دومین جلسه مشترک کمیته تجهیزات پزشکی

روز :شنبه

تاریخ1400/01/28 :

ساعت آغاز11 :

ساعت پایان1:30:

با حضور :آقایان مهندس بهفر مقدم ( نماینده محترم اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی ،دندانپزشکی،
آزمایشگاهی و دارویی) ،دکتر صالح (نماینده محترم گروه دارویی برکت) ،دکتر رحمدار ( مدیرعامل محترم شرکت اوزان)،
مهندس فالح ( نایب رییس محترم اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران) ،مهندس یعقوب زاده ( رییس محترم هیات مدیره
اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران) ،دکتر مهدوی ( رییس محترم اداره صادرات تجهیزات پزشکی سازمان غذا و
دارو) ،دکتر روحی ( رییس محترم هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی،
دندانپزشکی ،آزمایشگاهی و دارویی) ،دکتر شریعتی ( عضو موظف هیات مدیره شرکت کی بی سی) ،مهندس عرب زاده ،مهندس
مزینانی ،دکتر افشار به صورت حضوری در دفتر شرکت کی بی سی تشکیل گردید.

موضوع :جلسه کمیته تجهیزات پزشکی کارگروه پزشکی و دارویی (سالمت) ستاد اجرای توافقنامه ایران و چین و پیگیری
مصوبات جلسه قبل

مصوبات:
پیرو صورت جلسه مورخ  1400/1/23مقرر گردید:
 .1با هدف مشارکت حداکثری بخش خصوصی  ،غیر دولتی و دولتی ،تشکل های تجهیزات پزشکی در بخش تولید ،صادرات
و بازرگانی ،به شرکت های مربوطه بصورت مکتوب و یا دیگر طرق ممکن شرایط موجود را اطالع رسانی کرده و
ظرف مدت دو روز نظرات شرکت ها را جمع آوری نمایند .رونوشت کلیه مکاتبات مربوطه به دبیرخانه این کمیته
ارسال گردد.
 .2پیرو بند  1مصوبات جلسه مورخ  ،1400/1/23آقای دکتر رحمدار گزارش مربوط به برنامه استراتژیک شامل چشم
انداز ،اهداف کمی ،اهداف کیفی ،استراژی ها و راهبرد ها و الویت ها که چارچوب آن در کمیته تلفیق تدوین شده است
را بصورت مدون ارائه نمایند.
 .3به منظور به روز رسانی تحلیل بازار چین ،مقرر گردید جناب آقاب فالح از اتحادیه بازرگانان ،اطالعات مربوط به
محصوالت چینی در بخش تجهیزات پزشکی به لحاظ سهم بازار جهانی و سهم محصوالت در خود بازار چین ( Market
 ( Share and Market Historyرا به تفکیک شرکت سازنده و برند ،تهیه و به این کمیته ارسال نماید.
 .4استعالم مکتوب از اداره کل تجهیزات پزشکی جهت دریافت وضعیت بازار تجهیزات پزشکی اعم از تجهیزات ،ملزومات
پزشکی ،مواد اولیه تولید ،و قطعات ساخت و قطعات یدکی به تفکیک ماهیت کاال( مواد اولیه ،مصرفی ،قطعات،
تجهیزات و  ،)...گروه کاالیی ( قلبی ،ارتوپدی ،جراحی و  )...و ایندکس کاالیی توسط دبیرخانه کمینه صورت پذیرد.
با توجه به حضور نماینده محترم اداره کل تجهیزات پزشکی ،جناب آقای دکتر مهدوی پیگیری این موضوع توسط ایشان
صورت می پذیرد تا پاسخ با قید فوریت ظرف مدت یک روز ارائه گردد.
 .5با توجه به بند  2صورت جلسه مورخ  1400/1/23در خصوص نظرات مربوط به مقررات تولیدی :

 -5.1واردات کاالهای تمام شده ) (Finished Productاز چین صرفا در مواردی صورت می پذیرد که تولید داخل (
از نظر کیفیت و ظرفیت ) در ایران وجود نداشته باشد.
 -5.2تنها واردات قطعات ساخت و مواد اولیه از چین برای محصوالتی که کاالی تمام شده آن ساخت ایران محسوب
میشوند مجاز می باشد .مفهوم ساخت ایران آن است که تولید کننده صاحب دانش فنی تولید باشد و طبق آیین نامه تجهییزات
پزشکی کشور تولید مستقل محسوب گردد یعنی حداقل  %50از ارزش قطعات تشکیل دهنده محصول باید در داخل
کشور ایران ساخته شود.
 -5.3سرمایه گذاری کمپانی های چینی در ایران برای تولید حتما باید توام با انتقال دانش فنی تولید محصول به ایران
باشد .نظرات تکمیلی در این زمینه توسط آقایان مهندس یعقوب زاده ،مهندس مقدم و دکتر روحی ارائه می گردد).
 .6در تراز تجاری باید ما به ازاء واردات کاالی ساخته شده از کشور چین به ایران ،کشور چین موظف است به میزان
 20%صادرات معکوس ( بصورت مستقیم یا غیر مستقیم) از تجهیزات پزشکی و دارو ساخت ایران داشته باشد.
 .7پیرو حوزه پیش نیازهای مطرح شده در بند  2صورت جلسه  ، 14010/1/23روندی اتخاذ گردد تا طرف چینی ملزم
گردد در تاسیس شرکت بازرگانی /تولیدی مورد نیاز شرکت های ایرانی به ویژه در سرمایه گذاری مشترک تسهیل گردد
و امکان افتتاح حساب برای بازرگانان ایرانی در بانک های عامل کشور چین ،در کمترین زمان و با حذف بروکراسی
میسر گردد.
 -7.1مانع زدایی از فرآیند انتقال ارز و میسر گردیدن پرداخت مبالغ واردات مواد اولیه و کاالی تمام شده با توجه به
شروط بندهای باال در کمترین زمان ممکن  ،بدون هزینه و بروکراسی اضافی.

