
 

 

 
 بسمه تعالی

 "تولید،پشتیبانی اه و مانع زدائی اه سال "

 گیرندگان:

 حضرت آیت الله العظمی  خامنه ای  مقام معظم رهبری 

 جناب آاقی آاق محمدی، معاونت محترم دفتر ربرسی اهی اقتصادی مقام معظم رهبری 

ئی، ریاست محترم  مهندس  جناب آاقی  بازرسی مقام معظم رهبری دفتر  فدا

 شورای اسالمیمجلس 

 جناب آاقی دکتر اقلیباف، ریاست محترم دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی

شت و ردمان مجلس شورای اسالمی ، ریاست محترم کمیسیون بهدا  جناب آاقی دکتر شهریاری

 مجلس شورای اسالمی صنعت ومعدن یسیونکم  محترم  استیر ،اتالرپشتی جناب آاقی دکتر اکبری 

 ارباهیمی، ریاست محترم کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسالمی جناب آاقی دکتر پور

شت و ردمان مجلس شورای اسالمی  جناب آاقی دکتر میرمحمدی، ریاست محترم کمیته تجهیزات زپشکی کمیسیون بهدا

 مجلس شورای اسالمی دیجهش ورونق تول  هژیو ونی س ی کم محترم   استیر جناب آاقی دکتر حسینی،

 ی،ریاست محترم مرکز ژپوهش اهی مجلس شورای اسالمیجناب آاقی دکتر زاکان 

 سازمان تعزیرات حکومتی

 جناب آاقی مهندس اسفنانی، مدری کل  محترم تعزریات حکومتی شهر تهران

 جناب آاقی دکتر لشگری، مدری کل محترم حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تعزریات حکومتی

یی،  ر جناب آاقی دکتر خدا
م

ت یاست محترم 
ج

 یحکومت  اتریتعز یمع تخلفات زپشک 

 سازمان بازرسی کل کشور

 جناب آاقی  مهندس شکر بیگی، معاونت محترم نظارت و بازرسی  امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور

،  معاونت محترم نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور رب انصاری  جناب آاقی حجت االسالم ع

 اقی مهندس مخلص االئمه ، معاونت محترم ربانمه رزیی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشورجناب آ

 جناب آاقی میرمحمدی، بازرس کل محترم امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور
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شت و ردمان سازمان بازرسی کل کشور قت، سربازرس محترم امور بهدا  جناب آاقی دکتر صدا

 تر احمدی  خطیر،مدری کل محترم دفتر ربانمه رزیی و بودجه سازمان بازرسی کل کشورجناب آاقی دک 

 دولت دوازدهم

 جناب آاقی دکتر روحانی، مقام محترم ریاست جمهور دوره دوازدهم

 جناب آاقی دکتر رحمانی فضلی، مقام محترم وزارت کشور

شت، ردمان و آموز  ش زپشکیجناب آاقی دکتر نمکی، مقام محترم وزارت بهدا

 محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت مقام، رزم حسینیجناب آاقی دکتر 

 جناب آاقی دکتر شاهن ساز، ریاست محترم سازمان غذا و دارو

 کنندگان و تولیدکنندگانجناب آاقی دکتر اتبش، معاون محترم وزری صمت و رئیس هیات مدریه و مدریعامل سازمان حمایت مصرف 

 نتخب(دولت سیزدهم)دولت م

 جناب آاقی دکتر رئیسی، مقام محترم ریاست جمهور منتخب دوره سیزدهم

 جناب آاقی  مهندس نیکزاد، ریاست محترم ستاد انتخاباتی  آاقی دکتر رئیسی

 جناب آاقی دکتر عین الهی ، ریاست محترم کمیته سالمت ستاد جناب آاقی دکتر رئیسی

 هبردی دارو و تجهیزات زپشکیجناب آاقی دکتر دهقانی، دبیر محترم شورای را 

ری  دارو و تجهیزات زپشکی  جناب آاقی دکتر قناعتی، دبیر محترم شورای سیاست گذا

 اتاق  بازرگانی ایران و تهران

 جناب آاقی مهندس شافعی، ریاست محترم  ااتق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اریان

، ریاست محترم ااتق با  زرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی  تهرانجناب آاقی  مهندس خوانساری

رب، ریاست محترم کمیسون اقتصاد سالمت ااتق بازرگانی، صنایع ،معادن  و کشاورزی تهران  جناب آاقی دکتر نجفی ع

 اصنافاتاق  

 مهندس نوده فرااهنی ریاست محترم ااتق اصناف تهرانجناب آاقی 
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 گان مطالبات معوق تولیدکنند موضوع تخصصی بیانیه 

 ، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و داروییپزشکی و ملزومات انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات

 15/04/1400مورخ 

 شرح مطلب:

     تسویه خریدهای نسیه بیش از سال های قبل بر خرید نقدی پیشی گرفت و ، 1393 با شروع طرح تحول سالمت از سال   

گرفت و به پرداخت های مدت دار نزدیک شد. در ابتدای امر مقرر بیشتری فاصله  نسبت به قبل، حساب ها از شکل پرداخت نقدی

روزه فاصله گرفته شد و به 15روزه تسویه گردد. به تدریج از پرداخت های نقد و  15ها نقد و یا حداکثر  تپرداخ ،گردیده بود

هیأت تأیید و  21/08/81ی که طبق مصوبه جلسه مورخ یهاخیرپرداخت های چندماهه و چندساله تغییر یافت. اعمال محاسبه تأ

مجلس شورای اسالمی(  82قانون نظام صنفی)مصوب اسفند سال  70تصویب قیمت ها در خصوص آئین نامه اجرایی تبصره ماده 

مورد پرداخت قرار  اضافه شود، یا اضافه نشد، یا بر روی فاکتورها، در لحظه پرداخت، می بایست د به ازاء هر ماه دیرکرددرص 5/1

 نگرفت و یا با اخذ تخفیف در زمان تسویه از تولیدکننده مواجه شد.

بدیهی است وارد بازار شد و به سرفصل های حسابداری تأمین کنندگان اضافه شد!  1397پرداخت اوراق و اسناد خزانه نیز از سال   

مواد اولیه، اکثر هزینه های جاری از جمله: حقوق و دستمزد، خرید اوراق در شرایطی که تولیدکننده می بایست،  پرداخت تماما  

، کمکی به هدایت نقدینگی و سرمایه ... را به صورت نقد پرداخت کند، دموراژ و ...، مالیات فصلی، مالیات ارزش افزوده و لحمل و نق

 در گردش شرکت ها نخواهد کرد.

 اقدامات صورت گرفته طی سال های اخیر: 

ربوطه از جمله: دفتر بررسی های اقتصادی مقام معظم رهبری،وزارت ممکاتبات متعدد با سازمان های  تاکنون جلسات و •

و ...  ، سازمان تعزیرات حکومتیبهداشت، وزارت صمت، اداره کل تجهیزات پزشکی، بیمه تأمین سالمت، سازمان برنامه و بودجه

تزریق و تخصیص داده  مبالغی نیز در بازه های زمانی مختلف در زمان های مختلف صورت پذیرفته است. در نتیجه این جلسات

به  هت پرداخت مطالبات طرح تحول سالمتاز محل صندوق توسعه ملی جمیلیون یورو  500ص مبلغ تخصیشد، از جمله: 

 .فرمان مقام معظم رهبری

، زمانی بود که وزیر بهداشت وقت، قی شدنداگرچه تنها زمانی که تأمین کنندگان موفق به استفاده و جذب کامل از این منابع تزری

 ، سهم دقیق تجهیزات پزشکی را مشخص نمود. 03/11/96مورخ  1203/100طی ابالغیة شماره 

تجهیزات  تخپردا سهم ،قانون بودجه 18تبصره  لیذبا تشکیل کارگروه مطالبات این انجمن و پیگیری های صورت گرفته،  •

 نشان دار شد. پزشکی

 تالش های انجام شده به دالئل:و  وق الذکرعلیرغم نتایج ف

 عدم رعایت انظباط مالی در پرداخت ها؛ -

 وردهای سلیقه ای؛خعدم رعایت وحدت رویه و اعمال بر -

 عدم واریز مستقیم بودجه به حساب تولیدکنندگان؛ -

 پرداخت های تماما  اوراق با سر رسیدهای طوالنی؛ -

 جاری شرکت ها. و عدم امکان تهاتر اوراق به ازاء هزینه های -
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وجوه نقد،  ای تأمین کننده می باشد که صورت جریانبسیاری از شرکت ه 1مسئله مطالبات، همچنان به عنوان مسئله شماره 

 سرمایه در گردش و نقدینگی شرکت ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

 جمع بندی:

ملزومات و  ت پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهیگان تجهیزات و ملزومان و صادرکنندالذا حسب وظیفه، انجمن تولیدکنندگ   

موانع تولید به مسئولین وظیفه شناس و البته ارائه راهکار و دارویی در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی، با هدف انتقال صحیح 

 را به استحضار می رساند:نون در ارتباط با موضوع فوق الذکر، مطالب ذیل کیادآوری اقدامات صورت گرفته تا

 وضعیت فعلی مطالبات معوق تولیدکنندگان این صنعت به شرح ذیل می باشد: 

میلیارد تومان مربوط به کلیه تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی اعم  3000حدود  :99و 98،97مطالبات انباشته سال های  ❖

ز معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت قابل از تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان.) آمار به روز ا

 دریافت است(

 .هنوز مشخص نشده است( 1400)رقم سال 1400مطالبات انباشته سه ماهه نخست سال  ❖

 اصلی ترین مشکالت تولیدکنندگان در این خصوص عبارت است از: 

  ؛در پرداختها یعدم انضباط مال •

ان ها به تولیدکنندگان که موجب        اخت مطالبات از سوی مراکز درمانی و بیمارستبر بازپرد نهادهای تصمیم گیر عدم نظارت •

 می شود.هزینه کرد این بودجه در اموراتی غیر از پرداخت مطالبات تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی 

 رهیمد ئتیهالش عدم تبعیت دانشگاه های علوم پزشکی بر بازپرداخت مطالبات از محل بودجه نشان دار شده که حاصل ت •

 نیا قیدق یبه اجرا زین ینظارت ینهادهابوده است. متأسفانه  ،قانون بودجه 18تبصره  لیذ ،انجمن و کارگروه مطالبات

از محل  وروی ونیلیم 500با برداشت  یرهبر مچنانکه هنوز از مصوبه مقام معظ .دهندی نم یچندان تیاهم یتبصره قانون

در  یدارو ، پزشکان و ..... گزارش ،یپزشک زاتیمطالبات طرح تحول سالمت اعم از تجه یسامانده یبرا یصندوق توسعه مل

 .ستیدست ن

مقاومت مسئولین و تصمیم گیرندگان در برابر نقد فروشی تولیدکنندگان و اقدام به واردات کاالی مشابه در صورت نقد  •

 فروشی ایشان؛

 هدف تأمین نقدینگی به دلیل عدم دریافت مطالبات انباشته؛ اخذ وام با بهره های سنگین توسط تولیدکنندگان با   •

عدم وحدت رویه در شیوه خرید مواد اولیه توسط تولیدکنندگان از تأمین کنندگان )اجبار به تسویه حساب به صورت نقد و  •

دکننده پیش از پیش از تحویل کاال( و شیوه بالعکس خرید کاالی نهایی توسط دولت از تولیدکنندگان )اخذ کاال از تولی

 پرداخت هزینه آن و پرداخت های غیر نقدی در بازه های زمانی طوالنی(.

 ،یطوالن یدهایو عالوه بر ارائه اوراق با سررس یحساب نقد هیو عدم تسو یحساب به موقع مراکز درمان هیعالوه بر عدم تسو •

به  شانیا ییها و عدم پاسخگو مارستانیب میمستق دیخر یکاال به جا دیواسطه به خر یو شرکت ها مانکارانیورود پ

کرده  جادیا دکنندگانیتول یرا برا یدیجد یحقوق یهایریکاال، مسائل و درگ لینسبت به فروشنده بعد از تحو شانت تعهدا

 ستا

اجبار به تعدیل نیرو علیرغم میل باطنی کارفرمایان، متعاقب انباشت مطالبات و کاهش حجم نقدینگی در واحدهای  •

 که در نهایت منجر به افزایش نرخ بیکاری در کشور نیز می گردد.تولیدی 
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 راهکارهای پیشنهادی:     

 انظباط در پرداخت بدهی های گذشته، فعلی و آتی؛رعایت  ✓

 ؛پزشکی تجهیزاتنس بدهی های گذشته باال ✓

 حدت رویه و پرهیز از اعمال سلیقه در پرداخت ها.رعایت و ✓

خواست تخفیف های غیر اصولی و بعضا  اجباری از تولیدکنندگان در زمان تسویه حساب وضع قوانین بازدارنده از در ✓

 فاکتورها؛

 از طریق:     

 ضابطه دار کردن و نظارت بر نحوه پرداخت ها؛  •

 پرداختی ها؛ ردیف بودجه نشان دار شدن •

مطالبات به حساب تولیدکنندگان این و به جای آن واریز مستقیم  و بیمارستان ها بودجه به دانشگاه ها مستقیم عدم واریز •

 ؛صنعت که تعداد آن ها زیاد نبوده و همانند سیستم واریز یارانه به حساب خانوارها قابل اجرا می باشد

 ؛اوراق فاصله گرفتن از پرداختهایو پرداختهای نقدی  تحقق •

 تولیدکنندگان؛ فعلی نزد امکان فوری نقد شدن اوراق •

به مبلغ کل هنگام تحویل اوراق به تولیدکنندگان برای جلوگیری  )منطبق بر واقعیت( اوراق امکان اضافه شدن مبلغ تنزیل •

 ؛ایشان از ضرر مالی

نامه و وثیقه در امکان تهاتر اوراق اخذ شده قبلی با بیمه، دارایی، گمرک و بازپرداخت وامها، قبول اوراق بعنوان ضمانت  •

  حسن انجام تعهدات؛ بانک ها، صندوق های مالی و خرید و فروش ها و

 :از جمله ،)تأمین کنندگان دولتیتأمین کنندگان مواد اولیه، اجزاء و قطعات تولید با  امکان تهاتر اوراق اخذ شده قبلی •

 ؛(و ... یمیپتروش، فوالد

ماه درصد به ازاء هر  5/1با تأمین کنندگان این صنف مطابق قانون) 99تسویه دیرکرد پرداخت مطالبات تا پایان سال  •

 دیرکرد(؛

، (مجلس شورای اسالمی 82سال مصوبه )از تولیدکنندگان  یاقساط دیقانون خرمثل  موجود، استفاده از قوانین تسهیل گر •

نسبت به مبلغ  درصد به ازاء هرماه 5/1مبنی بر، برابر بودن فروش اقساطی با قیمت فروش نقدی بعالوه حداکثر تا 

 ز تصویب قوانین جدید در این خصوص؛و در صورت نیاباقیمانده تسویه نشده 

حساب با  هیبر تسو ینمب مانکاریحساب پ ارائه مفاصابه موضوع خرید مراکز درمانی،  ،در خصوص ورود پیمانکاران واسطه •

و اعمال بندهای قانونی مربوطه در قراردادهای  یبا مرکز درمان مانکاریپ ییحساب نها هیاز تسو قبلکاال  دکنندگانیتول

 ضروری می باشد. ،فیمابین

جهت رسیدگی به شکایات در نهادهای نظارتی، رسیدگی به مطالبات تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی  مرکز ویژهایجاد  •

واصله و نظارت بر اجرای صحیح مصوبات مربوطه. بدیهی است نمایندگان کارگروه مطالبات نیز آمادگی هرگونه همکاری در 

 این مرکز را خواهند داشت.

. ذکر این ، از معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت قابل دریافت استر پایان یادآور می شود آمار به روز شده مطالباتد    

    آمارهای ارائه شده متفاوت در این خصوص سناد پرداختی نقطه تمایز و تفاوتنکته ضروری می باشد که اسناد بین راهی و نیز ا

 می باشد.
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جدید، به نمایندگی از تولیدکنندگان این صنعت، تقاضامندیم موضوع پرداخت  عنایت به روی کار آمدن دولتحات و با با این توضی

مطالبات معوق این صنعت به عنوان اولویت اول کاری در وزارتخانه های مربوطه لحاظ شده و نظر به وضعیت بحرانی تولیدکنندگان 

ادامه چراکه  ستور حل این معضل به عنوان اصلی ترین مانع تولید این صنعت صادر گردد.در بازه زمانی کوتاه )حداکثر سه ماه( د

 ریگ نیموجب زم« قطعا »قبل  یانباشته سالها انیو ز یدیتول یدر گردش واحدها هیکاهش قابل توجه سرما لیبدل ،یجار هیرو

در  ازیمورد ن یکاالها نیتاماخالل در و  طوط تولیدو تعطیلی خ دیاز چرخه تول شانیخارج شدن ا ،دکنندگانیاز تول یشدن تعداد

 خواهد شد. کینزد ندهیآ

درخواست اصلی تولیدکنندگان، حذف اوراق در سال جدید و خرید نقدی با هدف جلوگیری از  مجدداً تأکید می گردد   

ری بر پشتیبانی تولید و ار می رود در سالی که به فرمان مقام معظم رهبمی باشد و انتظ تضرر بیشتر واحدهای تولیدی

حل مانع زدایی تأکید شده است، حداقل حقوق تولیدکنندگان محقق و مسئله مطالبات به عنوان مانع اصلی تولید، 

 شده و جریان نقدینگی به واحدهای تولیدی بازگردد.

ارائه و اجرای راهکارهای  ذکر این نکته ضروری است که هیئت مدیره این انجمن آماده برگزاری جلسات مشترک با هدف      

عملیاتی می باشد. در حال حاضر همانگونه که اشاره شد، موضوع مطالبات دغدغه اصلی تولیدکنندگان و سرچشمه بسیاری از 

 در خصوص سایر مشکالت، بیانیه های جداگانه منتشر خواهد شد. متعاقبا  و به صورت اختصاصی د کهمشکالت دیگر می باش

نجمن 
گاهی و داروییو ملزومات  تولیدکنندگان و صاردکنندگان تجهیزات هیئت مدریه ا نپزشکی،آزمايش  زپشکی، دندا
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