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معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو 
در اولین همایش صادرات تجهیزات و 

ملزومات پزشکی و خدمات فنی مهندسی 
پزشکی اظهار کرد: تولیدکنندگان در خط 
اول نبرد و مجاهدت در شرایط تحریم 

قرار دارند.

دکتر محمد رضا شانه ساز معاون وزیر 
در حاشیه  دارو  و  رییس سازمان غذا  و 
اولین همایش صادرات تجهیزات پزشکی 
اظهار کرد: تولیدکنندگان در خط اول نبرد 
و مجاهدت در شرایط تحریم قرار دارند 
و ما شاهد آن هستیم که هر روز استکبار 
جهانی توطئه جدیدی را برای ایجاد ضربه 
به کشور پیاده می کند و روزی نیست که 
ما شاهد مضیقه و تنگنا در حوزه دارو و 
دارو،  نباشیم؛ دشمن،  پزشکی  تجهیزات 
مورد  را  واکسن  و  پزشکی  تجهیزات 
هجمه قرار داده است چرا که اگر در این 
حوزه فشار وارد کندt تحمل پذیری مردم 

تحت تاثیر قرارخواهد گرفت.
وی با اشاره به ظرفیت باالی صنعت 
ما  کرد:  بیان  ایران  پزشکی  تجهیزات 
و  دارو  حوزه  در  که  هستیم  آن  شاهد 
هایتکی  محصوالت  پزشکی،  تجهیزات 
که در مرز علم و دانش قرار دارند تولید 
می شود و ویترینی از محصوالت هایتک 
بسیار پیچیده مصرفی و غیرمصرفی تولید 

است. شده 

دکتر شانه ساز گفت: در حوزه دارو 
اسالمی  انقالب  از  قبل  اندکی  سرمایه 
از  پس  گسترده  صورت  به  که  داشتیم 
در  ما  کرد.  پیدا  رشد  اسالمی  انقالب 
حوزه ماده اولیه دارویی پیش از انقالب 
صفر بودیم اما در این حوزه با سرعت 
پزشکی  تجهیزات  به  نسبت  بیشتری 
تجهیزات  حوزه  در  کردیم.  حرکت 
عمق  و  قدمت  آنکه  دلیل  به  پزشکی 
دانش ما کمتر بوده است به اندازه دارو 
رشد نکردیم اما به طور حتم می توانیم 
شاهد  نیز  پزشکی  تجهیزات  حوزه  در 

باشیم. رشد 

رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: 
مهم تر  هم  تولید  از  صادرات  موضوع 
محرک  موتور  صادرات  که  چرا  است 
تولید است و می تواند تولید را به دنبال 
اهمیت  دلیل  همین  به  و  بکشد  خود 
تجهیزات  حوزه  در  ما  دارد.  بیشتری 
در  اما  داریم،  خوبی  تولیدات  پزشکی 

به وجود  کافی  نیاز  نتوانستیم  صادرات 
آوریم تا تولید را به دنبال خود بکشد؛ 
تولید  در  المللی  بین  بازار های  که  چرا 
متاسفانه  می کند.  ایجاد  رشد  و  حرکت 
پزشکی  تجهیزات  صادرات  حوزه  در 
زمینه  این  در  داریم و من خود  ضعف 

می کنم. قصور  احساس 
در  بندی ها  جمع  گفت:  ساز  شانه 
وزارت بهداشت این بود که ارز دارو و 
تجهیزات پزشکی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی 
نرخی  تک  صورت  در  که  چرا  بماند 
حمایت  نمی توانستند  بیمه ها  ارز  شدن 
کافی را داشته باشند و در این صورت 

می دیدند. آسیب  مردم 
وی ادامه داد: در صادرات رسمی، ارز 
که  چرا  می کند  ایجاد  مشکالتی  دولتی 
ارز دولتی باید در سیستم رسمی بانکی 
جابجا شود. کامال واقفیم که ارز دولتی 
تولیدکنندگان  برای  مشکالت عدیده ای 
ارز  اگر  که  صورتی  در  می کند.  ایجاد 
تک  و  ثابت  پزشکی  تجهیزات  و  دارو 
تجهیزات  تولیدکنندگان  شود،  نرخی 
مواجه  ارزی  مشکالت  با  پزشکی 

بود. نخواهند 
رییس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: 
پزشکی  تجهیزات  غیررسمی  صادرات 
چندین برابر صادرات تجهیزات پزشکی 
رسمی است و ما ترجیح می دهیم که ارز 

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در اولین همایش صادرات تجهیزات پزشکی اظهار کرد:

تولیدکنندگان درخط 
اول نبرد و مجاهدت در 

شرایط تحریم  قرار دارند

همایـــشرویدادها و گزارش ها
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از طریق مسیر قانونی به کشور برگردد. 
متأسفانه بر اساس گزارش ستاد مبارزه 
تجهیزات  قاچاق  ارز،  و  کاال  قاچاق  با 

پزشکی در ایران بسیار باالست.
شانه ساز افزود: در کشور های اطراف 
پزشکی کشور  تجهیزات  دارو و  ایران، 
بازار دارد و ما باید سازوکار مناسب تری 
به  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  تا  ببینیم 
توجه  باید  و  شود  صادر  رسمی  طور 
ممکن  غیررسمی  صادرات  که  داشت 
به  آن  ارز  اما  کند،  ایجاد  درآمد  است 

نمی گردد. باز  کشور 
عرصه  حوزه سالمت  در  گفت:  وی 
دشمن  و  داریم  صادرات  برای  خوبی 
برنامه  حوزه  این  به  زدن  آسیب  برای 
که  خباثتی  سابقه  با  است؛  کرده  ریزی 
می دانیم  داریم  سراغ  ایران  دشمنان  از 
که همیشه اهداف خود را از چند مسیر 

می کنند. دنبال 
بیان کرد:  رییس سازمان غذا و دارو 
و  دارو  شرکت های  برای  مضیقه  ایجاد 
تجهیزات پزشکی به منظور فشار ملت 
ایران است تا از آرمان های خود دست 
کشور  اقتصاد  به  طرفی  از  و  بردارند 
را  ما  حرکت  سرعت  تا  بزنند  آسیب 
بگیرند و نگذارند با شتاب حرکت کنیم.

رئیس صادرات اداره کل تجهیزات و 
ملزومات پزشکی بیان کرد:

تشکیل کارگروه توسعه صادرات 
بر محوریت بخش خصوصی 

رئیس  مهدوی  آصف  سید  مهندس 
ملزومات  و  تجهیزات  صادرات  اداره 
صادرات  همایش  اولین  در  پزشکی 
تجهیزات و ملزومات پزشکی و خدمات 
تحریم  امسال  گفت:  مهندسی  و  فنی 
های ظالمانه ای بر ملت و کشور تحمیل 
در  اندرکاران  دست  همه  و  است  شده 

تالش هستند که با همکاری انجمن ها 
و تشکل های حوزه تجهیزات پزشکی، 
نیازهای مراکز درمانی تامین شود و در 
به  ساز  شانه  دکتر  دارو  و  غذا  سازمان 
کل  اداره  در  و  سازمان  ریاست  عنوان 
مهندس  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات 
و  تجهیزات  مدیرکل  عنوان  به  صفوی 
خاص  اهتمام  این  پزشکی  ملزومات 
را دارند که بحث صادرات شکل ویژه 
ها  تحریم  علیرغم  را  خودش  بالقوه  و 

شود. تقویت  و  باشد  داشته 
حوزه  در  ما  تالش  تمام  افزود:  وی 
صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی 
نهادهای ذی  با  ارتباط  با  که  است  این 
تجارت،  توسعه  سازمان  همانند  ربط 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
اسالمی  جمهوری  گمرک  جمهورو 
را  حوزه  این  مشکالت  بتوانیم  ایران، 

کنیم. رفع 
یادآورشد:  ادامه  در  مهدوی  مهندس 
کل  اداره  اقدامات  ترین  مهم  از  یکی 
تجهیزات و ملزومات پزشکی برای امور 

صادراتی، بحث تشکیل کارگروه توسعه 
صادرات بر محوریت بخش خصوصی 
بوده به طوری که دبیر کارگروه از بخش 
برنامه  و  است  شده  انتخاب  خصوصی 
ریزی های توسعه صادرات و مشکالت 
در  صادرات،  خصوص  در  ها  شرکت 
این کارگروه بررسی و پیگیری می شود.
تجهیزات  صادرات  اداره  رئیس 
گفت:  پایان  در  پزشکی  ملزومات  و 
تخصصی  پنل  چهار  در  همایش  این 
برندهای  و  ها  شرکت  موفق  تجربیات 
صادراتی، مشکالت انتقال ارز و گمرک، 
مالی  تامین  و  بنیان  دانش  های  شرکت 
شرکت های صادراتی با حضور مقاماتی 
از معاونت امور صنایع وزارت صمت، 
اداره صادرات بانک مرکزی، دفتر ارزش 
صادرات  مقررات  دفتر  ایران،  گمرک 
معاونت  اسالمی،  جمهوری  گمرک 
جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی 
بنیان حوزه  دانش  های  انجمن شرکت 
شکوفایی،  و  نوآوری  سالمت،صندوق 
برکت،  بنیاد  صادرات،  توسعه  صندوق 
و  پژوهش  صندوق  لیزینگ،  انجمن 
صندوق  پزشکی،  تجهیزات  فناوری 
اداره کل تجهیزات  نوین برگزار شد و 
است  صدد  در  پزشکی  ملزومات  و 
همایش های صادرات به طور مرتب در 
جهت رفع مشکالت و کمک به توسعه 

یابد. ادامه  صادرکنندگان  صادرات 


