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تـولـیـد، مـوانـع 

و  راهــکــارها

امــروزه، »تولیــد« از مهم تریــن پایه هــای اقتصــادی هــر 
کشــوری بــه شــمار مــی رود. حــوزة تخصصــی محصــوالت 
ســالمت محور و تجهیــزات پزشــکی، یکــی از بخش هایــی 
ــور  ــد را در کش ــک آن تولی ــه کم ــوان ب ــه می ت ــت ک اس
ــن  ــارة ای ــه بهــره وری الزم رســاند. درب ــا بخشــید و ب ارتق
ــل  ــی، مدیرعام ــا کاویان ــدس حمیدرض ــا مهن ــوع ب موض
شــرکت »کاوندیــش سیســتم« کــه یکــی از تولیدکنندگان 
درجــه  یــک حــوزة تجهیــزات پزشــکی اســت، گفت وگــو 

ــد. ــه می خوانی ــرح آن را در ادام ــه ش ــم ک کرده ای

لطفاً ابتدا دربارة سوابق تحصیلی و کاری خود توضیح دهید.
مــن متولــد 1347 هســتم و در ســال 13۶5 از دبیرســتان علــوی 
ــور  ــال در کنک ــان س ــم. هم ــک گرفت ــم ریاضی وفیزی ــران دیپل ته
ــران شــدم. در  ــی دانشــگاه ته ــردم و وارد دانشــکدة فن شــرکت ک
نیمــة دوم ســال 13۶5 در رشــتة مهندســی بــرق دانشــگاه تهــران 
ــی  ــدرک کارشناس ــال 1370 م ــدم. س ــل ش ــه تحصی ــغول ب مش
ــود را در  ــغلی خ ــدی ش ــة ج ــن تجرب ــان، اولی ــم و هم زم گرفت
جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه تهــران آغــاز کــردم. در ســال 1370 در 
کنکــور کارشناسی ارشــد شــرکت کــردم و در بهمــن همــان ســال 
بــرای اخــذ مــدرک کارشناســی ارشــد بــه دانشــکدة بــرق دانشــگاه 

ــدم.  ــت وارد ش علم وصنع
تــا ســال 1374 بــا جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه تهــران همــکاری 
می کــردم و در همــان ایــام، بــا تعــدادی از فارغ التحصیــالن دانشــگاه 
ــم شــرکت  ــم گرفتی ــم، تصمی ــکار بودی ــاد هم ــه در جه ــران ک ته
کاوندیــش سیســتم را تأســیس کنیــم. البتــه بیــن ســال های 1374 
تــا 137۶ در دوران خدمــت ســربازی، هم زمــان در صنایــع دفــاع هــم 
مشــغول بــه کار بــودم و در شــرکت خودمــان هــم فعالیت می کــردم.

ــتم  ــش سیس ــان کاوندی ــرکت دانش بنی ــکل گیری ش ــوة ش نح
چگونــه بــود؟ 

ــده  ــک و پراکن ــای کوچ ــدادی پروژه ه ــرکت، تع ــدای کار ش ابت
می گرفتیــم و متمرکــز نبودیــم، امــا از زمانــی کــه متوجــه شــدیم 
جهــاد دانشــگاهی قصــد نــدارد تولیــد دســتگاه جراحــی الکتریکــی 
را کــه پایان نامــة کارشناسی ارشــد خــودم بــود، ادامــه دهــد، 
تصمیــم گرفتیــم ایــن محصــول را در شــرکت کاوندیــش سیســتم 
کــه شــرکتی کامــالً خصوصــی بــود، تولیــد کنیــم. البتــه در طــرح 
قبلــی تغییــرات اساســی و بهینه ســازی های زیــادی ایجــاد کردیــم 
تــا بتوانیم رضایــت کارشناســان و مدیــران وقــت ادارة کل تجهیرات 

پزشــکی آن زمــان را جلــب کنیــم. 
بعــد از مراحــل نمونه ســازی و انجــام آزمون هــای متعــدِد مربــوط 
بــه اســتانداردهای ایمنــی و عملکردی و طــی کردن مراحــل ارزیابی 
کلینیکــی، درنهایــت، اواخر ســال 137۶ موفق شــدیم تأییدیــة ادارة 
کل تجهیزات پزشــکی را برای دســتگاه جراحــی الکتریکی فرکانس 
بــاالی الکتروســرجری بگیریــم و ایــن محصــول بــه پــروژة محــوری 
شــرکت تبدیــل شــد. کاربــرد اصلــی دســتگاه جراحــی الکتریکــی 
در اتــاق عمــل اســت کــه بــا اســتفاده از آثــار حرارتــی جریان هــای 
فرکانــس بــاال، امــکان بــرش و انعقــاد بافت هــا و توقــف خونریــزی 
ــتگاه های  ــی از دس ــروزه، یک ــد و ام ــم می کن ــی را فراه در جراح

ضــروری اتــاق عمــل اســت.

ــای  ــد ج ــان می توانن ــرکت های دانش بنی ــما، ش ــر ش ــه نظ ب
خالــی برخــی از حلقه هــای مفقــودة صنعــت و کشــاورزی را در 

کشــور پــر کننــد؟
بــرای پــر کــردن حلقه هــای مفقــوده بــه دســت دانش بنیان هــا 
در صنعــت و کشــاورزی جــای کار زیــادی وجــود دارد. متأســفانه، 
کشــاورزی مــا بهــره وری کمــی دارد و مصــرف آب در آن بســیار زیاد 
اســت. در صنعــت هــم هنــوز جایــگاه درخــور کشــور را بــه دســت 
ــا  ــی ایف ــش خوب ــد نق ــا می توانن ــاً دانش بنیان ه ــم. قطع نیاورده ای
کننــد. همان طــور کــه در برنامه هــای درازمــدت و چشــم اندازهای 
ــهم  ــال 1404 س ــا س ــت ت ــرار اس ــده، ق ــده ش ــور دی ــد کش رش

در تولید سیستم های تخصصی 
الکتروسرجری در بازار داخل پیشرویم

گفت وگو بـا مهندس حمیدرضـا کاویانـی، مؤسس و  مدیـرعامل 
شرکت کاوندیش سیستم؛
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دانش بنیان هــا در اقتصــاد کشــورمان بــه حــدود 50 درصــد برســد، 
ــان  ــن نش ــم. ای ــادی داری ــة زی ــم فاصل ــن رق ــون از ای ــا هم اکن ام
ــام  ــا انج ــوزة دانش بنیان ه ــد در ح ــه بای ــی ک ــد در حرکت می ده

ــم.  ــق نبوده ای ــی موف ــم، خیل می دادی
بی گمــان، شــرکت های دانش بنیــان و رویکــرد آن هــا در 
صنعــت و کشــاورزی، می توانــد بســیاری از مشــکالت کشــور را 
حــل کنــد، ارزش افــزوده بیشــتری در صنعــت و کشــاورزی ایجاد 
ــری  ــی جلوگی ــد، از خام فروش ــش ده ــره وری را افزای ــد، به کن
ــع نفــت و گاز  ــه مناب کنــد و درنهایــت، کشــور را از وابســتگی ب

خــارج کنــد.
مــن بــه شــرکت های دانش بنیــان بســیار خوش بینــم، اگرچــه مــا 
عقــب هســتیم، اما بــا اتکا بــه ســرمایه های انســانی و اســتفاده از علوم 
و فنــاوری می توانیــم امیــدوار باشــیم کــه ایــن عقب افتادگــی را جبران 

کنیــم و بــه جایــگاه درخور کشــور در صنعت و کشــاورزی برســیم.

ــای  ــش گروه ه ــوة گزین ــتم، نح ــش سیس ــرکت کاوندی در ش
تحقیقــات و تولیــد و جایــگاه علمــی و پژوهشــی اعضــا بــه چه 

ترتیبــی اســت؟ 
شــرکت مــا ســابقة زیــادی دارد؛ از ســال 1374 که تأســیس شــد 
و قبــل از آن نیــز کــه مدتــی در جهاد دانشــگاهی ســابقة فعالیت در 
زمینــة تجهیــزات پزشــکی را داشــتیم، فرازونشــیب های زیــادی را 
ــای  ــد و چالش ه ــد و رفته ان ــر آمده ان ــا نف ــم. ده ه ــه کرده ای تجرب
ــالش مؤسســان  ــر جســارت، همــت و ت ــم. اگ ــادی را گذرانده ای زی
شــرکت و سخت کوشــی دیگــر افــراد کلیــدی نبــود، شــاید ســال ها 
قبــل شــرکت منحــل شــده بــود. به هرحــال، یکــی از چالش هــای 
ــرمایه های  ــظ س ــذب و حف ــان، ج ــرکت های دانش بنی ــدة ش عم
ــن ســرمایة دانش بنیان هــا نیروهــای  ــرا مهم تری انســانی اســت، زی

خــالق و بــا قــدرت نــوآوری و تــوان زیــاد حــل مشــکل اســت.
ــت  ــن شــرکت ها اهمی ــز در ای ــات نی بخــش طراحــی و تحقیق
بســیار زیــادی دارد، زیــرا ایــن بخــش خشــت اول معماری ســازمان 
ــت اول  ــزی: »خش ــب تبری ــر صائ ــه تعبی ــود؛ ب ــوب می ش محس
چــون نهــد معمــار کــج/ تــا ثریــا مــی رود دیــوار کــج«؛ پــس همــان 
ــی و پژوهشــی  خشــت های اول کــه گروه هــای طراحــی، تحقیقات
ــد درســت ایجــاد  ــا می کننــد، بای در شــرکت های دانش بنیــان برپ
ــد،  ــّم از فرایندهــای تولی ــوان قســمت های دیگــر، اع ــا بت شــوند ت
ــی و  ــروش و مال ــس از ف ــات پ ــی، خدم ــروش، بازرگان ــدارکات، ف ت
اداری را روی همیــن خشــت های اول بنــا نهــاد؛ بنابرایــن، اهمیــت 
ــان بســیار  ــات و پژوهــش در شــرکت های دانش بنی واحــد تحقیق

ــن شرکت هاســت. ــة ای ــور محرک ــی موت ــاد اســت و به نوع زی
مــا در ســی ســال گذشــته در زمینــة حفــظ و جــذب ســرمایه های 
انســانی چالش های فراوانی داشــته ایم، اما خوشــبختانه، در کشــورمان 
ســرمایه های انســانی زیــادی داریــم و دســتمان در ایــن زمینــه خالــی 
نیســت؛ البتــه حفــظ و نگهــداری ایــن ســرمایه ها و نهادینــه کــردن 

فرهنــگ کار گروهــی و جمعــی کار چندان ســاده ای نیســت.

آیــا شــرکت کاوندیــش سیســتم غیــر از دســتگاه های جراحــی 
الکتریکــی فرکانــس بــاال )الکتروســرجری( محصــول دیگــری 

هــم تولیــد کــرده اســت؟
محــور اصلــی محصــوالت شــرکت کاوندیــش سیســتم در زمینة 
ــی  ــی الکتریک ــتگاه های جراح ــان دس ــکی، هم ــزات پزش تجهی
فرکانــس  باالســت؛ هــم از نــوع تخصصــی و هــم از نــوع عمومــی. 
ــه کار  ــواع عمومــی آن در تمــام اتاق هــای عمــل بیمارســتان ها ب ان
مــی رود و انــواع تخصصــی آن شــامل سیســتم های انســداد عــروق1، 
سیســتم های انعقــاد بــا پالســمای آرگــون، سیســتم های تخصصی 

ــود.  ــوژی و سیســتم های ابلیشــن2 می ش ــکوپی و اورول اندوس
ــی  ــی الکتریک ــرای جراح ــه ب ــتم هایی ک ــی سیس ــه بعض البت
مطرح انــد، مثــل بعضــی از اکسســوری های تخصصــی و سیســتم های 
مکــش دود نیز جزو محصوالت ما هستنـــد. عالوه بر سیستم هـــای 
جراحــی الکتـــریکی و سیســتم هایی کــه در ایــن حــوزه مطرح انــد، 
دو محصــول دیگــر هــم داشــتیم که حتــی به مرحلــة تولیــد و اخذ 
تأییدیــة ادارة کل تجهیــزات پزشــکی هــم رســیدند: یکــی دســتگاه 
بیهوشــی جنــرال بــود و دیگــری دســتگاه اینفیــوژن پمپ ســرمی.

این دو محصول در حال حاضر در چه مرحله ای از تولید هستند؟ 
متأســفانه تولیــد هــر دو محصــول سال هاســت متوقــف شــده 
ــن  ــد ای ــرای تولی ــود دارد. ب ــرای آن وج ــادی ب ــل زی ــت و دالی اس
محصــوالت وقــت و انــرژی زیــادی صــرف شــد و ســرمایه  زیــادی 
گذاشــته شــد. همچنیــن تأییدیــة ادارة کل تجهیــزات پزشــکی را 
ــه بیمارســتان ها  ــم و ب ــد کردی ــدادی هــم تولی ــم و تع اخــذ کردی
فرســتادیم؛ بااین حــال، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ادامــة تولیــد 

ایــن محصــوالت برایمــان دشــوار اســت. 
ــول،  ــن دو محص ــد ای ــف تولی ــل توق ــن دالی ــی از مهم تری یک
سیاســت های ســرکوب قیمــت ارز بــه دســت دولت هاســت. گاهــی 
دولت هــا بــه دالیلــی سیاســت های ارز ارزان  و ارزپاشــی بیــن 
واردکننــدگان را اتخــاذ می کننــد؛ قطعــاً تولیدکنندگانــی کــه بــا آن 
واردکننــدگان رقابــت می کننــد، شــانس خــود را از دســت می دهنــد.

ــم،  ــوالت بودی ــن محص ــد ای ــال تولی ــا در ح ــه م ــان ک آن زم
ــف و در  ــای مختل ــه روش ه ــت ارز ب ــرکوب قیم ــت های س سیاس

1. Vessel Sealing 
2. Ablation
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زمان هــای گوناگــون در کشــور جــاری بــود. قیمــت محصــوالت مــا 
بــه قیمــت محصــوالت درجه  یــک اروپایــی و محصــوالت آمریکایی 
خیلــی نزدیــک بــود و مســلماً رقابت بــا آن ها برایمان بســیار دشــوار 
بــود. آن هــا به نوعــی یارانــة ناشــی از ســرکوب قیمــت ارز داشــتند و 

مــا هیــچ یارانــه ای دریافــت نمی کردیــم. 
مــا تابه حــال هرگــز از هیــچ رانــت و ارز ارزانــی اســتفاده نکرده ایــم. 
ــه آن نداریــم؛  ــه دنبــال آن نبوده ایــم و اعتقــادی ب هیچ وقــت هــم ب
بنابرایــن، بــا توجــه بــه شــرایط تورمــی کشــورمان، هزینه هــای مــا 
دائمــاً زیــاد می شــد و تــوان رقابتی مــان کاهــش می یافــت. از ســوی 
دیگــر، در مقایســه با شــرکت های آمریکایــی، اروپایــی و چینــی، بازار 
گســترده ای نداشــتیم. درنهایــت، ایــن عوامــل بیرونی به عــالوة برخی 
عوامــل داخلــی دیگــر، ســبب شــد نتوانیــم در آن دو محصــول رقابت 

کنیــم و در همــان شــروع تولیــد از بــازار خــارج شــدیم. 
ــت  ــی، وق ــا خوشــبختانه، در سیســتم های جراحــی الکتریک ام
ــم و ســرمایه گذاری بیشــتری  ــادی صــرف کــرده بودی ــرژی زی و ان
کــرده بودیــم؛ بنابرایــن، توانســتیم تــوان رقابتــی خــود را حفــظ و 
کیفیــت محصوالتمــان را بــه دســتگاه های درجــه یــک و پیشــروی 
بــازار نزدیــک کنیــم. همچنیــن موفــق شــدیم خودمــان را به عنوان 
تولیدکننــدة خوش نــام تثبیــت کنیــم. در گام هــای بعــدی، توفیــق 

داشــتیم بــه بــازار بین المللــی وارد شــویم. 

چه انگیزه ای شما را به سمت تولید این نوع محصول خاص کشاند؟
همان طــور کــه گفتــم، ابتــدا در جهاد دانشــگاهی دانشــگاه تهران 
ــد  ــة کارشناسی ارش ــان، پایان نام ــودم و هم زم ــه کار ب ــغول ب مش
خــود را دربــارة دســتگاه جراحــی الکتریکی تعریــف کــردم. آن زمان 
یکــی از جراحــان ایــن پیشــنهاد را بــه مــا داد کــه روی ایــن موضوع 

ــی می کــرد.  ــوان مشــاور توصیه های کار کنیــم. خــودش هــم به عن
ایــدة اولیــه اش پیشــنهادی دوســتانه و عــادی بــود. اوایــل دهــة 70 
در جهــاد دانشــگاهی پــروژه را بــه جــای خوبــی رســاندیم؛ حتــی 
قــرارداد بســتیم و تعــدادی دســتگاه در جهــاد تولیــد کردیــم و بــه 
شــرکتی دولتــی بــه نــام شــرکت پخــش فراورده هــای پزشــکی که 

بــه وزارت بهداشــت وابســته بــود، محصــول خــود را فروختیــم.
امــا در مقطعــی، جهــاد دانشــگاهی تصمیــم گرفــت این پــروژه را 
ادامــه ندهــد. مــا بعــد از اینکــه مطمئــن شــدیم جهــاد قصد نــدارد 
ایــن پــروژه را ادامــه دهــد و از طــرف دیگــر، زمانی که کارشناســان و 
مدیــران ادارة کل تجهیــزات پزشــکی و شــرکت پخــش فراورده های 
پزشــکی )وابســته بــه وزارت بهداشــت( از محصــول جهــاد ایــرادات 
فنــی گرفتنــد و درخواســت کردند طرحــی را که جهاد تولیــد کرده 
اســت، بهینــه کنیــم و تغییــر دهیــم، تصمیــم گرفتیــم کاری را که 
جهــاد دانشــگاهی متوقــف کــرده بــود، ادامــه دهیــم. البتــه بایــد آن 
اشــکاالت و ایراداتــی را کــه گرفتــه بودنــد، برطــرف می کردیــم و بــا 

سیســتم بهینه شــده و مدرنــی وارد بــازار می شــدیم.

آیا نمونة داخلی دیگری هم در ایران تولید شده است؟ 
ــن  ــران وارد ای ــگاه ته ــگاهی دانش ــاد دانش ــة 70 جه ــل ده اوای
عرصــه شــد و بعــد از آن شــرکت کاوندیش سیســتم. البته شــرکت 
دیگــری هــم بــود کــه آن زمــان در ایــن حــوزه کار می کــرد. شــاید 
شــرکت های دیگــری هــم بودنــد، امــا فقــط یکــی از آن هــا موفــق 
ــد  ــد از چن ــازار شــود و بع ــا حــدی وارد ب ــا ت ــا م ــان ب شــد هم زم
ــازار خــارج شــد و نتوانســت تأییدیه هــای ادارة کل  ســال هــم از ب
را به طــور مســتمر حفــظ کنــد؛ بنابرایــن، مــا در دهــة 80 تقریبــاً 
ــه جــز  ــی ب ــم؛ یعن ــی بودی ــدگان داخل ــل تولیدکنن ــی مونوپ مدت
واردکننــدگان محصــوالت آمریکایــی و اروپایــی که همیشــه بودند و 

هســتند، فقــط مــا در بــازار بودیــم.
ــی  ــازار داخل ــری از ب ــای دیگ ــج رقب ــة 80 به تدری ــر ده اواخ
به صــورت جــدی وارد ایــن حــوزه شــدند. در حــال حاضــر، در حــوزة 
الکتروســرجری بیمارســتانی بــا تــوان بــاال و سیســتم های تخصصی 
مثــل سیســتم های انســداد عــروق، سیســتم های آرگــون پالســما، 
سیســتم های تخصصــی اندوســکوپی و ابلیشــن، فقط ما و شــرکتی 
ــا در حوزه هــای  ــی هســتیم، ام دیگــر، تنهــا تولیدکننــدگان داخل
الکتروســرجری های وات کــم بــرای کلینیک هــای کوچــک، 
ــا  ــار ی ــت، چه ــای پوس ــکی ها و کلینیک ه ــا، دندان پزش مطب ه

پنــج رقیــب داخلــی دیگــر هــم وجــود دارد.

ــواع دیگــر محصــوالت  ــا ان ــا محصــول شــما در مقایســه ب آی
ــی دارد؟  ــازار جهان ــی در ب ــی خاص ــی، ویژگ ایران

محصــول ما در بــازار داخــل در عمدة موضوعــات تخصصی مرتبط 
بــا محصــول پیشــرو بــوده اســت. مــا در ســال 1384 به عنــوان اولیــن 
شــرکت ایرانــی، توانســتیم CE اتحادیــة اروپــا را بــرای ایــن محصــول 
کســب کنیــم. در ســال 138۶ موفــق شــدیم سیســتم های انســداد 

ما تابه حال هرگز از هیچ رانت و ارز ارزانی استفاده 
نکرده ایم. هیچ وقت هم به دنبال آن نبوده ایم و اعتقادی به 
آن نداریم؛ بنابراین، با توجه به شرایط تورمی کشورمان، 
هزینه های ما دائماً زیاد می شد و توان رقابتی مان کاهش 

می یافت. از سوی دیگر، در مقایسه با شرکت های 
آمریکایی، اروپایی و چینی، بازار گسترده ای نداشتیم. 

درنهایت، این عوامل بیرونی به عالوة برخی عوامل داخلی 
دیگر، سبب شد نتوانیم در آن دو محصول رقابت کنیم و 

در همان شروع تولید از بازار خارج شدیم
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عــروق بــزرگ را بــه قابلیــت دســتگاه های خــود اضافــه کنیم کــه آن 
زمــان، قبــل از ایــران فقــط ســه کشــور آمریکا، آلمــان و یکــی دیگر از 

کشــورهای اروپایــی این فنــاوری را داشــتند.
ــی کــه  ــا گروهــی تحقیقات ــد از همــکاری ب در ســال 138۶، بع
بــرای بررســی بالینــی سیســتم انســداد عــروق بــزرگ در دانشــکدة 
پزشــکی دانشــگاه تهــران ایجــاد شــد، به عنــوان چهارمیــن کشــور 
جهــان توانســتیم ایــن فنــاوری را پیاده ســازی و بــه صــورت بومــی 

بــه دســتگاه های جراحــی الکتریکــی خــود اضافــه کنیــم. 
ــن  ــز اولی ــما نی ــون پالس ــتم های آرگ ــال 1391، در سیس در س
 CE شــرکتی بودیــم کــه توانســتیم تأییدیــة ادارة کل و مجوزهــای
اتحادیــة اروپــا را بگیریــم و تــا ســال 1400 هنــوز شــرکت دیگــری 
ــود مجــوز سیســتم های آرگــون پالســما را اخــذ  ــق نشــده ب موف
ــتم های  ــدیم سیس ــق ش ــال 1395 موف ــن در س ــد. همچنی کن
تخصصــی الکتروســرجری اندوســکوپیک را بــرای اولین بــار در ایران 

بــه بــازار معرفــی کنیــم.
ــودن  ــرو ب ــل پیش ــازار داخ ــا در ب ــاص م ــی خ ــن، ویژگ بنابرای
ــت.  ــرجری اس ــا الکتروس ــط ب ــی و مرتب ــتم های تخصص در سیس
همچنیــن تعــداد دســتگاه هایی کــه فروخته ایــم، چشــمگیر اســت. 
هیچ کــدام از رقبــای مــا ایــن تعــداد فــروش نداشــته اند. مــا بیــش 
از هفت هــزار دســتگاه در داخــل کشــور فروخته ایــم و بیــش از دو 

ــته ایم.  ــادرات داش ــف ص ــای مختل ــتگاه در مدل ه ــزار دس ه
ــت  ــه کیفی ــت ک ــن اس ــی ای ــای جهان ــا در بازاره ــی م ویژگ
محصولمــان، به ویــژه در مدل هــای تخصصــی، بــه محصــوالت درجه 
یــک اروپایــی و آمریکایــی نزدیــک اســت، امــا قیمت آن بســیار کمتر 
اســت. قیمــت مــا به قیمــت رقبای چینــی، هنــدی، کــره ای و برزیلی 
نزدیــک اســت و کیفیت محصوالتمان به رقبــای اروپایــی و آمریکایی 
شــبیه اســت؛ ایــن ویژگــی مهم ماســت کــه توانســته ایم در صــادرات 

سیســتم های تخصصــی خــود موفــق باشــیم.
 

فناوری به کاررفته در محصول شما بومی است؟
از نظــر فنــاوری هیچ وابســتگی ای به هیــچ کشــوری نداریم و تحت 
لیســانس هیــچ شــرکتی نیســتیم. فنــاوری مــا کامــالً در مالکیــت و 
اشــراف خودمــان اســت. تابه حــال دو پــروژة کارشناسی ارشــد و چنــد 
ــا محصوالتمــان تعریــف کرده ایــم و  پــروژة کارشناســی در ارتبــاط ب
انجــام دادیــم؛ معمــوالً، حتــی روش های مهندســی معکــوس را هم در 
محصوالتمــان اســتفاده نمی کنیــم و این طــور نیســت کــه نرم افــزار و 

ســخت افزار دســتگاه خارجــی را کامــالً کپــی  کنیــم.
امــا نمی توانیــم ادعــا کنیــم کــه ایده هــا کامــالً بــرای خودمــان 
اســت. در ایــن حــوزه دو کشــور پیشــرو وجــود دارد: آمریــکا و آلمان. 
همــة کشــورها، ازجملــه ایــران، از ایــن دو کشــور ایــده می گیرنــد و 
ســعی می کننــد خــود را بــه آن هــا برســانند. مــا کوشــیده ایم ایــدة 
آن هــا را بشناســیم و دنبــال کنیــم و نگذاریــم دســتگاهمان از نظــر 
فنــاوری و قابلیت هــای کلینیکــی بــا محصــوالت آلمــان و آمریــکا 

فاصلــة چندانــی پیــدا کند. 

شــیوة انجــام مطالعــات بالینــی و نتایــج آن برای محصول شــما 
به چــه صــورت بــوده اســت؟ 

ــروق و  ــاد ع ــرش و انعق ــرجری ب ــتگاه الکتروس ــی دس کار اصل
ــزی را  ــل خونری ــه حداق ــرای اینک ــا ب ــت. در جراحی ه بافت هاس
داشــته باشــیم، از این سیســتم اســتفاده می کنیم. در سیســتم های 
پیشــرفته تر، انســداد عــروق بــزرگ تــا قطــر هفــت میلی متــر را هم 
ــرش،  ــتگاه  ب ــن دس ــی ای ــرد اصل ــن، کارب ــد؛ بنابرای ــام می ده انج
ــی  ــتم های جراح ــروزه، سیس ــت. ام ــروق اس ــداد ع ــاد و انس انعق
الکتریکــی از ضروریــات اتــاق عمــل اســت و هیــچ اتاق عملــی بدون 

الکتروســرجری نیســت. 
مطالعــات و ارزیابی هــای بالینــی دســتگاه مــا دســتورالعمل های 
مشــخصی دارد کــه برگرفتــه از اســتانداردهای بین المللــی اســت و 
در ایــران هــم پیگیــری می شــود. بــرای پاســخ بــه پرســش شــما، 
ــاًل  ــا کام ــی فناوری ه ــت اول، بعض ــود دارد. در حال ــت وج دو حال
تثبیت شــده اند و اســتانداردهای آن هــا شــناخته شــده اســت، 
مثــل دســتگاه های الکتروســرجری عمومــی؛ ارزیابــی بالینــی ایــن 
سیســتم ها بیشــتر روی اســتانداردهای ایمنی و عملکــردی متمرکز 
اســت. به عــالوه، توضیــح شــباهت دســتگاه بــه دســتگاه های قبلــی 
و جمــع آوری داده هــای کلینیکــی روی انســان ها کفایــت می کنــد. 
البتــه تطابــق آن با اســتانداردهای ایمنــی و عملکردی قبــل از اینکه 

ــود.  ــی می ش ــود، بررس ــش ش ــان ها آزمای روی انس
ــد و  ــده نباش ــاوری، تثبیت ش ــه فن ــی اســت ک ــت دوم زمان حال
اســتانداردهای کامــالً مشــخص و شناخته شــده ای نداشــته باشــد، 
ــرای آن  ــدی ب ــرد جدی ــا کارب ــد، ام ــده باش ــاوری تثبیت ش ــا فن ی
ــرای  ــا ب ــال 2000، آمریکایی ه ــالً در س ــد. مث ــده باش ــی ش معرف
اولین بــار بــا روش هایــی کــه ابــداع کردنــد، الکتروســرجری را کــه 
قبــالً می توانســت عــروق کوچــک تــا قطــر دو تــا ســه میلی متــر را 
منعقــد کنــد، بــه انســداد عــروق بــزرگ تــا قطــر هفــت میلی متــر 
ــن دســتگاه  ــه ای ــد ک ــه کار گرفتن ــی ب ــد و روش های ــم دادن تعمی
توانســت عــروق بــزرگ را بــا کیفیــت عالــی و ســرعت بســیار خوب 

انســداد دهــد.
ــی  ــرد کلینیک ــی کارب ــی الکتریک ــالً در جراح ــن روش عم ای
جدیــد محســوب می شــد. اینجــا نمی تــوان بــه آن اســتانداردهای 
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ــه ارزیابی هــای  ــا کــرد، بلکــه ب تثبیت شــده و شناخته شــده اکتف
پری کلینیــکال روی حیوانــات و مقایســه دقیــق فنــی و کلینیکــی با 
دســتگاه های مشــابه و درنهایــت، تحقیقــات بالینــی روی انســان ها 
ــا  ــد. م ــری را می گذران ــل پیچیده ت ــن، مراح ــت؛ بنابرای ــاز اس نی
ــا  ــتیم مجوزه ــی می خواس ــم؛ وقت ــل کردی ــور عم ــم همین ط ه
ــم، اول  ــرال را بگیری ــای سیســتم الکتروســرجری جن و تأییدیه ه
ــا دســتگاه  اســتانداردهای فنــی و تمــام اســتانداردهای مرتبــط ب
را گرفتیــم و بعــد بــا کمــک جراحــان، آن را روی انســان ارزیابــی 
 کلینیکــی کـــردیم. ارزیـابـــی ها بــرای رســیدن بــه ایــن نتیجــه 
ــده و  ــدان پیچی ــود، چن ــازار ش ــی تواند وارد ب ــتگاه مـ ــه دس ک

ــود. ــی نب طوالن
امــا مراحــل ارزیابی بالینی برای سیســتم انســداد عروق دشــوارتر 
بــود. ابتدا، با تشــکیل گروهــی از جراحــان و دامپزشــکان، تحقیقات 
و مقایســة دقیــق دســتگاه خودمان بــا دســتگاه مرجــع آمریکایی را 
شــروع کردیــم. ابتــدا، آن را روی خرگــوش آزمایــش کردیــم و بعــد 
ــر اســاس  ــر ماننــد گوســفند رفتیــم. ب ســراغ حیوان هــای بزرگ ت
ــری  ــون و اندازه گی ــادی آزم ــداد زی ــاری، تع ــتورالعمل های آم دس
کامــالً علمــی و مشــخص انجــام دادیــم و بعــد از اینکــه مطمئــن 
شــدیم دســتگاه مــا از نظر فنــی و کلینیکی مشــابه دســتگاه مرجع 
آمریکایــی عمــل می کنــد و نتایــج به دســت آمده از دســتگاه مــا بــا 

دســتگاه آمریکایــی تفــاوت معنــی داری نــدارد، از این مرحلــه عبور و 
ارزیابــی بالینــی روی انســان را آغــاز کردیــم.

 
از آغــاز کار تــا زمــان تولیــد، تجاری ســازی و ورود بــه بــازار چــه 
مراحلــی را طــی کردیــد و در ایــن مســیر بــا چــه چالش هایــی 

ــدید؟  مواجه ش
ــگاه  ــوان ن ــر می ت ــا را از دو منظ ــرکت م ــاز کار ش ــل آغ مراح
کــرد: نخســت اینکــه مــا شــرکتی دانش بنیــان بودیــم، خودمــان 
طراحــی می کردیــم، محصــول را خلــق می کردیــم و کل زنجیــرة 
تولیــد، فــروش و خدمــات پــس از فــروش را بــه عهــده می گرفتیــم. 
ــاخت ها  ــه زیرس ــا ک ــور م ــت و در کش ــده اس ــل پیچی ــن مراح ای
فراهــم نیســت، دشــوارتر هــم می شــود؛ بنابرایــن، چنــد ســال اول، 
شــرکت بــا چالش هــای زیــادی روبــه رو بــود، البتــه چــون در جهــاد 
دانشــگاهی تجربــة طراحــی و تولیــد را کســب کــرده بودیــم، زمینة 
قبلــی داشــتیم، اما انجــام تمام مراحــل ماننــد راه انــدازی خط تولید 
ــیس  ــدو تأس ــرا در ب ــود، زی ــوار ب ــرمایه گذار دش ــردن س ــدا ک و پی
شــرکت ســرمایه ای نداشــتیم و متقاعد کردن مشــتری بــرای اینکه 
از مــا خریــد کنــد، بســیار ســخت بــود. در ســال های اول، وضعیــت 
بحرانــی بــود و هــر لحظــه امکان داشــت کار شــرکت متوقف شــود، 

امــا بــا موفقیــت از ایــن مراحــل عبــور کردیــم. 
جنبــة دیگــر ایــن بــود کــه کار مــا بــا محوریــت اصلــی تجهیزات 
پزشــکی شــروع شــد. در همــة کشــورها بــرای تولیــد تجهیــزات و 
ــا ســالمتی و  ــرا ب محصــوالت پزشــکی ســخت گیری می شــود، زی
جــان مــردم ســروکار دارد و بســته بــه کاربرد و ســطح خطــر، میزان 
ســخت گیری هــم متفــاوت اســت، امــا به هرحــال، جــزو محصوالت 
بــا مقــررات خــاص و ســنگین1 بــه شــمار می آینــد؛ بنابرایــن، بایــد 
مقــررات ســختی را رعایــت می کردیــم. ایــن موضــوع کار را دشــوار 
می کــرد. بایــد مراحــل متعــددی را طــی می کردیــم: ابتــدا الزم بــود 
نمونه ســازی کنیــم و آزمایشــگاه ها اســتانداردهای ســنگین را روی 
نمونه هــا آزمایــش کننــد تــا از ایمنــی و عملکــرد آن هــا مطمئــن 
شــوند. ســپس بــا آزمایش هــای بالینــی و پشــت ســر گذاشــتن این 
مراحــل، مطمئــن می شــدیم کــه مشــکلی بــرای ورود محصــول ما 
بــه بــازار وجــود نخواهــد داشــت. آنگاه می توانســتیم مشــتریانمان را 
متقاعــد کنیــم کــه از مــا خریــد کننــد و قــرارداد ببندند. همــة این 

مراحــل را بــرای ورود بــه بــازار رقابتــی طــی کردیــم.

بــرای مجــوز گرفتــن چــه مــدت زمانــی را طــی کردیــد و آیــا 
امــکان کوتــاه کــردن ایــن زمــان وجــود دارد؟

تجهیزات پزشــکی اقتضائــات خاصــی دارد، به همین دلیــل برای 
دریافــت مجــوز مراحــل طوالنی و مختلفــی را طی کردیــم. مقداری 
از ایــن زمان هــا طبیعــی اســت و بخشــی هــم ناشــی از بوروکراســی 
و سیســتم های اداری ُکنــد اســت. امــا مــا از بــدو تأســیس شــرکت، 

یکی از مزیت های ما در برابر واردکننده ها این است که آن ها 
هرچند سال یک بار مدل های قبلی خود را منسوخ می کنند؛ 

به این معنا که خود تولیدکنندة اصلی تولیدش را متوقف 
می کند و دیگر سرویس نمی دهد، اما چون فناوری ما برای 
خودمان است، این کار را نمی کنیم و گاهی به دستگاه هایی 
سرویس می دهیم که بیش از بیست سال است کار می کنند

1. High Regularity
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یعنــی نزدیــک بــه ســی ســال اســت کــه با مســئلة مجــوز ســروکار 
ــه وزارت بهداشــت در  ــاً ب داریــم، چــه مجوزهــای ملــی کــه عمدت
تجهیــزات پزشــکی مربــوط می شــود و چــه در برخــی محصــوالت 
کــه بــه مؤسســة اســتاندارد مربــوط می شــود. البتــه بــرای محصول 
مــا این طــور نیســت موظف باشــیم ســراغ مؤسســة اســتاندارد ایران 
کــه بــه وزارت صنعــت وابســته اســت، برویــم؛ فعــالً بررســی همــة 
اســتانداردهای محصوالتمان را وزارت بهداشــت و برخی مؤسســات و 

آزمایشــگاه های تأییدشــدة وزارت بهداشــت بــر عهــده دارنــد. 
ــی کلینیکــی و  طــی همــة مراحــل اســتاندارد و مراحــل ارزیاب
بالینــی، گاهــی بســیار زمان بـَـر می شــود و امــکان ایــن وجــود دارد 
کــه در زمــان کوتاه تــری انجــام شــود. مســائل اداری و بوروکراســی 

ــد را طوالنــی می کنــد. گاهــی اوقــات ایــن رون
ــراغ  ــال 1380 س ــم از س ــی ه ــای بین الملل ــة مجوزه در زمینـ
سیســتم های کیفیــت رفتیــم کــه بــه تجهیــزات پزشــکی مربــوط 
می شــود. بــرای مثــال، ISO-13485 مربــوط بــه سیســتم کیفیــت 
تجهیزات پزشــکی اســت. با بــرآورده شــدن اســتانداردهای تکنیکی 
و برخی اســتانداردهای سیســتمی مثل مدیریت ریســک، سیســتم 
ــق  ــم از طری ــی بالینــی، می توانی ــزو و سیســتم کیفیــت و ارزیاب ای
برخــی مؤسســات ذی صــالح1 نشــان CE اتحادیــة اروپــا را بگیریــم 
کــه نشــان می دهــد بــرای تجهیــزات پزشــکی، مقــررات اتحادیــة 
ــه  ــن عرص ــال 1380 وارد ای ــا از س ــم. م ــت کرده ای ــا را رعای اروپ
شــده ایم و در ســال 1384 در ایــن حــوزه پیشــرو و اولیــن شــرکتی 
ــا را  ــة اروپ ــرای ایــن محصــول CE اتحادی بودیــم کــه توانســتیم ب

دریافــت کنیــم. 
به هرحــال، طــی ایــن مراحــل گاهــی بســیار ســخت و طوالنــی 
می شــود و البتــه برخــی از آن هــا طبیعی اســت، امــا بعضــی از آن ها 
بــه دلیــل زیرســاخت ها و نقایصــی کــه در کشــورمان وجــود دارد، 
بیشــتر از حــد معمــول طــول می کشــد و بایــد هزینه هــای زیادتری 
پرداخــت کنیــم. اولین بــاری کــه می خواســتیم CE بگیریــم، 
ــش  ــور آزمای ــل کش ــتانداردها را داخ ــی از اس ــتیم بعض نمی توانس
کنیــم، زیــرا آزمایشــگاهی نبــود که تجهیــزات الزم را داشــته باشــد؛ 
بنابرایــن مجبــور بودیــم بــه خــارج از کشــور برویــم. همــة این هــا 

ســبب می شــد زمــان و هزینــة زیــادی را از دســت بدهیــم. 

فکر می کنید چند درصد از بازار ایران را در اختیار بگیرید؟ 
ــم.  ــادی را گذرانده ای ــن ســی  ســال فرازونشــیب های زی ــا در ای م
ــم و  ــران را بگیری ــازار ای ــا 70 درصــد ســهم ب گاهــی توانســته ایم ت
ــه در  ــداد دســتگاهی ک ــا تع ــری داشــته ایم، ام ــی ســهم کمت گاه
ایــن ســال ها فروخته ایــم، رضایت بخــش بــوده اســت؛ هفــت هــزار 
دســتگاه داخــل کشــور و بیــش از دو هــزار دســتگاه خــارج از کشــور. 
بعیــد می دانــم شــرکت دیگــری، چــه واردکننــده و چــه تولیدکننده، 
ــت  ایــن آمــار را داشــته باشــد. امــا همیشــه درصــد ســهم مــا ثاب

نبــوده اســت. به هرحــال، بخشــی از ســهم بــازار همیشــه در اختیــار 
ــی و  ــرکت های آمریکای ــاً ش ــه عمدت ــت ک ــوده اس ــدگان ب واردکنن
ــود را  ــت خ ــا قیم ــازار، آن ه ــه ب ــا ب ــا ورود م ــه ب ــد. البت اروپایی ان
ــود و  ــع اقتصــاد کشــور ب ــن به نف ــه ای ــد ک ــش دادن به شــدت کاه
ســعی کردنــد بــا دامپینــگ، مانــع ورود مــا بــه بعضــی بازارها شــوند.
بــا ایــن روش، غیــر از تأمیــن عمــدة نیاز داخل، ســبب می شــویم 
فشــار اقتصــادی بــر بیمارســتان ها کمتــر شــود؛ حتی بیمارســتانی 
ــرا شــرکت خارجــی  ــس خارجــی بخــرد، زی ــد جن ــه می خواه ک
می دانــد کــه در ایــن بــازار تولیدکننــدة قــوی داخلــی وجــود دارد 
و نمی توانــد هــر قیمتــی را تحمیــل کنــد؛ بنابرایــن قیمت هایــش 
را کاهــش می دهــد. درصــد ســهم مــا در مقاطــع مختلــف متفــاوت 
ــا  ــرکت م ــه ش ــم ک ــم بگوی ــت می توان ــه جرئ ــا ب ــوده اســت، ام ب
بیشــترین تعــداد دســتگاه را در 25 ســال گذشــته فروختــه اســت.

مهم ترین مزیت شما برای رقابت در بازار ایران چیست؟
مزیت هــای رقابتــی مــا در مقابــل واردکننده هــا متعــدد اســت. 
یکــی از چالش هــای همیشــگی واردکننده هــا خدمــات پــس 
ــس از  ــات پ ــرای خدم ــا ب ــه آن ه ــی ک ــروش اســت. هزینه های از ف
فــروش می گیرنــد و زمانــی کــه صــرف می کننــد، بســیار بیشــتر از 
ماســت. مــا به محــض اینکــه دســتگاهی در اتــاق عمــل بــه مشــکل 
ــی و  ــور امان ــل، به ط ــاق عم ــت ات ــورت درخواس ــورد، در ص بربخ
رایــگان دســتگاه دیگــری را در اختیــارش قــرار می دهیــم کــه کار 
اتــاق عمــل متوقــف نشــود. ایــن کار به خاطــر هزینه هایی کــه دارد، 

ــت. ــر نیس ــا امکان پذی ــرای واردکننده ه ب
ــا بســیار  ــوع، قیمــت و هزینه هــای خدمــات م ــر آن، ن عــالوه ب
کمتــر اســت، زیــرا فنــاوری بــرای خودمــان اســت و بــه آن اشــراف 
داریــم. واردکننده هــا گاهــی مجبورنــد برای تعمیــر ســاده، کل بورد 
را عــوض کننــد، امــا مــا به جــای تعویــض کل بــورد، فقــط قطعاتی 

را کــه نیــاز اســت، عــوض می کنیــم. 
مزیــت دیگــر مــا در برابــر واردکننده هــا ایــن اســت کــه آن هــا 
هرچنــد ســال یک بــار مدل هــای قبلــی خــود را منســوخ می کننــد؛ 
بــه ایــن معنــا کــه خــود تولیدکننــدة اصلــی تولیــدش را متوقــف 
می کنــد و دیگــر ســرویس نمی دهــد، امــا چــون فنــاوری مــا بــرای 
خودمــان اســت، ایــن کار را نمی کنیــم و گاهــی بــه دســتگاه هایی 
ســرویس می دهیــم کــه بیــش از بیســت ســال اســت کار می کنند.

ــم  ــی می خواهی ــه وقت ــا آن اســت ک ــر شــرکت م ــت دیگ مزی
دســتگاهی قدیمــی را از رده خــارج کنیم، پیشــنهادهایی می دهیم 
کــه از نظــر قیمــت بســیار بهتــر از پیشــنهادهای واردکننــدگان 
ــرای از رده خــارج کــردن دســتگاهی کــه بیســت  اســت. مثــالً ب
ســال پیــش تولیــد کردیــم و جایگزینــی دســتگاه های جدیدتــر 
ــالف  ــم. اخت ــه ای می دهی ــنهادهای منصفان ــرفته تر، پیش و پیش
ــد،  ــنهاد می ده ــرایط پیش ــن ش ــده در ای ــه واردکنن ــی ک قیمت
بســیار زیــاد اســت و تقریبــاً دســتگاه قدیمــی را رایگان از مشــتری 
ــتری  ــه مش ــی ب ــیار خوب ــنهادهای بس ــا پیش ــا م ــرد، ام می گی 1. Notified Body
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می دهیــم و حتــی نصــف قیمــت دســتگاه مــدرن و پیشــرفته را 
کــم می کنیــم، بــه خاطــر اینکــه می خواهیــم دســتگاه قدیمــی از 
رده خــارج شــود و مشــتری از دســتگاه پیشــرفته تر و منطبــق بــا 

اســتانداردهای روز بهــره ببــرد. 
نکتــة دیگــر، مزیت های ما در مقایســه بــا تولیدکننــدگان داخلی 
اســت. یکــی از ایــن مزیت هــا ایــن اســت کــه مــا اولیــن شــرکتی 
ــن  ــم. همچنی ــوزه گرفته ای ــن ح ــه نشــان CE را در ای هســتیم ک
اولیــن شــرکتی هســتیم کــه سیســتم های انســداد عــروق را وارد 
ــازار ایــران کرده ایــم و به عنــوان چهارمیــن کشــور، ایــن فنــاوری  ب
را در دنیــا معرفــی کرده ایــم. در ضمــن، اولیــن شــرکتی هســتیم 
ــم  ــران کرده ای ــازار ای ــما را وارد ب ــون پالس ــتم های آرگ ــه سیس ک
ــه  ــم و نخســتین شــرکتی هســتیم ک ــای آن را گرفته ای و مجوزه
سیســتم های الکتروســرجری خــاص اندوســکوپی را در ایــران تولید 
ــا بقیــة شــرکت ها،  ــم. در 25 ســال گذشــته، در مقایســه ب کرده ای
تعــداد زیادتــری دســتگاه  فروخته ایــم کــه ایــن نیــز یکــی دیگــر از 

مزایــای ماســت.

ــدگان  ــدگان و واردکنن ــن تولیدکنن ــت بی ــما، رقاب ــر ش ــه نظ ب
می توانــد سیاســتی تشــویقی قلمــداد شــود و بــه بهتــر شــدن 

کیفیــت محصــوالت کمــک کنــد؟ 
بــه نظــر مــن، بایــد چنیــن رقابتــی شــکل بگیــرد و عاملــی برای 
پیشــرفت شــرکت ها و بهبــود کیفیــت محصــوالت تولیدکننده هــا 
شــود. مــا خیلــی موافــق نیســتیم کــه واردات محصــوالت 
خارجــی کامــالً ممنــوع شــود، بلکــه خــوب اســت درصــد کمــی 
ــرای آن هایــی  ــی، ب ــا کیفیــت بســیار عال دســتگاه های خارجــی ب
ــد، وارد شــود؛ ایــن کار ســبب  ــد هزینــه اش را بپردازن کــه حاضرن

ــود.  ــت می ش ــرفت صنع پیش
امــا ماننــد همه جــای دنیــا، بایــد از تولیدکننده هــا حمایت شــود. 
ــی  ــای گمرک ــع تعرفه ه ــب وض ــد در قال ــا می توان ــن حمایت ه ای
یــا در قالــب امتیــازات در مناقصــات دولتــی باشــد، امــا متأســفانه، 
ــود.  ــت نمی ش ــتی رعای ــا به درس ــور م ــا در کش ــدام از این ه هیچ ک
تعرفه هــا چنــدان وضــع بســامانی ندارند. فــرض کنید تعرفــة واردات 
دســتگاه جراحــی الکتریکــی تاکنــون 15 درصــد بــوده اســت، ایــن 
تعرفــه را بــا نــرخ دالر 4200 تعییــن می کردنــد کــه ناچیــز اســت، 

همــان میــزان هــم گاهــی دور زده می شــد و بــا روش هــای مختلف، 
ــِل واردکننــدگان، از  بــه مقــداری کــه بایــد، داده نمی شــد. در مقاب
تولیدکننده هــا حمایــت الزم نمی شــود و ایــن موضــوع کار رقابــت را 

غیرمنصفانــه و ســخت می کنــد. 
در همه جــای دنیــا وقتــی تولیدکننــده می خواهــد در مناقصــه با 
واردکننــده رقابــت کنــد، بایــد امتیــازی داشــته باشــد؛ فــرض کنید 
ــا ضریــب 20 درصــد نســبت بــه واردکننــده  بتوانــد قیمتــش را ب
اصــالح کنــد. امــا وقتــی مــا در مناقصــه شــرکت می کنیــم و قیمت 
محصولمــان یک چهــارم تــا یک ســوم مشــابه خارجــی و در بعضــی 
ــت،  ــم آن هاس ــم و یک هفت ــی یک شش ــی، حت ــای تخصص مدل ه
ــی کــه از طــرف وزارت بهداشــت مناقصــه را برگــزار  هیئــت امنای
ــاز هــم قیمــت را ســرکوب می کنــد و فشــار مــی آورد  می کنــد، ب
و معتــرض می شــود کــه چــرا قیمــت محصــول خــود را در مقایســه 
بــا ســال گذشــته بیشــتر از 25 درصــد افزایــش داده ایــم. ایــن اصــاًل 
سیاســت درســتی نیســت و نه تنهــا حمایــت محســوب نمی شــود، 

بلکــه فشــار روی تولیدکننده اســت.

ــود را دارد و  ــاص خ ــد خ ــل و فراین ــول مراح ــد محص تولی
ــر  ــرای رقابت پذی ــیر ب ــن مس ــواره در ای ــدگان هم تولیدکنن
ــیب های  ــع و فرازونش ــا موان ــازار، ب ــان در ب ــودن محصولش ب
زیــادی روبــه رو می شــوند. در شــمارة آینــدة ماهنامــه، در فصل 
»در مســیر صــادرات« ادامــة گفت وگــو بــا مهنــدس حمیدرضــا 
کاویانــی، مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان کاوندیــش سیســتم 

را خواهیــد خوانــد.

 CE ما اولین شرکتی هستیم که نشان
را در این حوزه گرفته ایم. همچنین اولین شرکتی 

هستیم که سیستم های انسداد عروق را وارد بازار ایران 
کرده ایم و به عنوان چهارمین کشور، این فناوری 

را در دنیا معرفی کرده ایم
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در مسیر  صادرات

 بستـر و زیـرسـاخـت الزم 
بـرای صـادرات محصوالت 
سـالمت محور فراهم  نیست

تهیه وتنظیم: مشکات سخاوتی

گفت وگو با مهندس حمیدرضا کاویانی، مدیرعامل کاوندیش سیستم؛ 

ــت در  ــت و تثبی ــی بـاکیفیـ ــد محصول ــرای تـولیـ ب
ــش روی  ــادی پی ــرد و کالن زی ــع خ ــی، موان ــازار داخل ب
تولیدکننــدگان وجــود دارد و گاهــی ضعف در زیرســاخت ها 
ایــن مشــکالت را تشــدید می کنــد. از طــرف دیگــر، یکــی 
ــام  ــق و خوش ن ــرکت موف ــر ش ــی ه ــای اصل از دغدغه ه
تولیــدی، موفقیــت در حــوزة صــادرات اســت کــه فقــط با 

هوشــمندی تولیدکننــده محقــق خواهــد شــد.
ــا  ــو ب ــت گفت وگ ــش نخس ــته، بخ ــمارة گذش در ش
مهنــدس حمیدرضــا کاویانــی، مدیرعامــل شــرکت 
ــد و  ــارة تولی ــتم« را درب ــش سیس ــان »کاوندی دانش بنی
موانــع آن خواندیــد. ایــن شــرکت محصولی ســالمت محور 
ــتگاه  ــه دس ــد ک ــد می کن ــرجری تولی ــام الکتروس ــه ن ب
جراحــی الکتریکــی در اتــاق عمــل اســت. در بخــش دوم 
ــام  ایــن گفت وگــو دیدگاه هــای ایــن تولیدکننــدة خوش ن
ــه  ــدیم ک ــا ش ــادرات جوی ــارة ص ــی را درب ــق ایران و موف

ــد. ــه می خوانی ــل آن را در ادام حاص

آیا محصول شما شرایط رقابت در بازارهای جهانی را دارد ؟
ــی داریــم  بلــه؛ خوشــبختانه مــا ســابقة صادراتــی بســیار خوب
ــق شــدیم در ســال ۱۳۷۸،  ــه موف ــن شــرکتی هســتیم ک و اولی
دســتگاه الکتروســرجری ایرانــی را بــه شــرکتی ترکیــه ای صــادر 
کنیــم. ســال ۱۳۸0 بــه دنبــال سیســتم های ایــزو و اســتانداردهای 
ــا را  ــة اروپ ــان CE اتحادی ــال ۱۳۸4 نش ــم و س ــی بودی بین الملل
گرفتیــم و ســعی کردیــم همیشــه ســهمی از تولیــد را به صــادرات 
ــدود  ــط ح ــور متوس ــته به ط ــهم بس ــن س ــم. ای ــاص دهی اختص
ــد در  ــه ۲5 درص ــی ب ــی حت ــوده و گاه ــان ب ــد تولیدم ۱5 درص

ــته ایم  ــال ها توانس ــی س ــی برخ ــت؛ یعن ــیده اس ــم رس ــال ه س
۲5 درصــد از تولیدمــان را صــادر کنیــم. البتــه ایــن درصدهــا بــا 

ــوده اســت.  ــراه ب ــم هم فرازونشــیب هایی ه
ــی از  ــابقة خوب ــور س ــت کش ــا هف ــش ی ــته ایم در ش ــا توانس م
ــت  ــی وارد حــوزة رقاب ــا خوش نام ــم و ب محصوالتمــان ایجــاد کنی
ــدق  ــی ص ــرای محصوالت ــتر ب ــوع بیش ــن موض ــه ای ــویم؛ البت ش
می کنــد کــه تخصصی ترنــد؛ چــون مزیــت قیمتــی مــا در 
آن هاســت و در الکتروســرجری های جنــرال بــرای صــادرات مزیــت 
قیمتــی نداریــم؛ به هرحــال، چینی هــا، هندی هــا، کره ای هــا و 
ــا  ــد؛ ام ــازار دارن ــا قیمت هــای کــم ســهم مهمــی از ب ــا ب برزیلی ه
در سیســتم های تخصصــی مثــل انســداد عــروق، آرگــون پاســما و 
اندوســکوپی، مزیت هــای قیمتــی پیــدا می کنیــم و از نظــر کیفیتی 
هــم از سیســتم های درجــه دوم و ســوم بــازار کــه معمــوالً ســاخت 
چیــن، هنــد و کره  انــد، بســیار بهتریــم و می تــوان محصــوالت مــا را 

ــرد. ــی مقایســه ک ــی و آمریکای ــا سیســتم های اروپای ب

برای صادرات چه نقشة راهی در پیش گرفتید؟ 
در صــادرات روش هــای متعــددی را در پیــش گرفتیــم. در مرحلة 
ــگاه  ــژه دو نمایش ــود؛ به وی ــگاه ها ب ــی نمایش ــرکت در برخ اول، ش
عرب هلــث دبــی و مدیــکای آلمــان کــه در بیســت ســال گذشــته، 
ــر  ــیم؛ مگ ــته باش ــور داش ــا حض ــواره در آن ه ــم هم ــعی کردی س
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مقاطعــی کــه بــه دلیــل تحریــم و کرونــا امکانــش نبــوده اســت.
بعضــی از مشــتری های صادراتــی مــا از طریق نمایشــگاه ها جذب 
شــدند؛ البتــه بعد از اینکــه چندین دوره را در آن نمایشــگاه شــرکت 
ــده ای  ــا تولیدکنن ــد ب ــاس می کردن ــتریان احس ــم و مش می کردی
تثبیت شــده و پایــدار مواجه انــد؛ چــون بــا یــک یــا دو بــار شــرکت 
در نمایشــگاه معمــوالً چنیــن فرصت هایــی پیــش نمی آیــد. روش 
دیگــر برندســازی در کشــورهای اروپایــی یا در کشــورهای همســایه 

اســت کــه هــر کــدام اقتضائــات و روش هــای خــودش را دارد.

ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــای معاون حمایت ه
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــوری چگون جمه

ــای  ــرده اســت در زمینه ه ــاوری ســعی ک ــت علمــی و فن معاون
ــا  ــاً ب ــد؛ مث ــت کن ــان حمای ــرکت های دانش بنی ــی از ش مختلف
دادن وام کم بهــره، ایجــاد صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، دادن 
ــرای  ــرای نمایشــگاه های خارجــی، حمایت هــا ب برخــی یارانه هــا ب
ــی  ــران مبن ــهرداری ته ــا ش ــه ب ــا و توافق نام ــن گواهی نامه ه گرفت
بــر جــواز اســتقرار دانش بنیان هــا در واحدهــای مســکونی؛ امــا بــا 
توجــه بــه گســترش حــوزة کار شــرکت های دانش بنیــان، بــه نظــر 
ــاز شــرکت ها نیســت.  ــا نی می رســد ابعــاد حمایت هــا متناســب ب
خــود مــا هــم جــز در مــوارد جزئــی و پراکنــده، تاکنــون چنــدان 
نتوانســته ایم حمایــت چشــمگیر و کمــک قابــل توجهــی از معاونت 

علمــی بگیریــم، امــا در جریان هســتم کــه معاونت علمــی و فناوری 
ــرده اســت.  ــت  ک ــی حمای بعضــی شــرکت ها را به خوب

نقــش تشــکل های صنفــی ازجملــه انجمن هــا و 
اتحادیه هــای صنفــی را در پیشــرفت و گســترش 

ــد ؟  ــه می بینی ــادرات چگون ــد و ص تولی
قطعــاً وقتــی شــرکت های مختلــف در کنــار هــم قــرار می گیرند 
ــر  ــان را محکم ت ــد حرفش ــد، می توانن ــکل می گیرن ــکل ها ش و تش
ــة  ــی، بیم ــای دولت ــا، وزارتخانه ه ــل واردکننده ه ــد و در مقاب بزنن
ــوق  ــر از حق ــذاران، بهت ــات و قانون گ ــی، ادارة مالی ــن اجتماع تأمی
خــود دفــاع کننــد. بــه عــاوه اینکــه می تواننــد هم افزایــی داشــته 
باشــند و شــرکت های پیشــرو در زمینــة توســعة صــادرات، تجربیات 
ــا از  ــود م ــد. خ ــرار دهن ــر ق ــرکت های دیگ ــار ش ــود را در اختی خ
ــدگان  ــم. شــرکت »پوین ــرداری کردی ــی  بهره ب ــه به خوب ــن قضی ای
ــوده اســت و در  راه ســعادت« در اتحادیــة مــا و صــادرات پیشــرو ب
مقاطــع بســیاری توانســتیم از تجربیــات و بســترهایی کــه ایجــاد 
کردنــد، کمــک و راهنمایــی بگیریــم. این موضــوع در پیشــرفت کار 

مــا بســیار اثرگــذار بــوده اســت.

به عنوان تولیدکننده ای که موفق به صادرات هم شده اید،  در 
این راه با چه دشواری هایی روبه رو بودید؟

مــا ابتــدا بــا شــرکت در نمایشــگاه های بین المللــی مشــتری پیدا 
کردیــم و آن اوایــل موفــق هــم بودیــم، امــا بعــد از مدتــی اتفاقاتــی 
ــرد. در  ــی مشــکاتی ایجــاد ک ــرای شــرکت های ایران ــه ب ــاد ک افت
مقاطعــی بــه دلیــل تحریم هــا، شــرکت های ایرانــی اجــازة ورود بــه 
نمایشــگاه ها راه نداشــتند و هنــوز هــم ایــن مشــکات کامــاً حــل 
نشــده اســت. حتــی زمان هایــی هم کــه شــرکت می کردیــم، ایرانی 
بودنمــان تأثیــر منفی روی بازدید کننده داشــت، یعنــی بازدیدکننده 
محصــول را می پســندید، امــا وقتــی متوجــه می شــد، تولیدکننــدة 

ایرانــی هســتیم، عقب نشــینی می کــرد. 
بعــد از مدتــی متوجــه شــدیم پیــدا کــردن مشــتری های جدیــد 
از راه نمایشــگاه ها امکان ناپذیــر شــده اســت. بــه همیــن خاطــر، بــه 
راه هــای دیگری متوســل شــدیم و از شــرکت پویندگان راه ســعادت 
کمــک گرفتیــم کــه بــا برندســازی ای کــه در اروپــا کــرده بودنــد، 
ــوض  ــد ع ــی برن ــم. وقت ــا بیاوری ــد آن ه ــان را تحــت برن محصولم
ــی  ــای بین الملل ــا و تأییدیه ه ــاره گواهی نامه ه ــد دوب ــود، بای می ش
ــا را  ــن کاره ــا ای ــی دارد؛ ام ــه و مراحــل طوالن ــود و هزین ــذ ش اخ
انجــام دادیــم، بــه امیــد اینکــه بتوانیــم بــا برنــد اروپایی این مشــکل 

تولیدکننــدة ایرانــی را حــل کنیــم. 
ایــن کار دو ســال اســت کــه انجــام شــده اســت، امــا بــا کرونــا 
مواجــه شــده ایم و تــا حــدودی شــرایط کرونــا مانــع کار مــا بــوده 
ــاق عمــل اســتفاده می شــود و در  ــا در ات ــرا محصــول م اســت؛ زی
دورة کرونــا بــه دلیــل کاهــش عمل هــای جراحــی، بــا رکــود مواجه 
شــدیم. این هــا ســبب شــده اســت فعــاً بــا ایــن برنــد اروپایــی هــم 
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توفیقــی نداشــته باشــیم؛ امــا امیدواریــم به تدریــج بتوانیم بــا برخی 
بازارهــا کــه بــا تولیدکننــدة ایرانــی مشــکل دارنــد، ارتبــاط برقــرار 

کنیــم و در آن بازارهــا نفــوذ کنیــم. 
ــی  ــای بین الملل ــه گواهی نامه ه ــادرات ب ــر در ص ــکل دیگ مش
مربــوط می شــود. تعــداد شــرکت هایی کــه حاضرنــد در ایــران کار 
کننــد، خیلــی محــدود اســت و همیــن تعــداد محــدود هــم گاهــی 
ــه  ــته ایم ک ــه داش ــا تجرب ــی م ــد؛ یعن ــاد می کنن ــکاتی ایج مش
قــرارداد بســته ایم و میــان قــرارداد بــه بهانــة تحریــم ایــران کنــار 
ــرایط  ــاد اســت و ش ــواری ها زی ــن دش ــال، از ای کشــیده اند. به هرح
سیاســی خــاص ایــران ســبب بــروز این مســائل شــده اســت و روی 

صــادرات اثــر خواهــد گذاشــت. 
ــی  ــد به راحت ــد بتوانی ــد، بای ــادر می کنی ــی ص ــی محصول وقت
پــول خــود را بگیریــد؛ امــا مــا حتــی بــرای گرفتــن پولمــان هــم 
ــا  ــد ب ــد و بای ــی تحریم ان ــای ایران ــة بانک ه ــم. هم ــکل داری مش
چندیــن واســطه و مبلغ زیادی پورســانت و کمیســیون پــول خود 
را بگیریــم. ایــن موضــوع روی ذهــن مشــتری اثــر بــدی می گذارد 
و برایــش پرســش ایجــاد می کنــد کــه مــا چطــور تولیدکننــده ای 
هســتیم کــه نمی توانیــم بــرای دریافــت هزینــه، حســاب ثابــت 
ــه مشــتری بدهیــم. این هــا مشــکاتی اســت کــه صــادرات را  ب

ــد. ــف می کن ضعی

ــوب  ــالمت محور خ ــوالت س ــادرات محص ــا در ص آی
عمــل کرده ایــم؟

بــا توجــه بــه نوپــا بــودن صنعــت تجهیــزات پزشــکی در ایــران، 
دشــواری هایی کــه هســت و شــرایط اقتصــادی و سیاســی کشــور، 
ــت صــادرات  ــزات پزشــکی، وضعی ــم در حــوزة تجهی ــر می کن فک
خــوب اســت؛ البتــه اعــداد و ارقــام زیــاد نیســت؛ امــا بایــد شــرایط 
را هــم در نظــر گرفــت. ایــن صنعــت در کشــور مــا نوپاســت؛ قبــل 
ــزات پزشــکی وجــود  ــد تجهی ــت تولی ــه اصــاً صنع ــاب ک از انق
ــگ،  ــل جن ــه دلی ــم ب ــاب ه ــد از انق ــة اول بع ــت و در ده نداش

پیشــرفت چشــمگیری حاصــل نشــد. ایــن صنعــت کم کــم بعــد 
از جنــگ شــروع بــه فعالیــت کــرد و در مقایســه بــا صنایــع دیگــر، 
ــه دســت آورد. بااین حــال، اعــداد و ارقــام  جایــگاه نســبتاً خوبــی ب
ــا توجــه  آن در صــادرات چنــدان چشــمگیر و زیــاد نیســت، امــا ب
بــه تحریم هــا و محدودیت هــا، همیــن صــادرات چنــد ده میلیــون 

دالری در ســال هــم بســیار ارزشــمند اســت. 
ــد:  ــی دارن ــته اساس ــامت محور دو دس ــوالت س ــه محص البت
ــکی  ــزات پزش ــارة تجهی ــن درب ــا؛ م ــکی و داروه ــزات پزش تجهی

صحبــت می کنــم و دربــارة دارو صاحب نظــر نیســتم.

ــه  ــی چ ــوالت این چنین ــادرات محص ــت در ص دول
نقشــی دارد؟ 

ــی  ــا بعض ــاص، ب ــی خ ــرایط سیاس ــل ش ــه دلی ــا ب ــت م دول
کشـورهـــا مثــل عــراق و سـوریـــه تـوافـق نـامه هـــا و خطــوط 
اعتبــاری ایجــاد می کنــد کــه اگــر آن کشــور بخواهــد در قالــب 
خریــد تجهیــزات پزشــکی، کمکــی از ایــران بگیــرد، اعتبــارش را 
دولــت تأمیــن کنــد و مــا پــول را از دولــت خودمــان بگیریــم و 
ــت خــط  ــرای آن کشــورهایی بفرســتیم کــه دول ــزات را ب تجهی
اعتبــاری برایشــان ایجــاد کــرده اســت. در ایــن زمینــه، مــواردی را 
داشــته ایم؛ البتــه شــرکت مــا خیلی نتوانســته اســت از ایــن روش 
ــن خطــوط  ــه از ای ــد ک ــا شــرکت هایی بوده ان ــد، ام اســتفاده کن

ــد. ــتفاده کرده ان ــاری اس اعتب
ــد،  ــام ده ــد انج ــت مـی تـوانـ ــه دول ــری ک ــای دیگ کـارهـ
ــایه ها  ــا همس ــژه ب ــن المللی، به وی ــامه های بیـ ــاد تفـاهم نـ ایج
ــامت محور  ــوالت س ــت. محص ــررات اس ــی مق ــهیل برخ و تس
مقــررات ســنگینی دارنــد و هــر کشــوری مقــررات خــاص خــود 
را دارد. معمــوالً کشــورها بــرای ثبــت رســمی محصــول و ارســال 
مســتندات قانونــی، الزاماتــی دارنــد تــا اجــازه دهنــد آن محصــول 
ــن  ــد در ای ــا می توانن ــال دولت ه ــود. به هرح ــان ش وارد کشورش
زمینه هــا بــا همســایه ها توافق نامه هایــی امضــا کننــد کــه 
مقــداری ســخت گیری آن هــا کمتــر و کار کــردن بــا آن هــا 
ــه  ــند ک ــق برس ــه تواف ــایه ها ب ــا همس ــر ب ــود. اگ ــر ش راحت ت
ــی  ــامت محور ایران ــوالت س ــرای محص ــنگینی ب ــای س تعرفه ه
ــا تســهیل خواهــد شــد. ــه آن بازاره ــاً ورود ب وضــع نشــود، قطع

 
به نظر شما گرة کور صادرات ما کجاست و چگونه می توان 

در این حوزه به درآمدزایی زیاد ارزی رسید؟
ــی  ــا وقت ــردم. ت ــاره ک ــوزه اش ــن ح ــکات ای ــه مش ــر، ب پیش ت
صنعــت کشــوری در موضوعــی مثــل تجهیــزات پزشــکی تقویــت 
ــود و  ــت نش ــور تثبی ــود آن کش ــازار خ ــی در ب ــود و محصول نش
نتوانــد بــا واردکننده هــا رقابــت کنــد، صــادرات برایــش زود اســت. 
ــی  ــاد و از رقابت ــا افت ــاً در کشــور خــود ج ــی کام ــی محصول وقت
بــودن کیفیــت و قیمــت آن اطمینــان حاصــل شــد، می تــوان بــه 

صادراتــش فکــر کــرد.
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بــه هــر صــورت، دشــواری های زیــادی در ایــن مســیر هســت 
و از دولت هــا انتظــار مــی رود بــرای زیرســاخت ها و فراهــم 
ــا در  ــم، م ــه گفت ــور ک ــد. همان ط ــاش کنن ــترها ت ــردن بس ک
برخــی مقدمــات مشــکل داریــم؛ از گرفتــن پــول تــا شــرکت در 
نمایشــگاه های بین المللــی و مســائل گســترده تر کــه در بازارهــای 

وســیع تر پیــش می آیــد.
حــل برخــی مشــکات از تــوان بخش هــای خصوصــی کوچکــی 
مثــل مــا خــارج اســت؛ بااین حــال، توانســته ایم بعضــی گره هــا را 
بــاز کنیم و خوشــبختانه، حــدود ۱5 تــا ۲0 درصد محصــوالت خود 
را صــادر کرده ایــم، امــا توســعة صــادرات بــه بسترســازی از طــرف 
ــش  ــرمایه گذاری بخ ــت و س ــاش، جدی ــزم، ت ــه، ع ــت و البت دول

خصوصــی نیــاز دارد.

بــه نظــر شــما، آیــا الزم اســت کــه شــرکت ها فراینــد 
ــی  ــی تخصص ــرکت بازرگان ــک ش ــه کم ــادرات را ب ص
ــان  ــد هم زم ــرکتی می توان ــر ش ــا ه ــد ی ــش ببرن پی

تولیدکننــده و صادرکننــده باشــد؟ 
ایــن ایــده کــه شــرکت بازرگانــی تخصصــی ای در محوریــت کار 
قــرار بگیــرد، در برخــی کشــورها مثــل ژاپــن موفــق بــوده اســت، 
ولــی در ایــران، مــن نشــنیده ام ایــن ایــده موفــق شــده باشــد؛ البتــه 
ــی شــکل  ــوی ایران ــد ق ــک برن ــد و ی ــاق بیفت ــر برندســازی اتف اگ
گیــرد، کم کــم آن برنــد می توانــد شــرکت های کوچک تــر را 
پوشــش دهــد؛ بــه عبــارت دیگــر، اگــر بعضــی برندهــای کوچــک 
در برندهــای بــزرگ ادغــام شــوند، قطعــاً احتمــال موفقیتشــان در 
بازارهــای بین المللــی افزایــش می یابــد، ولــی اینکــه یــک شــرکت 
بازرگانــی بتوانــد ایــن کار را انجــام دهــد، بعیــد اســت؛ بــه نظــر من، 
شــرکت تولیدکننــدة قوی کــه بخش بازرگانــی پرقدرتــی دارد، بهتر 

ــد ایــن فراینــد را جلــو ببــرد. می توان
البتــه، شــرکت های صرفــاً بازرگانــی هــم می تواننــد بــه صــادرات 
کمــک کننــد و در برخــی کشــورها ایــن ایــده جــواب داده، امــا در 
ایــران چــون مشــکات ارتباطــات بازرگانــی  بیشــتر اســت، شــاید 

اجــرای ایــن ایــده دشــوارتر باشــد.

برای انتخاب بازار هدف مناسب باید چه شاخص هایی را در 
نظر گرفت؟

ــا  ــوز در دنی ــکی هن ــزات پزش ــت تجهی ــة صنع ــران در زمین ای
ــاص  ــی خ ــل، بازاریاب ــن دلی ــه همی ــت، ب ــرح نیس ــدان مط چن
ــی  ــای اروپای ــل برنده ــد مث ــوز نمی توان ــی هن ــود را دارد؛ یعن خ
ــی  ــی برخ ــی و حت ــای آمریکای ــابقه و برنده ــام و خوش س خوش ن
برندهــای آســیایی خــوش بدرخشــد و بایــد در حــد و قــوارة خــود 
ــدف  ــازار ه ــن، ب ــود؛ بنابرای ــده ش ــج دی ــا به تدری ــد ت ــاش کن ت
ایــران محدودیت هایــی دارد و نمی تــوان ماننــد برندهــای اروپایــی، 

ــی و ژاپنــی و چینــی وســیع عمــل کــرد.  آمریکای
بــه نظــر مــن، برندهــای ایرانــی در اروپــا، ایــاالت متحــده، ژاپــن و 

چیــن شــانس زیــادی ندارنــد و در برخــی بازارهــا، ماننــد آمریــکای 
جنوبــی، آفریقا، آســیا و در برخی کشــورهای مســلمان، فرصت های 
بهتــری دارنــد؛ به هرحــال، بازارهــا بایــد بــا توجــه بــه شــرایط خاص 

ایــران انتخاب شــوند. 

ــد  ــه ح ــا چ ــی ت ــرکت های ایران ــما ش ــر ش ــه نظ ب
ــد؟ ــایی کنن ــود را شناس ــدف خ ــازار ه ــته اند ب توانس

اعــداد و ارقــام صــادرات خیلــی زیــاد نیســت و این نشــان می دهد 
بازارهــا محــدود اســت و شــرکت های ایرانــی معــدودی توانســته اند 
در بازارهــای اروپایــی نفــوذ پیــدا کننــد. ما هنــوز در ایجــاد بازارهای 

متناســب بــا شــرایط ایــران، محدودیت هایــی داریم. 

ــناخت  ــی در ش ــرکت های ایران ــف ش ــن ضع بزرگ تری
بــازار هــدف، نفــوذ در آن و گســترش آن چیســت؟ 

یکــی از نقــاط ضعــف ایــن اســت کــه ایــران در حــوزة صنعــت 
و به ویــژه در حــوزة تجهیــزات پزشــکی، کشــور شناخته شــده ای 
ــه  ــی ب ــرکت های ایران ــوی ش ــا ورود ق ــف ب ــن ضع ــت. ای نیس
ــد  ــه رون ــات کیفیتشــان برطــرف می شــود ک ــوزه و اثب ــن ح ای
ــاز دارد. از  ــادی نی ــت زی ــاش و هم ــه ت ــت و ب ــری اس زمان ب
طرفــی، به خاطــر شــرایط سیاســی و تحریم هــا، بســترهای 
صــادرات نیــز چنــدان فراهــم نیســت و موانعــی کــه وجــود دارد، 

ــد. ــوارتر می کن ــیار دش کار را بس
ــه صــادرات شــده اند،  ــق ب ــه موف ــی ک ــداد شــرکت های ایران تع
زیــاد اســت؛ یکــی از آن هــا خــود مــا هســتیم کــه بیــش از بیســت 
ســال اســت صــادرات داریــم، امــا ایــن بــه بــدان معنــا نیســت که ما 
شــرکت صادراتــی نهادینه شــده ای هســتیم کــه همیشــه صــادرات 
مســتمر و رو به رشــدی داشــته ایم؛ برخــی ســال ها صادراتمــان بــه 

دالیــل مختلــف افــت کــرده اســت. 
بــه نظــر مــن، هــر شــرکتی کــه صــادرات دارد، لزومــاً شــرکت 
ــه  ــت ک ــی دانس ــوان صادرات ــرکتی را می ت ــت؛ ش ــی نیس صادرات
بیــش از یک ســوم محصــوالت خــود را صــادر کنــد یــا حتــی بــه 
مرحلــه ای برســد کــه بــازار صادراتــی اش از بــازار داخلــی اش جلــو 
بزنــد. بــا ایــن تعریــف، تعــداد شــرکت هایی کــه صادراتــی باشــند، 
ــند و  ــته باش ــد داش ــر و روبه رش ــتمر، پیش بینی پذی ــادرات مس ص

حل برخی مشکالت از توان بخش های خصوصی کوچکی 
مثل ما خارج است؛ بااین حال، توانسته ایم بعضی گره ها را باز 
کنیم و خوشبختانه، حدود ۱5 تا ۲۰ درصد محصوالت خود 
را صادر کرده ایم، اما توسعة صادرات به بسترسازی از طرف 
دولت و البته، عزم، تالش، جدیت و سرمایه گذاری بخش 

خصوصی نیاز دارد
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عددهــای صادراتــی آن هــا از یک ســوم فــروش داخلشــان جلــو زده 
باشــد، زیــاد نیســت و شــاید در حــوزة تجهیزات پزشــکی یــک یا دو 

شــرکت بیشــتر نباشند. 
ــادرات دارد و توانســته اســت در  ــه ص ــرکتی ک ــر ش ــن، ه بنابرای
بــازار بین المللــی نفــوذ کنــد، لزومــاً ســهم مســتمر و مشــخصی از 
بازارهــای بین المللــی نخواهــد داشــت، بلکــه ممکــن اســت بخــش 
کوچکــی از فعالیتــش را روی صــادرات ســرمایه گذاری کــرده باشــد. 
شــرکتی صادراتــی تلقــی می شــود کــه ســرمایه گذاری چشــمگیر و 
سیاســت گذاری جــدی و مســتمر در حــوزة صــادرات داشــته باشــد.

یکــی از مؤلفه هــای رویکــرد بــازار خارجــی بــه 
ــت  ــا کیفی ــت؛ آی ــت اس ــل، کیفی ــوالت داخ محص
محصــوالت ایرانــی در حد اســتانداردهای جهانی اســت؟ 
ــیار  ــا بس ــی از آن ه ــد؛ برخ ــاد و متنوع ان ــی زی ــوالت ایران محص
باکیفیت انــد و برخــی دیگــر کیفیــت کمتــری دارنــد. پــاس 
ــه ایــن معنــا نیســت  کــردن اســتانداردهای جهانــی هــم لزومــاً ب
کــه محصــول خیلــی باکیفیــت اســت؛ آن هــا الزاماتــی ضــروری را 
مطــرح می کننــد؛ امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه اگــر آن هــا را پاس 
کردیــد، کیفیــت محصولتــان عالــی اســت و راحــت می توانیــد بــا 

رقبــای دیگــر وارد رقابــت شــوید. 

اســتانداردهای بین المللــی بایــد بــرای ورود بــه بازارهــای 
بین المللــی رعایــت شــوند، امــا فراتــر از آن اســتانداردها، شــرکت هایی 
ــد.  ــی ضعیف ان ــوالت خیل ــت محص ــر کیفی ــه از نظ ــم ک را داری
شــرکت هایی هــم داریــم کــه از ایــن نظــر بســیار قــوی هســتند و 
محصوالتشــان باکیفیــت و قابــل رقابــت بــا محصــوالت درجــه یک 

ــی اســت. اروپای

ــت  ــرای دریاف ــدگان ب ــرمایه گذاری تولیدکنن ــا س آی
ــن  ــد و ای ــد می دانی ــی را مفی ــتانداردهای بین الملل اس

ــد؟  ــه می کنی ــان توصی ــه آن کار را ب
ــروری  ــی ض ــد و گاه ــی مفی ــتاندارهای بین الملل ــت اس رعای
ــتانداردهای  ــه از اس ــز برگرفت ــا نی ــی م ــتانداردهای مل ــت. اس اس
ــر رعایــت اســتانداردها،  بین المللــی اســت. البتــه اینکــه عــاوه ب
بتوانیــم مجوزهــا و گواهی نامه هــای بین المللــی مرتبــط بــا 
اســتانداردها را هــم بگیریــم، ممکــن اســت هزینه هایــی را تحمیل 
ــرای صــادرات  ــه ب ــه البت ــد و دشــواری هایی داشــته باشــد ک کن
ــر و  ــرای شــرکت های کوچک ت ــا ب ــد و گاهــی الزم اســت، ام مفی

نوپاتــر ایــن تحمیــل هزینــه عملــی نیســت. 
 CE در برهــه ای، ادارة کل تجهیزات پزشــکی قصد داشــت گرفتن
را بــرای همــه اجبــاری کنــد و مــدت کوتاهــی هــم ایــن کار را کــرد. 
مــا بــا اینکــه خودمــان CE داشــتیم، نامــه ای بــه ادارة کل زدیــم که 
ایــن سیاســت، اشــتباه اســت؛ اول اینکه بعضی شــرکت های ضعیف 
را از گردونــة رقابــت خــارج می کنــد؛ دیگــر اینکــه وقتــی کشــوری 
تحریــم و در حــال جنــگ اقتصــادی بــا اروپــا و آمریکاســت، ایــن 
عاقانــه نیســت کــه رگ حیاتــی شــرکت های خــود را بــه دســت 
ــرکت های  ــه ش ــط درصورتی ک ــم فق ــم و بگویی ــا بدهی اروپایی ه
ــد، ایــن شــرکت ها  ــه دادن ــی تأییدی ــه شــرکت های ایران اروپایــی ب

می تواننــد در بــازار ایــران کار کننــد.
ــه برخــی  ــود و ب متأســفانه، چنــد ســالی ایــن قاعــده پابرجــا ب
شــرکت های کوچک تــر و ضعیف تــر فشــار آمــد؛ باالخــره متوجــه 
 CE شــدند ایــن سیاســت اشــتباه اســت و در حــال حاضــر، داشــتن

ضــرورت نیســت؛ بلکــه امتیــاز مثبــت و تشــویقی اســت.

ــار  ــان در کن ــه محصولش ــی ک ــرای تولیدکنندگان ب
ــه  ــود، چ ــه می ش ــابه عرض ــی مش ــول خارج محص
ــا را  ــول آن ه ــدار، محص ــه خری ــد ک ــه ای داری توصی

ــد؟  ــاب کن انتخ
اگــر خریــدار قــدرت انتخــاب داشــته باشــد، چندیــن شــاخصه 
برایــش مهــم اســت. کیفیــت در تجهیــزات پزشــکی و محصــوالت 
ــس از  ــات پ ــت نخســت را دارد. قیمــت، خدم ســامت محور اولوی
فــروش، انجــام به موقــع تعهــدات؛ یعنی وقتــی می خواهــد محصول 
ســریع بــه دســتش برســد و ســرویس و خدمــات به ســرعت انجــام 
ــا را  ــة این ه ــد؛ هم ــرار می گیرن ــدی ق ــای بع ــود، در اولویت ه ش

ــرد. ــار هــم می گــذارد و بعــد تصمیــم می گی کن

محصوالت وارداتی هنوز هم مشتریان خودشان را دارند و 
خواهند داشت و ما هرگز دنبال این نبودیم که وارداتشان را 
ممنوع کنیم؛ حتی متأسفانه، گاهی به تولیدکنندة آمریکایی 

یارانه داده اند و ما این یارانه را هم نگرفته ایم و رقابت 
ناعادالنه ای به سود تولیدکنندة آمریکایی شکل گرفته است
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خــود ما هــم این وضعیت را داشــتیم؛ وقتــی وارد بازار شــدیم، بدون 
اینکــه حمایــت خاصــی شــویم، فقط بــا اتکا بــه همین شــاخصه های 
کیفیت و رضایت مشــتری توانســتیم رقبــای قوی آمریکایــی و آلمانی 
را کنــار بزنیــم. این طــور نبــود کــه واردات این هــا ممنــوع شــده باشــد، 
حتــی یارانه هایــی هــم بــه واردات آن هــا داده می شــد و واردکننــدگان، 
گاهــی از یارانه هــای ارزی و گاهــی از سیاســت ســرکوب نــرخ ارز کــه 
ــد؛ درحالی کــه مــا  ــود، ســود می بردن کم وبیــش در همــة دولت هــا ب
هیچ وقــت از ایــن رانت هــا اســتفاده نکردیــم و یــک دالر هــم در ایــن 

ســی ســال از ارز یارانــه ای اســتفاده نکردیم. 
حتــی ارز نیمایــی هــم چنــدان اســتفاده نکردیــم و هــر وقــت ارز 
احتیــاج داشــتیم، از ارز صادراتــی خودمــان اســتفاده می کردیــم و از 
نظــر ارزی، هیــچ هزینــه ای بــه کشــور تحمیــل نکردیــم. بااین حال، 
توانســتیم خودمــان را به عنــوان تولیدکننــده ای معرفــی کنیــم کــه 
کیفیــت محصوالتــش خیلــی نزدیــک بــه محصــوالت درجــه یــک 
اروپایــی و آمریکایــی اســت و البتــه در مقایســه بــا آن هــا، خدمــات 

ــه می دهــد. ــری ارائ ــاده بهت ــروش فوق الع ــس از ف پ
این گونــه شــد کــه مشــتری ها مــا را پذیرفتنــد. البتــه اوایــل کار 
بــا دیــدة شــک و تردیــد بــه مــا نــگاه می کردنــد؛ به ویــژه جراحــان 
ــا سیســتم های  ــد ب ــرده بودن ــادت ک ــه ع ــی ک مشکل پســند ایران
آمریکایــی و اروپایــی کار کننــد و ســخت بــود کــه بپذیرنــد به جای 
دســتگاه خارجــی، از دســتگاه ایرانــی اســتفاده کننــد، امــا بعــد از 
مدتــی، وقتــی متوجــه شــدند ایــن دســتگاه داخلــی همــان کار را با 
قیمــت و خدمــات بهتــر برایشــان انجــام می دهــد، قبــول کردند که 
خریــد محصــول ما بــه نفع خودشــان هــم اســت. البتــه محصوالت 
وارداتــی هنــوز هم مشــتریان خودشــان را دارنــد و خواهند داشــت و 
مــا هرگــز دنبــال ایــن نبودیم کــه وارداتشــان را ممنــوع کنیم؛ حتی 
متأســفانه، گاهــی بــه تولیدکنندة آمریکایــی یارانــه داده انــد و ما این 
یارانــه را هــم نگرفته ایــم و رقابــت ناعادالنــه ای بــه ســود تولیدکنندة 

آمریکایــی شــکل گرفته اســت.

ــق  ــده و موف ــرکت های تولیدکنن ــن ش ــی بی هم افزای
ــد؟  ــاق می افت ــه اتف ــادرات چگون در ص

ــا، تشــکل ها و  ــش اتحادیه ه ــد اســت و نق ــی مفی ــن هم افزای ای
ســندیکاها در ایــن حــوزه بســیار مهــم اســت. مــا توانســته ایم از این 
موضــوع اســتفاده کنیــم. خوشــبختانه، هــر زمــان از شــرکت های 
خوبــی کــه در حوزة تجهیزات پزشــکی ســابقة درخشــانی داشــتند، 
راهنمایــی خواســتیم، بــه مــا کمــک کردند و حتــی وقتی از ایشــان 
خواســتیم برنــد خــود را در اختیــار مــا بگذارنــد، دریــغ نکردنــد. این 
کار بزرگــی اســت؛ کســی کــه تــازه برنــدی اروپایــی ایجــاد کــرده، 
اعتبــارش برایــش خیلی مهــم اســت، آن ها ایــن اعتبــار را در اختیار 
مــا گذاشــتند و بــه مــا اعتمــاد کردنــد. ما بــا همــان برند توانســتیم 
ــرکت های  ــد ش ــا رش ــن هم افزایی ه ــم. ای ــد کنی ــول تولی محص
ــد  ــر می توانن دیگــر را ســرعت می بخشــد و شــرکت های کوچک ت

از تجربیــات شــرکت های قوی تــر اســتفاده کننــد.

 مهم تریــن چالــش بــر ســر راه صــادرات محصــوالت 
تجهیزات پزشــکی چیســت؟ 

ــه مشــکات اقتصــادی داخــل  ــا ب بخــش عمــده ای از چالش ه
کشــور برمی گــردد؛ یعنــی سیاســت های اقتصــادی اشــتباه، تــورم 
ــور  ــا و به ط ــت در قیمت ه ــای دول ــای بیج ــتناک، دخالت ه وحش
خاصــه، اقتصــاد ناســالم، کار تولیدکننــده را ســخت می کند، یعنی 
تولیدکننــده بیشــتر بــه فکــر بقاســت تــا توســعة صــادرات. این هــا 
مربــوط بــه زیرســاخت ها می شــود؛ تــا زمانــی کــه اقتصــاد کشــور 
ســالم و پیش بینی پذیــر نشــود و روی ریــل عــادی و علمــی نیفتــد، 

تولیدکننــدگان صدمــه خواهنــد دید. 
بــه این ها، مشــکات سیاســی را نیز بیفزاییــد؛ ارتباطــات محدود 
ــای  ــی از تحریم ه ــه ناش ــی ک ــادالت مال ــواری تب ــاری و دش تج
ــده  ــه کار را ســخت و تولید کنن ــد ک ــد، همگــی موانعی ان ظالمانه ان
را دچــار مشــکل می کننــد و قطعــاً، تولیدکننــده ای را کــه بخواهــد 

صــادرات کنــد، بــا مانــع مواجــه خواهنــد کــرد.

به نظر شما قوانین صادراتی مشکل دارند یا اجرای آن ها؟ 
ــی قوانیــن برمی گــردد؛  ــه قوانیــن و بی ثبات برخــی مشــکات ب
ــا آن،  ــب ب ــد و متناس ــور می افت ــی در کش ــی، اتفاق هرازچندگاه
قوانیــن جدیــدی وضــع می کننــد. خــود مــا بــرای اســتفاده از ارز 
صادراتی مــان به منظــور واردات قطعــات و مــواد اولیــة خودمــان و از 
آن طــرف، انجــام تعهــد بازگشــت ارز صادراتی مــان، بعضــی ســال ها 
خیلــی دچــار مشــکل می شــدیم. قانــون هــر لحظــه تغییــر می کرد 
و تــا مدت هــا ابهــام داشــتیم. وزارت صنعــت مــا را بــه بانــک مرکزی 
ــه بانــک عامــل ارجــاع مــی داد؛ ایــن دور  و بانــک مرکــزی مــا را ب
باطــل همین طــور ادامــه داشــت. این هــا مســائلی بــود کــه ســرعت 

ــرد.  ــم می ک کار را ک
به هرحــال، تــا قانونــی جــا بیفتــد و همــة ســازمان ها خــود را بــا 
آن تطبیــق دهنــد، طــول می کشــد؛ امــا دوباره بعــد از مدتــی همان 
ــرد  ــادی می بَ ــرژی زی ــکات ان ــن مش ــد. ای ــر می کن ــون تغیی قان
ــال  ــه دنب ــای اینک ــه  ج ــرکت ها ب ــدازد. ش ــب می ان ــا را عق و کاره
ــی و  ــات، بازاریاب ــد، تحقیق ــی خــود باشــند کــه تولی ــف اصل وظای
خدمــات پــس از فــروش اســت، دائمــاً بایــد دنبال رفــع موانــع اداری 
و بوروکراســی ســنگین باشــند تــا بتواننــد کارشــان را انجــام دهنــد.

برخی مشکالت به قوانین و بی ثباتی قوانین برمی گردد؛ 
هرازچندگاهی، اتفاقی در کشور می افتد و متناسب با آن، 
قوانین جدیدی وضع می کنند. خود ما برای استفاده از ارز 
صادراتی مان به منظور واردات قطعات و مواد اولیة خودمان 
و از آن طرف، انجام تعهد بازگشت ارز صادراتی مان، بعضی 

سال ها خیلی دچار مشکل می شدیم
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ــرک،  ــکالت گم ــد مش ــی مانن ــکالت بین بخش مش
بانــک مرکــزی و وزارت صمــت را در ُکند شــدن مســیر 

ــد؟  ــل می دانی ــد دخی ــه ح ــا چ ــادرات ت ص
در چنــد ســال گذشــته، در واردات مــواد اولیــه و قطعــات 
ناهماهنگی هایــی بیــن گمــرک، بانــک مرکــزی، بانک هــای عامل و 
وزارت صمــت بــه وجــود آمــده کــه بســیار مــا را اذیــت کرده اســت. 
البتــه در صــادرات بــا وزارت صنعــت کاری نداریم، گمــرک هم در 
صــادرات ســخت نمی گیــرد؛ فقــط بانک مرکــزی در تعهد برگشــت 
ارز صادراتــی، مقــداری مــا را دچــار مشــکل می کنــد. یــک شــرکت 
دانش بنیــان کــه فقــط ســالی حــدود صدهــزار دالر صــادرات دارد، 
بایــد مــدام اســترس داشــته باشــد کــه آیــا توانســته اســت تعهدش 
را انجــام دهــد یــا نــه؛ دائــم تهدیــد می کننــد کــه اگــر ارز صادراتــی 
خــود را برنگردانیــد، کارت بازرگانــی شــما را باطــل و معافیت هــای 

ــان را لغــو می کنیــم.  مالیاتی ت
ــد  ــیم، بای ــود باش ــی خ ــال کار اصل ــه دنب ــای اینک ــه ج ــا ب م
نگــران ایــن باشــیم کــه بانــک مرکــزی قبــول کــرده اســت ارزمان 
ــم؛  ــود را برمی گردانی ــره ارز خ ــون باالخ ــه، چ ــا ن ــم ی را برگردانی
اصــاً تــوان ایــن را نداریــم کــه ارز خــود را از کشــور خــارج کنیــم 
ــد مثــل ملــک ســرمایه گذاری کنیــم؛ حتــی  ــوارد غیرمول و در م
شــرکت هایی هــم کــه ســرمایه گذاری کردنــد، ملــک نخریده انــد 
و ســرمایه را خــارج نکرده انــد، بلکــه دوبــاره در ایجــاد یــک برنــد 
ــا  ــی را ب ــوالت ایران ــد محص ــه بتوانن ــد ک ــرمایه گذاری کرده ان س
برنــدی اروپایــی بیشــتر بفروشــند و ایــن هــم دوبــاره ســودش بــه 

ــردد. ــور برمی گ کش
این طــور نیســت کــه اگــر شــرکتی مقــداری از ارز صادراتــی خود 
را در برندســازی ســرمایه گذاری کــرده باشــد، بــه ضــرر کشــور تمام 
شــود. ســخت گیری ها بایــد کــم شــود. شــرکت کوچکــی مثــل مــا، 
در ســال صدهــزار دالر صــادرات دارد و بایــد ایــن همــه دشــواری را 

تحمــل کنــد تــا قبــول کننــد کــه ارز خــود را برمی گردانــد.
بخشــی از ایــن دشــواری ها ناشــی از همــان تحریم هــای مالــی 
اســت؛ اگــر می توانســتیم مثــل همــه جــای دنیــا بــه مشــتری خود 
حســاب بانکــی اعام کنیم، بســاط مشــکات برگشــت ارز صادراتی 
برچیــده می شــد، چــون مشــخص بــود ایــن پــول بــه حســاب مــا 

ــت. آمده اس

ــة  ــای ظالمان ــته، تحریم ه ــون گذش ــد همچ ــر می رس ــه نظ ب
ناشــی از نظــام ســلطة جهانــی ادامــه خواهــد داشــت و سیاســت 
کان نظــام هــم ایســتادگی در مقابــل قلدری هــای آمریــکا و نظــام 
ســلطة جهانــی اســت؛ بنابرایــن، دولت هــا بایــد تدابیری بیندیشــند 
کــه شــرکت های خصوصــی کوچــک مشــابه مــا متضــرر نشــوند؛ ما 
نــه می توانیــم پولمــان را بــه صــورت عــادی از مشــتری خارجــی 
بگیریــم، نــه می توانیــم به راحتــی بــه بانــک مرکــزی اثبــات کنیــم 
ــا فقــط شــعار اقتصــاد  ــم. دولت ه ــول را وارد کشــور کرده ای ــه پ ک
مقاومتــی و حمایــت از دانش بنیان هــا می دهنــد و آنجــا کــه بایــد 

عمــاً وارد میــدان شــوند، کوتاهــی می کننــد.
 

بــه نظــر شــما، در بحــران کوویــد توانســتیم از تمــام 
ــد در  ــن تولی ــم و ای ــتفاده کنی ــد اس ــان در تولی توانم
حــدی بــود کــه بــه صادراتــی بیــش از گذشــته و قبل 

از زمــان کوویــد منجــر شــود؟ 
ــد و  ــربلند ش ــکی س ــزات پزش ــد تجهی ــران کووی در بح
بحــران خیلــی شــدیدی نداشــتیم. در ونتیاتــور اصــًا بحرانی 
بــه وجــود نیامــد؛ درصورتی کــه بســیاری از کشــورهای 
جهــان و حتــی ایــاالت متحــدة آمریــکا دچــار بحــران شــدند. 
در دســتگاه اکسیژن ســاز هــم بحــران خیلــی خــوب کنتــرل 
ــز  ــده نی ــواد ضدعفونی کنن ــک و م ــرای ماس ــی ب ــد؛ حت ش
تولیدکننــدگان خــوب پــای کار آمدنــد. بــه نظــر مــن، حــوزة 
تجهیــزات پزشــکی در دوران همه گیــری ســربلند بــود. البتــه 
ــی  ــر تخصص ــم نظ ــن نمی توان ــمت های دارو و واکس در قس
بدهــم، ولــی فکــر می کنــم در حــوزة واکســن خــوب 
ــده داده شــد،  ــردم وع ــه م ــش از حــد ب ــم و بی عمــل نکردی
ــانیم و  ــردم برس ــه م ــن را ب ــع واکس ــتیم به موق ــی نتوانس ول
ــا  ــت، واکســن های خارجــی ســبب شــد بحــران کرون درنهای
فروکــش کنــد و واکســن های داخلــی اگرچــه بــه بــازار 

ــن بحــران نداشــتند. ــد، ســهم مهمــی در حــل ای آمدن
در حــوزة تجهیــزات پزشــکی وضعیــت خوبــی داشــته ایم، امــا 
دربــارة اینکــه صــادرات اتفــاق بیفتــد، خیر؛ متأســفانه سیاســت ها 
و فشــارهایی وجــود داشــت و قوانینــی می گذاشــتند کــه از 
صــادرات محصــوالت مـــرتبط بــا کرونا جـلوگیـــری مـی کردنـــد 
و فـــرصت های صـــادراتی را از آن هــا مـــی گرفتند. دلیلــش 
ــود.  ــن نش ــل تأمی ــاز داخ ــیدند نی ــه می ترس ــود ک ــن ب ــم ای ه
ــای  ــتری، فرصت ه ــهیات بیش ــا تس ــتند ب ــال، می توانس به هرح
ــنیدم،  ــه ش ــی ک ــا جای ــد؛ ت ــا نگیرن ــی را از تولیدکننده ه صادرات
برخــی تولیدکننده هــا از ایــن موضــوع گله منــد بودنــد کــه چــرا 

ــد. ــوع کرده ان ــان را ممن صادراتش

 مفهوم برندینگ چیست؟ 
ــی در  ــرکتی و محصول ــه ش ــت ک ــن معناس ــه ای ــگ ب برندین
ــاً در  ــود. مث ــام ش ــت خوش ن ــای صنع ــی از حوزه ه ــازار و در یک ب

به نظر می رسد همچون گذشته، تحریم های ظالمانة 
ناشی از نظام سلطة جهانی ادامه خواهد داشت و 

سیاست کالن نظام هم ایستادگی در مقابل قلدری های 
آمریکا و نظام سلطة جهانی است؛ بنابراین، دولت ها باید 

تدابیری بیندیشند که شرکت های خصوصی کوچک 
مشابه ما متضرر نشوند
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صنعــت اتومبیــل، چنــد برنــد خوش نــام مثــل تویوتــا، بنز، لکســوز 
و تســا وجــود دارد. در تجهیــزات پزشــکی هــم این طــور اســت و 
برندهــای خوش نامــی وجــود دارنــد. بــرای شــرکت های ایرانــی هــم 
داخــل بــازار ایــران، ایــن برندینــگ اتفــاق افتــاده اســت و برندهــای 
خوش نامــی در بــازار هســت. خــود مــا یکــی از برندهــای خوشــنام 

در بــازار داخلــی هســتیم.
ــی  ــت؛ یعن ــخت تر اس ــه س ــی قضی ــای بین الملل ــا در بازاره ام
خیلــی طــول می کشــد تــا برنــدی خوش نــام شــود و بــه جدیــت، 
اســتمرار و ســرمایه گذاری زیــاد نیــاز دارد. به هرحــال، شــرکت هایی 
شــروع کرده انــد و روی ایــن زمینــه کار می کننــد، امــا تــا رســیدن 

بــه نتیجــه، زمــان زیــادی نیــاز اســت.

به نظر شما، شرکت های ایرانی توانسته اند صاحب برندینگ 
شوند و در این زمینه، موفق عمل کرده اند؟ 

اگــر منظورتــان برندینگ داخــل ایران باشــد، شــرکت های زیادی 
توانســته اند برندهــای خوش نامــی ایجــاد کننــد؛ مثــاً شــرکت مــا 
کامــاً شناخته شــده اســت و کمتــر بیمارســتانی هســت کــه برنــد 

مــا را نشناســد و از آن تعریــف نکنــد.
امــا در بــازار بین المللــی قضیه فــرق دارد؛ اینکــه برنــدی در حوزة 
تجهیــزات پزشــکی شــناخته شــود، جــا بیفتــد و اســتمرار داشــته 
ــاد نیــاز دارد و در  ــه تــاش، اســتمرار و ســرمایه گذاری زی باشــد، ب
ایــن زمینــه، شــرکت های محــدودی هســتند کــه تــاش می کنند 

ــا موفق شــوند. ت

ــه  ــن عرص ــدگان ای ــدگان و صادرکنن ــرای تولید کنن ب
توصیــة خاصــی داریــد؟ 

ــت  ــانس و مزی ــدان ش ــوه چن ــد انب ــا در تولی ــا ایرانی ه م
ــم  ــی می توانی ــم، یعن ــی نداری ــای بین الملل ــی در بازاره رقابت
ــان ســخت  ــردن در آن برایم ــت ک ــا رقاب ــم، ام ــدا کنی ورود پی
ــم کــه کارهــای  ــد، دیدی اســت. مثــًا در قضیــة واکســن کووی
تحقیقاتــی آن خیلــی خــوب انجــام شــد و باعــث افتخــار اســت 
کــه بیــن معــدود کشــورهای صاحــب فنــاوری تولیــد واکســن 
هســتیم، امــا وقتــی قضیــة تولیــد انبــوه پیــش آمــد، نتوانســتیم 
بــه آن زمــان مناســب برســیم و واکســنی کــه بحــران را کاهــش 

ــود. داد، واکســن  وارداتــی ب
ــر و  ــراژ محدودت ــه تی ــی ک ــوه، در زمینه های ــد انب برخــاف تولی
محصــول تخصصــی و پیچیــده اســت، شــانس رقابتــی بیشــتری 
ــدارد و  ــادی ن ــا تیــراژ خیلــی زی ــرای مثــال، محصــول م ــم؛ ب داری
توانســته ایم رقابــت کنیــم؛ حتــی در محصوالتــی کــه در مقایســه 
بــا مــا تیــراژ بیشــتری دارنــد، مثــل دســتگاه های مانیتــور عائــم 
حیاتــی یــا دســتگاه ونتیاتــور، بــاز هــم شــرکت های خوبــی وارد 
بــازار شــدند کــه در کیفیــت و قیمــت مزیــت رقابتــی دارنــد، چــون 
این هــا دســتگاه های تخصصــی و پیچیــده هســتند و تیــراژ انبوهــی 
ندارنــد؛ مــن فکــر می کنــم اگــر تیــراژ خیلــی بیشــتر شــود، هنــوز 

بــرای رقابــت ضعــف خواهیــم داشــت. 
در پایان اگر نکتة خاصی باقی مانده است، بفرمایید.

ــش  ــرای افزای ــدی کــه ب ــه شــرایط جدی ــا توجــه ب ــان، ب در پای
قیمت هــای جهانی نفت، بیشــتر شــدن صــادرات نفــت و درآمدهای 
ارزی ایــران پیــش  آمــده اســت، مایلــم نگرانــی خــود را دربــارة تکرار 
ــراز  ــرای واردات اب ــی ب ــا در ارزپاش ــتباه دولت ه ــت های اش سیاس
کنــم. طبیعــی اســت اگــر ایــن سیاســت های اشــتباه ادامه یابــد، در 
درازمــدت بــه کشــور آســیب می زنــد و اقتصــاد مقاومتــی فقــط در 

ــد. حــد شــعار باقــی می مان
متأســفانه، به تازگــی بــاز هــم شــاهد بودیــم کــه وزارت بهداشــت 
اعــام کــرد در نیمــة اول ســال ۱40۱، حــدود یــک میلیــارد دالر ارز 
ترجیحــی بــه قیمــت 4۲00 تومــان بــه دارو و تجهیــزات پزشــکی 
ــه  ــه ب ــتمرار یاران ــای اس ــه به معن ــت ک ــده اس ــاص داده ش اختص
تولیدکننــدگان آمریکایــی، اروپایی و چینــی و البته اســتمرار رانت و 
فســاد در داخــل کشــور و قاچــاق معکــوس به کشــورهای همســایه 
خواهــد بــود؛ کاری کــه هیــچ نمونــة مشــابهی در اقتصادهای ســالم 

دنیــا نــدارد.
ــد  ــران یک صــدا می گوین ــان و مدی ــة کارشناس ــه هم درحالی ک
ــف  ــه دســت اقشــار ضعی ــا ب ــق بیمه ه ــد از طری ــا بای ــه یارانه ه ک
جامعــه و مصرف کننــدگان نهایــی برســد، متأســفانه بــاز هم شــاهد 
تعلــل و ضعــف تصمیم گیــری و بی تفاوتــی در مجلــس و دولــت و 

اســتمرار روش هــای نادرســت گذشــته هســتیم.
امیــدوارم دولــت محتــرم بــرای اشــتغال زایی در بخــش خصوصی 
و ارتقــای تولیدات باکیفیت، از گشــایش های ارزی که خوشــبختانه، 
به تازگــی ایجــاد شــده اســت، بهره بــرداری کنــد و از تقویــت واردات 
در مقابــل تولیــد یــا بــزرگ کــردن دولــت و تولیدکننــدگان دولتــی 
و خصولتــی کــه هیــچ گاه بهــره وری مطلوبــی نداشــته و نخواهنــد 

داشــت، اجتنــاب کند. 

بــر اســاس گفته هــای ایــن تولیدکننــدة خوش نــام محصــوالت 
حــوزة ســالمت و تجهیــزات پزشــکی، در بخش صــادرات همــواره 
مشــکالت عدیــده ای پیش پــای تولیدکننــدگان مــا وجــود دارد و 
نیــاز بــه حمایــت و همراهی بیشــتر مســئوالن مربــوط و حاکمیت 
ــش  ــش از پی ــف، بی ــای مختل ــدگان در عرصه ه ــا تولیدکنن ب

ــود.  ــاس می ش احس

درحالی که همة کارشناسان و مدیران یک صدا می گویند 
که یارانه ها باید از طریق بیمه ها به دست اقشار ضعیف 
جامعه و مصرف کنندگان نهایی برسد، متأسفانه باز هم 

شاهد تعلل و ضعف تصمیم گیری و بی تفاوتی در مجلس 
و دولت و استمرار روش های نادرست گذشته هستیم




