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رویدادها و گزارش ها

آزمایشگاهجامعژنتیکراهاندازیمیشود

پژوهشگاه  پشتیبانی  معاون 
ی و مهندسی  یست فناور ملی ز
جامع  آزمایشگاه  گفت:  ژنتیک 
راه  پژوهشگاه  این  در  ژنتیک 

شد. خواهد  ی  انداز
شهرجردی  علیرضا  دکتر 
آزمایشگاه  یم  دار قصد  گفت: 

ی کنیم. جامع در حوزه ژن درمانی را در این پژوهشگاه راه انداز
ی ادامه داد: برنامه ریزی شده در این آزمایشگاه »مگا لب«  و

ی و ژنتیک ارائه شود. خدمات پاتوبیولوژ
و  درمانی  ژن  مرکز  ی  اندار راه  شهرجردی 
سل تراپی را از دیگر اقدامات این پژوهشگاه 

مطرح کرد.
از  یکی  با  کرد:  نشان  خاطر  ی  و
در  که  پژوهشگاه  نزدیک  بیمارستان های 
کره شدیم تا مرکز  حال تجهیز است وارد مذا
کنیم. ی  انداز راه  خصوصی  بخش  ی  همکار با  را  تراپی  سل 

پزشکی  تجهیزات  کمیته  رئیس 
از  بهداشت  وزارت  تحقیقات  معاونت 
افزایش ۲.۵ تا ۴ برابری قیمت تجهیزات 
داد. خبر  دولتی  ارز  حذف  با  پزشکی 

تجهیزات  کمیته  رئیس  مسلمی، 
پزشکی دانش بنیان معاونت تحقیقات 
نشستی  در  بهداشت  وزارت  ی  فناور و 
شرکت   1300 اینکه  بیان  با  خبری 
یم،  دار پزشکی  تجهیزات  تولیدی 

که  است  شده  برابر  دو  پیش  سال  دو  به  نسبت  عدد  این  گفت: 
ارزش  بودن،  "های تک"  دلیل  به  پزشکی  تجهیزات  می دهد  نشان 

است. کرده  ایجاد  ی  سرمایه گذار برای  یادی  ز افزوده 
متخصص  و  کارشناس  نفر  هزار   30 حدود  اینکه  بیان  با  وی 
یم که در بخش های خصوصی، بیمارستان ها  تجهیزات پزشکی دار
و شرکت ها فعال هستند و بنابراین ظرفیت خوبی برای توسعه تولید 
کشورمان می تواند  که  یم، افزود: برآورد می شود  تجهیزات پزشکی دار
طی 4 تا 5 سال 2 میلیارد دالر تجهیزات پزشکی را تولید کند، االن این 
میزان تولید تجهیزات در حال حاضر 700 تا 800 میلیون دالر است .

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه با حذف ارز دولتی 
کرد:  تجهیزات پزشکی قیمت تجهیزات چند برابر می شود، تصریح 
کاالهای متنوعی وجود دارد و بنابراین این آمار در  در حوزه تجهیزات 
کاالهای مختلف متفاوت است اما به طور میانگین می توان گفت که با 
حذف ارز دولتی قیمت تجهیزات پزشکی، 2.5 تا 4 برابر افزایش می یابد.

پزشکی  تجهیزات  تولید  همایش  ی  برگزار به  اشاره  با  ی  و
محور  که  دارد  محور  چهار  همایش  این  کرد:  بیان  دانش بنیان 

شرکت های  برای  مجوزها  صدور  تسهیل  اول، 
که  مسئله ای  مهمترین  است،  دانش بنیان 
مورد درخواست تولیدکننده ها و نخبه هاست، 
شرکت های  برای  مجوزها  صدور  تسهیل 
آموزش  بعدی  محور  است.  تجهیزات  تولید 
نبودن  دیگر  مسئله  و  ی  ی ساز تجار و 
تجهیزات  برای  کیفی  کنترل  آزمایشگاه های 
خروجی های  از  یکی  که  است   های تک 
کیفی  کنترل  آزمایشگاه های  معرفی  همایش، 
پزشکی  تجهیزات  تولیدکننده  شرکت های  به  های تک،  حوزه  در 
شرکت های  از  مالی  حمایت  چهارم،  محور  و  است  بنیان  دانش 

است. دانش بنیان 
حوزه  در  که  است  این  اصلی  مشکالت  از  یکی  افزود:  مسلمی 
دانش بنیان عمومًا شرکت های بزرگ کشور وارد شده اند و نخبگان 
از  خود،  محصوالت  و  طرح ها  ارائه  با  نتوانسته اند  ما  دانشگاهی 
کنند  استفاده  دانش بنیان  محصوالت  تولید  به  مربوط  مزیت های 
بازمی گردد،  اجرایی  آیین نامه های  و  قوانین  به  آن  از  بخشی  که 
که این نخبگان ارائه می کنند در  البته برای حمایت از طرح هایی 
معاونت تحقیقات کمک های بالعوض صورت می گیرد اما باید در 

شود. کمک  محصوالت  این  ی  ی ساز تجار زمینه 
به گفته وی، برای اولین بار در ایران یک بانک اطالعاتی کامل دارای 
بخش  در  کشور  ظرفیت های  شامل  که  می شود  تشکیل  بخش  سه 
فنی، سازندگان قطعات تولید تجهیزات پزشکی و مواد اولیه موردنیاز 
و نخبگان و افرادی است که در حوزه دانش بنیان فعالند، این بانک 
اطالعاتی در قرارگاه دانش بنیان تجهیزات پزشکی رونمایی می شود.
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