب ــیب ندی ــور از مشــکات و آس عب
ــدار،  ــتغال پای ــون اش ــادی همچ ــاخص های اقتص ــود ش ــا بهب ــد ب ــش تولی ــرا جه ــت زی ــد اس تولی
رونــق صــادرات، درآمــد ارزی و کاهــش نــرخ تــورم را بــه دنبــال دارد و اســتقال اقتصــادی را کــه 

ضامــن عــزت و امنیــت ملــی و افزایــش اعتمــاد بــه  نفــس ملــی اســت، بــه دنبــال مــی آورد.
ــاره ظرفیت هــای  ــادآوری ســخنان همــه صاحبنظــران داخلــی و خارجــی درب ــا ی رهبــر انقــاب ب
ــن  ــوز از ای ــاش و دلس ــد، پرت ــران کارآم ــر مدی ــد: اگ ــران گفتن ــترده ای ــات گس ــراوان و امکان ف

ــد. ــد ش ــاوت خواه ــر متف ــن براب ــع چندی ــاً وض ــد، یقین ــح کنن ــتفاده صحی ــا، اس ظرفیت ه
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تکــرار تأکیــد همیشــگی  شــان مبنــی بــر »پرهیــز از شــرطی کــردن 
ــان  ــت خودم ــارش در دس ــه اختی ــائلی ک ــه مس ــا ب ــدن فعالیت ه ــف مان ــور و متوق ــاد کش اقتص
نیســت«، افزودنــد: در همیــن مــدت ده ســال نیــز، بنگاههــا و تولیدکنندگانــی بوده انــد کــه منتظــر 
ــل  ــه نمونه هــای موفقــی تبدی ــا کار و تــاش، ب ــد و ب ــج مذاکــرات نماندن ــم و نتای برداشــتن تحری

شــدند.
ایشــان البتــه آمارهــای کان اقتصــادِی دهــه 90 را حقــاً و انصافــاً ناخرســند کننــده خواندنــد و بــا 
اشــاره بــه آثــار اینگونــه مســائل در زندگــی مــردم گفتنــد: آمــار و میــزان »رشــد تولیــد ناخالــص 
ــین آالت و  ــن ماش ــکن، تأمی ــی، مس ــد نقدینگ ــورم، رش ــور، ت ــرمایه در کش ــکیل س ــی، تش داخل
مســائل مشــابه«، اصــًا خرســند کننــده نیســت و ضربــه بــه معیشــت مــردم کــه مــدام از آن ابــراز 

ــات دارد. ــن مســائل و واقعی ــم ریشــه در همی ــی می کنی نگران
ــه  ــت بلک ــم نیس ــرف تحری ــکات، ِص ــن مش ــی ای ــل اصل ــد: عام ــد کردن ــاب تأکی ــر انق رهب
تصمیم گیری هــای غلــط یــا کم کاری هــا، باعــث بخــش مهمــی از مشــکات بــوده اســت.

ایشــان بــا اشــاره بــه اهمیــت و اســتفاده حداکثــری ایشــان از مشــاوره های متخصصــان و 
ــرای اجــرای  ــای صاحبنظــران ب ــری از دیدگاهه ــا بهره گی ــد همــه مســئوالن ب کارشناســان، گفتن
کامــل توصیه هــای قبــًا بیــان شــده، همــت کننــد کــه هدایــت، نظــارت و حمایــت از تولیــد بــه 
جــای دخالــت دولــت، بهبــود محیــط کســب و کار، انضبــاط مالــی، رفــع موانــع تولیــد، آسان ســازی 
ــرای  ــویقی ب ــت های تش ــوز، سیاس ــدور مج ــد ص ــره واح ــاد پنج ــا، ایج ــوز فعالیت ه ــذ مج اخ
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ــارزه قاطــع و  ــی و مب ــع داخل ــت از صنای ــا فســاد، حمای ــارزه ب ــد، مب ــره تولی ــان کــردن زنجی ــد، دانش بنی فعالیت هــای مول
ــا اســت. ــه  ه ــن توصی ــه ای ــاق از جمل ــا قاچ ــه ب بی رحمان

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــه عنــوان نمونــه، مشــکل صــدور بخشــنامه های متعــدد را مثــال زدنــد و گفتنــد: از ســال 97 
تــا 1400، هــزار و پانصــد بخشــنامه فقــط دربــاره مســائل گمرکــی صــادر شــده اســت. فعــاالن اقتصــادی بــه کــدام یــک 

عمــل کننــد؟ اصــًا فرصــت هســت همــه را بخواننــد؟
ایشــان ســپس لــزوم ارتقــای کیفیــت کاالهــای تولیــد داخــل را مــورد تأکیــد قــرار دادنــد و افزودنــد: حمایت هــای عملــی 
و تبلیغاتــی از تولیــد داخلــی بایــد منجــر بــه ارتقــای کیفیــت محصــوالت و همچنیــن ارتقــای فنــاوری شــود. امــا متأســفانه 
در برخــی صنایــع بــه  ویــژه در صنعــت خــودرو بــه موضــوع کیفیــت توجــه نمی شــود و مــردم نیــز بحــق بــه آنهــا اعتــراض 

رند. دا
رهبــر انقــاب خاطرنشــان کردنــد: اگــر بــا وجــود فضــای حمایتــی از تولیــد داخــل، بــه جــای ارتقــای کیفیــت، قیمت هــا 
ــد، مســئله بــدی اســت. زیــرا نتیجــه همــه حمایت هــای دولتــی، بانکــی و جلوگیــری از رقابت هــای خارجــی،  افزایــش یاب

عمــًا منجــر بــه بــاال رفتــن قیمــت شــده اســت.
ــن  ــه از ای ــی ک ــت  های ــا وجــود حمای ــد: ب ــی گفتن ــوازم خانگ ــی ل ــدگان داخل ــه از برخــی تولیدکنن ــراز گای ــا اب ایشــان ب
تولیدکننــدگان شــد امــا گفتــه می شــود برخــی محصــوالت آنهــا تــا دو برابــر افزایــش قیمــت داشــته کــه نبایــد اینگونــه 

باشــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای یکــی دیگــر از موضوعــات مهــم در بخــش تولیــد را حمایــت از صنایــع اشــتغال آفرین برشــمردند 
و افزودنــد: بایــد در کنــار حمایــت از صنایــع اصلــی و مــادر، از صنایــع پاییــن  دســتی و اشــتغال  آفریــن نیــز حمایت هــای 
دولتــی و بانکــی انجــام شــود کــه پتروپاالیشــگاهها در ذیــل صنعــت نفــت و زنجیــره صنایــع پایین دســتِی صنعــت فــوالد، 

ــی از ایــن موضــوع هســتند. نمونه های
»توجــه ویــژه بــه دانش بنیــان شــدن صنایــع بــزرگ« از دیگــر نکاتــی بــود کــه رهبــر انقــاب بــه آن اشــاره کردنــد و گفتنــد: 
در ســالهای اخیــر هــزاران بنــگاه دانش بنیــاِن کوچــک و متوســط به وجــود آمــده اســت امــا در مــورد دانش بنیــان شــدن 
ــان خوش اســتعداد اســتفاده شــود؛  ــزرگ غفلــت شــده اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه از توانایــی و دانــش جوان صنایــع ب
همان طــور کــه در هــر جایــی، از واکســن کرونــا تــا موشــک نقطــه زن کــه بــه جوانــان اعتمــاد و از آنهــا کار خواســته شــد، 

واقعــاً درخشــیدند. 
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه بــه طــور کلــی بــا اســتفاده از شــرکتهای خارجــی مخالــف نیســتم، خاطرنشــان کردنــد: معتقــدم 
ــد.  ــرآورده کنن ــزرگ همچــون نفــت ب ــع ب ــا را در صنای ــد نیازهــای م ــی  توانن ــی م ــد داخل ــان کارآم شــرکت های دانش بنی
بنابرایــن نبایــد تصــور شــود کــه ارتقــای فنــاوری در صنایــع گوناگــون فقــط منــوط بــه حضــور شــرکت های خارجــی اســت.
ــو، ســلولهای بنیــادی و زیســت فنــاوری نیــز  ــا اســتعداد مــا در زمینــه نان ــان ب ــد: جوان حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودن

ــد«. ــی می توان ــواِن ایران ــد »ج ــام داده و نشــان دادن ــای برجســته ای انج کاره
»مســئله هدایــت اعتبــار« نکتــه دیگــری بــود کــه رهبــر انقــاب بــه آن اشــاره کردنــد و گفتنــد: فاصلــه بیــن رشــد نقدینگــی 
و رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی، فاصلــه ای نجومــی و غیرقابــل قبــول اســت و مصــرف اعتبــارات بــه شــکلی اســت کــه ایــن 
انبــوه نقدینگــی تأثیــری در تولیــد نــدارد، در حالــی  کــه بایــد دولــت و بانــک مرکــزی بــه صــورت فعــال و بــا نظــارت جــدی، 

تســهیات دهِی بانکهــا را منــوط بــه هدایــت اعتبــار بــه ســمت تولیــد کننــد.

ــه کــردن کشــاورزی« را نیــز ضــروری دانســتند و  ایشــان »دانش بنیــان و فناوران
افزودنــد: کشــت گلخانــه ای قابــل توجــه اســت امــا بــا آن نمی تــوان کشــور را اداره 
کــرد و بــا توجــه بــه زمیــن، خــاک و آب موجــود در کشــور، بایــد بــا دانش بنیــان 
کــردن کشــاورزی و یافتــن الگــوی مصــرف بهینــه، از نابــودی خــاک و هدررفــت 

آب جلوگیــری و صرفــه  جویــی در آب را بــه صــورت جــدی دنبــال کــرد.
ــب ســند  ــه و تصوی ــزوم تهی ــر ل ــا تأکیــد مجــدد ب ــه ای ب ــت اهلل خامن حضــرت آی
ــی  ــم و قانون ــن ســند مه ــد: وجــود ای ــی کشــور، گفتن ــردی صنعت و نقشــه راهب
ــد و  ــت و آم ــا رف ــور ب ــی کش ــای صنعت ــراف برنامه ه ــری از انح ــب جلوگی موج

ــا خواهــد شــد.  ــر دولته تغیی
رهبــر انقــاب بــا تشــکر مجــدد از همــه دســت اندرکاران تولیــد، مســئوالن را بــه 
رفــع موانــع در ایــن زمینــه فراخواندنــد و افزودنــد: مســئوالن دولتــی حقیقتــاً در 
حــال تــاش هســتند و بایــد ایــن تــاش را به گونــه ای ادامــه دهنــد کــه آثــار آن 

بعــد از مــدِت نــه چنــدان طوالنــی، در زندگــی مــردم محســوس شــود.
ــای  ــاالن از بخش ه ــن از فع ــامی، 14 ت ــاب اس ــر انق ــخنان رهب ــش از س پی

ــد. ــود پرداختن ــای خ ــرات و دیدگاهه ــان نظ ــه بی ــد ب ــف تولی مختل
آقایان:

-   محمد خلج قاسم آبادی، فعال در حوزه کسب و کارهای دیجیتال
-   مجید حبیبی، فعال در حوزه باالدستی نفت و گاز

-   یوسف ابراهیمی، فعال در حوزه تولید و صادرات محصوالت گلخانه ای
-   امیرعبــاس اختراعــی رئیس هیئت مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیزات صنعتــی 

ــازی ــکل های ماشین س و تش
-   ایرج گابتونچی مدیرعامل سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

-    محسن کارگر پارسا جم، فعال در حوزه میکروالکترونیک
ــتانتره و  ــد کنس ــتخراج، تولی ــاف، اس ــوزه اکتش ــال در ح ــی فع ــان عتیق -    ایم

ــره ارزش ــل زنجی ــنگ آهن و تکمی ــه س گندل
ــدگان و  ــن تولیدکنن ــره انجم ــت مدی ــس هیئ ــر، رئی ــی نیاس ــد روح -    مجی
ــش  ــرکت دان ــل ش ــکی  و مدیرعام ــات پزش ــزات و ملزوم ــدگان تجهی صادرکنن

ــارس ــن پ ــا ف ــی کوش ــان مهندس بنی
ــای  ــت ها و جاذب ه ــواع کاتالیس ــد ان ــوزه تولی ــال در ح ــی فع ــن نوای -    حس

ــع ــاز صنای ــورد نی م
-    علی تقوی فر فعال در حوزه دام و طیور

-    مرتضی سلطانی فعال در حوزه فرآوری غات و تولید ماکارونی
-    عباس ابهری فعال در حوزه لوازم خانگی

-    مهدی یوسفی فر فعال در حوزه صنعت نساجی و پوشاک
-    و خانم مریم تاج آبادی ابراهیمی فعال در حوزه زیست فناوری

ــرای  ــا چهــار مرکــز تولیــدی ب ــری ب ــق ارتبــاط تصوی ــدار کــه از طری در ایــن دی
کارگــران آنهــا در حــال پخــش بــود، بــه بیــان ایــن نــکات و محورهــا پرداختنــد:
-    دســتاوردهای مهــم ناشــی از بومی ســازی اغلــب کاتالیســت  هــای مــورد نیــاز 

صنایــع کشــور در زمینــه خنثــی  ســازی تحریــم  هــا
ــا  ــد ب ــطه های زائ ــذف واس ــع کاال و ح ــام توزی ــکات نظ ــل مش ــکان ح -    ام

ــال ــاد دیجیت ــترش اقتص ــتفاده از گس اس
ــا وجــود تولیــد آنهــا در داخــل و  -    انتقــاد از واردات محصــوالت پروبیوتیــک ب

رتبــه بــاالی ایــران در زیســت  فنــاوری
-    پیشــنهاد ایجــاد فرماندهــی واحــد بــرای صــادرات بــه  عنــوان رکــن اساســِی 

افزایــش تولیــد و ارزآوری 
-    لزوم تمرکز بر گسترش صادرات خدمات فنی- مهندسی

ــاورزی و  ــدات کش ــش تولی ــه ای در افزای ــت گلخان ــم کش ــای مه -    ظرفیت ه
ــرف آب ــش مص کاه

ــعه  ــردن توس ــد ک ــور و هدفمن ــبی کش ــای نس ــایی مزیت ه ــرورت شناس -    ض
ــا ــر اســاس آنه ــی و ســرمایه  گــذاری ب صنعت

ــی در  ــوان داخل ــری از ت ــتفاده حداکث ــون اس ــف قان ــرای ضعی ــاد از اج -    انتق
ــازی ــین  س ــی و ماش ــزات صنعت ــه تجهی زمین

-    پیشــنهاد تأســیس پــارک علــم و فنــاوری و چنــد شــهرک علمــی در حــوزه 
میکروالکترونیــک

ــد  ــای ارزش تولی ــل زنجیره ه ــور تکمی ــه منظ ــردن واردات ب ــد ک -    ضابطه من
داخلــی

-    ضرورت ترویج نام و نشان های برتر تولید به  ویژه در بازارهای جهانی
ــت  ــت صنع ــور تقوی ــه منظ ــد ب ــای تولی ــن نهاده ه ــکل تأمی ــل مش ــزوم ح -    ل

ــور ــزرگ دام و طی ب

ــه  ــبت ب ــدا نس ــی، ابت ــر روح ــای دکت ــاب آق ــدار، جن ــن دی ــت در ای ــی اس گفتن
معرفــی خاصــه ای از تاریخچــه انجمــن و صنعــت تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی 
ــدات  ــز تعه ــران و نی ــای صنعتگ ــش ه ــن چال ــی تری ــه اصل ــد و در ادام پرداختن

ــد. ــان نمودن ــال کشــور بی صنعــت در قب
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تاخیــر در پرداخــت مطالبــات تولیدکننــدگان تجهیــزات پزشــکی در کشــور و معوقــات ایــن حــوزه از ســال 98، لــزوم رســیدگی و نظــارت جــدی وزارت بهداشــت 
بــه ایــن موضــوع و درخواســت از دولــت جهــت لحــاظ ردیــف بودجــه مشــخص بــرای بخــش تجهیــزات پزشــکی از جملــه مباحثــی بــود کــه در نشســت خبــری 

انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات پزشــکی  مــورخ 1400/07/24بــه آن پرداختــه شــد.
در آغــاز ایــن نشســت، مجیــد روحــی – بــا اشــاره بــه قدمــت 22 ســاله و بیــان آمــار مختصــری از وضعیــت فعلــی صنعــت، در خصــوص مشــکات تولیــد، افــزود: 
بــا توجــه بــه تامیــن نیــاز کشــور در حــوزه ســامت در زمینــه کمــی و کیفــی، در حــال حاضــر بــار ســنگین بحــران کرونــا را شــرکت های خصوصــی و تولیــدی 
بــه دوش کشــیدند، هرچنــد نمی خواهیــم شــعار دهیــم، امــا همــکاران تولیــد کننــده تــاش کردنــد کار تولیــد را بــه نحــو احســن انجــام دهنــد. تولیدکننــدگان 

شــبانه روز ســنگ تمــام گذاشــتند و کمبودهــا و مشــکات را بــه جــان خریدنــد تــا بــه مــردم خدمــت کننــد.
ــرای خــود برنامــه  ــوده اســت. قطعــا هــر خریــداری ب روحــی تاکیــد کــرد: در بحــث مطالبــات و معوقــات تولیدکننــدگان، معوقــات در بحــث تجــارت همیشــه ب
ــوری اســت و هرچقــدر هــم حــال دولــت خــوب باشــد، حــال ایــن  ــت و رگوالت ــدار مــا دول و ردیــف بودجــه دارد. در بخــش دولتــی کــه بیشــترین طــرف خری
ــا طــرح تحــول ســامت هنــوز مشــکل مطالبــات پابرجــا اســت. مــا تولیــد و فــروش و  ــر اســاس بی برنامگــی هــا، از ســال 97 ب بخــش هــم خــوب اســت. امــا ب
عرضــه را انجــام مــی دهیــم امــا هزینــه ای پرداخــت نمی شــود. البتــه جمــع مطالبــات نیــز حــدود 3000 میلیــارد تومــان بــرآورد می شــود کــه در بحــث تولیــد 

ایــن ایــن رقــم، یــک ســوم و حــدود یــک هــزار میلیــارد تومــان اســت و 
در حالــی اســت کــه شــرکت ها بــه ســرمایه در 

ــد. ــاز دارن ــردش نی گ
او تاکیــد کــرد: مــا اگــر بتوانیــم پــول خــود 
را بــه موقــع از دولــت بگیریــم، شــاید دیگــر 

ــوی  ــت وام از س ــه دریاف ــازی ب ــرکت ها نی ش
ــر  ــه ب ــن اینک ــند؛ ضم ــته باش ــا نداش بانک ه
اثــر تــورم، ارزش پــول نیــز بــه شــدت کاهــش 
نمی توانیــم  مــا  تنهــا  نــه  یعنــی  می یابــد، 

نقدینگــی را تامیــن کنیــم بلکــه ارزش پــول مــا 
کاهــش خواهــد داشــت و معضــات دیگــری در 

ــد. ــد آم ــود خواه ــی آن بوج پ
روحــی اظهــار کــرد: در بحــث تامیــن نقدینگــی، 
ــخص  ــه مش ــف بودج ــم ردی ــا داری ــت تقاض از دول
ــد.  ــزات پزشــکی در نظــر گیرن ــرای بخــش تجهی ب
بــا وجــود برداشــت مبلــغ 500 میلیــون یــورو 
ــد  ــه تولی ــول ب ــن پ ــی، ای ــعه مل ــدوق  توس از صن

کننــده نرســید. بنابرایــن اگــر بودجــه ای برداشــت 
ــود  ــف خ ــتی در ردی ــه درس ــد ب ــود، بای می ش

ــود. ــه ش هزین
وی در ادامــه تصریح کــرد: خوشــبختانه 
پزشــکی،  تجهیــزات  تولیدکننــدگان 
ــن  ــا بهتری ــازار را ب ــاز ب ــورد نی ــام م اق

تولیــد  بین المللــی  اســتانداردهای 
ــت  ــن اس ــل تضمی ــت آن قاب ــه کیفی ــد ک می کنن

و 70 درصــد نیــاز کشــور بــا تولیــد داخلــی در حــال 
تامیــن شــدن اســت و گاهــی تولیــد مــازاد نیــز 
ــا،  ــم ه ــث تحری ــه بح ــه ب ــا توج ــفانه ب ــم. متاس داری

بحــث تحویــل نیــز طوالنــی مــدت اســت. در ســه ســال 

نشست خبری با موضوع تاخیر در پرداخت مطالبات
ــت. ــرده اس ــت ک ــث ارزی دریاف ــزی را در بح ــیار ناچی ــم بس ــد  رق ــش تولی ــی، بخ ــث ارز ترجیح ــود بح ــا وج ــر ب اخی

در ادامــه نشســت، جلیــل ســعیدلو  نایــب رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات پزشــکی، گفــت: 
کشــور مــا جــزو کشــورهای موفــق در تامیــن اقــام تجهیــزات پزشــکی مــورد نیــاز در بحــث کرونــا بــود. امــا نمــود عملــی 
ــرار  ــه طــور اخــص بحــث تجهیــزات پزشــکی ق ــد اولویــت را ب ــت بای در بحــث حمایــت از تولیــد حــس نمی کنیــم. دول

دهــد کــه مســتقیما بــا ســامت مــردم در ارتبــاط اســت.
ــر ســرمایه داشــته  ــد حــدود 6 براب ــده بای ــد کنن ــه تولی ــن اســت ک ــی ای ــوم حــذف ارز 4200 تومان ــه داد: مفه وی ادام
ــران  ــث بح ــرد، باع ــت بگی ــود را از دول ــات خ ــد مطالب ــی نمی توان ــا وقت ــد ام ــه ده ــش را ادام ــد فعالیت ــا بتوان ــد ت باش
مالــی و کمبــود نقدینگــی و در نتیجــه کاهــش تولیــد و افزایــش قیمــت می شــود. قســمت عمــده تصمیمــات بــه وزارت 

ــتگی دارد. ــت بس بهداش
در ادامــه جــواد نوایــی مســئول کارگــروه ملزومــات مصرفــی انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات پزشــکی، 
گفــت: اکنــون در رابطــه بــا مطالبــات، تمــام همــکاران مــا از ســال های 98، معوقــات دارنــد کــه پرداخــت نشــده اســت. 
مــا متاســفانه بــه دلیــل عــدم پرداخــت مطالبــات، بخــش عمــده ای از ســرمایه و نیــروی انســانی خــود را از دســت دادیــم. 
وقتــی دولــت در ایــن حــوزه همــه کاره اســت،   دســت تولیدکننــده نیــز کامــا بســته اســت. متاســفانه تولیــد کننــده 
بــه خاطــر مطالبــات، در حــال تلــف شــدن اســت، بایــد اوراق از بخــش خصوصــی حــذف شــود و مطالبــات کاالهایــی کــه 

بخــش خصوصــی بــه مراکــز درمانــی توزیــع می کنــد ظــرف ســه مــاه پرداخــت شــود.
در ادامــه مجیــد عــرب بــازرس انجمــن، گفــت: وقتــی قــرار اســت بعــد از 2 ســال پــول کاالی فروختــه شــده را بــه تولیــد 
ــوان  ــورد. ت ــده نمی خ ــد کنن ــه درد تولی ــد. اوراق ب ــرپا بمان ــده س ــد کنن ــار داشــت تولی ــود انتظ ــد، نمی ش ــده بدهن کنن
ــد. اگــر اراده ای در وزرات بهداشــت باشــد، همــه  ــر می دارن ــد ب تأمیــن کننــده کــم می شــود و در نتیجــه دســت از تولی
ایــن مســائل قابــل حــل اســت. مگــر بودجــه وزارت بهداشــت را دو ســال یــا ســه ســال یکبــار می دهنــد کــه مطالبــات 
ایــن حــوزه پرداخــت نمی شــود؟ عــدم پرداخــت مطالبــات بــه دلیــل نظــارت ضعیــف نیســت بلکــه اصــا نظارتــی وجــود 

نــدارد کــه چــرا وجــه کاالٌی پرداختــی بــه تامیــن کننــده پرداخــت نشــده اســت.
ــی،  ــای کنون ــش ه ــا چال ــد ب ــرا بای ــا چ ــه اص ــت ک ــیده اس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــده ب ــد کنن ــروز تولی ــت: ام وی گف
ــل  ــن معض ــل ای ــد، ح ــیدگی کن ــوع رس ــن موض ــه ای ــی ب ــت کس ــر در وزارت بهداش ــه اگ ــی ک ــد؟ درحال ــد کن تولی

ــت. ــاده اس ــیار س بس
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 انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات پزشــکی و شــرکت مدیریــت 
ــه  ــم نام ــاه تفاه ــن م ــخ 5 بهم ــوکاد در تاری ــش ه صــادرات هوشــمند کاران دان

ــی کســب ســهمی شایســته از  ــون در پ واردات محصــوالت مشــابه خارجــی، اکن
ــات خــود  ــق صــادرات محصــوالت و خدم ــای کشــورهای همســایه از طری بازاره

اســت.
ــه  ــرم مجموع ــت محت ــپور، مدیری ــر عباس ــای دکت ــاب آق ــد، جن ــن بازدی در ای
ــای  ــش ه ــده در بخ ــت بازدیدکنن ــی هیئ ــن همراه ــه ضم ــب پارای ــرآمد ط س
مختلــف کارخانــه، توضیحــات کاملــی از فراینــد تولیــد و تجهیــزات اســتفاده شــده 
در خطــوط تولیــد ارائــه دادنــد کــه موجــب تحســین نماینــدگان هیئــت مدیــره 

انجمــن شــد.
هیئــت مدیــره انجمــن در نظــر دارد بــا ارائــه برنامــه ای مــدون، بازدیــد از شــرکت 
هــا و خطــوط تولیــد آن هــا را بــه صــورت منظــم و دوره ای در ایــن دوره از هیئــت 

مدیــره برنامــه کاری خــود بگنجاند.

ــارس  ــن پ ــا ف ــی کوش ــان مهندس ــش بنی ــرکت دان ش
بــه عنــوان صــادر کننــده نمونــه اســتان تهــران در ســال 

1400 برگزیــده شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات 
پزشــکی، دندانپزشــکی، آزمایشــگاهی و دارویــی روز دوشــنبه 20 دی مــاه 1400 

آییــن تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه اســتان تهــران برگــزار شــد.
ــاون  ــاک، مع ــان پ ــدس پیم ــای مهن ــاب آق ــا حضــور جن ــه ب ــم ک ــن مراس در ای
ــدس  ــای مهن ــاب آق ــارت، جن ــعه تج ــازمان توس ــت کل س ــت و ریاس ــر صم وزی
منصــوری اســتاندار تهــران، جنــاب آقــای شــافعی ریاســت اتــاق تهــران و جمعــی 
ــد  ــر بعمــل آم ــه اســتان تقدی ــده نمون ــزار شــد از 15 صادرکنن از مســئولین برگ
ــش  ــرکت دان ــکی، از ش ــزات پزش ــوزه تجهی ــاال در ح ــاوری ب ــش فن ــه در بخ ک
ــه  ــده نمون ــوان صــادر کنن ــه عن ــارس ب ــن پ ــدی مهندســی کوشــا ف ــان تولی بنی

ــر شــد. تقدی
همچنیــن در ایــن مراســم دکتــر مجیــد روحــی ریاســت هیئــت مدیــره انجمــن 
ــه  ــدگان ب ــی از برگزی ــه نمایندگ ــارس ب ــن پ ــا ف ــرکت کوش ــل ش ــر عام و مدی

ــد. ــخنرانی پرداختن س
ــزات  ــازار تجهی ــت: ب ــکی گف ــزات پزش ــازار تجهی ــوص ب ــی در خص ــر روح دکت
ــا  ــور م ــاز کش ــارد دالر دارد. نی ــر 450 میلی ــغ ب ــی بال ــا ارزش ــکی در دنی پزش
ســاالنه حــدود 5 میلیــارد دالر اســت کــه بــا توجــه بــه ارزهــای اختصــاص یافتــه 
ــی  ــارد وارد مــی شــود. اگــر صنعتگــران و تولیدکننــدگان داخل حــدود 3/1 میلی
نبودنــد، بایــد حــدود 5 میلیــارد دالر واردات انجــام مــی دادیــم. در دوره  کرونــا 
ــرو شــد، تولیدکننــدگان بخــش خصوصــی نقــش  ــا ایــن مســئله روب ــا ب کــه دنی
حیاتــی ایفــا کردنــد و بــا وجــود تمــام مشــکات موجــود اعــم از تحریــم و مســائل 
ــان  ــن زم ــاه تری ــا توانســت در کوت ــد م ــر کشــوری مانن اقتصــادی موجــود، کمت

ممکــن نیــاز هــا را رفــع کنــد. بنــده از تمامــی همــکاران و هــم صنفانــم در انجمن 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات پزشــکی، دندانپزشــکی، آزمایشــگاهی 
و دارویــی تشــکر مــی کنــم کــه بــا تمــام تــوان در مــدت کرونــا فعالیــت کردنــد 

تــا کمبــودی متوجــه مــردم عزیــز میهنمــان نشــود.
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــرد: مق ــان ک ــود بی ــخنان خ ــر از س ــی دیگ وی در بخش
ــن  ــد در ای ــا هســتند و بای ــراف م ــه 15 کشــور در اط ــد ک ــود فرمودن ــات خ بیان
بــازار هــای بســیار فعــال باشــیم. خــب ایــن مطلــب باعــث مــی شــود کــه جایــگاه 
ــه ســراغ  ــد ســازی بهتــر اســت ب ــرای برن ــد مــا در منطقــه تثبیــت شــود و ب برن

ــم.  ــا بری اروپ
ــرار نشــود  ــخ ارز ترجیحــی تک ــه ی تل ــر تجرب ــه دیگ ــه اینک ــدواری ب ــا امی وی ب
گفــت: مــا نیــاز بــه ارز نداریــم، بــازار محــور نــگاه کنیــم، قیمــت گــذاری دســتوری 

انجــام ندهیــم و اجــازه دهیــم بــازار خــود را باالنــس کنــد.
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــت اش ــف از دول ــات صن ــه موضــوع مطالب ــان ب ایشــان در پای
ــی  ــز درمان ــت، مراک ــان از وزارت بهداش ــارد توم ــدود 1000 میلی ــا ح ــف م صن

ــت.  ــب کار اس ــکی طل ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــی و دانش دولت

ــن  ــو انجم ــای عض ــرکت ه ــه ش ــای فناوران ــکاری ه ــعه هم ــتای  توس  در راس
ــش  ــا و چال ــایی نیازه ــن شناس ــکی و همچنی ــزات پزش ــوزه تجهی ــاوران ح و فن
ــا هــدف ترویــج و توســعه فرهنــگ  ــه شــرکت های عضــو انجمــن، ب هــای فناوران
نــوآوری بــاز، تفاهــم نامــه همــکاری مرکــز تبــادل فنــاوری ایــده بــازار دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر و انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات و 

ــی امضــا شــد. ــات پزشــکی، دندانپزشــکی، آزمایشــگاهی و داروی ملزوم
برگــزاری ایــده بازارهــا، همایــش هــا و رویدادهــای تجهیــزات و ملزومات پزشــکی، 
همــکاری در تجــاری ســازی و رســیدن بــه تولیــد محصــوالت فناورانــه، بازاریابــی 
و بازارســازی محصــوالت دانــش بنیــان حــوزه تجهیــزات پزشــکی، از دیگــر مــوارد 

ذکــر شــده در ایــن تفاهــم نامــه اســت.
ــرای فنــاوران و شــرکت هــای فنــاور  همچنیــن برگــزاری دوره هــای آموزشــی ب
در حــوزه کارآفرینــی تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی و برگــزاری نشســت هــای 
مشــترک جهــت انتقــال تجربــه کارآفرینــان موفــق ایــن حــوزه و بررســی چالــش 
ــازار و انجمــن  ــه صنعــت تجهیــزات پزشــکی، در دســتورکار ایــده ب هــای نوآوران

صنفــی قــرار گرفــت.
امیدواریــم کــه امضــای ایــن تفاهــم نامــه، بتوانــد نقطــه عطفــی بــرای همــکاری 

هــای بهتــر و ســازنده تــر جامعــه فنــاور و صنعــت تجهیــزات پزشــکی باشــد.

بازدیــد از شــرکت هــا و کارخانــه هــای عضــو انجمــن بــه جهــت آگاهــی از نیازهــا 
و مشــکات ایشــان و نیــز اطــاع از آخریــن دســتاوردها و پیشــرفت هایشــان، از 

برنامــه هــای اصلــی هیئــت مدیــره دوره دوازدهــم تعریــف شــده اســت. 
در همیــن راســتا و بــا دعــوت جنــاب آقــای دکتــر عباســپور، مدیــر عامــل شــرکت 

ســرآمد طــب پارایــه از هیئــت مدیــره انجمــن، ایــن امــر آغــاز شــد 
ــات  ــد ملزوم ــه تولی ــود را در زمین ــت خ ــه فعالی ــب پارای ــرآمد ط ــرکت س ش
ــامت  ــتای س ــان در راس ــاز و از آن زم ــال 1385 آغ ــی از س ــزات بیهوش و تجهی
جامعــه، ســعی در تولیــد کاالهــا بــا بــاال تریــن کیفیــت نمــوده اســت. محصــوالت 
ــع  ــر مرب ــع و 700 مت ــر مرب ــه وســعت 5000 مت ــه ای ب ــن شــرکت در کارخان ای
ــا  ــا رعایــت اصـــول GMPتولیــد مــی شــوند. ایــن مجموعــه ب اتــاق تمـیــــز ب
توجــه بــه درخواســت و نیــاز مشــتریان، بــا اســتفاده از بــه  روز تریــن تکنولــوژی 
ــک  ــتم های رباتی ــتیک، اکســترودرها، سیس ــق پاس ــای تزری ــب  ه ــه قال در زمین
در تزریــق و همچنیــن بخــش قالب ســازی در محــل کارخانــه، کارآمدتریــن 

ــد. ــه می نمای ــد و عرض ــه تولی ــه خاورمیان ــول را در منطق محص
ــص و  ــانی متخص ــروی انس ــری از نی ــره گی ــا به ــه ب ــب پارای ــرآمد ط ــرکت س ش
فنــاوری روز جهــان و بــا تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت در خدمــت ســامت جامعه 
اســت. ایــن مجموعــه عــاوه بــر رفــع نیــاز بخــش بزرگــی از صنعــت ســامت بــه 

ــر و  ــازار امیرکبی ــده ب ــکاری ای ــه هم ــم نام ــای تفاه امض
انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیــزات 
و ملزومــات پزشــکی، دندانپزشــکی، آزمایشــگاهی و دارویی

اخبار   انجمن

ــط  ــم از خ ــره دوره دوازده ــت مدی ــد هیئ بازدی
تولیــد شــرکت ســرآمد طــب پارایــه، تولیدکننــده 

ــی ــات بیهوشی-تنفس ــزات و ملزوم تجهی

ــن  ــن انجم ــکاری فیمابی ــه هم ــم نام ــاد تفاه انعق
ــوکاد ــادرات ه ــت ص ــرکت مدیری ــدگان و ش تولیدکنن

همــکاری امضــاء کردنــد.
موضــوع محــوری ایــن تفاهــم نامــه همــکاری طرفیــن جهــت معرفــی و توســعه 
صــادرات تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی، دندانپزشــکی، آزمایشــگاهی و ملزومــات 
دارویــی دانــش بنیــان و فنــاور و نیــز امــکان بهــره بــرداری از توانمنــدی شــرکت 
هــوکاد در توســعه بــازار محصــوالت حــوزه ســامت بــه ســایر نقــاط جهــان اســت. 

از جمله مفاد مهم این تفاهم نامه می توان به:
-  تدوین برنامه صادراتی، 

- دریافت حمایت های دولتی جهت حضور در نمایشگاه های بین المللی، 
ــزاری  ــران و برگ ــرای حضــور در ای ــف ب ــای تجــاری مختل ــت ه ــوت از هیئ - دع

 B2B ــای ــت ه نشس
- مشارکت اعضاء انجمن در مناقصات اعامی توسط هوکاد

ــوز  ــت مج ــی و دریاف ــد ایران ــت برن ــوص ثب ــزاری در خص ــات کارگ ــه خدم - ارائ
ــران  ــدا ای ــول از مب واردات محص

- عقــد تفاهــم نامــه هــا و قراردادهــای همــکاری بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان 
و فنــاور بواســطه انجمــن

ــرون  ــی متشــکل از اعضــا انجمــن در نمایشــگاه هــای ب ــون های ــزاری پاوی - برگ
مــرزی

- ایجاد نمایشگاه دائمی در مراکز معتبر نمایشگاهی برون مرزی
- و... اشاره کرد.

نــگار  پرتــو  شــرکت  ســاخت ایران،  نمایشــگاه  در 
پرشــیا، یکــی از تولیدکننــدگان تجهیــزات تصویربرداری 
پزشــکی در کشــور، از دســتگاه تصویربــرداری هســته ای 

ــرد. ــی ک ــود رونمای خ

دکتــر محمدرضــا آی، مدیرعامــل شــرکت پرتــو نــگار پرشــیا دربــاره ایــن دســتگاه 
ــته ای  ــرداری هس ــتگاه تصویرب ــوع دس ــک ن ــگاه از ی ــن نمایش ــا در ای ــت: »م گف
ــرداری  ــه تصویرب ــته ای، از جمل ــرداری هس ــرم تصویرب ــم. کل پلتف ــی کردی رونمای
ــه  ــرال اســپکت گفت ــه آن جن ــه ب ــدن، ک ــای ب ــایر اندام ه ــن س ــب و همچنی از قل
ــی  ــرکت طراح ــل ش ــتگاه در داخ ــزاء دس ــت. کل اج ــده اس ــاخته ش ــود، س می ش
ــا  ــت و تقریب ــده اس ــتفاده نش ــوس اس ــی معک ــوان از مهندس ــچ عن ــه هی ــده، ب ش
ــرای ایــن دســتگاه داریــم. تمامــی آزمون هــای  ــکا ب 9 پتنــت ثبــت شــده در آمری
ــت و  ــده اس ــام ش ــت انج ــا موفقی ــب ب ــپکت قل ــتگاه اس ــه دس ــوط ب ــی مرب بالین
ــه دســتگاه اســپکت تمــام بــدن نیــز بعــد از نمایشــگاه  کارآزمایی هــای مربــوط  ب

انجــام خواهــد شــد.«
ــن دســتگاه ها از خــارج از کشــور  ــی ای ــروز تمام ــه ام ــا ب ــزود: » ت ــه اف وی در ادام
وارد می شــده و از آنجایــی کــه جــزء گــروه دســتگاه های هســته ای بوده انــد، بایــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــت می ش ــکا دریاف ــه داری آمری ــاص از وزارت خزان ــای خ مجوزه
بومــی شــدن دســتگاه، ایــن پتانســیل در شــرکت پرتــو نــگار پرشــیا وجــود دارد که 
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تمامــی نیازهــای کشــور را تامیــن کنیــم.«
ــگار پرشــیا  ــو ن ــان پرت ــک شــرکت دانش بنی ــداهلل زاده، کارشناســی مکانی ــد عب حام
ــان دارد و  ــدودی در جه ــیار مح ــاوری بس ــی فن ــپکت قلب ــتگاه اس ــد: »دس می گوی
ــا  ــد. م ــد می کنن ــاوری را تولی ــن فن ــه ای ــتند ک ــماری هس ــرکت های انگشت ش ش
مفتخریــم کــه ایــن دســتگاه را داخــل کشــور تولیــد کرده ایــم و تمامــی اجــزاء آن 

ــگار پرشــیا اســت.« ــه خــود شــرکت پرتــو ن مربــوط ب
وی افــزود: »در دســتگاه اســکن تمــام بــدن، بخــش ســنگینی از دســتگاه بــه صــورت 
دورانــی روی بیمــار حرکــت می کنــد، از آنجایــی کــه ســامت بیمــار در میــان اســت، 
نیــاز بــه محاســبات بســیار پیچیــده ای بــود کــه انجــام شــد و در نهایــت دقت هــای 

مــورد نظــر در دســتگاه پیاده ســازی شــد.«
ــام  ــا ن ــب، ب ــی از قل ــرداری اختصاص ــتگاه تصویرب ــن دس ــش از ای ــرکت پی ــن ش ای
تجــاری ProSPECT را تولیــد و بــه بــازار عرضــه کــرده اســت. بیمارســتان امــام 
خمینــی، بیمارســتان شــریعتی و بیمارســتان شــهید صدوقــی یــزد از جملــه مقاصــد 
ــتم  ــک سیس ــد. HiReSPECT ی ــته بوده ان ــال گذش ــی س ــتگاه ط ــن دس ای
ــن شــرکت  ــاال اســت کــه ای ــا قــدرت تفکیــک ب ــی ب ــرداری اســپکت حیوان تصویرب
ــه  ــا قابلیت هــای چندمنظــوره و همچنیــن ارائ تولیــد کــرده اســت. ایــن سیســتم ب
ــرداری در تحقیقــات پیــش کلینیکــی، در  ــرای تصویرب ــن عملکــرد موجــود ب بهتری
عیــن حــال بــرای مقاصــدی از جملــه تحقیقــات دانشــگاهی، ســاخت و ارتقــای دارو 
ــرداری  ــتم تصویرب ــک سیس ــرد. HiReSPECT ی ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــا  ــه بعدی ب ــی س ــر درون تن ــه تصاوی ــت ک ــره اس ــک دو س ــی کوچ ــپکت حیوان اس
ــه  ــات آزمایشــگاهی کوچــک را ارائ ــرد فیزیولوژیکــی حیوان ــاال از عملک رزولوشــن ب
ــن اســت  ــی نوی ــه مطالعات ــک زمین ــات کوچــک ی ــرداری از حیوان ــد. تصویرب می کن
کــه در شــاخه های مطالعاتــی مختلــف بیومدیــکال ماننــد عصب شناســی،آنکولوژی، 
ــرد دارد. شــرکت های داروســازی  ــوژی و زیست شناســی کارب قلــب و عــروق، ایمونول
ــد  ــپکت بهره من ــتگاه اس ــتفاده از دس ــای اس ــد از مزای ــی می توانن ــز تحقیقات و مراک
شــوند کــه ایــن مهــم از طریــق تســریع نمــودن بهبــود داروها و نشــانگرهای زیســتی 
ــی  ــی مطالعات ــکان طراح ــر و ام ــل اعتمادت ــی قاب ــج درون تن ــت آوردن نتای و به دس

می شــود. حاصــل  مقرون به صرفــه 

راه انــدازی خــط تولیــد ماســک هــای تنفســی شــفاف 
در قــم

نشســت تخصصــی »بررســی چالــش هــا و راهکارهای 
ــای  ــرکت ه ــا ش ــزرگ ب ــای ب ــرکت ه ــکاری ش هم
ــکی«  ــزات پزش ــوزه تجهی ــور ح ــاوری مح ــک فن کوچ

برگــزار شــد

شــرکت دانــش بنیــان کیفیــت پژوهــان خاتــم، پاییــز امســال موفــق گردیــد، خــط 
ــدت،  ــی م ــتفاده طوالن ــر اس ــاوه ب ــه ع ــفاف را ک ــی ش ــک های تنفس ــد ماس تولی

ــد. ــدازی کن ــم راه ان ــوزش ناشــنوایان دارد، در اســتان ق ــژه ای در آم ــرد وی کارب
بــا راه انــدازی خــط تولیــد ماســک تنفســی شــفاف و عرضــه آن بــه بــازار در شــرایط 
کرونایــی از ایــن پــس امــکان برقــراری ارتبــاط بهتــر بــرای نیــم میلیــون ناشــنوا و 

کــم شــنوای کشــور فراهــم شــد.

ــزات و  ــدگان تجهی ــدگان و صادرکنن ــن تولیدکنن ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ملزومــات پزشــکی، دندانپزشــکی، آزمایشــگاهی و دارویــی روز ســه شــنبه 11 آبــان مــاه 
ــا عنــوان »بررســی چالــش هــا و راهکارهــای همــکاری  1400، نشســتی تخصصــی ب
ــزات  ــوزه تجهی ــور ح ــاوری مح ــک فن ــای کوچ ــرکت ه ــا ش ــزرگ ب ــای ب ــرکت ه ش
ــا حضــور فعــاالن و نماینــدگان  ــازار دانشــگاه امیرکبیــر، ب ــده ب پزشــکی« در مرکــز ای

انجمــن هــای مرتبــط برگــزار شــد.
در ایــن نشســت، دکتــر حســین وطــن پــور عضــو هئیــت مدیــره انجمــن شــرکت های 
دانــش بنیــان حــوزه ســامت اســتان تهــران و رییــس ســابق دفتــر فنــاوری ســامت 
وزارت بهداشــت در مــورد ضعــف ارتبــاط صنعــت بــا اســتارت آپ هــا گفــت: مشــکل 
ابتدایــی و اصلــی ایــن اســت کــه مــا خیلــی از اوقــات اطــاع دقیقــی از نیازهــا نداریــم، 
نمــی دانیــم صنایــع بــزرگ بــه چــه چیزهایــی نیــاز دارنــد، بــه همیــن دلیــل ارتبــاط 
خوبــی بیــن شــرکت هــای بــزرگ صنعــت و اســتارت آپ هــا برقــرار نمــی شــود. اتفــاق 
خوبــی کــه در یــک دهــه اخیــر رخ داده، نــگاه فناورانــه در دانشــگاه هــا بــه خوبــی جــا 
افتــاده اســت. کــم تــر موضوعــی اســت کــه در کشــور رخ دهــد و دانشــگاهیان واکنــش 
نشــان ندهنــد. نمونــه بــارز ایــن مطلــب پاندمــی کرونــا اســت، وقتــی کــه ایــن بیمــاری 
و پیامدهایــش آشــکار شــد، همگــی ناخــودآگاه هماهنــگ شــدند و پــای کار آمدند.البته 
غالــب دانشــگاه هــا پیگیــر بودنــد کارهایــی کــه می تواننــد انجــام بدهنــد را ارائــه کنند.

در دوران کرونــا بســیاری از شــرکت هــای حــوزه ســامت بــه ســمت دانشــگاه هــا رفتند 
و بســیاری از مشــکات حــل شــد.

دکتــر وطــن پــور در بخشــی دیگــر عنــوان کــرد: یکــی از راه هــای ارتبــاط بین اســتارت 
ــد  ــه ســرمایه گــذاری مشــترک اســت، یعنــی بای ــزرگ تشــویق ب ــع ب آپ هــا و صنای
صنایــع کوچــک و اســتارت آپ هــا را بــه صنایــع بــزرگ معرفــی کنیــم و از طــرف دیگر 
در اســتارت آپ هــا کار کنیــم تــا فضــا بــرای ســرمایه گــذاری روی آن هــا آمــاده شــود 

و البتــه بــرای رســیدن بــه ایــن ارتبــاط بایــد ریشــه هــای اقتصــادی را محکــم کنیــم.
بــرای نــوآوری بایــد قیمــت گــذاری شــود، وارد شــرکت های بــزرگ و قدیمی بشــود که 
در محصــوالت خــود نــوآوری نــدارد ولــی پــول و مارکــت قابل توجهــی در اختیــار دارند. 
اینگونــه ایــن نــوآوری وارد ســبد آن شــرکت شــده و بــا ســرمایه و مارکتی کــه در اختیار 
دارد آن نــوآوری وارد بــازار مــی شــود، البتــه بــا کارشناســی قیمتی کــه روی آن نــوآوری 

انجــام شــده  ســهم طرفیــن از پیش باید مشــخص شــده باشــد.
 دکتــر مجیــد روحــی رییــس هئیــت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی، اراده را الزمــه ارتبــاط بهتــر صنعــت و اســتارت آپ هــا 
دانســت و گفــت ایــن اراده فقــط مختــص دولــت نمــی باشــد، ایــن اراده از مــا شــرکت 

هــا، دانشــگاه هــا، فــن آوران و دانشــجویان شــروع مــی شــود .
وی بیــان کــرد: نقطــه اتصــال بــازار و نــوآوری، اقتصــاد اســت. هــر حرکتــی اگــر اقتصــاد 
محــور باشــد مــی توانــد پیــش بــرود و همگــی حــول ایــن محــور همــکاری مــی کننــد. 
اگــر ایــده دانشــجو فقــط تبدیــل بــه مقالــه و پایــان نامــه بشــود، بــه کتابخانــه بــرود و 
خــاک بخــورد کــه فایــده ای نــدارد. بایــد جوانــان و دانشــجویان بــا صنعــت وارد ارتبــاط 
شــوند، البتــه کــه فضــا بایــد بــه گونــه ای فراهــم شــود کــه صنعــت پذیــرای آن هــا 
باشــد. همــه  شــرکت هــای بــزرگ امــروزی خارجــی و داخلــی ماننــد تســا، آمــازون و 
حتــی اســنپ و غیــره از یــک ایــده کوچــک، در دفاتــر و کارگاه هــای کوچــک شــروع 

اخبار   انجمن
ایــن ماســک هــا کــه ضــد بخــار و مقــاوم در برابــر اشــعه خورشــید طراحــی شــده 

اســت، مــی توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای ماســک هــای پارچــه ای باشــد.
ظرفیــت تولیــد ایــن واحــد صنعتــی ماهانــه 300 هــزار عــدد ماســک شــفاف اســت 

کــه در صــورت تقاضــا و نیــاز بــازار تــا یــک میلیــون عــدد قابــل افزایــش اســت.
صد درصد مواد اولیه این نوع ماسک ها توسط این شرکت تامین می شود.

AMEDAL NEWS
بــه کار کردنــد.

وی تاکیــد کــرد حلقــه ی اتصــال بازار، نــوآوری و صنعت نقطه ای اقتصادی اســت و شــخص 
نــوآور بایــد بدانــد کــه صنایع بــزرگ تر اجازه رشــد و شــکوفایی بــه او خواهنــد داد.

خانــم مهنــدس هــدی عابــدی، مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر بــا بیــان ایــن مطلــب کــه قدمــت صنــدوق هــای پژوهــش و فنــاوری بــه دو دهه 
نمــی رســد گفــت: ولــی بــه لطــف خداونــد ایــن صنــدوق ها توانســتند خیلــی خوب رشــد 
کننــد ، ســرمایه هــای قابلی جــذب کنند و حمایت های بســیار کارگشــایی از شــرکت های 

دانــش بنیان شــده اســت.
یکــی از چالــش هایــی کــه همیشــه صنــدوق هــای نــوآوری بــا آن دســت و پنجه نــرم کرده 
انــد، جــذب شــرکت هــای بــزرگ و قدیمــی بــه ســمت دانــش بنیــان شــدن بــوده اســت. 
صنــدوق بــرای حــل ایــن چالــش عــاوه بــر ارائــه ی تســهیات و کمــک هایــی کــه بــا 
حرکــت شــرکت هــا بــه ســوی دانــش بنیایــی بــه آن هــا داده مــی شــود، تســهیلگرهای 
اقتصــادی را در نظــر گرفتــه کــه ایــن تســهیلگران بــا منابع خوبــی کــه در اختیــار دارند می 

توانند مشــارکت داشــته باشــند.
در بخــش دیگــری از نشســت مهنــدس قفقــازی مدیــر عامــل شــرکت دانــش بنیــان طبــا 
زیســت پلیمــر عنــوان کــرد: خیلــی اوقــات اســتارت آپ هــا شکســت مــی خورنــد چــون 
مدیرعامــل و یــا مالــک آن، شــخصی فــن آور در دانــش خــاص خــود اســت، تخصصــی در 
دانــش مدیریتــی نــدارد و فقــط بــه صــرف مالــک آن ایده بــودن رهبــری کار را بــر عهده می 
گیــرد. عــدم آگاهــی ایــن شــخص بــه مباحث منابــع انســانی، مالــی و مارکتینــگ باعث می 

شــود کــه در نهایــت آن اســتارت آپ دوام و عمــر چندانــی نداشــته باشــد.
وی بیــان کــرد: وجــود شــتاب دهنــده هــا  کــه ایــده ی اســتارت آپ هــا را با ســرمایه و دانش 
بــازار، توســعه دهنــد باعــث پیــش رفــت آن اســتارت آپ و صنعــت کوچــک می شــود. بنده 
بــر ایــن بــاورم کــه دانــش و تکنولــوژی فقــط بــرای مقالــه نوشــتن نیســت، بــرای برطــرف 

کــردن نیازهــای کشــور و مــردم اســت کــه این مطلــب وظیفــه ی نخبگان ماســت.
در بخشــی دیگــر ایشــان بیــان کردنــد: راه تجــاری ســازی در قالــب شــرکت هایی که ریشــه 
را ایجــاد کــرده انــد و در حــال فعالیــت هســتند ســاده تــر اســت و هر چــه زیر ســاخت های 
تســهیاتی و حمایتــی از شــرکت هــای بــزرگ تــر بیشــتر باشــد این شــرکت ها مــی توانند 

خودشــان شــتابدهنده باشند.
 در بخشــی دیگــر از صحبــت هــا دکتــر وطــن پــور بیــان کــرد: اکوسیســتم فنــاوری باید 
بــه صنایــع بــزرگ تــر شناســانده شــود کــه ایــن امــر وظیفــه ی انجمــن هــا، تشــکل 
ــا  ــد ب ــد. بای ــی کنن ــد آن را معرف ــی اســت کــه بای هــا، رســانه هــا و حتــی رســانه مل
تشــکیل کمیتــه هایــی بــه صــورت ریــز شــرایط را بررســی کــرد تا نقــاط نیازمنــد توجه 

شناســایی شــوند.
ایشــان همچنیــن اشــاره کــرد: در بحــث مالکیت ایــده و محرمانگــی نیازمند قــوه قضاییه 
ای متخصــص بــا قوانیــن محکــم در امــور حقوقــی فنــاوری هســتیم. بارهــا دیــده شــده 
بــه دلیــل تــرس از لــو رفتــن زوایــای مختلــف، طــرح بــه خوبــی ارائــه نمــی شــود. یــا 
شــرکت هایــی کــه بــه دلیــل حفــظ محرمانگــی اجــازه حضــور کارآمــوز و کارورز را در 

صنایــع خــود نمــی دهنــد.
 دکتــر مجیــد روحــی بــا اضافــه کــردن ایــن مطلــب کــه اگــر اکوسیســتم خــوب دیــده 
نشــود کاری پیــش نخواهــد رفــت گفــت: بــرای اینکه چــرخ نــوآوری در صنعــت بچرخد 
بایــد فضــای رســانه ای بــه گونــه ای فراهــم شــود کــه بتــوان در بســتر های مختلــف آن 

ــه نمایش گذاشــت. را ب
دکتــر روحــی بــا تاکیــد بــر دیدگاه توســعه، بیــان کــرد : شــرکت هــای بــزرگ تــر بایــد 
بــه منابــع انســانی نــگاه ویــژه ای داشــته باشــند، توصیــه مــن ایــن اســت کــه شــرکت ها با 
افــرادی کار کننــد کــه تفکــر توســعه داشــته باشــند. بــه آن هــا اجــازه بیــان و حتــی آزمون 
و خطــای ایــده هــا را بدهیــم، ســد و انحصــار ایجــاد نکنیــم و اجــازه بدهیــم منابــع انســانی 

خودشــان را نشــان دهنــد .
وی در بحــث ایجــاد بســتر بــرای ارائــه ایــده ها گفت : خوشــبختانه در کشــور صنــدوق های 
خوبــی بــرای حمایــت از نــوآوری داریــم ، انجمن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تجهیزات 
پزشــکی هــم بــرای اینکــه بتوانــد حلقــه وصــل باشــد بــا آغــوش بــاز پذیــرای فــن آوران و 
اســتارت آپ هــا اســت، مــا وظیفــه خودمــان مــی دانیــم کــه شــرایطی فراهــم کنیــم تــا 

ظرفیــت هــا بــه مرحلــه ی عمل برســند.
وی در بیــان نکتــه ای دیگــر از مســئولین خواســت تــا بــا کــم کــردن تغییــر و تحــوالت در 
مراکــز علمــی و دانشــگاهی اجــازه بدهنــد برنامــه ریزی هــای صــورت گرفته نتیجــه دهد و 

سیاســت هــای علمــی را بــه مســائل دیگــر ربــط ندهند

مقدمــه : کاردیــا تنهــا EKG شــخصی اســت کــه شــش لیــد اطاعــات قلــب را 
ــاً در  ــا را دقیق ــن آریتمی ه ــورد از رایج تری ــش م ــد ش ــد و می توان ــت می کن ثب

تلفــن شــما تشــخیص دهــد.  
تشــخیص AFib، بــرادی کاردی، تاکــی کاردی، پــی وی ســی، ریتــم سینوســی با 
SVE، ریتــم سینوســی بــا QRS گســترده و ریتــم سینوســی طبیعــی از ســری 
اطاعاتــی اســت کــه میتوانیــد از دســتگاه کاردیــا دریافــت کنیــد و با پزشــک خود 

ــه اشــتراک بگذارید . ب

در چنــد ســال اخیــر بــا پیشــرفت فنــاوری ، بســیاری از افــراد شــروع بــه اســتفاده 
ــا EKGهــای شــخصی در روال ســامت خــود کــرده  از EKGهــای خانگــی ی
انــد. از افــراد مبتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی گرفتــه تــا ورزشــکارانی کــه تناســب 
 EKG قلبــی را زیــر نظــر دارنــد، افــراد بــا هــر پیشــینه ای بــا حفــظ اطاعــات
خــود آرامــش خاطــر و رویکــرد فعــال تــری بــرای مدیریــت ســامت قلــب خــود 

پیــدا کــرده انــد.
ایــن یــک الکتروکاردیوگــرام اســت کــه بــه آن EKG یــا ECG نیــز گفتــه مــی 
شــود. هــر بــار کــه قلــب شــما مــی تپــد، یــک تکانــه الکتریکــی از قلــب شــما 
عبــور مــی کنــد و باعــث مــی شــود ماهیچــه هــا منقبــض شــوند و خــون را بــه 
ــه عنــوان ردیابــی خــط روی  ــه الکتریکــی ب بقیــه بــدن پمپــاژ کننــد. ایــن تکان
ــه عنــوان یــک خــط  ــی ب ــه صــورت دیجیتال ــا ب ــوار کاغــذی متحــرک ی یــک ن
متحــرک روی صفحــه دیــده مــی شــود. EKG ایــن ســیگنال هــای الکتریکــی را 
بــه صــورت جهــش و شــیب ثبــت مــی کنــد کــه امــواج EKG نامیــده می شــود.

تشــخیص تغییــرات در نحــوه عملکــرد قلــب مهــم اســت، زیــرا ممکن اســت عائم 
اولیــه یــک بیمــاری در حــال توســعه را نشــان دهد. EKG یکــی از بهتریــن راه ها 
بــرای تشــخیص و نظــارت بــر بیمــاری قلبــی قبــل از بدتــر شــدن یا تبدیل شــدن 
بــه یــک مشــکل جــدی ســامتی اســت. EKG همچنیــن مــی توانــد اطمینــان 
حاصــل کنــد کــه قلــب شــما همانطــور کــه بایــد کار می کنــد، چــه بیمــاری قلبی 

داریــد یــا فقــط بــه ســامتی خــود توجــه دارید.

آینــده ســالمت قلــب اینجاســت و در 
کیــف پــول شــما جــای مــی گیــرد.
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بررسی مشکالت تأمین PVC مدیکال

گفت و گو با آقای مهندس سید محمود مفیدی شمیرانی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی گرانول معصوم

جنــاب مهنــدس ابتــدا بفرماییــد جنــاب مهنــدس ابتــدا بفرماییــد PVCPVC مدیــکال در کــدام بخــش از صنعــت تجهیــزات پزشــکی کاربــرد  مدیــکال در کــدام بخــش از صنعــت تجهیــزات پزشــکی کاربــرد 
دارد؟ و شــرکت شــما در حــال حاضــر تأمیــن کننــده چنــد شــرکت تولیــدی مــی باشــد؟دارد؟ و شــرکت شــما در حــال حاضــر تأمیــن کننــده چنــد شــرکت تولیــدی مــی باشــد؟

گرانــول گرانــول PVCPVC مدیــکال گریــد یــا پزشــکی، مــواد اولیــه بســیاری از قطعــات و ســت هــای یکبــار مصــرف پزشــکی از جملــه:  مدیــکال گریــد یــا پزشــکی، مــواد اولیــه بســیاری از قطعــات و ســت هــای یکبــار مصــرف پزشــکی از جملــه: 
ــون،  ــی، ســوند نات ــو گراف ــوژی، ســت هــای آنژی ــز، میکروســت، ســت ســرم، ســت هــای ارول ــون، کیســه خــون، ســت دیالی ــی، ســوند نات ــو گراف ــوژی، ســت هــای آنژی ــز، میکروســت، ســت ســرم، ســت هــای ارول کیســه خــون، ســت دیالی
گســگت هــای ســرنگ، انــواع ساکشــن تیــوب هــا و انــواع ســت هــای تنفســی اعــم از انــواع ماســک اکســیژن و لولــه هــای گســگت هــای ســرنگ، انــواع ساکشــن تیــوب هــا و انــواع ســت هــای تنفســی اعــم از انــواع ماســک اکســیژن و لولــه هــای 
ــه درحــوزه  ــدی ک ــه درحــوزه  واحــد تولی ــدی ک ــه بیــش از 5050 واحــد تولی ــواد اولی ــه م ــی باشــد. در حــال حاضــر مفتخــر هســتیم ک ــور و ... م ــه بیــش از ونتیات ــواد اولی ــه م ــی باشــد. در حــال حاضــر مفتخــر هســتیم ک ــور و ... م ونتیات
ملزومــات پزشــکی و ســنگربانان صنعــت ســامت ، را تأمیــن مــی نماییــم و پیــش بینــی مــی کنیــم در آینــده نزدیــک تعداد ملزومــات پزشــکی و ســنگربانان صنعــت ســامت ، را تأمیــن مــی نماییــم و پیــش بینــی مــی کنیــم در آینــده نزدیــک تعداد 

ایــن شــرکت هــا افزایــش یابــد. ایــن شــرکت هــا افزایــش یابــد. 
در حــال حاضــر تأمیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز شــما، بــه عنــوان تولیدکننــده اصلــی در حــال حاضــر تأمیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز شــما، بــه عنــوان تولیدکننــده اصلــی PVCPVC مدیــکال بــه  مدیــکال بــه 

چــه شــکل صــورت مــی پذیــرد؟چــه شــکل صــورت مــی پذیــرد؟
ــی و یــک ســری  ــه دو گــروه تقســیم مــی شــود. یــک ســری از پتروشــیمی هــای داخل ــه ب ــواد اولی ــی و یــک ســری در حــال حاضــر م ــه دو گــروه تقســیم مــی شــود. یــک ســری از پتروشــیمی هــای داخل ــه ب ــواد اولی در حــال حاضــر م
ــول PVCPVC پزشــکی، پــودر  پزشــکی، پــودر  ــه اینکــه مــاده اولیــه مــا در تولیــد گران ــا توجــه ب ــول هــم از خــارج از کشــور وارد مــی کنیــم. ب ــه اینکــه مــاده اولیــه مــا در تولیــد گران ــا توجــه ب هــم از خــارج از کشــور وارد مــی کنیــم. ب
PVCPVC مدیــکال گریــد اســت، در حــال حاضــر بــا توجــه بــه اینکــه فعــا تولیدکننــده جــدی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد،  مدیــکال گریــد اســت، در حــال حاضــر بــا توجــه بــه اینکــه فعــا تولیدکننــده جــدی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد، 

قســمت اعظــم نیــاز مــا از طریــق واردات تأمیــن مــی شــود. امــا انشــاءاهلل بــا توجــه بــه رایزنــی هــای صــورت گرفتــه بــا قســمت اعظــم نیــاز مــا از طریــق واردات تأمیــن مــی شــود. امــا انشــاءاهلل بــا توجــه بــه رایزنــی هــای صــورت گرفتــه بــا 
ــد  ــکال گری ــد  مدی ــکال گری ــودر PVCPVC مدی ــم پ ــه زودی بتوانی ــدوار هســتیم ب ــرم اداره کل، امی ــودر مســئولین پتروشــیمی و مســئولین محت ــم پ ــه زودی بتوانی ــدوار هســتیم ب ــرم اداره کل، امی مســئولین پتروشــیمی و مســئولین محت

K70K70 را بــا بهتریــن کیفیــت از داخــل کشــور تأمیــن نماییــم. را بــا بهتریــن کیفیــت از داخــل کشــور تأمیــن نماییــم.
مشکالت اصلی تأمین مواد اولیه که با آن مواجه هستید چیست؟مشکالت اصلی تأمین مواد اولیه که با آن مواجه هستید چیست؟

بــا توجــه بــه تحریــم ایــران، مــا قــادر بــه واردات مســتقیم پــودر بــا توجــه بــه تحریــم ایــران، مــا قــادر بــه واردات مســتقیم پــودر PVCPVC مدیــکال گریــد از کشــورهای هــدف نمــی باشــیم.  مدیــکال گریــد از کشــورهای هــدف نمــی باشــیم. 
ــوده و هــم  ــه واردات کنیــم کــه هــم زمانبــر ب ــدام ب ــث اق ــوده و هــم بنابرایــن مجبــور هســتیم از طریــق واســطه و کشــورهای ثال ــه واردات کنیــم کــه هــم زمانبــر ب ــدام ب ــث اق بنابرایــن مجبــور هســتیم از طریــق واســطه و کشــورهای ثال
هزینــه هــای سرســام آوری را در مرحلــه اول بــه مــا و در مراحــل بعــدی بــه مصــرف کننــده نهایــی تحمیــل مــی نمایــد.هزینــه هــای سرســام آوری را در مرحلــه اول بــه مــا و در مراحــل بعــدی بــه مصــرف کننــده نهایــی تحمیــل مــی نمایــد.

ــاد پروســه، ثبــت ســفارش، تخصیــص و  ــه از خــارج از کشــور، زمــان زی ــواد اولی ــی در تأمیــن م ــاد پروســه، ثبــت ســفارش، تخصیــص و همچنیــن مشــکل اصل ــه از خــارج از کشــور، زمــان زی ــواد اولی ــی در تأمیــن م همچنیــن مشــکل اصل
تأمیــن ارز مــی باشــد. زمانــی تقریبــی بیــن تأمیــن ارز مــی باشــد. زمانــی تقریبــی بیــن 4545 روز تــا دو مــاه اســت. بنابرایــن قیمــت جهانــی دســتخوش تغییــرات مــی  روز تــا دو مــاه اســت. بنابرایــن قیمــت جهانــی دســتخوش تغییــرات مــی 
ــه قیمــت نفــت همانطــور کــه شــاهد هســتیم ایــن تغییــرات افزایشــی اســت و مــا کاهــش قیمــت  ــا توجــه ب ــه قیمــت نفــت همانطــور کــه شــاهد هســتیم ایــن تغییــرات افزایشــی اســت و مــا کاهــش قیمــت شــود و ب ــا توجــه ب شــود و ب
مــواد اولیــه را در دو ســال اخیــر تجربــه نکردیــم. بنابرایــن مــا قــادر نیســتیم در زمــان تخصیــص و تأمیــن ارز بــا همــان مــواد اولیــه را در دو ســال اخیــر تجربــه نکردیــم. بنابرایــن مــا قــادر نیســتیم در زمــان تخصیــص و تأمیــن ارز بــا همــان 
ــه ثبــت ســفارش جدیــد  ــه ثبــت ســفارش جدیــد قیمتــی کــه ثبــت سفارشــمان را انجــام داده ایــم، مــواد اولیــه مــان را وارد کنیــم و مجبــور ب قیمتــی کــه ثبــت سفارشــمان را انجــام داده ایــم، مــواد اولیــه مــان را وارد کنیــم و مجبــور ب
هســتیم و ایــن چرخــه ادامــه دارد. پــس مجبــور هســتیم بــرای جلوگیــری از تکــرار چرخــه، مابــه التفــاوت را از محــل هســتیم و ایــن چرخــه ادامــه دارد. پــس مجبــور هســتیم بــرای جلوگیــری از تکــرار چرخــه، مابــه التفــاوت را از محــل 
ارز آزاد پرداخــت کنیــم. در نتیجــه قیمــت نهایــی محصــول افزایشــی مــی شــود. اگــر بشــود کــه زمــان ثبــت ســفارش، ارز آزاد پرداخــت کنیــم. در نتیجــه قیمــت نهایــی محصــول افزایشــی مــی شــود. اگــر بشــود کــه زمــان ثبــت ســفارش، 
تخصیــص و تأمیــن ارز کوتــاه شــود و نهایتــاً بــه یــک هفتــه کاهــش پیــدا کنــد، مشــکل مــا در زمینــه واردات حــل شــده تخصیــص و تأمیــن ارز کوتــاه شــود و نهایتــاً بــه یــک هفتــه کاهــش پیــدا کنــد، مشــکل مــا در زمینــه واردات حــل شــده 

و باعــت ایجــاد ثبــات قیمــت مــی گــردد.و باعــت ایجــاد ثبــات قیمــت مــی گــردد.

شــرکت تعاونــی تولیــدی گرانــول معصــوم در ســال شــرکت تعاونــی تولیــدی گرانــول معصــوم در ســال 7474 بــا رویکــرد تولیــد انــواع کامپاندهــای پلیمری شــروع به فعالیت نمــوده اســت. کارخانه  بــا رویکــرد تولیــد انــواع کامپاندهــای پلیمری شــروع به فعالیت نمــوده اســت. کارخانه 
نخســت ایــن شــرکت، در شــهر قــم بــا تولیــد انــواع گرانــول هــای نخســت ایــن شــرکت، در شــهر قــم بــا تولیــد انــواع گرانــول هــای PVCPVC  مشــغول بــه فعالیــت شــد. در ســال مشــغول بــه فعالیــت شــد. در ســال 8888 و بــا توجــه بــه نیــاز کشــور،  و بــا توجــه بــه نیــاز کشــور، 
مجــوز تولیــد انــواع گرانــول هــای مجــوز تولیــد انــواع گرانــول هــای PVCPVC مدیــکال گریــد را دریافــت نمــود و در ســال  مدیــکال گریــد را دریافــت نمــود و در ســال 8989 بــه بهــره بــرداری رســید. درحــال حاضــر ســاالنه  بــه بهــره بــرداری رســید. درحــال حاضــر ســاالنه 
حــدود حــدود 50005000 تــن گرانــول مدیــکال در انــواع گریدهــای مختلــف  توســط ایــن شــرکت تولیــد مــی گــردد. اخیــراً  ایــن شــرکت بــرای تهیــه  تــن گرانــول مدیــکال در انــواع گریدهــای مختلــف  توســط ایــن شــرکت تولیــد مــی گــردد. اخیــراً  ایــن شــرکت بــرای تهیــه 
مــواد اولیــه بــا مشــکات متعــددی مواجــه بــوده اســت. بــه همیــن بهانــه گفــت و گویــی بــا مدیــر عامــل شــرکت، آقــای مهنــدس مفیــدی مــواد اولیــه بــا مشــکات متعــددی مواجــه بــوده اســت. بــه همیــن بهانــه گفــت و گویــی بــا مدیــر عامــل شــرکت، آقــای مهنــدس مفیــدی 
داشــته ایــم تــا از جزئیــات ایــن موضــوع آگاه شــویم. امیــد اســت بــا توجــه بــه نقــش اساســی ایــن شــرکت در تأمیــن گرانــول هــای مدیــکال داشــته ایــم تــا از جزئیــات ایــن موضــوع آگاه شــویم. امیــد اســت بــا توجــه بــه نقــش اساســی ایــن شــرکت در تأمیــن گرانــول هــای مدیــکال 

و وابســتگی ســایر تولیدکننــدگان صنعــت بــه ایــن مــواد، مســئولین محتــرم نســبت بــه رفــع موانــع اقــدام نمایند.و وابســتگی ســایر تولیدکننــدگان صنعــت بــه ایــن مــواد، مســئولین محتــرم نســبت بــه رفــع موانــع اقــدام نمایند.

INTERVIEW چــه اقداماتــی و از ســوی چــه نهادهایــی بــرای رفــع مشــکالت تأمیــن صــورت گرفتــه و آیــا ایــن اقدامــات چــه اقداماتــی و از ســوی چــه نهادهایــی بــرای رفــع مشــکالت تأمیــن صــورت گرفتــه و آیــا ایــن اقدامــات
مؤثــر بــوده اســت یــا خیــر؟مؤثــر بــوده اســت یــا خیــر؟

نهادهــای مختلــف در خصــوص مشــکات تأمیــن مــواد اولیــه مــا مکاتبــات الزم را انجــام داده انــد و موضــوع از طــرف انجمــن نهادهــای مختلــف در خصــوص مشــکات تأمیــن مــواد اولیــه مــا مکاتبــات الزم را انجــام داده انــد و موضــوع از طــرف انجمــن 
هــای مختلــف از جملــه انجمــن تولیــد کننــدگان و انجمــن ملــی صنایــع پلیمــر، پیگیــری شــد و بــه لطــف خــدا و همــکاری هــای مختلــف از جملــه انجمــن تولیــد کننــدگان و انجمــن ملــی صنایــع پلیمــر، پیگیــری شــد و بــه لطــف خــدا و همــکاری 
ایــن دو انجمــن و پیگیــری هــای ایــن شــرکت منجــر بــه بــر طــرف شــدن معضــل تأمیــن مــواد اولیــه گردیــد و بــا همــکاری ایــن دو انجمــن و پیگیــری هــای ایــن شــرکت منجــر بــه بــر طــرف شــدن معضــل تأمیــن مــواد اولیــه گردیــد و بــا همــکاری 
برخــی پتروشــیمی هــا کــه در حاضــر تولیــد دارنــد مشــکل حــل شــده و بخشــی از نیــاز مــا از طریــق پتروشــیمی هــای برخــی پتروشــیمی هــا کــه در حاضــر تولیــد دارنــد مشــکل حــل شــده و بخشــی از نیــاز مــا از طریــق پتروشــیمی هــای 

داخــل و بخــش دیگــر از طریــق واردات تأمیــن مــی گــردد.داخــل و بخــش دیگــر از طریــق واردات تأمیــن مــی گــردد.
انتظار شما از انجمن تولیدکنندگان به عنوان تشکل مادر چیست؟انتظار شما از انجمن تولیدکنندگان به عنوان تشکل مادر چیست؟

انجمــن خوشــبختانه در ســال هــای اخیــر خصوصــا یکــی دو ســال گذشــته، بــه خوبــی توانســته نقــش خــود را در برطــرف انجمــن خوشــبختانه در ســال هــای اخیــر خصوصــا یکــی دو ســال گذشــته، بــه خوبــی توانســته نقــش خــود را در برطــرف 
کــردن مشــکات اعضــاء ایفــا کــرده و زحمــات زیــادی متحمــل شــده کــه از نظــر مــن قابــل تقدیــر اســت. اگرچــه معتقــد کــردن مشــکات اعضــاء ایفــا کــرده و زحمــات زیــادی متحمــل شــده کــه از نظــر مــن قابــل تقدیــر اســت. اگرچــه معتقــد 
هســتم هنــوز، جــای کار بیشــتری وجــود دارد و خــاء هایــی در انجمــن وجــود دارد کــه مــی توانیــم بــا همکفــری و همــکاری هســتم هنــوز، جــای کار بیشــتری وجــود دارد و خــاء هایــی در انجمــن وجــود دارد کــه مــی توانیــم بــا همکفــری و همــکاری 

ایــن خــاء هــا را بــر طــرف کنیــم. ایــن خــاء هــا را بــر طــرف کنیــم. 
از جملــه در زمینــه تأمیــن مــواد اولیــه اعضــاء، اقــدام مؤثــری صــورت نگرفتــه و مــی تــوان در ایــن خصــوص از طریــق ایجــاد از جملــه در زمینــه تأمیــن مــواد اولیــه اعضــاء، اقــدام مؤثــری صــورت نگرفتــه و مــی تــوان در ایــن خصــوص از طریــق ایجــاد 
تعاونــی عمــل کــرد و بســیاری امــور دیگــر، کــه تشــکیل تعاونــی مــی توانــد خــاء هــای مالــی انجمــن را نیــز پوشــش دهــد.تعاونــی عمــل کــرد و بســیاری امــور دیگــر، کــه تشــکیل تعاونــی مــی توانــد خــاء هــای مالــی انجمــن را نیــز پوشــش دهــد.

همچنیــن برگــزاری ســمینارها و کارگاه هــای تخصصــی بــا هــدف درآمــد زایــی بــرای انجمــن مــی توانــد مؤثــر باشــد و در همچنیــن برگــزاری ســمینارها و کارگاه هــای تخصصــی بــا هــدف درآمــد زایــی بــرای انجمــن مــی توانــد مؤثــر باشــد و در 
ســنوات آتــی روی ایــن موضوعــات بیشــتر کار شــود. ســنوات آتــی روی ایــن موضوعــات بیشــتر کار شــود. 

بــا توجــه بــه اینکــه بخــش عظیمــی از صنعــت ســامت را تجهیــزات پزشــکی  تشــکیل مــی دهــد، بــه نظــر مــن ایــن انجمــن بــا توجــه بــه اینکــه بخــش عظیمــی از صنعــت ســامت را تجهیــزات پزشــکی  تشــکیل مــی دهــد، بــه نظــر مــن ایــن انجمــن 
جایــگاه بســیار ویــژه تــری مــی بایســت در نهادهــا و ارگان هــای مرتبــط داشــته باشــد. اکنــون شــاهد هســتیم در صنایــع جایــگاه بســیار ویــژه تــری مــی بایســت در نهادهــا و ارگان هــای مرتبــط داشــته باشــد. اکنــون شــاهد هســتیم در صنایــع 
پلیمــر کشــور، انجمــن ملــی در جلســات هفتگــی کــه در پتروشــیمی کــه غالبــاً جلســات قیمــت گــذاری اســت برگــزار مــی پلیمــر کشــور، انجمــن ملــی در جلســات هفتگــی کــه در پتروشــیمی کــه غالبــاً جلســات قیمــت گــذاری اســت برگــزار مــی 
شــود، کرســی مخصــوص خــود را دارد. همچنیــن انجمــن هــای دیگــری کــه در پتروشــیمی فعــال هســتند و بــرای اعضــاء شــود، کرســی مخصــوص خــود را دارد. همچنیــن انجمــن هــای دیگــری کــه در پتروشــیمی فعــال هســتند و بــرای اعضــاء 
خــود تســهیات اخــذ مــی کننــد. انجمــن تولیدکننــدگان تجهیــزات پزشــکی بــا توجــه بــه ماهیــت فعالیــت و حساســیتی کــه خــود تســهیات اخــذ مــی کننــد. انجمــن تولیدکننــدگان تجهیــزات پزشــکی بــا توجــه بــه ماهیــت فعالیــت و حساســیتی کــه 
دارد بایــد جــگاه ویــژه تــری داشــته باشــد و ایــن امــر بایــد بــرای مســئولین نهادینــه شــود چراکــه ایــن صنعــت بــا ســامت دارد بایــد جــگاه ویــژه تــری داشــته باشــد و ایــن امــر بایــد بــرای مســئولین نهادینــه شــود چراکــه ایــن صنعــت بــا ســامت 
مــردم در ارتبــاط اســت. متأســفانه در حــال حاضــر ایــن انجمــن در جایــگاه اصلــی خــود قــرار نــدارد و الزم اســت مســئولین مــردم در ارتبــاط اســت. متأســفانه در حــال حاضــر ایــن انجمــن در جایــگاه اصلــی خــود قــرار نــدارد و الزم اســت مســئولین 
در خصــوص اهمیــت ایــن موضــوع و نقــش مؤثرانجمــن توجیــه شــوند. همانگونــه کــه در بحــث همــه گیــری کرونــا، فعالیــت در خصــوص اهمیــت ایــن موضــوع و نقــش مؤثرانجمــن توجیــه شــوند. همانگونــه کــه در بحــث همــه گیــری کرونــا، فعالیــت 

انجمــن و تولیدکننــدگان حــوزه ســامت توانســت کشــور را نجــات دهنــد. امیدواریــم ایــن مهــم در آینــده رخ دهــد.انجمــن و تولیدکننــدگان حــوزه ســامت توانســت کشــور را نجــات دهنــد. امیدواریــم ایــن مهــم در آینــده رخ دهــد.
  در پایــان از اینکــه ایــن فرصــت را بــرای بیــان نقطــه نظــرات بنــده در اختیــارم گذاشــتید، تشــکر مــی نمایــم. بــرای تمامــی   در پایــان از اینکــه ایــن فرصــت را بــرای بیــان نقطــه نظــرات بنــده در اختیــارم گذاشــتید، تشــکر مــی نمایــم. بــرای تمامــی 
تولیدکننــدگان عزیــز و محتــرم صحــت و ســامت کامــل آرزو مــی کنــم و امیــدوارم همیشــه در کارهایشــان موفــق باشــند. تولیدکننــدگان عزیــز و محتــرم صحــت و ســامت کامــل آرزو مــی کنــم و امیــدوارم همیشــه در کارهایشــان موفــق باشــند. 

بــه امیــد موفقیــت و شــکوفایی روزافــزون صنایــع کشــور.بــه امیــد موفقیــت و شــکوفایی روزافــزون صنایــع کشــور.
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براســاس آمــار رســمی، در ســال 1397، 25 هــزار و 516 تــن تجهیــزات پزشــکی 
ــزار و 771 دالر وارد شــده  ــون و 644 ه ــارد و 243 میلی ــه ارزش 2 میلی و دارو ب
ــش  ــد کاه ــی 5 درص ــاظ ارزش ــش و از لح ــد افزای ــی 15 درص ــر وزن ــه از نظ ک

داشــته اســت. 
از ایــن میــزان 1/7میلیــارد دالر ارزش واردات تجهیــزات پزشــکی و دندانپزشــکی 
ــه نشــان دهنده  ــوده ک ــی ب ــدات داخل ــون دالر ارزش تولی و همینطــور 800 میلی
ــزات  ــم 60 درصــد از تجهی ــازار در کشــور اســت. از نظــر ارزی ه ــن ب ــی ای بزرگ
پزشــکی را ملزومــات مصرفــی و همچنیــن 40 درصــد دیگــر در بخــش تجهیــزات 

ــوده اســت. ســرمایه ای صــرف شــده کــه در ســال های مختلــف متفــاوت ب
ــی در  ــل توجه ــت قاب ــادی مزی ــای اقتص ــت تحریم ه ــد بازگش ــر می رس ــه نظ ب
ــاال بــه  خوبــی نشــان می دهــد  صنعــت تجهیــزات پزشــکی ایجــاد کــرد. اعــداد ب
کــه ســرمایه قابل توجــه ارزی و ریالــی در بــازار تجهیــزات پزشــکی صــرف 
می شــود، ایــن در حالــی اســت کــه تجهیزاتــی کــه از طریــق قاچــاق بــه 
کشــور وارد می شــود و همینطــور از ایــران بــه کشــورهای دیگــر منطقــه قاچــاق 

ــت. ــده اس ــده نش ــار دی ــن آم ــود، در ای می ش
سایه تحریم و کمبود منابع

ــه ایــن موضــوع اشــاره کنــم کــه منظــور از تجهیــزات پزشــکی  ــد ب در ابتــدا بای
در اینجــا آن دســته از محصوالتــی اســت کــه در ســاب سیســتم های الکترونیــک 
در آن هــا وجــود دارد. هماننــد: ونتیاتــور هــا، انــواع دســتگاه های ســی تی 
ــواع ســاب  اســکن، ســونوگرافی، اکســیژن رســان، دســتگاه های دیالیــز و... کــه ان

سیســتم ها در آن هســت.
ــود  ــد آن ب ــاد ش ــم ایج ــت تحری ــن دوران بازگش ــه در ای ــری ک ــن تغیی بزرگتری
کــه تمامــی کشــورهای اروپایــی، شــرق آســیا حتــی چیــن و روســیه از فــروش 
ــد  ــد. البتــه حاضــر بودن ــاع ورزن ــران امتن ــه ای دســتگاه ها و تجهیــزات پزشــکی ب
ــا ایــران انجــام دهنــد و برنــد خودشــان  تجــارت را بــه صــورت CKD، SKD ب
ــه  ــود ک ــده ب ــبب ش ــئله س ــن مس ــد. ای ــته باش ــودی نداش ــی نم ــازار داخل در ب
شــرکت های قدیمــی و بســیار بــزرگ فعــال در زمینــه واردات و تأمیــن تجهیــزات 
ــراوان  ــش ف ــز پزشــکی دچــار چال ــا و مراک ــاز بیمارســتان ها، درمانگاه ه ــورد نی م

شــوند.
براســاس گزارش هــاي اداره تجهیــزات پزشــکي ســازمان غــذا و دارو بــازار 
تجهیــزات پزشــکي ایــران در ســال 2020 معــادل 2700 میلیــون دالر اســت کــه 
ســهم حــوزه تشــخیص 12 درصــد از ایــن بــازار یعنــي 324 میلیــون دالر اســت.

تأمین نیازهای کشور در راس برنامه ها
بــه هــر حــال کشــور بــه وجــود ایــن تجهیــزات نیــاز فــراوان داشــت و بــه همیــن 
دلیــل ایــن شــرکت ها مجبــور بــه ورود ســریع بــه بــازار تولیــد شــدند. آنهــم در 
شــرایطی کــه ســرعت زیــاد بــرای بــازار تولیــد هــم ردیــف نیســت. ایــن مســئله 
ــه حــوزه  در شــرایطی اســت کــه پــس از تحقیــق و توســعه دو ســاله شــرکتی ب
ــرداری از چیــن و برخــی  ــا الگــو ب تولیــد وارد شــود. از ایــن رو مجبــور شــدند ب

کشــورهای شــرق آســیا بــا اســتراتژی مهندســی معکــوس آغــاز کننــد. 

مهندســی معکــوس راه ورود ســریع بــه تولیــد محصــوالت و تجهیــزات پزشــکی در 
ایــران شــد تــا بتواننــد فنــاوری مــورد نیــاز را در شــرایط تحریــم ســریعاً در اختیــار 
ــازار عرضــه کننــد و بــه صــورت مــوازی روی  گیرنــد و محصــوالت خــود را بــه ب
تحقیــق و توســعه کاالهــای خــود بــرای بــه دســت آوردن عمــق تولیــد و بومــی 
ســازی فنــاوری روز اقــدام نماینــد. بنابرایــن شــاهد رشــد چشــمگیری در تولیــد 

تجهیــزات پزشــکی در کشــور شــدیم.
در ایــن میــان امــا نکتــه ای وجــود دارد. آن اینکــه تجهیــزات پزشــکی همچــون 
ــاه  ــن م ــان از بهم ــود. جه ــرات، آسانســور و... نب ــزات مخاب ــی، تجهی ــوازم خانگ ل
گذشــته بــا آغــاز بحــران ســیلیکون و تأمیــن قطعــات الکترونیــک روبــه رو شــده 
ــه  اســت. نبــود قطعــات اصــل و چالــش محدودیــت تأمیــن در سراســر جهــان ب
مســئله ای اساســی بــدل گردیــد کــه ســبب رشــد فزاینــده و جهــش قیمت هــا در 

بــازار جهانــی و بــر هــم خــوردن تــوازن در تولیــد و تامیــن شــد. 
صنعــت تجهیــزات پزشــکی بــه دلیــل در اولویــت بــودن موضــوع کیفیــت 
ــات  ــراغ قطع ــود س ــاز خ ــن نی ــرای تأمی ــر ب ــع دیگ ــون صنای ــت همچ نمی توانس
درجــه دو و ســه چینــی رود. جایگزیــن شــدن قطعــات چینــی بــه دلیــل اینکــه 
ــی  ــورد بررس ــرد م ــر کارک ــد و از نظ ــرار نگرفته ان ــون ق ــه آزم ــوز در مرحل هن
ــن رو  ــوند. از ای ــکی می ش ــزات پزش ــت در تجهی ــش کیفی ــبب کاه ــد س نبوده ان
کیفیــت دســتگاه های بســیار گــران قیمــت بــا هزینه هــای سرســام آور تعمیــرات، 
خدمــات پــس از فــروش و نیــاز بــه اســتاندارد و تأییدیه هــای متفــاوت بــرای آن 
بــه خطــر بیفتــد و هیــچ گروهــی چــه تولیــدی و چــه تأمینــی حاضــر بــه از دســت 
ــه تقاضــا نیســت. ــت توجی ــه قیمــت افــت کیفیــت و در نهای ــازار خــود ب دادن ب

شوک به بازار و افت ناگهانی
بنابرایــن ایــن بــازار بــه شــوک و افــت ناگهانــی وارد شــد. نــه همچــون دیگــر 
ــراغ  ــود س ــای خ ــه قیمت ه ــظ دامن ــاء و حف ــرای بق ــت ب ــع می توانس صنای
ــه  ــد ب ــداری کن ــی خری ــات اصل ــد قطع ــم نمی توان ــی رود و ه ــات چین قطع
ــد. بســیاری  ــش می یاب ــر افزای ــا ده براب ــی ت ــای نهای ــه قیمت ه ــل ک ــن دلی ای
از ایــن شــرکت ها قراردادهایــی را در ابتــدای ســال منعقــد کرده انــد در 

ــد. ــر می کن ــه تغیی ــه صــورت روزان ــات ب ــت قطع ــه قیم ــی ک حال
ــش  ــه کاه ــده ک ــکی وارد دوره ای ش ــع پزش ــازار صنای ــل ب ــن دلی ــه همی ب
تولیدهــا و عرضــه را تجربــه می کنــد تــا تکلیــف خــود را بــا شــرایط 
ــازار هــم  ــن ب ــه نظــر می رســد ای ــن حــال، ب ــا ای ــد. ب موجــود مشــخص نمای
ــه جــز آزمــون قطعــات  همچــون دیگــر بازارهــا و صنایــع داخلــی چــاره ای ب
ــد.  ــود نمی بین ــش روی خ ــا پی ــتفاده از آن ه ــکان اس ــی ام ــی و بررس چین
ــی از  ــک چین ــه ی ــات درج ــکار قطع ــوان راه ــه عن ــوان ب ــل بت ــاید حداق ش
ــرار دهــد و آن  ــورد آزمــون ق ــن م ــوان جایگزی ــه عن ــر را ب شــرکت های معتب

ــد.  ــاب کن را انتخ
ــه  ــرد ک ــمتی بب ــه س ــی ب ــای اصل ــوان کارفرم ــه عن ــت را ب ــه دول ــا اینک ی
افزایــش نــرخ محصــول نهایــی را همچــون دیگــر کاالهــای وارداتــی بپذیــرد 

ــد.  ــترش دهن ــود را گس ــت خ ــه فعالی ــد دامن ــا بتوانن ــا آن ه ت

نسیم توکل، عضو اتاق بازرگانی تهران

بازار تجهیزات پزشکی ایران در دو راهی تعیین سرنوشت

مقدمه : 
ــترده در  ــی گس ــه تحوالت ــت ک ــن اس ــی بنیادی ــارم Industry 4.0، تغییرات ــی چه ــاب صنعت انق
نحــوه زندگــی و کارکــردن مــا بــر روی زمیــن ایجــاد خواهــد کــرد. انقــاب صنعتــی چهــارم جهــان 
ــا   ــان ب ــه جه ــک ک ــد. این ــی میکن ــا را یک ــناختی م ــت ش ــان زیس ــی و جه ــان فیزیک ــال، جه دیجیت
کوویــد 19 در حــال مبــارزه اســت، فرصــت مناســبی بــرای پذیــرش ایــن انقــاب در تمــام جنبه هــای 

زندگــی و اقتصــادی اســت.
ــه، ترجمــه ای  از ســرفصل های ابتدایــی کتــاب  »آینــده انقــاب صنعتــی چهــارم« نوشــته  ایــن مقال
ــال 2018  ــی اقتصــاد و در س ــع جهان ــه توســط مجم ــواب )Klaus Schwab( اســت ک کاس ش

منتشــر شــده اســت.
مفاهیم اصلی انقالب صنعتی چهارم

ــوع  ــتمر و قریب الوق ــوالت مس ــه ای از تح ــف مجموع ــرای توصی ــی ب ــارم روش ــی چه ــاب صنعت انق
ــی  ــی م ــا را بدیه ــان آنه ــه م ــی روزان ــا در زندگ ــر م ــه اکث ــت ک ــا اس ــر م ــم ب ــتمهای حاک در سیس
ــش  ــر دان ــد، ب ــه پیــش میرانن ــم. فناوری هــای نو ظهــوری کــه چهارمیــن انقــاب صنعتــی را ب پنداری

و سیســتم های انقاب هــای صنعتــی پیشــین متکــی هســتند . 
خاصه توانمندیهای دیجیتال )انقاب صنعتی ســوم( به شــرح موارد ذیل میباشد:

• هوش مصنوعی و رباتیک
)additive manufacturing( تولید افزوده•

)neurotechnologies( عصب فناوریها •
)biotechnologies( زیست فناوریها •

)virtual and augmented reality( واقعیــت مجازی و افزوده  •
• مواد پیشرفته

)energy technologies( نیروفناوری ها •
• و نیز ایده ها و ظرفیتهایی که ما هنوز از وجودشــان بی خبریم.

ــه،  ــر از هم ــت؛ مهم ت ــاوری نیس ــی از فن ــرات ناش ــف تغیی ــاً توصی ــارم صرف ــی چه ــاب صنعت  انق
ــه همــۀ  ــد ب ــه مجموعــه ای از گفت وگوهــای عمومــی کــه میتوانن ــرای شــکل دهی ب فرصتــی اســت ب
ــا یکدیگــر و تأثیرگذاری هــای نهــان و آشــکار  مــا در درک بهتــر نحــوۀ ارتبــاط فناوری هــای جدیــد ب
آنهــا بــر خودمــان کمــک کننــد همچنیــن در زمــان انقــاب صنعتــی چهــارم همــکاری در زمینه هــای 
ــر  ــد، اگ ــده دارن ــر آین ــت ب ــری مثب ــه تأثی ــی ک ــات جمع ــت گذاری و اقدام ــرمایه گذاری، سیاس س
ــان و  ــل انس ــوۀ تعام ــم نح ــه بتوانی ــر اینک ــود، مگ ــد ب ــوار خواه ــیار دش ــاً بس ــد، قطع ــن نباش ناممک

ــد. ــن انقــاب درک کنی ــاوری را در ای فن
انقالب های صنعتی از ابتدا تاکنون :

ــال  ــع در ح ــمگیری در صنای ــرز چش ــه به ط ــرفت های فناوران ــی، پیش ــاب صنعت ــاز انق ــان آغ از زم
ــیته  ــرژی الکتریس ــتفاده از ان ــم، اس ــرن نوزده ــار در ق ــین های بخ ــتفاده از ماش ــد. اس ــش بوده ان افزای
بــرای ســرعت  بخشــیدن بــه تولیــد انبــوه از اوایــل قــرن بیســتم و ظهــور اتوماســیون از ســال 1970 

ــد. ــع بوده ان ــی جوام ــای صنعت ــی در انقاب ه ــاط عطف ــه نق ــد هم ــه بع ب
ــوژی مکانیــک و ماشــین بخــار  ــا اوجگیــری تکنول انقــاب صنعتــی اول در ســال 1784 میــادی و ب

شــکل گرفــت.
انقاب صنعتی دوم در ســال 1870 و با ظهور نیروی الکتریســیته به وقوع پیوست.

ــال 1969  ــوم در س ــی س ــاب صنعت ــکل گیری انق ــب ش ــباتی موج ــین های محاس ــا و ماش رایانه ه
شــدند.

و امــروز، بزرگتریــن، قدرتمندتریــن و پیچیده تریــن انقــاب تکنولوژیــک در عصــر انســان، بــه  واســطه 
رشــد و بلــوغ اینترنــت و ارتباطــات آنایــن شــکل گرفتــه اســت بــه طــوری کــه دانشــمندان از انقــاب 

ــي ــاد ابراهیم ــده: می ــم و گردآورن  مترج
کارشناس توسعه فناوري

انقالب صنعتی چهارم ، 
فصلی جدید در پیشرفت بشر

ARTICLEARTICLE

فصلنامه رسمی انجمن صنفی شماره پائیز و 10 زمستان 1400

41
40فصلنامه رسمی انجمن صنفی شماره 10پائیز و  زمستان 1400



صنعتــی چهــارم بــه تغییــری کــه بشــر قبــا شــبیه آن را تجربــه نکــرده اســت » تعبیــر میکننــد و ایــن مرحلــه را ُرنســانس فرهنگــی 
قــرن حاضــر و نقطــه عطــف زندگــی بشــر در کــره زمیــن میداننــد.

 
ارکان انقالب صنعتی چهارم و آینده بهرهوری و رشــد سازمانها:

امــروز مــا در میانــه مــوج جدیــدی از پیشــرفتهای فناورانــه قــرار داریــم و شــاهد ظهــور انقــاب صنعتــی چهــارم هســتیم؛ انقابــی 
ــۀ مهــم تشــکیل شــده اســت. در انقــاب صنعتــی چهــارم حســگرها، ماشــینها، محصــوالت و سیســتم های  کــه از 9 رکــن فناوران
ــن  ــد. ای ــاد میکنن ــد ایج ــازمان واح ــک س ــب ی ــن را در قال ــره تأمی ــک زنجی ــود و ی ــد ب ــاط خواهن ــر در ارتب ــا یکدیگ ــه ای ب رایان
سیســتمهای متصــل  بــه  هــم میتواننــد بــا هــم و حتــی بــا ســایر پروتکلهــای ارتباطــی در بســتر اینترنــت تعامــل داشــته باشــند، 
داده هــا را تحلیــل کننــد، خرابــی هــا را پیــش بینــی کننــد و خودشــان را بــا تغییــرات مطابقــت دهنــد. انقــاب صنعتــی چهــارم 
کمــک میکنــد جمــع آوری و تحلیــل داده هــا از ماشــین هــا ســریعتر و منعطــف تــر شــود و بــا بهــره وری بیشــتری انجــام شــود 
ــِر  ــن تغیی ــم. ای ــش دهی ــز کاه ــد را نی ــای تولی ــه ه ــان هزین ــم و همزم ــد کنی ــت تولی ــی باکیفی ــم محصوالت ــت بتوانی ــا در نهای ت
جهــت افزایــش بهــره وری تولیــد، تســریع رونــق اقتصــادی و در نهایــت تغییــر مزیــت هــای رقابتــی ســازمانها و کســب وکارهــا را 

در پــی خواهــد داشــت.
)Big Data Analysis( 1 -جمــع آوری و تحلیل کالنداده ها 

ــازی  ــه س ــرای بهین ــرده اســت و از آن ب ــدا ک ــور پی ــت ظه ــای صنع ــر در دنی ــالهای اخی ــا در س ــداده ه ــر کان ــی ب ــل مبتن تحلی

کیفیــت محصــوالت، کاهــش مصــرف انــرژی و بهبــود عملکــرد تجهیــزات اســتفاده میشــود. در انقــاب صنعتــی چهــارم جمــع 
آوری و ارزیابــی جامــع داده هایــی کــه از منابــع متنوعــی نظیــر تجهیــزات خــط تولیــد، سیســتم ERP یــا حتــی سیســتمهای 

ــه هنــگام اســتفاده میشــوند. ــرای تصمیــم گیــری ب مدیریــت مشــتریان جمــع آوری میشــوند، اســتاندارد میشــوند و ب
)Autonomous Robots( ۲- ربات های خودگردان

صنایــع مختلــف مــدت زمــان زیــادی اســت کــه از ربــات هــا بــرای انجــام کارهــای پیچیــده اســتفاده میکننــد، امــا در انقــاب 
ــر  ــا یکدیگ ــتر ب ــل بیش ــوند و در تعام ــر میش ــاف پذی ــردان و انعط ــتقل و خودگ ــش مس ــش ازپی ــا بی ــات ه ــارم رب ــی چه صنعت
ــاد  ــار انســان کار کننــد و از یکدیگــر ی ــًا ایمــن در کن ــا در شــرایطی کام ــود ت ــد ب ــادر خواهن ــود. همچنیــن آنهــا ق ــد ب خواهن
بگیرنــد. ایــن نســل از رباتهــا هزینــه ســاخت کمتــر و طیــف گســترده تــری از توانمنــدی هــا را )در مقایســه بــا آنچــه امــروزه 

ــه هــا شــاهدش هســتیم( خواهنــد داشــت. در کارخان
)Simulation( ۳- شبیه سازی

از فنــاوری شــبیه ســازی در مرحلــۀ طراحــی بــرای شــبیه ســازی ســه بعــدی محصــول و فراینــد تولیــد بهــره گیــری میشــود؛ 
امــا در انقــاب صنعتــی چهــارم شــبیه ســازی بیــش ازپیــش در فراینــد بهــره بــرداری مورداســتفاده قــرار خواهــد گرفــت. ایــن 
شــبیه ســازیها کــه در ماشــین هــا، محصــوالت و رفتــار انســان انجــام میشــود، بــه عنــوان یــک اهــرم مهــم و کلیــدی، داده هــای 
واقعــی را دریافــت میکنــد و نســخهای مجــازی از دنیــای واقعــی ایجــاد خواهــد کــرد. ایــن مســئله بــه گروههــای بهــره بــرداری 
ــازی  ــه س ــش و بهین ــازی آزمای ــط مج ــی، در محی ــط واقع ــال در محی ــش از اعم ــینها را پی ــات ماش ــد داد تنظیم ــازه خواه اج

کننــد. ایــن کار ســبب خواهــد شــد تــا زمــان توقــف ماشــین آالت کــم شــود و کیفیــت محصــول نهایــی افزایــش پیــدا کنــد.
)Horizontal and Vertical System Integration( 4-  سیســتمهای یکپارچه افقی و عمودی

ــرای مثــال، تولیدکننــده هــا،  ــد. ب ــه صــورت کامــل یکپارچــه نشــده ان ــه ای کــه امــروزه اســتفاده میشــوند ب اغلــب سیســتم هــای رایان
تأمیــن کننــدگان و مصــرف کننــده هــا در اکثــر ســازمان هــا بــه نــدرت بــا یکدیگــر مرتبــط هســتند. همچنیــن در داخــل ســازمان هــا 
ــا یکدیگــر ارتبــاط و یکپارچگــی داشــته باشــند؛  هــم کمتــر دیــده میشــود کــه واحدهــای مهندســی، تولیــد، خدمــات، تــدارکات و… ب
ــا یکدیگــر مرتبــط خواهنــد شــد و شــبکه یکپارچــه  امــا در انقــاب صنعتــی چهــارم کارخانــه هــا، واحدهــا و فرایندهــا بیــش ازپیــش ب

جهانــی داده هــا کمــک خواهــد کــرد تــا بــه معنــای واقعــی شــاهد ایجــاد یــک زنجیــرۀ ارزش کامــًا مکانیــزه و خــودکار باشــیم.
)The Industrial Internet of Things( ۵- اینترنت اشــیاء صنعتی

ــدرت  ــه ن ــه یکدیگــر متصــل هســتند و اطاعــات خروجــی آنهــا ب ــه هــا ب امــروزه تنهــا تعــداد کمــی از حســگرها و ماشــینها در کارخان
ــزات  ــگرها و تجهی ــه در آن حس ــد ک ــده ان ــی ش ــی طراح ــیون هرم ــاختار اتوماس ــک س ــنتی در ی ــورت س ــه ص ــا ب ــود. آنه ــل میش تحلی
کنترلــی بــا بهــره گیــری از حداقــل هــوش مصنوعــی ممکــن بــرای کنتــرل فرایندهــای تولیــد در کارخانــه هــا اســتفاده میشــوند؛ امــا در 
انقــاب صنعتــی چهــارم بــا اســتفاده از مفهــوم اینترنــت اشــیاء صنعتــی ) بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن ارکان انقــاب صنعتــی چهــارم 
( ، تمامــی تجهیــزات بــه فنــاوری هــای ارتباطــی اســتاندارد مجهــز میشــوند و مــورد تحلیــل و بررســی کامپیوتــری قــرار میگیرنــد. ایــن 
موضــوع بــه تجهیــزات نصــب شــده در فرایندهــای تولیــد کمــک میکنــد تــا بــا یکدیگــر و در صــورت نیــاز بــا واحــد کنتــرل ارتبــاط و 

تعامــل داشــته باشــند.
)Cybersecurity( ۶- امنیت شبکه

بســیاری از شــرکتها هنــوز از سیســتمهای مدیریتــی و تولیــدی اســتفاده میکننــد کــه بــه صــورت جزیرهــای هســتند و در یــک چرخــۀ 
بســته فعالیــت میکننــد؛ امــا همزمــان بــا رشــد اســتفاده از پروتکلهــای ارتباطــی اســتاندارد و افزایــش ســطح ارتبــاط و یکپارچگــی بیــن 
سیســتم هــا و تجهیــزات در انقــاب صنعتــی چهــارم، حفاظــت از سیســتمهای حســاس صنعتــی و خطــوط تولیــد مهــم در برابــر حمــات 
ــد ســایر  ــان شــبکه همانن ســایبری بیــش ازپیــش احســاس خواهــد شــد. در انقــاب صنعتــی چهــارم مســئله امنیــت و قابلیــت اطمین

ویژگــی هایــی کــه پیــش ازایــن صحبــت شــد، بــرای کاربــران و ماشــینها ضــروری خواهــد بــود.
)Cloud Computing( ۷- سیستم رایانش ابری

شــرکتها هماکنــون هــم در حــال اســتفاده از نــرم افزارهــای مبتنــی بــر فنــاوری رایانــش ابــری بــرای مدیریــت و تحلیلهــای آمــاری خــود 
هســتند؛ امــا در انقــاب صنعتــی چهــارم افزایــش تولیــد منــوط بــه افزایــش بــه اشــتراک گــذاری داده هــا در بیــن واحدهــای مختلــف 
تولیــد و پشــتیبانی خواهــد بــود. در همیــن بیــن عملکــرد و بازدهــی فنــاوری رایانــش ابــری نیــز بهبــود خواهــد یافــت تــا بتوانــد ســرعت 
پاســخگویی مناســب تــری داشــته باشــد. در نتیجــه، افزایــش داده هــای ماشــین و بهبــود عملکــرد در تولیــد، منــوط بــه توســعه فنــاوری 

رایانــش ابــری خواهــد بــود.
)Additive Manufacturing( 8- تولید افزایشی

ــه آنهــا  ــد کــه ب ــا مفهــوم تولیــد افزایشــی نظیــر چــاپ ســه بعــدی کــرده ان ــری ب ــه وفــق پذی ــازه شــروع ب درحــال حاضــر شــرکتها ت
ــد  ــاص را تولی ــی خ ــوالت سفارش ــور محص ــد و همینط ــد کنن ــاد تولی ــیار زی ــت بس ــا دق ــوالت را ب ــه محص ــۀ اولی ــد نمون ــکان میده ام
کننــد. در انقــاب صنعتــی چهــارم ایــن نــوع از تولیــد افزایشــی بــه طــور گســترده تــری مورداســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت تــا دســته 
هــای کوچکــی از محصــوالت سفارشــی را تولیــد کننــد کــه مزایــای یکســانی هماننــد ســاخت طــرح هــای کــم وزن و پیچیــده را ارائــه 
میدهــد. سیســتمهای تولیــد افزایشــی بــا عملکــرد بــاال و غیرمتمرکــز بــودن خــود در آینــده فاصلــه جابــه جایــی و حمــل ونقــل کاالهــا 

ــد داد. ــار قطعــات یدکــی را کاهــش خواهن ــار محصــوالت و انب ــزان انب و محصــوالت و همینطــور می
)Augmented Reality( ۹- واقعیت افزوده

ــه کار  ــال برنام ــا ارس ــار ی ــه از انب ــاب قطع ــد انتخ ــات مانن ــی از خدم ــه متنوع ــزوده دامن ــت اف ــر واقعی ــی ب ــتمهای مبتن ــروزه سیس ام
تعمیراتــی روی بســتر تلفــن همــراه را پشــتیبانی میکننــد. ایــن سیســتمها درحــال حاضــر در ابتــدای عمــر خودشــان هســتند، امــا در 
انقــاب صنعتــی چهــارم کارخانــه هــا اســتفاده گســتردهای از واقعیــت افــزوده بــرای بهبــود عملکــرد نیــروی انســانی از طریــق فراهــم 
ــد شــد. ــری و فرایندهــای کاری منجــر خواهن ــم گی ــود تصمی ــه بهب ــد داشــت و در نتیجــه ب ــگام خواهن ــات واقعــی و بهن ســازی اطاع

جمع بندی  :
ــا و روشــهای کار  ــر رویکرده ــد، باعــث تغیی ــم جدی ــک پارادای ــف ی ــا تعری ــه ب ــی اســت ک ــه حــوزه های ــارم از جمل ــی چه انقــاب صنعت
در ســازمان هــا شــده اســت.مطالعه و بررســی نحــوه ورود بــه صنعــت 4.0، برنامــه ریزیهــا و اقدامــات اجرایــی در ایــن حــوزه و بررســی 
پیامدهــای اجــرای آن از جملــه مــواردی اســت کــه درنظــر داریــم درشــماره هــای بعــدی فصلنامــه ی نــدای تولیــد بــه آنهــا بپردازیــم 

ــا آن در ســند سیاســتی توســعه ــا تدویــن یــک برنامــه راهبــردی و تعییــن اقدامــات عملیاتــی و اجرایــی متناظــر ب .ایــن اقدامــات ب
صنعــت تجهیــزات پزشــکی تــا افــق 1404آغــاز شــده اســت، چــرا کــه وســعِت تاثیرگــذاری و پیچیدگــی اجرایــی ایــن حــوزه بــه اندازهــای 

اســت کــه بــدون برنامــه ریــزی دقیــق و از پیــش تعییــن شــده، نمیتــوان از موفقیــت اجــرای آن اطمینــان حاصــل کــرد.
منابع

 Industry 4.0, the Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries, June
.)15, 2015 (https://www.bcg.com

.APM 4.0: Redefining Asset Lifecycle for Industry 4.0, Dan Miklovic, 2017
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PUBLISHING

ــر  ــد جعف ــر محم ــف دکت ــی در مهندســی پزشــکی، تألی ــده پژوه ــاب آین  کت
حســینی شــیرازی از کارآفرینــان و فعالیــن برتــر حــوزه ســامت  اســت کــه در 

ســال 99 توســط موسســه آموزشــی تألیفــی ارشــدان منتشــر شــد.
ــاوری،  ــی و فن ــده پژوه ــش اول آین ــامل، بخ ــش ش ــه بخ ــاب در س ــن کت ای
بخــش دوم شــامل آینــده پژوهــی و مراقبــت هــای بهداشــتی و بخــش ســوم 
ــاط دو  ــل ارتب ــی و تحلی ــه بررس ــر ب ــات مؤث ــی و اقدام ــده پژوه ــامل آین ش

ــردازد. ــی پ ــکی م ــی پزش ــی و مهندس ــده پژوه ــوزه آین ح
درباره کتاب:

ــزرگ  ــیار ب ــی بس ــتم جهان ــک سیس ــکی ی ــی پزش ــی در مهندس ــده  پژوه آین
ــامت،  ــاد، س ــی، اقتص ــه جامعه شناس ــی ازجمل ــوم مختلف ــه عل ــده ک و پیچی
درمــان و فنــاوری در آن قــرار دارنــد را موردمطالعــه قــرار می دهــد. در مــدل 
شایســتگی آینــده  نگــری در مهندســی پزشــکی نقــش اســتادان، دانشــجویان، 
ــدگان و  ــعه  دهن ــدگان و توس ــع  کنن ــران، توزی ــان، صنعتگ ــن، طراح محققی
ــت،  ــت اس ــن صنع ــده در ای ــده آین ــن  کنن ــه تعیی ــردی جامع ــای ف نگرش ه
ــاع شــکل  ــط اجتم ــرات خــود و محی ــا تفک ــرد ب ــه ف ــه ک ــه همان گون ــرا ک چ
می گیــرد جامعــه بشــری نیــز دســتخوش تفکــرات و محیــط  هایــی اســت کــه 
اجتمــاع بشــر امــروزی ایجــاد کــرده تــا آینــده بــه وجــود آید.آینــده  پژوهــی 
ــرفت و  ــه پیش ــری در زمین ــته ای و کل  نگ ــان  رش ــتماتیک می ــه سیس مطالع
ــدف  ــا ه ــب ب ــه اغل ــت ک ــی اس ــت  محیط ــای زیس ــایر رونده ــاوری و س فن

ــده ســر و کار دارد.  ــردم در آین ــی و کار م بررســی نحــوه زندگ
ــوم  ــخ و عل ــته های تاری ــوم، در رش ــاخه از عل ــن ش ــتر از ای ــه بیش ــد ک هرچن
اجتماعــی بحــث می شــود، امــا در ایــن کتــاب نویســنده تــاش دارد تــا آینــده 
 پژوهــی را پیرامــون مهندســی پزشــکی بــه مطالعــه بگــذارد تــا بدیــن ترتیــب 

انتشارات اعضاء  انجمن

ــی  ــی در مهندس ــده  پژوه ــکی و آین ــای پزش ــوی فناوری ه ــمت  و س ــد س بتوان
ــد. نویســنده در  ــی کن ــه مهندســی پزشــکی معرف ــه جامع پزشــکی را بیشــتر ب
ایــن کتــاب بــا نگاهــی جامعــه تمــام ابعــاد آینــده  نگــری در مهندســی پزشــکی 
را بررســی می کنــد و ســعی دارد اطاعــات جامعــی در اختیــار خواننــدگان قــرار 

دهــد و ســواالت آن هــا را پاســخ دهــد. 
بخشــی از کتاب آینده پژوهی در مهندسی پزشکی

آینده نگری و ابزار فناوری
ــن  ــرای تعیی ــی ب ــک روش پیش بین ــاوری ی ــده  نگــری فن ــد آین چنانکــه می دانی

ــاوری در آینــده اســت. ــن تحــوالت فن محتمل تری
»تاش هــای سیســتماتیک بــرای مشــاهده آینــده طوالنی مــدت علــم، فنــاوری، 
ــه احتمــاالً  ــور ک ــو ظه ــای ن ــن  آوری ه ــه، باهــدف شناســایی ف اقتصــاد و جامع

بیشــترین منافــع اقتصــادی و اجتماعــی رادارنــد«.
در مباحــث آینده نگــری فنــاوری، تولیــد کننــدگان و اســتفاده  کننــدگان 
ــم انداز  ــا چش ــد ت ــم می آین ــرد ه ــوآوری گ ــتم ن ــاوری در سیس ــم و فن از عل
مشــترکی از تحــوالت آینــده ایجــاد کننــد. در ایــن  گونــه مطالعــات بــازه زمانــی 

ــت. ــال اس ــا 30  س ــن 10 ت ــوالً بی ــی معم پیش بین
ــن  ــار در دهــه 1970 در ژاپ ــرای اولیــن ب ــن رویکــرد ب ــب اســت بدانیــد ای جال
ــل دهــه 1990  توســط کشــورهای  ــداً در اوای ــت. بع ــرار گرف ــورد اســتفاده ق م
اروپایــی تصویــب شــد و امــروزه معمــوالً هــم توســط کشــورهای پیشــرفته و هــم 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــر جه ــعه در سراس درحال توس
چهارعنصر اصلی فناوری

ــت  ــده  نگــری در مهندســی پزشــکی بیشــتر صحب ــورد آین ــم در م ــر بخواهی اگ
ــی  ــاوری مهندس ــی در فن ــر اساس ــناخت چهارعنص ــه ش ــد ب ــدا بای ــم ابت کنی

ــم. ــرار دهی ــه ق ــورد مطالع ــا را م ــتر آن ه ــم و بیش ــری بزنی ــکی س پزش
ــه  ــوط ب ــن ترتیــب ایــن موضــوع مهمــی اســت کــه چهارعنصــر اصلــی مرب بدی
ــازی،  ــت مج ــی، واقعی ــوش مصنوع ــی ه ــه در آینده پژوه ــورد توج ــاوری م فن

ــت. ــی اس ــیدنی های مراقبت ــزوده و پوش ــت اف واقعی
در ادامــه در مورد هر یــک از این عناصر چهارگانه صحبت خواهیم نمود.

Dr.  Mohammadi
KiaNanoBioVista Laboratory Manager

ARTICLE

Abstract
In this investigation, nanofibrous scaffold was fabricated through electrospinning of Polycaprolactone (PCL) 
and Chitosan (CS) using novel collector to make better orientation and pore size for cell infiltration. PCL/CS 
nanofibers with 90-rpm collector speed and 40- degree angle between collector wires of new collector has few-
er diameters with better pore size and nanofibers orientation. Mechanical properties, roughness parameters, 
topology structure, hydrophilicity and cell growing was considered for liver tissue engineering. Cell culture was 
done using epithelial liver mouse cells. The developed electrospun PCL/CS scaffold using novel collector would 
be an excellent matrix for biomedical applications especially liver tissue engineering.

Result 

Evaluation of PCL/Chitosan Electrospun 
Nanofibers for Liver Tissue Engineering
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        Figure 1. Morphology and related Fourier angular power spectrum of PCL/Chitosan

 
                                Figure 2. SEM results of PCL/Chitosan nanofibers cell culture after 4 and 168 hours
 
CONCLUSION
In this study, a fibrous scaffold comprising of poly (ɛ-caprolactone) and chitosan was electrospun from a novel 
collector by introducing collector speed and angles among collector wire as variable parameters to achieve 
better morphology and orientation at the same time. Among fabricated nanofiber in different conditions, PCL/CS 
with collector speed 90 rpm and angle of collector wires 40 degree produced better nanofibers in terms of higher 
orientation and smaller fiber diameter behinds of acceptable pore size, which will be proper in tissue engineer-
ing. Fibers obtained results in slightly beaded morphology with diameter 243±32 nm, 79% porosity and pore size 
12±5 μm. The porosity and pore size of presenting scaffold is suitable for epithelial liver mouse cells (Hepa 1-6) 
infiltration and material exchange, whereas, the results of cell culture and MTT confirm the cell growing ability in 
the scaffold. Representative evidence for the presence of PCL and CS in the optimized sample was confirmed 
by FTIR. In cell culture, cells are completely infiltrated and attached to the scaffold after 7 days, which is showing 
the cell non-toxicity and compatibility of scaffold.

ARTICLE:
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KiaNanoBioVista Laboratory Manager Evaluation of PCL/Chitosan Electrospun Nano-
fibers for Liver Tissue Engineering
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