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گزارش کوتاه

در جلسه انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های تامین کننده 

تجهیزات آزمایشگاهی تهران چه گذشت؟!

مهندس نیلوفرحسن

 دستور جلسه این مجمع شامل موارد 
استماع  مدیره،  هیات  گزارش  استماع 
گزارش مالی منتهی به سال 98 و سال 
انتخاب  بازرس،  گزارش  استماع   ،99
بازرس اصلی و بازرس علی البدل بود.

نتایج انتخابات بازرس انجمن صنفی 
تامین کننده  شرکت های  کارفرمایی 

تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی تهران
آقای  آرا،  شمارش  با  مجمع  این  در 
شرکت  مدیرعامل  حسین زاده،  فرهاد 
به  رأی  19کسب  با  تحقیق  فرازما 
عنوان بازرس انجمن صنفی کارفرمایی 
تجهیزات  تامین کننده  شرکت های 
آزمایشگاهی پزشکی تهران انتخاب شد. 
پس از انتخاب بازرس، مدیران عامل 
تبادل  و  بحث  به  شرکت ها  از  برخی 

معضالت  سازی  مرتفع  جهت  در  نظر 
و مشکالت شرکت ها پرداختند. افزایش 
30 درصدی تعرفه کیت های بیوشیمی از 
جمله مسائل عنوان شده اعضای انجمن 
تهرانی،  بهروز حاجیان  به گفته  بود که 
کاهش  رشد هزینه ها و  به  توجه  با 
درآمد آزمایشگاه های تشخیص طبی در 

بخش خصوصی، تصمیم اشتباهی اتخاد 
از  اندکی  آن ها  می شود  باعث  و  نشده 

مرز ورشکستگی عبور کنند.
برگزاری  در  بالتکلیفی 
خدمات  کیفیت  ارتقای  نمایشگاه 
مورد  و  دیگر  چالش  آزمایشگاهی، 
نمایشگاه  این  کنندگان  ثبت نام  بحث 

با مشارکت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی تهران، مجمع عمومی 
عادی سالیانه نوبت اول این انجمن در روز چهارشنبه مورخ 1400/08/12 در محل ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی استان تهرن برگزار شد.
 آقای بهروز حاجیان تهرانی بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای شهرام احمدی امیری بعنوان نایب رئیس، 

خانم مریم گلشاهی بعنوان دبیر انجمن، آقای محمدحسن سلیمانی بعنوان خزانه دار و دیگر نمایندگان انجمن صنفی 
کارفرمایی شرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی تهران، همچنین مدیران عامل شرکت های تولیدکننده 

و واردکننده تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی نیز در این مجمع به مناسبت انتخابات بازرس انجمن حضور داشتند.



11       آبان1400
 شماره 190 

مهندس نیلوفرحسن

از  بیشتری  پیگیری  درخواست  و  بود 
ستاد اجرایی آن را داشتند. راه حل هایی 
همچنین  انجمن،  درآمدزایی  برای 
جلسه  برگزاری  به  راجع  اطالع رسانی 
وزارت  در  صادرات  و  تولید  توسعه 
بهداشت، از دیگر موضوعات مطروحه 

در این جلسه بود. 
ظرفیت های بسیاری میان اتاق بازرگانی 

تهران و انجمن صنفی کارفرمایی 
تامین کننده  شرکت های 
تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی 

تهران وجود دارد.
مدیر  نماینده  اقلیدی،  خانم 
تهران  اتاق  تشکل های  امور 
در پایان با اشاره به اینکه ارائه 
تهران  بازرگانی  اتاق  خدمات 
از طریق تشکل ها در دستورکار 
دوره  در  ما  گفت:  دارد،  قرار 
نهم و دهم نسبت به دوره های 
در  ویژه تری  خدمات  قبل، 
مشاوره  آموزش،  زمینه های 
و  بیمه  گمرکی،  و  مالیاتی 
کسب و کار انجام داده ایم؛ اما 
اصلی  رسالت  و  مهم  موضوع 

اتاق، پیگیری مطالبات بخش خصوصی 
است. 

چشمگیر  فعالیت های  افزود:  وی 
شرکت های  کارفرمایی  صنفی  انجمن 
آزمایشگاهی  تجهیزات  تامین کننده 
کرونا،  شیوع  زمان  در  تهران  پزشکی 
مرتبط  دیگر  تشکل های  با  مقایسه  در 
با حوزه درمان، بسیار قابل تقدیر است. 

برخی  الزامات  به  تاکید  با  اقلیدی 
الحاق  اساسنامه ای در خصوص  موارد 
به اتاق گفت: شرط اصلی عضویت در 
تشکل های زیرمجموعه اتاق بازرگانی، 
کارت  داشتن  و  اعضا  تمام  عضویت 
این  خوشبختانه  و  است  اتاق  این  در 
انجمن آمار و درصد خوبی از عضویت 

را داراست. 

******
انجمن  این  است  ذکر   شایان 
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  در اداره 
و  است  رسیده  ثبت  اجتماعی به 
نظارت  با اداره  مستمر  ارتباط  در 
تجهیزات  و  ملزومات  ارزیابی  و 
به  دارو   و  غذا  سازمان  پزشکی 
فعالیت خود ادامه می دهد. هم چنین 
انجمن در جهت پیشبرد هرچه بهتر 
خود،  اعضای  تجاری  فعالیت های 
معادن  و  بازرگانی،صنایع  با اتاق 
دارد   همکاری  تهران  نیز  استان 
از  انجمن  دفتر  راستا  همین  در  و 
سال 98 به ساختمان اتاق بازرگانی 

منتقل شده است.


