گفتــگو

مهندس نیلوفر حسن

گفتگویی با رییس انجمن شرکت های تامین کننده تجهیرات و ملزومات آزمایشگاهی:

گذری برچالش های تولید

درپی وضع برخی تحریم ها که ازسال پیش آغاز شد ،شرایط اقتصادی جامعه و در ادامه شرایط معیشتی مردم را تحت تاثیر خود قرارداد .ازتمام این مسایل که بگذریم ،تحریم ها
به نوعی بحث سالمت جامعه و مردم را نیز درگیر خود کرده است .از کمیابی برخی داروهای اساسی بگیریم تا تجهیزات پزشکی و کاالهای اساسی سالمت که درصورت وجود هم با
قیمتی چند برابر به مردم و مراکز عرضه می شود .دراین میان شرکت های تولید کننده و واردکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی درگیر چالش هایی شده اند.
در این شماره پای صحبت دکتربهروزحاجیان تهرانی رئیس انجمن شرکت های تامین کنندگان تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی و همچنین مدیر عامل شرکت پیشتاز طب نشستیم
تا ازاین چالش ها ومشکالت پیش آمده بیشتر بشنویم .در ادامه ،این گفتگوپیشکش خوانندگان می شود.

لطفا درزمینه چالش هایی که در زمینه
تولید محصوالت و فراورده های آزمایشگاهی
که چندماهی است به واسطه تحریم ،شرکت ها
را درگیرخود کرده است بفرمایید؟
اختصاص ارز به محصوالت مشابه تولید داخل
در سال گذشته ،قدرت رقابت تولید کننده را بیش
از پیش کاهش داد و با توجه به افزایش هزینه
تولید در داخل کشور و تأمین مواد اولیه داخلی
با قیمتهایی به مراتب بیشتر ،تولیدکنندگان را
با تهدید جدی تری مواجه کرد که امید است
با سیاستگذاری درست ،این خطر رفع شود .از
طرفی پروسه ثبت و سفارش مواد اولیه که تعداد
آنها از محصوالت نهایی بیشتر بوده نیز روند
تولید را کند کرده بود .امید است با تمهیداتی
که دیده شده است این مشکالت مرتفع شود .از
سوی دیگر تحلیل قدرت خرید مراکز و پرداخت
دیون تعهداتشان ،باعث شده که جریان نقدینگی
در شرکتها کاهش یابد که خود خطری جدی
برای تولید کننده محسوب می شود .در سال
جاری افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد
( 30 – 40درصد) ،خود خطر دیگری است که
بیشتر متوجه تولید کنندگان با تعداد پرسنل باال
است که البته بر حسب تورم ،موجب افزایش
هزینههای دیگر تولید نیز میشود.
آیا شرکت ها در زمینه تامین مواد اولیه،
همچنان با مشکالتی مواجه هستند؟
در زمینه مواد اولیه تولید به نظر من در

مورد شرکتهایی که عمق دانش باالیی دارند
و بیشتر فرایند تولید را بومی کردهاند ،خطر
زیادی وجود نداشته و ندارد و با برداشتن
سقف واردات مواد اولیه ،می توان استوک مواد
اولیه را در حد باالیی حفظ کرد تا تحریمها
مشکالت زیادی به وجود نیاورند .به هرحال
موضوع دیگر نقدینگی شرکتها برای تأمین
مواد اولیه است که دولت باید سازوکار الزم
برای ارتقای نقدینگی تولیدکننده را ایجاد کند.
 سهم اداره کل و آزمایشگاه
مرجع سالمت برای مرتفع سازی این
چالش ها چقدر بوده؟ و آیا تاکنون اقدام
موثری از جانب این ادارات صورت گرفته؟
باتوجه به تشکیل کارگروه های تخصصی در
اداره کل ،از زمان حضور آقای مهندس صفوی
جهت تسهیل تولید و ایجاد روندهای ساده تر،
به نظر میرسد که چالش های کمتری متوجه
تولید شود و باید دید که این کارگروه ها تا
چه حد در این زمینه موفق خواهند بود .در
اعالنیه های اداره کل تجهیزات پزشکی در سال
جاری ،می توان به خوبی شاهد تالش آنها برای
ایجاد سهولت و تقویت تولید بود.
چه پیشنهاد وراهکارهایی برای گذر
ازین شرایط دارید؟
به نظر من تمامی تالش دولت و ادارت دولتی،
باید بر تقویت تولید متمرکز شود .چراکه تنها ناجی

کشور در شرایط تحریمی حاضر ،تولیدات داخل
است که قیمت بسیار پایین تر و کیفیت مناسب
تری دارند .در این راستا تقویت شرکت های
دانشبنیان از طرق علمی و با برنامه مناسب و
همینطور راه اندازی شرکت های شتابدهنده
به منظور تسهیل،کوتاه سازی و پیاده سازی
تکنولوژی و تولید محصوالت دانشبنیان از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .از سوی دیگر
دولت باید سازوکار الزم جهت سرمایه هایی که
صرف واردات می شد را به جریان تولید ایجاد
کند .در واقع ورود سرمایه واردکنندگان به بخش
تولید از طریق سازوکار شتابدهی میتواند بسیار
موثر باشد.
سال پیش رو(یعنی سال  )98را چگونه
ارزیابی می کنید؟
سال ِ
پیش رو ،سال بسیار دشواری خواهد
بود چراکه نتایج تحریمهای ظالمانه آغاز شده
از سال پیش نیز در این سال نمود بیشتری
خواهد داشت .دولت باید به سرعت اقدام به
کوچکسازی کند و امور را به بخش خصوصی
واگذار کند و در این مسیر ،پولهایی را که به
شکل نادرستی هزینه می شد ،به مدیریت صحیح
بخش کامال خصوصی و نه خصولتی منتقل کند.
امید است که بخش با تجربه و توانمند خصوصی
کشور ،بتواند فشارتحریمها را با قراردادن سرمایه
در مسیر صحیح و ایجاد محصوالت تولیدی
بیشتر ،کاهش دهد.
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