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نیز  آریا  تجهیز  ژن  شرکت  مدیرعامل  بهمنی،  کتایون 
واردات  ازقبیل   با مشکالتی  ما  یادآورشد:  دراین جلسه 
با ارز آزاد و کاهش میزان فروش روبرو هستیم. همچنین 
بانک های عامل، اطالع رسانی دقیق و شفافی در ارتباط با 

کارگزارها ندارند.
یکی  آنالیز،  سپهر  شرکت  مدیرعامل  بهشتی،  مهندس 
دیگر از حاضران این جلسه نیزعدم تخصیص ارز دولتی 
و  واردکننده  شرکت های  روی  پیش  مشکل  مهمترین  را 

تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی دانست.
ارجاعات به بخش های مختلف و عدم پذیرش مستندات 
با وجود پذیرش قوانین باالدستی، از مشکالت مطرح شده 

شهریار توکلی، مدیرعامل شرکت پرهام پژوهش بود.
علی غالمی مدیر عامل شرکت مهرشاد طب نیز از لغو 
آزمون مسئول فنی خود به دلیل عدم تطابق رشته تحصیلی 
با لیست اداره کل تجهیزات پزشکی، گالیه مند بود. وی 
در ادامه افزود: یکی از مسایلی که مشاهده شده است ثبت 
دو نمایندگی برای یک برند خارجی است که باید به آن 

حتما رسیدگی شود.
در  نیز  پالسما  گروه  عامل  مدیر  زاده،  طالب  محمود 
این گردهمایی گفت: نبود ارز تا مدتی برای کمپانی های 
از آن برخی شرکت ها  بعد  قابل توجیه است و  خارجی 
بدون ثبت نمایندگی، جنس وارد کشور کرده و به فروش 
مدیرعامل  گران،  دوات  مهندس  ادامه  در  رسانند.  می 
شرکت پارسا فن آزما خاطرنشان کرد: بیش از 8 ماه است 

که نتوانسته اند ارز دولتی دریافت کنند.
مایاطب  شرکت  عامل  مدیر  خواه،  فرزانه  محمد 
ثبت  بودن  زمانبر  و  سایرشرکتها  مشابه  مشکالت  نیز 
در  و  یادآورشد  را  فرایندها  این  بودن  بر  هزینه  و  کاال 
صادرکنندگان  اتحادیه  نماینده  مرآتی،  محمودرضا  ادامه، 

در نشست هم اندیشی شرکت های فعال تجهیزات آزمایشگاهی 
)تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده( که در شهریورماه امسال با 

مدیریت کمیته انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور 
برگزار شد، نمایندگان و مدیرعامالن این شرکت ها به بیان مشکالت 

و پیشنهادات خود پرداختند و مدتی بعد صورتجلسه  و بیانیه ای در 
17مهرماه نیز تنظیم شد.

 در ادامه  آنچه در این جلسه گذشت را با هم می خوانیم. 

پای درد دل مدیران شرکت های آزمایشگاهی نشستیم
مهندس فرامرز ملک آسا، مدیرعامل شرکت آریا فرد آزما، 
مشکالت نبود امکان برقراری ارتباط با مسئوالن و کارشناسان 
و  عامل  بانک های  سازی  شفاف  عدم  تجهیزات،  کل  اداره 
با کارگزارها، عدم تخصیص  ارتباط  اطالع رسانی دقیق در 
ارز دولتی، عدم شفاف سازی پروسه ترخیص کاالی گمرکی 
و زمان بر بودن این فرایند و عدم بازسازی زیرساخت ها با 
توجه به ایجاد یکپارچگی را عنوان کرد.  ملک آسا در ادامه 
بانک مرکزی  از مسئوالن  با حضور یکی  بهتر است  افزود: 
ترتیب  موجود، جلسه ای  مطرح سازی مشکالت  منظور  به 

داده شود.

پنـــل ماهرویدادها و گزارش ها
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ارائه  گفت:  و  کرد  نارضایتی  ابراز  کاالها،  از  بسیاری 
تمامی  امضای  با  تشکل ها  و  انجمن ها  توسط  بیانیه ای 
شرکت ها و ارجاع آن به تمامی مراجع تصمیم گیرنده و 

دارای نقش در این حوزه الزامی است.
اعتباری  بی  آن  دنبال  به  که  دولتی  ارز  »تخصیص 
نهایتا  شرکت ها، ارسال کاالها به شکل ناقص و مازاد و 
کاهش فروش را سبب می شود« نیز از زبان آقای وحید 

رزاقی، مدیرمالی شرکت پیشروتشخیص بیان شد.
دوره ای  صورت  به  اندیشی  هم  نشست های  برگزاری 
و تنظیم یک بیانیه و ارسال آن برای شرکت ها، همچنین 
راهگشایی  و  رفع  منظور  به  مزینانی  مهندس  از  دعوت 
مشکل تخصیص ارز، پیشنهاد مریم ایران نژاد، مدیرعامل 

شرکت پاد گستر آزما در این جلسه بود. 
امین  ظهیرگستر  شرکت  مدیرعامل  اسدی،  ابراهیم 
را  ها  شرکت  برسرراه  موجود  چالش های  درخصوص 
مشکل عدم امکان انتصاب مدیرعامل به سمت مسئول فنی 
برای شرکت خود و دیگر شرکت ها را مطرح کرد و افزود: 
قانون جدید اداره کل تجهیزات پزشکی مبنی بر سطح بندی 
محصوالتی که NBI 2 تا 8 درجه دارند، باعث شده است 
که با توجه به ثبت قبلی، امکان بارگزاری فاکتورها و معرفی 
 IVD آن بعنوان نماینده خود وجود نداشته باشد. وی نبود
و برچسب اصالت برای یکسری محصوالت را از دیگر 

مشکالت حوزه علوم ازمایشگاهی مطرح کرد. 

متاسفانه  گفت:  کشور  پزشکی  تجهیزات 
بی پایه  قوانین  تدوین  بهداشت در  وزارت 
مباحث  برای  است.  کرده  ایجاد  مشکالتی 
ایران هنوز تعریف مشخص  تولید ساخت 
دستورالعمل  و  است  نشده  بیان  درستی  و 

مشخصی نیز وجود ندارد. 
سازمان های  دخالت  به  اشاره  با  وی 
علت  به  رقابت  زدن  برهم  و  دولتی 
ما  گفت:   رابطه ای  و  سیاسی  نفوذهای 
نگران سلیقه ای عمل کردن در روال صدور 
کارشناس ها  دوره ای  تعویض  مجوزها، 
با  کارشناس  هر  نظارت  و  قوانین  تغییر  و 
نیز  آن ها  علت  و  هستیم  پیشین  کارشناس 
مشخص نیست. مراتی در ادامه گفت: تمام 

شرکت ها مشکالت ارز دولتی را عنوان کردند ولی مشکالت 
مربوط به مناقصات و خریدهای تجمیعی از جمله فاش شدن 
قیمت مناقصه و تبانی هایی که صورت می گیرد و همچنین 
باید  نیز  را  مدارک  و  اسناد  بارگزاری  به  مربوط  مشکالت 
جدی گرفت. نماینده اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی 
 IRC کشور همچنین درخصوص مشکالت مربوط به دریافت
تصریح کرد: »دریافت IRC برای قطعه چه موضوعیتی دارد؟«.

مهندس وحید اسکویی، مدیرعامل کیمیا ژن پژوه پارس 
تجهیزات  تمامی  گفت:  جلسه  این  حاضران  دیگر  از 
اداره کل تجهیزات  آزمایشگاهی جنرال در زمان مدیرسابق 
پزشکی کشور، ازسیستم تایید و کنترل کیفی خارج شدند.
نظارت  هیچ  بدون  تهران  حومه  در  انکوباتور  نمونه  برای 
فنی و کنترل کیفی، ساخته شده است. وی همچنین افزود: 
این اتفاق به منزله تشویق شرکت های تولیدکننده تجهیزات 

آزمایشگاهی به جهت دور زدن قوانین قلمداد می شود. 
 وی در ادامه به ثبت دو نمایندگی برای یک برند تاکید 
کرد و گفت: برای حل این مشکالت، پیشنهاد می کنم یک 
تشکل خصوصی واحد جهت نظارت بر عملکرد اداره کل 
تجهیزات پزشکی ایجاد شود. این مهم به علت حذف واسطه 
گری ها و رعایت قانون و مقررات مورد توجه است. اسکویی 
در پایان خواستار ایجاد یک نظام یکپارچه برای آموزش هرچه 

بهتر و بیشترمتخصصان تجهیزات پزشکی نیز شد.
عدم  از  پارسیان،  نگین  نویان  مدیرعامل  محمد صالحی   
شدن  منقضی  و  کووید-19  دلیل  به  آزمایشگاه ها  فعالیت 

مهندس نیلوفر حسن



 مهر 99 16
 شماره 177

2- سوبسید ارز ۴2۰۰ تومانی ارایه شده به کلیه اقالم 
آزمایشگاهی برای خرید کیت های تشخیصی را به صورت 
مستقیم به سطح مصرف )آزمایشگاه های تشخیص طبی( 
در قالب افزایش سهم پوشش بیمه های درمانی و تکمیلی 
تامین  از  ناشی  قیمت  افزایش  که  نحوی  به  دهید  انتقال 
کاال با ارز متقاضی، جبران شود. همچنین در کنار پیشنهاد 
قالب  در  سوبسید  این  که  دارد  وجود  امکان  این  فوق 
بخشودگی های مالیاتی و نظیر آن و یا به شکل دیگری که 

مقامات ذیصالح به مصلحت بدانند اعمال شود.
۳- پیشنهاد می شود انجام پروسه ترخیص در خصوص 
ارز،  تخصیص  انتظار  و  گمرکات  در  شده  دپو  کاالهای 
این  ممکن  زمان  حداقل  در  که  نحوی  به  شود  تسهیل 
مصرف  بازار  به  و  ترخیص  کشور  گمرکات  از  کاالها 

آزمایشگاهی ارسال شود.
۴- در گمرک جمهوری اسالمی ایران الین سبز ترخیص 
ترین  کوتاه  در  تا  شود  ایجاد  پزشکی  آزمایشگاهی  اقالم 
از گمرکات کشور علی الخصوص  اقالم  این  زمان ممکن 
گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( با حداقل تشریفات اداری 

ترخیص شوند.

پاسخ دهی  مکانیزم صحیح  وجود  عدم  به  توجه  با   -۵
بانک  در  آزمایشگاهی  اقالم  تامین کننده  شرکت های  به 
مربوطه  ارگان های  و  از وزارت صنعت و معدن  مرکزی، 
کتبا درخواست می شود تا حداکثر زمان الزم برای مشخص 
شدن وضعیت ثبت سفارشات را تعیین نمایند تا مشخص 
شود از زمان ثبت درخواست توسط شرکت ها، تا دریافت 
کد تخصیص که از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی تایید 
و به بانک مرکزی ارسال می شود، چه میزان زمان باید سپری 
شود. این امر موجب خواهد شد تا شرکت های تامین کننده 

واردکنندگان به صورت گسترده ارز خود را از 
صادرکنندگان دریافت کنند

رئیس  بحرالعلومیان  امیرحسین  مهندس  گفته  به 
و  کشور  پزشکی  تجهیزات  متخصصین  انجمن  کمیته 
درحوزه  فعال  شرکت های  اندیشی  هم  جلسه  مدیر 
تجهیزات آزمایشگاهی، درخصوص پیگیري این مشکالت، 
متخصصین،  انجمن  دفتر  در  نشست  این  برگزاری  از  پس 
بانک  کل  رئیس  بهداشت،  وزیر  به  و  شد  تنظیم  بیانیه ای 
مرکزی و رئیس کل گمرگ جمهوری اسالمی ارسال شد. 
بهداشت)سازمان  وزارت  مسئوالن  با  انجمن  مدیره  هیئت 
غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکي(، مسوؤالن ارزي 
نامه  و  داشتند  مجلس جلساتی  نمایندگان  و  مرکزي  بانک 
نگاري هاي متعددي به عمل آوردند. از این رو نهایتا منجر 
به  آنان  و  شد  شرکت ها  براي  مفید  تصمیماتي  اخذ  به 

درخواست های ارزي خود تا حدودی نزدیک شدند.
گفتنی است دربیانیه مذکور پیشنهاداتی از سوی تأمین کنندگان 

تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی پزشکی مطرح شد: 
1- همانطور که مستحضر هستید منابع ارزی که دولت در 
خرید اقالم خارجی آزمایشگاهی و تشخیصی به شرکت های 
تامین کننده آزمایشگاهی در سال 1۳99، تخصیص داده بسیار 
محدود است. به گونه ای که این امر و شیوع ویروس کرونا 
و  آزمایشگاهی  جامعه  درصدی   1۵ شدن  کوچک  موجب 
این صنف شده  از ۵۰درصدی حجم معامالت  کاهش بیش 
صدمات  از  جلوگیری  جهت  می شود  پیشنهاد  لذا  است. 
به اقالم  با حذف تخصیص ارز دولتی  به این صنف،  بیشتر 
آزمایشگاهی و امکان استفاده از ارز متقاضی موافقت کنید تا 
انتقال ارز و واردات به صورت برات  ثبت سفارشات بدون 
باشد و شرکت های تامین کننده، از ارز بازار آزاد استفاده کنند.
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پیشرفته  آزمایشگاهی  تجهیزات  شرکت  مدیرعامل 
پردیسان در ادامه گفت: همچنین وارد کنندگان می توانند 
عالوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از 
گسترده  نحو  به  تهاتر  شکل  به  صادرکنندگان  ارز  محل 
که  متقاضی  ارز  محل  از  واردات  همچنین  کنند.  تأمین 
با  می شود،  تأمین  دیگر،  اشخاص  یا  کننده  وارد  توسط 
ثبت سفارش نزد وزارت صمت امکان پذیر خواهد بود. 
واردات ماشین آالت و مواد اولیه، موضوع سرمایه گذاری 
ارزی  منابع  محل  از  سفارش  ثبت  طریق  از  نیز  خارجی 
سرمایه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و 

کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام پذیر خواهد بود.
جلسه  در  که  است  آن  از  حاکی  خبرها  گفت:  وی 
مکلف  نفت  وزارت  دولت،  اقتصادی  هماهنگی  ستاد 
با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت،  شد 
جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی و سازمان برنامه و بودجه، نسبت 
به تدوین مقررات الزام برای تهاتر نفت با کاالهای اساسی 

و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام کند.

راه اندازی سامانه شکایت ارزی و بانکی
عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی 
در مطرح کردن خبردیگری، راه اندازی سامانه شکایت ارزی 
و بانکی را هدف قرار داد که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، 
پیش از این پاسخگویی و پیگیری درخواست ها و انتقادات 
انجام  مرکزی  بانک  در  مختلف  ادارات  طریق  از  مردمی، 
می شد اما اکنون این امر از  طریق »سامانه ارتباطات مردمی 

بانک مرکزی« صورت می گیرد.

در خصوص زمان تخصیص ارز سردرگم نباشند. الزم به ذکر 
است این زمان در حال حاضر در خصوص ثبت سفارشات 
کاالهای گروه دو با ارز نیمایی ۳۰ روزه است؛ ولی هیچ زمان 
مشخصی از سوی بانک مرکزی در خصوص زمان تخصیص 
ارز ۴2۰۰ تومانی کاالهای حیاتی آزمایشگاهی در گروه کاالیی 

یک ارایه نشده است.
۶- ارایه روش شفاف و بدون هیچگونه ابهام در خصوص 
سفارشات  ثبت  لیست  ارسال  و  ایجاد  گیری،  شکل  نحوه 
شرکت های متقاضی از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی به 

بانک مرکزی در شش ماهه دوم سال 1۳99.
اداره  محترم  کارشناسان  تخصصی  برگزاری جلسات   -۷
نمایندگان  و  پزشکی  تجهیزات  متخصصین  انجمن  با  کل 
شرکت های تامین کننده تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی 
پزشکی به جهت پاسخگویی هر چه سریع تر در خصوص 

نحوه تخصیص ارز به تامین کنندگان این حوزه.

مهندس بحرالعلومیان در ادامه  افزود: نتیجه این پیگیري ها 
بزرگترین  از  یکي  که  است  شده  منتشر  نیز  اخبار  در 
طریق  از  شرکت ها  ارزي  مشکالت  حل   آن  دستاوردهاي 

اصالح قوانین ارزي بانک مرکزي است.
ستاد  جلسه  در  نمونه،  برای  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
االسالم حسن  به ریاست حجت  اقتصادی دولت  هماهنگی 
حوزه  در  ویژه  تصمیمات  اتخاذ  با  جمهور  رئیس  روحانی، 
تجارت خارجی و مسائل ارزی مرتبط با آن، تسهیالت بیشتری 
برای تشویق صادرات و استفاده از منابع ارزی جهت تأمین ارز 

مورد نیاز واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی ایجاد شد.
بر اساس این تصمیمات، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
یافت  مأموریت  کشور،  خارجی  تجارت  مسئول  عنوان  به 
ثبت  مدیریت  به  نسبت  کاالیی  بندی  اولویت  اساس  بر  که 

سفارش اقدام کند.


