تـولـیـد ،مـوانـع
و راهــکــارها

گفتوگو بـا مهندس حمیدرضـا کاویانـی ،مؤسس و مدیـرعامل

شرکت کاوندیش سیستم؛

در تولید سیستمهای تخصصی
الکتروسرجری در بازار داخل پیشرویم
تهیهوتنظیم :مشکات سخاوتی

امــروزه« ،تولیــد» از مهمتریــن پایههــای اقتصــادی هــر
کشــوری بــه شــمار مـیرود .حــوزة تخصصــی محصــوالت
ســامتمحور و تجهیــزات پزشــکی ،یکــی از بخشهایــی
اســت کــه میتــوان بــه کمــک آن تولیــد را در کشــور
ارتقــا بخشــید و بــه بهــرهوری الزم رســاند .دربــارة ایــن
موضــوع بــا مهنــدس حمیدرضــا کاویانــی ،مدیرعامــل
شــرکت «کاوندیــش سیســتم» کــه یکــی از تولیدکنندگان
درجــهیــک حــوزة تجهیــزات پزشــکی اســت ،گفتوگــو
کردهایــم کــه شــرح آن را در ادامــه میخوانیــد.
لطف ًا ابتدا دربارة سوابق تحصیلی و کاری خود توضیح دهید.

مــن متولــد  1347هســتم و در ســال  1365از دبیرســتان علــوی
تهــران دیپلــم ریاضیوفیزیــک گرفتــم .همــان ســال در کنکــور
شــرکت کــردم و وارد دانشــکدة فنــی دانشــگاه تهــران شــدم .در
نیمــۀ دوم ســال  1365در رشــتة مهندســی بــرق دانشــگاه تهــران
مشــغول بــه تحصیــل شــدم .ســال  1370مــدرک کارشناســی
گرفتــم و همزمــان ،اولیــن تجربــۀ جــدی شــغلی خــود را در
جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه تهــران آغــاز کــردم .در ســال  1370در
کنکــور کارشناسیارشــد شــرکت کــردم و در بهمــن همــان ســال
بــرای اخــذ مــدرک کارشناســی ارشــد بــه دانشــکدۀ بــرق دانشــگاه
علموصنعــت وارد شــدم.
تــا ســال  1374بــا جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه تهـران همــکاری
میکــردم و در همــان ایــام ،بــا تعـدادی از فارغالتحصیــان دانشــگاه
تهــران کــه در جهــاد همــکار بودیــم ،تصمیــم گرفتیــم شــرکت
کاوندیــش سیســتم را تأســیس کنیــم .البتــه بیــن ســالهای 1374
تــا  1376در دوران خدمــت ســربازی ،همزمــان در صنایــع دفــاع هــم
مشــغول بــه کار بــودم و در شــرکت خودمــان هــم فعالیت میکــردم.
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نحــوة شــکلگیری شــرکت دانشبنیــان کاوندیــش سیســتم
چگونــه بــود؟

ابتــدای کار شــرکت ،تعــدادی پروژههــای کوچــک و پراکنــده
میگرفتیــم و متمرکــز نبودیــم ،امــا از زمانــی کــه متوجــه شــدیم
جهــاد دانشــگاهی قصــد نــدارد تولیــد دســتگاه جراحــی الکتریکــی
را کــه پایاننامــة کارشناسیارشــد خــودم بــود ،ادامــه دهــد،
تصمیــم گرفتیــم ایــن محصــول را در شــرکت کاوندیــش سیســتم
کــه شــرکتی کامـ ً
ا خصوصــی بــود ،تولیــد کنیــم .البتــه در طــرح
قبلــی تغییــرات اساســی و بهینهســازیهای زیــادی ایجــاد کردیــم
تــا بتوانیم رضایــت کارشناســان و مدیــران وقــت ادارة کل تجهیرات
پزشــکی آن زمــان را جلــب کنیــم.
بعــد از مراحــل نمونهســازی و انجــام آزمونهــای متعــد ِد مربــوط
بــه اســتانداردهای ایمنــی و عملکردی و طــی کردن مراحــل ارزیابی
کلینیکــی ،درنهایــت ،اواخر ســال  1376موفق 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 جریانهــای
فرکانــس بــاال ،امــکان بــرش و انعقــاد بافتهــا و توقــف خونریــزی
در جراحــی را فراهــم میکنــد و امــروزه ،یکــی از دســتگاههای
ضــروری اتــاق عمــل اســت.
بــه نظــر شــما ،شــرکتهای دانشبنیــان میتواننــد جــای
خالــی برخــی از حلقههــای مفقــودة صنعــت و کشــاورزی را در
کشــور پــر کننــد؟

بــرای پــر کــردن حلقههــای مفقــوده بــه دســت دانشبنیانهــا
در صنعــت و کشــاورزی جــای کار زیــادی وجــود دارد .متأســفانه،
کشــاورزی مــا بهــرهوری کمــی دارد و مصــرف آب در آن بســیار زیاد
اســت .در صنعــت هــم هنــوز جایــگاه درخــور کشــور را بــه دســت
نیاوردهایــم .قطعــاً دانشبنیانهــا میتواننــد نقــش خوبــی ایفــا
کننــد .همانطــور کــه در برنامههــای درازمــدت و چش ـماندازهای
رشــد کشــور دیــده شــده ،قــرار اســت تــا ســال  1404ســهم

دانشبنیانهــا در اقتصــاد کشــورمان بــه حــدود  50درصــد برســد،
امــا هماکنــون از ایــن رقــم فاصلــة زیــادی داریــم .ایــن نشــان
میدهــد در حرکتــی کــه بایــد در حــوزة دانشبنیانهــا انجــام
میدادیــم ،خیلــی موفــق نبودهایــم.
بیگمــان ،شــرکتهای دانشبنیــان و رویکــرد آنهــا در
صنعــت و کشــاورزی ،میتوانــد بســیاری از مشــکالت کشــور را
حــل کنــد ،ارزش افــزوده بیشــتری در صنعــت و کشــاورزی ایجاد
کنــد ،بهــرهوری را افزایــش دهــد ،از خامفروشــی جلوگیــری
کنــد و درنهایــت ،کشــور را از وابســتگی بــه منابــع نفــت و گاز
خــارج کنــد.
مــن بــه شــرکتهای دانشبنیــان بســیار خوشبینــم ،اگرچــه مــا
عقــب هســتیم ،اما بــا اتکا بــه ســرمایههای انســانی و اســتفاده از علوم
و فنــاوری میتوانیــم امیــدوار باشــیم کــه ایــن عقبافتادگــی را جبران
کنیــم و بــه جایــگاه درخور کشــور در صنعت و کشــاورزی برســیم.
در شــرکت کاوندیــش سیســتم ،نحــوة گزینــش گروههــای
تحقیقــات و تولیــد و جایــگاه علمــی و پژوهشــی اعضــا بــه چه
ترتیبــی اســت؟

شــرکت مــا ســابقة زیــادی دارد؛ از ســال  1374که تأســیس شــد
و قبــل از آن نیــز کــه مدتــی در جهاد دانشــگاهی ســابقة فعالیت در
زمینــة تجهیــزات پزشــکی را داشــتیم ،فرازونشــیبهای زیــادی را
تجربــه کردهایــم .دههــا نفــر آمدهانــد و رفتهانــد و چالشهــای
زیــادی را گذراندهایــم .اگــر جســارت ،همــت و تــاش مؤسســان
شــرکت و سختکوشــی دیگــر افــراد کلیــدی نبــود ،شــاید ســالها
قبــل شــرکت منحــل شــده بــود .بههرحــال ،یکــی از چالشهــای
عمــدة شــرکتهای دانشبنیــان ،جــذب و حفــظ ســرمایههای
انســانی اســت ،زیــرا مهمتریــن ســرمایۀ دانشبنیانهــا نیروهــای
خــاق و بــا قــدرت نــوآوری و تــوان زیــاد حــل مشــکل اســت.
بخــش طراحــی و تحقیقــات نیــز در ایــن شــرکتها اهمیــت
بســیار زیــادی دارد ،زیــرا ایــن بخــش خشــت اول معماری ســازمان
محســوب میشــود؛ بــه تعبیــر صائــب تبریــزی« :خشــت اول
چــون نهــد معمــار کــج /تــا ثریــا مـیرود دیــوار کــج»؛ پــس همــان
خش ـتهای اول کــه گروههــای طراحــی ،تحقیقاتــی و پژوهشــی
در شــرکتهای دانشبنیــان برپــا میکننــد ،بایــد درســت ایجــاد
ـم از فرایندهــای تولیــد،
شــوند تــا بتــوان قســمتهای دیگــر ،اعـ ّ
تــدارکات ،فــروش ،بازرگانــی ،خدمــات پــس از فــروش و مالــی و
اداری را روی همیــن خشـتهای اول بنــا نهــاد؛ بنابرایــن ،اهمیــت
واحــد تحقیقــات و پژوهــش در شــرکتهای دانشبنیــان بســیار
زیــاد اســت و بهنوعــی موتــور محرکــة ایــن شرکتهاســت.
مــا در ســی ســال گذشــته در زمینــة حفــظ و جــذب ســرمایههای
انســانی چالشهای فراوانی داشــتهایم ،اما خوشــبختانه ،در کشــورمان
ســرمایههای انســانی زیــادی داریــم و دســتمان در ایــن زمینــه خالــی
نیســت؛ البتــه حفــظ و نگهـداری ایــن ســرمایهها و نهادینــه کــردن
فرهنــگ کار گروهــی و جمعــی کار چندان ســادهای نیســت.

آیــا شــرکت کاوندیــش سیســتم غیــر از دســتگاههای جراحــی
الکتریکــی فرکانــس بــاال (الکتروســرجری) محصــول دیگــری
هــم تولیــد کــرده اســت؟

محــور اصلــی محصــوالت شــرکت کاوندیــش سیســتم در زمینة
تجهیــزات پزشــکی ،همــان دســتگاههای جراحــی الکتریکــی
س باالســت؛ هــم از نــوع تخصصــی و هــم از نــوع عمومــی.
فرکان ـ 
انــواع عمومــی آن در تمــام اتاقهــای عمــل بیمارســتانها ب ـهکار
مـیرود و انــواع تخصصــی آن شــامل سیســتمهای انســداد عــروق،1
سیســتمهای انعقــاد بــا پالســمای آرگــون ،سیســتمهای تخصصی
اندوســکوپی و اورولــوژی و سیســتمهای ابلیشــن 2میشــود.
البتــه بعضــی سیســتمهایی کــه بــرای جراحــی الکتریکــی
مطر حانــد ،مثــل بعضــی از اکسســوریهای تخصصــی و سیســتمهای
مکــش دود نیز جزو محصوالت ما هستنـــد .عالوه بر سیستمهـــای
جراحــی الکتـــریکی و سیســتمهایی کــه در ایــن حــوزه مطرحانــد،
دو محصــول دیگــر هــم داشــتیم که حتــی به مرحلــة تولیــد و اخذ
تأییدیــۀ 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 مرحلهای از تولید هستند؟

متأســفانه تولیــد هــر دو محصــول سالهاســت متوقــف شــده
اســت و دالیــل زیــادی بــرای آن وجــود دارد .بــرای تولیــد ایــن
محصــوالت وقــت و انــرژی زیــادی صــرف شــد و ســرمای ه زیــادی
گذاشــته شــد .همچنیــن تأییدیــة ادارة کل تجهیــزات پزشــکی را
اخــذ کردیــم و تعــدادی هــم تولیــد کردیــم و بــه بیمارســتانها
فرســتادیم؛ بااینحــال ،بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ادامــة تولیــد
ایــن محصــوالت برایمــان دشــوار اســت.
یکــی از مهمتریــن دالیــل توقــف تولیــد ایــن دو محصــول،
سیاسـتهای ســرکوب قیمــت ارز بــه دســت دولتهاســت .گاهــی
دولتهــا بــه دالیلــی سیاســتهای ارز ارزا ن و ارزپاشــی بیــن
واردکننــدگان را اتخــاذ میکننــد؛ قطعـاً تولیدکنندگانــی کــه بــا آن
واردکننــدگان رقابــت میکننــد ،شــانس خــود را از دســت میدهنــد.
آن زمــان کــه مــا در حــال تولیــد ایــن محصــوالت بودیــم،
سیاســتهای ســرکوب قیمــت ارز بــه روشهــای مختلــف و در
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ما تابهحال هرگز از هیچ رانت و ارز ارزانی استفاده
نکردهایم .هیچوقت هم به دنبال آن نبودهایم و اعتقادی به
آن نداریم؛ بنابراین ،با توجه به شرایط تورمی کشورمان،
هزینههای ما دائم ًا زیاد میشد و توان رقابتیمان کاهش
مییافت .از سوی دیگر ،در مقایسه با شرکتهای
آمریکایی ،اروپایی و چینی ،بازار گستردهای نداشتیم.
درنهایت ،این عوامل بیرونی بهعالوۀ برخی عوامل داخلی
دیگر ،سبب شد نتوانیم در آن دو محصول رقابت کنیم و
در همان شروع تولید از بازار خارج شدیم
زمانهــای گوناگــون در کشــور جــاری بــود .قیمــت محصــوالت مــا
بــه قیمــت محصــوالت درج ه یــک اروپایــی و محصــوالت آمریکایی
خیلــی نزدیــک بــود و مســلماً رقابت بــا آنها برایمان بســیار دشــوار
بــود .آنهــا بهنوعــی یارانــة ناشــی از ســرکوب قیمــت ارز داشــتند و
مــا هیــچ یاران ـهای دریافــت نمیکردیــم.
مــا تابهحــال هرگــز از هیــچ رانــت و ارز ارزانــی اســتفاده نکردهایــم.
هیچوقــت هــم بــه دنبــال آن نبودهایــم و اعتقــادی بــه آن نداریــم؛
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه شـرایط تورمــی کشــورمان ،هزینههــای مــا
دائمـاً زیــاد میشــد و تـوان رقابتیمــان کاهــش مییافــت .از ســوی
دیگــر ،در مقایســه با شــرکتهای آمریکایــی ،اروپایــی و چینــی ،بازار
گســتردهای نداشــتیم .درنهایــت ،ایــن عوامــل بیرونی بهعــاوۀ برخی
عوامــل داخلــی دیگــر ،ســبب شــد نتوانیــم در آن دو محصــول رقابت
کنیــم و در همــان شــروع تولیــد از بــازار خــارج شــدیم.
امــا خوشــبختانه ،در سیســتمهای جراحــی الکتریکــی ،وقــت
و انــرژی زیــادی صــرف کــرده بودیــم و ســرمایهگذاری بیشــتری
کــرده بودیــم؛ بنابرایــن ،توانســتیم تــوان رقابتــی خــود را حفــظ و
کیفیــت محصوالتمــان را بــه دســتگاههای درجــه یــک و پیشــروی
بــازار نزدیــک کنیــم .همچنیــن موفــق شــدیم خودمــان را بهعنوان
تولیدکننــدة خوشنــام تثبیــت کنیــم .در گامهــای بعــدی ،توفیــق
داشــتیم بــه بــازار بینالمللــی وارد شــویم.
چه انگیزهای شما را به سمت تولید این نوع محصول خاص کشاند؟

همانطــور کــه گفتــم ،ابتــدا در جهاد دانشــگاهی دانشــگاه تهران
مشــغول بــه کار بــودم و همزمــان ،پایاننامــة کارشناسیارشــد
خــود را دربــارة دســتگاه جراحــی الکتریکی تعریــف کــردم .آن زمان
یکــی از جراحــان ایــن پیشــنهاد را بــه مــا داد کــه روی ایــن موضوع
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کار کنیــم .خــودش هــم بهعنــوان مشــاور توصیههایــی میکــرد.
ایــدة اولیـهاش پیشــنهادی دوســتانه و عــادی بــود .اوایــل دهــۀ 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 فراوردههــای 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 فراوردههای
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 میکردیــم و بــا
سیســتم بهینهشــده و مدرنــی وارد بــازار میشــدیم.
آیا نمونة داخلی دیگری هم در ایران تولید شده است؟

اوایــل دهــۀ  70جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه تهــران وارد ایــن
عرصــه شــد و بعــد از آن شــرکت کاوندیش سیســتم .البته شــرکت
دیگــری هــم بــود کــه آن زمــان در ایــن حــوزه کار میکــرد .شــاید
شــرکتهای دیگــری هــم بودنــد ،امــا فقــط یکــی از آنهــا موفــق
شــد همزمــان بــا مــا تــا حــدی وارد بــازار شــود و بعــد از چنــد
ســال هــم از بــازار خــارج شــد و نتوانســت تأییدیههــای ادارة کل
را بهطــور مســتمر حفــظ کنــد؛ بنابرایــن ،مــا در دهــۀ  80تقریب ـاً
مدتــی مونوپــل تولیدکننــدگان داخلــی بودیــم؛ یعنــی بــه جــز
واردکننــدگان محصــوالت آمریکایــی و اروپایــی که همیشــه بودند و
هســتند ،فقــط مــا در بــازار بودیــم.
اواخــر دهــة  80بهتدریــج رقبــای دیگــری از بــازار داخلــی
بهصــورت جــدی وارد ایــن حــوزه شــدند .در حــال حاضــر ،در حــوزة
الکتروســرجری بیمارســتانی بــا تــوان بــاال و سیســتمهای تخصصی
مثــل سیســتمهای انســداد عــروق ،سیســتمهای آرگــون پالســما،
سیســتمهای تخصصــی اندوســکوپی و ابلیشــن ،فقط ما و شــرکتی
دیگــر ،تنهــا تولیدکننــدگان داخلــی هســتیم ،امــا در حوزههــای
الکتروســرجریهای وات کــم بــرای کلینیکهــای کوچــک،
مطبهــا ،دندانپزشــکیها و کلینیکهــای پوســت ،چهــار یــا
پنــج رقیــب داخلــی دیگــر هــم وجــود دارد.
آیــا محصــول شــما در مقایســه بــا انــواع دیگــر محصــوالت
ایرانــی ،ویژگــی خاصــی در بــازار جهانــی دارد؟

محصــول ما در بــازار داخــل در عمدة موضوعــات تخصصی مرتبط
بــا محصــول پیشــرو بــوده اســت .مــا در ســال  1384بهعنـوان اولیــن
شــرکت ایرانــی ،توانســتیم  CEاتحادیــة اروپــا را بـرای ایــن محصــول
کســب کنیــم .در ســال  1386موفــق شــدیم سیســتمهای انسـداد

عــروق بــزرگ را بــه قابلیــت دســتگاههای خــود اضافــه کنیم کــه آن
زمــان ،قبــل از ایـران فقــط ســه کشــور آمریکا ،آلمــان و یکــی دیگر از
کشــورهای اروپایــی این فنــاوری را داشــتند.
در ســال  ،1386بعــد از همــکاری بــا گروهــی تحقیقاتــی کــه
بــرای بررســی بالینــی سیســتم انســداد عــروق بــزرگ در دانشــکدۀ
پزشــکی دانشــگاه تهــران ایجــاد شــد ،بهعنــوان چهارمیــن کشــور
جهــان توانســتیم ایــن فنــاوری را پیادهســازی و بــه صــورت بومــی
بــه دســتگاههای جراحــی الکتریکــی خــود اضافــه کنیــم.
در ســال  ،1391در سیســتمهای آرگــون پالســما نیــز اولیــن
شــرکتی بودیــم کــه توانســتیم تأییدیــة ادارة کل و مجوزهــای CE
اتحادیــة اروپــا را بگیریــم و تــا ســال  1400هنــوز شــرکت دیگــری
موفــق نشــده بــود مجــوز سیســتمهای آرگــون پالســما را اخــذ
کنــد .همچنیــن در ســال  1395موفــق شــدیم سیســتمهای
تخصصــی الکتروســرجری اندوســکوپیک را بــرای اولینبــار در ایران
بــه بــازار معرفــی کنیــم.
بنابرایــن ،ویژگــی خــاص مــا در بــازار داخــل پیشــرو بــودن
در سیســتمهای تخصصــی و مرتبــط بــا الکتروســرجری اســت.
همچنیــن تعــداد دســتگاههایی کــه فروختهایــم ،چشــمگیر اســت.
هیچکــدام از رقبــای مــا ایــن تعــداد فــروش نداشــتهاند .مــا بیــش
از هفتهــزار دســتگاه در داخــل کشــور فروختهایــم و بیــش از دو
هــزار دســتگاه در مدلهــای مختلــف صــادرات داشــتهایم.
ویژگــی مــا در بازارهــای جهانــی ایــن اســت کــه کیفیــت
محصولمــان ،بهویــژه در مدلهــای تخصصــی ،بــه محصــوالت درجه
یــک اروپایــی و آمریکایــی نزدیــک اســت ،امــا قیمت آن بســیار کمتر
اســت .قیمــت مــا به قیمــت رقبای چینــی ،هنــدی ،کــرهای و برزیلی
نزدیــک اســت و کیفیت محصوالتمان به رقبــای اروپایــی و آمریکایی
شــبیه اســت؛ ایــن ویژگــی مهم ماســت کــه توانســتهایم در صــادرات
سیســتمهای تخصصــی خــود موفــق باشــیم.
فناوری بهکاررفته در محصول شما بومی است؟

از نظــر فنــاوری هیچ وابســتگیای به هیــچ کشــوری نداریم و تحت
لیســانس هیــچ شــرکتی نیســتیم .فنــاوری مــا کامـ ً
ا در مالکیــت و
اشـراف خودمــان اســت .تابهحــال دو پــروژة کارشناسیارشــد و چنــد
پــروژۀ کارشناســی در ارتبــاط بــا محصوالتمــان تعریــف کردهایــم و
انجــام دادیــم؛ معمــوالً ،حتــی روشهای مهندســی معکــوس را هم در
محصوالتمــان اســتفاده نمیکنیــم و اینطــور نیســت کــه نرمافـزار و
ســختافزار دســتگاه خارجــی را کامـ ً
ی کنیــم.
ا کپـ 
ً
امــا نمیتوانیــم ادعــا کنیــم کــه ایدههــا کام ـا بــرای خودمــان
اســت .در ایــن حــوزه دو کشــور پیشــرو وجــود دارد :آمریــکا و آلمان.
همــة کشــورها ،ازجملــه ایــران ،از ایــن دو کشــور ایــده میگیرنــد و
ســعی میکننــد خــود را بــه آنهــا برســانند .مــا کوشــیدهایم ایــدة
آنهــا را بشناســیم و دنبــال کنیــم و نگذاریــم دســتگاهمان از نظــر
فنــاوری و قابلیتهــای 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؟

کار اصلــی دســتگاه الکتروســرجری بــرش و انعقــاد عــروق و
بافتهاســت .در جراحیهــا بــرای اینکــه حداقــل خونریــزی را
داشــته باشــیم ،از این سیســتم اســتفاده میکنیم .در سیســتمهای
پیشــرفتهتر ،انســداد عــروق بــزرگ تــا قطــر هفــت میلیمتــر را هم
انجــام میدهــد؛ بنابرایــن ،کاربــرد اصلــی ایــن دســتگاه بــرش،
انعقــاد و انســداد عــروق اســت .امــروزه ،سیســتمهای جراحــی
الکتریکــی از ضروریــات اتــاق عمــل اســت و هیــچ اتاق عملــی بدون
الکتروســرجری نیســت.
مطالعــات و ارزیابیهــای بالینــی دســتگاه مــا دســتورالعملهای
مشــخصی دارد کــه برگرفتــه از اســتانداردهای بینالمللــی اســت و
در ایــران هــم پیگیــری میشــود .بــرای پاســخ بــه پرســش شــما،
دو حالــت وجــود دارد .در حالــت اول ،بعضــی فناوریهــا کامــ ً
ا
تثبیتشــدهاند و اســتانداردهای آنهــا شــناخته شــده اســت،
مثــل دســتگاههای الکتروســرجری عمومــی؛ ارزیابــی بالینــی ایــن
سیســتمها بیشــتر روی اســتانداردهای ایمنی و عملکــردی متمرکز
اســت .بهعــاوه ،توضیــح شــباهت دســتگاه بــه دســتگاههای قبلــی
و جمـعآوری دادههــای کلینیکــی روی انســانها کفایــت میکنــد.
البتــه تطابــق آن با اســتانداردهای ایمنــی و عملکردی قبــل از اینکه
روی انســانها آزمایــش شــود ،بررســی میشــود.
حالــت دوم زمانــی اســت کــه فنــاوری ،تثبیتشــده نباشــد و
اســتانداردهای کام ـ ً
ا مشــخص و شناختهشــدهای نداشــته باشــد،
یــا فنــاوری تثبیتشــده باشــد ،امــا کاربــرد جدیــدی بــرای آن
معرفــی شــده باشــد .مثــ ً
ا در ســال  ،2000آمریکاییهــا بــرای
اولینبــار بــا روشهایــی کــه ابــداع کردنــد ،الکتروســرجری را کــه
قبـ ً
ا میتوانســت عــروق کوچــک تــا قطــر دو تــا ســه میلیمتــر را
منعقــد کنــد ،بــه انســداد عــروق بــزرگ تــا قطــر هفــت میلیمتــر
تعمیــم دادنــد و روشهایــی بــه کار گرفتنــد کــه ایــن دســتگاه
توانســت عــروق بــزرگ را بــا کیفیــت عالــی و ســرعت بســیار خوب
انســداد دهــد.
ایــن روش عمــ ً
ا در جراحــی الکتریکــی کاربــرد کلینیکــی
جدیــد محســوب میشــد .اینجــا نمیتــوان بــه آن اســتانداردهای
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دســتگاه آمریکایــی تفــاوت معنـیداری نــدارد ،از این مرحلــه عبور و
ارزیابــی بالینــی روی انســان را آغــاز کردیــم.
از آغــاز کار تــا زمــان تولیــد ،تجاریســازی و ورود بــه بــازار چــه
مراحلــی را طــی کردیــد و در ایــن مســیر بــا چــه چالشهایــی
مواجه شــدید؟

یکی از مزیتهای ما در برابر واردکنندهها این است که آنها
هرچند سال یکبار مدلهای قبلی خود را منسوخ میکنند؛
به این معنا که خود تولیدکنندة اصلی تولیدش را متوقف
میکند و دیگر سرویس نمیدهد ،اما چون فناوری ما برای
خودمان است ،این کار را نمیکنیم و گاهی به دستگاههایی
سرویس میدهیم که بیش از بیست سال است کار میکنند
تثبیتشــده و شناختهشــده اکتفــا کــرد ،بلکــه بــه ارزیابیهــای
پریکلینیــکال روی حیوانــات و مقایســه دقیــق فنــی و کلینیکــی با
دســتگاههای مشــابه و درنهایــت ،تحقیقــات بالینــی روی انســانها
نیــاز اســت؛ بنابرایــن ،مراحــل پیچیدهتــری را میگذرانــد .مــا
هــم همینطــور عمــل کردیــم؛ وقتــی میخواســتیم مجوزهــا
و تأییدیههــای سیســتم الکتروســرجری جنــرال را بگیریــم ،اول
اســتانداردهای فنــی و تمــام اســتانداردهای مرتبــط بــا دســتگاه
را گرفتیــم و بعــد بــا کمــک جراحــان ،آن را روی انســان ارزیابــی
کلینیکــی کـــردیم .ارزیـابـ ـیها بــرای رســیدن بــه ایــن نتیجــه
کــه دســتگاه مـــیتواند وارد بــازار شــود ،چنــدان پیچیــده و
طوالنــی نبــود.
امــا مراحــل ارزیابی بالینی برای سیســتم انســداد عروق دشــوارتر
بــود .ابتدا ،با تشــکیل گروهــی از جراحــان و دامپزشــکان ،تحقیقات
و مقایســۀ دقیــق دســتگاه خودمان بــا دســتگاه مرجــع آمریکایی را
شــروع کردیــم .ابتــدا ،آن را روی خرگــوش آزمایــش کردیــم و بعــد
ســراغ حیوانهــای بزرگتــر ماننــد گوســفند رفتیــم .بــر اســاس
دســتورالعملهای آمــاری ،تعــداد زیــادی آزمــون و اندازهگیــری
کام ـ ً
ا علمــی و مشــخص انجــام دادیــم و بعــد از اینکــه مطمئــن
شــدیم دســتگاه مــا از نظر فنــی و کلینیکی مشــابه دســتگاه مرجع
آمریکایــی عمــل میکنــد و نتایــج بهدسـتآمده از دســتگاه مــا بــا
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مراحــل آغــاز کار شــرکت مــا را از دو منظــر میتــوان نــگاه
کــرد :نخســت اینکــه مــا شــرکتی دانشبنیــان بودیــم ،خودمــان
طراحــی میکردیــم ،محصــول را خلــق میکردیــم و کل زنجیــرۀ
تولیــد ،فــروش و خدمــات پــس از فــروش را بــه عهــده میگرفتیــم.
ایــن مراحــل پیچیــده اســت و در کشــور مــا کــه زیرســاختها
فراهــم نیســت ،دشــوارتر هــم میشــود؛ بنابرایــن ،چنــد ســال اول،
شــرکت بــا چالشهــای زیــادی روبـهرو بــود ،البتــه چــون در جهــاد
دانشــگاهی تجربــۀ طراحــی و تولیــد را کســب کــرده بودیــم ،زمینة
قبلــی داشــتیم ،اما انجــام تمام مراحــل ماننــد راهانــدازی خط تولید
و پیــدا کــردن ســرمایهگذار دشــوار بــود ،زیــرا در بــدو تأســیس
شــرکت ســرمایهای نداشــتیم و متقاعد کردن مشــتری بــرای اینکه
از مــا خریــد کنــد ،بســیار ســخت بــود .در ســالهای اول ،وضعیــت
بحرانــی بــود و هــر لحظــه امکان داشــت کار شــرکت متوقف شــود،
امــا بــا موفقیــت از ایــن مراحــل عبــور کردیــم.
جنبــۀ دیگــر ایــن بــود کــه کار مــا بــا محوریــت اصلــی تجهیزات
پزشــکی شــروع شــد .در همــة کشــورها بــرای تولیــد تجهیــزات و
محصــوالت پزشــکی ســختگیری میشــود ،زیــرا بــا ســامتی و
جــان مــردم ســروکار دارد و بســته بــه کاربرد و ســطح خطــر ،میزان
ســختگیری هــم متفــاوت اســت ،امــا بههرحــال ،جــزو محصوالت
بــا مقــررات خــاص و ســنگین 1بــه شــمار میآینــد؛ بنابرایــن ،بایــد
مقــررات ســختی را رعایــت میکردیــم .ایــن موضــوع کار را دشــوار
میکــرد .بایــد مراحــل متعــددی را طــی میکردیــم :ابتــدا الزم بــود
نمونهســازی کنیــم و آزمایشــگاهها اســتانداردهای ســنگین را روی
نمونههــا آزمایــش کننــد تــا از ایمنــی و عملکــرد آنهــا مطمئــن
شــوند .ســپس بــا آزمایشهــای بالینــی و پشــت ســر گذاشــتن این
مراحــل ،مطمئــن میشــدیم کــه مشــکلی بــرای ورود محصــول ما
بــه بــازار وجــود نخواهــد داشــت .آنگاه میتوانســتیم 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 زمانهــا طبیعــی اســت و بخشــی هــم ناشــی از بوروکراســی
و سیســتمهای اداری ُکنــد اســت .امــا مــا از بــدو تأســیس شــرکت،
1. High Regularity

یعنــی نزدیــک بــه ســی ســال اســت کــه با مســئلة مجــوز ســروکار
داریــم ،چــه مجوزهــای ملــی کــه عمدت ـاً بــه وزارت بهداشــت در
تجهیــزات پزشــکی مربــوط میشــود و چــه در برخــی محصــوالت
کــه بــه مؤسســة اســتاندارد مربــوط میشــود .البتــه بــرای محصول
مــا اینطــور نیســت موظف باشــیم ســراغ مؤسســة اســتاندارد ایران
کــه بــه وزارت صنعــت وابســته اســت ،برویــم؛ فعـ ً
ا بررســی همــة
اســتانداردهای محصوالتمان را وزارت بهداشــت و برخی مؤسســات و
آزمایشــگاههای تأییدشــدة وزارت بهداشــت بــر عهــده دارنــد.
طــی همــۀ مراحــل اســتاندارد و مراحــل ارزیابــی کلینیکــی و
بالینــی ،گاهــی بســیار زما نبَــر میشــود و امــکان ایــن وجــود دارد
کــه در زمــان کوتاهتــری انجــام شــود .مســائل اداری و بوروکراســی
گاهــی اوقــات ایــن رونــد را طوالنــی میکنــد.
در زمینـــة مجوزهــای بینالمللــی هــم از ســال  1380ســراغ
سیســتمهای کیفیــت رفتیــم کــه بــه تجهیــزات پزشــکی مربــوط
میشــود .بــرای مثــال ISO-13485 ،مربــوط بــه سیســتم کیفیــت
تجهیزات پزشــکی اســت .با بــرآورده شــدن اســتانداردهای تکنیکی
و برخی اســتانداردهای سیســتمی مثل مدیریت ریســک ،سیســتم
ایــزو و سیســتم کیفیــت و ارزیابــی بالینــی ،میتوانیــم از طریــق
برخــی مؤسســات ذیصــاح 1نشــان  CEاتحادیــة اروپــا را بگیریــم
کــه نشــان میدهــد بــرای تجهیــزات پزشــکی ،مقــررات اتحادیــة
اروپــا را رعایــت کردهایــم .مــا از ســال  1380وارد ایــن عرصــه
شــدهایم و در ســال  1384در ایــن حــوزه پیشــرو و اولیــن شــرکتی
بودیــم کــه توانســتیم بــرای ایــن محصــول  CEاتحادیــة اروپــا را
دریافــت کنیــم.
بههرحــال ،طــی ایــن مراحــل گاهــی بســیار ســخت و طوالنــی
میشــود و البتــه برخــی از آنهــا طبیعی اســت ،امــا بعضــی از آنها
بــه دلیــل زیرســاختها و نقایصــی کــه در کشــورمان وجــود دارد،
بیشــتر از حــد معمــول طــول میکشــد و بایــد هزینههــای زیادتری
پرداخــت کنیــم .اولینبــاری کــه میخواســتیم  CEبگیریــم،
نمیتوانســتیم بعضــی از اســتانداردها را داخــل کشــور آزمایــش
کنیــم ،زیــرا آزمایشــگاهی نبــود که تجهیــزات الزم را داشــته باشــد؛
بنابرایــن مجبــور بودیــم بــه خــارج از کشــور برویــم .همــة اینهــا
ســبب میشــد زمــان و هزینــة زیــادی را از دســت بدهیــم.
فکر میکنید چند درصد از بازار ایران را در اختیار بگیرید؟

ی ســال فرازونشــیبهای زیــادی را گذراندهایــم.
مــا در ایــن س ـ 
گاهــی توانســتهایم تــا  70درصــد ســهم بــازار ایــران را بگیریــم و
گاهــی ســهم کمتــری داشــتهایم ،امــا تعــداد دســتگاهی کــه در
ایــن ســالها فروختهایــم ،رضایتبخــش بــوده اســت؛ هفــت هــزار
دســتگاه داخــل کشــور و بیــش از دو هــزار دســتگاه خــارج از کشــور.
بعیــد میدانــم شــرکت دیگــری ،چــه واردکننــده و چــه تولیدکننده،
ایــن آمــار را داشــته باشــد .امــا همیشــه درصــد ســهم مــا ثابــت
1. Notified Body

نبــوده اســت .بههرحــال ،بخشــی از ســهم بــازار همیشــه در اختیــار
واردکننــدگان بــوده اســت کــه عمدتــاً شــرکتهای آمریکایــی و
اروپاییانــد .البتــه بــا ورود مــا بــه بــازار ،آنهــا قیمــت خــود را
بهشــدت کاهــش دادنــد کــه ایــن بهنفــع اقتصــاد کشــور بــود و
ســعی کردنــد بــا دامپینــگ ،مانــع ورود مــا بــه بعضــی بازارها شــوند.
بــا ایــن روش ،غیــر از تأمیــن عمــدۀ نیاز داخل ،ســبب میشــویم
فشــار اقتصــادی بــر بیمارســتانها کمتــر شــود؛ حتی بیمارســتانی
کــه میخواهــد جنــس خارجــی بخــرد ،زیــرا شــرکت خارجــی
میدانــد کــه در ایــن بــازار تولیدکننــدة قــوی داخلــی وجــود دارد
و نمیتوانــد هــر قیمتــی را تحمیــل کنــد؛ بنابرایــن قیمتهایــش
را کاهــش میدهــد .درصــد ســهم مــا در مقاطــع مختلــف متفــاوت
بــوده اســت ،امــا بــه جرئــت میتوانــم بگویــم کــه شــرکت مــا
بیشــترین تعــداد دســتگاه را در  25ســال گذشــته فروختــه اســت.
مهمترین مزیت شما برای رقابت در بازار ایران چیست؟

مزیتهــای رقابتــی مــا در مقابــل واردکنندههــا متعــدد اســت.
یکــی از چالشهــای همیشــگی واردکنندههــا خدمــات پــس
از فــروش اســت .هزینههایــی کــه آنهــا بــرای خدمــات پــس از
فــروش میگیرنــد و زمانــی کــه صــرف میکننــد ،بســیار بیشــتر از
ماســت .مــا بهمحــض اینکــه دســتگاهی در اتــاق عمــل بــه مشــکل
بربخــورد ،در صــورت درخواســت اتــاق عمــل ،بهطــور امانــی و
رایــگان دســتگاه دیگــری را در اختیــارش قــرار میدهیــم کــه کار
اتــاق عمــل متوقــف نشــود .ایــن کار بهخاطــر هزینههایی کــه دارد،
بــرای واردکنندههــا امکانپذیــر نیســت.
عــاوه بــر آن ،نــوع ،قیمــت و هزینههــای خدمــات مــا بســیار
کمتــر اســت ،زیــرا فنــاوری بــرای خودمــان اســت و بــه آن اشــراف
داریــم .واردکنندههــا گاهــی مجبورنــد برای تعمیــر ســاده ،کل بورد
را عــوض کننــد ،امــا مــا به جــای تعویــض کل بــورد ،فقــط قطعاتی
را کــه نیــاز اســت ،عــوض میکنیــم.
مزیــت دیگــر مــا در برابــر واردکنندههــا ایــن اســت کــه آنهــا
هرچنــد ســال یکبــار مدلهــای قبلــی خــود را منســوخ میکننــد؛
بــه ایــن معنــا کــه خــود تولیدکننــدة اصلــی تولیــدش را متوقــف
میکنــد و دیگــر ســرویس نمیدهــد ،امــا چــون فنــاوری مــا بــرای
خودمــان اســت ،ایــن کار را نمیکنیــم و گاهــی بــه دســتگاههایی
ســرویس میدهیــم کــه بیــش از بیســت ســال اســت کار میکنند.
مزیــت دیگــر شــرکت مــا آن اســت کــه وقتــی میخواهیــم
دســتگاهی قدیمــی را از رده خــارج کنیم ،پیشــنهادهایی میدهیم
کــه از نظــر قیمــت بســیار بهتــر از پیشــنهادهای واردکننــدگان
اســت .مث ـ ً
ا بــرای از رده خــارج کــردن دســتگاهی کــه بیســت
ســال پیــش تولیــد کردیــم و جایگزینــی دســتگاههای جدیدتــر
و پیشــرفتهتر ،پیشــنهادهای منصفانــهای میدهیــم .اختــاف
قیمتــی کــه واردکننــده در ایــن شــرایط پیشــنهاد میدهــد،
بســیار زیــاد اســت و تقریبـاً دســتگاه قدیمــی را رایگان از مشــتری
میگیــرد ،امــا مــا پیشــنهادهای بســیار خوبــی بــه مشــتری
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میدهیــم و حتــی نصــف قیمــت دســتگاه مــدرن و پیشــرفته را
کــم میکنیــم ،بــه خاطــر اینکــه میخواهیــم دســتگاه قدیمــی از
رده خــارج شــود و مشــتری از دســتگاه پیشــرفتهتر و منطبــق بــا
اســتانداردهای روز بهــره ببــرد.
نکتــة دیگــر ،مزیتهای ما در مقایســه بــا تولیدکننــدگان داخلی
اســت .یکــی از ایــن مزیتهــا ایــن اســت کــه مــا اولیــن شــرکتی
هســتیم کــه نشــان  CEرا در ایــن حــوزه گرفتهایــم .همچنیــن
اولیــن شــرکتی هســتیم کــه سیســتمهای انســداد عــروق را وارد
بــازار ایــران کردهایــم و بهعنــوان چهارمیــن کشــور ،ایــن فنــاوری
را در دنیــا معرفــی کردهایــم .در ضمــن ،اولیــن شــرکتی هســتیم
کــه سیســتمهای آرگــون پالســما را وارد بــازار ایــران کردهایــم
و مجوزهــای آن را گرفتهایــم و نخســتین شــرکتی هســتیم کــه
سیســتمهای الکتروســرجری خــاص اندوســکوپی را در ایــران تولید
کردهایــم .در  25ســال گذشــته ،در مقایســه بــا بقیــة شــرکتها،
تعــداد زیادتــری دســتگاه فروختهایــم کــه ایــن نیــز یکــی دیگــر از
مزایــای ماســت.
بــه نظــر شــما ،رقابــت بیــن تولیدکننــدگان و واردکننــدگان
میتوانــد سیاســتی تشــویقی قلمــداد شــود و بــه بهتــر شــدن
کیفیــت محصــوالت کمــک کنــد؟

بــه نظــر مــن ،بایــد چنیــن رقابتــی شــکل بگیــرد و عاملــی برای
پیشــرفت شــرکتها و بهبــود کیفیــت محصــوالت تولیدکنندههــا
شــود .مــا خیلــی موافــق نیســتیم کــه واردات محصــوالت
خارجــی کام ـ ً
ا ممنــوع شــود ،بلکــه خــوب اســت درصــد کمــی
دســتگاههای خارجــی بــا کیفیــت بســیار عالــی ،بــرای آنهایــی
کــه حاضرنــد هزین ـهاش را بپردازنــد ،وارد شــود؛ ایــن کار ســبب
پیشــرفت صنعــت میشــود.
امــا ماننــد همهجــای دنیــا ،بایــد از تولیدکنندههــا حمایت شــود.
ایــن حمایتهــا میتوانــد در قالــب وضــع تعرفههــای گمرکــی
یــا در قالــب امتیــازات در مناقصــات دولتــی باشــد ،امــا متأســفانه،
هیچکــدام از اینهــا در کشــور مــا بهدرســتی رعایــت نمیشــود.
تعرفههــا چنــدان وضــع بســامانی ندارند .فــرض کنید تعرفــۀ واردات
دســتگاه جراحــی الکتریکــی تاکنــون  15درصــد بــوده اســت ،ایــن
تعرفــه را بــا نــرخ دالر  4200تعییــن میکردنــد کــه ناچیــز اســت،
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ما اولین شرکتی هستیم که نشانCE

را در این حوزه گرفتهایم .همچنین اولین شرکتی
هستیم که سیستمهای انسداد عروق را وارد بازار ایران
کردهایم و بهعنوان چهارمین کشور ،این فناوری
را در دنیا معرفی کردهایم
همــان میــزان هــم گاهــی دور زده میشــد و بــا روشهــای مختلف،
ـل واردکننــدگان ،از
بــه مقــداری کــه بایــد ،داده نمیشــد .در مقابـ ِ
تولیدکنندههــا حمایــت الزم نمیشــود و ایــن موضــوع کار رقابــت را
غیرمنصفانــه و ســخت میکنــد.
در همهجــای دنیــا وقتــی تولیدکننــده میخواهــد در مناقصــه با
واردکننــده رقابــت کنــد ،بایــد امتیــازی داشــته باشــد؛ فــرض کنید
بتوانــد قیمتــش را بــا ضریــب  20درصــد نســبت بــه واردکننــده
اصــاح کنــد .امــا وقتــی مــا در مناقصــه شــرکت میکنیــم و قیمت
محصولمــان یکچهــارم تــا یکســوم مشــابه خارجــی و در بعضــی
مدلهــای تخصصــی ،حتــی یکششــم و یکهفتــم آنهاســت،
هیئــت امنایــی کــه از طــرف وزارت بهداشــت مناقصــه را برگــزار
میکنــد ،بــاز هــم قیمــت را ســرکوب میکنــد و فشــار م ـیآورد
و معتــرض میشــود کــه چــرا قیمــت محصــول خــود را در مقایســه
بــا ســال گذشــته بیشــتر از  25درصــد افزایــش دادهایــم .ایــن اصـ ً
ا
سیاســت درســتی نیســت و نهتنهــا حمایــت محســوب نمیشــود،
بلکــه فشــار روی تولیدکننده اســت.
تولیــد محصــول مراحــل و فراینــد خــاص خــود را دارد و
تولیدکننــدگان همــواره در ایــن مســیر بــرای رقابتپذیــر
بــودن محصولشــان در بــازار ،بــا موانــع و فرازونشــیبهای
زیــادی روبـهرو میشــوند .در شــمارة آینــدة ماهنامــه ،در فصل
«در مســیر صــادرات» ادامــة گفتوگــو بــا مهنــدس حمیدرضــا
کاویانــی ،مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان کاوندیــش سیســتم
را خواهیــد خوانــد.

در مسیر صادرات

گفتوگوبامهندسحمیدرضاکاویانی،مدیرعاملکاوندیشسیستم؛

بستـر و زیـرسـاخـت الزم
بـرای صـادرات محصوالت
سـالمتمحور فراهمنیست
تهیهوتنظیم :مشکات سخاوتی

بــرای تـولیـــد محصولــی بـاکیفیـــت و تثبیــت در
بــازار داخلــی ،موانــع خــرد و کالن زیــادی پیــش روی
تولیدکننــدگان وجــود دارد و گاهــی ضعف در زیرســاختها
ایــن مشــکالت را تشــدید میکنــد .از طــرف دیگــر ،یکــی
از دغدغههــای اصلــی هــر شــرکت موفــق و خوشنــام
تولیــدی ،موفقیــت در حــوزة صــادرات اســت کــه فقــط با
هوشــمندی تولیدکننــده محقــق خواهــد شــد.
در شــمارة گذشــته ،بخــش نخســت گفتوگــو بــا
مهنــدس حمیدرضــا کاویانــی ،مدیرعامــل شــرکت
دانشبنیــان «کاوندیــش سیســتم» را دربــارة تولیــد و
موانــع آن خواندیــد .ایــن شــرکت محصولی ســامتمحور
بــه نــام الکتروســرجری تولیــد میکنــد کــه دســتگاه
جراحــی الکتریکــی در اتــاق عمــل اســت .در بخــش دوم
ایــن گفتوگــو دیدگاههــای ایــن تولیدکننــدة خوشنــام
و موفــق ایرانــی را دربــارة صــادرات جویــا شــدیم کــه
حاصــل آن را در ادامــه میخوانیــد.

آیا محصول شما شرایط رقابت در بازارهای جهانی را دارد ؟
بلــه؛ خوشــبختانه مــا ســابقة صادراتــی بســیار خوبــی داریــم
و اولیــن شــرکتی هســتیم کــه موفــق شــدیم در ســال ،1378
دســتگاه الکتروســرجری ایرانــی را بــه شــرکتی ترکی ـهای صــادر
کنیــم .ســال  1380بــه دنبــال سیســتمهای ایــزو و اســتانداردهای
بینالمللــی بودیــم و ســال  1384نشــان  CEاتحادیــۀ اروپــا را
گرفتیــم و ســعی کردیــم همیشــه ســهمی از تولیــد را به صــادرات
اختصــاص دهیــم .ایــن ســهم بســته بهطــور متوســط حــدود
 15درصــد تولیدمــان بــوده و گاهــی حتــی بــه  25درصــد در
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ســال هــم رســیده اســت؛ یعنــی برخــی ســالها توانســتهایم
 25درصــد از تولیدمــان را صــادر کنیــم .البتــه ایــن درصدهــا بــا
فرازونشــیبهایی هــم همــراه بــوده اســت.
مــا توانســتهایم در شــش یــا هفــت کشــور ســابقة خوبــی از
محصوالتمــان ایجــاد کنیــم و بــا خوشنامــی وارد حــوزة رقابــت
شــویم؛ البتــه ایــن موضــوع بیشــتر بــرای محصوالتــی صــدق
میکنــد کــه تخصصیترنــد؛ چــون مزیــت قیمتــی مــا در
آنهاســت و در الکتروســرجریهای جنــرال بــرای صــادرات مزیــت
قیمتــی نداریــم؛ بههرحــال ،چینیهــا ،هندیهــا ،کرهایهــا و
برزیلیهــا بــا قیمتهــای کــم ســهم مهمــی از بــازار دارنــد؛ امــا
در سیســتمهای تخصصــی مثــل انســداد عــروق ،آرگــون پالســما و
اندوســکوپی ،مزیتهــای قیمتــی پیــدا میکنیــم و از نظــر کیفیتی
هــم از سیســتمهای درجــه دوم و ســوم بــازار کــه معمــوالً ســاخت
چیــن ،هنــد و کرهانــد ،بســیار بهتریــم و میتــوان محصــوالت مــا را
بــا سیســتمهای اروپایــی و آمریکایــی مقایســه کــرد.

برای صادرات چه نقشة راهی در پیش گرفتید؟
در صــادرات روشهــای متعــددی را در پیــش گرفتیــم .در مرحلة
اول ،شــرکت در برخــی نمایشــگاهها بــود؛ بهویــژه دو نمایشــگاه
عربهلــث دبــی و مدیــکای آلمــان کــه در بیســت ســال گذشــته،
ســعی کردیــم همــواره در آنهــا حضــور داشــته باشــیم؛ مگــر

علمــی بگیریــم ،امــا در جریان هســتم کــه معاونت علمــی و فناوری
ت کــرده اســت.
بعضــی شــرکتها را بهخوبــی حمایــ 

نقــش تشــکلهای صنفــی ازجملــه انجمنهــا و
اتحادیههــای صنفــی را در پیشــرفت و گســترش
تولیــد و صــادرات چگونــه میبینیــد ؟
قطعـاً وقتــی شــرکتهای مختلــف در کنــار هــم قــرار میگیرند
و تشــکلها شــکل میگیرنــد ،میتواننــد حرفشــان را محکمتــر
بزننــد و در مقابــل واردکنندههــا ،وزارتخانههــای دولتــی ،بیمــة
تأمیــن اجتماعــی ،ادارة مالیــات و قانونگــذاران ،بهتــر از حقــوق
خــود دفــاع کننــد .بــه عــاوه اینکــه میتواننــد همافزایــی داشــته
باشــند و شــرکتهای پیشــرو در زمینــة توســعة صــادرات ،تجربیات
خــود را در اختیــار شــرکتهای دیگــر قــرار دهنــد .خــود مــا از
ی بهرهبــرداری کردیــم .شــرکت «پوینــدگان
ایــن قضیــه بهخوبــ 
راه ســعادت» در اتحادیــة مــا و صــادرات پیشــرو بــوده اســت و در
مقاطــع بســیاری توانســتیم از تجربیــات و بســترهایی کــه ایجــاد
کردنــد ،کمــک و راهنمایــی بگیریــم .این موضــوع در پیشــرفت کار
مــا بســیار اثرگــذار بــوده اســت.

مقاطعــی کــه بــه دلیــل تحریــم و کرونــا امکانــش نبــوده اســت.
بعضــی از مشــتریهای صادراتــی مــا از طریق نمایشــگاهها جذب
شــدند؛ البتــه بعد از اینکــه چندین دوره را در آن نمایشــگاه شــرکت
میکردیــم و مشــتریان احســاس میکردنــد بــا تولیدکننــدهای
تثبیتشــده و پایــدار مواجهانــد؛ چــون بــا یــک یــا دو بــار شــرکت
در نمایشــگاه معمــوالً چنیــن فرصتهایــی پیــش نمیآیــد .روش
دیگــر برندســازی در کشــورهای اروپایــی یا در کشــورهای همســایه
اســت کــه هــر کــدام اقتضائــات و روشهــای خــودش را دارد.

حمایتهــای معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری چگونــه بــوده اســت؟
معاونــت علمــی و فنــاوری ســعی کــرده اســت در زمینههــای
مختلفــی از شــرکتهای دانشبنیــان حمایــت کنــد؛ مثــ ً
ا بــا
دادن وام کمبهــره ،ایجــاد صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ،دادن
برخــی یارانههــا بــرای نمایشــگاههای خارجــی ،حمایتهــا بــرای
گرفتــن گواهینامههــا و توافقنامــه بــا شــهرداری تهــران مبنــی
بــر جــواز اســتقرار دانشبنیانهــا در واحدهــای مســکونی؛ امــا بــا
توجــه بــه گســترش حــوزة کار شــرکتهای دانشبنیــان ،بــه نظــر
میرســد ابعــاد حمایتهــا متناســب بــا نیــاز شــرکتها نیســت.
خــود مــا هــم جــز در مــوارد جزئــی و پراکنــده ،تاکنــون چنــدان
نتوانســتهایم حمایــت چشــمگیر و کمــک قابــل توجهــی از معاونت

بهعنوان تولیدکنندهای که موفق به صادرات هم شدهاید ،در
این راه با چه دشواریهایی روبهرو بودید؟
مــا ابتــدا بــا شــرکت در نمایشــگاههای بینالمللــی مشــتری پیدا
کردیــم و آن اوایــل موفــق هــم بودیــم ،امــا بعــد از مدتــی اتفاقاتــی
افتــاد کــه بــرای شــرکتهای ایرانــی مشــکالتی ایجــاد کــرد .در
مقاطعــی بــه دلیــل تحریمهــا ،شــرکتهای ایرانــی اجــازة ورود بــه
نمایشــگاهها راه نداشــتند و هنــوز هــم ایــن مشــکالت کامـ ً
ا حــل
نشــده اســت .حتــی زمانهایــی هم کــه شــرکت میکردیــم ،ایرانی
بودنمــان تأثیــر منفی روی بازدیدکننده داشــت ،یعنــی بازدیدکننده
محصــول را میپســندید ،امــا وقتــی متوجــه میشــد ،تولیدکننــدة
ایرانــی هســتیم ،عقبنشــینی میکــرد.
بعــد از مدتــی متوجــه شــدیم پیــدا کــردن مشــتریهای جدیــد
از راه نمایشــگاهها امکانناپذیــر شــده اســت .بــه همیــن خاطــر ،بــه
راههــای دیگری متوســل شــدیم و از شــرکت پویندگان راه ســعادت
کمــک گرفتیــم کــه بــا برندســازیای کــه در اروپــا کــرده بودنــد،
محصولمــان را تحــت برنــد آنهــا بیاوریــم .وقتــی برنــد عــوض
میشــود ،بایــد دوبــاره گواهینامههــا و تأییدیههــای بینالمللــی
اخــذ شــود و هزینــه و مراحــل طوالنــی دارد؛ امــا ایــن کارهــا را
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 شــدهایم و تــا حــدودی شــرایط کرونــا مانــع کار مــا بــوده
اســت؛ زیــرا محصــول مــا در اتــاق عمــل اســتفاده میشــود و در
دورة کرونــا بــه دلیــل کاهــش عملهــای جراحــی ،بــا رکــود مواجه
شــدیم .اینهــا ســبب شــده اســت فعـ ً
ا بــا ایــن برنــد اروپایــی هــم
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پیشــرفت چشــمگیری حاصــل نشــد .ایــن صنعــت کمکــم بعــد
از جنــگ شــروع بــه فعالیــت کــرد و در مقایســه بــا صنایــع دیگــر،
جایــگاه نســبتاً خوبــی بــه دســت آورد .بااینحــال ،اعــداد و ارقــام
آن در صــادرات چنــدان چشــمگیر و زیــاد نیســت ،امــا بــا توجــه
بــه تحریمهــا و محدودیتهــا ،همیــن صــادرات چنــد ده میلیــون
دالری در ســال هــم بســیار ارزشــمند اســت.
البتــه محصــوالت ســامتمحور دو دســته اساســی دارنــد:
تجهیــزات پزشــکی و داروهــا؛ مــن دربــارة تجهیــزات پزشــکی
صحبــت میکنــم و دربــارة دارو صاحبنظــر نیســتم.

64

توفیقــی نداشــته باشــیم؛ امــا امیدواریــم بهتدریــج بتوانیم بــا برخی
بازارهــا کــه بــا تولیدکننــدة ایرانــی مشــکل دارنــد ،ارتبــاط برقــرار
کنیــم و در آن بازارهــا نفــوذ کنیــم.
مشــکل دیگــر در صــادرات بــه گواهینامههــای بینالمللــی
مربــوط میشــود .تعــداد شــرکتهایی کــه حاضرنــد در ایــران کار
کننــد ،خیلــی محــدود اســت و همیــن تعــداد محــدود هــم گاهــی
مشــکالتی ایجــاد میکننــد؛ یعنــی مــا تجربــه داشــتهایم کــه
قــرارداد بســتهایم و میــان قــرارداد بــه بهانــة تحریــم ایــران کنــار
کشــیدهاند .بههرحــال ،از ایــن دشــواریها زیــاد اســت و شــرایط
سیاســی خــاص ایــران ســبب بــروز این مســائل شــده اســت و روی
صــادرات اثــر خواهــد گذاشــت.
وقتــی محصولــی صــادر میکنیــد ،بایــد بتوانیــد بهراحتــی
پــول خــود را بگیریــد؛ امــا مــا حتــی بــرای گرفتــن پولمــان هــم
مشــکل داریــم .همــة بانکهــای ایرانــی تحریمانــد و بایــد بــا
چندیــن واســطه و مبلغ زیادی پورســانت و کمیســیون پــول خود
را بگیریــم .ایــن موضــوع روی ذهــن مشــتری اثــر بــدی میگذارد
و برایــش پرســش ایجــاد میکنــد کــه مــا چطــور تولیدکننــدهای
هســتیم کــه نمیتوانیــم بــرای دریافــت هزینــه ،حســاب ثابــت
بــه مشــتری بدهیــم .اینهــا مشــکالتی اســت کــه صــادرات را
ضعیــف میکنــد.

دولــت در صــادرات محصــوالت اینچنینــی چــه
نقشــی دارد؟
دولــت مــا بــه دلیــل شــرایط سیاســی خــاص ،بــا بعضــی
کشـورهـــا مثــل عــراق و سـوریـــه تـوافـقنـامههـــا و خطــوط
اعتبــاری ایجــاد میکنــد 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
تجهیــزات را بــرای آن کشــورهایی بفرســتیم کــه دولــت خــط
اعتبــاری برایشــان ایجــاد کــرده اســت .در ایــن زمینــه ،مــواردی را
داشــتهایم؛ البتــه شــرکت مــا خیلی نتوانســته اســت از ایــن روش
اســتفاده کنــد ،امــا شــرکتهایی بودهانــد کــه از ایــن خطــوط
اعتبــاری اســتفاده کردهانــد.
کـارهـــای دیگــری کــه دولــت مـیتـوانـــد انجــام دهــد،
ایجــاد تفـاهمنـــامههای بیـــنالمللی ،بهویــژه بــا همســایهها
و تســهیل برخــی مقــررات اســت .محصــوالت ســامتمحور
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
وارد کشورشــان شــود .بههرحــال دولتهــا میتواننــد در ایــن
زمینههــا بــا همســایهها توافقنامههایــی امضــا کننــد کــه
مقــداری ســختگیری آنهــا کمتــر و کار کــردن بــا آنهــا
راحتتــر شــود .اگــر بــا همســایهها بــه توافــق برســند کــه
تعرفههــای ســنگینی بــرای محصــوالت ســامتمحور ایرانــی
وضــع نشــود ،قطع ـاً ورود بــه آن بازارهــا تســهیل خواهــد شــد.

آیــا در صــادرات محصــوالت ســامتمحور خــوب
عمــل کردهایــم؟
بــا توجــه بــه نوپــا بــودن صنعــت تجهیــزات پزشــکی در ایــران،
دشــواریهایی کــه هســت و شــرایط اقتصــادی و سیاســی کشــور،
فکــر میکنــم در حــوزة تجهیــزات پزشــکی ،وضعیــت صــادرات
خــوب اســت؛ البتــه اعــداد و ارقــام زیــاد نیســت؛ امــا بایــد شــرایط
را هــم در نظــر گرفــت .ایــن صنعــت در کشــور مــا نوپاســت؛ قبــل
از انقــاب کــه اصــ ً
ا صنعــت تولیــد تجهیــزات پزشــکی وجــود
نداشــت و در دهــة اول بعــد از انقــاب هــم بــه دلیــل جنــگ،

به نظر شما گرة کور صادرات ما کجاست و چگونه میتوان
در این حوزه به درآمدزایی زیاد ارزی رسید؟
پیشتــر ،بــه مشــکالت ایــن حــوزه اشــاره کــردم .تــا وقتــی
صنعــت کشــوری در موضوعــی مثــل تجهیــزات پزشــکی تقویــت
نشــود و محصولــی در بــازار خــود آن کشــور تثبیــت نشــود و
نتوانــد بــا واردکنندههــا رقابــت کنــد ،صــادرات برایــش زود اســت.
وقتــی محصولــی کامــ ً
ا در کشــور خــود جــا افتــاد و از رقابتــی
بــودن کیفیــت و قیمــت آن اطمینــان حاصــل شــد ،میتــوان بــه
صادراتــش فکــر کــرد.

بــه هــر صــورت ،دشــواریهای زیــادی در ایــن مســیر هســت
و از دولتهــا انتظــار مــیرود بــرای زیرســاختها و فراهــم
کــردن بســترها تــاش کننــد .همانطــور کــه گفتــم ،مــا در
برخــی مقدمــات مشــکل داریــم؛ از گرفتــن پــول تــا شــرکت در
نمایشــگاههای بینالمللــی و مســائل گســتردهتر کــه در بازارهــای
وســیعتر پیــش میآیــد.
حــل برخــی مشــکالت از تــوان بخشهــای خصوصــی کوچکــی
مثــل مــا خــارج اســت؛ بااینحــال ،توانســتهایم بعضــی گرههــا را
بــاز کنیم و خوشــبختانه ،حــدود  15تــا  20درصد محصــوالت خود
را صــادر کردهایــم ،امــا توســعة صــادرات بــه بسترســازی از طــرف
دولــت و البتــه ،عــزم ،تــاش ،جدیــت و ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی نیــاز دارد.

بــه نظــر شــما ،آیــا الزم اســت کــه شــرکتها فراینــد
صــادرات را بــه کمــک شــرکت بازرگانــی تخصصــی
پیــش ببرنــد یــا هــر شــرکتی میتوانــد همزمــان
تولیدکننــده و صادرکننــده باشــد؟
ایــن ایــده کــه شــرکت بازرگانــی تخصصـیای در محوریــت کار
قــرار بگیــرد ،در برخــی کشــورها مثــل ژاپــن موفــق بــوده اســت،
ولــی در ایــران ،مــن نشــنیدهام ایــن ایــده موفــق شــده باشــد؛ البتــه
اگــر برندســازی اتفــاق بیفتــد و یــک برنــد قــوی ایرانــی شــکل
گیــرد ،کمکــم آن برنــد میتوانــد شــرکتهای کوچکتــر را
پوشــش دهــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،اگــر بعضــی برندهــای کوچــک
در برندهــای بــزرگ ادغــام شــوند ،قطعـاً احتمــال موفقیتشــان در
بازارهــای بینالمللــی افزایــش مییابــد ،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
میتوانــد ایــن فراینــد را جلــو ببــرد.
البتــه ،شــرکتهای صرفـاً بازرگانــی هــم میتواننــد بــه صــادرات
کمــک کننــد و در برخــی کشــورها ایــن ایــده جــواب داده ،امــا در
ی بیشــتر اســت ،شــاید
ایــران چــون مشــکالت ارتباطــات بازرگان ـ 
اجــرای ایــن ایــده دشــوارتر باشــد.
برای انتخاب بازار هدف مناسب باید چه شاخصهایی را در
نظر گرفت؟
ایــران در زمینــة صنعــت تجهیــزات پزشــکی هنــوز در دنیــا
چنــدان مطــرح نیســت ،بــه همیــن دلیــل ،بازاریابــی خــاص
خــود را دارد؛ یعنــی هنــوز نمیتوانــد مثــل برندهــای اروپایــی
خوشنــام و خوشســابقه و برندهــای آمریکایــی و حتــی برخــی
برندهــای آســیایی خــوش بدرخشــد و بایــد در حــد و قــوارۀ خــود
تــاش کنــد تــا بهتدریــج دیــده شــود؛ بنابرایــن ،بــازار هــدف
ایــران محدودیتهایــی دارد و نمیتــوان ماننــد برندهــای اروپایــی،
آمریکایــی و ژاپنــی و چینــی وســیع عمــل کــرد.
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 ،فرصتهای
بهتــری دارنــد؛ بههرحــال ،بازارهــا بایــد بــا توجــه بــه شــرایط خاص
ایــران انتخاب شــوند.

بــه نظــر شــما شــرکتهای ایرانــی تــا چــه حــد
توانســتهاند بــازار هــدف خــود را شناســایی کننــد؟
اعــداد و ارقــام صــادرات خیلــی زیــاد نیســت و این نشــان میدهد
بازارهــا محــدود اســت و شــرکتهای ایرانــی معــدودی توانســتهاند
در بازارهــای اروپایــی نفــوذ پیــدا کننــد .ما هنــوز در ایجــاد بازارهای
متناســب بــا شــرایط ایــران ،محدودیتهایــی داریم.
بزرگتریــن ضعــف شــرکتهای ایرانــی در شــناخت
بــازار هــدف ،نفــوذ در آن و گســترش آن چیســت؟
یکــی از نقــاط ضعــف ایــن اســت کــه ایــران در حــوزة صنعــت
و بهویــژه در حــوزة تجهیــزات پزشــکی ،کشــور شناختهشــدهای
نیســت .ایــن ضعــف بــا ورود قــوی شــرکتهای ایرانــی بــه
ایــن حــوزه و اثبــات کیفیتشــان برطــرف میشــود کــه رونــد
زمانبــری اســت و بــه تــاش و همــت زیــادی نیــاز دارد .از
طرفــی ،بهخاطــر شــرایط سیاســی و تحریمهــا ،بســترهای
صــادرات نیــز چنــدان فراهــم نیســت و موانعــی کــه وجــود دارد،
کار را بســیار دشــوارتر میکنــد.
تعــداد شــرکتهای ایرانــی کــه موفــق بــه صــادرات شــدهاند،
زیــاد اســت؛ یکــی از آنهــا خــود مــا هســتیم کــه بیــش از بیســت
ســال اســت صــادرات داریــم ،امــا ایــن بــه بــدان معنــا نیســت که ما
شــرکت صادراتــی نهادینهشــدهای هســتیم کــه همیشــه صــادرات
مســتمر و روبهرشــدی داشــتهایم؛ برخــی ســالها صادراتمــان بــه
دالیــل مختلــف افــت کــرده اســت.
ً
بــه نظــر مــن ،هــر شــرکتی کــه صــادرات دارد ،لزوم ـا شــرکت
صادراتــی نیســت؛ شــرکتی را میتــوان صادراتــی دانســت کــه
بیــش از یکســوم محصــوالت خــود را صــادر کنــد یــا حتــی بــه
مرحل ـهای برســد کــه بــازار صادرات ـیاش از بــازار داخل ـیاش جلــو
بزنــد .بــا ایــن تعریــف ،تعــداد شــرکتهایی کــه صادراتــی باشــند،
صــادرات مســتمر ،پیشبینیپذیــر و روبهرشــد داشــته باشــند و

حل برخی مشکالت از توان بخشهای خصوصی کوچکی
مثل ما خارج است؛ بااینحال ،توانستهایم بعضی گرهها را باز
کنیم و خوشبختانه ،حدود 15تا 20درصد محصوالت خود
را صادر کردهایم ،اما توسعة صادرات به بسترسازی از طرف
دولت و البته ،عزم ،تالش ،جدیت و سرمایهگذاری بخش
خصوصی نیاز دارد
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اســتانداردهای بینالمللــی بایــد بــرای ورود بــه بازارهــای
نالمللــی رعایــت شـوند ،امــا فراتــر از آن اســتانداردها ،شــرکتهایی
بی 
را داریــم کــه از نظــر کیفیــت محصــوالت خیلــی ضعیفانــد.
شــرکتهایی هــم داریــم کــه از ایــن نظــر بســیار قــوی هســتند و
محصوالتشــان باکیفیــت و قابــل رقابــت بــا محصــوالت درجــه یک
اروپایــی اســت.

محصوالت وارداتی هنوز هم مشتریان خودشان را دارند و
خواهند داشت و ما هرگز دنبال این نبودیم که وارداتشان را
ممنوعکنیم؛حتیمتأسفانه،گاهیبهتولیدکنندةآمریکایی
یارانه دادهاند و ما این یارانه را هم نگرفتهایم و رقابت
ناعادالنهایبهسودتولیدکنندۀآمریکاییشکلگرفتهاست
عددهــای صادراتــی آنهــا از یکســوم فــروش داخلشــان جلــو زده
باشــد ،زیــاد نیســت و شــاید در حــوزة تجهیزات پزشــکی یــک یا دو
شــرکت بیشــتر نباشند.
بنابرایــن ،هــر شــرکتی کــه صــادرات دارد و توانســته اســت در
بــازار بینالمللــی نفــوذ کنــد ،لزوم ـاً ســهم مســتمر و مشــخصی از
بازارهــای بینالمللــی نخواهــد داشــت ،بلکــه ممکــن اســت بخــش
کوچکــی از فعالیتــش را روی صــادرات ســرمایهگذاری کــرده باشــد.
شــرکتی صادراتــی تلقــی میشــود کــه ســرمایهگذاری چشــمگیر و
سیاسـتگذاری جــدی و مســتمر در حــوزة صــادرات داشــته باشــد.

یکــی از مؤلفههــای رویکــرد بــازار خارجــی بــه
محصــوالت داخــل ،کیفیــت اســت؛ آیــا کیفیــت
محصــوالت ایرانــی در حد اســتانداردهای جهانی اســت؟
محصــوالت ایرانــی زیــاد و متنوعانــد؛ برخــی از آنهــا بســیار
باکیفیتانــد و برخــی دیگــر کیفیــت کمتــری دارنــد .پــاس
کــردن اســتانداردهای جهانــی هــم لزوم ـاً بــه ایــن معنــا نیســت
کــه محصــول خیلــی باکیفیــت اســت؛ آنهــا الزاماتــی ضــروری را
مطــرح میکننــد؛ امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه اگــر آنهــا را پاس
کردیــد ،کیفیــت محصولتــان عالــی اســت و راحــت میتوانیــد بــا
رقبــای دیگــر وارد رقابــت شــوید.
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آیــا ســرمایهگذاری تولیدکننــدگان بــرای دریافــت
اســتانداردهای بینالمللــی را مفیــد میدانیــد و ایــن
کار را بــه آنــان توصیــه میکنیــد؟
رعایــت اســتاندارهای بینالمللــی مفیــد و گاهــی ضــروری
اســت .اســتانداردهای ملــی مــا نیــز برگرفتــه از اســتانداردهای
بینالمللــی اســت .البتــه اینکــه عــاوه بــر رعایــت اســتانداردها،
بتوانیــم مجوزهــا و گواهینامههــای بینالمللــی مرتبــط بــا
اســتانداردها را هــم بگیریــم ،ممکــن اســت هزینههایــی را تحمیل
کنــد و دشــواریهایی داشــته باشــد کــه البتــه بــرای صــادرات
مفیــد و گاهــی الزم اســت ،امــا بــرای شــرکتهای کوچکتــر و
نوپاتــر ایــن تحمیــل هزینــه عملــی نیســت.
در برهـهای ،ادارة کل تجهیزات پزشــکی قصد داشــت گرفتن CE
را بــرای همــه اجبــاری کنــد و مــدت کوتاهــی هــم ایــن کار را کــرد.
مــا بــا اینکــه خودمــان  CEداشــتیم ،نامـهای بــه ادارة کل زدیــم که
ایــن سیاســت ،اشــتباه اســت؛ اول اینکه بعضی شــرکتهای ضعیف
را از گردونــۀ رقابــت خــارج میکنــد؛ دیگــر اینکــه وقتــی کشــوری
تحریــم و در حــال جنــگ اقتصــادی بــا اروپــا و آمریکاســت ،ایــن
عاقالنــه نیســت کــه رگ حیاتــی شــرکتهای خــود را بــه دســت
اروپاییهــا بدهیــم و بگوییــم فقــط درصورتیکــه شــرکتهای
اروپایــی بــه شــرکتهای ایرانــی تأییدیــه دادنــد ،ایــن شــرکتها
میتواننــد در بــازار ایــران کار کننــد.
متأســفانه ،چنــد ســالی ایــن قاعــده پابرجــا بــود و بــه برخــی
شــرکتهای کوچکتــر و ضعیفتــر فشــار آمــد؛ باالخــره متوجــه
شــدند ایــن سیاســت اشــتباه اســت و در حــال حاضــر ،داشــتن CE
ضــرورت نیســت؛ بلکــه امتیــاز مثبــت و تشــویقی اســت.
بــرای تولیدکنندگانــی کــه محصولشــان در کنــار
محصــول خارجــی مشــابه عرضــه میشــود ،چــه
توصیــهای داریــد کــه خریــدار ،محصــول آنهــا را
انتخــاب کنــد؟
اگــر خریــدار قــدرت انتخــاب داشــته باشــد ،چندیــن شــاخصه
برایــش مهــم اســت .کیفیــت در تجهیــزات پزشــکی و محصــوالت
ســامتمحور اولویــت نخســت را دارد .قیمــت ،خدمــات پــس از
فــروش ،انجــام بهموقــع تعهــدات؛ یعنی وقتــی میخواهــد محصول
ســریع بــه دســتش برســد و ســرویس و خدمــات بهســرعت انجــام
شــود ،در اولویتهــای بعــدی قــرار میگیرنــد؛ همــة اینهــا را
کنــار هــم میگــذارد و بعــد تصمیــم میگیــرد.

خــود ما هــم این وضعیت را داشــتیم؛ وقتــی وارد بازار شــدیم ،بدون
اینکــه حمایــت خاصــی شــویم ،فقط بــا اتکا بــه همین شــاخصههای
کیفیت و رضایت مشــتری توانســتیم رقبــای قوی آمریکایــی و آلمانی
را کنــار بزنیــم .اینطــور نبــود کــه واردات اینهــا ممنــوع شــده باشــد،
حتــی یارانههایــی هــم بــه واردات آنهــا داده میشــد و واردکننــدگان،
گاهــی از یارانههــای ارزی و گاهــی از سیاســت ســرکوب نــرخ ارز کــه
کموبیــش در همــة دولتهــا بــود ،ســود میبردنــد؛ درحالیکــه مــا
هیچوقــت از ایــن رانتهــا اســتفاده نکردیــم و یــک دالر هــم در ایــن
ســی ســال از ارز یارانـهای اســتفاده نکردیم.
حتــی ارز نیمایــی هــم چنــدان اســتفاده نکردیــم و هــر وقــت ارز
احتیــاج داشــتیم ،از ارز صادراتــی خودمــان اســتفاده میکردیــم و از
نظــر ارزی ،هیــچ هزینـهای بــه کشــور تحمیــل نکردیــم .بااینحال،
توانســتیم خودمــان را بهعنــوان تولیدکننــدهای معرفــی کنیــم کــه
کیفیــت محصوالتــش خیلــی نزدیــک بــه محصــوالت درجــه یــک
اروپایــی و آمریکایــی اســت و البتــه در مقایســه بــا آنهــا ،خدمــات
پــس از فــروش فوقالعــاده بهتــری ارائــه میدهــد.
اینگونــه شــد کــه مشــتریها مــا را پذیرفتنــد .البتــه اوایــل کار
بــا دیــدة شــک و تردیــد بــه مــا نــگاه میکردنــد؛ بهویــژه جراحــان
مشکلپســند ایرانــی کــه عــادت کــرده بودنــد بــا سیســتمهای
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 میدهــد ،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 دادهانــد و ما این
یارانــه را هــم نگرفتهایــم و رقابــت ناعادالنـهای بــه ســود تولیدکنندۀ
آمریکایــی شــکل گرفته اســت.

همافزایــی بیــن شــرکتهای تولیدکننــده و موفــق
در صــادرات چگونــه اتفــاق میافتــد؟
ایــن همافزایــی مفیــد اســت و نقــش اتحادیههــا ،تشــکلها و
ســندیکاها در ایــن حــوزه بســیار مهــم اســت .مــا توانســتهایم از این
موضــوع اســتفاده کنیــم .خوشــبختانه ،هــر زمــان از شــرکتهای
خوبــی کــه در حوزة تجهیزات پزشــکی ســابقۀ 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 ،آنها ایــن اعتبــار را در اختیار
مــا گذاشــتند و بــه مــا اعتمــاد کردنــد .ما بــا همــان برند توانســتیم
محصــول تولیــد کنیــم .ایــن همافزاییهــا رشــد شــرکتهای
دیگــر را ســرعت میبخشــد و شــرکتهای کوچکتــر میتواننــد
از تجربیــات شــرکتهای قویتــر اســتفاده کننــد.

مهمتریــن چالــش بــر ســر راه صــادرات محصــوالت
تجهیزات پزشــکی چیســت؟
بخــش عمــدهای از چالشهــا بــه مشــکالت اقتصــادی داخــل
کشــور برمیگــردد؛ یعنــی سیاس ـتهای اقتصــادی اشــتباه ،تــورم
وحشــتناک ،دخالتهــای بیجــای دولــت در قیمتهــا و بهطــور
خالصــه ،اقتصــاد ناســالم ،کار تولیدکننــده را ســخت میکند ،یعنی
تولیدکننــده بیشــتر بــه فکــر بقاســت تــا توســعة صــادرات .اینهــا
مربــوط بــه زیرســاختها میشــود؛ تــا زمانــی کــه اقتصــاد کشــور
ســالم و پیشبینیپذیــر نشــود و روی ریــل عــادی و علمــی نیفتــد،
تولیدکننــدگان صدمــه خواهنــد دید.
بــه اینها ،مشــکالت سیاســی را نیز بیفزاییــد؛ ارتباطــات محدود
تجــاری و دشــواری تبــادالت مالــی کــه ناشــی از تحریمهــای
ظالمانهانــد ،همگــی موانعیانــد کــه کار را ســخت و تولیدکننــده
را دچــار مشــکل میکننــد و قطعـاً ،تولیدکننــدهای را کــه بخواهــد
صــادرات کنــد ،بــا مانــع مواجــه خواهنــد کــرد.
به نظر شما قوانین صادراتی مشکل دارند یا اجرای آنها؟
برخــی مشــکالت بــه قوانیــن و بیثباتــی قوانیــن برمیگــردد؛
هرازچندگاهــی ،اتفاقــی در کشــور میافتــد و متناســب بــا آن،
قوانیــن جدیــدی وضــع میکننــد .خــود مــا بــرای اســتفاده از ارز
صادراتیمــان بهمنظــور واردات قطعــات و مــواد اولیــة خودمــان و از
آن طــرف ،انجــام تعهــد بازگشــت ارز صادراتیمــان ،بعضــی ســالها
خیلــی دچــار مشــکل میشــدیم .قانــون هــر لحظــه تغییــر میکرد
و تــا مدتهــا ابهــام داشــتیم .وزارت صنعــت مــا را بــه بانــک مرکزی
و بانــک مرکــزی مــا را بــه بانــک عامــل ارجــاع م ـیداد؛ ایــن دور
باطــل همینطــور ادامــه داشــت .اینهــا مســائلی بــود کــه ســرعت
کار را کــم میکــرد.
بههرحــال ،تــا قانونــی جــا بیفتــد و همــۀ ســازمانها خــود را بــا
آن تطبیــق دهنــد ،طــول میکشــد؛ امــا دوباره بعــد از مدتــی همان
یبَــرد
قانــون تغییــر میکنــد .ایــن مشــکالت انــرژی زیــادی م 
و کارهــا را عقــب میانــدازد .شــرکتها بــ ه جــای اینکــه دنبــال
وظایــف اصلــی خــود باشــند کــه تولیــد ،تحقیقــات ،بازاریابــی و
خدمــات پــس از فــروش اســت ،دائمـاً بایــد دنبال رفــع موانــع اداری
و بوروکراســی ســنگین باشــند تــا بتواننــد کارشــان را انجــام دهنــد.

برخیمشکالتبهقوانینوبیثباتیقوانینبرمیگردد؛
هرازچندگاهی ،اتفاقی در کشور میافتد و متناسب با آن،
قوانین جدیدی وضع میکنند .خود ما برای استفاده از ارز
صادراتیمان بهمنظور واردات قطعات و مواد اولیة خودمان
و از آن طرف ،انجام تعهد بازگشت ارز صادراتیمان ،بعضی
سالهاخیلیدچارمشکلمیشدیم
67

مشــکالت بینبخشــی ماننــد مشــکالت گمــرک،
بانــک مرکــزی و وزارت صمــت را در ُکند شــدن مســیر
صــادرات تــا چــه حــد دخیــل میدانیــد؟
در چنــد ســال گذشــته ،در واردات مــواد اولیــه و قطعــات
ناهماهنگیهایــی بیــن گمــرک ،بانــک مرکــزی ،بانکهــای 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 نمیگیــرد؛ فقــط بانک مرکــزی در تعهد برگشــت
ارز صادراتــی ،مقــداری مــا را دچــار مشــکل میکنــد .یــک شــرکت
دانشبنیــان 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 میکننــد کــه اگــر ارز صادراتــی
خــود را برنگردانیــد ،کارت بازرگانــی شــما را باطــل و معافیتهــای
مالیاتیتــان را لغــو میکنیــم.
مــا بــه جــای اینکــه دنبــال کار اصلــی خــود باشــیم ،بایــد
نگــران ایــن باشــیم کــه بانــک مرکــزی قبــول کــرده اســت ارزمان
را برگردانیــم یــا نــه ،چــون باالخــره ارز خــود را برمیگردانیــم؛
اصـ ً
ا تــوان ایــن را نداریــم کــه ارز خــود را از کشــور خــارج کنیــم
و در مــوارد غیرمولــد مثــل ملــک ســرمایهگذاری کنیــم؛ حتــی
شــرکتهایی هــم کــه ســرمایهگذاری کردنــد ،ملــک نخریدهانــد
و ســرمایه را خــارج نکردهانــد ،بلکــه دوبــاره در ایجــاد یــک برنــد
ســرمایهگذاری کردهانــد کــه بتواننــد محصــوالت ایرانــی را بــا
برنــدی اروپایــی بیشــتر بفروشــند و ایــن هــم دوبــاره ســودش بــه
کشــور برمیگــردد.
اینطــور نیســت کــه اگــر شــرکتی مقــداری از ارز صادراتــی خود
را در برندســازی ســرمایهگذاری کــرده باشــد ،بــه ضــرر کشــور تمام
شــود .ســختگیریها 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 برمیگردانــد.
بخشــی از ایــن دشــواریها ناشــی از همــان تحریمهــای مالــی
اســت؛ اگــر میتوانســتیم مثــل همــه جــای دنیــا بــه مشــتری خود
حســاب بانکــی اعالم کنیم ،بســاط مشــکالت برگشــت ارز صادراتی
برچیــده میشــد ،چــون مشــخص بــود ایــن پــول بــه حســاب مــا
آمده اســت.

بهنظرمیرسدهمچونگذشته،تحریمهایظالمانة
ناشی از نظام سلطۀ جهانی ادامه خواهد داشت و
سیاست کالن نظام هم ایستادگی در مقابل قلدریهای
آمریکا و نظام سلطۀ جهانی است؛ بنابراین ،دولتها باید
تدابیریبیندیشندکهشرکتهایخصوصیکوچک
مشابهمامتضررنشوند
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بــه نظــر میرســد همچــون گذشــته ،تحریمهــای ظالمانــة
ناشــی از نظــام ســلطۀ جهانــی ادامــه خواهــد داشــت و سیاســت
کالن نظــام هــم ایســتادگی در مقابــل قلدریهــای آمریــکا و نظــام
ســلطۀ جهانــی اســت؛ بنابرایــن ،دولتهــا بایــد تدابیری بیندیشــند
کــه شــرکتهای خصوصــی کوچــک مشــابه مــا متضــرر نشــوند؛ ما
نــه میتوانیــم پولمــان را بــه صــورت عــادی از مشــتری خارجــی
بگیریــم ،نــه میتوانیــم بهراحتــی بــه بانــک مرکــزی اثبــات کنیــم
کــه پــول را وارد کشــور کردهایــم .دولتهــا فقــط شــعار اقتصــاد
مقاومتــی و حمایــت از دانشبنیانهــا میدهنــد و آنجــا کــه بایــد
عم ـ ً
ا وارد میــدان شــوند ،کوتاهــی میکننــد.

بــه نظــر شــما ،در بحــران کوویــد توانســتیم از تمــام
توانمــان در تولیــد اســتفاده کنیــم و ایــن تولیــد در
حــدی بــود کــه بــه صادراتــی بیــش از گذشــته و قبل
از زمــان کوویــد منجــر شــود؟
در بحــران کوویــد تجهیــزات پزشــکی ســربلند شــد و
بحــران خیلــی شــدیدی نداشــتیم .در ونتیالتــور اصـ ً
ا بحرانی
بــه وجــود نیامــد؛ درصورتیکــه بســیاری از کشــورهای
جهــان و حتــی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا دچــار بحــران شــدند.
در دســتگاه اکسیژنســاز هــم بحــران خیلــی خــوب کنتــرل
شــد؛ حتــی بــرای ماســک و مــواد ضدعفونیکننــده نیــز
تولیدکننــدگان خــوب پــای کار آمدنــد .بــه نظــر مــن ،حــوزة
تجهیــزات پزشــکی در دوران همهگیــری ســربلند بــود .البتــه
در قســمتهای دارو و واکســن نمیتوانــم نظــر تخصصــی
بدهــم ،ولــی فکــر میکنــم در حــوزة واکســن خــوب
عمــل نکردیــم و بیــش از حــد بــه مــردم وعــده داده شــد،
ولــی نتوانســتیم بهموقــع واکســن را بــه مــردم برســانیم و
درنهایــت ،واکســنهای خارجــی ســبب شــد بحــران کرونــا
فروکــش کنــد و واکســنهای داخلــی اگرچــه بــه بــازار
آمدنــد ،ســهم مهمــی در حــل ایــن بحــران نداشــتند.
در حــوزة تجهیــزات پزشــکی وضعیــت خوبــی داشــتهایم ،امــا
دربــارة اینکــه صــادرات اتفــاق بیفتــد ،خیر؛ متأســفانه سیاسـتها
و فشــارهایی وجــود داشــت و قوانینــی میگذاشــتند کــه از
صــادرات محصــوالت مـــرتبط بــا کرونا جـلوگیـــری مـیکردنـــد
و فـــرصتهای صـــادراتی را از آنهــا مـــیگرفتند .دلیلــش
هــم ایــن بــود کــه میترســیدند نیــاز داخــل تأمیــن نشــود.
بههرحــال ،میتوانســتند بــا تســهیالت بیشــتری ،فرصتهــای
صادراتــی را از تولیدکنندههــا نگیرنــد؛ تــا جایــی کــه شــنیدم،
برخــی تولیدکنندههــا از ایــن موضــوع گلهمنــد بودنــد کــه چــرا
صادراتشــان را ممنــوع کردهانــد.
مفهوم برندینگ چیست؟
برندینــگ بــه ایــن معناســت کــه شــرکتی و محصولــی در
بــازار و در یکــی از حوزههــای صنعــت خوشنــام شــود .مثــ ً
ا در

صنعــت اتومبیــل ،چنــد برنــد خوشنــام مثــل تویوتــا ،بنز ،لکســوز
و تســا وجــود دارد .در تجهیــزات پزشــکی هــم اینطــور اســت و
برندهــای خوشنامــی وجــود دارنــد .بــرای شــرکتهای ایرانــی هــم
داخــل بــازار ایــران ،ایــن برندینــگ اتفــاق افتــاده اســت و برندهــای
خوشنامــی در بــازار هســت .خــود مــا یکــی از برندهــای خوشــنام
در بــازار داخلــی هســتیم.
امــا در بازارهــای بینالمللــی قضیــه ســختتر اســت؛ یعنــی
خیلــی طــول میکشــد تــا برنــدی خوشنــام شــود و بــه جدیــت،
اســتمرار و ســرمایهگذاری زیــاد نیــاز دارد .بههرحــال ،شــرکتهایی
شــروع کردهانــد و روی ایــن زمینــه کار میکننــد ،امــا تــا رســیدن
بــه نتیجــه ،زمــان زیــادی نیــاز اســت.

به نظر شما ،شرکتهای ایرانی توانستهاند صاحب برندینگ
شوند و در این زمینه ،موفق عمل کردهاند؟
اگــر منظورتــان برندینگ داخــل ایران باشــد ،شــرکتهای زیادی
توانســتهاند برندهــای خوشنامــی ایجــاد کننــد؛ مثـ ً
ا شــرکت مــا
کامـ ً
ا شناختهشــده اســت و کمتــر بیمارســتانی هســت کــه برنــد
مــا را نشناســد و از آن تعریــف نکنــد.
امــا در بــازار بینالمللــی قضیه فــرق دارد؛ اینکــه برنــدی در حوزة
تجهیــزات پزشــکی شــناخته شــود ،جــا بیفتــد و اســتمرار داشــته
باشــد ،بــه تــاش ،اســتمرار و ســرمایهگذاری زیــاد نیــاز دارد و در
ایــن زمینــه ،شــرکتهای محــدودی هســتند کــه تــاش میکنند
تــا موفق شــوند.
بــرای تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ایــن عرصــه
توصیــة خاصــی داریــد؟
مــا ایرانیهــا در تولیــد انبــوه چنــدان شــانس و مزیــت
رقابتــی در بازارهــای بینالمللــی نداریــم ،یعنــی میتوانیــم
ورود پیــدا کنیــم ،امــا رقابــت کــردن در آن برایمــان ســخت
اســت .مث ـ ً
ا در قضیــة واکســن کوویــد ،دیدیــم کــه کارهــای
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
ن وارداتــی بــود.
داد ،واکس ـ 
برخــاف تولیــد انبــوه ،در زمینههایــی کــه تیــراژ محدودتــر و
محصــول تخصصــی و پیچیــده اســت ،شــانس رقابتــی بیشــتری
داریــم؛ بــرای مثــال ،محصــول مــا تیــراژ خیلــی زیــادی نــدارد و
توانســتهایم رقابــت کنیــم؛ حتــی در محصوالتــی کــه در مقایســه
بــا مــا تیــراژ بیشــتری دارنــد ،مثــل دســتگاههای مانیتــور عالئــم
حیاتــی یــا دســتگاه ونتیالتــور ،بــاز هــم شــرکتهای خوبــی وارد
بــازار شــدند کــه در کیفیــت و قیمــت مزیــت رقابتــی دارنــد ،چــون
اینهــا دســتگاههای تخصصــی و پیچیــده هســتند و تیــراژ انبوهــی
ندارنــد؛ مــن فکــر میکنــم اگــر تیــراژ خیلــی بیشــتر شــود ،هنــوز

درحالیکههمۀکارشناسانومدیرانیکصدامیگویند
که یارانهها باید از طریق بیمهها به دست اقشار ضعیف
جامعهومصرفکنندگاننهاییبرسد،متأسفانهبازهم
شاهد تعلل و ضعف تصمیمگیری و بیتفاوتی در مجلس
و دولت و استمرار روشهای نادرست گذشته هستیم
بــرای رقابــت ضعــف خواهیــم داشــت.
در پایان اگر نکتة خاصی باقی مانده است ،بفرمایید.
در پایــان ،بــا توجــه بــه شــرایط جدیــدی کــه بــرای افزایــش
قیمتهــای جهانی نفت ،بیشــتر شــدن صــادرات نفــت و درآمدهای
ارزی ایــران پیــشآمــده اســت ،مایلــم نگرانــی خــود را دربــارة تکرار
سیاســتهای اشــتباه دولتهــا در ارزپاشــی بــرای واردات ابــراز
کنــم .طبیعــی اســت اگــر ایــن سیاسـتهای اشــتباه ادامه یابــد ،در
درازمــدت بــه کشــور آســیب میزنــد و اقتصــاد مقاومتــی فقــط در
حــد شــعار باقــی میمانــد.
متأســفانه ،بهتازگــی بــاز هــم شــاهد بودیــم کــه وزارت بهداشــت
اعــام کــرد در نیمــۀ اول ســال  ،1401حــدود یــک میلیــارد دالر ارز
ترجیحــی بــه قیمــت  4200تومــان بــه دارو و تجهیــزات پزشــکی
اختصــاص داده شــده اســت کــه بهمعنــای اســتمرار یارانــه بــه
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 نمونــۀ مشــابهی در اقتصادهای ســالم
دنیــا نــدارد.
درحالیکــه همــۀ کارشناســان و مدیــران یکصــدا میگوینــد
کــه یارانههــا بایــد از طریــق بیمههــا بــه دســت اقشــار ضعیــف
جامعــه و مصرفکننــدگان نهایــی برســد ،متأســفانه بــاز هم شــاهد
تعلــل و ضعــف تصمیمگیــری و بیتفاوتــی در مجلــس و دولــت و
اســتمرار روشهــای نادرســت گذشــته هســتیم.
امیــدوارم دولــت محتــرم بــرای اشــتغالزایی در بخــش خصوصی
و ارتقــای تولیدات باکیفیت ،از گشــایشهای ارزی که خوشــبختانه،
بهتازگــی ایجــاد شــده اســت ،بهرهبــرداری کنــد و از تقویــت واردات
در مقابــل تولیــد یــا بــزرگ کــردن دولــت و تولیدکننــدگان دولتــی
و خصولتــی کــه هیـچگاه بهــرهوری مطلوبــی نداشــته و نخواهنــد
داشــت ،اجتنــاب کند.
بــر اســاس گفتههــای ایــن تولیدکننــدة خوشنــام محصــوالت
حــوزة ســامت و تجهیــزات پزشــکی ،در بخش صــادرات همــواره
مشــکالت عدیــدهای پیش پــای تولیدکننــدگان مــا وجــود دارد و
نیــاز بــه حمایــت و همراهی بیشــتر مســئوالن مربــوط و حاکمیت
بــا تولیدکننــدگان در عرصههــای مختلــف ،بیــش از پیــش
احســاس میشــود.
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