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  استراتژی انجمن در سال حمایت از کاالی ایرانی  

استراتژی درست را پیدا کنیم؛  به فکر کشورمان باشیم

پیام دکتر مسائلی در حاشیه نشست اختصاصی تولیدکنندگان 

دستاوردهای اداره صادرات از زمان تشکیل

راه اندازی و شروع به کار کارگروه آموزش انجمن

کارخانه را تعطیل کردم!  70  نفر سرپرست خانوار بیکار شدند!

تالش برای کاهش هزینه تمام شده حضور در نمایشگاه های بین المللی
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در حالی که؛
﴿إَِنّ الّل الَ ُیَغیُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّی 

ُیَغیُِّرواْ َما بَِأنُْفِسِهْم﴾
خداوند سرنوشت هیچ قومي و 

»ملّتي« را تغییر نمي دهد مگر آنکه 
آنها خود تغییر دهند،

 )آیه 11 سوره الرعد( 
 ایــن محتــوی در دو بخــش از قــرآن 
ــي  ــت. قانون ــده اس ــر آم ــی مختص ــا تفاوت ب
سرنوشــت ســاز و حرکــت آفریــن و هشــدار 
ــي  ــاي اساس ــه ه ــي از پای ــه یک ــده! ک دهن
ــام  ــي در اس ــه شناس ــي و جامع ــان بین جه

ــد:  ــي گوی ــا م ــه م اســت، ب
ــر  ــز و ه ــر چی ــل از ه ــا قب ــدرات م مق
کســي در دســت خــود مــا اســت و هرگونــه  
تغییــر و دگرگونــي در خوشــبختي، در درجــة 
اّول بــه خودمــان بازگشــت مــي کنــد، 

سخن سردبیر

دیـباچـه

ــد، در  ــدای تولی ــه ن ــار فصلنام ــخه به نس
ــاز  ــا آغ ــان ب ــار و همزم ــل به ــر فص اواخ
نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران هلــث 21 بــه 
همــت و یــاری همــکاران دبیرخانــه انجمــن 
دســتان  در  اکنــون  و  رســید  بــه چــاپ 

ــت.  شماس
ــردبیر و  ــخن س ــریه س ــر نش ــه ه دیباچ
بیــان کننــده باورهــا و دغدغــه هــای اوســت.

ــی  ــال م ــل س ــان تحوی ــاله در زم هرس
خوانیــم :

یا مقلب القلوب و االبصار 
یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و االحوال 
حول حالنا الی احسن الحال

ــال،  ــل س ــای تحوی ــی دع ــای کام  معن
درخواســت تغییــر در حــال و احــوال ماســت.

ایــن یــک ســّنت تغییــر ناپذیــر الهــي اســت.
بــه اســتناد آیــات اللهــی کــه تمامــا 
قوانیــن و دســتورات زندگــی بشــری را در بــر 
می گیــرد و زمینــه خوشــبختی و ســعادت 
دنیــا و آخــرت را تعریــف و ترســیم می کنــد،  
ایــن مطلــب اســتنباط مــی شــود کــه بــرای 
بــرون رفــت از بحــران اقتصــادی و معیشــتی 
مــردم راهــی جــز تحــول داخلــی و حمایــت 

ــم. ــی نداری از کاالی ایران
اینکــه چگونــه ایــن مســیر همــوار خواهــد 
ــه  ــرد جامع ــرد ف ــه ف ــوالی اســت ک شــد، س

بایــد پاســخ گــوی آن باشــد.
ــر  ــد ه ــا خری ــه ب ــیم ک ــته باش ــاور داش ب
یــک کاالی غیــر ایرانــی، یــک ایرانــی 

ــود. ــی ش ــکار م بی

با همکاری و همدلی می توانیم 
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خط مشی اصلی هیئت مدیره در سال جدید:
1.تسهیل و رفع موانع تولید؛

2.قیمت گذاری؛
3.پیگیری مطالبات؛

قریب سه سال است که افتخار خدمت به شما 
دوره  مدیره  هیئت  ریاست  عنوان  به  عزیزان، 
عمر  از  زیادی  زمان  مدت  و  ام  داشته  را  دهم 
همین  به  است.  نمانده  باقی  مدیره  هیئت  این 
مدیره  هیئت  در  دوستان  سایر  همراه  به  دلیل 
تصمیم گرفتیم تا حد امکان امور جاری و ناتمام 
را به نتیجه رسانده و گامی هرچند کوچک برای 
اعضاء برداریم ودر جلسه انتخابات هیئت مدیره 
آتی گزارش عملکرد خود را رو سفید و با افتخار 

تقدیم نمائیم. 

+

یک  طی  اعضاء  با  مشورت  برای  را  امسال 
را  آغاز نمودیم؛ دغدغه ها  اندیشی  نشست هم 
شنیدیم و در نهایت با توجه به مسائل مطروح در 
آن نشست، سه موضوع ذیل به عنوان سیاست 
و خط مشی اصلی هیئت مدیره در سال جدید 

انتخاب شد:
1.تسهیل و رفع موانع تولید؛

2.قیمت گذاری؛
3.پیگیری مطالبات؛

در  مدیره  هیئت  فعالیت  و  تمرکز  تمامی  لذا 
سال جدید، پیرامون این سه موضوع خواهد بود. 
هرچند زحمات، وقت و انرژی بسیاری پای این 
حال  هر  به  اما  است،  شده  گذاشته  موضوعات 
رضایت اعضاء قائم به اتمام کار با نتیجه مثبت 

می باشد.
ما نیز زمانی راضی و خشنود خواهیم بود که 
لبخند رضایت را بر چهره شما ببینیم. هنگامی 
که کارخانه ها را از تعطیلی و تولیدکنندگان را از 

ورشکستگی نجات دهیم. 
بی اغراق ما چند برابر سالهای گذشته انرژی 
و وقت صرف کرده ایم و تا روز آخر مسئولیت، 

پای کار خواهیم ایستاد. 
ایم که حق  بارها در نشست ها عرض کرده 
مقام  فرمایش  به  که  امسال  است.  گرفتنی 
معظم رهبری »سال حمایت از کاالی ایرانی« 
نامگذاری شده، امید به بهبود مسائل و تسهیل 
در  و  داریم  تعریف شده  اهداف  به  دستیابی  در 
پا  به  آهنین  کفش  االعبور،  صعب  مسیر  این 

کرده ایم.
هیئت مدیره منتخب شما صدای شما عزیزان 
فصل  پایان  تا  باقیمانده  مدت  در  و  است 
شنیدن  منتظر  صبرانه  بی  مدیره  هیات  کاری 

پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. 
اکنون فصلنامه ندای تولید، به همت دبیرخانه 
منتشر و در دستان شماست و امیدواریم که این 
بار با یاری اعضاء محترم، متوقف نشود، چرا که 
فصلنامه  این  انجمن  رسمی  و  مکتوب  رسانه 
صدای  انعکاس  آن  اصلی  رویکرد  و  است 

تولیدکنندگان در سال حمایت از تولیدات.

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم                                                  
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

پیام رئیس هیئت مدیره انجمن
دکتر عباس ِمه

<<
<<
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پیام دبیرانجمن مهندس مریم قاسمی:
استراتژی درست را پیدا کنیم

به فکر کشورمان باشیم

+ ترامپ از برجام خارج شد، . . . 
حس  را  بحران  دوباره  مسئولین   و  کشور 
کردند و انتظارات خود را از تولیدکنندگان مرور 
می کنند و فلسفه وجودی تولید و قدرت مواجهه 

تولیدکنندگان با بحران ها را به یاد می آورند.
از طرف دیگر زمزمه هشدار به تولیدکنندگان 
کاالی  کمبود  با  مبادا  که  میرسد  گوش  به 

پزشکی مواجه شویم. 
که  است  نبوده  صدایی  هیچ  دیروز  گویا 

احتمال بحران و کمبود را در کشور ندا دهد. 
نمی گویم نگران تحریم های خارجی نیستم 
از  خاطر  رنجیده  و  نگران  آن  از  پیشتر  ولی 

تحریمهای داخلی هستم.
قیمت  درمانی،  مراکز  مطالبات  و  معوقات 
گزاری و عدم به روزرسانی آن، متناسب با مولفه 
بر قیمت، نحوه خریدها، پرداختهای  های موثر 
نامعلوم، عدم تضمین خرید از تولیدکننده، عدم 
تولیدکنندگان،  به  کشور  مصرفی  نیاز  آمار  ارائه 
های  وزارتخانه  و  نهادها  بین  ناکافی  ارتباط 
ضوابط  اباغ  استاندارد،  و  بهداشت  و  صنعت 
صنعتگر،  با  الزم  تعامل  بدون  روزه  هر  جدید 
مسائل  صنعتی،  NGOهای  گرفتن  >>نادیده 

<<

+

جرایم  و  بیمه  دارایی،  افزوده،  ارزش  با  مرتبط 
 ، اولیه  مواد  ترخیص  و  گمرکات  مسائل  آنها، 
وامهای سررسیده شده )که به دلیل عدم دریافت 
اوراق غیرقابل تهاتر  ایم(،  مطالبات دچار گشته 

و . . . 
همه و همه نشان از معظاتی است که  آن را  

به »تحریم داخلی« تعبیر می کنیم.  
اکثر این موارد با همفکری و درایت و تدبیر 
و البته به شرط اراده انجام و تعامل با تشکلهای 

صنعتی حل شدنی است.
عمده راهکارهای برون رفت از مسائل فوق، 
در وضعیت اقتصادی سیاسی فعلی به شرح زیر 

پیشنهاد می شود:
- اعتماد متقابل بخش دولتی و خصوصی به 

یکدیگر.
- اعام فهرست نیاز و آمار مصرف در حوزه 

تجهیزات پزشکی به تولید کنندگان .
تضمین  حمایتی،  های  استراتژی  اجرای   -

خرید و  . . .

- وحدت رویه در اجرای سیاستهای اباغی.
بر  نشستن  و  مسئولین  مساعی  تشریک   -
دور یک میز و پذیرفتن نقصان و شنیدن و بکار 

بستن. 
- بصیرت و گوش جان سپردن به پیام و شعار 

امسال کشور
و  تولید   ارتقای سطح  راستای  در  تاش   -

ارتقا فناوری و تکنولوژی کشور. 
کشورمان،  برای  دلمان  هم،  با  همه  ایکاش 
مردمانمان، خودمان، فرزندانمان، آب و خاک مان  

بتپد. 
به  بیشتر  و  باشیم  میزهایمان  فکر  به  کمتر 

فکر مسئولیت سنگینی که پذیرفته ایم باشیم. 
یافته، روزگاری  یقینا تمام کشورهای توسعه 

دوران گذار را طی کرده اند، 

استراتژی درست را پیدا کنیم

به فکر کشورمان باشیم
 

آرزوی من این است 
که آموزش و درمان 
در کشورم رایگان 

شود،
مشروط بر ایجاد 

زیرساخت های 
الزم؛

 تامین منابع و 
همراه نمودن سایرین 

و تضمین وفای به 
عهد
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دکتر مهدی شاهمرادی مقدم، خزانه دار 
و عضو هیئت مدیره دوره دهم انجمن و 
نیز نماینده انجمن تولیدکنندگان در امور 
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران 
هیئت  اعضاء  گواه  به  که  هستند  هلث 

این راه  نیز در  را  بسیاری  مدیره زحمات 
متحمل شده اند. آنچه در ادامه می خوانید 
گزارش روند امور اجرایی مربوط به این 
نمایشگاه از زبان ایشان و در گفت و گو 

با فصلنامه ندای تولید است.

آقای دکتر شاهمرادی، همانطور  که 
مستحضر هستید 

نمایشگاه  سال  گذشته با حواشی 
بسیاری  همراه بود  و

متولی و مجری اصلی نمایشگاه برای 
مشارکت کنندگان حتی تا روزهای 

پایانی نمایشگاه مشخص نبود. برای 
بسیاری از خوانندگان سوال و 

دغدغه اصلی این است که امسال 
وضعیت برگزاری چگونه است و 

مجری نمایشگاه بخش خصوصی 
است یا دولتی؟

همه ی  درایت  و  اندیشی  هم  با  امسال 
کامل  طور  به  پزشکی  تجهیرات  تشکل های 
مدیریت برگزاری نمایشگاه تغییر یافت و شرکت 
مختلفی  دالیل  به  که  نیوساد  سامت  صنعت 
نتوانسته بود از عهده ی امور مربوط به نمایشگاه 
کنار  کار  این  از  برآید   20 و   19 های  دوره  در 
توسط  که  متعددی  جلسات  طی  و  شد  گذاشته 
نمایشگاه های  سهامی  شرکت  ارشد  مدیران 
مقرر شد  نهایتا  گردید  برگزار  المللی کشور  بین 
که نمایشگاه ایران هلث 21، با توجه به کمبود 
زمان با همراهی و راهبردهای عالی تشکل های 
خانم  سرکار  از؛  متشکل  پزشکی   تجهیزات 
رضوانی،  مهندس  آقایان  و  قاسمی  مهندس 
و  اینجانب  و  کمپانی  مهندس  صانعی،  مهندس 
نمایشگاههای  سهامی  شرکت  اجرایی  مدیریت 
خوشبختانه  و  گردد  برگزار  کشور  المللی  بین 
همه امور با همدلی و همراهی شورای راهبردی 
تا  و  گیری  تصمیم   21 هلث  ایران  نمایشگاه 
است.  گشته  اجرایی  مشکلی  کمترین  با  کنون 
و  ترین  حاشیه  بی  از  یکی  شاهد  طوریکه  به 
اخیر  ادوار  هلث  ایران  نمایشگاههای  ترین  آرام 

هستیم.

با توجه به اتفاقات سال گذشته به 
ویژه در بخش مالی، امسال شما با 
چه مشکالتی روبرو هستید و برای 
حل آنها چه راهکارهایی اندیشیده 

اید. این مشکالت تا چه حد در برنامه 
ریزی و برگزاری نمایشگاه امسال 

گفت و گو با آقای دکتر شاهمرادی

گفت و گویی تخصصی در خصوص نمایشگاه ایران هلث

ویژه
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تأثیر گذار است؟
تجهیزات  صنف  های  تشکل 
پزشکی از بین خود دو نفر را به عنوان 
فصل  و  حل  برای  خود  نمایندگان 
دوره  در  آمده  پیش  مالی  مشکات 

نمودند  انتخاب  هلث  ایران  نمایشگاه  بیستم 
و  تولیدکنندگان  انجمن  از  بنده  ترتیب  بدین  و 
دندانپزشکی  پزشکی،  تجهیزات  صادرکنندگان 
رضوانی  حسین  آقای  جناب  و  آزمایشگاهی  و 
از انجمن شرکتهای مهندسی پزشکی ماموریت 
های  راه حل  و  بررسی  را  که مشکات  یافتیم 
به  توجه  با  در حال حاضر  نماییم.  ارائه  را  الزم 
صنعت  شرکت  با  مرتبط  مسائل  و  موارد  انبوه 
کار  از  مهمی  های  بخش  نیوساد  سامت 
مدیریت شده است و تاش شده است که در حد 
امکان امور در مسیر صحیح حرکت کند و میسر 
است تا تاریخ برگزاری نمایشگاه ایران هلث 21 
بخش های عمده کار حل و فصل گردد ولی به 
دلیل پیچیدگی های کار به نظر می رسد حل و 
نیاز  بیشتری  زمان  به  معضل  این  کامل  فصل 

داشته باشد.

مشارکت و استقبال از بیست و 
یکمین نمایشگاه بین المللی ایران 

هلث را چگونه ارزیابی می کنید؟
ایران هلث مشارکت  ادوار نمایشگاه  در تمام 
باالیی از سوی روسا و مدیران بیمارستان ها و مراکز 
درمانی جهت مذاکره، معرفی و توسعه محصول 
اصل  بر  تمرکز  با  هم  دوره  این  در  و  داشته ایم 
تولید داخلی در گزینش شرکت ها، شاهد حضور 

ی  چشم گیر
تولیدکنندگان  سوی  از 

و  جدید  مشتریان  دنبال  که  بودیم  داخلی 
نمایش توان و قدرت خود در این حوزه هستند. 
رشد  شاهد  امسال  نمایشگاه  در  خوشبختانه 
فضای نمایشگاهی و مشارکت شرکت ها بوده ایم 
و حمایت ویژه ای در حوزه تولید داخلی صورت 
گرفته است. در حال حاضر برای نمایشگاه ایران 
هلث 21، 22 هزار متر مربع غرفه ارزی و ریالی 

به بیش از 500 شرکت واگذار گردیده است.

آیا برای هیأت های تجاری و 
اقتصادی برنامه ریزی خاصی صورت 

گرفته است؟
دنیا  بزرگ  کشور   10 از  امسال  نمایشگاه  در 
مشارکت کنندگان معتبری داریم و از هیات های 
امیدواریم  و  است  شده  دعوت  مختلف  تجاری 

نمایشگاه بسیار قوی و مفیدی را برگزار کنیم.

برنامه های جانبی نمایشگاه مشخص 
شده اند؟

شده  گرفته  نظر  در  مختلفی  های  همایش 
است و امسال حضور گسترده مراکز درمانی فعال 
در حوزه توریسم سامت را داریم و برنامه ریزی 
شده است که در این حوزه نشست ها و همایش 

ی  ها
جانبی برگزار گردد. 

برای  دانشگاهی  جهاد  به  همچنین 
فضایی  تخصصی  آموزشی  های  دوره  برگزاری 

اختصاص داده شده است.
به طور کلی  وضعیت نمایشگاه ایران هلث 
در منطقه را چگونه ارزیابی می کنید و 

آینده نمایشگاه را 
چگونه پیش بینی می کنید؟

و  ترین  مهم  از  هلث  ایران  نمایشگاه 
و  دارو  صنعت  در  رویدادها  تاثیرگذارترین 
این  ایران و منطقه است.  تجهیزات پزشکی در 
توسعه  بستر  و  هم افزایی  موجبات  نمایشگاه  
تجهیزات  قدرت  و  می آورد  فراهم  را  صنعتی 
پزشکی ایران را به  صورت واقعی نشان می دهد  
ایران  و  مد  ایران  نمایشگاه  که  پذیرفت  باید  و 
هلث قدیمی ترین نمایشگاه بین المللی در حوزه 
سامت در منطقه خاورمیانه بوده است و ظرفیت 
بسیار باالیی جهت جذب مخاطب داخلی و بین 
و  ها  تشکل  با تاش  امیدواریم  دارد.  را  المللی 
صاحبان صنایع تجهیزات پزشکی کشور و دیگر 

هلث 21 اریان 
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و  شایسته  جایگاه  بتوانیم  سامتی  های  حوزه 
درخور صنعت تجهیزات پزشکی ایران در منطقه 
به  آینده  در  هلث  ایران  نمایشگاه  تقویت  با  را 

نمایش بگذاریم.

اتفاقات سیاسی و اقتصادی اخیر 
از جمله اعمال تحریم های جدید، 

نوسانات نرخ ارز و ... تا چه حد در 
امور اجرایی نمایشگاه مؤثر بوده 

است؟
مجدد  بازگشت  و  برجام  از  آمریکا  خروج 
خواهد  ما  اقتصاد  بر  تأثیراتی  قطعًا  ها  تحریم 
از  برون رفت  و  چاره  راه  همواره  ولی  داشت، 
بحران ها وجود دارد. در دوره تحریم های گذشته 
توانستیم  و  کردیم  تجربه  را  شرایط سخت تری 
در  بنابراین  کنیم،  حفظ  را  خود  وضعیت  آن  در 
و  نیست  نگرانی  جای  پزشکی  تجهیزات  بحث 

برای  الزم  پیش بینی های  حتی 
احتمالی  بحران  از  برون رفت 
چالش  است.   شده  اندیشیده 
نوسان  صنعت  این  بزرگ تر 
بازار  این  ثبات  عدم  و  ارز  نرخ 
به عدم  این چالش منجر  است. 
شده  ها  قیمت  و  بازار  در  ثبات 
و تصمیم گیری های مربوط به 
تولید و فروش را با مشکل جدی 
این  تداوم  است.  کرده  مواجه 
دامن  بعدی  بحران های  به  امر 
زده و در نهایت منجر به توقف 
چرخه تولید و نارضایتی وسیعی 

می شود.

انتظارات شما به عنوان بخش 
خصوصی از مسئولین چیست؟

در حال حاضر صنعت تجهیزات پزشکی با دو 
چالش بزرگ مواجه است. اولین چالش نوسانات 
نرخ ارز و عدم ثبات این بازار است انتظار ما از 
مسئوالن نظام بانکی اتخاذ تصمیم های راه گشا 
برای حل این بحران و تثبیت بازار است، زیرا در 

شرایط کنونی ثباتی در بازار و قیمت ها نداریم.
 دومین چالش این صنایع که مهم ترین چالش 
به شمار می رود، بحث مطالبات معوق از مراکز 
افزایش  روز به روز  رقم  این  که  است  درمانی 
می یابد . بیش از دوسال است که حجم مطالبات 

ما از مراکز مختلف در حال افزایش است و 
شرکت ها نتوانسته اند انبارها و مواد اولیه 

خود را شارژ کنند که این امر به  تدریج 
مقابل  در  بیش تر  شکنندگی  موجب 

شرکت ها  تاب آوری  و  می شود  بحرانی  شرایط 
هیچ   تاکنون  متأسفانه  می کند.  کم  شدت  به  را 
زمینه  در  مجموعه ها  سوی  از  مساعدی  قول 
نارضایتی  و  نشده  داده  این مطالبات  بازپرداخت 
کاالهای  تولیدی  شرکت های  در  را  وسیعی 
ایجاد  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  محور  سامت 

کرده است .
نگرانی فعاالن این حوزه از مطالبات معوق هر 
روز بیش تر می شود و در صورت ادامه این روند 
و عدم تزریق نقدینگی به این بخش، تأمین کاال 
و مواد اولیه امکان پذیر نخواهد بود که این امر 
افتادن چرخه صنعت کشور  از کار  ره آوردی جز 

ندارد.

در پایان اگر پیامی برای مخاطبین 
نمایشگاه دارید بفرمائید.

از تمامی دست اندرکاران حوزه سامت دعوت 
می کنیم با   حضور در نمایشگاه ما را در برگزاری 
صنعت  توسعه  و  رویداد  این  باشکوه تر  چه  هر 

تجهیزات پزشکی کشور یاری کنند.

<<

گفت و گویی تخصصی در خصوص نمایشگاه ایران هلث

ویژه
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در تاریخ 9 خرداد ماه 97، به همت تشکل های 
حوزه سامت و با حمایت سازمان توسعه تجارت 
ایران، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
هم  نشست  پزشکی  تجهیزات  کل  اداره  و  ج.ا.ا 
نمایشگاه  یکمین  و  بیست  اندیشی-خبری 
بین المللی ایران هلث با حضور مسئولین دولتی، 
سال  در  رسانه  اصحاب  و  ها  تشکل  نمایندگان 
افطاری  صرف  به  استقال  هتل  لوشاتو  نوفل 

برگزار گردید.

توان  می  نشست  این  در  حاضرین  جمله  از   
کمیسیون  رئیس  نائب  قربانی  حسین  محمد  به 
بهداشت و درمان مجلس، رضا مسائلی مدیرکل 
اسحاق  دکتر  پزشکی،  ملزومات  و  تجهیزات 
کل  اداره  صادرات  اداره  سرپرست  عامری 
رئیس  مختاری،  مهندس  پزشکی،  تجهیزات 
عباس  پزشکی،  تجهیزات  کل  اداره  تولید  اداره 
سهامی  شرکت  نمایشگاهی  امور  معاون  قبادی 
رضا  حمید   ، ا  ا.  ج.  المللی  بین  نمایشگاه های 
آملی مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت سهامی 
مه  دکتر  ایران،  ا.  ج.  المللی  بین  نمایشگاه های 
رئیس هیات مدیره و مهندس قاسمی دبیر انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، 
دکتر شاهمرادی نماینده صنف تجهیزات پزشکی 

نمایشگاه ایران هلث اشاره کرد.
 آنچه در ادامه می خوانید چکیده ای از مباحث 

مطرح شده در این نشست است.
ایران هلث بیست و یکم با افزایش 10

درصدی مشارکت کنندگان داخلی در راه 
است.

سهامی  شرکت  نمایشگاهی  امور  معاون 
گفت:هدف  ا  ا.  ج.  المللی  بین  نمایشگاه های 
اصلی وتعریف شده این رویداد حمایت از کاالی 
ایرانی است و خوشبختانه با توجه به این رویکرد 
شاهد افزایش 10 درصدی مشارکت کنندگان در 
هر  برگزاری  راستای  در  و  بودیم  ریالی  بخش 
با همکاری 500 بنگاه  ایران هلث 21  چه بهتر 
همزمان  پزشکی  تجهیزات  حوزه  در  اقتصادی 
کنفرانسها و کارگاههای آموزشی بسیاری در نظر 

گرفته شده است .
قبادی معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی 
اینکه  با اعام  ا  ا.  المللی ج.  نمایشگاه های بین 
حاشیه  کم  هلث  ایران  دوره  یکمین  و  بیست 

این  شده  برگزار  ادوار  میان  از  نمایشگاه  ترین 
رویداد است اظهار داشت: هدف اصلی وتعریف 
شده این رویداد حمایت از کاالی ایرانی است و 
خوشبختانه با توجه به این رویکرد شاهد افزایش 
10 درصدی مشارکت کنندگان در بخش ریالی 
بودیم و در راستای برگزاری هر چه بهتر ایران 
در  اقتصادی  بنگاه   500 همکاری  با   21 هلث 
و  کنفرانسها  همزمان  پزشکی  تجهیزات  حوزه 
کارگاههای آموزشی بسیاری در نظر گرفته شده 

است
نمایشگاه  این  داشت:  اظهار  ادامه  در  قبادی 
بخش  مربع  متر  هزار   20 بر  بالغ  فضایی  در 
در  و  ارزی  بخش  مربع  متر  هزار  سه  و  ریالی 
 40،  b aو   38،38  ،35، سالن های5  مجموعه 
،41 ، 44خلیج فارس و همچنین فضای باز محل 
برگزار  تهران  المللی  بین  نمایشگاه های  دائمی 

می شود.
وی با اشاره به کاهش تعداد مشارکت کنندگان 
در بخش ارزی افزود: در راستای فرمایشات مقام 
معظم رهبری مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی 
کنندگان  مشارکت  تعداد  کاهش  به  توجه  با  و 
محسوب  نمایشگاه  برای  تهدیدی  که  خارجی 
تاش  گرفته  صورت  ریزیهای  برنامه  با  میشد 
اولویت  گذاری  قیمت  و  جانمایی  بحث  در  شد 

کاالهای ایرانی باشد .
سهامی  شرکت  نمایشگاهی  امور  معاون 
خصوص  در  ا  ا.  ج.  المللی  بین  نمایشگاه های 
روند اجرایی این نمایشگاه خاطر نشان کرد: پس 
تشکیل  اقدام  اولین  نمایشگاه،  مجوز  صدور  از 
شورای سیاست گذاری بود که با اعتقاد به خرد 
با  مرتبط  صنفی  تشکلهای  تیمی  کار  و  جمعی 
برگزاری هر چه  در جهت  را  نمایشگاه  موضوع 
»ایران  شعار  با  و  فراخواندیم  رویداد  این  بهتر 
سامت  ارتقا  برای  نظیر  بی  نمایشی  هلث 

و  خصوصی  بخش های  افزایی  هم  و  جامعه« 
کم  شدیم  موفق   44 اصل  به  اعتقاد  و  دولتی 
گذشته  ادوار  میان  در  را  نمایشگاه  ترین  حاشیه 

این رویداد برگزار کنیم .
عامری  اسحاق  دکتر  نشست  این  ادامه  در 
تجهیزات  کل  اداره  صادرات  اداره  سرپرست 
پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به حضور بیشتر 
شرکت های تولیدی داخلی در این رویداد، اظهار 
داشت: در حاشیه نمایشگاه نشستها و کارگاههای 
همچنین  شده،  ریزی  برنامه  بسیاری  تخصصی 
کارگاههای آموزشی هم توسط جهاد دانشگاهی 
برگزار میشود و از تمامی استان ها صاحب نظران، 

 کارشناسان در این رویداد حضور می یابند .
درصدد   : ساخت  نشان  خاطر  عامری  دکتر 
این  نمایشگاه  کیفی  سطح  افزایش  با  هستیم 
چرا  نمائیم  مطرح  منطقه  سطح  در  را  رویداد 
دیگر  و  هلث  عرب  چون  نمایشگاههایی  که 
رویدادهای مطرح هم از نقطه ای شروع کرده اند 

و توانسته اند مخاطبان بیشماری کسب کنند .
برنامه  همایش   12 تاکنون  شد:  یادآور  وی 
نشستهایی  نهایی شده همچنین  تقریبا  و  ریزی 
واردکنندگان،  تولیدکنندگان،  حضور  با 
هیاتهای  کشورها،  دیگر  سفرای  صادرکنندگان، 

تجاری و روسای بیمارستانها خواهیم داشت.
دکتر مه هم در ادامه نشست ضمن گایه از 
عدم رسیدگی اداره کل نسبت به وصول مطالبات 
صنف تجهیزات پزشکی افزود:  برخی از مطالبات 
معوق ما به سال های 94 و 95 برمیگردد که با 
معظل  این  به  رسیدگی  عدم  و  روند  این  ادامه 
ادامه  به  قادر  کشور  پزشکی  تجهیزات  بخش 

فعالیت نخواهد بود.
از  که  است  این  قابل تامل  »نکته  افزود:  وی 
سال 94 تاکنون برخی از شرکت های تولیدکننده 
نمی دانیم که  و  درمانی طلبکار هستند  مراکز  از 

برگزاری نشست هم اندیشی و خبری

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث 
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چگونه باید به فعالیت خود ادامه دهند.« مه با 
اشاره به اینکه تحریم راه حل دارد، خاطرنشان 
کرد: »متاسفانه برخی تصور می کنند که مشکل 
ما بیرونی است اما باید بگویم که مشکل ما در 
حوزه تجهیزات پزشکی داخلی است و می توان 

آن را حل کرد«
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
»کمیسیون  کرد:  اضافه  پزشکی  تجهیزات 
قیمت گذاری تعطیل شده و تمام تصمیم گیری ها 
بر عهده یک نفر است. خودشان هر کاری که 
قیمت گذاری  و  می دهند  انجام  دارند  دوست 

به  وابسته  درمانی  مراکز  به  باید  ما  و  می کنند 
کاالی  و  کنیم  ارائه  لیست  بهداشت  وزارت 
اعام  آنها  درحالی که  بفروشیم.  آنها  به  را  خود 
بدهی  باشند،  داشته  پول  موقع  هر  که  می کنند 
خود را تسویه خواهند کرد.« مه ادامه داد: »چرا 
از  را  خود  پول  می خواهیم  که  سال  دو  از  بعد 
این  کنیم.  گردن کج  باید  بگیریم  درمانی  مراکز 
روال صحیح نیست و ما مجبور به پذیرش وضع 
موجود می شویم و ملزم هستیم تا مطالبات خود 

را پس از چند سال دریافت کنیم.«
تولیدکنندگان و صادرکنندگان  انجمن  رئیس 
تجهیزات پزشکی با بیان اینکه نمی دانیم شکایت 

خود را به چه مرجعی باید ارجاع دهیم و چه کسی 
به این مسئله رسیدگی می کند، گفت: »متاسفانه 
حمایت از تولید داخل وجود ندارد و به طور حتم 
اگر چنین موضوعی مدنظر قرار می گرفت شاهد 
پزشکی  تجهیزات  حوزه  در  پیش آمده  اتفاقات 

نبودیم. 
قرار بود در طرح تحول سالمت پول ها 

نهایتاً 15 روزه تا یک ماهه پرداخت 
شود، اما کم کم این دوره زمانی تا سه 

ماه افزایش یافت و در حال حاضر 
نیز شاهد آن هستیم که مطالبات 

تجهیزات پزشکی به مدت سه 
سال است که پرداخت نشده است.«

سهامی  شرکت  نمایشگاهی  امور  معاون 
در  هم  ا  ا.  ج.  المللی  بین  نمایشگاه های 
بحث  و  مه  دکتر  شده  مطرح  بحثهای  ادامه 
برگزاری  در  داشت:  اظهار  مطالبات  وصول 
نمایشگاه سعی شد مشارکت کنندگانی که در 
حل  در  سعی  اند  دیده  آسیب  گذشته  سنوات 
مشکاتشان برای این دوره شود و با توجه به 
به  نمی توان  که  مردم  سامت  مقوله  اهمیت 
سادگی از آن گذشت و مشکات مطرح شده 
از سوی انجمن تجهیزات پزشکی و توان فعالین 
به  بخش  این  مشکات  امیدواریم  انجمن  این 
به  توجه  با  که  و حل شود چرا  زودی رسیدگی 
به  بخشها  این  فعالیت  جدید  تحریمهای  وضع 
بحرانهایی چون  با  و  خواهد شد  مراتب سختتر 
گرفتن ارز، جابه جایی ارز مواجه میشوند که بنده 
هم در سنوات گذشته تحریمها با توجه به فعالیت 
در حوزه خرید گندم و برنج با آن مواجه بوده ام 
خوبی  به  را  کار  سختی  و  موضوع  حساسیت  و 

درک میکنم.
حسین  محمد  نشست  از  دیگری  بخش  در 
قربانی نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 

<<

برگزاری نشست هم اندیشی و خبری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
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مجلس گفت: در خصوص بحث رفع موانع تولید 
خدمت  در  بنده  که  جلساتی  طی  قیمتگذاری  و 
فعالین صنف بودم انسجام و هدایت صنف را از 
مشکات این تشکل میدانم چرا که دستگاههای 
هستند  تشکلها  این  پشتیبان  همواره  حمایتی 
بر  نظارت  اوج  که  ماه 206  به وضع  توجه  با  و 
بخش های متخلف را وضع مینماید و در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف ارجاع به دستگاه قضایی 
را در پی دارد همه گونه حمایتی را از این تشکلها 

در نظر گرفته ایم .
ایرادات مطرح در خصوص مقوله قیمت  وی 
وارد  دارو  تولید  حوزه  در  باالخص  را  گذاری 
برشمرد و افزود: در این خصوص وظیفه وزارت 
موجود  شرایط  به  توجه  با  که  است  بهداشت 
سال  نماید،  اقدام  دارو  گذاری  قیمت  به  نسبت 
بهداشت  وزارت  به  تومان  میلیارد   4200  ،96
تخصیص داده شد که در خصوص تجهیزات و 
داروئی صرف شود که در حوزه های دیگر صرف 

شد.
ملزومات  و  تجهیزات  مدیرکل  مسائلی  رضا 
پزشکی سازمان غذا و دارو هم بااشاره به اینکه 
کرد  خواهد  را  تاشش  تمام  بهداشت  وزارت 
پزشکی  تجهیزات  حوزه  در  موجود  نواقص  تا 

مشکات  به  توجه  با  کرد:  اظهار  شود،  برطرف 
موجود و شرایط فعلی کشور باید تاش کنیم تا 
به بهترین شکل ممکن به تحریم ها چیره شویم.

وی ادامه داد: در بحث مطالبات، قیمت گذاری 
و نظام بانکی با مسائلی مواجه هستیم. عاوه بر 
این تهدید بیرونی و تحریم نیز علیه کشور وجود 
دارد. بنابراین باید در راستای حل مشکات گام 
برداریم و به گونه ای عمل کنیم تامواد اولیه مورد 
نیاز تجهیزات پزشکی جهت ارائه خدمت در نظام 

سامت تأمین شود.
با  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  مدیرکل 
حوزه  به  مربوط  مطالبات  میزان  اینکه  اعام 
خواهد  مشخص  زودی  به  پزشکی  تجهیزات 
از  شرکت ها  از  برخی  گویا  کرد:  شد،خاطرنشان 
و  دارند  نشده ای  پرداخت  مطالبات   1394 سال 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  راستا  این  در 
پزشکی اباغ کردند که هم از طریق دانشگاه ها و 
هم از طریق شرکت ها مقوله مربوط به مطالبات 
حوزه تجهیزات پزشکی پیگیری شود و به زودی 

میزان مطالبات مشخص خواهد شد.
تراکم  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  مسائلی 
در  و  وجودداشت  گذشته  سال های  از  بدهی ها 
تولید  بخش  در  نقدینگی چه  و  ارز  تأمین  حوزه 

و چه در بخش واردات با مشکاتی روبرو بودیم، 
وبا  یافت  افزایش  بدهی ها  پرداخت  زمان  مدت 
توجه به دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
جدی  طور  به  مسائل  این  در خصوص  پزشکی 

پیگیر خواهیم بود.
که  بدانیم  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پرداخت  در  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
پرداخت ها  و  کرده اند  عمل  چگونه  مطالباتشان 
حتم  طور  به  اظهارکرد:  داده اند،  قرار  مدنظر  را 
پزشکی  تجهیزات  مطالبات  پرداخت  پیگیر 
خواهیم بود و طبق دستور وزیر بهداشت، درمان 
مورد  در  گزارشی  است  قرار  پزشکی  آموزش  و 
درمانی  مراکز  سوی  از  مطالبات  پرداخت  نحوه 
دریافت  با  درارتباط  گزارشی  نیز  و  به شرکت ها 
مطالبات از سوی شرکت های پزشکی تهیه شود 
تا میزان مطالبات طبق دو گزارش به دست آید.

پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  مدیرکل 
اطاعات  جمع آوری  و  پردازش  حال  در  افزود: 
مربوطه هستیم و تا هفته آینده میزان مطالبات 
خواهد  مشخص  پزشکی  تجهیزات  شرکت های 

شد.
 

<<

<<

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی :
در  و  دارند  نشده ای  پرداخت  مطالبات   1394 سال  از  شرکت ها  از  برخی  گویا 
از طریق  هم  که  کردند  ابالغ  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  راستا  این 
دانشگاه ها و هم از طریق شرکت ها مقوله مربوط به مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی 

پیگیری شود و به زودی میزان مطالبات مشخص خواهد شد.
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کتابچه جامع صادراتی انجمن
رونمایی در نمایشگاه

ایران هلث 21 
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در سال حمایت از کاالی ایرانی؛
 ایمپلنت دندانی ملی، تولید می شود

بزرگ ترین  اشترومن،  شرکت های  گروه 
و  جهان  در  دندانی  ایمپلنت های  تولیدکننده 
شرکت کوشا فن پارس، در 29 فروردین 1397 
ایران  دندانپزشکی  سالیانه  کنگره  با  هم زمان 
مشترک  همکاری  قرارداد  یک   ،EXCIDA

و  طراحی  با  دندانی  ایمپلنت   تولید  راستای  در 
برند ایرانی امضا کردند.

اعام  بنابر  ایسنا،  بازار  سرویس  گزارش  به 
پارس،  فن  کوشا  تولیدی  و  مهندسی  شرکت 
پیشرفت صنعت دندانپزشکی ایران در سال های 
گذشته چشمگیر بوده است. شاخه ای از پزشکی 
خدمات  کلینیک  و  مرکز   3000 از  بیش  با 
و  دانشکده  و  دانشگاه   46 حدود  دندانپزشکی، 
مراکز تحقیقاتی پویا که هر روزه به تعداد آن ها 
دندانی  ایمپلنت  درمانی  روش  می شود.  افزوده 
طبیعی  ریشه دندان  برای  جایگزین  به عنوان 
نتایج  با  و  قابل اطمینان  روشی  دست رفته،  از 
اثبات  شده که در سال های اخیر اقبال عمومی 
نسبت به این روش درمانی در ترمیم و زیبایی با 

توسعه چشمگیری مواجه بوده است. با استناد به 
آمارهای رسمی، مصرف سالیانه ایمپلنت دندانی 
 96 سال  در  عدد  هزار   670 از  بیش  کشور  در 
میزان  به  توجه  با  مصرف  میزان  این  که  بوده 
موفقیت باال و حضور شرکت های متعدد در بازار 

ایران رشد سالیانه حدود 5 درصد را شامل حال 
خود کرده است.

پارس  فن  تولیدی کوشا  و  مهندسی  شرکت 
تنها شرکت  دندانپزشکی،  تجهیزات  تولیدکننده 
دانش بنیان این حوزه صنعتی بوده که صادرات 
به بیش از 25 کشور را در سابقه 30 ساله خود 
تولید  تولیدی »طرح  این شرکت  دارد.  محفوظ 
تولید  اولویت های  از  که  را  دندانی«  ایمپلنت 
آغاز   1393 سال  از  است،  سامت  صنعت  در 
امکان  و  بازاری  مطالعات  انجام  از  پس  کرد. 
از  گیری  بهره  با  تکنولوژیکی؛   سنجی های 
مهندسی  رشته های  آموخته  دانش   نخبگان 
مواد  مهندسی  و  مکانیک  مهندسی  پزشکی، 
دندان پزشکان  مشاورین  گروه  همراه  به 

صورت،  و  فک  جراحی  تخصص های  در 
طراحی  فاز  دندانی،  پروتزهای  و  پریودنتولوژی 
محصول و فرآیندهای تولید، تاسیس اولیه خط 
ابتدایی  خرید  مرتبط،  آزمایشگاه های  و  تولید 
نمونه های  و  آغاز  را  ماشین آالت  و  تجهیزات 

تخصصی  تستهای  انجام  جهت  محصول  اولیه 
)مکانیکی، بیولوژیکی و آنالیز مواد( تولید شد.

بستر  ایجاد  و  برجام  از  پس  دیگر  سوی  از 
بزرگ  شرکت های  سرمایه گذاری  برای  مناسب 
ایران، گروه اشترومن، شرکت سوئیسی  دنیا در 
و شناخته شده در جهان که طی 23 سال گذشته 
از طریق شرکت توزیع کننده داخلی، تأمین کننده 
به  تصمیم  بوده،  ایران  در  ایمپلنتی  راهکارهای 
حضور مستقیم و سرمایه گذاری در ایران گرفت. 
این شرکت پس از افتتاح دفتر مرکزی در تهران 
کلینیک ها،  ایرانی،  اشترومن  شرکت  عنوان  با 
نمایندگان  و  دندان پزشکی  البراتوارهای 
این  بود.  ارتباط  در  دندان پزشکی  دانشکده های 
به طور  خاورمیانه،  هرچه  شناسایی  با  مجموعه 
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مستقیم با دندان پزشکان  بیشتر بازار بالقوه ایران 
و با هدف توسعه و ارتقای صنعت دندانپزشکی 
با شرکت کوشافن پارس همکاری در طرح تولید 
ملی یک برند ایرانی ایمپلنت دندانی را کلید زد. 
مستقیم،  سرمایه گذاری  شامل  همکاری  این 
و  علمی  پشتیبانی  و  آموزش  تکنولوژی،  انتقال 

فنی است.
سیاست های  از  پیروی  به  اشترومن  گروه 
اعام  ایران  در  حضور  ابتدای  از  خود،  جهانی 
تولید یک  برای  دنبال فرصت هایی  به  که  کرد 

ایمپلنت ایرانی برای بازار ایران است.
پیرو عقد تفاهم نامه همکاری در سال 1396 
که  هلث  ایران  نمایشگاه  بیستمین  با  همزمان 
بهداشت،  وزارت  عالی رتبه  مسئوالن  حضور  با 
شد،  انجام  کشور  پزشکی  آموزش  و  درمان 
پس از یک سال مذاکره و رایزنی در خصوص 
ارزیابی   شامل  همکاری  جوانب  و  اصول  همه 
تجاری صورت  و  علمی، صنعتی  های حقوقی، 
پذیرفت و متن قرارداد با موضوع تأسیس شرکت 
جدید مشترک برای تولید ایمپلنت دندانی با برند 

جدید ملی با طراحی متفاوت، تهیه شد.
در   1397 فروردین   29 در  منظور  همین  به 
سالن تشریفات اصفهان در محل نمایشگاه های 
سالیانه  کنگره  با  مقارن  تهران  بین المللی 
عقد  مراسم   ،EXCIDAایران دندانپزشکی 
مسئوالن  حضور  با  شرکت  دو  بین  قرارداد 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  از  رتبه  عالی 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  جمهوری، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق 
بازرگانی تهران و ایران-سوئیس، سازمان توسعه 
تجارت و سفارت سوئیس در تهران برگزار شد. 
قائم مقام  بکر،  ولفگانگ  توسط  قرارداد  این 
 StraumannGroup مدیرعامل شرکت
سوئیس و دکتر مجید روحی مدیرعامل شرکت 

کوشا فن پارس امضا شد.
ایرانی؛  از کاالی  امید است در سال حمایت 
باالی  سطح  از  طرح  این  برخورداری  دلیل  به 
نیروهای  به کارگیری  مستلزم  که  تکنولوژی 
کارآفرینی  شاهد  بوده،  دانشگاهی  متخصص 
تخصصی برای فارغ التحصیان نخبه آماده به کار 
ایمپلنت  کیفیت  با  تولید  با  همچنین  باشیم. 
که  جهانی  استانداردهای  با  مطابق  دندانی 
تحت نظارت کمپانی صاحب تکنولوژی صورت 
حداکثری  پوشش  بر  عاوه  بتوانیم  می پذیرد، 

دسترسی  امکان  آوردن  فراهم  و  کشور  بازار 
و  باکیفیت  محصول  به  جامعه  مختلف  اقشار 
از  پس  پشتیبانی  از  اطمینان  و  کمتر  هزینه  با 
این محصول  توجه  قابل   فروش، خط صادرات 
برای تقویت پایه  های اقتصاد مقاومتی و دانش  
ارتقای  موجبات  و  شود  راه اندازی  کشور  بنیان 
سطح علمی و فناوری حوزه تجهیزات پزشکی 
و همچنین سطح بهداشت دهان و دندان فراهم 

آید.
درباره گروه اشترومن

گروه شرکت های اشترومن با هدف جلوگیری 
همکاری  با  دندان،  دادن  دست  از  و  خرابی  از 
پیشتاز،  دانشگاه های  و  مؤسسات  کلینیک ها، 
ایده های  توسعه   و  تحقیق  با  است  توانسته 

خود، جهت استفاده در 
ترمیم  و  جای گذاری 
دندان به ساخت و تولید 
دندان،  ایمپلنت های 
پروتزهای ابزارآالت، 

 ،C A D C A M
و  بیومتریال 
دیجیتالی  راهکارهای 
کند.  پیدا  دست 
گروه  مرکزی  دفتر 
جهان،  در  اشترومن 
سوئیس  بازل  شهر  در 
این  است.  شده  واقع  
 3800 دارای  شرکت 

محصوالت،  و  بوده  دنیا  سراسر  در  پرسنل  نفر 
راهکارها و خدماتش به واسطه شبکه ای گسترده 
از شرکا و زیرمجموعه های توزیع کننده در بیش 
از 100 کشور دنیا در دسترس مصرف کنندگان 

است.
که  است  شرکت هایی  معدود  از  اشترومن 
توسعه  تحقیق،  حوزه  به  ویژه ای  توجه  همواره 
و پرورش داشته به طوری  که همکاری با گروه 
تا  ساخته  قادر  را  شرکت  این   ،ITI بین المللی 
جلسات آموزشی متعددی نظیر ایمپلنت، پروتز، 
ترمیم بافت و راهکارهای پیشرفته دیجیتال در 
تمام سطوح دندانپزشکی حرفه ای در دنیا برگزار 
 ،)ITI(ایمپلنتولوژی بین المللی  انجمن  کند. 
شبکه ای مستقل و بین المللی، شامل متخصصان 
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مؤسسات  پیشرو،  کلینیک های  از  دندانی 
تحقیقاتی و دانشگاه های معتبر دنیا است.

در حال حاضر گروه اشترومن  
بزرگ ترین  سهام دار بازار در صنعت 
جهانی ایمپلنت است. علت اصلی  

رشد اشترومن را می توان خواست و  
اراده این شرکت در جهت تبدیل به   
سازمانی با عملکرد عالی و پیشرو در  

ارائه راهکار درزمینه جایگذاری  
دندان است.

با  اشترومن  گروه  تجاری  نام  بنابراین 
پیشروی در عرصه راهکارهای جایگذاری دندان 
در جهان، لبخند و اطمینان را برای همگان به 

و  برندهای جهانی  آن ها  ارمغان می آورد. ضمنًا 
و  کیفیت  خاقیت،  به واسطه  که  را  بین المللی 
عملکرد بدون نقص در زمینه جایگذاری دندان و 
زیبایی شناخته می شوند، متحد کرده اند)همچون 
 Neodent, Instradent,( برندهای 

Medentika, Etkon
در  ایران  در  اشترومن  گروه  مرکزی  دفتر 
خیابان شریفی، خیابان گاندی شمالی واقع  شده 
است. برای ارتباط مستقیم با دفاتر خدمات پس 
از فروش، تلفن 88874487، داخلی 201 برای 
سؤاالت  برای   202 داخلی  نیز  و  فنی  سؤاالت 

پزشکی با در نظر گرفته  شده است.

درباره شرکت مهندسی و 
تولیدی کوشا فن پارس 

در زمینه تولید تجهیـزات دندانپزشـکی 
و دندانسـازی و نیـز تامین مـوادمصرفی 
پـارس  کوشـافـن  می کند.  فعالیت 
بزرگ ترین تولیـدکننده تجهیـزات و لوازم 
کشـور  در  دندانسـازی  و  دندانپزشـکی 
بخـش  در  سرمایه گذاری  بـا  کـه  است 
توسـعه  باهدف  و  توسـعه  و  تحقیـق 
سـاخت  طراحـی،  زمینـه  در  فنـاوری 
صنعت  بـا  مرتبـط  تجهیـزات  تولیـد  و 
دارد.  فعالیت  دندانپزشـکی و دندانسـازی 
هم اکنون محصـوالت تولیدی این شرکت 
با باالتریـن کیفیت و قیمت رقابتی نسـبت 
در  خود  راز  هم ت  برندهـای  سـایر  بـه 
قـرار  استفاده مصرف کنندگان  مورد  دنیـا 

می گیرد.
کوره  شامل  دندان سازی  کوره های 
تمام   300  AT و   100  AT پرسلن 
 300P  AT پرس  کوره  اتوماتیک، 
 3000  AT پرسلن  کوره  تمام اتوماتیک، 
موم  حذف  کوره های  تمام اتوماتیک، 
زینترینگ  کوره  گلیزر،  کوره  سیلندر، 
این  تولیدی  میزهای  است.  زیرکونیا 
شرکت به دو گروه البراتواری و آموزشی 
اتوکاو  و  می شود؛  تقسیم  کلینیکی 
جدیدترین  که   B نوع  دندانپزشکی 
با  مطابق  شرکت  این  تولیدی  محصول 

استانداردهای روز جهان است.

<<
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به  اشاره  با  ایمپلنت  و  بافت  فلوشیپ مهندسی   
نشده  کنترل  پزشکی  مشکات  برخی  اینکه 
کاهش  را  دندانی  ایمپلنت های  درمانی  شانس 
می دهند، گفت: مهمترین نقش افراد در صورت 

انجام ایمپلنت، رعایت بهداشت است.
فارس،  خبرگزاری  سامت  گروه  گزارش  به 
چهارمین  علمی  کمیته  مسئول  موحدیان،  بیژن 
گنکره ایمپلنت اصفهان  در آستانه برگزاری این 
دندانی  ایمپلنت  درمان  اینکه  به  اشاره  با  کنگره 
درمان  در  گسترده  تحولی  اخیر  های  سال  در 
موضوع  گفت:  است،  کرده  ایجاد  دندانپزشکی 
که  دارد  وسیعی  ابعاد  دندان  و  دهان  سامت 
حضور  با  اصفهان  ایمپلنت  گنکره  درچهارمین 

اساتید  و متخصصان برگزار خواهد شد.
و صورت  فک  دهان،  جراحی  متخصص  این 
خاطرنشان کرد: ایمپلنت دندانی از جنس تیتانیوم 
و آلیاژهای آن بوده که جایگزین ریشه از دست 
دندان  تراش  به  نیاز  آنکه  بدون  شود،  می  رفته 
های مجاور )پروتز ثابت ( و یا مشکات استفاده 
به  صدمه   ، لقی  )مثل  متحرک  های  دندان  از 
داشته   )  ... و  مجاور  دندان  سخت  و  نرم  بافت 

باشد.
فلوشیپ مهندسی بافت و ایمپلنت خاطرنشان 
کرد: درمان ایمپلنت را می توان به چهار مرحله 
تقسیم کرد که شامل برنامه ریزی درمان، جای 
گذاری ایمپلنت، جای گذاری روکش و نگهداری 

و مراقبت های بهداشتی است.
این متخصص دندانپزشکی افزود: دندانپزشک 
قالب   ، افراد  رادیوگرافی  عکس  مشاهده  از  بعد 
ایمپلنت  از  یک  هر  جای  تا  گیرد  می  را  دهان 
لثه  بافت  را مشخص کند. گاهی الزم است  ها 

جهت  استخوان  یا 
شود. آماده  گذاری  جای 

سپس ایمپلنت در استخوان کار 
گذاشته می شود و باید به آن زمان 

با استخوان یکی شودو  تا  داد 

آنگاه روکش را بر روی آن قرار می دهند.
وی توصیه کرد: توجه داشته باشید که برخی 
است  ممکن  نشده  کنترل  پزشکی  مشکات 
کاهش  را  دندانی  ایمپلنت های  درمانی  شانس 
دهند. بنابراین قبل از شروع درمان باید تاریخچه 
در  کامل  طور  به  خود  جراح  با  را  خود  پزشکی 

میان بگذارید.
وضعیت  با  مستقیم  رابطه  درمان،  نتیجه 
فیزیکی هر متقاضی دارد و ممکن است نتیجه 
باشد.  داشته  برای دو شخص متقاضی  متفاوتی 
بهترین  تواند  می  متخصص  دندانپزشک  تنها 

برنامه درمانی را به شما پیشنهاد دهد.
صورت  و  فک   ، دهان  جراحی  گروه  مدیر 
کرد:  بیان  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ایمپلنت،  انجام  افراد در صورت  مهمترین نقش 
رعایت بهداشت است که در نتیجه کار بسیار موثر 
دندان  و  دهان  بهداشت  است. 
ایمپلنت  گذاری  کار  دوره  در 
بسیارمهم بوده ومراقبت صحیح 
و توصیه های دندانپزشک بعد از 
درمان در رابطه با نحوه استفاده 
از مسواک و نخ دندان در ناحیه 
ایمپلنت می توانند رضایت افراد 
العمر فراهم  را به صورت مادام 

نماید .
وی در پاسخ به این پرسش 
دندانی  ایمپلنت  درمان  آیا  که  
است،  خاصی  سن  به  محدود 

زمانی  دندانی  ایمپلنت  درمان   : کرد  خاطرنشان 
و  باشد  شده  کامل  فکی  رشد  نظر  از  فرد  که 
دندان های دائمی آن رویش کامل کرده باشند 
و به سطح جونده رسیده باشند، می تواند صورت 
گیرد و ربطی به سن شناسنامه ای فرد ندارد و 
هر فردی که شرایط فوق را داشته باشد درمان 
برای  درمان  این  شود.  آغاز  آن  در  تواند  می 
هم  باشند  داشته  جراحی  امکان  که  مسن  افراد 
محدودیتی ندارد پس هر فرد بالغی که تصمیم 
برای درمان بگیرد، با در نظر گرفتن شرایط، می 

تواند از فواید این درمان سود ببرد.
موحدیان تصریح کرد: در صورت 

نیازبه انجام  ایمپلنت دندانی حتما از 
دندانپزشک خود  بخواهید که مزایا و 

اثرات آن را بطور کامل برایتان 
توضیح دهد تا بتوانید تصمیم بگیرید 
که ایمپلنت، درمانی راه حل مناسبی 

برای  جایگزینی دندان از دست رفته 
شما است یا  این امکان برایتان 

مناسب نیست.

نکاتی که قبل و بعد از انجام ایمپلنت باید بدانید

مقاله
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این روزها که بین بسیاری از جوانان و فعاالن 
همچون  کلماتی  کار  و  کسب  به  مند  عاقه 
کارآفرینی،  اینترنتی،  وکار  کسب  آپ،  استارت 
را  کسی  کمتر  گشته  رایج   ... و  دهنده  شتاب 
میبینیم که به آینده ی این جنب و جوش امیدوار 
نباشد. اما آیا امیدوار بودن به معنی آن است که 
فعالیت و انرژی این جوانان هدر نخواهد رفت؟ 
و آیا روزی نخواهد آمد که یک کارآفرین جوان 
ایرانی پس از سالها تاش برای توسعه کسب و 
کار نوپای خویش به این فکر کند که ای کاش 
را ترک می  این مملکت  همان روزهای جوانی 
کردم تا در جایی دیگر، جایی که برای طرح ها 
و ایده هایم ارزش بیشتری قایل بودند و حمایت 
فعالیت  به  کردند،  می  لحاظ  تری  وسیع  های 

مشغول می شدم؟ 
نویسنده معتقد است که در میان تمام 

امیدواری ها و در میان تمام انرژی 
ای که این روزها، جوانان استارت آپی 

در حال بروز آن هستند، می بایست 
نگرانی هایی از این جنس را دست 

کم نگرفت. 
یا  مدیر  ما،  از  بسیاری  میدهم  احتمال 
کارآفرینی را می شناسیم که در عین سالخوردگی 
و پس از سالها تجربه و خاک بازار خوردن، این 
از پیش به زمین و زمان  با جدیتی بیش  روزها 
کار  اول  روز  ای کاش همان  که  میدهد  دشنام 
در  را  ام  زندگی  و  سرمایه  و  کردم  می  دیگری 
این کار نمی انداختم. می شناسیم سرمایه دارانی 
راه  بخواهند  فرزندانشان  اینکه  از  احیانا  که  را 
آنان را ادامه دهند جلوگیری می نمایند و بیشتر 
عاقه مندند تا عزیزانشان در کشوری دیگر به 
تحصیل و کار و زندگی بپردازند. اما چرا در این 
کار  و  تاش  سالها  ی  نتیجه  باستانی  سرزمین 
از یک  وقتی  کند؟ چرا  بروز می  اینگونه  حال 
فعال اقتصادی در اروپا یا آمریکا می پرسی که 
اندکی گله می  پاسخ  در  اوضاعتان چطور است 

آید کند اما هیچگاه آنچنان به ستوه  نمی 
فردا  بگویی  تو  است روز که 

که میهنش را به مقصد کشوری دیگر ترک کند 
و با سرمایه گذاری در آنجا برای خود و خانواده 
این  ریشه  نماید؟  فراهم  خوش  اقامتی  اش 
باعث  که  آن چیست  اصوال  در چیست؟  تفاوت 
تفاوت در توسعه کشورها و همچنین تفاوت در 
توسعه کسب و کارهای کشورها و نهایتا رضایت 
توان  می  چگونه  و  شود؟  می  اقتصادی  فعاالن 
پرانرژی  جوانان  برای  محتوم  ی  آینده  این  از 
کرد؟جواب  جلوگیری  ایران  امروز  کارآفرین  و 
سواالت باال را از اقتصاد نهادی وام میگیریم و 

وارد دنیای کارآفرینی می نماییم.  
نام  به  نوبلیست  اقتصاددانی  پیش  سالها 
در  بازی  قواعد  نهادها  میگفت  نورث  داگاس 
هر جامعه ای هستند. هر کشوری که نهادهایش 
پیشرفت  مسیر  در  باشند  توسعه  برای  مناسبتر 
اقتصادی پیشگام و پرسرعت تر خواهد بود. اما 
کشوری که نهادهایش عوامل مانع تراشی شوند 
هرقدر هم که ثروتمند باشد و از مواهب طبیعت 
بهره مند اما در مسیر توسعه، اگر عقب تر نرود؛ 
حتما درجا خواهد زد. تا کنون اندیشمندان دسته 
بندی های متفاوتی از نهادها را معرفی کرده اند. 
دسته بندی ای که بیشتر به کار حوزه مدیریت 
اسکات  ریچارد  بندی  دسته  آید  می  سازمان  و 
است. او نهادهای هر جامعه ای را در سه دسته 
قانونی، نهادهای هنجاری و نهادهای  نهادهای 

شناختی تقسیم نموده است. 
قوانین  بر  مشتمل  واقع  در  قانونی  نهادهای 
همچنین  میشوند.  ای  جامعه  هر  در  رسمی 
سیاست های کان و خرد که هر کدام می تواند 
و  ها  شرکت  اقتصادی  فعالیت  بر  متفاوتی  آثار 
در  هنجاری  نهادهای  باشد.  داشته  کارآفرینان 
واقع ناظر بر ارزشها، رفتارها و نمودهای بیرونی 
فعالیت مردمان هر جامعه ای هستند. به عنوان 
مثال اینکه یک فعال اقتصادی در جامعه ایران 
به  را  نان  قولی  به  و  نباشد  نگر  آینده  چندان 
نرخ روز بخورد می تواند ناشی از این نهادهای 

هنجاری باشد.
نهادهای شناختی اما ما را از عرصه واقعیتهای 

به  درون بیرونی 

شناختی  سیستم  که  آنجا  برد.  می  جامعه  افراد 
و  اطاعات  تحلیل  و  محیط  درک  برای  افراد 
نقش سیستم شناختی افراد در تصمیم گیری ها 

و ... مورد بحث است.
اخیرا که پایان نامه ام را در دانشگاه تهران با 
بین  روی  پیش  نهادی  موانع  »شناسایی  عنوان 
المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط 
می  انجام  ایران«  پزشکی  تجهیزات  صنعت  در 
با  فعاالن  از  بسیاری  با  مصاحبه  از  ناگزیر  دادم 

تجربه و خاک بازار خورده این صنف بودم. 
ثبات  عدم  نهادی  محیط  قانونی  بعد  در 
فساد  مسئوالن،  پاسخگویی  عدم  سیاسی، 
مبتنی  قانونگذاری  عدم  نهادینه شده،  اقتصادی 
بر شناخت دقیق از نیازهای جامعه، عدم تفسیر 
موانعی   .. و  مجریان  میان  در  قوانین  یکپارچه 

است که کارآفرینان را مستاصل نموده.
بر  رسمی  غیر  روابط  تقدم  هنجاری،  بعد  در 
برخی  میان  در  حسادت  فرهنگ  وجود  رسمی، 
میان  ارتباطات  ایجاد  در  توانایی  عدم  فعاالن، 
با سایر ملل، نبود روحیه کار جمعی و  فرهنگی 
جهانبینی  محدود،  نگرش  شناختی  بعد  در  و   ...
المللی،  بین  فضای  شناخت  عدم  محدود،  های 
با همکاری های  نادرستی در تصمیمات مرتبط 
بین المللی و ... از دیگر موانع نهادی بود که مانع 

از بین المللی شدن شرکت ها می شد.
اینکه  به  توجه  با  و  توصیفات  این  با  حال 
نهادها، آنطور که از اسمشان پیداست، که عوامل 
و رویکردهایی نهادینه شده در دل جامعه هستند، 
آیا خواننده همچنان صرفا امیدوار به آینده جنب 
و جوش های استارت آپی است؟ البته که قصد 
نمودن  ناامید  وجه  هیچ  به  نویسنده  غرض  و 
بلکه  نیست  آینده  و  حال  شرایط  از  هموطنانم 
آگاه کردن ایرانیان از مشکات نهادینه شده ای 
نیاییم  بر  آن  تغییر  و  رفع  درصدد  اگر  که  است 
که  کرد  خواهیم  پیدا  را  رندی  آن  حکم  الجرم 
با شور و شوق آب تمیزی را داخل هاونی کثیف 
می کوبید. آینده از آن ما جوانان ایران است به 

شرطی که نهادهایی آینده ساز داشته 
باشیم. 

مجتبی سقایتی

مدیر بازرگانی شرکت آسیا گلدمن
چرا بین المللی نمی شویم؟
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اقتصادی  همایش  حاشیه  در  بلژیک  و  ایران 
اخیر بین دو کشور و در حضور دکتر قاضی زاده 
هاشمی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش 
در حوزه سامت  تفاهم  یادداشت  چند  پزشکی، 
زمینه  در  تفاهم ها  یادداشت  این  کردند.  امضا 
فناوری اطاعات، غذا و دارو و تجهیزات پزشکی 

و بیمارستانی به امضاء دو طرف رسید.
شرکت  پزشکی،  تجهیزات  بخش  در   
دانش بنیان احیاء درمان پیشرفته با حضور احمد 
زمینه  در  شرکت،  این  مدیرعامل  مقدم،  به فر 
پیشرفته  بیهوشی  ماشین های  جدید  تولید  خط 
 MEDEC Benelux بلژیکی  کمپانی  با 
شرکت  کردند.  امضا  همکاری  تفاهمنامه 
حوزه  در  را  خود  فعالیت  پیشرفته  درمان  احیاء 
تجهیزات پزشکی از سال 1383 آغاز کرده است 
ماشین  دستگاه های  تولید  زمینه  در  کنون  تا  و 
بیهوشی و ونتیاتور بیمارستانی و نیز نمایندگی 
کمپانی های معتبر خارجی در بخش تشخیص و 
درمان سرطان، رادیو دارو، تجهیزات اتاق عمل 
سال   10 با  شرکت  این  می باشد.  فعال   … و 
بیهوشی  ماشین  تولید  زمینه  در  سابقه همکاری 
 MEDEC کمپانی  با  بیمارستانی  ونتیاتور  و 
خط  راه اندازی  به  اقدام  حاضر  حال  در  بلژیک، 
تولید جدید دستگاه های ماشین بیهوشی پیشرفته 

مدل Caelus نموده است.
قابلیت های   Caelus مدل  بیهوشی  ماشین 
کاربردی متنوعی از جمله نمایش اتوماتیک نوع 
گاز بیهوشی، حفاظت هوشمند از ترومای ریه و 

نمایش پارامتر درد دارد و دارای فلومتر هوشمند 
می باشد.  بیهوشی  عمق  سنجش  و  دیجیتال 
تا  نوزاد  سنی  گروه  برای  بیهوشی  ماشین  این 

بزرگسال قابل استفاده است.
درباره شرکت احیا درمان: شرکت احیاء درمان 
انحصاری  مستقل  کننده  تولید  تنها  پیشرفته 
و  اتاق عمل(  در  استفاده  )قابل  بیهوشی  ماشین 
ونتیاتور بخش مراقبت های ویژه )قابل استفاده 
در ICU و PICU و NICU( از سال 1383 با 
اتکا به همت جوانان متخصص و با استعداد این 
سرزمین و در پی برنامه ریزی و پیگیری مستمر 
توانست روز به روز در این زمینه پیشرفت نماید 
و توانست در سال 1393 محصوالت خود را به 

عنوان محصوالت دانش بنیان معرفی کند.
این شرکت گام های بزرگی در عرصه تولید 
انتقال  با  توانست  و  برداشته  پزشکی  تجهیزات 
کامل تکنولوژی تولید و دانش فنی، پروانه تولید 
کننده مستقل داخلی خود را از اداره کل تجهیزات 
پزشکی وزارت بهداشت اخذ نماید و با توجه به 
تولید دستگاه های مرغوب و با کیفیت توانست 
استاندارد اروپایی CE را برای محصوالت خود 
اخذ نماید و به عنوان اولین شرکت دانش بنیان 
در حوزه تولید تجهیزات پزشکی در این زمینه در 

کشور می باشد.
قرارداد  این شرکت طی یک  در سال 1396 
خود  بلژیکی  همتای  با  مشترک  گذاری  سرمایه 
محترم  وزیر  حضور  با  و   MEDEC کمپانی 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرارداد انتقال 

تکنولوژی و تولید دستگاه های ماشین بیهوشی 
میلیون  ارزش 62.5  با   High Tech پیشرفته 

یورو در طی 5 سال به امضا رساند.
پیشرفته  درمان  احیا  شرکت  این  بر  عاوه 
ونتیاتور  های  دستگاه  تولید  حوزه  در  توانست 
گام موثرتری بردارد و قدم در تولید دو محصول 
که  بردارد   Diomed و   Dion بومی  کاما 
توسط  و  روز  علم  به  توجه  با  محصول  دو  هر 
است.  و ساخته شده  ایرانی طراحی  متخصصان 
ونتیاتور Dion از نوع توربوفن دار می باشد که 
تنها چند کشور محدود علم تولید چنین دستگاهی 
هم   Diomede ونتیاتور  و  دارند  دنیا  در  را 
دارای برنامه نویسی کاما بروز می باشد و می 
تواند مدهای تنفسی دقیق تر و بیشتری را اندازه 

گیری کند.
برای  شرکت  این   1396 سال  در  همچنین 
نخستین بار در کشور گام در عرصه دستگاه های 
دانش  و  تکنولوژی  انتقال  و  نهاد  تصویربرداری 
فنی دستگاه های CT Scan را در جهت بومی 
و  نمود  آغاز   High Tech فناوری  این  سازی 
فناوری  این  سازی  بومی  از  پس  رود  می  امید 
خارجی  و  داخلی  بازارهای  به  را  آن  صادرات 

توسعه دهد.

امضاء تفاهمنامه همکاری شرکت »احیا درمان پیشرفته« با کمپانی معتبر بلژیکی
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مهندس علی میرنژاد مدیرکل دفتر صنایع برق و 
الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است 
را  از مدیرانی است که تحصیات خود  او یکی 
در  اتوماسیون  و  برق  رشته  در  آلمان،  کشور  در 
برای  و  رساند  پایان  به  ارشد  کارشناسی  مقطع 
ایران بازگشت. درباره  خدمت به هموطنانش به 
با آن  تولیدکنندگان  این روزها  چالش هایی که 
فعاالن  های  دغدغه  همچنین  هستند،  روبرو 
حوزه صنعت با او گفتگویی کرده ایم که در ادامه 

می خوانید: 
مهندس علی میرنژاد مطرح کرد:

دستگاهی  بین  سازنده  »تعامل 
حوزه  در  پیشرفت  مفقوده  حلقه 

صنعت است.«

بعنوان پرسش نخست مایلم وظایف 
و  اهداف اداره کل صنایع برق و 

الکترونیک را، برای آشنایی بیشتر 

اعضا انجمن، بطور  مختصر توضیح 
دهید.

چهار  از  الکترونیک  و  برق  صنایع  کل  اداره 
و  مخابرات  الکترونیک،  برق،  تخصصی  اداره 
تجهیزات پزشکی به منظور تمرکز سیاستگذاری 
و برنامه ریزی کارآمد و ارایه خدمات تخصصی 
به سرمایه گذاران و فعاالن حوزه تحت پوشش، 

تشکیل شده است.
اگر بخواهم بطور خاصه درباره شرح وظایف 
این اداره کل صحبت کنم باید به مواردی چون 
نامه  آیین  و  لوایح  تدوین ضوابط،  در  مشارکت 
با تولید، صادرات و کنترل  های اجرایی مرتبط 
حمایتی  های  بسته  و  ها  برنامه  تهیه  واردات؛ 
به  رسیدگی  و  ساماندهی  تولیدی-صادراتی؛ 
های  اولویت  شناسایی  تولیدی؛  واحدهای  امور 
تولیدی  واحدهای  هدایت  و  گذاری  سرمایه 
تحت  یا  مشارکتی  تولید  به  گذاران  سرمایه  و 
بمنظور  خارجی  معتبر  های  کمپانی  با  لیسانس 
بین المللی؛  سطح  به  تولیدات  کیفیت  ارتقاء 
هدایت تولیدکنندگان جهت بازسازی و نوسازی 
تکنولوژیهای  با  همگامی  بمنظور  تولید  خطوط 

روز دنیا و تولید محصوالت 
ارزش  بنیان،  پربازده، دانش 
صادرات  و  باال  افزوده 
فهرست  استخراج  محور؛ 
تولیدی-  توانمندیهای 
اجرای  راستای  در  خدماتی 
استفاده  حداکثر  قانون  موثر 
خدماتی  و  تولیدی  توان  از 
کشور،   نیازهای  تامین  در 
ضرایب  پیشنهاد  و  بررسی 
بازرگانی  سود  مناسب 
گمرکی، مشارکت در تنظیم 
ترجیحات  و  ها  تفاهم-نامه 
کشورهای  با  ای  تعرفه 
و  ایجاد  بارویکرد  خارجی 
صادراتی  بازارهای  توسعه 
های  اولویت  تنظیم  پایدار؛ 
تسهیل  رویکرد  با  ارزی 
اجزا  اولیه،  مواد  واردات 
اقام  و  تولید  قطعات  و 
ضروری کشور، مشارکت در 
بومی  و  بازنگری  یا  تدوین 
سازی استانداردهای مرتبط؛ 
با  همفکری  و  نظرات  اخذ 
دانشگاهی،  صاحبنظران 
واحدهای تولیدی و انجمن/

و  صنعتی  های  اتحادیه 
منتج  مربوطه  تخصصی 
مناسب  تصمیمات  اخذ  به 

وکارآمد و .... اشاره کنم.
شایان ذکر است این اداره 
وزارتخانه  سایر  با  همکاری  و  هماهنگی  کل 
منظور  به  را  گیر  تصمیم  دولتی  ارگانهای  و  ها 
صنعتی،  های  گذاری  سیاست  سازی  یکپارچه 
تجاری و حمایتی، به میزان موثری توسعه داده 
است ولی تفاوت نگرش ها، کارکردها و البته نوع 
ماموریتهای محوله به این ارگان ها، موجب شده 
است در موارد معدودی همچنان موضوع تعامل 
سازنده بین دستگاهی حلقه مفقوده پیشرفت در 

حوزه صنعت تلقی گردد.
آیا ایفای نقش انجمن ها و  تشکل 

ها در عملیاتی نمودن و تحقق اهداف 
دفتر صنایع  برق و الکترونیک و جذب  
سرمایه-گذاری خارجی تا کنون موثر 

بوده است؟
است  این  ندارد  وجود  تردیدی  آن  در  آنچه 
های  انجمن  و  ها  تشکل  با  نزدیک  ارتباط  که 
تاثیر  تولید،  مختلف  های  حوزه  در  مرتبط 
بخصوص  دفتر  این  اهداف  پیشبرد  در  بسزایی 
در توسعه صادرات دارد و بر این باورم که برای 
در  کان  اهداف  تعیین  و  درست  سیاستگذاری 

              مهندس علی میر نژاد

 مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت

مصاحبه اختصاصی
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این خصوص و انتقال تکنولوژی های مورد نظر 
نیازمند مشاوره، کمک و همراهی تولیدکنندگان، 
صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی کشور هستیم.

یک  به  منجر  که  حرکتی  کنون  تا  متاسفانه 
اتفاق برجسته و مثبت شود در مذاکرات با انجمن 

ها رخ نداده و این دوستان بیشتر دچار کلی گویی 
هستند و نقشه راه مشخصی ندارند.

و  کاالیی  سبد  کیفی  بهبود  یا  توسعه  برای 
باید  صنعتی،  شاخه  هر  در  گذار  سرمایه  جذب 
ظرفیت  موجود،  توانمندی های  و  پتانسیل های 
تولیدکنندگان داخلی و شرایط بازار در آن حوزه 
به دقت بررسی و استخراج شود و ما بدانیم در 
کدامیک از شاخه ها پتانسیل تبدیل شدن به یک 
راستای  در  و  هستیم  دارا  را  جهانی  معتبر  برند 
توسعه همان شاخه با سرمایه گذار خارجی وارد 
مشارکت  صورت  این  غیر  در  شویم؛  مذاکره 

خارجی، صنعتگر را به یک مونتاژکار تبدیل می 
اینکه تکنولوژیی جذب صنعت شده  بدون  کند 

باشد.
 چه راهکارهایی برای موفقیت  در 

این اهداف و سیاستگذاری ها مد نظر 
شماست؟

عرصه ای  هر  در  موفقیت  برای  باورم  براین 
از  پرهیز  و  رویکرد سنتی  تغییر  و  نو  نگرش  با 
بررسی موضوعات به صورت کان و پرداختن 
دقیق  بررسی  آنها، همچنین  درباره  جزئیات  به 
توان سخت افزاری و نرم افزاری در آن حوزه، 
می توانیم به ضعف های موجود پی برده و برای 
رفع آنها بکوشیم. یک بار دیگر تاکید می کنم 
نبود آمارهای  پتانسیل ها و  عدم بررسی دقیق 

اهداف  شد  خواهد  سبب  تولید  حوزه  در  دقیق 
بلند مدت و کان یک سیاستگذاری با شکست 
به یک پروسه کوتاه مدت  را  مواجه شده و آن 

تبدیل کند.

آیا در حوزه تجهیزات پزشکی نمونه 
موفقی  در جذب سرمایه گذار 

خارجی داشته ایم که قابل ذکر 
باشد؟

این دفتر با توجه به اهداف کانی که داشته 
است در هدایت شرکت های دارای پتانسیل به 
سوی جهانی شدن و راه یافتن به بازارهای جهانی 
کوشیده است. در این راستا می توان به همکاری 
پارس، مدی تک  مانند کوشا فن  شرکت هایی 
راه  پویندگان  فردآور،  شرکتهای  گروه  سیس، 
سعادت، فرسار تجارت و ... با کمپانی های معتبر 

مهندس علی میر نژاد
 مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت
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خارجی اشاره نمود. در اصل ما قصد داریم گامی 
مثبت در اخذ تکنولوژی و ارتقا کیفی یک صنعت 

و یا یک تجهیز در کشور برداریم.
به عنوان مسئولی که در حوزه توسعه 

صادرات نیز فعالیت می کنید مایلم 
بدانم از نظر شما صنعت تجهیزات 

پزشکی ما دچار چه ضعف هایی است 
که نتوانسته آنطور که باید در عرصه 

بازارهای جهانی بدرخشد؟ آیا اساساً 
ما دچار ضعف هستیم یا اینکه عوامل 
دیگری سبب عدم موفقیت ما در این 

عرصه شده است؟
پزشکی  تجهیزات  درحوزه  دارم  اعتقاد  گرچه 
عزیزان  این  و  داریم  توانمندی  تولیدکنندگان 
همواره تاش کرده اند همگام با فناوری-های 
روز دنیا به تولید محصوالت خود بپردازند و در 
موارد معدودی به صادرکننده ای در سطح بین 
اغلب  پذیرفت  باید  ولی  شوند،  تبدیل  المللی 
در  که  هایی  تحریم  دلیل  به  ما  تولیدکنندگان 
است  شده  تحمیل  کشور  به  گذشته  های  سال 
جهانی  تجارت  فضای  از  بودن  دور  همچنین  و 
المللی،  بین  های  عرصه  در  کمرنگ  حضور  و 
الگوهای  با  را  خود  باید  که  آنطور  اند  نتوانسته 
این  و  کنند  هماهنگ  جهانی  استاندارد  و  تولید 
موفقیت  عوامل عدم  مهمترین  از  یکی  موضوع 

آنها در عرصه های جهانی به شمار می آید.
از  بسیاری  دانید  می  نیز  شما  که  همانطور 
از  پزشکی  تجهیزات  حوزه  در  ما  تولیدکنندگان 
گذشته با وجود تحریم ها و حتی نبودن امکانات 
کنترل  های  آزمایشگاه  به  سخت  دسترسی  و 
مانند  جهانی  استاندارهای  اخذ  به  موفق  کیفی، 
نشان شده اند و سالهاست براساس استانداردهای 
و  پردازند  می  خود  کاالهای  تولید  به  جهانی 
فعاالن  این  موفقیت  عدم  برای  شما  که  دلیلی 
حوزه تولید عنوان کردید به نظر کافی نمی رسد؟

بار  یک  ولی  است  درست  شما  گفته  البته 
این  در  موفقیت  برای  کنم  می  تاکید  دیگر 
عرصه باید حضور مستمر و پر رنگ در بازارهای 
مانند  ها  حوزه  برخی  در  اگرچه  داشت.  جهانی 
مانیتورینگ عایم حیاتی، فیلتر دیالیز  و تخت 
های بیمارستانی و ... این عزیزان موفق شده اند 
در عرصه های بین المللی بدرخشند و حتی گاهًا 
به کشورهای خارجی تکنولوژی نیز انتقال دهند 
برای  ایرانی  تولیدکنندگان  باورم  این  بر  ولیکن 
حضور مجدد و موفق در بازارهای جهانی نیازمند 

زمان و تغییر رویکرد هستند.
هدف  بازارهای  تولیدکنندگان،  اینکه  دلیل 
همسایه  کوچک  کشورهای  میان  از  را  خود 
رقابت  توانایی  ما  آیا  کنند چیست؟  انتخاب می 

بازارهای  در  را  اروپایی  کشورهای  کاالهای  با 
جهانی نداریم یا این موضوع دلیل دیگری دارد؟

تولیدکنندگان هر کشوری نخستین بازارهای 
بُعد  نزدیکی فرهنگ ها،  دلیل  به  را  هدف خود 
مسافتی، آسانی حضور مستمر، سهولت در ارائه 
خدمات پس از فروش و... همیشه از کشورهای 
همسایه ی خود انتخاب می کنند. این نخستین 
دلیل صادرات به کشورهای همسایه است. ولی 
این امر دلیل دیگری نیز دارد و آن عدم اعتماد به 
برندهای ایرانی در بازارهای اروپایی است اگرچه 
تولید کنندگان ما در برخی موارد به لحاظ دانش، 
این  در  حضور  توانایی  کاال  کیفیت  و  فناوری 
بازارها را دارند اما به دلیل چالش های فرهنگی 
و سیاسی ورود به این عرصه برای آنها مشکل 
کاالی  آنها  می شود  مشاهده  گاهًا  و  است  شده 
کاالی  آن،  برند  تغییر  با  و  خریداری  را  ایرانی 
ساخت کشورمان را در بازارهای خود به فروش 

می رسانند.

به عنوان یک کارشناس برای جلب 
اعتماد مصرف کنندگان کشورهای 

اروپایی چه راهکاری دارید؟
کاالهای  کیفیت  ارتقاء  با  باید  تولیدکنندگان 

استاندارد  الگوهای  براساس  کاال  تولید  و  خود 
جهانی وشناسایی صحیح نیاز بازار، برند-سازی 
و اعتمادسازی، برای حضور مستمر در بازارهای 
بین المللی تاش کنند. براین باورم برای جلب 
اعتماد مصرف کنندگان بازارهای جهانی و تثبیت 
موقعیت خود درعرصه های بین المللی نخست 
بازارهای داخلی و  باید به تثبت جایگاه خود در 
با  توانیم  می  آن  از  پس  و  بپردازیم  ای  منطقه 
جایگاه  تثبیت  برای  تاریخچه،  و  تجربه  داشتن 
خود در عرصه های بین المللی اقدام کنیم. البته 
باید دانست این موضوع نیازمند برنامه ریزی بلند 

مدت است.
بهداشت،  وزارت  توسط  بارها  که  مشکلی 

ارگان  دیگر  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
آمار  وجود  عدم  شده  مطرح  گیر  تصمیم  های 
دقیق تولید و به ویژه مصرف، در کشور است به 
نظر شما مشکل اصلی کجاست و چه کسی باید 

این آمار را جمع آوری کند؟
به  را  خود  تولید  آمار  باید  تولیدی  واحدهای 
صورت ماهیانه در سامانه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ثبت کنند. وقتی اطاعات دراین سامانه 
وجود داشته باشد تمام وزارتخانه ها و ارگان ها 
با استناد به آمار واقعی، نقاط قوت و ضعف را به 
درستی شناسایی کرده و می توانند سیاستگذاری 
و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت یکپارچه 
و متمرکزی اتخاذ کنند. اگر آمار دقیقی از تولید 
خود  آن  اصلی  مقصر  تردید  بی  ندارد  وجود 
تولیدکنندگان بوده و البته کمرنگ بودن فعالیت 
انجمنهای مربوطه در ایفای این نقش اساسی را 
با داشتن آمار دقیق تولید و  نیز نشان می دهد. 
توان  آمار واردات و صادرات گمرک می  تحلیل 
به آمار مصرف ظاهری کشور نیز دست پیدا کرد.
یکی از دغدغه ها و پرسش هایی که 
همواره برای تولیدکنندگان تجهیزات 
پزشکی مطرح بوده، این است که در 

نهایت متولی اصلی این صنعت با 
بیش از 670 تولید کننده فعال، کدام 

ارگان است؟ وزرات بهداشت یا 
وزارت صنعت؟ وزارت بهداشت 

نقش خود را ناظر و تامین کننده می 
داند، نقش وزارت صنعت در این 

میان چیست؟
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  تولید  متولی 
سامت  بخش  متولی  طبیعی  طور  به  و  است 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  نیز 
کنند  می  پیگیری  را  جامعه  سامت  آنها  است. 
و وزارت صنعت برای پیشرفت و توسعه صنعت، 
تاکید  بار دیگر  سیاستگذاری می کند. ولی یک 
تواند در پیشرفت صنعت  آنچه که می  می کنم 
کشور، رفع موانع تولید و...، ما را یاری کند تعامل 
سیاستگذاری  سازی  یکپارچه  و  دستگاهی  بین 
ببریم  پی  توانیم  تعامات می  این  با  ما  هاست. 
بیشتری  گذاری  سرمایه  ای  حوزه  چه  در  باید 
کنیم و چه کاالهایی را توسعه بدهیم، چه راهکار 
موثری برای حل مشکات ارایه دهیم  و مسایل 

این چنینی را به راحتی بررسی و حل کنیم.

به + را  خود  هدف  بازارهای  نخستین  کشوری  هر  تولیدکنندگان 
مستمر،  حضور  آسانی  مسافتی،  بُعد  ها،  فرهنگ  نزدیکی  دلیل 
سهولت در ارائه خدمات پس از فروش و... همیشه از کشورهای 
همسایه ی خود انتخاب می کنند. این نخستین دلیل صادرات به 

کشورهای همسایه است.

<<
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پزشکی  از مهندسی  در حال حاضر محققانی 
باند  یک  ام«  اند  ای  تگزاس  »دانشگاه 
تواند  می  که  ساختند  تزریقی  قابل  هیدروژلی 
خونریزی  و  اورژانسی  وضعیت  در  را  افراد  جان 

های شدید نجات دهد.
خبرگزاری فارس: محققان به منظور جلوگیری 
را  تزریقی  باند  یک  شدید  های  ریزی  خون  از 
و ساختند.در حالی که چندین محصول  طراحی 
برای پانسمان سریع زخم ها وجود دارد اما توقف 
خونریزی های زیاد و کشنده بسیار دشوار است.

حال  در  »نیوزمدیکال«،  گزارش  براساس 
»دانشگاه  پزشکی  مهندسی  از  محققانی  حاضر 
قابل  هیدروژلی  باند  یک  اندام«  ای  تگزاس 
در  را  افراد  جان  تواند  می  که  ساختند  تزریقی 
وضعیت اورژانسی و خونریزی های شدید نجات 

دهد.

محققان برای ساخت این هیدروژل، یک پایه 
هیدروژل و نانوذراتی که با مکانیسم لخته شدن 

طبیعی خون ارتباط دارد را ترکیب کردند.
این تحقیق گفت:  استادیار و پژوهشگر ارشد 
این هیدروژل به سرعت سوراخ زخم ها را پر و 
نانوذرات،  سطح  کنند.  می  متوقف  را  خونریزی 
پاکت های خون را جذب و پس از فعال شدن 

تازه های تجهیزات پزشکی

تازه ها

باند تزریقی برای خون ریزی های مرگبار ساخته شد

درمان اسکار قلب با دارویی برپایه سلول های بنیادی

+
+

شروع به لخته شدن طبیعی خون می کند.

آزمایش های انجام شده نشان داده؛ هنگامی 
که نانوذرات به هیدروژل اضافه شد زمان لخته 
یافت،  کاهش  دقیقه   6 به  دقیقه   8 از  شدن 
نانوذرات  افزودن  با  موارد  برخی  در  همچنین 

زمان لخته شدن به 3 دقیقه کاهش پیدا کرد.

<<
سلول  پایه  بر  را  دارویی  انگلیسی  محققان   
های بنیادی یک اهداکننده سالم ابداع کرده اند 
که می تواند بافت اسکار )بافت همبند در محل 
اندام  این  در  قلبی  حمات  از  بعد  که  را  زخم( 

تشکیل می شود، کوچک کند.
بافت  تشکیل  سبب  شدید  قلبی  حمات 
اندام  این  ظرفیت  که  شوند  می  قلب  در  اسکار 
را کاهش می دهد. محققان یک شرکت زیست 
دارویی  انگلیس  در  شایر‹  ›وارویک  در  پزشکی 

سل‹  ›هارت  نام  به 
 )Hear t ce l (
که  اند  کرده  ابداع 
بنیادی  های  سلول 
را با یک تزریق وارد 

در  و  قلب  بافت  بازسازی  موجب  و  کرده  قلب 
نتیجه بازسازی عملکرد این اندام می شود.

این دارو از سلول های بنیادی مغز استخوان 
قلبی  به هیچ مشکل  که  سالم  کننده  اهدا  یک 

مبتا نیست، ساخته می شود.
در فرآیند تولید، داروی یاد شده تحت مهندسی 
ژنتیکی قرار می گیرد تا بدون ایجاد یک واکنش 
ایمنی به آنتی ژن ها مقاوم شود. بدین معنی که 
این دارو از لحاظ بیولوژیکی برای تمامی دریافت 
کننده ها قابل قبول است 
را  دارو  این  بدنی  هیچ  و 

پس نمی زند.
افراد زیادی هر سال به 
می  مبتا  قلبی  حمات 
باعث  که  وضعیتی  شوند، 
دچار  اندام  این  شود  می 
خون  نتواند  و  شود  اسکار 
را به خوبی به سراسر بدن 
پمپاژ کند؛ به همین خاطر 
شمار زیادی از این افراد با 
می  زندگی  قلبی  نارسایی 

کنند که برای آن درمانی وجود ندارد.
و 2013  در سال های 2012   Heartcel
روی 11 بیمار مبتا به نارسایی قلبی در یونان 
آزمایش شد، افرادی که تا پیش از آن انتظار نمی 

رفت بیش از دو سال زنده بمانند.
نتایج بعدی آزمایش روی داوطلبان نشان داد 
فاقد  را  قلب  بنیادی، 78 درصد  که سلول های 
بافت اسکار کرد، بدین معنی که تمامی این 11 
بیمار هنوز زنده و فعال تر از قبل هستند. به گفته 
محققان، یک ویژگی مهم در این دارو این است 
اهدا کننده سالم  از یک  بنیادی  که سلول های 
بیمار  کننده  دریافت  یک  به  و  شود  می  گرفته 
ارائه می شود در حالی که پیش از این بیماران با 
استفاده از سلول های بنیادی خود تحت آزمایش 

قرار می گرفتند.
این دارو اخیرا به تایید سازمان غذا و داروی 

آمریکا رسید.
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بیسم،  الکترومایوگرافی  دستگاه 
پژوهشگران  توسط  شده  ساخته 
و  پزشکی  در  مهندسی  تحقیقات  مرکز 
بیولوژی واحد علوم و تحقیقات رونمایی 

شد.

واحد  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
مرکز  رئیس  پوالدیان  مجید  تحقیقات،  و  علوم 
واحد  بیولوژی  و  پزشکی  در  تحقیقات مهندسی 
علوم و تحقیقات گفت: با توجه به محدودیت های 
موجود   )EMG( الکترومایوگرافی  دستگاه های 
و از سوی دیگر احساس نیاز به آن در ایران و 
قیمت باالی انواع خارجی آن، با همکاری دکتر 

علوم  واحد  پژوهشگران  از  افشار  رضایی  بابک 
و تحقیقات برای طراحی و ساخت این دستگاه 

بصورت بیسیم اقدام شد.
دستگاه  این  و ساخت  در طراحی  افزود:  وی 
که  نحوی  به  گرفته  صورت  دقت  حداکثر 
خارجی  نمونه های  محدودیت های  و  مشکات 
نظیر تاثیرپذیری از نویزهای محیط، محدودیت 

در حرکت و... در آن برطرف شده است.
شرکت  ایجاد  داد:  ادامه  محقق  این 
دانش بنیان و تولید انبوه این دستگاه 
باتوجه به نیاز کشور از جمله اهدافی 
است که با حمایت دانشگاه در مرکز 
و  پزشکی  در  مهندسی  تحقیقات 
به  تحقیقات  و  علوم  واحد  بیولوژی 

دنبال تحقق آن 
هستیم.

پوالدیان  خاطرنشان 
کرد: در صورت تولید 
دستگاه  این  انبوه 
یک  حدود  قیمتی 
نمونه های  سوم 
کارایی  با  را  خارجی 

بیشتر خواهد داشت.

و  طراحی  مجری  دیگر  افشار  رضایی  بابک 
ساخت این دستگاه نیز گفت: از جمله مزایای این 
انعطاف پذیری  بومی،  دانش  به  دستگاه می توان 
در سخت افزار و نرم افزار بر اساس نیاز مشتری، 
الکترودهای  و  ژل  از  استفاده  به  اجبار  عدم 
Ag-Agcl، ارزان بودن، قابلیت تنظیم محل 
از  تاثیرپذیری  عدم  باال،  دقت  عضله،  روز  ثبت 

نویزهای محیط و کوچک بودن آن اشاره کرد.
این  ساخت  در  طراحی  اساس  بر  افزود:  وی 
حرکات  آنالیز  برای  استفاده  قابلیت  دستگاه 
ناگهانی  و  شدید  حرکت  حالت  در  را  عضات 
با  همراه  می تواند  استفاده کننده  فرد  و  دارد  نیز 
فعالیت روزانه در صورت نیاز به آنالیز مداوم بدون 

مشکلی از آن استفاده کند.

برای  تکنیکی   )  EMG  ( الکترومایوگرافی 
در  بدن  عضات  الکتریکی  فعالیت های  ثبت 
به  و  بوده  ماهیچه ها  انقباضات  و  فعالیت  مواقع 
عضله«  »نوار  کلینیکی  اصطاح  همان  نوعی 

است.

تازه های تجهیزات پزشکی

+دستگاه الکترومایوگرافی بیسیم رونمایی شد

<<
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رئیس مرکز شرکت های دانش بنیان: 
خدمات  از  دانش بنیان  شرکت های 

مشاوره رایگان بهره مند می شوند

موسسات  و  شرکت ها  مرکز  گزارش  به 
ریاست  علمی و فناوری  معاونت  دانش بنیان 
مؤسسات  و  شرکت ها  مرکز  رئیس  جمهوری، 
دانش بنیان، ارائه خدمات توانمندسازی را یکی از 
نیازهای اصلی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
علمی وفناوری  معاونت  گفت:  و  کرد  عنوان 
ریاست جمهوری، خدمات مشاوره و تجاری سازی 

به شرکت های دانش بنیان ارائه می کند.
سید محمد صاحبکار با بیان اینکه این خدمات 
شرکت های  تقویت  و  رشد  برای  را  الزم  زمینه 
دانش بنیان در ابعاد مختلف فراهم می کند، اظهار 
دانش بنیان  مؤسسات  و  شرکت  ها  مرکز  کرد: 
به منظور  متنوعی  خدمات   1396 سال  در 
دانش بنیان  مؤسسات  و  شرکت ها  توانمندسازی 
ارائه کرده است که برگزاری دوره های آموزشی، 
رایگان  جلسات  و  پاسخ  و  پرسش  نشست های 
این خدمات است که  ازجمله  مشاوره حضوری، 
به صورت رایگان به شرکت های دانش بنیان ارائه 

می شود.
مشاوره  جلسه   500 برگزاری 
کاربردی به شرکت های دانش بنیان

پژوهشکده  علمی  هیات  عضو 
با  آشنایی  گفت:  فناوری  مطالعات 
بیمه  تجارت،  و  کار  مالیاتی،  قوانین 
تأمین  مناقصات،  اجتماعی،  تأمین 
حسابداری،  سرمایه،  جذب  و  مالی 
حقوقی  مباحث  و  فکری  مالکیت 
قراردادهای تجاری، اصول تیم سازی 
فناوری،  مدیریت  انسانی،  منابع  و 
صنعتی،  طراحی  کسب وکار،  توسعه 
بازار  تحقیقات  و  فروش  و  بازاریابی 
شرکت های  اولیه  نیازهای  جمله  از 
فناوری  توسعه  در مسیر  دانش بنیان 

و تجاری سازی است.
مشاوره  و  آگاهی  لذا  افزود:  وی 
برای  حوزه  هر  خبرگان  توسط 
بنگاه های اقتصادی الزم و ضروری 
شده  سعی  که  می رسد  نظر  به 
از  بهره گیری  با  زمینه  این  در  است 
شرکت ها  مشکات  خبره،  مشاوران 

رفع و راهنمایی های الزم به آن ها ارائه شود.
ارزیابی شرکت های دانش بنیان  دبیر کارگروه 
گفت: در سال 1396 حدود 500 جلسه مشاوره 
برای شرکت های  به صورت حضوری و  رایگان 
مستقر در شهرستان ها به صورت تلفنی و مجازی 

ارائه شده است.
برگزاری 37 دوره  آموزشی و نشست پرسش و 

پاسخ در سال 1396
ارزیابی شرکت های دانش بنیان  دبیر کارگروه 
گفت: آموزش نقش غیر قابل انکاری در کیفیت 
دلیل  همین  به  دارد،  شرکت ها  رشد  و  عملکرد 
باهدف  دانش  بنیان  مؤسسات  و  شرکت ها  مرکز 
از  دانش بنیان،  کسب وکارهای  رشد  از  حمایت 
در  شرکت ها  این  کارشناسان  و  مدیران  حضور 

دوره های آموزشی حمایت کرده است.
 6 از  بیش   1396 سال  در  افزود:  صاحبکار 
این  حمایت  با  آموزشی  دوره  ساعت  نفر  هزار 
مرکز برای شرکت های دانش بنیان در تهران و 

شهرستان ها برگزار شده است.
مطالعات  پژوهشکده  علمی  هیئت  عضو 
فناوری ریاست جمهوری در رابطه با نشست های 
پرسش و پاسخ گفت: 2400 نفر ساعت نشست 

اخبار دانش بنیان

اخبار

آشنایی  با موضوعات  پاسخ تخصصی  و  پرسش 
بیمه  گمرکی،  مالیاتی،  معافیت های  و  قوانین  با 
کار  قانون  ارزی،  نقل وانتقال  اجتماعی،  تأمین 
حضور  با  آن ها  از  بعضی  که  انسانی  منابع  و 
در  بوده،  کشور  اجرایی  دستگاه های  نمایندگان 

سال 1396 ارائه شده است.
صاحبکار در این رابطه افزود: در این نشست ها 
کارکنان  و  مدیران  از  نفر   600 از  بیش  که 
عاوه  داشته اند،  حضور  دانش بنیان  شرکت های 
روی  پیش  چالش های  قوانین،  با  آشنایی  بر 
و  بحث  آن ها  مورد  در  و  شده  مطرح  شرکت ها 

تبادل نظر صورت گرفته است.
رئیس مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
این  از  شرکت ها  استفاده  نحوه  با  رابطه  در 
خدمات گفت: شرکت ها برای استفاده از خدمات 
توانمندسازی و تجاری سازی می توانند از طریق 
را  bizservices.ir درخواست خود  سامانه 
ثبت کنند. همچنین برای کسب اطاعات بیشتر 
 www.Daneshbonyan.irسایت به 

مراجعه کنند. 

<<

<<
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فیروزمند مدیر مرکز رشد و عضو  دکتر 
پزشکی  مهندسی  گروه  علمی  هیئت 
سال   20 قریب  که  پژوهش ها  سازمان 
کند  می  فعالیت  حوزه  این  در  که  است 
مرکز  مدیر  عنوان  به  حاضر  حال  در  و 
رشد واحدهای فناور مشغول به فعالیت 
می باشند. آنچه می خوانید حاصل گفت 
و گوی ما با ایشان به منظور آشنایی با 
واحدهای  رشد  مرکز  وظایف  و  خدمات 
حوزه  تولیدکنندگان  برای  فناوری 

تجهیزات پزشکی است.

تاریخچه، تشکیالت و اهداف 
سازمان:

باتوجه به مأموریت و وظایف محوله به وزارت 
برنامه  قانون  در  فّناوري  و  تحقیقات   ، علوم 
و  اجتماعي   ، اقتصادي  توسعه  سوم  پنجساله 
الیحه  و  ایران  اسامي  جمهوري  فرهنگي 
تحقیقات   ، علوم  وزارت  ساختار  تجدید  قانوني 
براي  الیحه  این  مند  نظام  نگرش  و  فّناوري  و 
انسجام بخشیدن به امور اجرایي و سیاستگذاري 
نظام علمي و فّناوري کشور و تعیین سیاست ها 
و  تحقیقات  حوزة  در  راهبردي  هاي  اولویت  و 
فّناوري توسط وزارت علوم، تحقیقات و فّناوري، 
و  آفریني  ساخت   ، ریزي  برنامه  هاي  حمایت 
انجام  و  فّناوري  معاونت  سطح  در  بسترسازي 
و  )تحقیق  فّناوري  ایجاد  از  ملي  هاي  حمایت 
پژوهشهاي  سازمان  سازماني،  سطح  توسعه (در 
حمایتي  نهاد  عنوان  به  ایران  وصنعتي  علمي 
براي عملیاتي کردن سیاست ها و برنامه ها در 
زمینه ایجاد فّناوري در سطح ملي انتخاب گردید 
.ریاست سازمان مستقیماً توسط وزیر علوم تعیین 

می شود.
هدف اصلي سازمان:

حمایت  ایران  صنعتي  و  علمي  پژوهشهاي 
سطح  در   ) توسعه  و  )تحقیق  فّناوري  ایجاد  از 
تا  ملي خواهد بود و براي این منظور مي کوشد 
تسهیات  ارائه  و  ها  حمایت  اعمال  طریق  از 
) علمي، فني ، مالي، حقوقي، اداري و فرهنگي( و 
فراهم آوردن ترتیبات الزم براي تعامل بهره ور و 
مؤثر عرضه و تقاضاي فّناوري زمینه هاي رشد 
خاقیت و نوآوري ، به کارگیري نتایج تحقیقات 
و تجاري کردن فّناوري هاي حاصل از تحقیق 

و توسعه را در یک فضاي رقابتي فراهم آورد .
سازمان متشکل از 7 پژوهشکده 

است:
•مکانیک

•کشاورزی
•زیست فناوری

•فناوریهای شیمیایی
•برق و فناوری اطاعات

•مطالعات فناوریهای نوین

•مواد پیشرفته و انرژی های نو

 هر پژوهشکده 3 تا 4 گروه را شامل 

می شود.
علمی  هیئت  اعضاء  نفر   110 به   قریب   
پژوهشکده را تشکیل می دهند. همچنین چیزی 
در حدود 300 تا 400 نفر پرسنل در حال انجام 
این  اصلی  رسالت  هستند.  پژوهشی  کارهای 
محور  تقاضا  های  پژوهش  انجام  پژوهشکده 
است. اما مرکز رشد به دلیل تنوع پژوهشکده ها، 
مرکز  که جذب  فناوری  واحدهای  و  ها  شرکت 
رشد شدند نیز متنوع بوده و در حال حاضر 107 
واحد فناور در این مرکز فعالیت می کنند و غالب 
تولید  مشغول  واحدها  این  در  پرسنل   630 بر 
 Medium- و    High-techمحصوالت

Tech هستند.
وظایف سازمان :

•حمایت از تکمیل چرخة تحقیق تا تولید به 
منظور فراهم کردن زمینه هاي به کارگیري مؤثر 

نتایج تحقیقات
•حمایت از مستند سازي ، جذب ،بومي سازي 

آشنایی با سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ایران

گفت و گو با دکتر فیروزمند، مدیر مرکز رشد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی سازمان پژوهش ها
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و اشاعه دستاوردهاي حاصل از ایجاد فّناوري
•حمایت و پشتیباني از مخترعین ، مبتکرین 
، محققین کارآفرین ، مؤسسات و شرکت هاي 
کارآفرین و هدایت فعالیت آنها در جهت تحقق 

اولویت هاي ایجاد فّناوري
•حمایت از توسعه و گسترش مراکز خدمات 
فني - مهندسي ، مشاوره اي و مدیریت ایجاد 

فّناوري
•حمایت مالي و تشویق بخش خصوصي در 

فعالیتهاي ایجاد فّناوري
طریق  از  حمایتي  سازوکارهاي  •ایجاد 
این  مناسب  امکانات  و  تشکیات  سازماندهي 

نوع حمایت ها در سازمان
اطاع  خدمات  ارائه  و  مؤثر  ارتباط  •ایجاد 
ایجاد  متقاضیان  و  کنندگان  عرضه  بین  رساني 

فّناوري و فّناوري هاي ایجاد شده
فّناوري  ارائه  براي  الزم  هاي  زمینه  •ایجاد 
هاي حاصل از تحقیق و توسعه از طریق برپایي 
جمله جشنواره  از   ، ها  و جشنواره  ها  نمایشگاه 
به صورت  مربوطه  اطاعات  انتشار  و  خوارزمي 

کتاب ، مجله ، فیلم ، خبرنامه ، بروشور ...
برگزاري  براي  مناسب  هاي  زمینـه  •ایجـاد 
 ، اي  حرفه  و  کاربردي  هاي  دوره  تـرویج  و 
منظور  به  تخصصي  هاي  کارگاه  و  ها  همایش 
مختلف  هاي  عرصه  در  انساني  منابع  توسعه 

ایجاد فّناوري

با  •گسترش همکاري در روابط علمي  فني 
سازمان ها و مراکز پژوهشي  فّناوري در سطح 
ملي ، منطقه اي و بین المللي در زمینه موضوع 

فعالیت سازمان
•اتخاذ تدابیر مناسب جهت حمایت از تضمین 
افزایش قدرت ریسک پذیري  مالکیت فکري و 
)خطر پذیري ( مشارکت کنندگان در برنامه هاي 

ایجاد فّناوري
• ایجاد پژوهشکده هاي تحت پوشش سازمان 
انجام  منظور  به  مستقل  حقوقي  شخصیت  با 
اولویت هاي  فّناوري در جهت  تحقیقات توسعه 

ملي و فّناوري هاي نوین
 

خدمات قابل ارائه به تولیدکنندگان 
تجهیزات پزشکی 

آزمایشگاه  تعدادی  پژوهش ها شامل  سازمان 
طور  به  است.  مرجع  آزمایشگاه  و   MIT
تجهیزات  تست  مرجع  آزمایشگاه  اختصاصی 
پزشکی که مورد تأیید سازمان ملی استاندارد و 

اداره کل تجهیزات پزشکی است. 
کمتر تولیدکننده ای در حوزه تجهیزات پزشکی 
باشد. نداشته  آشنایی  سازمان  با  که  دارد  وجود 

دستگاه ها و تجهیزات پزشکی در این آزمایشگاه 
ملی  سازمان  به  نتیجه  و  تأییدیه  و  شده  تست 

استاندارد ارائه می شود. 

فناوری های نوین و خدمات مرکز برای 
شرکت های دانش بنیان

این سازمان در  حدود 25 درصد شرکت های 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بوده و از امکانات 
سازمان بهره مند می شوند. همچنین از این رقم 
دانش  های  شرکت  جزء  ها  شرکت  درصد   50
نفر  سه  یا  دو  ها  شرکت  برخی  هستند.  بنیان 
فناور  هسته  اصطاح  در  که  دانشجو  یا  محقق 
گفته می شوند می توانند پروژه های دانشگاهی 
و ایده های فناورانه خود را در این مرکز پیگیری 
نمایند. امکانات و فضا در اختیار ایشان قرار می 
گیرد. مشاوره های علمی به ایشان داده می شود 
دارند.  نیز  را  ها  آزمایشگاه  از  استفاده  امکان  و 
می  هایی  هزینه  شامل  خدمات  این  از  استفاده 

شود که بخش اعظم آن سوبسید است.
به  مرکز  این  که  دیگری  مهم  خدمت 
ارائه  بالقوه  و  بالفعل  بنیان  دانش  تولیدکنندگان 
 R&D های  هزینه  کاهش  منظر  از  دهد  می 
کار  تداوم  و  نگهداری  عمومًا  است.  ها  شرکت 
هزینه  بسیار  ها  شرکت  برای   R&D بخش 
نیروهای  دائمی  استخدام  نظر  از  چه  است.  بر 
تخصصی با دستمزدهای باال و چه از نظر تأمین 
امکانات سخت افزاری گران قیمت که برای دوره 
کوتاهی نیز استفاده می شوند. لذا تولیدکنندگان 
به جای راه اندازی دائم بخش R&D در شرکت 
خود می توانند از کادر علمی این مرکز استفاده 
کنند و در واحد R&D خود را به صورت پروژه 
ای و حسب نیاز داشته باشند. هزینه های تحقیق 
و  متقاضی  شرکت  توسط  علمی  کادر  توسعه  و 
به صورت پروژه ای پرداخت خواهد شد. لذا در 
مجموع هزینه های شرکت در این بخش تا رقم 

قابل توجهی کاهش می یابد.

رسالت انجمن
با توجه به اینکه متأسفانه اطاع رسانی مناسب 
حوزه  صنعتگران  و  تولیدکنندگان  استفاده  برای 
تجهیزات پزشکی از امکانات سازمان پژوهش ها 
انجام نشده انتظار این است انجمن پل ارتباطی 
آگاه  را  تولیدکنندگان  و  بوده  دانشگاه  و  صنعت 
پژوهشگران  سوی  از  ها  تقاضا  بیشتر  نماید. 
مطرح می شود نه صنعت گران و لذا تبدیل علم 
انجمن  به فناوری به خوبی صورت نمی پذیرد. 
به عنوان یک بازوی اجرائی می تواند ایده های 

فناورانه را شناسایی و به مرکز معرفی نماید.

گفت و گو با دکتر فیروزمند، مدیر مرکز رشد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی سازمان پژوهش ها



انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندان پزشکی، آزمایشگاهی و داروئی38    فصلنامه ندای تولید | بهار 97  



  
|9

7 
هار

| ب
 2

1 
ث

 هل
ان

یر
ه ا

یژ
| و

د 
ولی

ی ت
ندا

مه 
لنا

ص
     ف

39

انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندان پزشکی، آزمایشگاهی و داروئی



انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندان پزشکی، آزمایشگاهی و داروئی40    فصلنامه ندای تولید | بهار 97  



  
|9

7 
هار

| ب
 2

1 
ث

 هل
ان

یر
ه ا

یژ
| و

د 
ولی

ی ت
ندا

مه 
لنا

ص
     ف

41

انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندان پزشکی، آزمایشگاهی و داروئی



انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،دندان پزشکی، آزمایشگاهی و داروئی42    فصلنامه ندای تولید | بهار 97  

رضا مسائلی، مدیر اداره کل نظارت و ارزیابی 
تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی در نشست 
هم اندیشی تولیدکنندگان، با توضیح دیدگاهش 
درمورد فعالیت انجمن در سال های اخیر، گفت: 
سال   10 با  مقایسه  در  انجمن  توان 
گذشته قابل توجه است و رشدی که در 
به خوبی  می توان  را  داشته  سال ها  این 
در  را  بی وقفه ای  تالش  کرد.  احساس 

انجمن می بینم.
اداره  اختیارات  از  بخشی  واگذاری  افزود:  او   
همه  به  است.  کار  دستور  در  انجمن  به  کل 
انجمن  عضو  که  می کنیم  تکلیف  تولیدکنندگان 

اداری  امورات  از  ازاین پس بخشی  باشند. چراکه 
اداره کل از سوی انجمن انجام خواهد شد و در 
اداره  اجرایی  بازوی  به  صنفی  انجمن  یک  کنار 

کل تبدیل می شود. 
خواسته ایم  انجمن  از  داد:  ادامه  مسائلی 
قیمت گذاری  شرکت ها،  رتبه بندی  در 
را  افرادی  و  فعال شود  حوزه ها  دیگر  و 
به صورت تمام وقت در انجمن فعال کند 
اداره کل فعالیت  تا در کنار کارشناسان 

کنند. 
و  پزشکی  تجهیزات  قیمت گذاری  درمورد  او 
حال  در  داد:  توضیح  انجام شده  اقدامات  آخرین 

هستیم.  قیمت گذاری  بر  کارشناسی  بررسی 
محصوالت  تک تک  برای  بخواهیم  ما  اینکه 
ما  برای  را  کار  یک سو  از  کنیم  تعیین  قیمت 
هم  را  ما  دقت  دیگر  از سوی  و  می کند  سخت 
واگذاری  پیشنهادها  از  یکی  می کند.  کم 
صنفی  انجمن های  به  قیمت  تعیین 
همین  در  انجمن  دلیل  همین  به  است. 

راستا فعالیت خواهد کرد.
شدن  کمتر  برای  راهکارهایی  توضیح  در  او 
هزینه تمام شده شرکت در نمایشگاه های خارجی 
مهم  ما  برای  صادرات  موضوع  به  توجه  گفت: 
در  مشخصی  برنامه  انجمن  شده  قرار  است. 
بازارها و  بدانیم در کدام  تا  ارائه کند  زمینه  این 

نمایشگاه ها حضور جمعی خواهیم داشت.
که  است  این  تالشمان  تمام   
مستقل  پاویون  به صورت  شرکت ها 
جمهوری اسالمی ایران همراه با کاهش 
هزینه ها در این نمایشگاه ها حضور پیدا 
کنند. تجربیات خیلی خوبی در سال های گذشته 

از این روش حضور در نمایشگاه ها داشته ایم. 
پرداخت  در  درمانی  مراکز  تأخیر  درمورد  او 
سنوات  در  کرد:  تصریح  هم  شرکت ها  مطالبات 
بود  مرکزی  بانک  از  استقراض  رویکرد  گذشته 
و  نشود  بیشتر  تورم های  باعث  دولت  اینکه  اما 
بتواند  بعد  سال های  در  که  کند  ایجاد  تعهداتی 
آن را پرداخت کند اتفاقی است که در حال حاضر 
رخ داده است. این اتفاق برای حوزه های خارج از 

نظام سامت رخ داده است. 
او در پایان گفت: ما با شما سختی های زیادی 
هم تغییر  شرایط  این  ان شاءاهلل  گذرانده ایم.  را 
و  مشکات  و  سختی ها  تمام  علی رغم  می کند. 
شلختگی ها و کوتاهی هایی که وجود دارد وقتی 
به کلیت این اتفاقات نگاه می کنیم توان علمی و 

فنی و امید را در کشور می بینم.

دکتر رضا مسائلی
ریاست کل اداره تجهیزات پزشکی

تالش برای کاهش هزینه تمام شده حضور در نمایشگاه های بین المللی
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اداره  خانم  مهندس مختاری، رئیس 
تولید اداره کل در گفت و گو با فصلنامه 
این  جدید  های  برنامه  از  تولید   ندای 

اداره در سال 97 سخن گفت.
برنامه های واحد تولید در سال جدید 

با توجه به شعار امسال: حمایت از 
کاالی ایرانی چیست؟

تولید  تجهیزات  و  کاالها  کیفیت  ارتقاء  طرح 
ارزیابی  نظام  و  داریم  اجرا  دست  در  را  داخل 
کیفی کاالها را تغییر داده ایم. به همین منظور 
تولیدکنندگان به زودی برای اخذ پروانه ساخت 
ملزم به رعایت الزامات اتحادیه اروپا خواهند بود.

بحث دیگر تعیین درصد ساخت داخل کاالها 
مراکز  خرید  لیست  در  کار  این  انجام  با  است. 
داخلشان  ساخت  درصد  که  کاالهایی  درمانی 
و  گرفت  خواهند  قرار  اولویت  در  است  باالتر 

تفکیک خواهند شد.
همچنین برنامه های آموزشی مربوط به تولید 
کمک  با  و  است  یافته  افزایش  جدید  سال  در 
را  آموزشی  های  دوره  کنندگان  تولید  انجمن 

برگزار خواهیم کرد. 
از جمله اقدامات خوب اداره کل که 

مورد استقبال تولیدکنندگان نیز قرار 
گرفت تشکیل کارگروه »توسعه و رفع 
موانع تولید« است. نتایج این جلسات 

تا چه حد عملیاتی می شود؟
تقسیم وظایف بین انجمن و اداره کل انجام 
شده است. برخی امور توسط انجمن تولیدکنندگان 
پیگیری خواهد شد و برخی فرآیندها را اداره کل 
کرد.  خواهد  پیگیری  نظارتی  ارگان  عنوان  به 
انشاءاهلل نتایج و خروجی جلسات کارگروه را در 
دو سه ماه آینده شاهد خواهیم بود و مصوبات نیز 

اطاع رسانی خواهد شد.
 از جمله مشکالت تولیدکنندگان در 

مراجه به اداره تولید، پروسه طوالنی 
مدت تمدید پروانه ها که بعضا به 10 
ماه هم کشیده شده است به چه علت 

است و چه راهکارهایی برای کوتاه 
کردن مدت آن در نظر گرفته شده 

است؟
سامانه  تغییر   95 به   94 سال  در  کل  اداره 
داشت که این مشکل برای برخی تولیدکنندگان 
مشکلی  چنین  حاضر  حال  در  آمد.   وجود  به 

نداریم. به خصوص با بحث تفویض تمدید پروانه 
شد.  خواهد  رفع  مشکل  این  ها  دانشگاه  به  ها 
شرکت ها در صورت برخود با این موارد موضوع 
را از طریق انجمن و یا اداره کل پیگیری نمایند 
و ما در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهیم کرد.

در مورد اشباع بازار از برخی کاالها، اداره تولید 
چه تمهیداتی اندیشیده است و چرا آگاهی الزم 
به تولیدکنندگان از ابتدای ورود به تولید داده نمی 

شود.
مصرفی  کاالهای  مورد  در  بیشتر  بازار  اشباع 
صدق می کند و دلیل آن کاس خطر پایین این 
  Local،محصوالت، هزینه کمتر زیر ساخت ها
و محلی بودن و در نهایت پایین تر بودن هزینه 
تولیدکنندگان  به  کل  اداره  است.  تولید  های 
اطاع داده که این کاالها جزء اولویت ها نیستند 
و همین آگاهی رسانی موجب کاهش تقاضا شده 
است. همچنین بعد از تکمیل آمار، لیست اولویت 
ها با توجه به ریسک کاال و ارزبری آن روی وب 

سایت اداره کل منتشر خواهد شد.
به لیست اولویت های تولید اشاره 
کردید. دلیل اختالف لیست اولویت 

های منتشره توسط وزارت بهداشت 
و وزارت صنعت چیست؟ 

اساس  بر  وزارت صنعت  های  اولویت  لیست 
پروانه بهره برداری منتشر می شود و اخذ پروانه 
پروانه ساخت  اخذ  معنای  به  لزوما  برداری  بهره 
آمار می  اختاف  موجب  مسئله  و همین  نیست 
وزارت  با  مذاکره  مشغول  حاضر  حال  در  شود. 
صنعت هستیم تا از این پس پروانه بهره برداری 
به همین  و  ارائه شود  پروانه ساخت  اخذ  از  بعد 
ترتیب از ارائه آمارهای نادرست جلوگیری خواهد 

شد.
برای مبارزه با شرکت های زیر پله ای 

چه اقداماتی صورت می گیرد؟
بازوی  عنوان  به  کل  اداره  تعزیرات  شعبه 
اجرایی و همکار اداره نظارت به منظور رسیدگی 
به تخلفات تجهیزات پزشکی شروع به کار نموده 
با سرعت بیشتری  این پس فرآیندها  از  است و 

انجام خواهد شد.

مهندس رزا مختاری
ریاست اداره تولید اداره کل تجهیزات پزشکی
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مهندسی دکتری  دانشجوی  حاضر  حال   در 
؛رشته است  مرکز  تهران  دانشگاه   پزشکی 
 تحصیلی اش ریاضی فیزیک بوده و در دبیرستان
،لیسانس است  خوانده  درس  بندرعباس   شاهد 
 مهندسی پزشکی دانشگاه دزفول و فوق لیسانس
 مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی دانشگاه
برنامه به  توجه  .با  است  تهران  تحقیقات   علوم 
زمان از  صادرات  اداره  گسترده  و  متنوع   های 
 تشکیل تا کنون با ایشان گفت و گویی داشتیم

  .که در ادامه می خوانید
لطفا در خصوص نحوه و هدف از 

تشکیل اداره صادرات و نیز وظایف 
اصلی این اداره توضیح دهید.

زمان  در   1395 آذرماه   30 صادرات  اداره 
تشکیل  کل  اداره  در  بیگلر  دکتر  آقای  تصدی 
شد و با توجه به پتانسیل شرکت های صادراتی 
فعالیت  به  مشغول  صادرات  از  حمایت  شعار  با 
از  حمایت  نظارت  جای  به  اداره  این  شعار  شد. 
اداره  این  اصلی  وظایف  جمله  از  بود.  صادرات 
می توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد ارتباطات 
مشکات  پیگیری  نیز  و  گمرکی  های  لینک  و 

گمرکی شرکت ها؛حضور در کمیسیون ماده یک 
دفاعت  رویکرد  با  وزارتخانه  نماینده  عنوان  به 
کننده؛  مصرف  حقوق  رعایت  و  تولیدکننده  از 
همچنین در سال جدید در 4 نمایشگاه بزرگ بین 
عمان  هلث2019،  عرب   ،2019 برزیل  المللی: 
یافت  خواهیم  حضور   2018 مدیکا  و  هلث201 
و در حال رایزنی با معاونت ریاست جمهوری به 
یارانه  از حداکثر  برداری شرکت ها  بهره  منظور 

های اختصاصی هستیم.
صادرکننده  دغدغه  اینجانب  شخص  نظر  به 
نباید مراجعه به اداره کل برای امور ابتدایی باشد 
تا  لذا  بیاندیشد.  صادرات  توسعه  به  باید  فقط  و 
امور صادرکنندگان  جای ممکن سعی می کنیم 
را به صورت غیر حضوری انجام دهیم و به جای 
مراجعه صادرکنندگان به ما، ما به صادرکنندگان 

مراجعه نمائیم.

یکی از مشکالت  مهم در زمینه 
صادرات تشکیل کمیته ها و کمیسیون 

های مختلف در ارگان های گوناگون 
و موازی کاری آن ها است. اقدامات 
صورت گرفته توسط اداره صادرات 

برای جلوگیری از موازی کاری با 

سایر سازمان ها و همپوشانی مسائل 
فیمابین چیست؟

ریاست  به  مشترکی  حاضرکمیسیون  حال  در 
نمایندگان  از  متشکل  و  خسروتاج   دکتر  آقای 
علمی  معاونت  صنعت،  وزارت  بهداشت،  وزارت 
و  تولیدکنندگان  انجمن  جمهوری،  ریاست 
این  است.  شده  تشکیل  صادرکنندگان  اتحادیه 
کمیسیون تاکنون 2 جلسه نیز برگزار کرده است 
و درواقع حضور در 4 نمایشگاهی که بدان اشاره 

نمودم دستاورد و خروجی این کمیسیون است. 
با تشکیل این کمیسیون دغدغه موازی کاری 

میان سازمان ها کاما رفع شده است.
دستاوردهای اداره صادرات در این 

یکسال و نیمی که از تشکیل آن 
گذشته، چه بوده است؟

اداره صادرات چند دستاورد مهم در این مدت 
داشته است. 

شرکت  برای  صادراتی  شناسنامه  تشکیل   -
های صادراتی

- جمع آوری دقیق آمار صادرات با جزئیات و 
به تفکیک کاال

- شناسایی بازارهای هدف و نیازهای کاالیی 
آنها

منظور  به  مناقصات  تمامی  رصد  آخر  مورد 
تکمیل سبد کاالیی ایران است.

این مناقصات به چه صورت اطالع 
رسانی می شوند؟

افزائی الزم  و مورد  متأسفانه تشکل ها هم 
انتظار ما را ندارند. لذا در مورد مناقصات کلیه امور 
رأسًا توسط اداره صادرات انجام می شود تا مسئله 
انحصار طلبی رفع شود. در حال حاضر مشغول 
اداره  اندازی سامانه مناقصات در وب سایت  راه 
کل هستیم. اما تا پیش از راه اندازی، مناقصات از 
طریق رسانه های مجازی اطاع رسانی خواهند 

شد.
برنامه های آتی اداره صادرات در 

سال جدید چیست؟

ما در حال حاضر با هیئت های تجاری مختلف 
هستیم.  مذاکره  حال  در  گوناگون  کشورهای  از 
تصمیم جدی برای ورود به بازار دو کشور ترکیه 

دکتر اسحاق عامری
ریاست اداره صادرات اداره کل تجهیزات پزشکی
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محصول  یک  ثبت  به  موفق  و  داریم  روسیه  و 
ترکیه  تا  همچنین  ایم.   شده  ترکیه  کشور  در 
نکند  حل  را  ایرانی  کاالهای  ثبت  مشکات 
کاالهای ترکیه ای نیز در ایران ثبت نخواهد شد.

نمایشگاه  برای  نیز  ای  گسترده  های  برنامه 
رسانی  اطاع  زودی  به  که  داریم  هلث  ایران 

خواهد شد.
دلیل انتخاب این دو کشور»ترکیه-

روسیه« به عنوان هدف صادراتی چه 
بوده است؟

در مورد ترکیه، در حال حاضر بیش از 1300 
ایران  در  فعالیت  حال  در  ای  ترکیه  کمپانی 
هستند. به عبارت دیگر این کشور به بازار ایران 
کشور  بازار  به  طبعا  نیز  ما  و  است  مند  عاقه 
نیز  مسافت  نظر  از  هستیم.  مند  عاقه  ترکیه 
روابط  همچنین  است.  کوتاه  کشور  دو  فاصله 

دیپلماتیک دو کشور خوب است.
اما در مورد روسیه، ثبت یک محصول راه ورود 
به بازار CIS است. همچنین مزیت ثبت کاال در 
روسیه عدم نیاز به دارا بودن گواهینامه CE و 
FDA  است. بلکه اخذ گواهینامه مرجع کشور 
نیست  دشواری  کار  که  کند  می  کفایت  روسیه 
و ما افراد مورد نظر برای اخذ این گواهینامه را 

شناسایی کرده و در حال رایزنی هستیم.  
یکی از مشکالت حال حاضر برای 

صادرکنندگان تأمین ارز با نرخ دولتی 

است. چه تدبیری برای این مورد 
اندیشیده اید؟

کارگروهی به این منظور تشکیل شده است و 
آقای مهندس مزینانی هم در حال رایزنی با بانک 
منتشر  را  ها  رایزنی  این  نتایج  هستند.  مرکزی 

خواهیم کرد.

اخیرأ هم بخشنامه ای از سوی بانک 
مرکزی منتشر شده  مبنی بر لزوم 

انتقال ارز حاصل از صادرات به 
عامل های مجاز که موجب نگرانی 

صادرکنندگان شده است. اداره 
صادرات در مورد این بخشنامه چه 

نظری دارد؟
حال  در  و  نگران  ها  شرکت  مانند  هم  ما 
در  کلی  طور  به  هستیم.  مسئله  جدی  پیگیری 
مورد ارز تمام مشکات را شناسایی کرده ایم و 

در حال رفع آن ها هستیم.

تا کنون در مورد صادر کنندگان بالفعل 
صحبت کرده ایم. برنامه شما برای 

حمایت از صادرکنندگان بالقوه)اولین 
ها( چیست؟

در  است.  صادرکننده  ساختن  ما  تاش  تمام 
دنبال  به  . همچنین  فرآیند هستیم  تحلیل  حال 
برند سازی هستیم. رقم صادرات ایران در حوزه 
تجهیزات پزشکی در حال حاضر رقمی زیر 100 

اداره صادرات  گذاری  است. هدف  دالر  میلیون 
است که هزینه  میلیون دالر  امسال 240  برای 
خواب  تخت   100 زیر  بیمارستان  یک  تجهیز 
است و به نسبت واردات رقمی بسیار ناچیز است. 
از نظر ما صادرات راه حل تمام مشکات از جمله 
نقدینگی در شرکت ها  مشکل مطالبات و عدم 
برای  ها  شرکت  از  بسیاری  ساخت  زیر  است. 
هنوز  برخی  حتی  و  است  نامناسب  صادرات 
کاتالوگ انگلیسی زبان ندارند. اداره صادرات باید 

در این موارد به شرکت ها کمک نماید.
انتظار شما از انجمن تولیدکنندگان به 

عنوان نماینده بخش خصوصی 
چیست؟

انجمن ها و تشکل ها بازوی اجرائی ما هستند 
و از نظر ما باید در کلیه امور دخیل باشند چون 
ذینفع نهایی خودشان هستند. در همایش تقدیر 
برگزار  گذشته  سال  که  نمونه  صادرکنندگان  از 
شد امور را به تشکل ها واگذار کردیم و از نتیجه 
نیز کاما راضی بودیم. به برون سپاری امور به 

تشکل ها عاقه مند هستیم.
در پایان اگر سخنی با اعضاء دارید 

بفرمائید.
که  است  این  تولیدکنندگان  از  بنده  خواهش 
از ابتدای شروع فعالیت، فصل صادرات را برای 

خود تعریف کنید! راه ارتقاء فقط صادرات است.
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هیئت   97/03/05 مورخ  شنبه  روز   
مدیره انجمن نشستی را با حضور رؤسا 
و دبیران کارگروه های تخصصی انجمن 
و برخی اعضاء انجمن در سالن جلسات 
در  نشست  این  نمود.  برگزار  دبیرخانه 
برگزار  عمومی  و  خصوصی  بخش   دو 

گردید. 
هیئت  اعضاء  خصوصی  بخش  در 
سه  پیرامون  انجمن  اعضاء  و  مدیره 

موضوع اصل:
 1. تسهیل و رفع موانع تولید،

 2. پیگیری مطالبات ،
 3. اصالح قیمت گذاری،

 به بحث و تبادل نظر پرداختند و پس 
رویکرد  تعیین  و  مطالب  بندی  جمع  از 
موضوعات  خصوص  در  اعضاء  اصلی 
با حضور  مذکور بخش عمومی نشست 
شرح  گردید.   برگزار  رسانه  اصحاب 
این  در  گرفته  صورت  های  مصاحبه 

نشست را در ادامه می خوانید.

تولید  صنفی  انجمن  دبیر  قاسمی،  مریم 
پزشکی،  تجهیزات  صادرکنندگان  و  کنندگان 
دارویی  ملزومات  و  آزمایشگاهی  دندانپزشکی، 
معوقات  دلیل  به  کرد:  عنوان  خبری  نشست  در 
این  بهداشت،  وزارت  از  ها  شرکت  مطالبات  و 
شرکت ها مجبور شده اند وام بگیرند اما به دلیل 
اند  داشته  دیرکرد  ها  وام  پرداخت  باز  در  اینکه 

جرایم سنگینی را متحمل شده اند.
قاسمی به حداقل 2 سال طلب شرکت های 
می  اشاره  بهداشت  وزارت  از  پزشکی  تجهیزات 
چند  هر  وزارتخانه  این  حال  عین  در  که  کند 
پرداخت هایی در خصوص بدهی ها به شرکت ها 
داشته اما در همین پرداخت ها مسائلی همچون 
برخوردهای سلیقه ای و طلب تخفیف اجباری از 

تولید کننده، رخ داده است.
قاسمی در خصوص مساله معوقات می گوید: 
برای ما روشن نیست و ما  رویه سال 97 هنوز 
به  بهداشت  وزارت  پرداخت  نحوه  دانیم  نمی 
جاری  سال  در  پزشکی  تجهیزات  های  شرکت 

چگونه است؟
وزارت  که  کند  می  اشاره  اوراقی  به  وی 
بهداشت به جای مطالبات سال گذشته به شرکت 
ها پیشنهاد داده بود. این در حالی است که اوراق، 

غیر قابل تهاتر است. در صورتی که وقتی همین 
شرکت ها می خواهند مواد اولیه بخرند باید به 
صورت نقد پرداخت کنند، مالیات و بیمه کارکنان 
نقدی  باید  که  است  هایی  هزینه  جمله  از  هم 
انجام شود اما با مساله اوراقی مواجه شده اند که 
به جای طلب گرفته و حتی بانک ها هم حاضر 
نشده اند تا این اوراق را از شرکت ها به عنوان 

ضمانت قبول کنند.
مطالبات  و  معوقات  دلیل  به  وی،  گفته  به 
ها  شرکت  این  بهداشت،  وزارت  از  ها  شرکت 
اینکه  دلیل  به  اما  بگیرند  وام  اند  شده  مجبور 
اند جرایم  داشته  دیرکرد  وام ها  پرداخت  باز  در 

سنگینی را متحمل شده اند.
قیمت  مشکل  به  مطالبات،  جز  به  قاسمی، 
گذاری تجهیزات پزشکی یا همان اصاح قیمت 
روز  به  نبود  گوید:  و می  کند  اشاره می  ها هم 
اسباب  تورم،  و  ارز  نوسانات  و  ها  قیمت  رسانی 
است.  کرده  مهیا  را  کننده  تولید  اذیت  و  آزار 
دارد  وجود  ارز  نوسانات  و  تورم  است  چگونه 
به روز رسانی قیمت ها  از  اما تجهیزات پزشکی 
برخوردار نیست؟ یا اینکه این بروز رسانی آنقدر 

کند است که با نوسانات ارز تناسب ندارد.
مساله  سه  تولیدکنندگان  این  گفت:  قاسمی 
مهم یا به تعبیری سه مشکل عمده دارند یکی، 
دریافت مطالبات با تاخیر یا معوقه ها از وزارت 
و  گذاری  قیمت  اصاح  مشکل  دوم،  بهداشت. 
سوم موانع توسعه تولید که می خواهند این موانع 

برای آنان رفع شود.
و  درمان  کرد:  تاکید  مجددا  پایان  در  وی 
آرزوی من است ولی  رایگان در کشور  آموزش 
سنگینی بار معوقات بر روی دوش تولیدکنندگان 
می باشد و از همه مسئولین انتظار همفکری و 

تعامل سازنده در حل معضل فوق الذکر را دارد.

تناسب نداشتن قیمت تجهیزات 
پزشکی با میزان تورم

کارگروه  مسئول  نوایی  مراسم  ادامه  در 
مصرفی عمومی پلیمری گفت شرکت های تولید 
هستند  مخالف  کل  اداره  قیمت گذاری  با  کننده 
بر  و  است  دولت  کننده خود  زیرا عمده مصرف 
اساس قانون وزارت بهداشت مصرف کننده حق 
قیمت گذاری بر روی تجهیزات پزشکی را ندارد 
مصرف  از  حمایت  سازمان  عهده  بر  کار  این  و 
کنندگان است که با این روند  شرکت های تولید 
کننده لوازم پزشکی و  دندانپزشکی و کارخانه ها 

تعطیل می شود.
نوایی یاد آور شد: اگر دولت به جای وام  
به  داخلی  کننده  تولید  شرکت های  به 
بیمارستان ها وام بدهد طلب شرکت های 
تولید کننده تجهیزات پزشکی پرداخت 

می  شود.
 اخذ هزینه ها زیاد برای صدور پروانه 

CE
در ادامه مراسم محمد حسین محمدی مسئول 
تجهیزات  اداره  کل  گفت:  جراحی  نخ  کارگروه 
اجبار  را   CE پروانه  بهداشت  وزارت  پزشکی 
کرده است اما متاسفانه این پروانه بسیار پر هزینه 
چشمگیری  افزایش  آن  صدور  قیمت  و  است 
هر  پروانه  صدور  ممیزی  هزینه  و  است  داشته 

سال باید به صورت جداگانه حساب شود.
 کاالهای تولید داخل از کیفیت خوبی 

برخوردار است
در ادامه مراسم الهه یزدانی عضو هیئت مدیره 
گفت:  پزشکی  تجهیزات  کننده  تولید  و  انجمن 
است  با کیفیت  تولید کاالی  ما  از وظایف  یکی 
و این کار بر اساس استاندارهای کشورمان انجام 

 می شود.
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کشور  داخل  در  که  کاالیی  هر  افزود:  وی 
تولید می شود باید برخی استاندارها را رعایت کند 
ارتقای  بهانه  به  درسال های جاری  متاسفانه  اما 
قوانین  برخی  انسان ها  جان  از  حمایت  و  کیفی 
دست و پاگیر جلوی پای تولید کننده ها گذاشته 
می شود به طوری که مجوزCE  اروپا را برای 

تولید تجهیزات پزشکی الزام می کنند.
یزدانی با اشاره به اینکه  دولت مجوز فروش 
کاالهای داخلی را برای کاالهای با کیفیت صادر 
بی  اروپا   CE مجوز  اخذ  کرد:  عنوان  می کند، 
استاندارهای الزم  از  زیرا کشورمان  است  معنی 
دندانپزشکی  و  پزشکی  تجهیزات  تولید  برای 

برخوردار است.
اداره کل تجهیزات پزشکی  وی یادآور شد:  

 CE مدت زمان کوتاهی را برای گرفتن مجوز
از  بسیاری  روش  این  با  و  است  گذاشته   اروپا 

تولید کنندگان داخلی حذف می شود.
امین ساکی، عضو هیات مدیره و نایب رئیس 
انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی به جمع 
تجهیزات  تولید  های  کارخانه  تعطیل  یا  شدن 
پزشکی اشاره می کند و اظهار می دارد: تعطیل 
این  به  پزشکی  تجهیزات  های  کارخانه  شدن 
کننده  تولید  چرخ  الی  چوب  که  است  علت 

می  اظهار  سامت  نظام  مسئوالن  گذارند.  می 
تومان  میلیارد  پانصد  و  هزار  کنون  تا  که  دارند 
قیمت گذاری روی تجهیزات پزشکی صرفه  با 
جویی کرده ایم اما باید از آنها پرسید که سهم 
تولید کنندگان در این صرفه جویی ها چقدر بوده 
است و اصا از زمان اجرای طرح تحول سامت 
)از سال 93( چه تعداد کارخانه راه اندازی شده 
توسعه(  و  )تحقیق   R&D آیا  ؟  است 
فعالی داشته اید؟ االن که کارخانه های 
تجهیزات پزشکی در آستانه جمع شدن 
اهمیت  تولیدی  واحد  به  چگونه  است 

داده شده است؟
ساسان بیگلر، تولید کننده تجهیزات ارتوپدی 
هم به نکته ای اشاره می کند: به ما می گویند 

را  ما  ندهیم  سرویس  درمانی  مراکز  به  اگر  که 
در  این  دهند  می  ارجاع  دادسرا  و  تعزیرات  به 
شما  اگر  بگوید  نیست  نفر  یک  که  است  حالی 
پول دادین و ما به مراکز درمانی سرویس ندادیم 
شما ما را به تعزیرات و دادسرا معرفی کنید، حال 
فروخته  کاالهای  بابت  پولی  ما  به  کسی  آنکه 

شده نداده است.
بیگلر ادامه می دهد: در زمان حاضر میانگین 
دالر 27،5 درصد افزایش یافته است و اما سود 

ما بین صفر تا 6 درصد است که همان افزایش 
6 درصدی، فقط برای 10 درصد تولید کنندگان 
تولید کننده، چه  اعمال شده است. شما بگویید 
می  ما  به  را  خود  بدهی  دولت  آیا  کند؟ 

دهد؟
 این در حالی است که به عنوان نمونه، مدیران 
مالی دانشگاه های علوم پزشکی که از 
ما خدمات می گیرند و به ما بدهکارند در 
اکثر مواقع، جواب تلفن ما را نمی دهند؛ 
به  دولت  که  را  اوراقی  همان  طرفی  از 
عنوان بدهی داده است معلوم نیست تا 

سال 98 وصول می شود یا خیر؟

شرکت  یک  عامل  مدیر  جعفری،  عبدالصمد 

تعطیل شده تجهیزات پزشکی و تولید کننده پک 
جراحی یک بار مصرف بیمارستانی تا همین دو 
ماه پیش بوده است. او مشکل اصلی را در 
این می داند که خریدار کاالی پزشکی 
و ساخت  همان کسی است که ضوابط 
ساطور«  زیر  از   « هم  را  تولید  ساز  و 

خودش رد می کند.
نابودی  آغاز  نیز  کننده  تولید  این  تعبیر  به 
تولید تجهیزات پزشکی، شروع طرح تحول نظام 

<<

با  رسانه  اصحاب  با  تولیدکنندگان  خبری  نشست  برگزاری 
محوریت تسهیل تولید، پیگیری مطالبات و قیمت گذاری
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بهداشت، طرحی  وزارت  که  چرا  است  سامت 
بزرگ بدون زیر ساخت و ساز و کارهای الزم را 
شروع کرد اما با پیشرفت طرح متوجه خاء های 
اساسی آن شد که یکی از این خاء ها، تامین 
اعتبار طرح است و نهایتا نیز طرح تحول، پاهای 
تجهیزات  کننده  تولید  های  شانه  روی  را  خود 

پزشکی گذاشت.

وی اظهار می دارد: چگونه وزارت بهداشت 
وعده  تحول،  طرح  اجرای  ابتدای  در 
وارد  کننده،  تولید  به  روزه   45 خرید 
کننده و تامین کننده تجهیزات پزشکی 
طلب  وزارتخانه،  همین  و  دهد  می 
ماه   18 از  بعد  را   95 سال  به  مربوط 
در قالب اوراق آن هم برای 2 سال بعد 
کننده  تولید  من  ماه،   18 این  طی  می دهد؟ 
این  روی  بانکی  بهره  درصد   30 حدود  چیزی 
پول پرداخت کرده ام. یا من آن قدر وضع مالی 
خوبی دارم که اوراق را در گاو صندوق نگهداری 
کنم و زمان سر رسید، وصولش کنم یا اینکه به 

نقدینگی نیاز دارم.

واحد تولیدی من هم مثل هر واحد تولیدی 
دیگر، قطعا به نقدینگی نیاز دارد به همین علت 
در فروردین امسال برای همین اوراقی که دارم 

به میزان 25 درصد نرخ تنزیل دادم. یعنی عددی 
که بعد از 20 ماه به من پرداخت شده بود و من 
بانکی  وام  بهره  درصد هم  در همین مدت 30 
پرداخت کرده ام لذا هشت درصد دیگر نیز از آن 
کم شد، این در حالی است که حتی اگر نرخ ارز 
و تورم را هم نادیده بگیریم، در همین وضعیت 

آن  روی  که  پولی  ارزش  از  درصد   37 حدود 
هزینه کرده ام، کم شده ضمن اینکه ارزش پول 
من در ارتباط با نرخ دالر، نصف هم شده است.

چرا  است،  این  سوال  دهد:  می  ادامه  وی 
سوء  مشکالت  تمام  بهداشت،  وزارت 
مدیریت و کم پولی را گردن شرکت ها 
خط  که  است  این  کار  این  چاره  گذارد؟  می 
ارتباطی بین بانک، دانشگاه های علوم پزشکی 
و وزارت بهداشت ایجاد شود چرا من تولید کننده 
ضرر بی پولی دولت را بدهم. من در جای خودم 
به اندازه کافی ضرر داده ام. سازمان هایی مثل 
یک  گمرک،  و  دارایی  وزارت  اجتماعی،  تامین 
روز تاخیر ما در پرداختی ها را بر نمی تابند چرا 
ما با تاخیر 2 و 2،5 ساله در پرداختی دولت به 
خودمان، ضرر بدهیم؟ مگر ما چقدر سود کرده 
اتفاقا  CE هم همین طور است  ایم؟ در مورد 
ما  کاالهای  کیفیت  ارتقای  برای  تاییدیه  این 
بسیار مناسب است اما چرا وقتی می خواهند 
پول همین کاالی با کیفیت را بدهند از 

روش های غیر نقد استفاده می کنند؟

وی که پنج سالی می شود در حال طی کردن 
مراحل اخذ CE محصوالت استریل است می 
بار  به  خواهد  می  حالی  در   CE فرایند  گوید: 
کرده  تعطیل  دیگر  را  اش  کارخانه  که  بنشیند 
است و اظهار می دارد که تمام پرسنل کارخانه 
را تا اسفند 96 تسویه کرده چرا که عین 12 ماه 

از محل وام پرداخت  را  سال 96 حقوق پرسنل 
کرده است و دیگر نمی تواند بیشتر از این ضرر 
بدهد. او معتقد است که کارخانه اش با شرایط 
بسته  است  بهتر  است  گذاشته  دولت  که  خرید 

بماند تا کار کند.

قیمت ها را اصالح و به روز کنید
گویند:  می  پزشکی  تجهیزات  تولیدکنندگان 
و  لبنیات  جمله  از  دیگر  کاالهای  قیمت 
با  اما  است  یافته  افزایش  برق  و  آب 
این نوسانات ارز و تورم چطور می توان 
انتظار داشت تا کاالهای پزشکی تحت 

تاثیر قرار نگیرد؟
و  گاز  باند  گروه  کار  دبیر  آقایی،  امیر حسین 
گذاری  قیمت  و  ها  قیمت  از  پک های جراحی 
وزارت  از  او  دارد.  گله  محصوالتش  روی  های 
زور  به  را  خود  نظرات  که  دارد  گله  بهداشت 
تحمیل می کند. به عبارت دیگر این وزارتخانه 
هم در پرداختی ها تاخیر هایی 10 ماهه و بیشتر 
دارد و هم اینکه از افزایش قیمت، جلوگیری می 

برگزاری نشست خبری تولیدکنندگان با اصحاب رسانه 
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به ما کمک  باید  است که  در حالی  این  کند 
شرایط  با  متناسب  را  ها  قیمت  تا  کند 

تورم و ارز تغییر دهیم.
افزایش قیمت نفت و دالر اشاره می  وی به 
درصد   50 گذشته،  ماه  سه  طی  اینکه  و  کند 
افزایش داشته است این در حالی است که حداقل 
افزایش قیمت در باند گاز، 30 درصد بوده است 
تیر  به  گویند  ما می  به  که  قیمتی  که  حالی  در 
متاسفانه هیچ گوش  مربوط می شود.  سال 96 
شنوایی در سال 97 یعنی سال حمایت از تولید 

داخلی نیست.
گاز  و  باند  عامل شرکت  مدیر  توفیقی،  اصغر 
برای  مصرفی  پنبه  های  قیمت  گرانی  از  کاوه 
برای  اینکه  دارد  محصوالت شرکت خود گایه 
تولید گاز جراحی و باند به 170 هزار تن پنبه نیاز 
دارد که فقط 40 هزار تن پنبه، تولید داخل است 
این فقط مشکل  وارد می شود.  از خارج  بقیه  و 
توفیقی نیست هزینه های ریسندگی و بافندگی و 
ریزش و ضایعات همین باند و گاز ها هم هست 
اینکه حدود 24 درصد از محصوالتش برای اینکه 

تولید شود، ضایعات هم دارد.
 تعیین کننده قیمت کاالی پزشکی 

چه دستگاهی است؟
مهدی شاهمرادی، عضو هیات مدیره و خزانه 
دار انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادر کنندگان 
شود  می  مگر  گوید:  می  نیز  پزشکی  تجهیزات 
خرید  کیفیت،  تضمین  نظارت،  بررسی،  متولی 
و  گذاری  قیمت  مجوز،  صدور  کاال،  مصرف  و 
مسائلی از این دست بر عهده یک ارگان باشد؟ 
ارگان،  یک  که  است  این  ما  مشکات  ریشه 

متولی تمام امور شده است.
او یک پیشنهاد می دهد که تولید کننده باید 

نقش اصلی داشته باشد.
پروانه ها و کاالی مانده در گمرک

مهربان قاسمی، مدیر عامل یک شرکت تولید 
کننده تجهیزات پزشکی گله از این می کند که 
حدود 10 ماه است پروانه ساخت شرکتش باید 
تمدید شود اما این امر تا االن میسر نشده است.

پروانه  دارد:  می  اظهار  ارتباط  این  در  وی 

<<

ماه  هشت  هفت،  حدود  تمدید  برای  شرکت 
ما گفتند، سامانه  به  نیز  ماه  ماند، 2  معطل می 
شان خراب است و االن هم که تمام مدارک را 

ارائه داده ایم دارند، استعام می کنند.
ساکی، نائب رئیس هیات مدیره انجمن تولید 
کنندگان تجهیزات پزشکی هم در تایید سخنان 
او ضافه می کند: آن قدر صدور تمدید پروانه را 
در سیکل اداری می اندازند و طول می دهند که 
بعد از خود تولید کننده، ایراد تمدید نشدن پروانه 

اش را می گیرند.
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 آقای مهندس جواد نوایی از اعضاء پیشکسوت،
نزد در  که  تولیدکنندگان  انجمن  وفادار  و   فعال 
بسیار محبوبی اعضاء شخصیت  و   هیئت مدیره 
 هستند و مدتی است که عاوه بر نقش حمایتی
تولید، زمینه  در  پیشکسوت  عنوان یک  به   خود 
بر نیز  را  عمومی  مصرفی  کارگروه   مسئولیت 
و ایشان گفت  با  بهانه  به همین  گرفتند.   عهده 
 گویی داشته  ایم و از دغدغه ها و دلواپسی های
 اعضاء این کارگروه آگاه شدیم. آنچه که در ادامه

 .می خوانید حاصل این گفت و گو است

لطفا سابقه حضور در انجمن و شرح 
مختصری از فعالیت های کارگروه 
مصرفی عمومی پلیمری بپردازید؟

جواد نوایی مدیر عامل شرکت صنایع پزشکی 
در  کار  سابقه  سال   43 از  بیش  با  مددبخش 
تأمین، توزیع و تولید و نیز واردات اقام مصرفی 
سال   26 مدت  این  از  که  تجهیزاتی  و  پزشکی 
عضویت  هستم.  مشغول  تولید  امر  به  مستقیمًا 
همچنین  است.  سال   6 حدود  انجمن  در  بنده 
ریاست کارگروه مصرفی عمومی را بر عهده دارد. 
به  این کارگروه می توان  از جمله فعالیت های 
تبادل نظر و بررسی پرونده عضویت متقاضیان، 
مستندات  و  گذاری  قیمت  های  پرونده  بررسی 
اعضاء  به حق  های  درخواست  سایر  پیگیری  و 
و گزارش آن به هیئت مدیره جهت پیگیری از 

مقامات مسئول اشاره کرد.

شرایط کنونی صنعت تولید تجهیزات 
پزشکی را چگونه توصیف می کنید.

قبل از اجرای طرح تحول نظام سامت و با 
ویژگی  از  پزشکی  اقام  تولید  اینکه  به  عنایت 
قبیل  از  مشکاتی  است  برخوردار  خاص  های 
تکنولوژی،  انتقال  ابزارآالت  اولیه،  مواد  تأمین 
بانکی-گمرکی،  مشکات  عرض،  هم  قوانین 
وصول  عدم  مالیات،  واردات،  مدیریت  عدم 
اجرای  با  داشت.  وجود   ... و  موقع  به  مطالبات 
طرح تحول سامت نه تنها این مشکات حل 
قیمت  محوریت  با  آن  اجرای  با  بلکه  نگردید 
گذاری، مدیریت واحدهای تولیدی تحت الشعاع 
مدیریت اداره کل تجهیزات پزشکی قرار گرفت 
و عما ساختارهای سازمانی تولیدکنندگان دچار 
بحران مدیریتی شد. چرا که از ارکان اصلی تولید 
گرفتن  نظر  در  با  که  است  عادالنه  سود  بحث 
هزینه های تولید شامل:  حقوق-دستمزد، مواد 
اولیه، ابزار آالت مصرفی )مثل قالب ها(، هزینه 
های سربار، هزینه های اداری، مالی، انبارداری، 
نگهداری  و  حفظ  تعمیرات  نقل،  و  حمل 
تأسیسات، ماشین آالت، استهاک ها که مرتب 
حاصل  هستند  هزینه  و  قیمت  افزایش  حال  در 
سوی  از  گذاری  قیمت  در  متأسفانه  شود.  می 
مصرف کننده، بدون در نظر گرفتن مواد اعام 

شده و عدم دریافت مطالبات، واحدهای تولیدی 
نه تنها از عهده هزینه های جاری خود بر نیامدند 
بلکه نتوانستند به طرح های توسعه، بازسازی و 
سال  از  یابند.  دست  خود  تولید  خطوط  نوسازی 
1393 تا 1397 به طور میانگین مواد اولیه پلیمیر 
  %22/5 دستمزد  و  حقوق  و  پتروشیمی%75 
افزایش داشته است. در حالیکه سود اعامی در 
سال 1393، هفده درصد)17%( سال 1394 بدون 
افزایش قیمت ، سال 1395 ، هشت درصد)%8(  
چهارده   ،1396 سال  واحدها،  کلیه  به  کرد  دیر 
درصد)%6(  در سال 1397، شش  درصد)%14(، 
در مجموع به طور میانگین 7%  سود به واحدهای 
تولیدی تعلق گرفته است. حتی بعضی از واحدها 
افزایش قیمت  نداشتند. مضاعفًا  از سال 1393 
به اینکه مطالبات )مقرره( نقدی به بیش از 16 
ماه افزایش یافت و متأسفانه بسیاری از مطالبات 
ساله  دو  خزانه  اوراق  به صورت  گذشته  سنوات 
در  ضرر   %25 تنزیل  با  که  شد  حساب  تصفیه 
واحدهای  نقدینگی  کمبود  علت  به  فرابورس 
تولیدی به فروش رفت)حمایت از تولید!!!( بدیهی 
است این استراتژی اداره کل و وزارت بهداشت  و 
عدم آگاهی از واقعیت های تولید، موجب تعطیلی 
و  تولید(  انسانی)تعدیل  نیروی  تعدیل  واحدها، 
انسانی  نیروی  کارآفرینی،  پتانسیل  رفتن  بین  از 
ادامه  روند  این  همچنان  و  شد  سرمایه  و  ماهر 
برای  کننده  مصرف  گذاری  قیمت  نتیجه  دارد. 

مصرف خود بیش از این نخواهد بود!

اثرات لغو برجام بر صنعت تجهیزات 
پزشکی از نظر شما چگونه است؟

تحریم شد.  اسامی کشور  انقاب  ابتدای  از 
آن  از  که  نیست  جدیدی  مطلب  کشور  تحریم 
مدت  در  متاسفانه  ولی  باشیم  داشته  هراس 
را  سازنده  های  موقعیت  از  بسیاری  سال  چهل 
بر اثر حمایت برخی مسئولین از واردات از دست 
دادیم. رشد و توسعه از کمبود حاصل میشود از 
برکت این تحریم ها کارهای مفیدی انجام شد و 
متقابا ضررهایی نیز متحمل شدیم به خصوص 
به فرصت  را  تهدیدها  نتوانستیم  در مواردی که 

تبدیل کنیم.
 خروج از برجام درواقع برگشت تحریم های 
با  اگر  گذشته و اعمال تحریم های جدید است 
نظر مثبت و توانمند به این مطلب بنگریم هنوز 
با  سازیم  می  که  آنچه  با  و  بسازیم  توانیم،  می 

مصاحبه اختصاصی
مهندس جواد نوائی، رئیس کارگروه مصرفی عمومی انجمن

گزارش
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و  همدلی  با  مضاعف  کار  شرط  به  بسازیم!  آن 
بخش  توانمند  های  ظرفیت  از  همفکری  با 
خصوصی استفاده کنیم و از تصدی گری دست 
برداریم و به مرور و با نظارت کلیه فعالیت های 
به  خصوصی  بخش  به  را  تولیدی  و  اقتصادی 
هم  برجام  اگر  حتی  کنیم.  واگذار  واقعی  معنای 
تولید  در  فقط  آینده  در  موفقیت  راه  شود  برقرار 
لغو برجام کاری  این صورت است که  است. در 
اثری نخواهد داشت و شاید اثرات کند پیش برود 
این  توان  می  مضاعف  همت  و  سرعت  با  ولی 

اثرات ناچیز را هم خنثی کرد.

انتظار شما و کارگروه مصرفی از 
دولت چیست؟

با عنایت به اینکه مصرف کننده عمده اقام 
نحوی  به  است  دولتی  درمانی  مراکز  پزشکی 
تولیدات آن با دولت گره خورده است پس مصرف 
کننده عمده دولت است  در هیج مدل اقتصادی 
مصرف کننده نمی تواند آنچه را که خود مصرف 
می کند قیمت گذاری کند ) مثل این می ماند که 
بیمار  وقتی از بیمارستان مرخص می شود بکوید 
من خود هزینه درمان را قیمت گذاری می کنم( 
قیمت گذاری مصرف کننده به نفع خود خواهد 
به سازمان دیگری مثل  باید  بود. قیمت گذاری 
تولیدکننده  و  کننده  مصرف  از  حمایت  سازمان 

باید واگذار  به خود تشکل صنفی  نهایت  که در 
گردد و از مصرف کننده عزیز هم درخواست می 
فاکتور حداکثر  تاریخ صدور  از  کنیم )دولت( که 

سه ماهه مطالبات واحدهای تولیدی را بپردازد.

 راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل 
تولید و رفع موانع چیست؟

تا زمانیکه تصدی گری و اقتصاد دولتی است 
بهتر  آمد  بوجود نخواهد  توسعه  تولید رشد و  در 
امور کمی به تشکل ها واگذار گردد  است کلیه 
دولت فقط به کیفیت به پردازد و نظارت کند. در 
سال 1396 بحث برون سپاری از سوی اداره کل 
تجهیزات پزشکی مطرح گردید و در همایشی هم 
قابل توجهی هم  برپا شد و هزینه  بدین منظور 
اداره  به انجمن تولیدکنندگان تحمیل شد عما 
اتفاق  کل قول های خود را پس گرفت و هیچ 
خاصی و خوبی نیافتاد. بزرگترین موانع تولید در 
این خصوص عدم برون سپاری اختیارات کمی به 
تشکل های تولید و تجاری و صنفی است تولید 
کننده به کیفیت کار خود اگر بها ندهد خیلی زود 
از بازار حذف میگردد دولت فقط باید نظارت کند.

مصرفی  کارگروه  های  برنامه   -6 سوال 
عمومی برای سال جدید چیست؟

واحدهای  اختیارات  و  مدیریت  کل  اداره  اگر 
برون  به  و  کند  واگذار  خودشان  به  را  تولیدی 

سپاری روی آورد. در این صورت می توان امور 
زیر را به انجمن واگذار کرد:

کارگروه  بررسی  با  ساخت  پروانه  1-صدور 
های مربوطه و امضا اول از سوی هیات مدیره و 
ارجاع آن برای تایید نهایی به اداره کل؛ از این 
طریق کلیه واحد های در انجمن عضو می شوند 
و به راحتی جلوی فعالیت واحد های  زیرزمینی و  

قاچاق گرفته می شود.
2- شناسایی و معرفی واحد های تولیدی زیر 

زمینی 
3-شناسایی توانمندی تولیدکنندگان داخلی

نظر  در  با  داخلی  تولیدات  گذاری  4-قیمت 
گرفتن حمایت از مصرف کننده     

5-انسجام و همفکری در خصوص خودکفایی 
با  عمومی  پلیمری  مصرفی  تولیدی  اقام 
از  آمار  ارائه  به شرط  تعریف شده  استانداردهای 

سوی بهداشت و درمان
از  وظایف  سپاری  برون  عدم  این  متأسفانه 
سوی اداره کل باعث بی ثمر ماندن فعالیت های 

کارگروه شده و این روند ادامه دارد.
تولید  از  است  قرار  که  کسانی  از  پایان  در 
توانند  نمی  اگر  کنم  می  خواهش  کنند  حمایت 

حامی باشند حداقل سر راه تولید قرار نگیرند.

            نوائی:

اگر نمی توانید حامی باشید حداقل سر راه تولید قرار نگیرید
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آغاز به کار واحد آموزش انجمن

گزارش

تشکل  فیمابین  تعامل  و  افزائی  هم  راستای  در 
اجرایی  امور  تفویض  نیز  و  سامت  حوزه  های 
با  انجمن  آموزش  واحد  به تشکل ها،  اداره کل 

نظارت اداره کل تجهیزات پزشکی تشکیل شد.
در  کل  اداره  مستقیم  نظر  زیر  واحد  این   
دبیرخانه انجمن تشکیل و به برگزاری دوره های 
ارتقاء  هدف  با  تولیدکنندگان  با  مرتبط  آموزشی 
دانش علمی و تخصصی ایشان شکل گرفت. زیر 

ساخت های الزم تهیه شد.
تبلیغاتی  و  گرافیکی  امور  کلیه  همچنین   
کاس ها، ارسال فراخوان و ثبت نام از مشارکت 
و  دوره  اتمام  های  گواهینامه  صدور  کنندگان، 
تحویل آن ها همگی در دبیرخانه انجمن صورت 

می پذیرد. 
بسیار  امسال  واحد  این  شود  می  بینی  پیش 
فعال تر عمل کرده و به صورت مستمر مشغول 

فعالیت باشد.

نخستین دوره تخصصی با دستور 
 Cleanroom Validation ،اداره کل
بود که با توجه به استقبال گسترده 
اعضاء در سه دوره سه روزه تمدید 
شد. دوره اول 24 تا 26 بهمن ماه 

در  نیز  مدیکال«  بندی  »بسته  آموزشی  دوره 
تارخ 97/03/07 با تدریس سرکار خانم دلداری، 
مدیر عامل محترم شرکت آروند فن پارس، عضو 
انجمن با حضور نمایندگان شرکت های تولیدی 
برگزار شد. از این دوره آموزشی نیز استقبال شد 
و در آینده نیز به صورت مستمر برگزار خواهد شد

از برنامه های در دست اجرای کارگروه آموزش 
برگزاری دوره »تشریح الزامات و مبانی دایرکتیو 
ماه  پایان  از  بعد  که  است  پزشکی«  تجهیزات 
یکمین  و  بیست  کار  اتمام  و  رمضان  مبارک 
خواهد  برگزار  هلث  ایران  المللی  بین  نمایشگاه 

شد. 

واحد آموزش انجمن 
آماده دریافت نظرات 
آموزشی  عناوین  و 

پیشنهادی شما
 می باشد.
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آغاز به کار واحد آموزش انجمن

های  دوره  از  اطالع  براي 
از  می توانید  انجمن،  آموزشی 

طریق تارنمای اینترنتی
شماره  و    www.imdle.ir   
در  ما  با    88051397 تلفن: 

ارتباط باشید.
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لطفاً به معرفی خود، سابقه حضور 
در انجمن و شرح مختصری از نحوه 
شکل گیری و فعالیت های کارگروه 

تصویربرداری بپردازید؟
شرکت  مقام  قائم  عرب  مجید  اینجانب 
های  دستگاه  تولیدکننده  شیراز،  طب  مهران 
رادیولوژی دیجیتال می باشم. از آنجائیکه تأمین 
درمانی  مراکز  توسط   Hi-Tech تجهیزات 
تمام  توانمندیهای  از  استفاده  به  نیاز  دولتی،  
تولیدکنندگان مرتبط، توافق و دستیابی به شرایط 
قراردادی منصفانه ای که حقوق هر دو طرف را 
دارد،  کند،  تأمین  برداری«  بهره  و  »تولیدکننده 
بنابراین نیاز در تاریخ 1395/05/17 فعالیت کار 

گروه تخصصی تصویربرداری آغاز گردید.

برنامه های کارگروه تصویربرداری 
برای سال جدید چیست؟

-استفاده از توانمندیهای اعضاء کار گروه
پرهیز  و  کارگروه  داخل  در  اختافات  -حل 
جدی از مطرح شدن اختافات در خارج از گروه 

-حفظ منافع قانونی و به حق اعضاء
-تشویق اعضاء به بهره گیری بیشتر از روش 
تا کنترل کیفی  از طراحی  تولید  تر  های عمیق 

نهایی
-کمک به رفع مشکات اعضاء

-پیگیری و جلسات متعدد با مراکز حاکمیتی 
در راستای تسهیل در امر تولید و در فضای کسب 

و کار
-پیگیری وصول مطالبات

برای انتقال دانش فنی و حرکت به 
سوی تولید مستقل چه اقداماتی 

صورت گرفته است و آیا اساساً این 
تمایل در میان تولیدکنندگان حوزه 

تصویربرداری وجود دارد؟
 Hi-Tech های  دستگاه  خصوص  در 
دارد  وجود  متنوعی  و  مختلف  روشهای  پزشکی 
استراتژیهای  و  سیاستها  به  بنا  کمپانی  هر  که 
تدوین شده خود روش خاصی را به منظور تولید 
دستگاهها انتخاب می کند در گذشته اکثر کمپانی 
مختلف  قطعات  و  اجزاء  کلیه  داشتند  سعی  ها 
تولید  و  طراحی  خود  را  دستگاه  دهنده  تشکیل 
کنند و تصور می کردند که محصولی با کیفیت 

تر نسبت به رقبا بخواهد بود. اما به مرور زمان 
این نحوه تولید باعث کاهش کیفیت و افزایش 
قیمت تمام شده محصول نهایی گردید و تولید 
کننده ها دیگر قادر به حفظ کیفیت با عنایت به 
قیمت تمام شده با سایر رقبا نبودند و منجر به 
علیرغم عدم  ایران  در  گردید.  آنها  ورشکستگی 
کشور  در  صنعتی  مناسب  زیرساختهای  وجود 
بعضی از اجزاء و قطعات مانند ژنراتور، مکانیک 
توسط  تیوب  تقریبًا  الکترونیک،  از  بخشی  و 

تولیدکنندگان داخلی طراحی و ساخته شده است 
همچنین  و  باال  تعداد  با  فروش  صورت  در  که 
و  تعامل  با  توان  می  کنندگان  مصرف  حمایت 
همدلی عمق تولید را عمیق تر نمود. البته تولید 
بعضی از اجزا و قطعات مانند دتکتور با توجه به 
با  زیاد و فروش  العاده  نیاز سرمایه گذاری فوق 
تعداد کم مقرون به صرفه از نظراقتصادی نیست.

در خصوص ضوابط جدید تولید که 

مصاحبه اختصاصی
مهندس عرب، رئیس کارگروه تصویربرداری انجمن

گزارش
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توسط اداره کل منتشر شده است 
از جمله لزوم اخذ CE توسط کلیه 
تولیدکنندگان، کارگروه چه نظری 

دارد و مزایا و معایب این قوانین برای 
تولیدکنندگان را چگونه توصیف می 

کنید؟
الزامات  که  کنم  عرض  خدمتتان  باید  البته 
جدید هنوز مصوب و اباغ نگردیده است و فعاً  
بصورت پیش نویس در حال بررسی می باشد لذا 
اخذ هرگونه گواهی و استاندارد بین المللی در روند 
پیشرفت سطح ارتقاء تولید موثر می باشد اما اخذ 
اینگونه استاندارد ها باید بصورت تشویقی باشد تا 

بصورت تنبیهی، اگر کسی نتواند گواهی استاندارد 
می  ابطال  آن  تولید  پروانه  نماید  اخذ  را   CE
گردد. آن هم در این زمان که مطالبات شرکتها 
از سوی وزارت بهداشت پرداخت نشده و شرکتها 
پرداخت  بطوریکه  نقدینگی  کمبود  دچار  شدیداً 
حقوق و سایر هزینه دفتری بموقع انجام نمیشود 
و در این زمان می بایستی مبالغ هنگفتی بابت 
CE به عاوه هزینه های ممیزی ساالنه  اخذ 
این  به  تولیدی  بیشتر شرکتهای  گردد.  پرداخت 
فورس زمانی و در این شرایط کمبود نقدینگی با 
باید در شرایط بهتری  این امر موافقت ندارند و 
به  اینکه  ضمن  نمود.  عملیاتی  را  اقدامات  این 
های  آزمایشگاه  تجهیز  با  توان  می  میرسد  نظر 
مرجع مورد تأیید اداره کل تجهیزات پزشکی که 
توسط  که  هایی  تست  و  کشورهستند  داخل  در 
آنان انجام میگیرد همانند استانداردهای خارجی 
نسبت به ارتقاء تولیدات اقدام گردد. ضمن اینکه 

 CE اخذ  برای  کشوری  داخلی  استاندارد  ارائه 
حال حاضر  در  تولیدکنندگان  باشد.   می  الزامی 
با توجه به عدم پرداخت مطالبات از سوی وزارت 
بهداشت و کمبود شدید نقدینگی موافق اجرای 

اینگونه موارد هزینه بر نیستند. 

همانگونه که مستحضر هستید چند 
سال پیش اداره کل اقدام به تعیین 

درصد ساخت داخل برخی اقالم 
پزشکی به صورن آزمایشی نمود که 

به هر دلیلی متوقف شد و نیمه 
تمام ماند. اخیراً اداره کل مجددا ً طی 

فراخوانی کلیه شرکت ها را ملزم به 
تکمیل فرم های مربوط به تعیین 
درصد داخل نموده است و در گام 

اول هم به سراغ تولیدکنندگان حوزه 
تصویربرداری رفته است. واکنش 

تولیدکنندگان به این بخشنامه مثبت 
بوده یا منفی و آیا در مجموع موافق 

این اقدام هستید یا خیر؟
کارگروه  در  مطالب  این  که  کنم  عرض  باید 
مطرح و تولیدکنندگان نیز اشکاالتی به آن دارند 
مهندس  خانم  سرکار  با  که  جلساتی  طی  که 
تجهیزات  اداره کل  تولید  مدیر محترم  مختاری 
پزشکی داشتیم مقرر گردید موارد طی جلساتی 
با حضور کارشناسان اداره کل با اعضاء کارگروه 

مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

مشکالت اصلی که تولید کنندگان 
حوزه تصویر برداری با آن مواجه 

هستند کدامند؟
حوزه  تولیدکنندگان  اساسی  مشکات 
تمدید  و  صدور  بودن  زمانبر  تصویربرداری، 
پزشکی،  تجهیزات  کل  اداره  سوی  از  پروانه، 
عدم پرداخت بموقع وجوه دستگاه های تحویلی 
های  دستگاه  تعرفه  کاهش  درمانی،  مراکز  به 
تورمی  افزایش  و  ارز  نرخ  نوسانات  وارداتی، 
تولید  بخش  در  را  لطمه  بیشترین  که  باشد  می 
نموده  وارد  ها  شرکت  به  ای  سرمایه  تجهیزات 

است.

راهکاری پیشنهادی شما برای 
تسهیل تولید و رفع موانع پیش روی 

تولیدکنندگان این حوزه چیست؟
مشابه  وارداتی  های  دستگاه  تعرفه  افرایش 

خارجی؛
از  ها  پروانه  تمدید  و  امر صدور  در  تسهیل   

سوی اداره کل تجهیزات؛
 تسهیل در محیط کسب و کار؛

تجهیزات  اداره  کارشناسان  مکرر  جلسات   
بخش  و  حاکمیت  بین  تعامل  و  گروه  کار  با 
تولید  به  امور مربوط  افزایی در  خصوصی و هم 
و  تولیدات  ارتقاء سطح  بر  نگرش  با  ها  دستگاه 
Hi- های  دستگاه  در  تولید  عمق  شدن  عمیق 

Tech؛

Hi_Tech ارتقاء سطح تولید در دستگاه های

<<
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و  کارکنان  برای  باید  بندی  بسته  ماده  نوع 
بیماران بیمارستانی به دور از خطر باشد،کمترین 
سطح باکتریایی را به منظور کنترل خطر آلودگی 
در محیط بیمارستانی داشته باشدبا روش استریل 
سازگار باشند، با ابزار آالت پزشکی تحت بسته 
برابر  در  موثر  مانعی  عنوان  به  و  سازگار  بندی 
بندی  بسته  مواد  باشد.ضمنا  ها  میکروارگانیسم 
 EN استاندارد  طبق  بایست  می  استفاده  مورد 
868 و ISO 11607 باشد. این استانداردها نه 
تنها برای نوع ماده بسته بندی بلکه برای موارد 

زیر نیز در نظر گرفته می شود:
در  محیط،  با  سازگاری  ردیابی،  •طراحی، 
بیمارستان  ارائه شده در  مورد بسته بندی های 

ها و صنعت پزشکی
عنوان  به  باید  پزشکی  وسیله  بندی  •بسته 
و  نظر گرفته شود  از وسیله پزشکی در  بخشی 
باید توسط تولیدکننده با تجربه و شایسته تولید 

شود.
 مفاهیم کلیدی در مورد مواد بسته 

بندی نفوذپذیری هوا:
توانایی مواد بسته بندی برای عبوردادن عامل 

استریل
مانع باکتریایی:

میکروارگانیسم ها به وسیله )آب، هوا( حرکت 
موانع  مانند.  می  زنده  غذایی  مواد  طریق  از  و 
باکتریایی طوری طراحی شده اند که صرفاً  بخار 

یا گاز اتیلن اکساید را از خود عبور می دهند و 
میکروارگانیسم ها را فیلتر می کنند.

ابعاد منافذ:
از  را  گاز  که  فیلتری  همانند  متخلخل  مواد 
خود عبور می دهند، عمل میکنند.منافذ، مسیر 

پیچ در پیچی را ایجاد می کنند که با 
فیلتراسیون گاز، مایع یا میکروارگانیسم 

را از خود عبور می دهند. 
ابعاد منافذ)حداکثر(:

و  منافذ مشخص  بندی؛  بسته  مواد 
تحت کنترلی دارند. اطاع از سایزهای 
ها  آلودگی  و  ریز  ذرات  بقا  در  منافذ، 
از  جلوگیری  منظور  به  و  دارد  تاثیر 
این  طریق  از  آلودگی  خطر  احتمال 
-868 ENباید طبق استاندارد منافذ، 

6 وEN 868-3حداکثر ضخامت قابل 
قبول گنجانده شود.

 مراحل تولید محصول:
آزمایشات زمانی انجام می شوند که 

تولیدات توسعه یابند، این آزمایشات ممکن است 
اساس روش های کیفیت و مدیریت  بر  گاهی 

خطر تکرار شوند.
مرحله عمومی:

عملیات  در  کیفیت  سیاست  مداوم  کنترل 
روزانه

سطح اطمینان استریل:

احتمال وجود یک میکروارگانیسم را بیان می 
اطمینان  سطح  پزشکی  آالت  ابزار  برای  کند. 
مورد  استریل  فرآیند  از  بعد  عمومًا  که  استریل 

قبول هست. 
سیستم سد استریل:

ورود  از  پزشکی،  ابزارآالت  بندی  بسته   -
محافظت  بندی  بسته  داخل  به  ها  آلودگی 
می کند. یک پاکت یا رول زمانی سد استریل 
محسوب می شود که بسته بندی از هر طرف 

بسته شده باشد.
نگهداری استریل و شرایط محیطی:

- نگهداری استریل عامل مهمی برای بسته 
نگهداری  است.عمومًا  پزشکی  ابزارآالت  بندی 
بستگی  بلکه  ندارد  زمان  به  ارتباطی  استریل 
به محیط و شرایط نگهداری دارد. به طورکلی 
از  بعد  روز   180 تا  استریل  نگهداری  هدف 
فرآیند استریل است، به این معنا که 180 روز 
بعد از فرآیند استریل در داخل اتوکاو، انبار و... 
وسیله پزشکی باید به دور از آلودگی باکتریایی 
واقعی  محیطی  شرایط  در  آزمون  این  باشد. 

انجام می شود.
 

تناسب بین وسیله پزشکی و بسته 
بندی
اصول

سایز،  پزشکی،  ابزارآالت  بندی  بسته  در 
شکل و وزن ابزار باید در نظر گرفته شود.

می  تیز  ابزارآالت  نیز  و  سنگین  ابزارآالت 
توانند بسته بندی را پاره کنند و باید در پاکت 

آرین دلداری

مدیرعامل شرکت آروند فن پارس
راهکارهای بسته بندی پزشکی

<<
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هایی با عملکرد مقاومتی باال بسته بندی شوند. 
تحت  پزشکی  وسیله  مطابق  باید  پاکت  سایز 
بسته بندی باشد بنابراین احتمال آسیب به لبه 
مشکلی  هیچ  و  ندارد  وجود  شده  دوخت  های 
وجود  به  بندی  بسته  داخل  بخاربه  نفوذ  برای 

نخواهد آمد.

تواند  می  پاکت  فشرده  بندی  بسته  ضمنا 
مشکاتی را به وجود آورد:

1. شکاف در محل دوخت پاکت
2. درهنگام گذاشتن وسیله پزشکی در داخل 
پاکت،پاکت باز و یا به سختی دوخت می شود.

3. کاهش اثربخشی استریل، عوامل استریل 
به سختی می تواند در پاکت های فشرده وارد 

و یا خارج شوند.
 انطباق با روش استریل

اصول:

    راهکارهای
 بسته بندی

                 پزشکی

با  استریل  روش  انطباق  منظور  به   
بسته بندی موارد زیر باید در نظر گرفته 

شود:
الیاف  تخلخل  و  تنفس  قابلیت   -
استریل  عامل  ورود  باعث  بندی  بسته 
طور  به  تا  شده  ها  پک  داخل  به  بخار 
موثری وسیله پزشکی بسته بندی شده 
جز  )به  کند.  می  استریل  را  پک  داخل 

روش استریل توسط گاما(
- توانایی الیاف بسته بندی در مقابل 
از  بدون  زمان  طول  در  باال،  رطوبت 
مقاومت  های  ویژگی  دادن  دست 

مکانیکی و موانع باکتریایی 
- توانایی مقاومت در دمای باال

در طول سیکل  یکنواختی دوخت  قابلیت   -
نقل  و  حمل  زمان  طی  در  و  هوا  تخلیه  های 

بدون ایجاد شکاف یا پارگی در محل دوخت
عملکرد مانع باکتریایی بعد از فرآیند استریل

اصول
داخل  پزشکی  وسیله  استریل  فرآیند  از  بعد 
می  نگهداری  انبار  در  استفاده  زمان  تا  پاکت 
شود.در طول این مدت زمان بسته بندی پاکت 
و  استریل  نگهداری  در  مهمی  بسیار  نقش 
به  آلودگی و میکروارگانیسم  از ورود  جلوگیری 

داخل پاکت را دارد پس پاکت ها باید:
در  استریل  فرآیند  نگهداری  منظور  به   -

شرایط محیطی سالم قرار گیرند.
- به عنوان محافظ وسایل پزشکی پک شده 

عمل کنند.
- به دور از پارگی و سوراخ شدن باشند. )قبل 

از انبار کردن(
یکنواختی  که  شوند  انبارش  ای  گونه  به   -
در  کمتر  و  تایید  مورد  را  بندی  بسته  فیزیکی 

معرض آلودگی محیط قرار گیرند.
 باز شدن آسان پک در هنگام استفاده:

باز شدن آسان پاکت به معنی بازشدن راحت 
پاکت به هنگام استفاده است. هدف از بازشدن 
راحت، عدم ایجاد و جداسازی پرزهایی می باشد 

که باعث آلودگی می گردد.
فیبر،  شدن  پاره  از  جلوگیری  منظور  به   
تولیدکنندگان پاکت باید الیاف هایی را با قابلیت 
با  نیز فیلم  تنفس و دارای فیبرهای منسجم و 

مقاومت مکانیکی باال انتخاب کنند.
بر  پاکت  تولید  فرآیند  انطباق  دیگر  موضوع 

طبق استاندارد می باشد. به این ترتیب در حین 
باز  پاکت  اتوکاو،  دستگاه  وکیوم  های  سیکل 
نمی شود و نیز جداسازی کاغذ از فیلم به راحتی 

و بدون ایجاد پرز و پارگی فیلم می باشد.
در شماره های بعد این فصل نامه به بررسی 
صحه  انجام  و  بندی  بسته  ماده  نوع  جزییات 

گذاری بسته بندی های پزشکی می پردازیم.

تبلیغاتي  اگهي  درج  براي 
تخصصي  نشریه  تنها  در 
تولیدکنندگان با سازمان آگهی 
تولید«  نداي  »فصلنامه  های 

تماس حاصل فرمائید.

 mag@imdle.ir : ایمیل
تلفن: 88051397    

تولیدکنندگان  مکتوب  رسانه 
دستان  در  پزشکی  تجهیزات 

شماست 

<<
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 ابتدای امسال خبر تعطیلی کارخانه طب و پلیمر
زده بهت  را  همگان  انجمن  قدیمی  اعضاء   از 
آورترین نام  و  قویترین  از  یکی  کرد.   شوکه   و 
البسه تولید  زمینه  در  کننده  تولید  های   شرکت 
مصرف یکبار  تخصصی  جراحی  های  پک   و 
راه جشن   92 سال  در  همین  که   بیمارستانی 
 اندازی خط تولید دوم خود را با حضور مسئولین
 کشوری برپا نمود. همچنین طی چندین نوبت به
کشور در  کنندگان  مصرف  حقوق  حامی   عنوان 
از این شرکت  تقدیر شد.  لوح  به دریافت   موفق 
 فروردین ماه  1376  فعالیت خود را آغاز نمود و
 16 سال  است که عضو انجمن تولید کنندگان
مهندس آقای  همچنین  است.  صادرکنندگان   و 
 جعفری، مدیرعامل طب و پلیمر که دبیر و عضو
است، بوده  نیز  انجمن  هفتم  دوره  مدیره   هیات 
 هم اکنون ریاست کارگروه البسه را برعهده دارد.
 به همین بهانه گفت و گویی داشتیم با ایشان به

!منظور واکاوی مسئله
آقای مهندس بفرمائید که چه 

اتفاقاتی منجر به تعطیلی کارخانه 
طب و پلیمر شد؟

نظام  تحول  ناکارآمدی طرح   ، در یک کام 
سامت منشاء تمامی مشکاتی است که برای 
واحدهای تولیدی ، وارداتی و تامین کنندگان دارو 
و تجهیزات پزشکی ایجاد شده است. چرا که در 
و تجهیزات  اقام  شروع طرح تحول خریدهای 
پزشکی با وعدة پرداخت 45 روزه انجام می شد 
لیکن متاسفانه با گذشت زمان و عدم هماهنگی      
هزینه های ناشی از طرح با بودجه های تعریف 
شده برای آن ، مدت های پرداخت طوالنی تر 
شد بطوریکه در حال حاضر در برخی مراکز از 2 
اقتصادی  بنگاه  طبیعتٌا  و  کرده  تجاوز  هم  سال 

برای تامین نقدینگی موردنیاز جهت هزینه های 
جاری ، حقوق پرسنل و خرید مواد اولیه ناگزیر 
به دریافت تسهیات بانکی می گردد و به تبع آن 
هزینة سنگین تسهیات بانکی در کشور بعنوان 
های  بنگاه  سقوط  کننده،  تعیین  و  موثر  عامل 

اقتصادی را تسریع می کند.
چه  شرکت  مشکالت  حل  برای   
ارگان  کدام  از  و  شد  انجام  اقداماتی 
العمل  عکس  اصال  و  شد  پیگیری  ها 
به  نسبت  خصوصی  و  دولتی  ارگانهای 
این خبر چه بود و آیا تماسی با شما در 

این خصوص داشتند؟
ما موضوع تعطیلی کارخانه را به سازمان ها و 
نهادهای مختلف از جمله وزارت بهداشت )اداره 
کل تجهیزات پزشکی( ، سازمان صنعت و معدن 
استان تهران ، سازمان تامین اجتماعی ، دارایی ، 
کمیسیون اجتماعی مجلس ، کمیسیون بهداشت 
مجلس ، نهاد ریاست جمهوری  و دفتر ارتباطات 
تاکنون  لیکن  کردیم.  منعکس  رهبری  مردمی 
و  نگرفته  صورت  موثری  اقدام  هیچ  متاسفانه 
بهداشت  وزارت  سوی  از  باید  اصلی  اقدام  البته 
صورت پذیرد که همان پرداخت مطالبات شرکت 
می باشد. ناگفته نماند که فقط از سوی شرکت 
و  پیگیری  تهران  استان  صنعتی  های  شهرک 
و  طب  شرکت  از  دعوت  موضوع  با  ای  جلسه 
پلیمر به عضویت در کنسرسیوم صادراتی شرکت 
دردست  آن  مراحل  که  شد  تشکیل  ها  شهرک 
اقدام می باشد اما درخصوص کمک به دریافت 
هیچ  از سوی  اقدامی  هیچگونه  معوقه  مطالبات 

نهادی صورت نپذیرفته است. 
 وضعیت شرکت های همکار شما 

چگونه است؟
هیچ شرکت و بنگاه اقتصادی نیست که تحت 
تاثیر عوامل یاد شده دچار مشکل و بحران نشده 
مراکز  از  ها  شرکت  مطالبات  به  بسته  اما  باشد 

درمانی میزان درگیری آنها متفاوت است. 
مطالبات  میزان   
شما از دولت چه قدر 
بود و آیا توزیع اوراق 
قرضه اخزاء کمکی به 

شما کرد؟
دولت  بدهی  مبلغ 
درمانی  مراکز  بابت 
های  بیمارستان  و 
دولتی به این شرکت 
میلیارد   4 بر  بالغ 
تسویه   . بود  تومان 
اوراق  قالب  در  بدهی 

کم  برای  موجهی  ظاهراٌ  روش  واقع  در  قرضه 
باشد چرا که  بدهکار می  بدهی  از حجم  کردن 
اوراق قرضه ای که ما از یکی از دانشگاه ها بابت 
طلب 276 میلیون تومانی مربوط به ماه های تیر 
و مرداد 95 در بهمن 96 دریافت کردیم توانستیم 
در فرابورس به مبلغ 259 میلیون تومان نقد کنیم 
یعنی 17 میلیون تومان کمتر از اصل طلب ، آنهم 

بعد از حدود 20 ماه !!!!
الزم به توضیح است که درطول این مدت20 
این  بابت  بانکی  بهره  درصد   30 حدود  نیز  ماه 

مبلغ پرداخت کرده ایم!!
تعداد پرسنلی که در شرکت شما 

به علت تعدیل نیرو بیکار شده اند چه 
میزان است؟

تاکنون حدود 60 الی 70 نفر یعنی معادل 80 
و  اند  بیکار شده  این شرکت  نیروهای  از  درصد 
باتوجه  ما  کارگران  اکثر  که  است  ذکر  شایان 
که  بودند  بانوان  جنس  از  تولیدمان  ماهیت  به 
سرپرستی خانواده هایشان را هم برعهده داشتند 
و معلوم نیست پس از بیکاری چگونه باید شکم 

خود و فرزندانشان را سیر کنند؟!!
 انتظار شما از دولت چیست؟

مانع تراشی و مشکل تراشی برای واحدهای 
انجام  تولیدی نکند و تنها کاری که الزم است 
دهد مطالبات تولیدکنندگان را به موقع پرداخت 
نماید در اینصورت هیچ شرکتی و بنگاه اقتصادی 
ندارد  دیگر  های  حمایت  و  تسهیات  به  نیاز 
بعبارت دیگر ما را به خیر تو امیدی نیست ، شر 

مرسان !!!
 انتظار شما از انجمن به عنوان نهاد 

حامی تولیدکنندگان در بخش 
خصوصی چیست؟

خانواده  محوریت  عنوان  به  تواند  می  انجمن 
بزرگ تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در جهت 

گفت و گوی اختصاصی
مهندس جعفری، رئیس کارگروه پک های جراحی انجمن

مصاحبه

کارخانه را تعطیل کردم!  
     70  نفر سرپرست خانوار بیکار شدند!
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هماهنگ  های  سیاست  اتخاذ  و  اعضاء   اتحاد 
اینصورت  در  که  بردارد  گام  فروش  یکسان  و 
تحمل  به  مجبور  پزشکی  محصوالت  خریداران 
شرایط یک جانبه خرید و پرداخت های طوالنی 
مدت بیمارستان ها و مراکز درمانی نخواهند بود. 
البته بدیهی است که انجمن درصورتی می تواند 
به این مهم دست یابد که همة اعضاء آن در کنار 
سیاست  و  انجمن  مدیره  هیئت  با  همراه  و  هم 

های آن باشند. 
پیش بینی شما از وضعیت صنعت در 
آینده با توجه به شرایط فعلی چیست؟

چنانچه تدبیر سریع و موثری در جهت تامین 
محل  از  )البته   ، تولیدی  واحدهای   نقدینگی 
حمایت  طریق  از  نه  خودشان  مطالبات  پرداخت 
های بانکی که موجب تحمیل هزینه به شرکت 
در  قطع  بطور  نشود  اندیشیده  شود(  می  ها 
یا  تولیدی  اکثر شرکت های   ، کوتاهترین زمان 
مجبور به تعطیلی خطوط تولید خود خواهند شد 
یا اینکه نسبت به کاهش ظرفیت تولید به حدود 
خواهند  اقدام  اصلی  ظرفیت  درصد   20 الی   10

نمود. 
به عنوان شخصی که خود سابقه 
فعالیت در هیئت مدیره انجمن و 

ریاست کارگروه پک های جراحی را 
داشته اید، خود چه راهکارهایی را 

برای حل مسائل موجود پیشنهاد می 
کنید؟

برون  برای  مختلفی  های  روش  من  نظر  به 
جملة  از  که  دارد  وجود  وضعیت  این  از  رفت 

مهمترین آنها : 
•افزایش 5 الی 10 درصدی فرانشیز پرداختی 
البته  بیماران در قبال دریافت خدمات درمانی و 
تعریف و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت هدایت 
منابع مالی حاصل از آن به سمت تامین تجهزات 

پزشکی و دارو .
و  بهداشت  وزارت  بین  اعتباری  •ایجاد خط 
بانک ها به منظور تامین نقدینگی موردنیاز جهت 
خرید تجهیزات پزشکی و دارو )به عبارت دیگر 
وزارت بهداشت ، خود مسئولیت بهره های بانکی 
را که در اثر عدم پرداخت مطالبات شرکت ها به 

آنها تحمیل می کند بعهده بگیرد(
•واگذاری تامین بخشی از اقام و ملزومات 
به   درمانی  مراکز  در  بیماران  موردنیاز  مصرفی 
عهده  خودشان )بخشی از این اقام بخصوص 
های  داروخانه  از  بیمار  توسط  آن  انواع مصرفی 

مستقر در بیمارستان ها خریداری شود.(

اخبار مرتبط با تجهیزات پزشکی
 کمیسیون بهداشت مجلس:

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
از انتخاب حسینعلی شهریاری به عنوان رییس 
این کمیسیون در سال سوم دوره دهم مجلس 

خبر داد.
توضیح  در  ایسنا  با  وگو  گفت  در  همتی  احمد 
نتیجه انتخابات هیات رییسه کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس در سال سوم کاری خود گفت: 
نماینده  شهریاری  حسینعلی  انتخابات  این  در 
زاهدان رییس کمیسیون بهداشت و درمان شد. 
به گفته وی، سید مرتضی خاتمی به عنوان نائب 
عنوان  به  فرد  امینی  نعیم  محمد  و  اول  رییس 

نائب رییس دوم کمیسیون انتخاب شدند. 
جمالی  منوچهر  کرد:  اظهار  پایان  در  همتی 
و  کمیسیون  دبیران  عنوان  به  حمزه  احمد  و 
حیدرعلی عابدی به عنوان سخنگوی کمیسیون 

انتخاب شدند.

 درگذشت شیخ زین الدین:

مراسم ختم مرحوم دکتر محمود شیخ زین الدین 
فناوری  تجاری سازی  و  نوآوری  فقید  معاون 
با  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
حضور چهره های علمی، فناوری و اجرایی کشور 
زین الدین که در سال  برگزار شد. مرحوم شیخ 
شد،  شناخته  کشور  فناوری  برتر  مدیر   1389
ریاست شاخه غرب آسیا و عضویت هیات مدیره 
انجمن بین المللی پارک های علمی )IASP( از 
سال 2010 تا سال 2012 را عهده دار بوده است

فن آفرینی  ملی  جشنواره  ریاست  همچنین  وی 
کمیته  ارزیابی  کارگروه  و عضویت  بهایی  شیخ 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  تخصصی 

فناوری بود.

 سازمان حمایت:

در جلسه ای که مورخ 2/31/ 97 مابین انجمن و 
سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده در 
محل این سازمان تشکیل شد، به طرح مشکات 

تولیدکنندگان پرداخته شد.

نظام پزشکی:

مشورتی  تخصصی  کمیسیون  جلسه  دومین 
در   97/02/19 مورخ  پزشکی،  تجهیزات  و  دارو 
مسایل  بررسی  منظور  به  پزشکی  نظام  سازمان 
راهکارهای  ارایه  و  پزشکی  تجهیزات  صنف 
راهکارهای  شد  مقرر  و   برگزار  پیشنهادی 
شورای  به  وقت  اسرع  در  شده،  مطرح  عملیاتی 

عالی منعکس گردد.

 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در 
کشور، وزارت صنعت:

طی جلسه ی مورخ 97/03/21، اداره تولید-اداره 
کل تجهیزات پزشکی، انجمن درخواست تسهیل 
در صدور کد IRC، تعیین نیازمندی های وزارت 
اعضای  به  اباغ  جهت  کل  اداره  از  بهداشت 
حواله های  در  ارزی  تخصیص  تسهیل  انجمن، 
و  خدمات  و  ساخت  ،قطعات  اولیه  مواد  خرید 
همچنین انتقاد به روند کند صدور پروانه ساخت 
و اباغ ضوابط جدید بدون هماهنگی با انجمن 
رویه  در  تسهیل  به  تصمیم  نهایت  در  داشت. 
صدور کد IRC، طرح و ارائه پیشنهاد برای ایجاد 
تولید در  برای  اجزا قطعات ساخت  تعرفه  ردیف 
کمسیون ماده یک و اختصاص قسمتی از سایت 
سواالت  به  پاسخ  برای  کل  اداره  در  مکانی  یا 
متعدد و تکراری تولیدکنندگان در مواجه با ادراه 

کل گرفته شد.

<<
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