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انتخابات هیئت مدیره دوره یازدهم که بی شک یکی از پرشورترین انتخابات ادوار گذشته است در 

برگزار گردید. منتخبین مطابق اساسنامه انجمن اقدام به برگزاری نخستییین  79تاریخ یک بهمن ماه 

 بهمن ماه نمودند. 6جلسه هیئت مدیره و تعیین سمت در تاریخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مدیره دوره یازدهم با برنامه ریزی دقیق و تقسیم وظائف در طی سه ماه از آغاز مسئولیت تیا 

جلسه برون سازمانی برگزار کرده است که چکیده جلسیات و  21جلسه داخلی و  9، 79پایان سال 

 نتایج آن را در همین شماره می خوانید.

هیئت مدیره دوره یازدهم ضمن بررسی امور ناتمام هیئت مدیره دوره دهم و با در نیریر گیر یتین 

شرایط  علی، نسبت به تعیین اولویت های اجرایی اقدام و اهداف ذیل را به عنوان اهداف اصلی خیود 

 انتخاب نمودند: 

  پیگیری مطالبات 

 بازنگری و اصالح قیمت ها 

 تأمین مکفی و به موقع مواد اولیه 

 حداکثر سازی خرید تولیدات داخل 

 رفع موانع و مزاحمت های  تولید 

 تقویت صادرات 

7931و فرودین  7931بهمن و اسفند   

داخلیخبرانمه

عناوین و سمت های اعضاء هیئت مدیره 

 دوره یازدهم

 آغاز به کار هیئت مدیره دوره یازدهم



 

مهندس صفوی طی حیکیمیی در تیارییخ     

کارگروه حمایت از ” ، اعضاء 79/21/19

متشکل “  تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

از اتحادیه ها و انجمن های تولیدکینینیده 

تجهیزات پزشکی را منصوب کرد.  دکتیر 

مجید روحی، رئیس هیییئیت میدییره و  

مهندس مریم قاسمی، دبیر انیجیمین بیه 

 عضویت در این کار گروه منصوب شدند.

 متن این حکم به شرح ذیل می باشد:

 با سالم و احترام؛

با توجه به جایگاه ویژه تولید در تیممییین 

نیاز حوزه سالمت به تجهیزات پزشکی و 

رویکرد دولت برای دستیابی بیه اهیداف 

اقتصاد مقاومتی ابالغ شده تیوسیط میقیام 

معرم رهبری )مدظله العیالییت تشیکیییل 

کارگروهی با عضوییت کیارشینیاسیان و 

نمایندگان تولیدکنندگان  یعیال در ایین 

حوزه، جهت بررسی راهکارهیای ارتیقیاء 

کیفیت، تسریع، تسهیل و ر ع موانع تولید 

ضروری به نرر می رسد. بر ایین اسیاس 

عضیو ” سرکارعالی/جنابعالی را به عنیوان 

کارگروه حمایت از تیولیییدکینینیدگیان 

منصوب و تو ییق روز “ تجهیزات پزشکی

ا زون شما را از درگاه خیداونید میتیعیال 

 مسالت می نمایم.

در کییارگییروه مییذکییور مشییکییالت و 

پیشنهادات مطروحه از طرف انجمن هیای 

ذیربط و سایر تولیدکنندگیان میطیرح و 

 تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد

 مهندس سید حسین صفوی       

مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات 

 پزشکی

 

 

 

 

 

 پیام رئیس هیئت مدیره

 به نام خالق بهار

 اعضاء گرامی انجمن، یاران همیشگی و و ادار

 سالم! 

ضمن تبریک سال نو و با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان، مفتخرم بار دیگر در کنار شما و برای شما 

 وظیفه خطیر احقاق حقوق تولیدکنندگان را در کنار سایر اعضاء هیئت مدیره به سرانجام برسانم.

خوشبختانه اعضاء هیئت مدیره دوره یازدهم همگی با انرژی و انگیزه  راوان قدم در این راه ناهموار 

گذاشته و پیش بینی بنده این است که به لطف خدا و با تکیه بر اتحاد و همبستگی   ی مابین آنها چشم انداز 

روشنی را برای خانواده انجمن به ارمغان خواهیم آورد و انشاءاهلل به تمامی وعده های انتخاباتی خود جامه 

 عمل خواهیم پوشاند.

اگرچه زمان زیادی از روی کار آمدن هیئت مدیره دوره یازدهم نمی گذرد اما طی جلسات چندین ساعته 

که گاهی بنا به اضطرار موضوعات  از راه دور نیز و به صورت آنالین برگزار شده است، تیم هیئت مدیره 

اهداف و برنامه های خود را برای سال جدید مدون نموده و اولویت های اجرایی مشخص گردیده است. 

خالصه ای از اقدامات انجام شده از بدو ورود این هیئت مدیره را در همین ویژه نامه به استحضار شما 

 عزیزان خواهیم رساند.

سال مهمی برای انجمن و نقطه عطفی برای اعضاء خواهد بود. سالی است که انشاءاهلل انجمن و  79سال 

تولیدکنندگان جایگاه اصلی خود را در صنعت سالمت بیش از پیش بدست آورده و ناکامی هایی را که به 

این مهم نیاز به برنامه ای خالقانه،  .دلیل  شارهای ناشی از تحریم ها تجربه کرده اند پشت سر می گذارند

عزمی جزم و همدلی وا ر دارد و این چیزی است که به لطف خدا هم اکنون در میان اعضاء انجمن و هیئت 

 .مدیره دوره یازدهم وجود دارد

در پایان بار دیگر ضمن تبریک عید نوروز باستانی و آغاز سال نو، تبریک و تهنیت صمیمانه خود را به 

خانواده بزرگ انجمن تقدیم نموده و در پرتو الطاف بیکران خداوندی، آرامش، طراوت، شادکامی و 

 .سرا رازی را برای همگان مسالت می نمایم

 رئیس هیئت مدیره-دکتر مجید روحی                                                           

کارگروه حمایت از ”انتصاب اعضاء 

 “تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی



تیوسیعیه صیادرات ” ،  اعضیاء کیارگیروه 79/21/16با حکم مهندس سید حسین صفوی مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی در تاریخ 

منصوب شدند.  دکتر مجید روحی، رئیس هیئت مدیره انجمن و  مریم قاسمی، دبیر انجمن از اعضاء منتصب در این کارگیروه “  تجهیزات پزشکی

 هستند. متن این حکم به شرح ذیل می باشد:

 با اهداء سالم ؛

احتراماً؛ با عنایت به منویات مقام معرم رهبری)مد ظله العالیت در خصوص اهمیت و لزوم ا زایش صادرات غیرنفتی و رویکرد دولیت میحیتیرم 

جمهوری اسالمی ایران برای نیل به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ایجاد تراز مثبت تجاری و در اجرای  صل هیفیتیم آیییین نیامیه 

تجهیزات پزشکی با عنوان صادرات، تشکیل کارگروهی تخصصی با عضویت کارشناسان، نمایندگان انجمن ها و تشکل های بخش خصیوصیی و 

صنعتگران  عال در حوزه صادرات تجهیزات پزشکی به منرور برنامه ریزی، توسعه و تسیهیییل صیادرات و اییجیاد 

عضیو ” هماهنگی های بین بخشی، ضروری و حائز اهمیت می باشد. در این راستا سرکار عالی/ جنابعالی را به عینیوان 

 منصوب می نمایم.” کارگروه توسعه صادرات تجهیزات پزشکی

آقای مهندس سید آصف مهدوی رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی به عنوان دبیر این کارگروه منصوب و طیرح 

مشکل و ارائه پیشنهاد درخصوص تسهیل و تسریع  رآیندهای صادراتی، توسعه  رصت های صادراتی، تهیه و تیدویین 

نقشه راه صادرات تجهیزات پزشکی و مدیریت مشوق های صادراتی دولت در حوزه تجهیزات پزشکی از اولویت های 

 کارگروه خواهد بود.

 مهندس سید حسین صفوی                                                                                                                                        

 پیام  دبیر انجمن

با سالم و درود بیکران به اعضاء محترم 

 انجمن تولیدکنندگان؛

در ابتدا الزم می دانم بار دیگر مراتب  

سپاس و قدردانی خود را از حضور 

پرشور یکایک شما بزرگواران در مجمع 

انتخاباتی دوره یازدهم هیئت مدیره 

 انجمن اعالم و ابراز نمایم.

به شخصه با دیدن همبستگی شما عزیزان و حضور کم نریرتان در انتخابات  

هیئت مدیره یازدهم، انگیزه بیشتری برای ادامه این مسیر صعب العبور و 

رسیدن به مقصود در خود یا تم و بی شک مسئولیت مضاعفی را بر دوش خود و 

 سایر همکارانم چه در هیئت مدیره و چه در دبیرخانه انجمن احساس می کنم!

در سالی که گذشت اگرچه نامالیمت های بسیاری بر تولید گذشت، اما 

تولیدکنندگان از هیچ کوششی جهت تممین کاالهای سالمت محور دریغ ننمودند. 

درود بر شرف پاک و وجدان کاری ایشان که با حفظ وحدت و همدلی و 

مدیریت بحران، تحریم های خارجی و تحریم های داخلی را مدیریت و به 

 کشور خدمت نمودند.

 دوستان عزیز!

، تدوین 79نتیجه ساعت ها جلسات هیئت مدیره در واپسین روزهای سال 

برنامه های دقیق و تعیین اهداف و اولویت های اجرایی این دوره با نگاهی به 

 گذشته، حال و البته چشم انداز آتی بوده است.

بی شک عالوه به امور جاری و ناتمام و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه مطلوب 

برنامه های جدیدی در سال آتی خواهیم داشت و دبیرخانه نیز پویا و قدرتمند 

به عنوان بازوی اجرایی هیئت مدیره و انجمن  عمل خواهد کرد و انشاءاهلل در 

سال جدید این رویکرد نوین عمالً در  عالیت ها نمایان خواهد بود. انشاءاهلل و به 

یاری خداوند در سال پیش رو عالوه بر اطالع رسانی روزانه در کانال و وب 

سایت، هر ماه از طریق خبرنامه انجمن شما بزرگواران را در جریان امور انجمن 

 قرار خواهیم داد.

درخواست من از شما عزیزان این است که مسائل، مشکالت و دغدغه های خود 

را به صورت مستمر با ما در میان بگذارید. انجمن خانه شما است و موظف است 

 در راستای ر ع موانع  ردی و جمعی شما عزیزان گام بر دارد.

 در پایان سالی سرشار از برکت، سعادت و وحدت برایتان آرزومندم.

 قدردان همراهیتان هستیم!

 دبیر انجمن-مریم قاسمی

 “ کارگروه توسعه صادرات تجهیزات پزشکی”انتصاب اعضاء  



 31بهمن  1تاریخ برگزاری: 

 71لغایت  3ساعت برگزاری :    وزارت صنعت، معدن و تجارتمحل برگزاری: 

لیییدی و تیو چکیده: در این جلسه که با حضورجناب آقای مهندس  روتنی، مشاور محترم امور صنایع و مسئول پیگیری اجرای قانون حداکثر استفیاده از تیوان

هیای کیل خدماتی کشور و نیز نمایندگان هیئت مدیره، جناب آقای دکتر روحی، سرکار خانم مهندس قاسمی، جناب آقای مهندس ساکی و نمایندگان سایر تشی

ییرامیون ی پیصنایع دیگر برگزار گردید، در جهت توسعه  عالیت های مربوط به حمایت از تولید داخلی بحث و گفت و گو شد و نیز در خصوص راهکارهای اجرا

 این موضوع تبادل نرر شد.

 موضوعات مطروح  و مصوبات:

 ند.جناب آقای مهندس  روتنی به شرح و توضیح بسته پیشنهادی وزارت صمت پرداختند و از تشکل ها در خصوص اقدامات اجرایی راهکار درخواست کرد 

 امه هیای خشننمایندگان تشکل های نیز به طرح موضوعات، مسائل و مشکالت  علی تولیدکنندگان از جمله مشکالت مربوط به مطالبات، مسائل گمرک ، بیمه، ب

 مغایر با حمایت از تولید داخل و . .. پرداختند.

 

 خالصه گزارشات برون سازمانی 

 31بهمن  1تاریخ برگزاری: 

 77تا  3ساعت برگزاری : اداره کل تجهیزات پزشکی محل برگزاری: 

شرکت تولید کننده  بیرگیزار  03در این جلسه که با حضور نمایندگان هیئت مدیره: سرکار خانم مهندس قاسمی، خانم مهندس یزدانی، آقای مهندس مقدم  و 

گردید، در خصوص شرایط شرکت در مناقصات کشور عراق و خرید تجهیزات پزشکی دراین کشور  به صورت متمرکز توسط وزرات بیهیداشیت عیراق در 

 شرکت کیمادیا توضیح داده شد.

 مصوبات جلسه:

 اسناد مناقصات را دریا ت و تکمیل نمایند.  kimadia.iqمقرر گردید شرکت هایی که در خصوص  تجهیز اتاق عمل  عال هستند از وب سایت 

 ساعت به اداره کل اعالم گردد. 12همچنین مقرر گردید در صورت نیاز به برگزاری دوره آموزشی تکمیل اسناد مناقصات، مراتب توسط تشکل ها ظرف 

 اقدامات:

بیه  ری،لذا از اعضاء محترم درخواست می گردد ضمن مراجعه به وب سایت مذکور، در خصوص برگزاری دوره آموزشی، حداکثر تا پایان وقت اداری روز جیا

 صورت مکتوب به دبیرخانه انجمن اعالم نرر نمایند.

 موضوع جلسه: نشست توجیهی مناقصات تجهیزات پزشکی کشور عراق در اداره کل تجهیزات پزشکی

 موضوع جلسه : پایش و نظارت بر واحدهای تولیدی در محل وزارت صمت
 31بهمن  1تاریخ برگزاری: 

 71الی  71ساعت برگزاری:   وزارت صنعت، معدن و تجارتمحل برگزاری: 

اد و رنیژدر این جلسه که با حضورمعاونت محترم امور صنایع، جناب آقای مهندس مقیمی، مدیر کل محترم صنایع برق و الکترونیک، جناب آقای مهندس میی 

 هیاینمایندگان تشکل ها و سرکار خانم مهندس قاسمی به نمایندگی انجمن برگزار گردید، خالصه گزارش وضعیت  علی صنعت، مشکالت تولید و راهیکیار

 پیشنهادی عملی بررسی شد.

 مصوبات جلسه:

 گفت و گو در خصوص عمده مشکالت مرتبط با وزارت صمت از جمله مشکالت: تخصیص ارز، گمرک، ثبت سفارش و تهیه مواد اولیه و بانک مرکزی؛ 

 برگزاری جلسه جمع بندی در آینده نزدیک با حضور جناب آقای مهندس مقیمی؛ 

 جمع آوری و استعالم مشکالت از واحدهای زیر مجموعه تشکل ها؛ 

 اقدامات:

شینیبیه  روزاز اعضاء محترم درخواست می گردد عناوین مشکالت مربوط به وزارت صمت همراه با پیشنهادهای عملیاتی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 

 بهمن ماه، به صور مکتوب به دبیرخانه انجمن اعالم نمایند. 6مورخ 

 کشور در وزارت صمت موضوع جلسه : اجرای بهتر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 



 موضوع جلسه : کارگروه صادرات اداره کل تجهیزات پزشکی
 31بهمن  1تاریخ برگزاری: 

 70لغایت  01:90ساعت برگزاری :اداره کل تجهیزات پزشکی  محل برگزاری: 

 هیا در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر مهدوی ریاست محترم اداره صادرات، خانم مهندس قاسمی دبیر محترم انجمن و نمایندگان ساییر تشیکیل

 برگزار گردید ضمن بررسی موارد صورتجلسات قبلی و گزارش اقدامات صورت گر ته موارد زیر مطرح شد.

 موضوعات مطروح و مصوبات:

 تعیین پایه قیمتی جهت شرکت در مناقصات عراق و سوریه و تعیین استراتژی دقیق در بازار این کشورها؛ 

 هماهنگی با امور بین الملل وزارت بهداشت جهت اعزانم هیمات دولتی و تجاری به ارمنستان؛ 

 برگزاری جلسات و سمینارهای آموزشی در خصوص صادرات و بهبود وضعیت موجود؛ 

 هماهنگی بازدید از محل پیشنهادی نمایشگاه دائمی تولیدات تجهیزات پزشکی داخلی؛ 

 اقدامات:

   توسط تشکل ها؛ 1327اعالم برنامه حضور در نمایشگاه عمان هلث 

 پیشنهاد سر صل ها و نیاز سنجی موارد آموزشی صادراتی توسط تشکل ها و اعالم به اداره صادرات؛ 

 دریا ت نررات و جلسه توجیهی با شرکت های مشارکت کننده در مناقصات عراق؛ 

 موضوع جلسه : اولین جلسه دیدار با آقای دکتر پیرصالحی ریاست محترم سازمان غذا و دارو 

 31بهمن  90تاریخ برگزاری: 

 71ساعت برگزاری :    سازمان غذا و دارومحل برگزاری: 

قای مهنیدس ه ابه گزارش روابط عمومی انجمن، عصر روز سه شنبه اعضاء هیات مدیره دوره یازدهم انجمن با آقای دکتر پیر صالحی دیدار کردند. در این جلس

 صفوی ، مدیر کل اداره کل تجهیزات پزشکی نیز حضور داشتند .

 موضوعات:

  نحوه تعامل آتی در حل مشکالت از جمله درخواست تشکیل کمیسیون ر ع موانع تولید و دیدارهای منرم در آینده برای بررسی حل مشکالت 

  :ذکر اهم عناوین مشکالت  علی تولیدکنندگان شامل 

  تامین مواد اولیه تولید 

   تعیین تکلیف قیمت گذاری 

  مطالبات و ضابطه مند نمودن پرداختها 

  خرید حداکثری از تولید داخل 

   ر ع تکالیف غیر ضرور و مستحب خصوصاCE 

 نتایج:

    حذف الزام اجبار اخذCE برای تولیدکنندگان در شرایط  علی کشور 

 تقویت زیرساخت آزمایشگاههای کشور و تقویت استانداردهای تخصصی و استاندارد ملی 

  بازنگری در قیمت گزاری کاالهای مورد درخواست انجمن 

   حرکت در جهت سهل شدن ورود مواد اولیه تولید از جمله 

 حذف سیاست تعدادی برای ورود مواد اولیه 

  پیگیری نشان دار شدن مطالبات حوزه تجهیزات و پیگیری واریز صندوق توسعه ملی کشور ، به منرور تسویه مطالبات 

  . پیگیری عدم  عالیت هیات امنا بصورت رقابت با بخش خصوصی در زمینه هایی که تولید داخل دارد 

 اقدامات :

غیذا و ن  راخوان به اعضای انجمن و جمع اوری هرگونه مشکل اعضا در خصوص موارد  وق و بخصوص در زمینه مرتبط با اداره کل تجهیزات پزشکی و سازما 

 دارو 



 مدیر کل محترم اداره تجهیزات پزشکی-موضوع جلسه : اولین جلسه دیدار با آقای مهندس صفوی

 31اسفند  5تاریخ برگزاری:

 71ساعت برگزاری :    اداره کل تجهیزات پزشکیمحل برگزاری: 

 به گزارش روابط عمومی انجمن، روز دوشنبه اعضاء هیات مدیره دوره یازدهم انجمن با جناب آقای مهندس صفوی دیدار کردند

 در این جلسه خانم مهندس مختاری سرپرست محترم اداره تولید و آقای مهندس مهدوی سرپرست محترم اداره صادرات نیز حضور داشتند .

 سرفصل موضوعات مطرح شده: 

  پیگیری مفاد تفاهم نامه منعقده  یما بین انجمن و اداره کل در دوره قبلی تصدی آقای مهندس صفوی در این اداره و به روز رسانی موارد؛ 

  :ذکر اهم عناوین مشکالت  علی تولیدکنندگان شامل 

  تامین مواد اولیه تولید 

  بانک مرکزی و مشکالت ارزی، چند نرخی بودن ارز و تبعات آن 

 حذف الزام اجبار اخذCE  برای تولیدکنندگان در شرایط  علی کشور 

 کمیسیون قیمت گذاری و اصالح قیمت ها 

 کمیته  نی 

 ادامه  عالیت کارگروه ر ع موانع تولید و صادرات به صورت مستمر و پیگیری مشکالت اعضاء در جلسات این کارگروه 

 اقدامات :

 راه اندازی مجدد و مستمر کارگروه ر ع موانع تولید و صادرات به منرور تسهیل و تسریع در مرتفع نمودن مشکالت اعضاء؛ 

 راخوان جمع آوری مشکالت اعضاء در ارتباط با اداره کل؛  

 بازنگری و بروز رسانی تفاهم نامه منعقده  یمابین انجمن و اداره کل؛ 

 استمرار حضور نمایندگان انجمن و سایر تشکل های خصوصی در کمیسیون قیمت گذاری و کمیته  نی؛ 



 

 موضوع جلسه : بررسی روند جاری قیمت گذاری در محل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

 31اسفند  73تاریخ برگزاری:  

 71-70ساعت برگزاری : سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان   محل برگزاری: 

 .ندبه گزارش روابط عمومی انجمن، روز یکشنبه نمایندگان هیات مدیره دوره یازدهم انجمن با آقایان مهندس مهدی پور و مهندس سالک دیدار کرد 

 در این جلسه خانم مهندس قاسمی، دبیر انجمن و آقایان مهندس عرب، مهندس آقایی و مهندس مه حضور داشتند.

 سرفصل موضوعات مطرح شده:

 بررسی روند جاری قیمت گذاری؛ 

 بررسی قیمت گذاری کاالهای مشمول اخذ ارز دولتی؛ 

  اثر نوسانات مستمر نرخ ارز و سایر مؤلفه های مؤثر بر قیمت در شرایط  علی؛ 

 نتایج و اقدامات: 

 مکاتبات سازمان حمایت در خصوص موضوعات  وق با نهادهای ذیربط؛ 

 پیشنهاد تسریع در برگزاری جلسات کمیسیون قیمت گذاری در اداره کل؛ 

در محل هیأت امناء صرفه جویی ارزی در معالجه -بررسی شرایط و نحوه خرید هیأت امناء موضوع جلسه : 

 اسفند 15و  71تاریخ برگزاری: 

 75-79ساعت برگزاری : هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران  محل برگزاری: 

به گزارش روابط عمومی انجمن، روز شنبه نمایندگان هیات مدیره دوره یازدهم انجمن با جناب آقیای  

دکتر یوسفی، ریاست محترم هیمت امنای صر ه جویی ارزی در معالجه بیییمیاران پیییرامیون شیراییط 

همکاری طر ین دیدار کردند. در این جلسه خانم مهندس قاسمی و آقایان دکتر سعیییدلیو، میهینیدس 

 آقایی، مهندس شهادیفر، مهندس مقدم و مهندس عرب حضور داشتند.

 سرفصل موضوعات مطرح شده: 

 بررسی لیست اقالم مورد درخواست هیمت امناء؛ 

  بررسی پروسه و ساز و کار پیشنهادی تهیه شده توسط هیئت مدیره برای خرید هیمت امناء؛ 

  بحث و گفت و گو در خصوص شرایط خرید، تحویل کاالها، نحوه پرداخت ها، محاسبه قیمت، تضمین خرید، تضمین پرداخت؛ 

 نتایج این جلسه متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد. 

در پی وقوع سیل اخیر در برخی شهر های ایران و جان باختن جمعی از هموطنان عزیزمان، هیئت مدیره انجمن ضمن عرض 

 تسلیت به خانواده جانباختگان، مراتب همدردی خود را با سیل زدگان اعالم می دارد.

 

دبیرخانه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی  



 موضوع جلسه : نهمین جلسه کمیسیون تخصصی مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی نظام پزشکی

 31فروردین  17تاریخ برگزاری:  

 79-77ساعت برگزاری : سازمان نظام پزشکی ج.ا.ا  محل برگزاری: 

ی، دبیر سمبه گزارش روابط عمومی انجمن، روز چهارشنبه نمایندگان هیات مدیره دوره یازدهم انجمن آقای دکتر سعید لو ، نایب رییس و خانم مهندس قا 

    انجمن با جناب آقای دکتر سهرابی، ریاست محترم کمیسیون تخصصی مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی سازمان نیریام پیزشیکیی پیییرامیون مشیکیالت       

 تولید کنندگان دیدار کردند. آقایان دکتر نجفی عرب، دکتر حاجیان و دکتر آزاد بخت، از دیگر اعضاء حاضر در این نشست بودند.

 سرفصل موضوعات مطرح شده:

 بررسی حوادث اخیر سیل و پیشنهادهای راهبردی؛ 

  از جمله: 79مشکالت قابل پیگیری در سال 

 پیگیری مطالبات و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش؛-

 قیمت گزاری و اصالح سیستم موجود؛-

 مشکالت تامین و حواله ارز در حال حاضر ؛-

 مشکالت تممین مواد اولیه؛-

 ر ع مزاحمتها و موانع تولید؛ -

 نتایج و اقدامات: 

 ارائه مکتوب مانیفست انجمن به نرام پزشکی؛ 

  .مقرر گردید در جلسات آتی در این خصوص بیشتر بحث و گفت و گو شود 

 ادنارائه لیست شرکتهای آسیب دیده در سیل و مکاتبات با مقامات در خصوص ارائه تسهیالت و منابع ارزان به ایشان، درخواست در اولیوییت قیرارد 

 مطالبات معوق این شرکتها و درخواست بخشودگی جرایم معوق ایشان؛

 گزارش جلسات آتی متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.

 31فروردین  17تاریخ برگزاری:  

 77ساعت برگزاری : اداره کل تجهیزات پزشکی محل برگزاری: 

 هدر این جلسه که با حضور جناب آقای مهندس صفوی،مدیر کل محترم اداره کل تجهیزات پزشکی، برگزار شد، آقای مهندس ضیائی به عنیوان نیمیایینید  

خرید دارو و تجهیزات پزشکی از برخیی کشیورهیا و در درخصوص هیئت مدیره دوره یازدهم حضور یا تند. در این جلسه در رابطه با عقد تفاهم نامه ای 

 تسهیل مبادالت مالی توضیحاتی ارائه شد.

 نتایج و اقدامات: 

 در خصوص استفاده شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی از مفاد این تفاهم نامه و  رصت های ایجاد شده متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.

 اداره کل تجهیزات پزشکی-موضوع جلسه : بررسی روش انجام مبادالت مالی



 موضوع جلسه:  دیدار با آقای مهندس صفوی، مدیر کل محترم اداره تجهیزات پزشکی با موضوع قیمت گذاری

 31فروردین  11تاریخ برگزاری:  

 71:90ساعت برگزاری : اداره کل تجهیزات پزشکی محل برگزاری: 

 یدر این جلسه که با حضور جناب آقای مهندس صفوی،مدیر کل محترم اداره کل تجهیزات پزشکی، مهندس سلیمانی، مهندس تولی و مهندس امیر حسینی  

ضیوع میو و نمایندگان هیئت مدیره انجمن، خانم مهندس قاسمی و آقایان دکتر سعیدلو، مهندس آقایی، مهندس ساکی و مهندس مه برگزار گردید، پیرامون

ود قیمت گذاری و پیرو درخواست مکتوب انجمن در خصوص حذف قیمت ها از وب سایت اداره کل بحث و گفت و گو شد و نمایندگان هیئت مدیره ادله خ

 را بیان نمودند.

 نتایج و اقدامات: 

  اردیبهشت ماه؛ 9برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون قیمت در اداره کل، روز شنبه، مورخ 

  اردیبهشت ماه در دبیرخانه انجمن )ساعت جلسات هر کارگیروه بیا  02برگزاری جلسه داخلی با اعضاء و رؤسا و دبیران کارگروه ها، روز شنبه مورخ

 هماهنگی رؤسا و دبیران کارگروه هات)خواهشمند است اعضاء محترم به همراه مدارک مثبته و مستندات در جلسه حضور بهم رسانندت؛

  اردیبهشت ماه؛ 0جلسه داخلی رؤسا و دبیران کارگروه ها با کارشناس محترم اداره کل، در دبیرخانه انجمن، روز سه شنبه مورخ 

 

 711ضرورت ثبت قیمت انواع تجهیزات و ملزومات پزشکی در سامانه 

 
ت مصوبات نهمین جلیسیه 1، موضوع ضرورت اجرای بند )79/39/37مورخ  093/79/07997پیرو مکاتبه شماره 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مضا اً مصوبات جلسه کارگروه مدیریت بازار مبنی بر ضرورت ثبت قیمت ها در 

 سامانه اطالع رسانی کاال و خدمات این سازمان، 

ضمن تمکید مجدد بر ضرورت رعایت ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها در نرخ گیذاری انیواع 

لوازم و تجهیزات پزشکی، ضروریست ضمن اطالع رسانی موضوع به کلیه بنگاه های اقتصیادی عضیو، اقیدام الزم 

جهت ارسال  هرست قیمت کاالهای تولیدی یا وارداتی از سوی هر شرکت جهت ثبت در سامانیه میذکیور انیجیام 

 پذیرد.

بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوابط نرخ گذاری مصوب و عدم ارسال اطالعات برای ثبت در سامانه، بر عهده 

 بنگاه اقتصادی ذیربط می باشد.

 دبیرخانه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی،آزمایشگاهی و دارویی

 



 راههای ارتباطی انجمن

 آدرس: یوسف آباد، خیابان شهید آئینه وند

 71، واحد 7007غربی(، پالک 11) 

 017-11057931-1تلفکس: 

 info@imdle.irآدرس پست الکترونیکی: 

 www.imdle.irآدرس وب سایت: 

 AMEDALNBC@کانال تلگرام: 

 استعالم در خصوص واحدهای تولیدی آسیب دیده در حادثه سیل اخیر  

 

 قابل توجه اعضاء گرامی

بدینوسیله ضمن اظهار همدردی انجمن با هم وطنان سیل زده، مقتضی 

است آندسته از اعضاء محترم که واحد تولیدی آنها در حوادث اخیر آسیب 

دیده است با تکمیل فرم ذیل، در خصوص میزان خسارات وارده و برآورد ضرر 

 و زیان و ... مراتب را تا پایان هفته جاری به دبیرخانه انجمن اعالم نمایند.

هیئت مدیره انجمن مجددًا آمادگی خود را به منظور مدیریت حمایت مادی و 

 معنوی از اعضاء محترم و خانواده بزرگ انجمن اعالم می دارد.

دبیرخانه انجمن -با تشكر  

انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات 

 پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی




