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درپرواز تهران به یاسوج که 29 
بهمن ماه پارسال به کوه برخورد کرد و 

نجربه جان باختن چندین نفر از  هموطنانمان 
شد، مهندس حامد امیری از شرکت ایکو 

یسنا پارس، مهندس سیدعلی اکبر نجمانی 
و مهندس مصطفی زمانی از شرکت آرکا 
تجهیزات پارسیان نیز حصور داشته اند.

به همین دلیل با پیشنهاد دکتر رضا مسائلی، 
مدیر کل سابق تجهیزات پزشکی وزارت 

بهداشت در  سال 1396 و موافقت انجمن ها 
و انحادیه های صنفی تجهیزات پزشکی، روز 

سقوط این هواپیما در راستای تجلیل از  
زحمات مهندسان پزشکی کشور به عنو ان روز 
نگهداشت تجهیزات پزشکی نام گذاری شد. 

تشخیص  ماهنامه  گزارش  به 
دوروزه  ملی  همایش  آزمایشگاهی، 
روز  گرامیداشت  و  پزشکی  تجهیزات 
نگهداشت  و  فروش  از  پس  خدمات 
ترویج  هدف  با  پزشکی  تجهیزات 
سازی  تجاری  به  کمک  و  کارآفرینی 
و  مرتبط  فناوری های  و  محصوالت 
جابربن  سالن  در  گذار،  سرمایه  جذب 

حیان دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
این همایش  با حضور مهندس حسین 
پزشکی  تجهیزات  مدیرکل  صفوی، 
علیرضا  دکتر  دارو،  و  غذا  سازمان 
دبیری، معاون توسعه مدیریت و جذب 
ریاست  فناوری  معاونت علمی  سرمایه 
جمهوری، مهندس سید آصف مهدوی، 
اداره کل تجهیزات  سرپرست صادرات 
رزا  مهندس  پزشکی،  ملزومات  و 
مختاری، رئیس اداره نظارت بر تولید و 
کنترل کیفی تجهیزات پزشکی اداره کل 
تجهیزات و ملزومات پزشکی، ابوالفتح 
بازرگانان  اتحادیه  رئیس  صانعی، 
تجهیزات پزشکی، مهندس نسیم تربتی، 
اداره  نگهداری  و  مهندسی  اداره  رئیس 
پزشکی،  ملزومات  و  تجهیزات  کل 
اجرایی  مدیرارشد  پورشریف،  مهندس 
مجموعه صاایران، دکتر محمود توالیی، 
رئیس انجمن ژنتیک ایران، دکتر محسن 
شرکت ها،  حقوقی  مشاور  گودرزی، 

مشاور  طهماسب،  شاه  اسماعیل  دکتر 
کارآفرینی  مرکز  همکاری  با  بازاریابی، 
شبکه  و  مدرس  تربیت  دانشگاه 

کارآفرینی کشور برگزار شد.

کاهش میزان ارزبری با کمک 
تولیدکنندگان

مدیرکل  صفوی  حسین  مهندس 
تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در 
نخستین همایش ملی تجهیزات پزشکی 
ایران از سهم 700 میلیون دالری تولیدات 
داخلی تجهیزات پزشکی در بازار بزرگ 
جدید  پزشکی  25محصول  تولید  خود، 
برای  اولین بار در  کشور و فعالیت 200 
شرکت در حوزه تولید  خبر داد و  گفت: 
گرفتن  با کمک  کاال   تأمین  ما  اولویت 
از  تولیدات داخلی و اگر الزم باشد از 

وارد کنندگان است. 
تولیدکنندگان  حرکت  افزود:  صفوی 
و  مثبت  به  جلو،  رو  پزشکی  تجهیزات 
امیدوارکننده است. با توجه به تحریم  ها 
وسیله  این  به  ارزی  وابستگی  این که  و 
کمتر می  شود، نوساناتی که به واسطه ارز 
 خواهیم داشت به این شکل کمتر می  شود.
ارائه کنندگان  از  همایش،  دراین 
تجهیزات  فروش  از  پس  برتر خدمات 
اولین های  و  پیشکسوتان  پزشکی، 
برتر  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
سال  در  پزشکی  تجهیزات  حوزه 
لوح  اهدای  با  ایرانی  از کاالی  حمایت 

سپاس به شرح زیر تجلیل شد. 
• شرکت های پارس دنتال، باند 	

در نخستین همایش ملی دو روزه تجهیزات پزشکی ایران انجام شد : 

گرامیداشت روز خدمات پس از فروش/ تجلیل از برترین ها

مهندس نیلوفر حسن      
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در  معلولین  فلزی  صنایع  کاوه،  گاز  و 
بخش تولید کنندگان پیشکسوت حوزه 
تجهیزات پزشکی                                                                                                                                      

• صاایران، 	 الکترواپتیک  صنایع 
زیست تجهیزپلیمر، طبا زیست پلیمر در 

بخش شرکت های تولید کننده
• الکترونیک 	 شرکت های 

پزشکی پیشرفته، پویندگان راه سعادت، 
تجهیزات  و  آزمایشگاهی  فناوری 
ارائه  بخش  در  ایران  هالل  پزشکی 

خدمات پس از فروش      
• بافت 	 همانندساز  شرکت های 

کیش، پویندگان راه سعادت، آوان طب 
و جالینوس آریا در بخش صادرات

گفتنی است، حسین صفوی، مدیر کل 
آئین  از  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات 
نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی 
رونمایی کرد. همچنین نمایشگاه تخصصی 
محصوالت و فناوری ها در حوزه تجهیزات 
و  گذاری  سرمایه  نشست های  پزشکی، 
دیگر  از  تخصصی  آموزشی  کارگاه های 
برنامه های نخستین همایش ملی دو روزه 

تجهیزات پزشکی ایران بود.

 مشاوران تولید به زودی می آیند
نگهداری  و  مهندسی  اداره  رئیس 
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی 
فرصت های  معرفی  آموزشی  پنل  در  
حوزه  در  ارائه  قابل  خدمات  و  شغلی 
تجهیزات پزشکی، مباحثی در خصوص 
کنترل  واردات،  تولید،  مشاور  تولید، 
از  پس  خدمات  عرضه،  توزیع،  کیفی، 
فروش، آزمایشگاه آزمون، کالیبراسیون، 

مسول فنی و CB مطرح کرد. 
اندازی  راه  به  اشاره  با  تربتی  نسیم 
بخش جدید مشاوره تولید در اداره کل 
تجهیزات پزشکی گفت: پیرامون مسائل 
تولید کاالی پزشکی، بعضًا مشکالتی بر 
این  وارد  تازگی  به  که  کسانی  راه  سر 

عرصه شده اند به وجود می آید که می 
توانند از این به بعد با مراجعه به پورتال 
اداره کل تجهیزات پزشکی، با مشاوران 
حقیقی و حقوقی تولید مورد تأیید اداره 

کل طرح مسأله کنند. 

رویکرد اداره کل  تجهیزات پزشکی، 
ارتباط بیشتر با مسوؤالن فنی است

مسوؤالن فنی تجهیزات پزشکی یکی 
از پرمخاطب ترین و بحث برانگیزترین 
اداره  رئیس  بحث  مورد  بخش های 
مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات 
همایش  این  در   پزشکی  ملزومات  و 
نیز به خود  بازآموزی   امتیاز  بود که 5 
اختصاص داد و تربتی در این خصوص 
گفت: این کار بسیار ارزشمند و رسمی 
مسوؤالن  اجباری  حضور  که  است 
فنی  را به عنوان نماینده آگاه به مسائل 
حقوقی در شرکت و تردد وی  به اداره 
کل  تجهیزات پزشکی را می طلبد. هدف 
ما ارتباط بیشتر با آنان است و به تازگی 
کلینیک ها  تمام  تا  است  شده  تصویب 
برای   کشور  سطح  بیمارستان های  و 
ملزومات  و  دستگاه ها  بر  نظارت  امور 
پزشکی، یک مسوؤل فنی داشته باشند.

اعالم آمادگی دولت برای صادرات 
محصوالت دانش بنیان 

جذب  و  مدیریت  توسعه  معاون 
فناوری  و  علمی  معاونت  سرمایه 
در 35 کشور  ریاست جمهوری گفت: 
دنیا برای شرکت های دانش بنیان بخش 
دارند.  صادراتی  کارگزار  خصوصی، 
درمان،  حوزه  اصلی  نیازهای  از  یکی 
تجهیزات پزشکی خوب و قابل اعتماد 
در کنار پزشک و دارو است. در دولت 
حوزه  برای  خوبی  حمایتی  بسته های 
تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان 
پیش بینی شده که برخی از حوزه ها از 
جمله پزشکی، تجهیزات پزشکی و دارو 

در اولویت خواهند بود.
تشخیص  ماهنامه  گزارش  به 
ملی  همایش  حاشیه  در  آزمایشگاهی، 
شرکت های  پزشکی،  تجهیزات  روزه  دو 
پیشرفته،  پزشکی  الکترونیک  صاایران، 
راه  پویندگان  نوین،  پزشکی  مهندسی 
انجمن  آریا،  آل تشخیص  ایده  سعادت، 
متخصصین تجهیزات پزشکی و اتحادیه 
بازرگانان تجهیزات پزشکی غرفه دار بودند. 


