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هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

مدیرعامل شرکت اوزان در گفتوگو با «تامین»:

هدف ما تولید و تامین تجهیزات پزشکی باکیفیت
بر مبنای حمایت از تولید داخلی است
تامیــن :چــه خدمــات و محصوالتــی در
نمایشــگاه امســال ارائــه کرد هایــد؟

 بــه غیــر از محصــوالت تولیــدی شــرکت اوزانکــه آمالــگام کپســولی اســت و در غرفــه ارائــه شــده
اســت ،همانطــور کــه عــرض کــردم تاکیدمــان
بــر ارائــه تولیــدات داخلــی و ایجــاد فضــا بــرای
شــرکتهای تولیدکننــده و حمایــت ازآنهــا بــود.
اوزان بــا تعامــل خوبــی کــه انجــام داده ،توانســته
اســت بــا مجموعـهای قدرتمنــد از شــرکتها ،ارتبــاط
کاری اســتراتژیک برقــرار و در نهایــت ،خدمــات و
محصــوالت خوبــی بــه مراکــز درمانــی ارائــه کنــد.

تامیــن :ســطح کیفــی نمایشــگاه را چگونــه
میبینیــد؟
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شــرکت اوزان یکــی از شــرکتهای زیرمجموعــه شــرکت
ســرمایهگذاری دارویــی تامیــن و یکــی از شــرکتهای
موفقــی اســت کــه در حــوزه درمــان و ســامت کشــور
فعالیــت میکنــد .فعالیتهــای ایــن شــرکت کــه در ســال
 1348تاســیس و تمامــی ســهام آن در اواخــر ســال 1364
بــه ســازمان تامیناجتماعــی واگــذار شــد ،طــی نیــم قــرن
اخیــر گســترش روزافزونــی یافتــه اســت .حضــور قدرتمنــد
شــرکت اوزان در بیســتودومین نمایشــگاه بینالمللــی
تجهیزات پزشــکی ،دندانپزشــکی ،دارویی و آزمایشــگاهی
ایــران معــروف بــه «ایــران هلــث» ( )Iran Healthکــه در
خردادمــاه ســال جــاری در محــل دایمــی نمایشــگاههای
بینالمللــی تهــران برپــا بــود و نیــز بازدیــد محمدحســن زدا
سرپرســت ســازمان تامیناجتماعــی ،دکتــر محمدعلــی
همتــی عضــو هیــات مدیــره و دکتر درخشــان معــاون درمان
ســازمان از غرفــه شــرکت اوزان در ایــن نمایشــگاه و تقدیــر
از فعالیتهــای ایــن شــرکت ،بهان ـهای شــد تــا بــه ســراغ
دکتــر ســعیدرضا رحـمدار ،مدیرعامــل شــرکت اوزان برویــم
و بــا وی در خصــوص ایــن شــرکت گفتوگــو کنیــم.
تامیــن :مختصــری از ســوابق شــرکت اوزان بگوییــد ،ایــن
کــه از چــه زمانــی و بــرای دســتیابی بــه چــه اهدافــی تاســیس
شــد؟

 شــرکت اوزان بــه عنــوان یکــی از شــرکتهای زیرمجموعــه شــرکتســرمایهگذاری دارویــی تامیــن و یکــی از شــرکتهای موفــق در حــوزه
درمــان و ســامت کشــور فعالیــت میکنــد .واردات و مارکتینــگ
تجهیــزات پزشــکی از جملــه تجهیزات تــک ،عرضه آمبوالنــس مطابق
بــا آخریــن اســتانداردهای بینالمللــی ،مشــارکت و مشــاوره در تجهیــز
بیمارســتانها و عرضــه مــواد پزشــکی مصرفــی ،حوزههــای فعالیــت
شــرکت در حــوزه تجهیــزات پزشــکی اســت .این شــرکت از ســال 1348
در زمینــه بازرگانــی فعــال بــوده ،بعــد از انقــاب اســامی هــم ابتــدا بــه
جهــاد ســازندگی واگــذار و ســپس در ســال  1364از جهــاد ســازندگی
بــه تامیناجتماعــی واگــذار شــده اســت .همچنیــن در ســال 1389
شــرکت شــهید فقیهی که در زمینه مــواد ترمیمی دندانپزشــکی،فعالیت
طوالنی داشــت ،در شــرکت اوزان ادغام شــد و از آن ســال واحد تولیدی
اوزان ،محصــول آمالــگام دندانپزشــکی را بــه بــازار عرضــه کــرد و در
حــال حاضــر ،بیــش از  90درصــد ســهم بــازار کشــور را در ایــن زمینــه
تصاحــب کردهایــم .جالــب اســت بدانیــد کارخانــه شــهید فقیهــی تــا قبل
از آن تاریــخ ،یــک شــرکت مســتقل بــود کــه بــه دلیــل ســوءمدیریتها،

دچــار بحــران مالــی شــده بــود .ایــن کارخانــه تنهــا تولیدکننــده ایــن
محصــول در کشــور اســت کــه بــا ظرفیتســازی ایجــاد شــده ،توانایــی
تامیــن  100درصــدی نیازهــای کشــور و حتی کشــورهای منطقــه را دارا
اســت .همچنیــن از دو ســال پیــش ،بــا توســعه راهبــردی برنامهریــزی
شــده ،اوزان وارد بــازار مــواد اولیــه دارویــی شــد ،چراکــه بــه عنــوان یکی
از شــرکتهای گــروه دارویــی تامیــن میتوانــد بخشــی از مــواد اولیــه
شــرکتهای عضــو همیــن گــروه را تامیــنکنــد .شــرکتهای مهــم
دارویــی زیــادی در ایــن گــروه فعال هســتند و اوزان نقش فعــال و موثری
در تامیــن مــواد اولیــه ایــن شــرکتها برعهــده گرفتــه اســت .شــرکت در
پنــج ســال اخیــر جهــش قابــل توجهی داشــته اســت؛ جهشــی کــه از آن
به«جهــش راهبــردی» تعبیــر میشــود ،بــه طــور مثــال در فاصلــه زمانی
ً
 92تــا  97کــه اتفاقــا بســیاری از شــرکتها دچــار مشــکالت و بحــران
بودنــد ،اوزان فروشــش را پنــج برابــر کــرده و در همــه ایــن ســالها رونــد
صعــودی در فروش و ســوددهی داشــته اســت؛ روندی کــه اتفاقی نبوده
و بــا برنامــه ریــزی محقــق شــده اســت .اوزان از نظــر سیســتمی هــم در
ســالهای اخیــر ،رشــد قابــل توجهــی داشــته و گواهینامههــا و جوایــز
زیــادی اخــذ کــرده اســت و ســعی کردیــم راهبردهــا و فرایندهــای اوزان
را ســازماندهی کنیــم .در همیــن دوره اوزان توانســته اســت رتبه اول دارو
و تجهیــزات پزشــکی کشــور را در رتبهبنــدی اتــاق بازرگانــی ایــران بــه
عنــوان یــک موسســه مســتقل بخــش خصوصــی اخــذ کنــد و ایــن رتبــه
و جایــگاه را در ســه ســال اخیــر هــم حفــظ کردهایــم.
تامیــن :تــا بــه حــال در چنــد دوره از برگــزاری نمایشــگاه
ایرانهلــث مشــارکت داشــتهاید و بــرای دســتیابی بــه چــه
اهدافــی در نمایشــگاه امســال شــرکت میکنیــد؟

ً
 اوزان تقریبــا در همــه ادوار نمایشــگاه حضــوری فعال داشــته و در پنجســال اخیــر یکــی از زیباتریــن و البتــه شــلوغترین غرفههــای نمایشــگاه
را دارا بــوده اســت .امســال تاکیــد اصلــی نمایشــگاه ،حمایــت از تولیــد
محصــوالت باکیفیــت در حــوزه تجهیــزات پزشــکی بــود .بــه همیــن
دلیــل در غرفــه شــرکت اوزان هــم تاکیــد بــر ایــن موضــوع کلیــدی بــود
و دســتور کار در ســال جــاری هــم بــر همــکاری بــا شــرکتهای تولیدی
داخلــی و توانمنــد تجهیــزات پزشــکی اســت .درواقــع هــدف راهبــردی
اوزان در حــوزه همــکاری بــا شــرکتهای تامینکننــده تجهیــزات
پزشــکی ،بــر مبنــای حمایــت از تولیــد داخــل قــرار دارد .لــذا در هــر
بخشــی و محصولــی کــه امــکان آن وجــود داشــته و کیفیــت رقابتــی
قابــل حصــول باشــد ،اولویــت اوزان همــکاری بــا تولیدکننــدگان داخلی
اســت .ایــن هــدف راهبــردی از مشــاهده غرفــه اوزان در نمایشــگاه
بیسـتودوم ،هــم قابــل رویــت اســت.

 الحمداللــه نمایشــگاه امســال هــم ماننــد ادوارپیشــین خــوب برگــزار شــد .بســیاری از شــرکتهای
داخلــی تولیــدی تجهیــزات پزشــکی توانســتند تــوان
کیفــی و رقابتــی خــود را نشــان دهنــد .شــواهد نشــان
میدهــد صنعــت داخلــی میتوانــد در بســیاری از
زمینههــا نیازمندیهــای مراکــز درمانــی کشــور را
مرتفــع کنــد .بــا حمایــت از کاالی داخلــی باکیفیــت
میتــوان ارز را در کشــور حفــظ و اشــتغالزایی ایجــاد
کــرد .البتــه همــه ایــن حمایتهــا ،مشــروط بــر تحقق
کیفیــت مطلــوب و رقابتــی اســت ،موضــوع مهــم و
حســاس ایــن اســت کــه تجهیــزات بیکیفیــت در
چرخــه درمانــی و نظــام ســامت وارد نشــود .ایــن
ً
مســئله واقعــا جــدی و شایســته توجــه مســئوالن
اســت .اوزان هــم ایــن دیــدگاه را بــا حساســیت زیــاد
دنبــال میکنــد و در گام نخســت ،بــه تعهــد خــود بــه
بیمارســتانها و مراکــز درمانــی پایبنــد بــوده اســت.

تا میــن  :بــه نظــر شــما برگــزا ری
ایــن گونــه نمایشــگاهها میتوانــد درنهایــت
بــه افزایــش کیفــی و کمــی ارائــه خدمــات
درمانــی تامیناجتماعــی بــه بیمهشــدگان
منجــر میشــود؟

 نمایشــگاه ایــران هلــث را فرصتــی مغتنــم بــرایایجــاد ارتبــاط بــا مراکــز درمانــی و متولیــان نظــام
ســامت از یک ســو و تولیدکننــدگان و تامینکنندگان
تجهیــزات پزشــکی از ســوی دیگــر میدانیــم و
عــاوه بــر ایــن ،غرفــه اوزان همچــون ســالهای
پیــش بــه دلیــل تعلــق آن بــه تامیناجتماعــی و
فضــای مناســبش در خلــق فضــای گفتوگــوی
مراکــز درمانــی شــرکتها ،نقــش بینظیــری بــر
عهــده داشــت و ســعی شــد فضــای خوبــی بــرای
تعامــل بهتــر بــا مراکــز درمانــی ،همــکاران مدیریــت
درمــان اســتا نها و شــرکتها فراهــم شــود.
ســازمان تامیناجتماعــی بــه دلیــل اینکــه دومیــن
تولیدکننــده درمــان کشــور اســت و  80بیمارســتان
ملکــی و تعــداد زیــادی مرکــز درمانــی را مدیریــت
میکنــد ،از بزرگتریــن مشــتریان تجهیــزات پزشــکی
اســت .تــاش اوزان بــه عنــوان تامینکننــده
تجهیــزات پزشــکی ســازمان ،ارتقــای کیفــی خدمات
درمانــی ارائــه شــده بــه جامعــه و بیمهشــدگان از
طریــق انتخــاب محصــوالت و شــرکتهای ممتــاز
اســت .رضایــت بــاالی حــوزه درمــان ســازمان
تامیناجتماعــی و تــداوم همکاریهــا نشــاندهنده
موفقیــت ایــن طــرح و برنامــه اســت.

