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قیمت گذاری و قیمت های ارشادی منتشر شده 
و  قیمت گذاری  درباره  چنگیزی  گالره  مهندس 
قیمت های ارشادی خاطرنشان کرد: در گذشته برای 
قیمت  قلم،  دو  یکی  بجز  آزمایشگاهی  تجهیزات 
و  نداشتیم  کل  اداره  سایت  در  شده  منتشر  مصوب 
شرکت ها،  که  می کنم  یادآوری  را  نکته  این  اکنون 
کنند؛  اظهار  دوباره  را  خود  نظر  مورد  قیمت های 

ارز دولتی  اولویت یک، که  آزمایشگاهی  اقالم  زیرا 
می گیرند باید با قیمتی مشخص و بر اساس قوانین و 

دستورالعمل ها قیمت گذاری شوند. 
در  شده  منتشر  قیمت های  افزود:  همچنین  وی 
می توانند  شرکت ها،  و  قیمت هاست  سقف  سایت، 

فروششان را با این قیمت ها انجام ندهند.
ادامه صحبت های چنگیزی  شهبازی در  مهندس 
به ثبت هرگونه اعتراض شرکت ها نسبت به سقف 
قیمت های ارشادی روی کارتابل اشاره کرد و گفت: 
این موضوع صورت جلسه ای را  برای  ما قرار است 
افزود:  وی  کنیم.  آماده  صفوی  مهندس  حضور  با 
کارمزدها در ضرایب جدید دیده شده است، بنابراین 
با توجه به اسناد، مدارک گمرک، ترخیص، بازرگانی، 
وزارت بهداشت و همه هزینه هایی که متقبل شده اید، 
ما قیمت های پذیرفته پیشنهادی شما را جایگزین این 
همان  نکنید  اعتراض  اگر  کرد.  خواهیم  قیمت ها 

قیمت برایتان تایید می شود.
مهندس گلباز که به تازگی عهده دار سمِت سرپرست 
اداره تجهیزات و فراورده های آزمایشگاهی اداره کل 

در هم اندیشی قیمت گذاری و برچسب گذاری کاالهای آزمایشگاهی مطرح شد: 

ثبت هرگونه اعتراض شرکت ها 
نسبت به سقف قیمت های ارشادی

نیلوفرحسن، کارشناس تجهیزات پزشکی

هرساله انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاه های پزشکی، جلسه پرسش و پاسخی راجع به نحوه 
قیمت گذاری و برچسب گذاری کاالهای آزمایشگاهی و کاربری سامانه توزیع اداره کل تجهیزات پزشکی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی برگزار می کند. جلسه هم اندیشی امسال، با حضور مهندس »سپیده گلباز« سرپرست اداره تجهیزات و فراورده های 
آزمایشگاهی، مهندس »روح  اله مزینانی« معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات 

پزشکی در بانک مرکزی و گمرک، مهندس »رزا مختاری« رئیس اداره نظارت بر تولید، مهندس »گالره چنگیزی« کارشناس اداره نظارت 
و ارزیابی، مهندس »رویا شهبازی« رئیس اداره فناوری و نماینده شرکت های آزمایشگاهی و همچنین نمایندگان شرکت های تولیدی و 

تامین کننده آزمایشگاهی،  در31 شهریورماه برپا شد که 4 ساعت نیز به طول انجامید.

پنل ماه
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اینکه  بر  تاکید  با  است  شده  کشور  پزشکی  تجهیزات 
هیچ کدام از کاالها تاکنون مشمول قیمت گذاری نبوده اند 
گفت: تصمیم گیری درباره اعالم قیمت های ارشادی هنوز 

تصویب نشده است و احتیاج به بازنگری دارد.
از  یکسری  کرد:  تصریح  ادامه  در  شهبازی  مهندس 
ضرایب آزمایشگاهی ها و مصرفی های آزمایشگاهی، هنوز 
در  شدن  مشخص  محض  به  که  است  نشده  مشخص 
فرمول محاسبه قرار می گیرد. می توانیم فرمول را در اختیار 
شرکت ها قرار دهیم که در این مرحله نیز دو هفته فرصت 

اعتراض وجود دارد.
فروش نقدی

در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شهبازی  مهندس 
نکرده اند  ذکر  را  نقدی  فروش  قیمت  گذاری ها،  قیمت 
و منجر به افزایش قیمت شده است گفت: تا جایی که 
شده  دیده  ضرایب  در  نقدی  قیمت  بحث  دارم  اطالع 
کارتابل شرکت ها  قیمت های  در  فعال  که  چیزی  است. 
می بینیم این است که عمدتا از قیمت های کنونی فروش 
باالتر بود. قیمت های اعالم شده در کارتابل ها، حداقل 
قیمت  دیده ایم که شاید  را کمتر  آزمایشگاهی  در کیت 

اعالمی ما از قیمت فروش شرکت ها کمتر باشد. 
چارچوب  و  ضوابط  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  وی 
فرم هایی که در اختیار شما گذاشته ایم که برای کاالهای 
این  است،  اولیه  مواد  ورود  و  دستگاه  مصرفی،  وارداتی 
نکته حائز اهمیت است که وقتی تولیدکنندگان مقداری از 
مواد اولیه را وارد می کنند، هر هزینه ای که برای ورود مواد 
اولیه کرده اند، مشکلی ندارد و اداره کل پرداخت می کند. 

وی درخصوص مسایل گمرگی گفت: بابت هر باری 
که وارد گمرک می شود موظف هستید که فرم را پر کنید. 
قرار  پایه  لیست  در  و  می شود  مصوب  که  آن هایی 
می گیرد با ضرایبی که از محاسبات مدارک شما به دست 
قیمت گذاری  اتوماتیک  جدید  نرم افزار  در  می آوریم، 
می شود. برای آن هایی که جزو اولویت دو هستند و ارز 
چارچوب  این  در  خودشان  باید  نیز،  می گیرند  نیمایی 

قیمت گذاری کنند. 
در  کل  اداره  است  ممکن  اینکه  به  اشاره  با  شهبازی 
بارگزاری قیمت ها روی سایت تاخیر داشته باشد گفت: 
در چنین مواقعی که مجبورید جنستان را بفروشید، اگر 
یک درصد قیمتی که در این دو ماه می فروشید بیشتر از 
قیمت مصوب ما در سایت بود، به شرط قرار داشتن در 
این چارچوب و ضوابط در برابر شکایت احتمالی اداره 
نظارت از شرکتتان از طریق دانشگاه ها، اداره کل از شما 
حمایت می کند. اما اگر خارج از این چارچوب و ضوابط 

باشد، نامه شما به تعزیرات ارجاع داده می شود. 

سایر هزینه های بانکی واردات
درباره  حضار  از  یکی  سوال  به  پاسخ  در  چنگیزی 
شده  داده  تخصصی  ارز  و  هرماهه  قیمت های  تغییر 
زمان های  در  شرکت ها  مدارک  ما  کرد:  بیان  بانک ها 
که  نوسانی  همچنین  گذشته،  سال  یک  در  گوناگون 
ارسال و حواله  برای  بانک های داخلی  بانک مرکزی و 
به  گزینه ای  کنیم.  می  بررسی  گرفته اند  نظر  در  پول ها 
نام سایر هزینه های بانکی واردات در نرم افزار کاالهای 
آزمایشگاهی اولویت یک، قرار دارد که واحدهای پولی 

آپدیت شده را در نظر گرفته است.



 مهر 98 12
   شماره 165

کاال با هزینه  و قیمت واقعی ارائه شود
مهندس روح اله مزینانی در خصوص افزایش قیمت 
کمیسیون  و  بازار  تنظیم  ستاد  در  کرد:  خاطرنشان  کاال 
بحث  باره  این  در  و  داشته  ای  جلسه  قیمت گذاری، 
شده است. بحث این است قیمتی که افزایش می یابد تا 
۶درصد را بانک مرکزی می دهد و آن ۶درصد هم چون 
در ثبت سفارش جدا می دهد، شاید شما از آن صرف نظر 
کنید. چنین مشکالتی ازاین قبیل حتی اینکه باید با ارز 

آزاد تحویل بدهید را نیز پیش بینی کرده ایم. 
وقتی  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  چنگیزی  مهندس 
بانک مرکزی یوآن می دهد ۶درصد ارز دولتی می دهد و 
۱۰درصد دیگر را باید به صورت آزاد از صرافی ها تهیه 
پول  و  بزنید  نامه  شرکتان  سربرگ  در  شما  گفت:  کرد، 
پرداختی را که بابت ارزی که آزاد تهیه کرده اید بنویسید. 
می شود،  صادر  حواله  چون  نیز  دستگاه ها  در خصوص 
و  کیت ها  درباره  داد.  حواله  دانشگاه  به  می توان  هربار 

مصوب  است  قرار  چون  نیز  آزمایشگاهی  مصرفی های 
شود و برود روی سایت، اینگونه نیست.

مهندس گلباز همچنین در این جلسه تصریح کرد: 
اگر  که  نیست  این  مانع  ارشادی،  قیمت های  این سقف 
زیر این قیمت، فاکتور فروش صادر کنید مشکلی از نظر 

ضوابط وجود داشته باشد. 
مهندس شهبازی در خصوص مساله مطرح شده یکی 
از حضار درباره مشکالت موجود  در سامانه توزیع از 
دوباره  بارگذاری  امکان   عدم  بارگذاری،  زمان  قبیل 
صفر،  مبلغ  کردن  وارد  ویرایش،  مرجوعی،  کاالی 
بارگذاری  برای  سیستم  بودن  کاربره  تک   و  تخفیف 
اظهار کرد: به دلیل نداشتن امکانات خوب، مجبور شدیم 
در بازه زمانی کمی بارگذاری را فعال کنیم. در خصوص 
مرجوعی ضایعات و برگشت از فروش، فرایند دیده شده 
و سامانه آماده است اما باید مصوب شود تا به اجرا در 
بیاید و فعال شود. این که چرا امکان ویرایش در سامانه 
نیست  و حذف فقط برای دو هفته فعال است، باید بگویم 
درمانی  مراکز  و  پزشکی  موسسات  به  بخشنامه ای  که 
داشتیم که اگر طی دو هفته، سندی که به آن ها تحویل 
شده است تایید یا برگشت نداشته باشند به منزله پذیرش 
بزنند.  تلقی می شود و فقط می توانند آن را عودت  کاال 
برای وارد کردن مبلغ صفر، تخفیف عددی و ریالی در 
سیستم چیزی را در نظر نگرفته ایم، اما می توانید سرجمع 

روی تمام کاالها آن را لحاظ کنید.  
وی در ادامه گفت: درباره دو کاربره و چند کاربره بودن 
دسترسی به سامانه، باید گفت کاهش شما از انبار مجازی 
به صورت یک کاربره و یک بار است؛ یعنی اگر در دو 
لحاظ  بار  دو  سیستم  شود،  انجام  کار  این  متوالی  دقیقه 
می کند اما اگر یک بار همزمان دو کاربر ثبت را بزنند کدام 
یکی را کم کند؟ پیش از این سیستم چند کاربره بود اما 
خطاهای زیادی از سمت شرکت ها داشتیم که مجبورمان 

می کرد بسیاری از اسناد را برگردانیم. 
درخصوص  ادامه  در  همچنین  مزینانی  مهندس 
آزمایشگاهی  اداره  افزود:  ارز  تخصیص  سیاست گذاری 
از  پس  که  می کند  ابالغ  شما  به  را  سیاست  یک سری 
دریافت سیاست، ثبت سفارش انجام می شود و سپس آماده 
تخصیص ارزی است. در این مرحله است که با مراجعه به 
بانک عامل خود می توانید ارز را دریافت کنید؛ به اینصورت 
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که فیش گذاشته می شود و بانک مرکزی تخصیص می دهد. 
اگر ارز نیمایی باشد در نرم افزار درخواست می دهید و خرید 
می کنید؛ اگر ارز غیر نیمایی و نرخ رسمی باشد نیز بانک 
مرکزی تا 98/۶/۱ ارزهایی که داشت مانند یوآن، روپیه و 
و  می کرد  فیلتر  روتین  به صورت  را  دسترس  در  ارزهای 
تماما ارز را تخصیص می داد. سال گذشته پیش از راه اندازی 
نرم افزار،  براساس تعرفه ها مجوز و تخصیص ارز را می دادند، 
تالش بسیاری کردیم تا توانستیم از تعرفه مستقل شویم و 
براساس IRC، ثبت سفارش ها را اولویت بندی کنیم. پس از 
اولویت بندی ثبت سفارش،  معلوم شد اگر ۱۰۰ تا IRC دارد 
خالص  دوباره  می داشت،  اولویت دو  مورد  یک  اگر  حتی 
این  با  بگیرد.  ارز  می توانست  اولویت یک  بعد  و  می شد 
روش، جلوی دریافت ارز با نام وزارت بهداشت را گرفتیم.

سیستم برخط
ما از بانک مرکزی خواهش کردیم که سیستم برخطی 
اریه کند که تمامی ثبت سفارش هایی که در نوبت است 
را به صورت روزانه به ما بدهد، تا زمانی که مشکل حل 
نشده ما مکاتبه می کنیم که پرداخت این ارزها انجام شود. 
بنابراین به واسطه اینکه نرم افزار ارتباطی به بانک مرکزی 
انجام نشده، کارمان دچار وقفه شده است. در عین حال 
تا به امروز فیش ارزی برای  افرادی که  باید فرم ثبت نام 
ارزهای در دسترس دارند و ما فایل را در بانک مرکزی 
می گیریم، موجود باشد. گاهی این فرم در فهرست بانک 
مرکزی نیست و شاید جا بمانید؛ زیرا سامانه جامع تجارت 
و سامانه اداره کل با هم یکپارچه نیستند و وقتی اطالعات 
از ثبت سفارش ها موجود  به دست ما می رسد یکسری 
نیست. در واقع کم بودن ارز های در دسترس به دلیل وجود 
این مشکالت نرم افزاری و قرارگرفتن این نوع ارزها در 
این پروسه است. ما باز پیگیری می کنیم که به صورت به 

روز آنهایی را که در نوبتند بدهند.
همچنین حدود یک ماه است که بانک مرکزی از ارزهای 
محدود مانند یورو، درهم امارات و  روبل روسیه حداقل به 
وزارتخانه ما سهمیه ای نداده است. اگر می توانید با ارزهای 
در دسترس، کار را انجام دهید و اگر بانک مرکزی نیز نتواند 
سیستمی که می خواهیم را در اختیارمان بگذارد، می کوشیم 

فهرست ها را ارسال کنیم تا به موقع ارز تخصیص یابد.

سیستم پیام
سیستم پیام نیز راه دیگر اطالع رسانی از وجود ارز است. 
از وجود یورو در بانک مرکزی خبر می دهد که بالفاصه 
کد  این  از  که  می شود  اعالم  شرکت ها  به  پیام  قالب  در 
می توانید استفاده کنید. مشکل این سیستم این است که دیر 

متوجه می شویم و درظرف دو روز، ارز تمام شده است.

اجناس یخچالی 
اداره  که چرا  این سوال  به  پاسخ  در  مزینانی  مهندس 
کل اجازه ترخیص اجناس یخچالی را نداده است گفت: 
ترخیص با حداقل اسناد را سال گذشته انجام می دادیم و 
خیلی هم به ما کمک کرد. در صنایع دیگر شاید طرف ارز 
گرفته و کاال نیاورده است اما در این صنعت خیلی ها کاال 

آورده اند و هنوز ارز نگرفته اند. 
بخشنامه  بانک مرکزی مبنی بر این بود که شرکت ها با 
اعتبار خود خرید اعتباری کنند و کاال وارد کشور شود. با 
این شرط که بانک مرکزی و دولت می پذیرد که تا شش ماه 
پس از ترخیص، با نرخ روز ترخیص، ارز را به تامین کننده 
را  آن  شرکت ها  اما  نپذیرفت،  مرکزی   بانک  بدهد.  کاال 
پذیرفتند. بانک مرکزی می گوید ریال این مابه تفاوت را از 
کجا پرداخت کنم؟ ما نامه ای با امضای آقای وزیر به بانک 
اجرایی  این را دوباره  مرکزی و وزارت صمت زدیم که 
در  و  کنند  اصالح  خواسته  را  این  صمت  وزارت  کنند. 
نرم افزار بیاورند و بانک مرکزی طرح و حل این مسئله آن 

را در دستورکار قرار داده است.


