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 ادامه از صفحه 6
البته انجمن در سال گذشته پیگیری های زیادی 
در خصوص نشان دار شدن مطالبات شرکت های 
تولیدی تجهیزات پزشکی داشته است و خوشبختانه 
این نشان دار شدن مطالبات تا حدودی اتفاق افتاده 
است. ازاین رو نشان دار شدن تخصیص ها و سهمیه ها 
موجب می شود تا مبالغ در محل های دیگری مصرف 
نشود و اینکه هر مبلغی که برای این منظر تخصیص 
داده می شود، به صورت منظم و مستمر صورت گیرد. 
این را هم قبول داریم که منابع محدود است، اما این 
منابع نیز اگر درست مدیریت شود می تواند توزیع 
یکسانی را به نسبت مطالبات شرکت ها داشته باشد.
این را هم نباید فراموش کنیم که همچنان شرکت ها با 
مشکل عدم پرداخت به موقع مطالبات دست به گریبان 
هستند و اگر روزی را شاهد باشیم که پرداخت ها 
مستمر و به موقع اتفاق بیفتد و در فواصل معین و 
قابل پیش بینی پرداخت شود خیلی از مشکالت تولید 
حل خواهد شد و تولیدکنندگان خواهند توانست 

مشکالت دیگر را مدیریت کنند.

سپید: آیا انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی 
پیشنهاد مشخصی در این خصوص به سازمان های 

بیمه گر و وزارت بهداشت داده است؟
بله در این خصوص مکاتبات و جلسات متعددی 
با وزارت بهداشت، سازمان برنامه  وبودجه و بیمه ها 
داشته ایم و بر این اساس تزریق هایی هم صورت 
گرفته است، اما دغدغه اصلی ما این است که بایستی 
اختصاص منابع مستمر باشد زیرا اگر این اتفاق نیفتد 
به دلیل جریان خریدها مطالبات مجددا انباشته خواهد 
شد و خواهش ما در این خصوص از این نهادها 

انظباط در پرداخت ها است.

سپید: وضعیت ذخیره مواد اولیه شرکت های 
تولیدکننده تجهیزات پزشکی چگونه است؟

بخشی از پاسخ سوال شما در جواب سوال قبلی 
نهفته است زیرا زمانی که نقدینگی برای خرید مواد 
اولیه وجود نداشته باشد شرکت ها توان خرید کمتری 
خواهند داشت. همچنین باید به این موضوع اضافه کنیم 
وضعیت تحریم ها و مشکالت ارتباطات شرکت ها با 
تولیدکنندگان مواد اولیه خارجی را. ازاین رو عده ای از 
شرکت ها اقدام به تامین مواد اولیه با توجه به سرمایه و 
نقدینگی خود کردند و امروز نیز با توجه به وضعیت 
کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضاها 
در حجم تولیدات بخصوص ملزومات مصرفی مانند 
ماسک و دستکش و برخی تجهیزات بیمارستانی؛ 
بروز مشکالتی در تامین مواد اولیه هم از لحاظ تامین 
نقدینگی و هم کمبود مواد اولیه هستیم. ازاین رو 
امروز برخی تولیدکنندگان ما به مشکل برخورده اند 
و انجمن تولیدکنندگان با توجه به تعامالتی که با 
وزارتخانه های صمت، بهداشت و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری دارد، در ارتباط هستیم و 
سعی می کنیم تا در تامین قطعات و مواد اولیه اعم از 
تجهیزات و ملزومات کمک کار تولیدکنندگان باشیم. 
البته به غیر از تامین نقدینگی، در بحث تامین مواد اولیه 
که امکان تامین آنها از تولیدکنندگان داخلی وجود دارد 
در ایام عید کمک هایی از سوی شرکت های تولیدکننده 
به شرکت های تولید محصول نهایی صورت گرفت. 

سپید: آیا تولیدکنندگان ملزومات مصرفی مانند 
ماسک و محصوالت ضدعفونی کننده توانایی تولید 
تا مرحله عبور از بحران کرونا را خواهند داشت؟

به لطف تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه مشکل تولید 
ملزمات مصرفی تا حدودی حل شده است و انجمن 
با اقداماتی از قبیل سهمیه بندی و تخصیص های 
روزانه و هفتگی در حال حل مشکل است. همچنین 
تولیدکنندگان داخلی نیز به شدت در حال فعالیت 
هستند و تولیدکنندگان محصول نهایی را همراهی 
می کنند و ما هم سعی می کنیم در این مسیر کمک 

کار تولید باشیم.

سپید: از تولید کیت های آزمایشگاهی تشخیص 
کرونا در کشور برای ما بگویید؟

بنیان  دانش  شرکت های  از  یکی  خوشبختانه 
زیرمجموعه انجمن توانسته با بهره گیری از نیروهای 
متخصص و زبده در زمینه تولید کیت ها ورود 
کند و در حال حاضر 80 هزار کیت تشخیص 
در هفته تولید و روانه بازار مصرف می کند. البته 
این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که شرکت ها 
در شرایط تحریم اقدام به تولید چنین محصولی 
کرده اند که خود جای تحسین و تقدیر دارد. البته 
شرکت های دیگری نیز از مجموعه های مختلف 

مشغول تولید کیت  هستند.

سپید: آیا برنامه ریزی برای صادرات ملزومات 
پزشکی مصرفی و کیت های آزمایشگاهی تست 

کروتا شده است؟
در حال حاضر با توجه به نیاز داخلی به محصوالت 
مصرفی و نیز برخی تجهیزات پزشکی صادرات 
آنها از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت 
بهداشت ممنوع شده است؛ بنابراین این اداره کل 
می تواند بعد از رفع نیاز داخلی امکان صادرات 
آنها را فراهم کند و ما نیز در ارتباطاتی که با این 
اداره داریم تولیدکنندگان را در جریان این تصمیم 

قرار خواهیم داد.

سپید: در بحث ملزومات مصرفی مانند ماسک 
و ضدعفونی کننده ها داروخانه ها اعالم می کنند 
محصوالت  این  تولیدکننده  شرکت های  که 
حاضر  و  ندارند  آنها  با  همکاری  به  تمایلی 
نیستند محصوالتشان را با قیمت های مصوب 
در اختیار داروخانه قرر دهند، آیا این موضوع 

صحت دارد؟
اینگونه نیست، در خصوص ملزومات مصرفی مانند 
ماسک و دستکش یکبار مصرف که مصرف عمومی 
دارند باید گفت که به دلیل تقاضای باالیی که در بازار 

وجود دارد کمبود طبیعی است، اما اینکه تولیدکنندگان 
محصوالت خود را به چه محل هایی تحویل دهند 
بسته به تعدد سیاست گذاری ها در وزارتخانه های 
مختلف داشت. برای نمونه در هفته های ابتدایی بحران 
چون چندین مدل سیاست گذاری در زمینه توزیع 
و تحویل این کاالها صورت گرفت، تولیدکنندگان 
دچار سردرگمی شدند ولی با این وجود از همه 
فرمول های توزیع تبعیت کردند و در حال حاضر 
نیز این تبعیت همچنان ادامه دارد. البته نسبت به 
روزهای ابتدایی شیوع بحران ظرفیت های تولید 
ارتقا پیدا کرده و امروز شرکت های تولیدکننده 
ملزومات مصرفی با چندین برابر ظرفیت خود 
و  توزیع  موضوع  اما  هستند،  فعالیت  حال  در 
پخش این محصوالت سیاست گذاری است که 
توسط سازمان های تصمیم گیر صورت می گیرد 

و تولیدکنندگان از این تصمیم ها تبعیت می کنند.

سپید: آیا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
مسئول سیاست گذاری و توزیع محصوالت است؟
دقیقا همینطور است زیرا صدور حواله در خصوص 
ماسک و دستکش توسط اداره کل تجهیزات پزشکی 
سازمان غذا و دارو صورت می گیرد و حتی وزارت 
صمت در کارخانه های تولیدکننده نماینندگان مستقر 
دارد و تولیدکنندگان از سیاست گذاری هایی که برای 
تولید و توزیع این محصوالت اتخاذ شده تبعیت 
می کنند. پس این موضوع کامال منتفی است که 
تولیدکنندگان تمایلی به تحویل کاالی تولید شده 
به داروخانه ها یا هر محل دیگری برای توزیع دارند. 
البته ما بعنوان انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی 
انتقاداتی هم به این سیاست گذاری ها داشتیم ولی در 

همه موارد از سیاست ها پیروی کرده ایم.

سپید: آیا تصمیمی که برای حذف داروخانه ها 
از چرخه توزیع محصوالت مصرفی گرفته شد، 

منطقی بود؟
این تصمیم مصرف کنندگان عمومی این محصوالت 
را دچار سردرگمی کرد. زیرا اولین محلی که برای 
تامین این محصوالت به ذهن می رسد داروخانه 
است و حال مردم نمی دانستند که به کجا باید مراجعه 
کنند؛ بنابراین باید داروخانه ها همیشه در این زمینه 
ارائه خدمت داشته باشند. البته وزارت بهداشت 
در روزهای نخست به دلیل اینکه کادر درمانی با 
کمبود مواجه شدند اقدام به این تصمیم گیری کرد 
ولی این تصمیم جو ناشی از شیوع بحران را قدری 

متشنج کرد و افکار عمومی را ناراضی نمود. ولی 
امروز که خوشبختانه ظرفیت های تولید در این 
حوزه افزایش چشمگیر پیدا کرده می توان سهمیه 

داروخانه ها را افزایش داد.
ضمنا متاسفانه شاهد ورود کاالهای متفرقه به بازار 
مصرف نیز در این یام بودیم و انجمن تولیدکنندگان 
تجهیزات پزشکی نیز خواهان این است که نهادهای 
نظارتی در این خصوص ورود کنند و بررسی های 
الزم را انجام دهند زیرا ورود کاالهایی که از سالمت 
آنها اطمینانی وجود ندارد می تواند مشکالتی را برای 

مصرف کنندگان به همراه داشته باشد.

سپید: نظر شما درباره انتقادها به تفاوت نگاه  
وزارت بهداشت به صنعت داروسازی و صنعت 

تجهیزات پزشکی چیست؟
یک کشور همچنان که به دارو نیاز دارد، به تجهیزات 
پزشکی نیز نیازمند است و از نظر ما اهم بودن یک 
صنعت بر دیگری معنایی ندارد و به هر یک باید 
در جایگاه خود پرداخته شود. زیرا هر کدام از این 
دو صنف، صنایع فعال در حوزه تولید هستند و در 
حوزه تولید هر سرمایه گذاری صورت گیرد، مفید 
به فایده است؛ بنابراین درخواست ما این است که 
به حوزه تجهیزات پزشکی هم مانند حوزه دارو و 
سایر حوزه های صنعت نگاه خاص شود. نکته ای 
که نباید از آن غافل شویم این است که در شرایط 
ویژه ای مانند امروز که بحران کرونا در جهان شیوع 
پیدا کرده و همه کشورها تقاضای کاالی پزشکی 
دارند باید قدر تولید داخل را دانست. زیرا امروز همه 
کشورها متقاضی خرید هستند و در شرایط اینچنینی 
کشورهایی که زیرساخت تولید دارند می توانند  در 

زمان کوتاه تری بر بحران فائق آیند؛
بنابراین درخواست ما این است که اگر قرار است 
اختصاص ارزی صورت گیرد به واردات ماشین آالت 
و مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولید داده شود زیرا 
اینها هستند که ماندگارند برای کشورها و در مواقع 

اینچنینی تفاوت کشورها را نشان می دهند.

سپید: آیا گالیه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی 
در خصوص تخصیص ارز دولتي وارد است؟

متأسفانه وحدت رویه در این خصوص وجود ندارد 
و اینگونه نیست که ارز براي همه تولیدکنندگان 
تجهیزات براي خرید مواد اولیه داده و ما به این 
رویه انتقاد داریم. ما معتقد هستیم اگر کمبود منابع 
وجود دارد باید براي همه این کمبود وجود داشته 
باشد تا سبب نارضایتي تولیدکنندگان نشود؛ بنابراین 
درخواست ما این است که یا ارز دولتی به کاالیی 
اختصاص پیدا نکند یا اینکه به مواد اولیه تولید و 

بخصوص ماشین آالت تعلق گیرد. 

سپید: آیا نمایشگاه ایران   هلث که قرار بود در 
نیمه اول خردادماه برگزار شود، در تاریخ مقرر 

برگزار خواهد شد؟
طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار بود نمایشگاه 
از تاریخ 8  الی 11خرداد ماه سالجاری برگزار شود 
که با اتفاقات پیش آمده به زمان دیگری موکول شد 
زیرا سالن های نمایشگاه بین المللی تهران به موضوع 
کرونا اختصاص داده شده است. همچنین به دلیل 
اینکه این نمایشگاه بین المللی است و شرکت های 
خارجی امکان حضور نداشتند برگزاری نمایشگاه 
به زمان دیگری موکول شد. به همه همین دلیل به 
شرکت های حاضر در نمایشگاه اعم از داخلی و 

خارجی نیز اطالع رسانی شده است.


