
 

 هذیزکل تجْیشات پشضکی ٍسارت بْذاضت گفت:

 این. گذاری کزدُ بزابزی صبدرات تجْیشات پشضکی را ّذف ۰۱بزای سبل آیٌذُ افشایص  

اسفٌذ( در ًطست بب هسئَلیي 42بِ گشارش خبزًگبر ایسٌب هٌطقِ کزهبًطبُ دکتز رضب هسبئلی اهزٍس )

قلن تجْیشات  40۱۱ داًطگبُ علَم پشضکی استبى کزهبًطبُ بب اضبرُ بِ ثبت

 فعبل کطَر در پشضکی تجْیشات تَلیذکٌٌذُ ضزکت ّشار حبضز حبل در :گفت کطَر، در پشضکی

 .است

ٍی بب اضبرُ بِ پیطزفت ٍ ارتقب رٍس افشٍى تجْیشات پشضکی تَلیذ داخل گفت: ّوِ کطَرّبی تَسعِ 

ًبَدُ اس رٍس اٍل کیفیت تَلیذ  یبفتِ اهزٍس هسیزی را کِ در آى قزار گزفتِ این طی کزدُ اًذ ٍ ایٌطَر

 آًْب ببال بَدُ ببضذ ٍ ایي کبر بِ هزٍر اًجبم ضذُ است.

ٍی افشٍد: کیفیت تجْیشات پشضکی تَلیذ داخل ًیش رٍس بِ رٍس در حبل افشایص است ٍ سبل آیٌذُ 

 ضبّذ اتفبقبت خَبی در ایي سهیٌِ خَاّین بَد.

 ٍ داد خبز کطَر پشضکی تجْیشات صبدرات یبزابز ۰۱ افشایص گذاری ّذف اس اداهِ در هسبئلی

 .داضتین پشضکی تجْیشات صبدرات دالر هیلیَى 42 اهسبل :افشٍد

صبدرات  بزابزی ۰۱ افشایص درخَاست بْذاضت ٍسارت تجبرت تَسعِ سبسهبى جلسِ در: افشٍد ٍی

هیلیَى دالری تجْیشات  42۱تجْیشات پشضکی را داد ٍ بز ایي اسبس سبل آیٌذُ صبدرات 

 .است ضذُ ّذفگذاری پشضکی

 اس کطَر پشضکی تجْیشات کٌٌذُ تَلیذ ّبی ضزکت ٍ دارد ٍجَد کطَر در ظزفیت ایي: افشٍد ٍی

 کٌٌذ. فهضبع را خَد تالش ببیذ راستب ایي در کزهبًطبُ استبى ّبی ضزکت جولِ

 ّست کِ ّزجبیی در ّزکس ببیذ کٌذ پیطزفت کطَر بخَاّین اگز: کزد تبکیذ بْذاضت ٍسیز هطبٍر

 .کٌذ بیطتز را خَد تالش ٍ کزدُ هسئَلیت احسبس

 هطکالت رٍسهزُ ّبی درگیزی در ًببیذ: گفت کزهبًطبُ استبى اخیز سلشلِ بِ اضبرُ بب ّوچٌیي ٍی

 .ضَد فزاهَش هٌبطق ایي هزدم

افشٍد: ٍسیز بْذاضت حسبسیت ٍیژُ ای در رسیذگی بِ ایي هٌبطق دارًذ ٍ در ایي سهیٌِ ًوبیٌذُ ٍی 

ٍیژُ تعییي کزدُ اًذ، هسئَلیي داًطگبُ ًیش ببیذ حسبسیت ٍیژُ در ایي سهیٌِ داضتِ ٍ بصَرت 

 هستوز خذهبت رسبًی بِ ایي هٌبطق را در دستَر کبر قزار دٌّذ.
 


