
اطالعیه تکمیلی



بسمه تعالی

پیرو اطالعیه قبلی در خصوص بدهی ارزي ثبت سفارش هاي قبلی بدون

 انـتقال ارز، به اطالع می رساند حسب اعالم بانک مرکزي، تخصیص و تـأمین ارز آن دسـته

ازتـجهیزات پـزشکی که قبل از تاریخ 97/01/22 از محل اعتبار خود نزد

 کـمپانی هاي خـارجی با انجام ثبت سفارش غیر بانکی (بدون انتقال ارز)

نـسبت به واردات و ترخیص از گمرکات نموده اند و قبال در خواست مربوطه را طی

 نــامه رسمی در دبـیرخانه اداره کل تجهیزات پزشکی تا تاریخ 97/2/2 ثبت نموده اند

و اطالعات و مدارك تکمیلی را نیز در سامانه بدون انتقال ارز تجهیزات پزشکی

 اظـهار و بـارگـذاري نـموده اند، با عنایـت به تـوافقات قـبلی و بخشنامه

 شـمـاره 110001 / 97 مــورخ 97/04/06 تأمین کنندگان می بایست به منظور

 اجـرایی شـدن تـخصیص ارز ثــبت سـفارشات مذکور به شرح ذیل اقدام نمایند:

1 - تامین کنندگان جهت هرگونه سوال بانکی بابت بخشنامه 110001 / 97 مورخ 97/04/06 در خصوص تخصیص

ارز بدهی هاي ثبت سفارش قبلی بدون انتقال ارز تجهیزات پزشکی و تکمیل فرم ثبت خدمت متناظر

 صرفا به بانک هاي عامل مراجعه نمایید.

اطـالعیـه تـکمیـلی:

2 - مراحل تخصیص ارز بدهی هاي ثبت سفارشات قبلی بدون انتقال ارز تجهیزات پزشکی

( پس از تهیه فرم خام ثبت خدمت نیازي به مراجعه به اداره کل تجهیزات پزشکی نمی باشد.)
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1 - مراجعه به سایت اداره کل تجهیزات پزشکی

www.imed.irبه نشانی:
2 - ورود به سامانه هاي تجهیزات پزشکی

3 - وارد کردن نام کاربري و رمز عبور  
4 - تکمیل اطالعات بدهی سفارشات بدون 

انتقال ارز ( تکمیل / ویرایش اطالعات قبلی)

1
مراجعه به دبیرخانه اداره کل تجهیزات پزشکی و تهیه فرم ثبت خدمت ارائه شده توسـط بانک مرکزي به تـعداد

 ثبت سفارشات بدهی هاي ارزي اظهار شده تا روز سه شنبه مورخ 97/04/12 (تصویر فرم پیوست)

مراجعه به بـانک عـامل و تـکمیل فـرم ثـبت خدمت با نظر بانک عامل و متناظر با ثبت سفارشات اظهار شـده

 و ثبت مکتوب در اداره کل تجهیزات پزشکی (تا تاریخ 97/02/01 و 97/02/02) و بارگذاري شده در سامانه بدون انتقال ارز

4

مراجعه به بانک عامل و تکمیل فرم ثبت خدمت با نظر بانک عاملمراجعه به بانک عامل و تکمیل فرم ثبت خدمت با نظر بانک عاملمراجعه به بانک عامل و تکمیل فرم ثبت خدمت با نظر بانک عامل

ارسال گواهی هاي ثبت آماري ذیربط با کد تخصیص  3799650 به بانک مرکزي توسط بانک هاي عامل  

صدور کد ثبت خدمت توسط بانک
درج شماره ثبت خدمت متناظر در پرتال ارزي (با ذکر کد تخصیص 3799650 در فیلد مـربوط بـه3

 گواهی ثبت آماري) توسط بانک عامل

- شماره تعرفه بازرگانی تجهیزات پزشکی

- بانک عامل

تجهیزات پزشکیIRC- کد               

- کد شعبه ارزي بانک عامل

- بارگذاري مدارك ذیل در سامانه بدون انتقال ارز

 اداره کل تجهیزات پزشکی:

 1 - تصویر فرم ثبت خدمت تکمیلی

2 - بارگذاري تصویر فیش گواهی ثبت آماري مربوطه

(پرینت سامانه مدیریت گواهی ثبت آماري بانک مرکزي)

5
درج و ویرایش اطالعات تکمیلی ثبت سفارشات خدمت متناظر با ثبت سفارشات اظهار شده قبلی در سامانه بدهی هاي بدون انتقال ارز  

تا تاریخ 97/04/30 به شرح ذیل : 

www.imed.irدر وب سـایت اداره کـل تجهیزات پزشکی به نشانی :                              ، در قسمت سامانه هاي تجهیزات پزشکی 

- درج اطالعات ذیل:               

2


