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اعضای انجمن ها آماده همکاری 
با وزارتخانه و اداره کل تجهیزات 

پزشکی هستند
انجمن  رییس  سلمانزاده  دکتر 
تجهیزات  کننده  تامین  های  شرکت 
مدیرعامل  همچنین  و  آزمایشگاهی 
با  گفتگو  در  البترون  بهداد  شرکت 
جلسه  موضوع  خصوص   در  ماهنامه 
کرد:  خاطرنشان  جدید  مشکالت  و 
 IRC کد  بحث  جلسه  اصلی  موضوع 
بود که که تک تک محصوالتی که وارد 
ایران می شود باید دارای این کد باشد. 
کند چه  می  واقع مشخص  در  کد  این 
کاالیی با چه کدی از کدام کشور با کدام 
کمپانی با چه قیمتی باید وارد شود که 
تک تک کاال ها به نوعی باید شناسنامه 
دار شود و برای تایید مورد بررسی قرار 
زیادی  مشکالت  با  طرح  این  گیرند. 
را  ها  شرکت  از  بسیاری  و  بود  همراه 
ترخیص  فرآیند  و  کرده   خود  گیر  در 
کاال را زمان گیر کرده است. درحقیقت 
کار  باالی  حجم  و  کم  انسانی  نیروی 
این  تعریف  مشکالت  افزایش  موجب 

آغاز  در  چنانچه  اگر  است.   شده  کد 
شرکت ها را با این کد آشنا می کردند 
و تاریخی را برای شروع کار با این کد 
اعالم می کردند، تا آن زمان بستر سازی 
شرایط  و  گرفت  می  صورت  مناسب 
برای ایجاد و تعریف کد آماده می شد، 
کمتری  مشکالت  با  حدی  تا  قطعا 
مواجه بودیم. حتی این امر باعث شده 
باید در دمای خاصی نگه  کاالهایی که 
امکانات در  داری شود به علت کمبود 
قطعا  و  اند  نشده  داری  نگه  دما  این 
و  تشخیص  برای  مناسبی  پاسخگویی 

درمان نخواهند داشت.
کنندگان  تامین  انجمن  رییس 
تجهیزات آزمایشگاهی در ادامه تصریح 
کرد: البته نفس کار شاید خوب باشد و 
هدف کنترل کاالهای قاچاق و هدفمند 
کردن واردات و کنترل قیمت ها باشد، 
این  واردات  باالی  علت حجم  به  ولی 
و  است  ساز  مشکل  و  بر  زمان  کار 
نشده  تعیین  پیش  از  ها  ساخت  زیر 
است.  همین موضوع مشکالت زیادی 

محصوالت  واردات  و  کرده  ایجاد  را 
بسیاری  اولیه  مواد  و همچنین  خارجی 
با مشکل  کننده   تولید  از شرکت های 

روبرو شده است. 

در تاریخ هشتم تیرماه 95 جلسه ای درانجمن شرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی با دو محوربررسی مشکالت جدید مربوط به کد  IRC و همچنین 
نحوه برگزاری چهارمین کنگره فن آوری های نوین آزمایشگاهی برگزارشد. محوراول درخصوص قوانین و سامانه جدید گمرک و وزارت بهداشت بود که به 

تازگی وضع شده است و آن درخصوص بحث کد IRC است. هدف اصلی کد Iranian Registration Code( IRC(  مبارزه با کاالی قاچاق است که در مجموع 
امری پسندیده است. چرا که تجهیزات پزشکی با سالمت مردم جامعه سروکار دارد و هر اقدامی درجهت واردات و تولید این محصوالت شود که از فیلترهای و 

استاندارد های قانونی کاری بس پسندیده است. بدین صورت که هر محصولی که وارد می شود باید دارای کد مخصوص خود باشد تا نهادهای ذیربط درصورت 
وجود تخلف توانایی ردیابی محصول مورد نظر را داشته باشند. دراین میان باید دید آیا زیرساخت های ازاین قبیل اقدامات فراهم است، چراکه اجرای درست 

قوانین نیازمند بسترسازی مناسب نیز است. نهادهای اجرایی این طرح ازیک سو به گمرک و ازسوی دیگر به اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا وداروی 
وزارت بهداشت مرتبط است که گویا مشکالتی در بحث اجرای این طرح موجود است که شرکت های وارد کننده و برخی تولید کنندگان را که مواد اولیه شان 

خارجی است درگیر کرده است. در این میان با برخی از اعضای هیات مدیره انجمن گفتگویی داشتیم که در ادامه  می خوانیم. 

اداره کل تجهیزات، گمرک و 
بال تکلیفی شرکت های آزمایشگاهی

کسانی که کاال قاچاق می کردند 
همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند 
و تنها این بروکراسی اداری مشکالت 

فراوانی برای اشخاصی ایجاد کرده است 
که همه کارهای خود را به صورت کامال 

قانونی انجام می دادند

                          گزارش
مهندس محموداصالنی
مهندس افسانه نجفی
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چه  ها  شرکت  اکثر  بنابراین 
وارد کننده و چه تولید کننده و حتی 
توزیع کننده و مراکز مصرف کننده را 
قرار  البته  اند.  شده  روبرو  مشکل  با 
با وزارت خانه  است طی جلسه ای 
این مشکالت مطرح و بررسی شود. 
این مشکالت ناشی از کمبود نیروی 

متخصص انسانی در اداره کل تجهیزات 
ها  انجمن  اعضای  ما  و  است  پزشکی 
آماده همکاری با وزارتخانه و اداره کل 
توانیم  می  و  هستیم  پزشکی  تجهیزات 
بخش عمده ای از کار را پوشش دهیم 
کاال  ترخیص  شدن  طوالنی  مشکل  و 
نیروی  به کار گیری  با  باالیی  تا حد  را 

متخصص فعال حل کنیم.  
وی در ادامه افزود: تعریف کردن این 
کد تا حد باالیی از قاچاق کاال جلوگیری 
دار  شناسنامه  را  کاالیی  هر  و  کند  می 
چه  در  کاال  این  اینکه  یعنی  کند.  می 
تاریخی از چه مکانی با چه برندی در 
چه زمانی وارد ایران شده است که البته 
این هدف،  در  به علت عدم هماهنگی 
موفق نبوده اند و کسانی که کاال قاچاق 
می کردند همچنان به فعالیت خود ادامه 
اداری  بروکراسی  این  تنها  و  دهند  می 
مشکالت فراوانی برای اشخاصی ایجاد 
کرده است که همه کارهای خود را به 
دادند. می  انجام  قانونی  کامال  صورت 
ای  جلسه  در  مشکالت  این  امیدواریم 

که بزودی خواهیم داشت حل شود. 

چون سرویس پزشکی درستی داریم، 
باید زیرساخت های آن را هم درست کنیم

مدیرعامل  احمدی  شهرام  مهندس 
انجمن  نیما پویش طب و دبیر  شرکت 
آزمایشگاهی  تجهیزات  کنندگان  تامین 
این  در خصوص  ماهنامه  با  گفتگو  در 
جلسه و مشکالت پیش روی شرکت ها 
خاطرنشان کرد: طی جلسه ای که برگزار 
که  خواستیم  ها  شرکت  از  ما  شد 
مشکالتشان را با اداره تجهیزات پزشکی 
مطرح کنند و راهکارهای پیشنهادی را 
در  که  مشکالتی  از  یکی  دهند.   ارائه 
جلسه مطرح شد ثبت محصولشان بود 
که به علت کمبود نیروی انسانی وزارت 
بهداشت ثبت محصول زمان بر بوده و 
همچنین روابطی که اکنون حاکم است 
عنوان  به  بنده  نیست.   روشنی  روابط 
این  که  بود  این  پیشنهادم  انجمن  دبیر 
العجل  ضرب  صورت  به  نبایست  کار 
صورت میگرفت، بلکه باید به شرکت ها 
فرصت دو یا سه ماهه داده می شد که 
مدارک مورد نیاز را تهیه کنند. اما ظاهرا 
از  دستور  این  نیز  بهداشت  وزارت  به 
سوی ارگان ها و نهاد ها داده شده بود 
که این کار به سرعت اجرایی شود. از 
این رو خود آنها هم امکانات و پرسنل 
مورد نیاز را نتوانستند تهیه کنند و دچار 

مشکالت فراوانی شدند.  
از دیگر پیشنهاداتی که مطرح شد 
برون سپاری کارهای مربوط به این 
با  تا  بود  آن  با  مرتبط  مسائل  و  کد 
از وزارتخانه  نیروهای خارج  کمک 
بیشتری  سرعت  با  فرایند  این 
به  سالمت  اداره  که  گیرد  صورت 
عنوان ارگان موازی این که قبال این 
کار در اختیار آن ها بوده می تواند 
تا حد باالیی به سرعت بخشیدن به 

این فرایند کمک کند. 
به هر حال اگر این فرایند درست 
باالیی  حد  تا  بگیرد  صورت  اصولی  و 
می توان از ورود کاالی قاچاق به داخل 
کشور جلوگیری کرد و ما کامال با ایجاد 
کد رجیستری ایران موافق هستیم، فقط 
و  اجرایی شدن  نحوه  با  حاضر  درحال 

سرعت پایین انجام آن مشکل داریم.  
یک  واردات  برای  مثال  عنوان  به 
و  ثبت  فرایند  آزمایشگاهی،  یخچال 
ترخیص آن بیست و چهارساعت طول 
می کشید، ولی اکنون این پروسه تا یک 
انبار  این هزینه  هفته زمان گیر است و 
تحویل  و  است  داده  افزایش  را  داری 
کاال و محصوالت ما به مراکز پزشکی و 
آزمایشگاهی به مراتب با مشکل مواجه 
شده است. قطعا بعد ازما بیمارستان ها 
مشکل   به  مصرفی   مواد  تامین  برای 

برخواهند خورد. 
این  واقع  در  که  اینجاست  مشکل 
قبل  از  که  هایی  شرکت  برای  پروسه 
ایجاد  مشکل  است  درست  کارشان 
می کند و شرکت هایی که کار خالف 
به  باز  عمال  دهند  می  انجام  قانون 
کسانی  حتی  دهند.   می  ادامه  کارخود 
که به صورت درست و قانونی واردات 
انجام می دادند ترغیب می شوند که به 
دلیل موانعی که در مسیر قانونی وجود 

ما کامال با ایجاد کد رجیستری 
ایران موافق هستیم،  فقط 

درحال حاضر با نحوه اجرایی 
شدن و سرعت پایین انجام آن 

مشکل داریم
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فعالیت  قانونی  غیر  طریق  از  دارد 
قانونی  مسیر  اصل شرایط  در  کنند. 
از  بایست تسهیل شود که همه  می 

این طریق پیش روند. 
 از طرفی هم چون وزارت بهداشت 
و بازرگانی و گمرک از طریق اینترنت به 
هم وصل شده اند بسیار دیده شده  که با 
قطع شدن سیستم کارها با مشکل مواجه 
آید  می  پیش  که  سوالی  است.  شده 
این است وقتی سیستم اینترنتی  کشور 
دچارمشکل است، چرا برای انجام کارها 

سراغ سیستم اتوماسیون می رویم؟ 
سرویس  چون  که  داریم  انتظار  ما 
زیر  باید  داریم،  درستی  پزشکی 
ساخت ها و سازگاری های آن را هم 

درست کنیم.

این طرح از واردات موازی و 
همچنین از ورود کاالی قاچاق 
تا حد باالیی جلو گیری می کند

پیمان رییس فیروز مدیرعامل شرکت 
مدیره  هیات  عضو  و  داد  فرتاش 
دراین  ماهنامه  با  درگفتگو  نیز  انجمن 
خصوص اظهار داشت: طرح رجیستری 
محصوالت، طرحی است که در سراسر 
و  پذیرد  می  صورت  اکنون  هم  دنیا 
نیست.  وارد  طرح  این  به  ایرادی  هیچ 
مشکل ما در واقع نحوه ی اجرایی شدن 
پروسه،  این  انجام  سرعت  و  است  آن 
اصولی  و  درست  طرح  این  چنانچه 
صورت بگیرد امکان بهره وری بیشتری 

خواهیم داشت.  
مسووالن  افزود:  ادامه  در  وی   
انجام و  آمادگی  اجرایی درحال حاضر 
ندارند  را   IRC رفع مشکالت طرح کد 
تاخیر  به  با  مشکل  بروز  در صورت  و 
را  مشکالت  آن  انجام  پروسه  انداختن 

ضمن انجام حل می کنند. 

این عضو هیات مدیره انجمن با مثبت 
ارزیابی کردن این طرح گفت: درکل این 
طرح کار درستی است چنانچه درست و 
اصولی صورت بگیرد چرا که از واردات 
موازی و بیهوده و همچنین از ورود کاالی 
قاچاق تا حد باالیی جلو گیری می شود 
و اجرای آن بسیار درست است. پیشنهاد 
ما این است که با سهولت انجام کار و 
آموزش پرسنل و راهنمایی اشخاصی که 
در زمینه صادرات فعال هستند به انجام 

این طرح کمک کنند.  
چون  افزود:  ادامه  در  فیروز  رییس 
ارتباطات  تکنولوژی  و  ها  ساخت  زیر 
این طرح  اجرای سریع  با  نبوده  خوب 
شروع  فراوان  مشکالت  با  کار  تنها 
شدن  قطع  با  کار  انجام  ضمن  و  شده 
سیستم و ... مواجه شده ایم.  در گذشته 
کاالی مورد نیاز اعالم می شد و ما برای 
واردات و ترخیص کاال اقدام می کردیم 
طول  ساعت   24 نهایتا  ترخیص  این  و 
یک  تایید  برای  اکنون  اما  کشید.  می 
منتظر  که  است  روز  بیست  اصالحیه 
بیست روز  کارشناس گمرک هستیم و 
است که کانتینر ما در گمرک بندر عباس 
که  زیانی  تنها  اگربخواهیم  است.  مانده 
برای نگه داری این بار به ما وارد شده 

است را محاسبه کنیم، ده روز اول 
به صورت رایگان است، بعد از ده 
روز هزینه ای برای هر روز محاسبه 
روزی  ماه  یک  از  بعد  و  شود  می 
ماندن  برای  تومان  هزار  دویست 
ها  شرکت  از  گمرک  در  کانتینر 
هنگفتی  مبلغ  که  کنند  می  دریافت 
خواسته  امر  این  می شود.  محسوب 
کاال  قیمت  افزایش  باعث  ناخواسته  یا 
خواهد شد و همین موضوع بر دقت و 
صحت آزمایشگاه و تشخیص و درمان 

تاثیر منفی خواهد گذاشت. 
ما  که  انتظاری  گفت:  پایان  در  وی 
تعداد  افزایش  با  که  است  آن  داریم 
پرسنل اداره تجهیزات و با آوردن نیروی 
کار آمد، به سهولت و سرعت انجام کار 
این  اهمیت  اینکه  دلیل  به  کنند.  کمک 
کار به دلیل مرتبط بودن آن با جان مردم 
سعی در رفع این مشکالت داشته باشند.

*********
 گفتنی است در ادامه جلسه درخصوص 
نوین  های  فناوری  کنگره  برگزاری 
آزمایشگاهی امسال که برای چهارمین سال 
پیاپی برگزار می شود پرداخته شد. این کنگره 
که هفته اول آبان ماه  برگزار می شود، در این 
جلسه موضوعاتی چون نحوه دریافت غرفه 
موضوعات کارگاه های آموزشی محور های 
کنگره و دعوت سخنران ... مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.  
ازسوی  افطاری  ضیافت  با  درپایان 
درجلسه  حاضر  ازمهمانان  انجمن، 

پذیرایی به عمل آمد. 

انتظاری که ما داریم آن 
است که با افزایش تعداد 

پرسنل اداره تجهیزات و با 
آوردن نیروی کار آمد، به 

سهولت و سرعت انجام کار 
کمک کنند


