فصلنامه
فعالیتهای نیامش
مروری بر کوچینگ
طراحی پروژههای کلین روم

ســـال پنجـــم ،شـــماره 20
رایـــگان  -ویـــژه محققیـــن ،مدیـــران
اســـتادان و دانشـــجویان سراســـر کشـــور

3
35
اﻣﯿﺪوارى و
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺧﻮب

4
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻧﯿﺎﻣﺶ

35
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪاى ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﺰﺷﮑﻰ

7
ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎى
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ

34
ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ

34
آﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى
در ﯾﮏ ﻃﺮح زودﺑﺎزده،
ﺳﻮدآور و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

30
ﭘﺮوﺳﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻃﺮاﺣﻰ
ﮔﺎﯾﺪ ﺟﺮاﺣﻰ و ﭘﺮﯾﻨﺖ آن
در ﮐﺎﺷﺖ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎى
دﻧﺪاﻧﻰ

ط
ا
ل
ب

10
ﮔﭗ و ﮔﻔﺘﻰ ﺑﺎ
ﻋﻠﻰ درﺟﺰﯾﻨﻰ:
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى

13
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
)اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار(
CRM

16
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﭘﺰﺷﮑﻰ و اﻟﺒﺴﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ
ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ
و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ

33
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰارى در
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﭘﺰﺷﮑﻰ

27
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
BiomediCAD

28
ﭼﺮا دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
ﺑﺮاى آﯾﻨﺪه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ
داراى اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟

26
ﻧﻘﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
در ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎى ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤﻰ

تم

11
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ

33
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﻰ

32
ﺻﺎدرات و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روى
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﻰ

ف
ه
ر
س

25
ﺑـﺪﻫـﻰ

24
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﻧﯿﺎﻣﺶ

12
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﻦ روم ﯾﺎ
اﺗﺎق ﺗﻤﯿﺰ

14
ﻣﺮورى ﺑﺮ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ

16
ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزى ﺷﺨﺼﻰ

17
ﻃﺮاﺣﻰ ﭘﺮوژهﻫﺎى ﮐﻠﯿﻦ
روم

17
ارزشﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻧﯿﺎﻣﺶ

18
ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﺰﺷﮑﻰ

21
22
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻣﺤﺘﻮاﯾﻰ ﭼﯿﺴﺖ اﺟﺮاى ﭘﺮوژهﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﻔﺮﺗﺎ ﺻﺪ
و ﭼﺮا ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺎ
اﻫﻤﯿﺖ دارد؟

20
ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ در
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺣﻮزه
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻼﻣﺖ

21
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎﻣﺶ

فصلنامه نیامش -شماره 20

4

فعالیتهای نیامش
-1تجزیه و تحلیل و آنالیز بازار:
در ابتدای طرح و ایده آنالیز بازار هدف و جایگاه اصلی محصول
میباشد این اطالعات از قبیل فرصتهای فروش قیمت فروش
به میزان تقاضا ،رقبا و در واقع قابلیت بازار محصول مورد نظر را
نشان میدهد .شرکت ما تمام اطالعات را جمع آوری کرده و پس
از ارزیابی نهایی ،در صورت مناسب بودن طرح را به شما توصیه
مینماید .شرکت نیامش با بررسی در بازارهای داخلی و خارجی
با استفاده از بانک اطالعاتی در کلیه کشورها و میزان سرمایه
گذاری و فرهنگ آن منطقه ،نیروی انسانی متخصص و کارشناس
و سطح دستمزد امکان دسترسی به منابع اولیه و تکنولوژی مورد
نیاز ،ایدههای خام را تجزیه و تحلیل کرده و درر اختیار سرمایه
گذار قرار میدهد تحلیلها در فواصل معین با توجه به ریسکهای
محیطی و منطقهای از قبیل تورم ،تحریم یا هر فورس ماژوری
مورد بازنگری قرار میگیرد.
-2طرح کسب کار و سرمایه گذاری:
تعدادی از مشتریان فرصت سرمایه گذاری از طریق وام توسط
بانکهای مختلف را دارند برای چنین سازمانی ارائه پیش فاکتور
و نرخ بازگشت سرمایه آماده و تحویل میشود .بر این اساس تهیه
طرح کسب کار کارشناسان نیامش کلیه پارامترها و
عوامل و ریسکهای موجود را شناسایی و بهصورت
پروتکل جهت ارائه به بانکها یا شرکای احتمالی
در اختیار قرار میدهند در صورت لزوم نسبت به
راهنمایی و کمک در مکاتبات و مالقاتها همراه
خواهد بود.
-3طرح توجیهی اقتصادی و شناخت بازار:
شرکت توانایی تهیه اطالعات اقتصادی به روز و زمان
مستهلک شدن سرمایه محصول را در بازار هدف را از
طریق مشاور یا خود را دارد( .همکاری مشترک واحد
بازاریابی و طرح و توسعه) در این طرح جزئیات الزم
جهت اجرای پروژه را آماده و واحد طرح و توسعه
در اختیار قرار خواهد داد .اصول طرح توجیهی که
میتواند به انتخاب مشتری در اختیار قرار گیرد شامل:
مطالعات بازار :معرفی محصول ،مهمترین مزیت
رقابتی ،ویژگیهای محصول ،قوانین و مقررات ،تحلیل
مالحظات اجرایی پروژه (اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی) ،بررسی دانش
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فنی پروژه ،برسی میزان عرضه و تقاضا
مطالعات فنی و مالی :هدف از اجرای طرح و سایر عملیات ،مراحل
مختلف تولید ،شرایط تهیه مواد ،مسائل زیست محیطی
مالی و سرمایه گذاری :زمین ،لوازم و تاسیسات و ساختمان ،هزینه
نیروی انسانی ،نحوه سرمایه گذاری ،سود و زیانها ،ارزش افزوده
خالص ،نسبتها (افزوده خالص بر فروش) ،نرخ بازده سرمایه
-4طراحی اولیه:
کارشناسان واحد طراحی و توسعه ما دارای تخصص الزم در طراحی
محصول کارخانه هر پروژه را دارند که کنترل پروژه بهمنظور تأمین
به موقع منابع زمان و اجرا آن بهصورت نظام مند انجام میشود.
طراحی میتواند شامل طراحی کامل کارخانه/تولید /جانمایی /مواد
اولیه /قطعات /تجهیزات و دستگاهها /بسته بندی /استریل باشد.
طرح اولیه که منجر به عقد قرار داد با نیامش شده در اختیار واحد
نقشه کشی قرار میگیرد .طراحان با استفاده از  AutoCADو
 3D MAXنسبت به تهیه نقشههای اجرایی بهصورت مفهومی
 conceptاز  layoutماشین آالت محاسبات سایز کانال،
دریچه ،سایز لولهها ،مصارف piping ،بر اساس استانداردها DIN
 13053و  EN1886و  VD-6022جهت اتاق تمیز و سالنهای
تولی اقدام مینماید .در مرحله طراحی فاز جزییات الزم تمام
مستندات تدوین (فشار ،کالس سالنها ،محاسبات و )...آماده و به
مرحله بعدی ارسال میشود.
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-5دانش فنی و تکنولوژی ساخت:
این مطلب که شما در چه مرحلهای از تولید میباشید در حالت
رکود و نیمه تعطیل ،کم فروش بعلت کیفیت پایین ماشین آالت و
تجهیزات با کارایی پایین یا نیاز برای ایجاد کارخانه (کلید در دست)
مهم نیست .این شرکت به کمک کارشناسان دانش فنی تولید
محصول و ساخت آن شامل تکنولوژی کامل ساخت/مواد اولیه/
فرایندها  /کنترل کیفیت /آزمایشگاه /خدمات تا ارسال محصول
نهایی را تدوین مینماید .با توجه به قرارداد با نیامش ،بسته دانش
فنی با جزئیات توسط واحد طرح و توسعه به کمک واحد فنی
آماده میشود .این دانش فنی شامل روش و دستورالعمل کار با
ماشین آالت تکنولوژی ساخت ،سیستم مدیریت کیفیت ،مواد اولیه
مصرفی و مشخصات آن ،چگونگی تأمین مواد روش تست و آزمون
آزمایشگاهی ،معیارهای پذیرش محصول و آزمون آزمایشگاهی،
معیارهای پذیرش محصول و آزمونهای برون سازمانی میباشد
کلیه مراحل توسط کارشناس پروژه نیامش کنترل و به تصویب
طرفین میرسد.
-6تولید:
در این مرحله طراحی تولید و اجرای آن شامل طراحی تولید
محصوالت /ماشین آالت /اتاق تمیز /مواد اولیه /قطعات مورد نیاز
جهت تولید محصول فراهم میشود .انتخاب محصول یا بر اساس
یک نمونه از طرف مشتری است یا ایده یک محصول جدید با فن
آوری جدید میباشد که نیامش توانایی طراحی محصول وتبدیل
آن به نقشه اجرایی را دارد .طراحی ماشین آالت و دستگاههای
مورد نیازتولید نیز و تهیه نقشههای آن در واحد طراحی تهیه و به
تولید ارسال میشود فایل نقشه کشی با توجه به محصول بازنگری
میشود تجهیزات تولید با توجه به محصول قابلیت طراحی و
تولید دارد بعضاً شامل :طراحی و تولید اتاق تمیز ،طراحی و تولید
هواساز هایژنیک ،طراحی و تولید سیستم استریل با اتیلن اکساید
با ظرفیتهای مختلف ،طراحی و تولید کارخانههای پرتابل،
طراحی و تولید هواساز با سیستم سرمایش و گرمایش ،طراحی و
تولید تجهیزات خاص آزمایشگاهی ،طراحی و تولید دستگاههای
بستهبندی ،طراحی و تولید اکسترودرهای پالستیک تولید لولههای
پزشکی ،طراحی و ساخت دستگاههای مونتاژ خاص

نظارت و ساخت بنای کارخانجات را دارد .بعد از مراحل انتخاب
زمین که با مشاورت انجام میشود .نسبت به تهییه نقشه بنای
ساختمان از قبیل ورودی به رختکن ،چایخوری اداری ،سالن
تولید ،اتاق تمیز ،اتاق استریل و اتاقک جنسی اقدام مینماید.
براساس کنترل پروژه ساخت ،کارشناسان ما همواره در محل
کارگاه حضور یافته و تطابق اجرای بنا با نقشههای اجرایی کنترل
میشود .دقت در ساخت اتاق تمیز (دیوار ،کف ،سقف ،تاسیسات)
از ویژگیهای متمایز نیامش است.
-8بازرسی نهایی ساخت و ساز:
مدیر پروژه نیامش طی هماهنگی جهت تحویل بنا در محل پروژه
حضور پیدا میکند .کلیه نقشهها –استاندارد ها-مشخصات فنی بنا
را همراه داشته و با بررسی وضعیت موجود تمامی اجزاء ساختمان
(ورودی-سالن تولید-اتاق تمیز-تاسیسات و انرژی و )...را مطابق
نقشه کنترل مینماید با گزارش وضعیت نسبت به رفع اشکال و
تحویل نهایی اقدام میشود.
-9چیدمان ماشین آالت و تجهیزات:
براساس طرح جانمایی  Layoutکلیه ماشین آالت تولید/مونتاژ/
استریل و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و مسیرهای رفت
و آمد خصوصاً  clean roamبکمک نرم افزارهای طراحی
( AutoCADو  3D MAXو )...بهمنظور استفاده بهینه از مواد و
زمان اجرا میشود( .بهینه سازی چیدمان)

-7ساخت بنای کارخانه:
برای هر محصول با توجه به نوع محصول ،ریسک آن و کالس
محصول طراحی خاصی انجام میشود .نظارت و سرپرستی و
کنترل مداوم برعملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی،
این اطمینان به مشتری داده میشود که طرح به طور دقیق در
حال اجراست (مراجعه و نظارت مداوم) .نیامش توانایی طراحی،
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-10کنترل کیفیت:
نظر به اهمیت کیفیت در سازمان ما کلیه شیرآالت و تجهیزات
مورد استفاده تحت استانداردهای بین الملل ( )ISO-ENو ملی
 ISIREکنترل میشود مراحل تست نهایی دستگاهها قبل از ارسال
با طرح کیفی بازرسی و پس از تأیید ارسال میگردد .استانداردهای
محیط بر اساس  GMPو محصول منطبق بر  USPانجام میشود.
-11بسته بندی و ارسال:
کلیه دستگاهها بنا به نیازبا بسته بندی مناسب و کنترل قبل از
ارسال ،تحویل میشود.
-12نصب و راه اندازی:
پروژهها شامل نصب و راه اندازی میباشد که در قالب دستور
العمل کار و کتابچههای آموزش توسط واحد طراحی و توسعه تهیه
در اختیار مشتریان قرار میگیرد.
-13آموزش:
آموزشها شامل سیستم مدیریت کیفیت ،طرز کار با دستگاه،
نحوه تعمیرات ،تولید محصول و نحوه کنترل کیفیت ،به صورت
تئوری و عملی توسط کارشناسان ما در محل کارخانه اجرا خواهد
شد .آموزش شامل اپراتورها ،سرپرستان و مدیران میباشد.
-14خدمات پس از فروش:
نیامش همواره در کنار مشتری بودن است لذا عالوه بر گارانتی
یکسال بعد از نصب و راه اندازی ،در صورت هرگونه نقص در
شرایط اضطراری در اسرع وقت تکنسین اعزام میشود .تأمین
قطعات نیز امکان پذیر است عالوه بر آن بازدید سالیانه از پروژه و
کنترل تمامی موارد با چک لیست ارزیابی صورت میگیرد گزارش
دهی به مشتریان با تجزیه و تحلیل علت و اقدام اصالحی مورد نیاز
در توانایی کارشناس خدمات پس از فروش است همواره در کنار
شماییم .آموزش پرسنل جدید و باز آموزی پرسنل قدیم سازمان
شما امکان پذیر است.
-15گارانتی و سرویس در محل:
کارخانه جات و ماشین آالت در مدت گارانتی در صورت نیاز
خدمات در محل دارند که در کوتاهترین زمان با تهیه قطعات
یدکی ،نسبت به تعمیر و اندازی اقدام خواهد نمود و خدمات پس
از فروش به مدت پنج سال تعیین شده است.
-16سرویس ویژه:
عالوه بر مشاوره جهت انتخاب نیروی انسانی متخصص در کلیه
سطوح و آموزش آنان نیامش میتواند با اعزام میزان
تجربه و کاروان که مدیریت کارخانه را به مدت
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معین بر عهده بگیرد تا با استفاده از تجارب و دانش و مهارت
خود حداکثر بهره وری را در سازمان ایجاد نماید .نیامش عالوه
بر مشاوره با آپشن های مختلف ،سرویسهای ویژه به مشتریان
ارائه میکند:
مصاحبه و انتخاب نیروهای ساده ،متخصص ،کارشناس ،مدیرجهت تولید و کنترل کیفیت
آموزش کلیه پرسنل از رده پایین تا مدیریت با توجه به مهارتو تخصص مورد نیاز
با اعزام مدیران با تجربه و کاربران که مدیریت کارخانه را به مدتمعین بر عهده بگیرد تا با استفاده از تجارب و دانش و مهارت خود
ضمن راه اندازی ،حداکثر بهره وری را در سازمان ایجاد کند.
صحه گذاری اتاق تمیزو پارتیکل سنجی موردی و سالیانه جهت
مشتریان از دیگر خدمات شرکت نیامش میباشد.
-17ارتباط جهانی نیامش:
قبل از شروع هر پروژه و طرح جدید الزم است ارتباطات داخلی و
خارجی معین شود که بتوان از کمکهای دفتر نمایندگی محلی
کشور هدف یا شهر مورد نظر  /سفارت خانه /اتاق بازرگانی جهت
بازاریابی /فروش /ایجاد استفاده کرد .عالوه بر ارتباطات داخلی
قوی سازمان با نهادهای دولتی و نظارتی از قبیل وزارت بهداشت
کریدور صادرات ،مجمع و اتحادیه صنفی تولید کنندگان تجهیزات
پزشکی ،با ارتباطات خارجی خود میتواند کمک شایانی در
بازاریابی و ارتباط به مشتریان نماید اتاقهای بازرگانی ،سفارت
خانه ،بنیاد علمی ،واحدهای تولیدی مشابه در خارج و نمایندگی
محلی
-18گواهینامه و مجوزها:
سازمان ما مشتریان خود را جهت دریافت گواهی نامه الزم ایزو
( )ISOو سی یی ( )CEو پروانه ساخت و تأییدیهها از ارگانهای
مربوطه یاری خواهد کرد.
-19دستاوردهای علمی و تکنولوژیک:
ضمن اینکه نیامش به یاری خداوند و به اعتماد چند دهه فعالیت
صادقانه ،مستحق دریافت جوایز و تندیسهای ملی و بین المللی
شده است آماده برند سازی و جهانی نمودن فعالیتهای علمی و
تجاری شماست.
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بالکچین در فرآیند های صنعتی
تولید و توزیع
متـن زیـر توسـط آقـای دکتـر محمـد
جعفر حسـینی شـیرازی برای فصلنامه
نیامـش تهیـه و تنظیم شـده اسـت.
بالکچیــن در بســیاری از بخشهــا موضــوع مهمــی اســت ،امــا
آیــا بــرای فرآینــد صنعــت هــم مهــم اســت؟ چگونــه میتــوان از
آن اســتفاده کــرد و «جوانــب مثبــت» و «منفــی» آن چیســت؟
و بــه هــر حــال بالکچیــن چیســت؟ آیــا مــی دانیــد کــه چــه
چیــزی زنجیــره بلــوک را از یــک پایــگاه داده معمولــی متمایــز
میکنــد و چــه مزایــا و معایبــی دارد؟
برنامههــای بالکچیــن در فرآینــد صنعــت ممکــن اســت از
تولیــد ،تــدارکات و مدیریــت کیفیــت گرفتــه تــا امــور مالــی،
کنتــرل و مــوارد دیگــر را شــامل شــود .معمــوالً شــرکتها و
کارافرینــان در حــال ارزیابــی ایــن هســتید کــه آیــا بالکچیــن
راه حــل مناســبی بــرای برنامههایشــان اســت؟
واضــع اســت کــه توســعه دهنــدگان و ارائــه دهنــدگان راه
حلهــای بالکچیــن اندیشــهای در مــورد پیــاده ســازی فنــی
بــاک چینهایــی کــه قب ـ ً
ا در بخــش مختلــف اجــرا شــدهاند،
ارائــه میدهنــد .در ایــن بیــن بــرای کاربردهــای تجــاری ،قابلیت
اطمینــان ،امنیــت و اعتمــاد از جنبههــای مهــم اســت .بیاییــد
نقــاط قــوت و ضعــف ایــن فنــاوری را بــا متخصصــان بالکچیــن
کــه طیــف گســتردهای از تجــارب صنعــت را در اختیــار دارنــد
بحــث کنیــم.
روشهای جدید برای تأمین مالی در فرآیندهای صنعتی
چگونه الکچین را در فرآیندهای صنعتی توسعه دهیم؟

بالکچیــن از طریــق بخــش مالــی در در فرآیندهــای صنعتــی در
حــال جابجایــی اســت .ایــن کمــک میکنــد تــا چرخــه تبدیــل
پــول نقــد بــه شــدت کاهــش یابــد و تأمیــن کننــده را قــادر
میســازد زودتــر بــه نقدینگــی دسترســی پیــدا کنــد.
در حالیکــه خریــداران محصــوالت پزشــکی بــه دسترســی مــداوم
مــواد اولیــه خــود اعتمــاد میکننــد .بــه منظــور تضمیــن در
دســترس بــودن و کیفیــت ثابــت تجهیــزات ،تمرکــز زیــاد بــر
نظــارت ،اتوماســیون و دیجیتالــی کــردن کل زنجیرههــای
تأمیــن از طریــق فناوریهــای انــدازه گیــری و گــزارش دهــی
موجــود در مســیر میتوانــد ایــن شــبکه بــاک چیــن را کامــل
نمایــد .بنابرایــن ،اکنــون میتــوان محمولههــای نهایــی را

کنتــرل نمــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه جریــان کاال
مطابــق بــا نیــاز مشــتری اســت.
فعال کردن داراییها در موجودی

عــاوه بــر تأمیــن مبتنــی بــر مصــرف از طریــق روشهایــی
ماننــد «موجــودی مدیریــت شــده توســط فروشــنده» (،)VMI
تأمیــن مالــی خــودکار مصرفــی گام بعــدی بــرای آزادســازی
ســرمایه گــره خــورده در زنجیــره تأمیــن و در نتیجــه کاهــش
ســرمایه و هزینههــای معامالتــی اســت.
در حقیقــت ،در اقتصــاد تولیــد امــروز ،بایــد توجــه کــرد کــه
شــرایط پرداخــت فقــط بخشهایــی از زمــان را کــه ســرمایه
بــه داراییهــای جــاری گــره خــورده اســت ،شــامل میشــود.
عــاوه بــر ایــن بایــد ایــن نکتــه را مــد نظــر قــرار داد کــه مــدت
زمــان بیــن خــروج کاال از انبــار تولیــد کننده ،تحویــل و نگهداری
در انبــار مشــتری ،تــا بازپرداخــت میتوانــد بــه راحتــی چندیــن
مــاه را بــه انجــام برســد .در حالیکــه بــا اســتفاده از رویکردهــای
ابتــکاری ماننــد فاکتورینــگ ،میتــوان ایــن دورههــای غیرمولــد
را کوتــاه کــرد .ایــن امــر تنهــا بــا تالشهــای قابــل توجــه
بخــش اداری ،بــا وجــود حجــم بالقــوه تأمیــن مالــی ســرمایه
در بالکچیــن ،امــکان پذیــر اســت .در حالــی کــه خریــداران از
دورههــای طوالنــی پرداخــت و توافــق نامههــای حمــل و نقــل
بهــره منــد میشــوند ،فروشــندگان بایــد هزینههــای خــود را
بــه صــورت تأمیــن مالــی داراییهــای جــاری متحمــل شــوند.
صــدور فاکتــور و پرداخــت مربوطــه (یــا حتــی تأمیــن مالــی از
یــک موسســه شــریک) بــه محــض ســفارش یــا مصــرف یــک
محصــول ،بــه عنــوان مثــال از ســهام محمولــه ،چرخــه پــول نقد
بــه پــول نقــد را بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش میدهــد و
فشــار بــر تأمیــن کننــده را کاهــش میدهــد .بــا ایــن حــال،
در اکثــر مــوارد ،کیفیــت ناکافــی اطالعــات جلــوی
اســتفاده از روشهــای خــودکار را میگیــرد.
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زیــرا اثبــات قانونــی بــودن موجودیــت فقــط بــا ارســال رســید
حمــل کاالی مربوطــه ارائــه میشــود .بــه همیــن خاطــر اغلــب
سفارشــات بهصــورت دســتی پــردازش میشــود.
افزایش اعتماد با توزیع دفتر کل

فــن آوری هــای نوآورانــه ،ماننــد بالکچیــن و بطــور کلــی
فنــاوری دفتــر توزیــع شــده ( ،)DLTنقــش مهمــی در امــکان
پرداختهــای مســتقل در صنعــت خواهنــد داشــت .فنــاوری
بالکچیــن میتوانــد اعتمــاد ،شــفافیت و حریــم خصوصــی
فرآیندهــای تجــاری را بــا ارائــه یــک دفتــر توزیــع شــده و
غیرمتمرکــز توزیــع شــده بــرای اطالعــات مــورد اســتفاده
همزمــان در فرآیندهــای تجــاری توســط ذینفعــان مختلــف،
افزایــش دهــد .بنابرایــن میتــوان از یــک سیســتم بالکچیــن
بــرای ذخیــره دادههــای جمــع آوری شــده از دســتگاههای
اینترنــت اشــیا ( )IoTماننــد سیســتمهای داده پــردازی یــا
ماشــینهای متصــل بــه اینترنــت اســتفاده کــرد .بــا ایــن روش
اســتاندارد ســازی بیــن چندیــن طــرف از ذینفعــان میســر
میگــردد .وامــکان انجــام فرآینــد ماشــینی صــورت میپذیــرد.
اتفاق نظر در بالکچین کلیدی است

اگــر دادههــا در بالکچیــن جمــع آوری شــود ،دادههــا نیــز در
برابــر دســتکاری هــای احتمالــی محافظــت میشــوند ،بــه
شــرطی کــه ذینفعــان درگیــر بــه ایــن کاررضایــت دهــد .بــه
محــض اســتفاده از بالکچیــن در ترکیــب بــا اینترنــت اشــیا
انــدازه گیــری موجــودی کاال و مــواد اولیــه صــورت گرفتــه و
بدیــن ترتیــب اثبــات وجــود مــواد اولیــه و کاالی در جریــان
فعــال میگــردد .یــا بــه بیــان واضــع تــر مشــخص میشــود
کــه چــه مقــدار کاال در آن زمــان در یــک مــکان خــاص ذخیــره
شــده اســت .اطالعــات پــردازش شــده و ذخیــره شــده بــه
طورغیرقابــل تغییــر در بالکچیــن بــه عنــوان پای ـهای مناســب
بــرای فرآیندهــای خودمختــار عمــل میکنــد و دیگــر نیــاز بــه
اطالعــات اضافــی نیســت.
پرداخت مالی با استفاده از بالکچین

بــه عنــوان مثــال ،اگــر روی ســاختار محمولــه بــا چرخــه
موجــودی ماهانــه سیســتم یکپارچــه بالکچیــن اعمــال شــود،
میتــوان از اینترنــت اشــیا بــرای انــدازه گیــری مــداوم ســطح
موجــودی در هــر انبــار و ثبــت ایــن اطالعــات بــر روی زنجیــره
بلوکــی در بالکچیــن کــه بیــن تأمیــن کننــده و مشــتری
تنظیــم شــده اســت ،اســتفادهکرد .بــا توجــه بــه کیفیــت
دادههــای تضمیــن شــده توســط بالکچیــن ،هــر
انــدازه گیــری ســطح موجــودی برابــر اســت
فصلنامه نیامش -شماره 20

بــا اثبــات وجــود محصــول .بنابرایــن ،هــر حرکــت موجــودی
اثبــات مصــرف مشــتری یــا تحویــل جدیــد اســت .بــه جــای
بررســی اداری ماهانــه موجــودی مصرفــی ،اطالعــات موجــود در
بالکچیــن میتواننــد مســتقیماً فرآینــد مربوطــه را تحــت شــعاع
قــرار دهــده و سیســتم بهصــورت خــودکار گــزارش دهــی کنــد.
هــر بــار کــه یــک مصــرف در بالکچیــن انــدازه گیــری و ثبــت
میشــود ،فاکتــور صــادر میشــود و پرداخــت از طــرف
مشــتری تأییــد میگــردد .ایــن فرآینــد چرخــه پــول بــه پــول
را بــه شــدت کاهــش میدهــد و دسترســی زودتــر بــه نقدینگــی
را بــرای تأمیــن کننــده فراهــم میکنــد .از آنجــا کــه اکثــر
مشــتریان عالقــه منــد بــه شــرایط کوتاهتــر بــرای پرداخــت
نیســتند ،بنابرایــن میتــوان یــک موسســه تأمیــن مالــی را بــا
ارائــه نقدینگــی فــوری از نظــر تأمیــن مالــی زنجیــره تأمیــن در
یــک بالکچیــن بــرای هــر مصــرف مشــخص کــرد.
تبدیل انبارها به مراکز سود

در یــک سیســتم بالکچیــن تنهــا مزیــت دسترســی بــه نقدینگی
ارزان صــورت نمیگیــرد بلکــه سیســتم اجــازه میدهــد تــا هــر
سیســتم انبــار از منظــر حســابداری بــه عنــوان یــک مرکــز ســود
واحــد عمــل کنــد .بــا ایــن روش ضمــن اعمــال شــفافیت بیشــتر
در فرآینــد ،رویکردهــای هزینــه یابــی مبتنــی بــر فعالیــت را
امــکان پذیــر میکنــد و داراییهــای اساســی را بــرای ســرمایه
گــذاران نهــادی و همچنیــن ســرمایه گــزاری قابــل تأمیــن
(توکــن ســازی) را در دســترس قــرار میدهــد .در ایــن نــوع
فرآینــد هنگامــی که مســتقیماً بــه سیســتمهای قدیمــی مربوطه
متصــل میشــوید ،کلیــه مراحــل دســتی مربــوط بــه فرآینــد
ســفارش و فاکتــور میتوانــد منســوخ شــود .اگــر ایــن فعالیتهــا
در بالکچیــن بــه درســتی تنظیــم شــود ،تمــام فرآیندهــای ذکــر
شــده ماههــا بــدون نیــاز بــه تعامــل انســانی بــه طــور مســتقل
انجــام میپذیــرد.
پول الکترونیکی انقالبی در بالکچین ایجاد میکند

در یــک سیســتم بالکچیــن چنانکــه کامــ ً
ا روشــن اســت،
میتوانیــد بــه جــای پــول کاغــذی بــا پــول الکترونیکــی پرداخت
کنیــد .بــا ایــن روش مدیریــت مســتقل فرآیندهای مالــی زنجیره
تأمیــن قطعـاً تأثیــر بســزایی در صنعــت فرآینــد خواهــد داشــت.
بــکار گیــری اینترنــت اشــیا در انبــار و اتصــال آن بــه شــبکه
بالکچیــن ،پــردازش پرداختهــا را بــه صــورت خــودکار امــکان
پذیــر میکنــد .ســیگنالهای حاصــل از اینترنــت اشــیا باعــث
ایجــاد قراردادهــای هوشــمند میشــوند .کدهــای برنامــه خــاص
در زنجیــره بلــوک در یــک بالکچیــن کــه بــه عنــوان مثــال
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اجــرای معامــات مالــی را تضمیــن میکننــد ،بــه شــرط تحقــق
شــرایط از پیــش تعییــن شــده در سیســتم بالکچیــن ،میتوانــد
جریــان کاالهــا و امــور مالــی را در آینــده بــا هــم هماهنــگ
کنــد.
پول واقعی به جای ارز رمزنگاری شده

بزرگتریــن چالــش ایجــاد سیســتم بالکچیــن ســازگاری قانونــی
آن بــا شــرایط موجــود اســت و حــاال کــه ارزهــای دیجیتــال
توانســته رونــق قابــل توجهــی پیــدا کنــد در سیســتم بالکچیــن
هــم میتــوان از آن بهتــر و قانونیتــر اســتفاده نمــود .در ایــن
روش پرداختهــا بــا پــول الکترونیکــی بــه معنــای «پــول
واقعــی» در بالکچیــن انجــام میشــود .ایــن یــک نــوآوری
مطلــق در صنعــت و یــک نمونــه جهانــی اســت کــه بایــد امــکان
مقیــاس گــذاری ســریع ایــن مــورد را فراهــم کنــد .ایــن یــک
گام بــزرگ بــرای اســتفاده از فنــاوری بالکچیــن در یــک محیــط
صنعتــی ،بــه ویــژه بــرای پــردازش مســتقل معامــات از نــوع
پرداختهــای مالــی اســت .از آنجــا کــه معامــات در زنجیــره
بلــوک انجــام میشــود ،هیــچ تالشــی بــرای شــرکتها وجــود
نــدارد ،امــا رزروهــا در حســابهای  IBANبــا پیونــد دادن آنهــا
بــه آدرس کیــف پــول در بالکچیــن انجــام میشــود .مزیــت
مهــم ایــن راه حــل ایجــاد پــول نقــد قابــل برنامــه ریــزی اســت.

برداشت کاال باعث پرداخت میشود
اینترنــت اشــیا در انبارهــا ســطح موجــودی انبــار را انــدازه
گیــری میکننــد و دادههــای موجــودی را در زنجیــره بلــوک
بــه روشــی غیرقابــل تغییــر ،ضــد جعــل و در نتیجــه ضــد
حسابرســی ذخیــره میکننــد.
بدیــن ترتیــب «اثبــات وجــود» بــه طــور الــزام آور مســتند
اســت .همــراه بــا یادداشــت تحویــل الکترونیکــی کاال در یــک
سیســتم بالکچیــن کــه ثبــت در آن انجــام شــده اســت .بــا ایــن
اســتناد «اثبــات تحویــل» مبنــای کافــی و الزم االجــرا بــرای
پرداختهــای مســتقل در ایــن سیســتم را فراهــم مــیآورد.
در ایــن حــال اگــر مشــتری کاال دریافــت کنــد ،موجــودی تغییــر
یافتــه باعــث معاملــه میشــود.
قــرارداد هوشــمند در ایــن روش از بالکچیــن بــا محاســبه مقــدار
موجــودی انبــار از مقــدار خــارج شــده از انبــار و قیمــت ،مقــدار
معاملــه را تعییــن میکنــد .ایــن نــوع تســویه حســاب مســتقل
بــا نامهــای «پرداخــت بــه ازای مصــرف» یــا «پرداخــت بــه ازای
هــر بــار اســتفاده» نیــز شــناخته میشــود.
در آینــدهای نچنــدان دور چنیــن برنامههایــی قــادر بــه کوتــاه
کــردن دورههــای پرداخــت ،بهبــود جریــان وجــوه نقــد ،حــذف
فرآیندهــای ارســال پرهزینــه و آزاد کــردن ســرمایههای متصــل
بــه زنجیــره تأمیــن بــه روشــی پایــدار هســتند.
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گپ و گفتی با علی درجزینی :مهندس سرمایهگذاری
فرقی ندارد که به چه حرفهای مشغولیم و درآمدمان از چه طریقی است.
در هر حال همگی نیاز داریم سرمایهگذاری کنیم! اما سؤال اینجاست که
لزوم سرمایهگذاری چیست؟ آیا هر کسی میتواند سرمایهگذاری کند؟
کمخطرترین سرمایهگذاری درچه زمینهای هست؟ برای رسیدن به این
پاسخها ،گپ و گفتی داشتیم با آقای علی درجزینی که او را با عنوان
«مهندس سرمایهگذاری» میشناسیم.
آقای علی درجزینی عزیز ،لطفاً خودتون رو برای مخاطبین معرفی کنید:
درود و عرض ادب .علی درجزینی هستم ،متولد سال  .1366کار کردن
و یادگیری رو از همون سنین کودکی شروع کردم ،چون همیشه دنبال
این بودم که از پلهای که هر لحظه روی اون ایستادم یک قدم باالتر برم.
توی این مسیر هم تحصیل کردم ،هم تجربه کسب کردم ،هم دستفروشی
کردم و هم کارآفرینی .فهمیدم که آموزش دادن چیزی که یاد گرفتم به
دیگران ،برام رضایت و شادی زیادی به همراه داره .هدف و آرزوی من
آینه که ایران و ایرانیها به شکوه اقتصادی برسن .پس درباره درسهایی
که خودم تجربه کردم و نتیجه واقعیش رو دیدم به دیگران آموزش و
مشاوره میدم.
شما خیلی روی سرمایهگذاری برای همه افراد و اقشار تاکید دارید.
چرا؟ آگه بخوام در یک جمله بگم :کار کردن ما رو پولدار نمیکنه،
سرمایهگذاری این کار رو میکنه! و خب ،من کسی رو نمیشناسم که
دلش نخواد پولدار بشه .پولدار شدن بد نیست ،پول بد نیست .پول بیشتر
به معنی رفاه بیشتر و دغدغه کمتره .کسی که نگران آینده خودش و
خانوادهاش نیست میتونه فرد مفیدتری در جامعه باشه .و البته برای
نیکوکاری و گرفتن دست دیگران هم به پول نیاز داریم!
یعنی کسی که سرمایهگذاری نمیکنه نمیتونه به رفاه و آسایش خاطر
برسه؟ تصور کنید شما یک برنامهنویس موفق هستید .درآمد خیلی
خوبی هم دارید .با این حال بخشی از درآمد ماهیانهتون خرج ملزومات
زندگی میشه .بخشی ممکنه خرج اتفاقات غیرمنتظره بشه و قسمتی هم
احتماالً برای تفریح میره .در نهایت ممکنه بتونید خونهای که میخواید
رو بخرید ،ماشینی که دوست دارید رو برونید و سفر دلخواهتون رو برید.
اما من در خونههایی که دوست دارم زندگی میکنم؛ ماشینهایی که دلم
میخواد رو میرونم و سفرهای مورد عالقهام میرم .آیا درآمد من از شما
بیشتره؟ الزاماً نه .اما من سرمایهگذاری بلدم و انجام میدم! فرق بین یه
زندگی معمولی و یه زندگی با رفاه و ثروت بیشتر در سرمایهگذاریهای
ماست.
اما مگه سرمایهگذاری برای همه امکانپذیره؟ باالخره هر سرمایهگذاری
مقداری سرمایه اولیه میخواد.
بله ،سرمایهگذاری برای هر کسی امکانپذیره.ببینید ،سرمایهگذاری در
وهله اول بیشتر از پول ،ذهنیت درست میخواد .ذهنی که براش هدف
و چارچوب سرمایهگذاری تعریف شده باشه میتونه هم روش مناسب
سرمایهگذاری رو پیدا کنه و هم سرمایه اولیه رو .پسانداز شما چقدره؟
یک میلیارد تومن؟ صد میلیون؟ زیر ده میلیون؟ مطمئن باشید با هر
مقدار پول میتونید سرمایهگذاری رو «شروع» کنید .حتی آگه االن هیچ
پساندازی ندارید هم با ذهنیت درست میتونید به افزایش درآمد و
کسب سرمایه اولیه برسید.
گفتنش سادهتر از انجام دادنش نیست؟ شاید فکر کنید دارم
شعار میدم ،اما اینطور نیست .کسانی که من رو از
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نزدیک میشناسن شاهد هستن که خودم تکتک توصیههام رو زندگی
کردم .گفتنش به نظر ساده میاد چون خیلیها تعریف یا نگرش درستی
درباره سرمایهگذاری ندارن .بعضیها فکر میکنن باید حداقل یک میلیارد
تومن پول بیاستفاده داشته باشن که وارد یه حوزهای از سرمایهگذاری
بشن .بعضیها هم فکر میکنن امروز که یک نهال نحیف کاشتن فردا
قراره صندوق صندوق میوههاش رو برداشت کنن.
اینها نمونههایی از تصور و شناخت نادرست درباره سرمایهگذاریه.
از اونجا که شرایط اقتصادی کشور ما خاص و بحرانیه ،علی درجزینی
کمخطرترین نوع سرمایهگذاری در ایران رو چی میدونه؟ هر
سرمایهگذاری با مقداری ریسک همراهه .بخشی از این ریسک مربوط
به مسائلی میشه که در حوزه عمل و اختیار ما نیست (مثل اتفاقاتی
که در بورس میوفته) .اما بخش دیگه ریسکی هست که باید برای رشد
کردن پذیرفت .بحث مقدار ریسک معقول و محاسبه اون کام ً
ال گسترده
است و در هر زمینهای متفاوته .اما کمخطرترین نوع سرمایهگذاری در
ایران – شاید هم جهان – خرید زمین و ملک هست .چون زمین همیشه
وجود داره ،مصرف و مستهلک هم نمیشه.
یعنی خریدن هر زمینی با سود همراهه؟ سرمایهگذاری روی ملک و
زمین هم قواعد و اصولی داره .آگه بلد نباشی کجا زمین بخری ،کی
بخری کی بفروشی ،موقع خرید به چه چیزهایی دقت کنی و ...ممکنه
سود نکنی تازه ازت کالهبرداری هم بشه.
در کل باید قبل از برداشتن هر قدم جدید دربارهاش آموزش دید و
اطالعات جمع کرد .نباید بیگدار به آب زد .یعنی این که کسی بگه علی
درجزینی گفته خرید زمین ریسک کم داره پس برم اولین زمینی که
پولم رسید رو بخرم درست نیست.
منظورتون مسائل حقوقی هست؟ مسائل حقوقی بسیار مهم هستن ،اما
فقط بخشی از موضوع حساب میشن .در این مورد حتی آگه ده سال هم
هست که خریدوفروش ملک میکنید بهت ِر با یک وکیل خبره مشورت
کنید .اما مسائل دیگه هم هست .بهطور مثال بین مشاورین امالک
یا داللهای ملک ،بازیها و ترفندهایی وجود دا ِر که ممکنه در ظاهر
غیرقانونی نباشه اما درنهایت به ضرر خریدار یا فروشنده بیاطالع تموم
میشه .و خب هر زمین بهصرف زمین بودنش ممکنه چشمانداز رشد
آیا اون
نداشته باشه .باید بررسی کنید که آیا جواز ساخت داره؟
یا
منطقه به حداکثر رشد خودش رسیده (اشباعشده)
هنوز جای رشد داره؟ سند ملک مشکلدار هست
یا نه و...
علی درجزینی گرامی از وقتیکه در اختیار ما
گذاشتید تشکر میکنم .مخاطبین ما از چه طریقی
میتونند با شما در ارتباط باشن؟ خواهش
میکنم .من از هر فرصتی که بتونم حتی
کوچکترین تلنگری به ذهن آدمها بزنم
که سرمایهگذاری رو جدی گرفته
و شروع کنن ،استقبال میکنم.
دوستان میتونند از طریق صفحه
اینستاگرام ( )@alidarjaziniمن رو
همراهی کنن ،از مطالب آموزشی و
الیوهایی که اونجا میذارم استفاده
کنن و اگر سوالی هم داشتند بپرسند.
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همه ما مسئولیم
سالم
مـا نیـاز بـه تلاش بـرای کمـک بـه اقتصـاد کشـورمان داریـم.
هرسـاله در کشـور نیـاز اسـت اشـتغال پایـدار ایجـاد شـود
اقتصـاد مریـض و غیـر پویـا در کشـور نیازمنـد اصلاح و تغییـر
اسـت بـا دسـتان مـن و تو.
بـا تلاش و همـت مـا و کمـک بزرگوارانـی چـون شـما میتوانیم
گامهـای عملی داشـته باشـیم.
در سـالهای اخیـر بیشـترین بـازده سـرمایه گـذاری در جهـان
مربـوط به حوزه سلامت بوده و شـما واقف هسـتید کـه ایران در
منطقـهای قرارگرفتـه کـه قطب مصرف تجهیزات پزشـکی اسـت
حـاال بـا ایجـاد یـک اقتصـاد پویـا و بـا پیونـد ایدههـای نـو و
تجاریسـازی آنهـا و جـذب سـرمایههای سـرگردان در داخـل
کشـور و ایجـاد ارتباطـات تجـاری و اقتصـادی معنـیدار بیـن
دانشـگاهیان بهعنـوان صاحبـان ایـده و سـرمایهگذاران بهعنـوان
صاحبـان ثـروت میتـوان حرکتهـای مؤثـری انجـام دهیـم.
ارتبـاط بـا مراکـز علمـی ،تحقیقاتی خـارج ایـران و انسـیتو های
غیـر آموزشـی میتوانـد ما را به سـمت ایجـاد ارزشافـزوده باالتر
از صنایـع پتروشـیمی ببرد.
مـا در کنـار شـما هسـتیم و آمـاده ارائـه طرحهـای تولیـدی بـا
بـازده مناسـب.
آقای دکتر محمدجعفر حسینی شیرازی
مؤسس و مدیرعامل نیامش
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ساخت کلین روم یا اتاق تمیز
اتاق تمیز یک فضای محافظتشده در مقابل انواع آلودگیها است،
که محصوالت و یا خدمات حساس به آلودگی در آن تولید و انجام
میشوند که در صنایع داروسازی ،پزشکی (مانند اتاقهای جراحی)،
تولید مواد غذایی ،میکروالکترونیک و مانند آن کاربرد دارد .برای کلین
روم ،استانداردهای مختلفی تعریفشده است که میزان آلودگیها را
در یک فضا میسنجد .استاندارد «ایزو « 14664یکی از استانداردهای
اتاق تمیز است .در این استاندارد تعداد ذرات کمتر از نیم میکرون
در یک فوت مکعب اندازه گرفته میشود .برای آنکه مقیاسی برای
ذرات نیم میکرون داشته باشید ،باید گفت که ضخامت موی یک انسان
معموالً بین  75تا  100میکرون است .بااینحال در برخی از صنایع
استانداردها ،ذرات کمتر از نیم میکرون را مدنظر دارند .برای طراحی
و ساخت اتاق تمیز ،روشهای ویژهای را به کارمی گیرند .مانند آنکه
رنگ ویژهای برای کف ،دیوارها و پنجرهها استفاده میشود و یا جریان
هوا باید بیشتر از حد معمول باشد .بااینحال ساخت ،بهتنهایی کافی
نیست و باید از آن بهدرستی نگهداری شود .مث ً
ال فیلترهای هوای موجود
بهموقع تعویض شود و یا کاربران ،دراینباره آموزشهای الزم را ببینند.
منابع آلودگی :آلودگیها در یک فضای بسته سرچشمههای گوناگونی
دارند ،دیوارها ،کف و سقف ،رنگ و پوشش ،مواد ساختمانی ،تهویه
مطبوع ،دودها و بخارها از همگی سرچشمههای آلودگی از سوی
ساختمان هستند .چیزهایی چون عطر ،خوشبوکنندهها ،پوشش
کارکنان ،موی انسان از آلوده کنهایی هستند که با انسانها به وجود
میآیند .بهجز اینها ،نم هوا ،و شستشوی نامناسب ،آلودگیهایی چون
ذرات دارو یا سیلیکون که در هنگام تولید ایجاد میشوند را نیز باید به
فهرست آلودهکنندهها افزود.
راههای تمیز نگهداشتن اتاق تمیز :جریان هوا در اتاق بسته با
استاندارد و میزان نیاز برای تمیزی ،به شکلهای گوناگونی طراحی
میشود .بهجز این الزم است تا جریان هوای ورودی از فیلتر رد
شود .جریان هوای داخلی نیز همیشه از داخل فیلترهای ویژه چون
فیلترهای»هپا «و یا «اولپا» رد میشوند تا آلودگیهایی که در خود
اتاق تولیدشدهاند را بگیرد .گاه الزم است تا از فیلترهای شیمیایی و
کربن فعال برای جذب آلودگیهای گازی چون بخار و دود مواد سمی
استفاده کرد .شستشو اتاق از ضروریات آن است .ولی در
هنگام شستشو باید به پرسشهایی چون ،چه چیزهایی باید
تمیز شوند؟ از چه مواد و ابزاری برای تمیز کردن استفاده
شود؟ که خود آلودگی ایجاد نکند و چه وقتهایی و هرچند
وقت یکبار تمیز شود؟ باید پاسخ گفت .کنترل افرادی که به
اتاق رفتوآمد میکنند نیز ضروری است .کنترل عادتهای
رفتاری کارمندان و پوشش آنان ،استفاده نکردن از روغن و

کرم ،یا عطر ،ازجمله کارهایی است که باید انجام شود .حتی میزان
رفتوآمد و سرعت حرکت در تولید آلودگی اهمیت دارد .برای فهم این
موضوع به دنیست بدانید که ایستادن و یا نشستن حدود  100هزار ذره
کمتر از  3دهم میکرون تولید میکند .راه رفتن با سرعت کمتر از 2
کیلومتر در ساعت  5میلیون و راه رفتن با سرعت حدود  4کیلومتر 10
میلیون ذره تولید میکند.
ارزش تهویه مطبوع :دمای مناسب و رطوبت مناسب برای
استفادهکنندگان از یک اتاق تمیز بهمانند دیگر انسانها بااهمیت است.
بااینحال سیستم تهویه مطبوع ( اگزاست فن(و محیطهایی چون
بیمارستانها و یا اتاقهای سرور اهمیت دوچندان دارد .در اینگونه
جاها بهجز انسانها ،ابزار و فرآیندها نیز به رطوبت و جریان هوا حساس
هستند .برای مثال اتاق تمیز معموالً با فشار مثبت طراحی میشود و
تعویض هوای آن در کالس  10گاه بیش از  600بار در ساعت میرسد.
عالوه بر اینکه الزم است سیستم تهویه مطبوع بهگونهای طراحی شود
تا عالوه بر جریان یافتن هوای تازه از بیرون ،آلودگیها از آن حذف
شود .برای این منظور معموالً بهجز استفاده از وسایل سرمایشی و
گرمایشی چون چیلرهای تراکمی و یا بویلرها ،از «هواساز هایژنیک
مجهز به سیستم سرمایش ،گرمایش «که عالوه بر رطوبت و دمای مورد
نیاز به هوا ،آن را از فیلترهای مختلف رد میکند ،استفاده شود.
طراحی و ساخت اتاق تمیز :بعد از طراحی اتاق تمیز نوبت به
ساختمان اتاق تمیز میرسد این کار معموالً در دو مرحله اجرا میشود:
مرحله ساخت :در مرحله ساخت دیوارهها و سقفها نصب میگردند و
پنجرهها و چهارچوب دربها و درجای خود قرار میگیرند و سوراخهایی
برای نصب چراغها و جای فیلتر باکسها ،جای قرارگیری دریچههای
هوا و غیره تعبیه میگردد.
مرحله تمیزکاری :مرحله تمیزکاری ،پس از مرحله نصب همهی
قطعات ،ادوات برقی ،مکانیکال ،کف سازی اجرا میگردد .در این
مرحله کلیه دربها در جای خود قرار میگیرند ،کروها و گوشهها نصب
میگردند ،درزها سیلیکون کاری شده ،درنهایت فیلم محافظ رویه
پانلها برداشتهشده و کار آماده تحویل میشود.
نکته مهمی که دراینباره وجود دارد این است که اتاق تمیز یا کلین
روم یک محیط استریل نیست .آلودگی هیچگاه صفر نمیشود بلکه باید
از میزان مشخصی کمتر باشد.
شرکت «نیامش» تاکنون طراحی و ساخت کلین رومهای گوناگونی را
بر عهده داشته است .ما همیشه در کنار شما هستیم.

www.medniamsh.com

فصلنامه نیامش -شماره 20

13

مدیریت ارتباط با مشتریان
(انتقال قدرت به خریدار)
CRM
مقدمـه :امـروز در سـازمانها مدیریـت ارتبـاط بـا مشـتری ،اهمیـت
اسـتراتژیک دادهشـده اسـت .طـوری کـه مدیـران تمایلـی روزافـزون
بـه ارزیابـی مجـدد اثربخشـی روابـط سازمانهایشـان بـا مشـتریان
پیداکردهانـد ،بهویـژه آنـان کـه توسـعه و بهبـود مسـتمر تکنولـوژی
اطالعـات و ارتباطـات و تجـارت مبتنـی بـر وب ،مدیریـت ارتبـاط بـا
مشـتری را بهعنـوان مقولهای پیشـگام در مدیریت اسـتراتژیک معرفی
کـرده اسـت .اگر قبـول کنیم کـه هدف مدیریـت روابط با مشـتری در
حقیقـت جلـب مشـتری و افزایـش نگهداری مشـتریان راضـی و وفادار
بهمنظـور کسـب سـودآوری بیشـتر باشـد ،پـس شـرکتها از طریـق
کسـب رضایـت مشـتری میتواننـد باعـث افزایـش درآمـد و کاهـش
هزینههـای خـود شـوند.
مفهـوم :مفهـوم  CRMدر حقیقـت روی چهـار پارامتر اساسـی تشـکیل
میشـود کـه بـکار گرفته میشـود.
اسـتراتژی :نشـأت گرفتـه از بیانیـه مأموریـت ،چشـمانداز و اهـداف
سـازمانی میباشـد.
فرآیندها :مدیریت تحول ،مهندسی مجدد فرآیندها ،بهبود آنها
کارکنان :توسعه دانش ،مدیریت دانش ،ساختارها ،افزایش توانمندی
تکنولوژی :زیرساختهای نرمافزاری

فرصتها و مزایای :CRM

 ایجاد مدیریت متمرکز و گرایش به تجاری شدناسـتاندارد کـردن شـرکت ،طراحـی سـاختار گسـترده بـرای فنـاوریاطالعـات و تسـهیل بـه دسترسـی بـه اطالعـات
دسترسـی بـه مشـتریان کنونـی و اطالعـات مربـوط بـه تعاملات بـاآ نها
برخـورداری از عقیـده مشـترک در خصـوص برقـراری تمـاس بـامشـتری در تمـام کانالهـای ارتباطـی
ارائـه خدمـات مخصوص به مشـتریان مختلف برمبنـای درک فزاینده(از قابلیت سـودآوری)
استفاده از درک و بینش مشتری بهمنظور عرضه و فروش محصولتوجه به محصوالتی که از حاشیه سود باالیی برخوردار است.شناسایی فرصتهای فروش از طریق سرویس دادن به مشتریکاهش زمان برای رفع مشکالت خدماترسانی-بهبود ،اثربخشی و کاهش هزینههای مربوط به کانالهای ارتباطی

نکتهای که قبل از راه انداختن کسب
وکار باید به آن فکر کرده باشید!

متـن زیـر توسـط آقای دکتـر نعیـم ابراهیمیـان معـاون بازرگانی
کاال در فروشـگاه اینترنتـی افـق کوروش که ایشـان مشـاور ایجاد
و توسـعه کسـب و کار هسـتند تهیـه و بـرای فصلنامـه نیامـش
ارسـال شـده است.
نکتـهای کـه قبـل از راه انداختـن کسـب وکار بایـد بـه آن فکـر
کـرده باشـید عبارتنـد از:
 -۱چه کاری حالتان را خوب میکند.
 -۲تصمیمتان از یک معنا برمیآید یا یک عقده؟
 -۳در انجام آن کار نسبت به دیگران چه مزیتی دارید؟
 -۴یـک کسـب وکار از نقطـهی قـوت شـما شـروع میشـود نه از
فرصتهـای بـازار صرف!
 -۴چارهای ندارید جز اینکه از حساب و کتاب سر در بیاورید!
 -۵بـه برنامـهای نیـاز داریـد کـه بـا آن بتوانیـد از تحلیل کسـب
وکارتان سـردربیاورید!
 -۶چشمانداز داشته باشید!
 -۷تکلیف مدل جامع کسب وکارتان را روشن کنید.
 -۸کیفیت ادراک شدهی مشتری از واقعیت آن مهمتر است.
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مروری بر کوچینگ
مطلب زیر توسـط آقای دکتر یاسـر متحدین
متخصـص کوچینـگ ،بنیانگـذار مـرکـــز
آمــوزش کوچـــینگ ایــران فراکوچ برای
فصلنامـه نیامش تهیه شـده اسـت.

کوچینگ چیست؟

کوچینگ طبق تعریف فدراسیون بینالمللی کوچینگ  ،ICFیک فرآیند
فکری و خالق بین کوچ و کوچی است که به بهتر کردن عملکرد ،افزایش
تواناییهای فردی و حرفهای و ایجاد خالقیت بیشتر در آنها میپردازد.
قطعاً این نوع ارتباط دوطرفه و مشارکتی خواهد بود و بهطورکلی یک
فرآیند کوچینگ مؤثر ،بر درک ،رفتار و یادگیری افراد تأثیر میگذارد.
شاید بهترین تعریف کوچینگ همانگونه است که توسط سر جان وایت
مور ارائه شده است« :آزادسازی پتانسیل افراد برای به حداکثر رساندن
عملکرد خود .این امر کمک میکند تا به جای آموزش دادن به افراد،
به آنها کمک میکند که خود شروع به یادگیری کنند» (وایت مور،
 .)2009در زیر چند تعریف دیگر وجود دارد که چند دیدگاه متفاوت
در مورد کوچینگ ارائه میدهد:
• هنر تسهیل در رهاسازی پتانسیل افراد برای دستیابی به اهداف مهم
و معنادار( .راسینسکی)2003 ،؛
• هنر تسهیل عملکرد ،یادگیری و توسعه دیگری (داونی ،2003 ،ص
)21؛
• کوچینگ روشی برای یادگیری مرتبط با کار است که در درجه اول
به مکالمات یک به یک متکی است (دو هان)2008 ،؛
• کوچینگ یک فرآیند توسعه انسانی است که شامل تعامل ساختار
یافته ،متمرکز و استفاده از راهکارها ،ابزارها و تکنیکهای مناسب برای
ترویج تغییر مطلوب و پایدار به سود کوچی (فرد کوچ شونده یا مراجع)
و به طور بالقوه برای سایر ذینفعان است (باچرکووا ،کاکس و کاترباک،
)2014؛
• کوچینگ اجرایی یک فرآیند مکالمه است که منجر به
تغییر در تفکر یا رفتار ،با هدف بهبود نتایج در
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زمینههای حرفهای میشود (ون نیوربرگ)2016 ،؛
با توجه به تعاریف فوق در مورد کوچینگ ،میتوان گفت کوچینگ یک
گفتگو است بین کوچ و کوچی که از گفتگوهای روزمره هدفمندتر و
رسمیتر بوده و در جهت رشد و موفقیت کوچی میکوشد.

کوچ کیست؟

کوچ کسی است که به دیگری کمک میکند تا چیزی را یاد بگیرد
که در حالت معمول ،آهستهتر و نامطلوبتر یاد میگیرد ،یا اص ً
ال یاد
نمیگیرد .تمرکز اصلی کوچ روی فرد است .یک کوچ قادر است بین
اهداف مراجع و نیازهایش برای رشد و پیشرفت تعادل برقرار کند و
سبب برقراری یک رابطه مبتنی بر منفعت بین فرد و محیطش (سازمان،
خانواده ،اجتماع و  )...گردد .کوچ به مراجع خود یاری میرساند تا برای
رویارویی با چالشهای پیش آمده راهحلهایی بیابد .او ضمن انگیزه
دادن به مراجع برای رسیدن به اهدافش ،به او کمک میکند تا برنامه و
دستورالعملهای الزم را تهیه کند .فراموش نکنید که بدون انگیزه هیچ
اتفاقی نمیافتد! ضروری نیست که یک کوچ بهطور حتم همهچیز را در
مورد فعالیتهای شغلی مراجع بداند.

کوچی کیست؟

کوچی به کسی گفته میشود که برای برنامهریزی آینده خود و حل
مشکالت احتمالی در حین رسیدن به هدف خود به کوچ مراجعه کرده
و از وی طی جلسات خصوصی کمک میگیرد.
نحوه عمل و فلسفه کوچینگ :کوچینگ رابطهای مشارکتی ،حمایتی
و دو طرفه بین کوچ و کوچی است که با طرح مسئله از سوی کوچی
آغاز میشود .کوچ با شنیدن مسئله از زبان کوچی ،با طرح سؤاالت
هوشمندانه و کسب اطالع از هدف کوچی ،فرآیندی را فراهم میآورد تا
او را به هدف خود رسانده و موفقیت سریعتر حاصل شود .کوچ در تالش
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است تا موقعیتهای منحصربهفرد زندگی افراد را با همکاری خود آنها
بهتر کند و آن را توسعه دهد.

سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
آنچه از این بیت برمیآید فلسفه کوچینگ است .گاهی انسان برای
دستیابی به اهداف خود در گذشته و آینده کنکاش میکند و خود
کنونیاش را فراموش میکند .غافل از این که کسی بهتر از او نیست
که به او در این راه کمک کند .انسان موجودی هوشمند و منحصربهفرد
است .هر فرد میتواند به بهترین نحو مربی خود باشد؛ به این شرط که
بر خود و اهداف و خواستههایش تمرکز کند .چه بسیار در داستانها
و روایتها شنیدهایم که فردی به دنبال چیزی بوده و بعد از ممارست
فراوان و تالش در واقع بیهوده در دورستها ،آن را در نزدیکی خود و
یا در درون خود یافته است .با این حال ،کوچ تنها کاری که میکند در
کنار کوچی میماند و به او کمک میکند تا این خودشناسی را جامه
عمل بپوشاند و کوچی را از طریق تصمیمگیری هوشمندانه خود به
موفقیت برساند.
حوزههای کاربرد کوچینگ :حوزههای فعالیت کوچینگ بسیار
گسترده و متنوع است .کوچینگ حوزه سالمت ،کوچینگ زندگی
و روابط زناشویی ،کوچینگ کسبوکار ،کوچینگ رهبران و مدیران
اجرایی ،کوچینگ تیمی و  . ...کوچینگ به تحصیالت ،سن و جنسیت
محدود نیست و هرکسی میتواند از آن بهرهمند شود .بهطورکلی،
با پیشرفت کوچینگ و شناخت هر چه بیشتر آن توسط افراد و یا
سازمانها ،حوزه عملکرد آن روز به روز در حال افزایش است و به
مهارتی کاربردی در شاخههای مختلف بدل میشود .با این تفاسیر ،این
حوزه محدودیتی از نظر پست و مشاغل مختلف ندارد و همه افراد در
هر زمینهای میتوانند یک کوچ برای خود انتخاب نمایند و از مزایای
آن برخوردار گردند .در اینجا به چند حوزه کاری کوچینگ خواهیم
پرداخت که تنها نمونهای از حوزه عملکرد آن میباشند:
کوچینگ در ورزش
درواقع ،کوچینگ برای سالها و نسلهای متمادی جزء عملکردهای
ممتاز و متمایز بوده است .سال  1861اولین بار بود که کلمه کوچینگ

با معنای مربی ورزشی استفاده شد .از دهه  1860به بعد ،کوچینگ
درزمینه ورزش درانگلیس مورد استفاده قرارمیگرفت ،مربیان ورزشی
از ورزشکاران حمایت میکردند تا در رشتههای منتخب خود برتری
داشته باشند .کوچینگ ورزشی به سرعت و به میزان قابل توجهی در
یک رشته حرفهای توسعه یافت ( .)2016 ،Day & Carpenterامروزه
تقریباً در هر تیم ورزشی یک کوچ وجود دارد و از هر ورزشکار برتر برای
دستیابی به اهداف باالتر توسط یک مربی اختصاصی پشتیبانی میشود.
کوچینگ و کسبوکار
دنیای کسبوکار همیشه به بهبود عملکرد انسان عالقهمند بودهاست.
کسبوکار در گذشته خود و تا قبل از معرفی کوچینگ در این حوزه
در برخی مواقع و به طوری خاص به چگونگی بهبود عملکرد انسان از
طریق روانشناسی و سایر علوم پرداخته است .بین دهههای  1940و
 ،1960برخی از سازمانها به مدیران ارشد خود مشاوره میدادند که
توسط روانشناسان حرفهای یا سازمانی انجام میگرفت .این مداخالت
برای حمایت از مدیران برای رفع موانع و برتری در کارشان طراحی
شده بود .امروزه اما بسیاری از رهبران شناخته شده و تأثیرگذار مانند
«بیل گیتس» همواره اظهار داشتهاند که برای پیشرفت در کارشان از
کوچها استفاده میکنند! همه افرادی که قصد خلق نتایجی ماندگار
در کسبوکار و زندگی شخصی خود را دارند ،میتوانند از خدمات
یک کوچ استفاده نمایند .بنیانگذار یکی از شرکتهای بزرگ دنیا در
خاطرات خود درباره کوچینگ میگوید« :زمانی که در حال ساخت
اولین شرکتم بودم ،متوجه شدم که بزرگترین محدودیت در رشد
شرکتم ،رشد شخصی من بهعنوان پایهگذار و مدیرعامل است؛ بنابراین،
یک کوچ استخدام کردم .طی ماهها ،ده کوچ مرا برای توسعه برنامههای
استراتژیک ،حیات بخشیدن به ارزشهای شرکت و کار از طریق
موقعیتهای بین فردیِ پراسترس یاری کردند».
کوچینگ توسعه فردی
درمجموع ،کوچینگ به افراد کمک میکند تا روی چیزی که برای
آنها اهمیت بیشتری دارد ،تمرکز کنند .مسئولیت کوچ این است که
همراستا با آنچه فرد میخواهد ،به اکتشاف و شفافسازی بپردازد،
شخص را به سمت کشف خود سوق دهد ،راهحلها و استراتژیهای
«خو ِد فرد» را استخراج کند و مسئولیتپذیری و پاسخگویی او را حفظ
نماید .در حال حاضر ،کوچینگ از کارآمدترین روشهای توسعه افراد و
یک رویکرد قدرتمند در مدیریت عملکرد محسوب میشود و یک روش
متمرکز و فردبهفرد است که در هر ساعت و هر روز قابلاجرا است.
کوچینگ و روانشناسی بشردوستانه
تجسم مدرن کوچینگ را میتوان با ریشههای قدیم آن در جنبش بالقوه
انسانی دهه  ،1960یک دهه کاوش در رشد و پیشرفت انسان ،دنبال
کرد .دو روانشناس برجسته ،ابراهیم ماسلو و کارل راجرز قهرمان بالقوه
انسانی و شخصیتهای برجسته در زمینه روانشناسی انسانی بودند .این
جنبش دیدگاه خوشبینانهای از طبیعت انسان را برای دستیابی به
تواناییهای کامل افراد ترویج میکند .در نتیجه ،این جنبش به کارگران
توصیه میکرد که به جای تمرکز کامل روی پیشرفت عملکرد ،برخورد
مناسب با افراد را اساس کار خود قرار دهند.
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سیستم استریل تجهیزات پزشکی و البسه

برندسازی شخصی

بیمارستانی بهصورت پرتابل قابل حمل و
جابجایی با ظرفیتهای مختلف

سیستم استریل یک و نیم متر مکعبی

 سیسـتم یـک و نیم متـر مکعب با ظرفیت حـدود دوازده کارتندر هر شیفت
 ظرفیت تعداد  ۳۶کارتن در هر شبانه روز میـزان گاز مصرفـی جهـت اسـتریل یک و نیم متـر مکعب برابریک کیلـو گرم بـه ازای دوازده کارتن
 هزینـه گاز جهـت هـر کارتـن در ایـن سیسـتم حـدود دو هزارتومان اسـت
 شرایط فروش اقساط پنج ماهه بدون بهره مدت زمان تحویل دستگاه سه ماههتلفن65612448 - 65612447 – 65611248 – 65611247 :

www.niamsh.com

متن زیر توسط آقای مسعود عباسی مقدم
مؤلف ،مدرس و مشاور برندسازی شخصی
برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

امروزه در بسیاری از موارد ،نام صاحبان کسب وکارها بهاندازهای بزرگ
میشوند که شانهبهشانه با نام شرکت و محصول ،در جهت رشد و توسعه
آن مجموعه سهیم هستند .مث ً
ال شما همیشه نام استیو جابز و شرکت
اپل را با یکدیگر و بیل گیتس و شرکت مایکروسافت را همراه با هم
شنیدهاید .این همانقدرتی است که نام شما هم میتواند داشته باشد،
البته اگر شما هم دانش برندسازی شخصی را داشته باشید .برندسازی
شخصی فرایندی است که توسط آن ،افراد و تخصص آنها بهمانند
برندهای تجاری ،متمایز میشوند .در واقع میتوان گفت که برند شخصی
تصویری است که افراد جامعه پس از شنیدن نام شما ،آن را در ذهن
خود پدیدار میکنند .برایان تریسی ،معتقد است همانطور که یک برند
تجاری ،میتواند موفقیت شما را در رقابت با رقبای شما تضمین نماید،
یک برند شخصی هم میتواند موفقیت شما را در حوزه شغلی و کاری
تضمین کند .برندسازی شخصی یعنی کنترل شهرت شما توسط خود
شما .بسیاری از افراد گمان میکنند که برندسازی شخصی برای افراد
سرشناس کاربرد دارد ،درحالیکه همه اشخاص دارای برند شخصی
هستند .برند شخصی هر فرد با تولد او شکل میگیرد اما پس از مرگ او
هم ممکن است به حیات خود ادامه دهد .مهمترین اشخاصی که نیازمند
ایجاد برند شخصی میباشند عبارتاند از مدیران ،وکال و حقوقدانها،
هنرمندان ،بازیگران ،پزشکان ،فعاالن سیاسی ،روزنامهنگاران ،مشاوران
خانواده ،مشاوران کسبوکار ،مؤلفان ،مدرسان ،آرایشگرها ،ورزشکاران،
مربیان ورزشی ،مهندسان ،معماران ،طراحان دکوراسیون ،کارآفرینان،
آزاد کارها ،پیمانکاران ،طراحان گرافیک ،طراحان لباس و سخنرانان
حرفهای .مردم همیشه شهرت و تواناییهای شما را ارزیابی کرده و
سپس تصمیم میگیرند که آیا با شما شراکت و تجارت کرده و یا شما
را استخدام کنند یا خیر؛ بنابراین میبینید که برندسازی شخصی شما
موضوع جدیدی نیست و همواره همراه شما بوده است .باور کنید یا نه،
شما همین حاال هم یک برند شخصی دارید .دیگران همین حاال هم از
شما شناختی در ذهن دارند ،حتی اگر این شناخت تنها این باشد که
بگویند این فرد ،فقط یک وکیل یا طراح ساده است .این همان برندی
است که کام ً
ال تصادفی و ناخودآگاه آن را ساختهاید ،ولی میتوانید
از همین حاال کنترل هوشمندانهای بر آن داشته باشید .برند فردی،
قدرتمندترین ابزار برای ایجاد یک تجربه چند میلیارد تومانی است که
تاکنون هیچ جا توصیه نشده است .فراموش نکنید که اگر ساخت برند
شخصی خود را انجام ندهید ،دیگران آن را برای شما خواهند ساخت،
منتها به شکلی که برای آنها مفید باشد ،نه برای شما .برای برندسازی
شخصی تا ابد فرصت برنامهریزی ندارید .اقدام کنید ،حتی اگر کوچک
باشد .مهم این است هرچه زودتر شروع کنید .امروز بهترین روز برای
آغاز توسعه برند شخصی شما است.

www.moqaddam.com

فصلنامه نیامش -شماره 20

17

ارزشها و فرهنگ سازمانی نیامش

مشـتری گرایی :گـوش دادن و پاسـخ دادن به مشـتری  /ارتباط
شـفاف دوسـویه  /تسـهیل کار و تحـول بـه موقع  /ارائـه محصول و
خدمـت رقابتی
نظـم و انضبـاط :توجه بـه جزئیـات  /تعهد کـردن و اجـرا کردن/
محیـط کار ایمـن و تمیز و با آراسـتگی /آراسـتگی شـخصی
کیفیـت :یادگیـری ،توسـعه و بهبـود مسـتمر ،نـوآوری /کارهـای
درسـت را درسـت انجام دادن  /دسـت یابـی به باالترین اسـتاندارد
و کیفیت
خطرپذیری (ریسـک) :تقویـت تفکر خالق /درگیـری باچالشها
و تغییـرات  /گـوش دادن بـه ایدههـا  /یادگیـری از موفقیتهـا و
شکسـتها  /تشـویق خطرپذیـری بـرای رسـیدن به هدف

طراحی پروژههای کلین روم
طراحـی در صنایـع مختلـف عمومـاً بـا طراحـی مفهومـی آغـاز
میشـود کـه در برگیرنـده نیازهـای اولیـه پـروژه ،اسـتانداردها،
جریانهـای اولیـه مـواد و پرسـنل ،دسترسـیها ،اقلیـم و غیـره
میباشـد .در ایـن مرحلـه نقشـههای جریانهـای (فلـو) متعـدد
ماننـد مواد اولیـه ،ثانویه ،محصول ،جریان ورود و خروج پرسـنل،
کالسبنـدی فضاهـا مطابق بـا اسـتانداردهای جیام پی ،فشـار و
رطوبـت هـر یـک از فضاهـا و غیـره تهیـه میشـوند .در مرحلـه
مفهومـی بـرای هر یـک از فضاها یـک فرم اطالعـات فضایی تهیه
میگـردد کـه شـامل کلیه اطالعـات معمـاری ،مکانیکـی و برقی
آن فضاهـا اسـت .در مرحلـه بعدی طراحی فاز یـک آغاز میگردد
کـه ایـن مرحلـه برای طراحـی فاز دو یـا اجرایی پـروژه مورد نظر
برنامـه ریزیهـای اولیه صـورت میپذیرد .در مرحلـه طراحی فاز
یـک نقشـههای اولیه معمـاری ،مکانیکـی و برقی تهیه میشـوند
و بـه تأییـد کارفرمـا پروژه میرسـند .در مرحله فاز دو نقشـههای
اجرایـی دقیقـاً بـر اسـاس نیازهـای پـروژه و مطابق اسـتانداردها
تهیـه میشـوند و نقشـهها جهـت اجرا بـه پیمانکار پروژه سـپرده
میشـوند .در جریـان انجـام طراحیهـا از نرمافزارهای مهندسـی
متعـددی کمـک گرفتـه میشـود .ایـن نرمافزارهـا عمدتاً شـامل

نـرم افزارهـای مهندسـی میباشـند .شـرکت نیامـش با اسـتفاده
از نیروهـای کارآزمـوده در زمینـه اجـرای اتـاق تمیـز تـوان انجام
پروژههـای ایـن صنعـت را دارا میباشـد .ایـن نیروهـا در جریـان
پروژههـای متوالـی آموزشهـای اجرایـی الزم را سـپری کردهانـد
و ایـن امـر باعـث افزایـش راندمـان و سـرعت و کیفیـت نهایـی
پروژههـا میگـردد .در اجـرای پروژههـای اتـاق تمیـز مولفههـای
مختلـف و تاثیرگـذاری وجـود دارنـد کـه میتواننـد در پایـان
پـروژه رضایـت کارفرمـا از انجـام پـروژه را تضمین کنند .سـرعت
اجـرا ،کیفیـت مناسـب و قیمت مناسـب مهمترین مـوارد اجرای
پروژههـای نیامـش اسـت .رعایـت کیفیـت مناسـب و الزامـات
جـیام پـی جـزء الینفـک پروژههـای شـرکت نیامـش میباشـد.
مـا بـه شـما پیشـنهاد میدهیـم تـا پروژههـای خـود را بصـورت
کلیـد در دسـت انجـام بدهید ،کـه در این صورت شـامل طراحی،
سـاخت ،نصـب ،تأمیـن تجهیـزات ،هواسـاز و سیسـتم کنتـرل و
غیـره براسـاس الزامـات و اسـتانداردهای اتـاق تمیـز میباشـد .از
مزایـای ایـن روش آن اسـت که سـرعت اجـرای پـروژه را افزایش
میدهـد و مسـولیت کامـل پـروژه بـه مجـری واگذار میشـود.
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مهندسی پزشکی

ﻣﻄﻠﺐ زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ درﯾﺎ آﻗﺎﻣﻼﯾﻰ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه در رﺷﺘﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺑﺮاى ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎﻣﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

یکی از تخصصهای فرعی که در حال حاضر متقاضیان زیادی دارد و
پذیرش آن در دانشگاهها نیز باال رفته است .این رشته نقش به سزایی در
توسعهی دستگاههای پزشکی و ساخت راه حلهای زیست شناختی از
طریق تکنولوژی ،متمرکز شده است .مهندسان این حیطه میتوانند در
بیمارستانها ،شرکتهای توزیع کننده ،شرکتهای مشاوره و مهندسی
در امر ساخت بیمارستان یا شرکتهای تولید و تأمین تجهیزات پزشکی
عمل گرا باشند .شیوع  Covid19در سال  2020باعث ایجاد تقاضای
بیشتر در بازار کار برای مهندسان پزشک شده است حقوق و تقاضای
مهندسی پزشکی به طور معمول وقتی افزایش مییابد که تقاضا بیشتر
و عرضه کمتری داشته باشد .بنابراین هنگام مذاکره در مورد حقوق و
مزایا ورودی خود این را در نظر بگیرید.
مهندسی پزشکی و بازار کار :مهندسی پزشکی در واقع علم مهندسی
در راستای اهداف درمانی و پزشکی است که تا اینجا بسیار مؤثر و
قدرتمند بوده است .اما به تازگی به دلیل شرایط تغییر یافته کنکور،
ورود به این رشته بسیار آسان شده است .و در واقع همه در انتظار شغل
و درآمد باالیی هستند .اگر صادقانه بخواهیم در مورد بازار کار صحبت
کنیم این است که اگر خالقیت و پشتکار ندارید و یا به دنبال شغلی
بی دردسر هستید ،قطعاً بازار کار این رشته برایتان مضر است .گرچه
در حال حاضر متاسفانه بازار کار زیاد مطلوبی ندارد .به طور مفصل در
مورد شرایط کاری این رشته و موقعیتهای که میتوان داشت ،در ادامه
صحبت میکنیم:
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مسئول فنی یا ناظر فنی شرکتهای تجهیزات پزشکی :قطعاً اولین
موقعیت کاری این است که بهعنوان مسئول فنی یا ناظر تولید در
یک شرکت انتخاب شویم .متاسفانه اکثر شرکتها در حال حاضر فقط
مدرک را میخواهند وحقوقی معادل  400الی  600هزار تومان به آن
اختصاص داده میشود .گرچه این پروسه همه گیر شده است ولی
کام ً
ال غیرقانونی است و مسئول فنی باید حضور داشته باشد .اگر شما
مدرک کارشناسی را داشته باشید و تمایل به کار در شرکتی تحت
عنوان شغلی باال را داشته باشید و حتی مدرک آن را نگرفته باشید،
میتوانید با مدرک کارشناسی اقدام کنید و  6ماه فرصت دارید که
دوره مربوطه را طی کنید در حال حاضر این دورهها توسط انجمن
متخصصین تجهیزات پزشکی به آدرس اینترنتی  imedff.irمیباشد و
کالسها به صورت آنالین میباشد.
کارشناس فروش :بدون شک صنعت تجهیزات پزشکی ،یکی از سود
آور ترین صنایع جهان است و البته به دلیل خاص بودن این رشته
و ارتباط مستقیم با سالمت بسیار حائز اهمیت است .در واقع شغل
اصلی دانشجویان مهندسی پزشکی بعد از فارغ التحصیلی است .گرچه
دوستانی هستند که اص ً
ال تمایل نداشته و حتی ترجیح میدهند کار
نامرتبط با رشته تحصیلیشان انجام دهند ،یا کار فروش انجام دهند.
در واقع ما زمانی در کار فروش قدرتمند هستیم که فروش تخصصی
داشته باشیم ،بطور مثال فقط در حوزه دستگاههای سونوگرافی ،قطعاً
باید اطالعات مهندسی ما در زمینه این دستگاه باال باشد تابتوانیم به
خوبی ارائه محصول کنیم و ناگفته نماند کار فروش از حیطههای شغلی
پردرآمد در حوزه مهندسی پزشکی است .چه بسا فردی که در حیطه
فروش مواد مصرفی ،تجهیزات و غیره کار میکند بعدا ً بتواند به تنهایی
توزیع کننده قدرتمندی در شهر خود باشد و نمایندگی محصوالت
خاص را انحصاری بگیرد و یا کارشناسی فنی و نماینده خدمات پس از
فروش دستگاه و برند خاص در شهر خود باشد.

کارشناس کنترل کیفی :تمامی تجهیزات پزشکی مخصوصاً سرمایهای
باید هر سال به طور متناوب دارای شرکتهای تأیید شده توسط
ادارهکل ،کنترل کیفی شوند و تمامی پارامترهای توسط دستگاههای
مرجع بررسی شود .اگر بر روی دستگاه برچسب سبز زده شود ،دستگاه
سالم است و تا تاریخ صادر شده بر روی برچسب از لحاظ کنترل کیفی
نیاز به بررسی ندارد .اگر برچسب زرد زده شود ،دستگاه مشروط است
و اگر برچسب قرمز زده شود دستگاه مردود و غیرقابل استفاده تا زمان
رفع نقص میباشد.
کارشناس کالیبراسیون و ( PMمشاغل بیمارستانی) :این سمت شغلی
در مراکز درمانی و کلینیکهای بزرگ میباشد .روند کار به این صورت
است که کارشناس مهندسی پزشکی موظف است طبق یک برنامه زمانی
مشخص و به صورت دورهای تمام تجهیزات را چک کند .برای انجام این
روند هر دستگاه چک لیست مخصوص به خود دارد .در واقع مواردی
مانند :محل قرار گیری صحیح دستگاه ،تنظیمات ،بهداشت دستگاه و
غیره توسط کارشناس کالیبراسیون و  PMدر دورههای زمانی خاص
چک میشود و برای دستگاههای مانند الکتروشوک ،الکتروکاردیوگراف،
سیموالتور های مخصوص را دارند که روند بررسی دستگاه را با دقت
و صحت زیادی انجام میدهند .کارشناس کالیبراسیون و  PMموظف
است در زمان کنترل کیفی دستگاهها توسط شرکتهای دعوت شده
به مرکز ،نظارت کامل بر روند انجام کار آنها داشته باشد .بنابراین
نگهداری پیشگیرانه ( )Preventive Maintenancکه به اختصار PM
نام دارد به مجموعه عملیات و بازرسیهایی گفته میشود که برای
جلوگیری از خرابی ناگهانی و افزایش عمر مفید دستگاه به صورت
دورهای صورت میپذیرد .همان طور که گفه شد برنامه ریزی و تهیه
چک لیستهای الزم و مربوط به هر دستگاه با توجه به توصیهها و نکات
اعالم شده از سوی تولید کننده برای بازدیدهای دورهای  PMانجام
میگیرد .از طرفی بررسی صحت عملکرد و دقت پارامترهای خروجی
تجهیزات در تشخیص و عملیات درمانی کادر پزشکی نقش تعیین
کنندهای دارد .برای اطمینان از عملکرد تجهیزات و کالیبره نمودن
آنها ،میبایست آزمونهایی به شکل دورهای و با استفاده از ابزارهای ویژه
کالیبراسیون ،همانطور که گفته شد ،بررسی شود و خطاهای موجود
تصحیح گردد.
آموزش کاربری دستگاهها :در هر بیمارستان یک کارشناس جهت انجام
کارهای آموزشی مربوط به تجهیزات پزشکی حضور دارد که در زمان
راه اندازی دستگاههای جدید حضور این فرد متخصص واجب است.
توانایی استفاده صحیح و کاربردی ،بهره گیری و بکارگیری از تمامی
قابلیتهای تجهیزات و وسایل پزشکی ،جلوگیری از کاربری نادرست و
خطرات آنها ،رعایت اصول نگهداری روزانه در زمان استفاده از دستگاه
جهت افزایش طول عمر مفید تجهیزات و تهیه گزارشهای مربوطه،
منوط به آموزش کامل و صحیح کاربران و نیز پاسخگویی مداوم به
تمامی سؤاالت و ابهامات آنها میباشد .همچنین این آموزشها موجب
کاهش افت عملکرد واحدهای مرکز درمانی در هنگام جابجایی پرسنل
با نظرات جدید میگردد.
تأمین ایمنی بیماران و پرسنل :تمامی تجهیزات پزشکی که در روند
درمان و تشخیص بیمار به کار میروند در ارتباط مستقیم با بیمار و
پرسنل بوده و میبایست اقدامات تامینی جهت حفاظت افراد از عوارض
مربوط همچنین هنگام خرابی نظیر تشعشعات ،جریانهای نشتی،
ضربات ،آتش سوزی و غیره در برابر روشهای استاندارد و توصیه شده
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بعمل آید .به طور مثال بررسی اتاقهای رادیولوژی و میزان حفاظت
آنها در برابر نفوذ و نشتی اشعه به بیرون ،استفاده از لباس سربی برای
بیمار در زمان عکس برداری ،چک کردن چاه ارت بیمارستان و نظارت
کامل بر برق اضطراری بیمارستان از الزامات میباشد.
کارشناس نصب و تعمیر تجهیزات پزشکی :نظارت بر تحول و نصب و راه
اندازی صحیح تجهیزات و لوازم ،قرار دادهای خدمات پس از فروش در
دستور کار قرار دادن و پیگیری تعمیرات ،فاکتورهای مربوط به تعمیرات
توسط شرکتها ،مراحل و کیفیت چگونگی تعمیر ،که عمدتاً از سوی
شرکتها و نمایندگیهای مجاز صورت میپذیرد به منظور کاهش زمان
از رده خارج شدن دستگاه دستگاه و کاهش هزینه تعمیرات و عدم نیاز
به دوباره کاری میبایست انجام شود .واما نکته خیلی مهمی که باید
در نظر گرفته شود با توجه به تنوع و پیچیدگی و عمدتاً دستگاههای
غیر ایرانی که در حوزههای مختلف درمان بکار گرفته میشود .و از آنجا
که امر تعمیر عالوه بر تخصص ،نیازمند آموزش و داشتن ابزار الزم و
قطعات یدکی خاص منحصر بفرد همان دستگاه میباشد و نیز بعضاً
بهانه جویی برای شرکتها جهت رفع مسئولیت تعمیرات و یا بزرگ
نمایی مشکالت و در نتیجه افزایش هزینههای تعمیراتی ،اکیدا ً توصیه
میشود اقدام مستقیم از سوی کارشناس واحد مهندسی پزشکی جهت
تعمیر دستگاههایی که نمایندگی و کارشناس فنی دارند صورت نگیرد
و تعمیر جز در موارد خاص و جزئی و دستگاههای ساده باشد .به طور
کلی میتوان گفت تعمیر تجهیزات بهصورت آزاد بازار کار خوبی ندارد
و همچنین مسئولیت سنگینی است.
نظارت بر انبار طبی و انبار اسقاط :اگرچه به اشتباه در اکثر مراکز ،عهده
دار این مسئولیت ،انبار دار است .درواقع باید حداقل زیر نظر واحد
مهندسی پزشکی باشد .به همان مقدار که تجهیزات و لوازم پزشکی در
تشخیص و درمان اهمیت و حساسیت دارند ،رعایت شرایط نگهداری
و انبار تجهیزات و لوازم پزشکی و قطعات آنها نیز حائز اهمیت است .و
از طرفی برنامه ریزی مدون جهت تأمین قطعات و لوازم پزشکی مورد
مصرف در بیمارستان کام ً
ال ملموس و حائز اهمیت است .همچنین
نظارت بر نحوه اعالم اسقاطی تجهیزات درمانی ،بکارگیری قطعات سالم
موجود در دستگاههای اسقاطی جهت راه اندازی سایر دستگاهها و نیز
در صورت امکان تعمیر و راه اندازی دستگاههایی که به غلط اسقاط
اعالم شدهاند ،نقش بسزایی در کاهش هزینههای مرکز درمانی میتواند
داشته باشد .از طرفی کارشناس اسقاط تجهیزات کار بسیار مهمی
است .گاهی نگهداری و تعمیر مجدد دستگاه مقرون به صرفه نیست
و بهتر است که با کارشناسی صحیح و به موقع اسقاط و از رده خارج
شود.
اقتصاد سنجی و کارشناسی خرید تجهیزات مصرفی مربوطه :قطعاً
حضور کارشناس تجهیزات پزشکی در کمیته خرید بیمارستان بسیار
حائز اهمیت است .برای خرید هر تجهیز و موارد مربوطه باید تمام
نیازهای مرکز درمانی براساس موقعیت جغرافیایی و نوع مراجعین و
انتظارات کادر پزشکی در نظر گرفته شود .موارد الزم برای سرویس
و نگهداری و آیا خدمات پس از فروش در داخل ایران و مخصوصاً با
توجه به شرایط سیاسی دارد یا نه؟ تدوین جدول مقایسهای ،و بررسی
محصوالت و همچنین آنالیزصحت وسقم ادعاهای مطروحه از سوی
فروشنده دستگاه و درنهایت استعالم قیمت و بررسی محصوالت
مشابه.
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کاربرد شخصیت شناسی در
کسبوکار حوزه صنعت سالمت

مطلب زیر توسط آقای دکتر داریوش سنقری استاد شخصیتشناسی
برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.
در ادامه مباحث قبلی که در ارتباط با مفاهیم اولیه شخصیت
شناسی در کسب و کار حوزه صنعت سالمت مباحثی را خدمت
شما عزیزان به رشته تحریر درآورده بودم در این مقاله میخواهم
بر روی کاربردهای شخصیت شناسی در این صنعت مباحثی
را خدمت شما عزیزان ارائه دهم .یکی از پرکاربردترین مباحث
در شخصیت شناسی بحث استخدام و جذب نیروی انسانی
در سازمان میباشد ،مث ً
ال ما می دانیم که تیپهای شخصیتی
 ISTJ,ESTJ,INTP,INTJ, ENTJاز بین  16تیپ شخصیتی برای
شغل مهندسی پزشکی مناسبتر از باقی تیپهای شخصیتی
هستند البته نکته مهم این است که قرار نیست ما بگوئیم مث ً
ال
یک فرد با تیپ شخصیتی  ENFPیا  ESFJبه هیچ عنوان بدرد
شغل مهندسی پزشکی نمیخورد بلکه میتوانیم بگوییم شخصی
که تیپ شخصیتی  ENFPدارد در مباحث مربوط به مطبوعات
و تبلیغات حوزه تجهیزات پزشکی از کار فنی تجهیزات پزشکی
احتمال موفقیت بیشتری دارد .نگاه ما در روانشناسی شخصیت
نسبی است نه مطلق ما می گوییم همه افراد میتوانند هر شغلی
را داشته باشند اما بعضی از افراد با یک ویژگی شخصیتی احتماالً
موفقیت بیشتری در آن شغل کسب میکنند .مث ً
ال افراد برونگرا در
مشاغلی که نیازمند به ارتباطات اجتماعی زیاد و طوالنی ،نیاز به
مذاکرات با قدرت چانه زنی باال ،پروژههای کوتاه و متوسط فروش
محصوالت یا خدمات از افراد درونگرا موفقتر هستند درحالیکه
افراد درونگرا در مشاغل در رابطه با تحقیق و توسعه ،تعمیرات و
خدمات بعد ازفروش محصوالت ،طراحی و ساخت دستگاه از افراد
برونگرا موفقتر هستند .در ارتباط با یکی از مشاغل پرکاربرد در
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حوزه صنعت تجهیزات پزشکی ،دارو و بهداشتی آرایشی یکی از
مشاغل شغل بازاریابی و فروش است که در بعضی سازمانها این
دو شغل در هم ادغام و افراد کارشناس فروش و بازاریابی هستند
و در برخی سازمانها این دو شغل کام ً
ال زا هم جدا و بطور مجزا
عمل میکنند .برای استخدام و جذب فروشنده که در حقیقت
شغل کارشناس فروش میشود دو تیپ شخصیتی ENFJ, ESFJ
از سایر تیپهای شخصیتی موفقتر هستند درحالیکه برای شغل
مارکتینگ یا بازاریابی تیپهای دیگری میتوانند موفقتر عمل کنند
مانند تیپ شخصیتی  INTJ,ENTJعلت این امر این است که ما در
ارتباط با فروش کاال یا خدمت نیاز به برقراری ارتباطات اجتماعی
بیشتر داریم که در اینجا بحث برونگرایی و احساساتی بودن و
قضاوتگرایی بسیار اهمیت دارد درحالیکه در شغل بازاریابی یا
مارکتینگ ما نیازمند قدرت تفکر و قضاوتگرایی باال هستیم و
درونگرایی یا برونگرایی چندان نقش مهمی برای ما ندارد .یکی
دیگر از کاربردهای مهم شخصیت شناسی در سازمانهای صنعت
سالمت استفاده از این مدلها در تحلیل رفتار مشتری است ما با
دانستن تیپ شخصیتی مخاطب روشهای هوشمندانه و بهتری
برای ارائه محصوالت یا خدمات خود به مخاطب داریم مث ً
ال اگر
من بدانم که پزشک یا مسئول داروخانه یا تجهیزات بیمارستان
فردی درونگراست بجای تماس تلفنی و صحبت طوالنی با این فرد
از پیام صوتی در محیطهای شبکههای اجتماعی استفاده میکنم
چون احتمال موفقیت بیشتر است ما می دانیم که افراد درونگرا
تمایل زیادی به صحبت با تلفن ندارند و ترجیح میدهند شما
پیغام خود را از طریق پیامک یا فایل صوتی برای ایشان ارسال
کنید تا زمان کافی برای فکر کردن و جوابگوی شما بودن را
داشته باشد .اگر من بدانم مخاطب محصول یا خدمت من فردی
شهودی است تمرکز خود را بر روی صحبت از کلیات و کاربردهای
محصول یا خدمت میکنم درحالیکه اگر آن فرد حسی بود من
روی ویژگیهای جزیی محصول و تهیه جدول مقایسهای باید
تمرکز بیشتری میداشتم .یا مث ً
ال اگر فردی منطقی است باید بر
اساس سود و زیان و زمان برگشت سرمایه با آن فرد صحبت کنم و
تالش کنم بر آن اساس وی را قانع به خرید محصول خودم بنمایم
درحالیکه برای ایجاد شانس فروش برروی یک فرد احساساتی
باید عواطف و احساسات خریدار تحریک شود و فرد احساس
خوبی از فرآیند خرید داشته باشد .در نهایت باید بیاد داشته باشم
اگر مخاطب من یک پزشک قضاوتگرا است که به زمان مالقات
حساسیت ویژه دارد باید برای ویزیت حضوری حداقل بین  15تا
 20دقیقه زودتر از زمان قرار به مرکز ایشان مراجعه کنم چون
ممکن است حتی  2دقیقه تأخیر باعث گردد این مشتری عزیز من
را به مرکز یا مطب خود راه ندهد.
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شرکت نیامش

شـرکت نیامـش طـراح وسـازنده کارخانههـای تجهیـزات پزشـکی ،کلیـن روم ،ماشـین آالت ،تجهیزات صنعت سلامت ،تحقیق ،مشـاوره
واجـرا کلیـه خدمـات مـورد نیـاز این صنعت میباشـد از ابتدا تـا ایجاد کارخانههای تجهیزات پزشـکی آماده بهره وری را شـامل میشـود.
باتوجـه بـه برنامـه تحـول براسـاس مـدل تعالـی سـازمان و رویکـرد نویـن بـه بازارهـای نوظهـور ،سیسـتمهای تولیـدی ناب در سـاختار
تولیـد ،کلیـه فعالیتهـای سـازمان نیامـش بررسـی ،پایـش و تجزیه و تحلیل شـده که بهعنـوان ورودی جهـت بهبود کارایی سیسـتم به
کار گرفتـه میشـود.
ایدههـای رسـیده چـه از طـرف مشـتریان و چـه از طـرف ما جهت سـرمایه گـذاری منجر به ایجـاد کارخانـه و در نهایت به سـود و ثروت
تبدیـل خواهـد گردیـد .این چرخه بوسـیله کارشناسـان با دقت باال بررسـی میشـود.

اجرای

پروژههای پزشکی
بهصورت صفرتا صد

شـرکت مهندسـی نیامـش در پروژههـای بینالمللـی در زمینههـای
پزشـکی بهصورت طراحـی ،پیمانکاری و مشـاورهای فعالیت میکند.
شـرکت نیامش باسـابقه و تجربه طوالنی و درخشـان مهندسـی قادر
بـه طراحـی ،تهیه ،نصـب و تعیین صالحیت دسـتگاهها بـرای تولید
محصـوالت پزشـکی میباشـد .ایـن شـرکت بهعنـوان پیمـانکار
اصلـی قـادر به تحویـل تجهیـزات در کمترین زمـان ،بهترین قیمت
و بـا باالتریـن کیفیـت جهانـی بـر اسـاس اسـتانداردهای بینالمللی
ذیـل ،بـه مشـتریان خـود میباشـد :نحـوه تولیـد بـر اسـاس سـی
جـیام پـی ( ،)GMPجـی آل پـی ( ،)GLPگامـپ ( ،)GAMPدبلیـو
ایـچ او ( ،)WHOایزو
پروسـه طراحی ،سـاخت ،تحویل دسـتگاهها ،تجهیز آزمایشـگاههای
متفـاوت و احـداث کارخانـه توسـط نیامش این امکان را به مشـتری
میدهـد کـه محصـوالت پزشـکی تولیـدی خـود را بـر اسـاس
اسـتانداردهای اروپایـی ) ای پـی ( ،انگلیسـی) بی پـی (و آمریکایی)
یـو اس پـی) تولیـد کننـد .تجهیـزات فنی تحویل دادهشـده توسـط
نیامـش توانایـی تولیـد محصوالت متنـوع زیـر رادارند:
محصوالت دارویی :سافت سرم ،مایع تزریقی ،سرنگ پرشده
محصـوالت پزشـکی :سـرنگهای اسـتریل یکبارمصـرف ) دوتکه یا
سـهتکه( ،البسـههای بیمارسـتانی و شـان های جراحی ،نخ جراحی،
لولههـای آزمایشـگاهی تحـت خلأ ،کیسـه ادرار ،کیسـه خـون،
لولههـای خرطومی بیهوشـی ،الریژل ماسـک ،ماسـکهای تنفسـی،
لولههـای تراشـه ،انـواع سـوند نالتـون ،نازوگاسـتریک ،فیدینـگ،
لولههـای ساکشـن ،زیرانـداز جـاذب ،پانسـمانهای بیولوژیـک،
پانچهـای بیوبسـی ،آمالـگام دندانپزشـکی ،ظـروف ساکشـن ،سـت
سـرم و میکروسـت ،چسـت الکترود ،اسـپکلوم ،سـه راهـی آنژوکت،
صفر بند آنژوکت ،اسـکالپ وین ،دسـتکش جراحی ،سـت پانسـمان،
خـط کش سـی وی پـی ،هموواک ،درن تیوب ،سـت ارولوژی ،سـت
پانسـمان و انـواع محصـوالت یکبارمصـرف پزشـکی
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بازاریابی محتوایی چیست
و چرا برای کسب و کار ما
اهمیت دارد؟
متـن زیـر توسـط آقـای محمـد مهاجـر
استراتژیسـت محتـوا بـرای فصلنامـه نیامـش
تهیـه شـده اسـت.

بازاریابـی محتوایـی ،بازاریابـی محتـوا و یـا تولیـد محتـوا از کلماتی
هسـتند کـه احتمـاالً زیـاد بـه گـوش شـما خوردهانـد .امـا مطمئناً
سـؤاالت بسـیار زیـادی را در ذهـن شـما ایجـاد کردهانـد .هـر کدام
از آنهـا دقیقـاً چـه معنایـی دارند؟ آیا هم معنی هسـتند یـا تفاوت
دارنـد؟ بازاریابـی محتوایـی بـرای چـه نوع کسـب و کاری مناسـب
ً
اصلا تولیـد محتوا چـه تاثیری بر کسـب و کار مـا خواهد
اسـت؟ و
داشت؟
پیـش از اینکـه تصمیـم بگیرید برای کسـب و کار خـود از بازاریابی
محتوایـی اسـتفاده کنیـد یـا نـه ،بایـد حتماً پاسـخ این سـؤاالت را
بدانیـد .بـه همیـن دلیـل سـعی کـردم در اولیـن مقالـه از دربـاره
کلیـات بازاریابـی محتوایـی توضیحاتـی بدهـم تـا به سـؤاالت شـما
پاسـخ بدهم.
محتـوا چیسـت؟ شـاید اولیـن سـوالی کـه بایـد بـه آن پاسـخ داد
اینسـت کـه اصـوالً محتـوا ( )Contentچیسـت؟ تمـام مـا روزانـه با
تعـداد زیـادی محتـوا سـروکار داریـم و اسـتفاده نکـردن از محتـوا
ً
عملا غیرممکـن اسـت .محتواهـا سـؤاالت مـا را پاسـخ میدهنـد و
باعـث افزایـش اطالعـات مـا میشـوند ،بـه مـا در تصمیـم گیـری
کمـک میکننـد ،باعـث سـرگرمی مـا میشـوند .راهنمـای سـفر به
اسـتانبول ،ویدئـوی آمـوزش پخـت یک غذای فرانسـوی ،پادکسـت
خبـری ،پسـت تلگرام ،اسـتوری اینسـتاگرام ،همین مقالـهای که در
حـال مطالعـه هسـتید تنهـا نمونههایـی از انـواع محتوا هسـتند .اما
از دیـدگاه متخصصـان بازاریابـی و مدیران کسـب و کار ،محتوا قلب
تپنـده بخـش بازاریابـی کسـب و کار شـما اسـت .محتـوا به کسـب
و کار شـما کمـک میکنـد مخاطبـان هـدف را بـه سـایتتان جذب
کـرده ،مشـارکت آنهـا را افزایش دهیـد و آنها را به مشـتریان واقعی
تبدیـل کنیـد و در نهایـت درآمدتـان افزایـش پیـدا کند.
«محتـوا تنهـا اینفوگرافیکهـا ،ویدئوهـا و آن چیـزی نیسـت که ما
در وبسـایت مینویسـیم تـا رتبـه باالتـری در گوگل داشـته باشـید،
در واقـع محتـوا هـر چیـزی اسـت که پیـام کسـب و کار شـما را به
مخاطـب منتقـل میکنـد ».ایـان لـوری ( ،)Ian Lourieمدیرعامـل
آژانـس دیجیتـال مارکتینگ پورتنـت ()Portent
در واقـع میتـوان گفـت کـه محتـوا ،آجرهـای عمـارت بازاریابـی
محتـوا هسـتند .حـاال که با مفهوم محتوا آشـنا شـدیم ،بایـد بدانیم
تولیـد محتوا چیسـت؟
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تولیـد محتـوا :تولیـد محتـوا فرآینـد پیـدا کـردن ایدههـا و
موضوعـات جـذاب بـر اسـاس اسـتراتژیهای کسـب و کار بـرای
مخاطبـان هـدف ،سـاخت محتـوای متنـی ،صوتـی و یـا تصویـری
دربـاره آن موضوعـات و انتشـار آنهـا در فرمتهـا و پلتفرمهـای
مختلـف بـرای مخاطبان اسـت .همانطور کـه گفتیم محتـوای تولید
شـده میتوانـد فرمتهـای مختلفی داشـته باشـد و بـه همین دلیل
تولیـد آن همیشـه سـاده نیسـت و پیچیدگیهـای مختـص به خود
را دارد .مراحـل تولیـد محتـوا بـه طـور کلـی عبارتنـد از :تعییـن
اهـداف ،ایجاد پرسـونای مخاطبان هـدف ،ایده یابـی ،انتخاب فرمت
مناسـب ،تولیـد ،انتشـار و ترویـج آن در بیـن مخاطبـان .هـر چنـد
تولیـد محتـوا پایهایتریـن عملیـات در بازاریابـی محتوایـی اسـت
امـا تمـام آن نیسـت ،بلکـه بازاریابـی محتوایـی از مراحـل مختلفی
تشـکیل شـده اسـت کـه در ادامـه بررسـی خواهیـم کرد.
بازاریابـی محتوایـی :بازاریابـی محتوایـی از روشهـای بازاریابی
درونگـرا ( )Inbound Marketingاسـت کـه بر تولیـد محتوای مرتبط،
باکیفیـت ،ارزشـمند و یکپارچـه بـرای جـذب مخاطبـان جدیـد و
توسـعه کسـب و کار تکیه دارد .در واقع در بازاریابی محتوایی شـما
قصـد داریـد بـا تولیـد محتـوای باکیفیـت ابتـدا مخاطبـان را جذب
کـرده و سـپس آنهـا را بـه مشـتریان تبدیـل کنید.
اهمیـت بازاریابـی محتوایی برای کسـب و کار :امـا بازاریابی
محتوایی چگونه میتواند در توسـعه کسـب و کار شـما نقش داشـته
باشـد؟ هـر مدیـر کسـب و کاری دوسـت دارد در مقابـل سـرمایه
گـذاری کـه انجـام میدهـد چـه مزایایـی بدسـت مـیآورد؟ و یا به
زبـان دیگـر نرخ بازگشـت سـرمایه ( )ROIبازاریابـی محتوایی به چه
صـورت اسـت؟ بـه طور کلـی بـرای بازاریابـی محتوایی میتـوان دو
دسـته مزیـت در نظر گرفـت :مزایای غیرملمـوس بازاریابی محتوایی
و مزایـای ملمـوس بازاریابـی محتوایی

مزایای غیرملموس بازاریابی محتوایی
آگاهـی از برنـد :تولیـد محتـوا باعـث میشـود مخاطبـان شـما
دلیلـی بـرای صحبـت و اظهار نظر درباره برند شـما داشـته باشـند.
از ایـن طریـق مخاطبـان میتواننـد دربـاره شـما با دیگـران صحبت
کننـد و شـما را بـه آنهـا پیشـنهاد دهنـد .بدیـن ترتیـب شـما بـا
بازاریابـی محتوایـی میتوانیـد به یکـی از اهداف اصلی کسـب و کار
خـود دسـت پیـدا کنید.
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کسـب احتـرام در فضـای صنعت :تولیـد محتـوای ارزشـمند
و بـا کیفیـت باعـث میشـود مخاطبـان بـه شـما اعتمـاد کننـد و
دانـش و تخصـص شـما را بپذیرنـد .در اینصـورت شـما به پیشـرو و
رهبـر بـازار تبدیـل خواهید شـد و مشـتریان به محصوالت شـما نیز
اعتمـاد خواهنـد کرد.
جـذب مشـتری بـه صـورت غیرمسـتقیم :اگـر اهـداف
و اسـتراتژی محتـوای شـما بدرسـتی تعییـن شـده باشـند و بـرای
مشـتریان بالقـوه محتـوا تولیـد کنیـد ،مخاطبان به محصوالت شـما
نزدیکتـر خواهنـد شـد و بـه مشـتریان محصـوالت شـما تبدیـل
میشـوند.
افزایـش همـکاری تیمی :هـر چنـد بخـش بازاریابـی محتوایی
(و یـا دیجیتـال مارکتینـگ) معمـوالً یـک بخـش مجـزا و مسـتقل
در شـرکتها اسـت ،امـا فرآیندهـای بازاریابـی محتوایـی در تمامی
بخشهـای یـک کسـب و کار جریـان دارد .تولید محتوای ارزشـمند
نیازمنـد اطالعاتی اسـت کـه از بخشهای مختلف یک کسـب و کار
بدسـت میآیـد و حتـی کارمنـدان بخشهـای دیگـر نیـز میتوانند
در تولیـد محتـوا نقـش داشـته باشـند .علاوه بـر ایـن ،بازاریابـی
محتوایـی نقـش برجسـتهای در کمپینهـای بازاریابـی دارد و بدین
ترتیـب نیـز بـا بخشهـای مختلـف کسـب و کار در ارتباط اسـت.

مزایای ملموس بازاریابی محتوایی
ترافیـک ورودی سـایت :مشـخصترین مزیـت بازاریابـی
محتوایـی بـرای یـک کسـب و کار ،افزایـش ترافیـک ورودی بـه
سـایت اسـت .محتوای با کیفیت مشـتریان بالقوه را به سـایت شـما
هدایـت میکنـد و احتمـال اینکـه آنهـا بـا محصـوالت شـما آشـنا
شـوند افزایـش مییابـد.
بهبـود سـئو :بسـیاری از کسـب و کارها بدنبـال این هسـتند که
رتبـه اول صفحـه نتایـج جسـتجوی گـوگل را از آن خـود کننـد .اما
ً
عملا غیـر ممکـن اسـت .یکی
بایـد بدانیـد ایـن کار بـدون محتـوا
از مهمتریـن تاثیراتـی کـه بازاریابـی محتوایی خواهد داشـت ،نقش
مهـم آن در بهینـه سـازی موتورهای جسـتجو یا همان سـئو اسـت.
تولیـد محتـوای بهینـه شـده و جـذاب بهترین راهـکار بـرای بهبود
رتبـه شـما در موتورهـای جسـتجو بـرای کلمـات کلیـدی مدنظـر
شماسـت .و بـه ایـن طریق امکان اینکـه مخاطبان شـما را در فضای
شـلوغ و پرهیاهـوی اینترنـت پیـدا کننـد افزایـش مییابد.
جـذب مشـتری بـه صـورت مسـتقیم :اگـر بتوانیـد دربـاره
محصـوالت خـود توضیحات جـذاب و قانع کنندهای برای مشـتریان
بالقـوه بنویسـید ،تردیدی وجود نـدارد که میزان فـروش محصوالت
شـما سـر بـه فلـک خواهـد گذاشـت .درسـت اسـت کـه بـا مزایای
بازاریابـی محتوایـی بـه صـورت مفهومـی آشـنا شـدیم ،امـا بهتـر
اسـت بـا آمـار و ارقـام نیز ایـن مزایـا را ملموستـر کنیـد .مطالعات
وبسـایت معتبـر  Hubspotنشـان میدهد کـه :بازاریابـی محتوایی ۳
برابـر بیشـتر از بازاریابی سـنتی سـرنخ فـروش ( )Leadایجاد میکند
امـا هزینـه آن  ۶۲درصـد کمتـر اسـت .کسـب و کارهـای کوچک و

متوسـطی کـه از بازاریابـی محتوایـی اسـتفاده میکننـد ،نسـبت به
رقبـای خـود  ۱۲۶درصـد سـرنخ فـروش بیشـتری خواهند داشـت.
در واقـع  ۶۱درصـد خریدهـای آنالیـن نتیجـه مسـتقیم مطالعـه
وبالگ کسـب و کار توسـط مشـتری بوده اسـت .کسـب و کارهایی
کـه ماهانـه بیـش از  ۱۶پسـت در وبلاگ خـود منتشـر میکننـد،
نسـبت بـه رقبای خـود  ۳/۵درصد ترافیک ورودی بیشـتری دریافت
میکننـد .در یـک جملـه میتـوان گفـت کـه بازاریابـی محتوایـی
مسـاوی اسـت بـا رشـد کسـب و کار .امـا پیـش از شـروع بازاریابـی
محتوایـی ایـن پاراگـراف را حتمـاً بخوانید:

«بایـد بدانیـد کـه ایـن مزایـا بالفاصلـه
پس از شـروع فرآیند بازاریابـی محتوایی
نمایـان نمیشـوند .بازاریابـی محتوایـی
ماننـد یـک چـرخ بزرگ اسـت کـه برای
بـه گـردش درآوردن آن نیـاز بـه تلاش
قابـل توجهـی داریـد .شـاید ایـن تلاش
خسـته کننده باشـد و تغییرات کم شـما
را نـا امیـد کنـد ،اما کافیسـت صبر کنید
تـا ایـن چرخ به گـردش درآیـد و ناگهان
تاثیـرات شـگفت انگیـز آن ببینید».
زمـان بـروز تاثیـرات بازاریابـی محتوایـی :اما بـا تمـام این
مزایـا ،تولیـد محتـوای بـا کیفیـت و بازاریابـی محتـوا بـه هزینـه و
زمـان نیـاز دارد .همیـن مسـئله باعث میشـود کسـب و کارها برای
ورود بـه ایـن فضـا تردید داشـته باشـند ،بخصوص کسـب و کارهای
کوچکـی کـه بودجـه کافـی و یـا تیـم بزرگـی بـرای تولیـد محتـوا
ندارنـد .پیشـنهاد مـن بـرای ایـن کسـب و کارهـا ایـن اسـت که بر
تولیـد محتـوای همیشـه سـبز ( )Evergreenتمرکـز کنیـد .محتوای
همیشـه سـبز وابسـتگی زیادی به زمان و شـرایط و ندارد و همیشـه
بـرای مخاطبـان جـذاب خواهـد بـود؛ ماننـد تاریخچه تأسـیس یک
برنـد .محتواهای همیشـه سـبز میتواننـد مرجع خیلـی خوبی برای
مخاطبـان باشـند .همچنیـن کمبـود بودجـه و زمـان بـرای تولیـد
محتـوا یـک مزیـت دیگـر نیـز دارد .در این شـرایط شـما نمیتوانید
در تمـام موضوعات سـرک بکشـید ،در نتیجه در یـک موضوع خاص
و جزئـی تمرکـز خواهیـد کـرد .این باعث میشـود با دقت بیشـتری
موضوعـات را انتخـاب کنیـد و کیفیت کار شـما افزایـش یابد .عالوه
بـر ایـن ،تمرکز روی کلمـات کلیـدی جزئـی ()Long-tail keywords
میتوانـد یـک اسـتراتژی خیلـی عالـی بـرای بهبـود سـئوی سـایت
شـما باشد.
سـخن پایانـی :در ایـن گفتمـان و نوشـتار تلاش شـد کلیاتـی از
مفهـوم بازاریابـی محتوایـی و دالیل اهمیت آن برای توسـعه کسـب
و کار توضیـح داده شـود .امیـدوارم اگـر تردیـدی درباره شـروع این
فرآینـد بسـیار مهـم داشـتید ،این گفتمان و نوشـتار به کمتر شـدن
آن کمـک کرده باشـد.
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اگرشـما ویژگیهـای یـک «کارآفریـن» را داریـد هـم اکنون
دسـت بـه کار شـوید ،رویاهایتـان را دنبال کنیـد ،تنها کافی
اسـت کـه بـه تواناییهای خـود پایبند باشـید ،گام نخسـت؛
درخواسـت را بـه میـان بگذارید و ایسـت نکنید.
الزم نیسـت بیـن «آن چـه دوسـت داریـد و آن چـه یـک
زندگـی خوب رابرای شـما میسـازد « یکـی را انتخاب کنید.
میتوانیـد هـردو را در کنـار هـم داشـته باشـید ،میتوانیـد
ً
کاملا مطابق با
بـه انجـام کارهـای هدفمنـد و درآمـد زا کـه
مهارتهـا ،نقـاط برتـری و تجربههای شـما هسـتند ،زندگی
خـود را بچرخانید.
هـم اکنـون ایـن همـان جایگاهـی اسـت کـه میخواهیـد
باشـید ،ولـی اگـر دسـت کـم ،تلاش خودتـان را بکنیـد
بهتـر از کسـی هسـتید کـه تلاش هـم به سـمت پیشـرفت
نکرد هاسـت.

سرکار خانم هادی اسکویی بانوی
نمونه سال نود و دو و بانوی موفق
سال نود و پنج کشور
فصلنامه نیامش -شماره 20

کارآفرینی و تربیت کارآفرین
در نیامش
درگذشـته شـایع بود که کارآفرینـان دارای ویژگی ذاتی هسـتند و این
ویژگیهـا همـراه بـا آنـان متولـد میشـود .کـه ایـن ویژگیها شـامل:
ابتـکار ،روحیـه مبـارزهای ،تحـرک ،تمایـل در بهکارگیـری ریسـک،
تـوان تحلیلـی و مهـارت در روابـط انسـانی اسـت .فـرض بـه ایـن بـود
کـه کارآفرینـان از طریـق آمـوزش ،پـرورش نمییابنـد ،امـا امـروزه
کارآفرینـی بهعنوان یکرشـته علمی مورد شناسـایی قرارگرفته اسـت.
بهطورکلـی در آمـوزش رشـته کارآفرینـی اهـداف متعـددی موردنظـر
اسـت کـه در ایـن آموزشها به شـکل علمـی و عملی منجر به سـاخت
یـک کارآفریـن میشـود .در نیامـش با توجـه بـه برنامه اسـتراتژیک و
تحـول ایـن دو مـورد بـا دقـت اجـرا و کنتـرل میشـود .برخـی از این
برنامههـا عبارتانـد از :کسـب دانـش مربـوط بـه کارآفرینـی ،کسـب
مهـارت و اسـتفاده آر فنـون تحلیـل فرصتهای اقتصادی ،شناسـایی و
تحریـک اسـتعدادها و مهارتهـای کارآفرینانـه ،القای مخاطـره پذیری
بـا اسـتفاده از فنـون ،ایجـاد همدلی و حمایـت ،بهبود دانـش صاحبان
کسـبوکار کوچک.
برنامـه عملـی تربیـت کارآفرینـان در نیامـش در دورههـای مختلـف
بـا توجـه بـه اهمیـت طراحیشـده کـه شـامل :افزایـش آگاهـی ،درک
و بینـش نسـبت بـه کارآفرینـی بهعنـوان یـک شـغل مؤثـر در صنعت
و بهکارگیـری آن جهـت سـرمایه گـزاری و ایجـاد ثـروت توسـعه و
تأسـیس شـرکت ،کارخانـه رشـد و بقـای کارآفرینـان و شـرکتهای
کوچـک جهـت بهبـود فعالیتهـای اقتصـادی ،دوایـر آمـوزش ویـژه
بـرای توسـعه تواناییهـا و بـاال بـردن انگیـزه بدیـن منظـور بهعنـوان
یک شـرکت تجـاری بـرای کارآفرینان ،عناصر سـاختاری ریـز از اولین
تمـاس طراحـی و اجـرا میشـود .اقـدام بـه یـک تجزیهوتحلیـل بـازار
(محصول/کارخانـه  /توسـعه /بهبـود) ،تنظیـم برنامـه تجـاری ،تکمیـل
تیـم ارائـه کسـب و کارآفریـن ،تنظیـم و تعییـن سـرمایهگذاری اولیه،
سـازماندهی فـروش و بـازار هـدف ،سـازماندهی تسـهیالت تولیـد،
تهیـه طرحهـای تولید-توسـعه ،تهیـه سـرمایه تولید-توسـعه ،کمک و
مشـاوره در طراحـی اجـرا پـروژه کارآفرینـی منجر بـه ایجـاد کارخانه،
اشـتغال ،سـودآوری
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بـدهـی
مطلب زیر توسط آقای
محسن شاهین پور و سرکار
سمیه ا ّولی تحلیل گران
خانم ّ
اقتصادی و بازار و نویسنده
کتابهای بازاریابی برای
فصلنامه نیامش تهیهشده
است.
پول چیست؟ پول فقط یک وسیله برای بهبود یا سادهتر کردن زندگی
است .آنیک جایگزین برای دادوستد پایاپای کاال است .پول نقش یک
روان کننده را برای مبادالت ایفا میکند .پول نشاندهنده یک نوع ارزش
است که ما برای خدمات یا برخی از محصوالت یا برخی از کاالها پرداخت
میکنیم.
پول کافی نیست بله .من فکر میکنم ما در یک بحران هستیم چون
هرگز پول بهاندازه کافی وجود ندارد .شما ممکن است فکر کنید که
پول برای این اختراعشده است که معامالت را آسانتر کند .شاید تصور
کنید که در زمانهایی در دوران ماقبل تاریخ یک شکارچی یک گوزن
را شکار میکرده و یک کشاورز مقداری هویج داشته ،آنها میخواستند
باهم معامله کنند اما گوشت ارزش بیشتری از هویج داشته بهطوریکه
آنها نیاز به اختراع چیزی داشتند تا بتوانند تفاوت ارزش کاالهایشان
را با آن پرداخت کنند .در این داستان آن چیز میتوانسته پول باشد که
میتوانست به شکل صدف یا تودههای طال یا نقره یا هر چیز دیگری باشد
و بعد در داستان ما بانکها به وجود آمدند که پولها را ذخیره کنند و
پول را از افرادی که پولهای زیادی داشتند به نام ذخیره کنندگان
بگیرند و به کسانی که پولهای کمی داشتند یعنی سرمایهگذاران بدهند
و اینزمانی بود که اعتبار و سیستمهای بدهی ایجاد شدند؛ بنابراین در
این داستان اول پول به وجود آمد و بعد اعتبار و بدهی.
بدهی پیش از پول به وجود آمده :مشکل این داستان این است که ممکن
است این اتفاق افتاده باشد اما شواهد تاریخی و باستانی کمی برای آن
وجود دارد .برای همین است که یک سری مشکالت منطقی وجود دارد.
شواهد و استداللهای زیادی وجود دارند که ثابت میکنند بدهی پیش
از پول به وجود آمده و آن زمانی بوده که مردم شروع به قرض کردن
اشیا و عالمتها بهعنوان پول کردند .حاال چرا ماجرا به این صورت بوده؟
این داستان به دلیل تولید فصلی میتواند منطقی باشد .درگذشتههای
بسیار دور تولیدات فصلی ،مواد غذایی و همه محصوالت به همزمان به
بازار نمیآمدند و عرضه آنها در زمانهای متفاوت بود؛ بنابراین کشاورز
هنوز هویج برداشت نکرده بود درحالیکه شکارچی آهو را در دست داشت
و هیچ یخچالی هم برای نگهداری از آن موجود نبود .پس آنها چهکار
میکردند؟ کشاورز گوشت را برمیداشت و قول میداد که آن هویجها را
وقتیکه برداشت شد پرداخت کند؛ بنابراین در آن لحظه کشاورز بدهی
را میپذیرفته که یک وعده پرداخت به شکارچی در آینده بوده .با این
حساب ما باید در اینجا یک رابطه بین طلبکار و بدهکار داشته باشیم.
حاال اگر در هر جامعهای مردم بیشتری با این وضعیت و با محصوالت
مختلف داشته باشیم شما میتوانید بهسرعت تصور کنید که یک شبکه
پیچیده از روابط اعتباری دارید .همچنین هر یک از قراردادهای بدهی

ممکن است جزییات زیادی داشته باشند ،مقدار بدهی ،زمان بازپرداخت،
نرخ بهره و غیره .برای همه اینها شما به یک سیستم برای ثبت اطالعات
نیاز دارید .درنتیجه بهمحض اینکه شما شروع به تولید تخصصی کردید
و برای مردم مختلف در زمانهای مختلف سال چیزهای مختلفی تولید
کردید شما باید اطالعات بدهکارها و بستانکارها را ثبت کنید که حاال ما
به آن ساماندهی حسابداری دوطرفه میگوییم .به نظرم آلبرت انیشتین
گفته :انسانیت در طول تاریخ سه اختراع بزرگ داشته :آتش ،چرخ و
سیستم حسابداری دوطرفه.
پول در حقیقت نشانه بدهیای است :همه اینها خیلی جذاباند اما پول
از کجا آمده و چرا ما باید چنین چیزهایی را بدانیم؟ پول در حقیقت
نشانه بدهیای است که برای پرداخت بکار میرود .در حقیقت بدهی یک
ادعا برای پرداخت محصوالت و کاالهایی است که ما آنها را فروختهایم
بنابراین ارزشمند است یعنی میتوانیم با آ ن خرید کنیم .بگذارید
اینگونه بگویم که بدهی مثل نوشته حکشده روی سنگ است .حاال
شکارچی میتواند از همان سنگ برای خرید ماهی استفاده کند و چون
این تکه سنگ بین مردم در معامالت دستبهدست میشود بنابراین به
یک نظارت و قدرت خارجی برای حمایت و اثبات ادعای ارزشش نیاز
دارد مثل پادشاه یا رییس .این قضیه همچنین باعث ایجاد امکان یک
پاکسازی مرکزی میشود که واقعاً همهچیز را برای همه آسان میکند.
اگر  Aطلبی از  Bداشته باشد و  Bاز  Cو  Cاز  Aطلب داشته باشد ،آنوقت
همه آنها میتوانند با تکه سنگهایشان بدهیهایشان را پرداخت کنند؛
اما واقعاً بدون تمام این ردوبدل کردنها هم میشود این کارها را انجام
داد .درست است؟ اگر همه این سنگها را درجایی ذخیره کنیم و فقط
کسانی که مالک سنگها هستند و آنهایی که بدهی دارند باهم معامله
کنند ،حاال یکدفعه جامعه میتواند بهراحتی تعداد بیشتری از روابط
بدهکار و بستانکار را توسط سیستم پاکسازی مرکزی مدیریت کند و
دیگر نیازی به حمل آن لوحهای سنگی نیست .برای همین است که در
یک جامعه باستانی به نام سومر که اآلن در عراق قرار دارد هزاران لوح
سنگی در شنها پیدا شدند که در قلعههایی که بانکهای مرکزی آن
دوران بودند ذخیرهشده بودند .مردم آن سنگها را با خودشان حمل
نمیکردند اما مالکیت آنها عوض میشد درحالیکه آنها در قلعه باقی
میماندند .دقیقاً مثل امروز که ما با انتقال مالکیتمان از قسمتی از حساب
بانکیمان پرداختهایمان را انجام میدهیم .پس در حقیقت سیستم
مالی مدرن خیلی قدیمی است .اعتبار ،بدهی ،سود و نامگذاری پول و
سیستم پاکسازی و بانکهای مرکزی همهشان به هزاران سال پیش
برمیگردند .حاال برای همین است که امروزه همه اینها برای ما اهمیت
دارند .منطبق بر دوران باستان پول هنوز همان بدهی است و دقیقاً مثل
آن دوران است .این پول است که بهحساب بانکی ما اعتبار میدهد و
پول برای مبادالت و رشد اقتصادی خیلی مهم است .اآلن بر روی یکی از
ارزهای خارجی مثل یک اسکناس جدید پنج پوندی انگلیسی نگاه کنید،
روی آن نوشته است که من به دارنده این اسکناس مبلغ پنج پوند را
پرداخت میکنم .امضاشده توسط مدیریت سیستم بانکی انگلستان .خوب
هیچکس نمیرود به بانک مرکزی انگلستان تا این اسکناس را نقد کند
چون میداند که به هر ترتیب آن چیزی که در آنجا به شما میدهند
بازهم همان پنج پوند است که بازهم اسکناس است اما این کلمات بر
روس اسکناس منشأ پول مدرن را نشان میدهد .پول یک فرم از بدهی
است و یک الزام برای پرداخت درازای تقاضاست.
Mohsen_shahinpour@yahoo.com
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نقش خدمات پس از فروش در میزان
بقای سازمانها در شرایط تحریمی
مطلب زیر توسط جناب آقای دکتر نادر وهاب آقایی،
مدرس و مشاور سازمانهای خدمات پس از فروش
برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.
مقدمه :در وضعیت اقتصادی امروز که امکان مبادله و فروش کاالها بدلیل
شرایط اقتصادی و تحریمی کاسته شده است ،بر همه سازمانها مبرهن
شده است که اکنون فقط ارائه خدمات پس از فروش مناسب و حفظ و
نگهداری مشتریان قدیمی است که میتواند موجب دوام و بقای کنونی
سازمانها گردد .اما متاسفانه نگاه سنتی به خدمات پس از فروش باعث
شده است که این خدمت را صرفاً در حوزه تعمیر و نگهداری خالصه
کنند ،و باز بدلیل اوضاع اقتصادی مشتریان حاضر نیستند که فقط بخاطر
اخذ خدمت تعمیر و نگهداری به سازمانها مراجعه کنند و بلکه ترجیح
بر این است که از خدمتدهندگان آزاد که میتوانند قیمت باصرفهتری
ارائه دهند بهره ببرند .اینجاست که اگر سازمانها به فکر تجدید ساختار
ذهنی در خدمات پس از فروش خود برنیایند آنگاه محکوم به شکست
خواهند بود .درامروزه باور تمام مدیران ارشد سازمانها بر این است
که دوره فروشمحوری تمام شده است و استراتژی مشتریمحوری و
تجربهگرایی میتواند موجب افزایش و توسعه سهم بازار شود .تجربهگرایی
در فرهنگهایی که بصورت منفعالنه با مشتریان در ارتباط هستند،
مفهومی هزینهساز و پردردسر تلقی میگردد .ارائه تجربه شخصی به
هر یک از مشتریان بالقوه و بالفعل نیاز به خالقیت ،نوآوری و بهوش
بودن پرسنل ارائه دهنده خدمت دارد اما مشاهده میگردد که در اکثر
سازمانها ،اهمیت این موضوع برای تمامی سطوح سازمانی دیران ارشد،
غیر قابل درک و پذیرش است .در عوض سازمانها اقدام به بکارگیری
مشاورانی میکنند که شناسایی چالشها و فرصتهای بازار را بهعنوان
هدف خود در نظر گرفتهاند .اما اگر شناسایی نیازهای مشتریان بهعنوان
اولین قدم هر سازمان در نظر گرفته شود ،آنگاه چالشها و فرصتها نیز
به طور خودکار شناسایی خواهند شد .در ادامه این مقاله طی در ابتدا
بازتعریفی از خدمات پس از فروش در دوره تجربهگرایی مشتریان انجام
خواهد شد و راهکارهابی برای ایجاد وفاداری توضیح داده خواهد شد .و
در انتها نمونهای از نیازهای مشتریان در حوزه خدمات پس از فروش ذکر
خواهد شد.
خدمات پس از فروش چیست؟ خیل عظیمی از صاحبان صنایع اعتقاد
دارند خدمات پس از فروش به معنی سرویس و نگهداری محصوالت
فروخته شده است و هر آنچه که نیاز به سرویس و نگهداری ندارد مفهوم
خدمات پس از فروش برای آن مصداق ندارد .به همین دلیل از نظر ایشان
تمامی مراکز ارائه دهندهای که صرفاً وظیفهشان ارائه خدمت میباشد
( )Pure Serviceمانند بانکها ،بیمهها ،بیمارستانها ،و نیازی به واحد
خدمات پس از فروش ندارند .در دهههای گذشته ،برای کاهش میزان
نارضایتی مشتریان از ایرادات ناخواسته محصوالت ،ارائه خدمات عالیتر
به مشتریان پس از خرید محصول مطرح گردید .این خدمات بنا به
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محصول و کارکرد متفاوت بودند .بعضی از عرضهکنندگان فقط تعمیر
قطعات را در دستور کار خود قرار داده بودند و برخی دیگر به تعویض
قطعات روی آوردند .برخی از سازمانها ،علیرغم هزینههای متحمله،
جایگزینی کل کاالی معیوب را به جان خریدند تا به این ترتیب سهم
بازار بیشتری نسبت به رقبا کسب نمایند .تکرار این خدمات بواسطه
سازمانهای مختلف به منظور افزایش سهم بازار و جا نماندن از رقبا ،تا
به آنجا رسید که اکنون تمام آن خدمات که روزی بهعنوان یک حربهی
تبلیغاتی و جذب مشتری بوده است ،تبدیل به یک بهعنوان وظیفه اصلی
برای تمامی سازمانها گردیده است که حتی اگر سازمانی از ارائه این
خدمات سرباز زند موجب نارضایتی مشتریان خواهد گردید .اگر زمانی
برف پاککن به عنوان یک آپشن و خدمت جدید در خودرو محسوب
میشد که موجب شادمانی صاحبان خودروها از دریافت این خدمت
جدید بودند ،اما امروزه خودروساز میداند که نصب برفپاککن خدمت
جدید محسوب نشده و جزو الزامات محصول به حساب میآید و در
نتیجه ارائه خودروی بدون برفپاککن موجی از سؤاالت و نارضایتی را
برای مشتریان در پی خواهد داشت.
اگر در دورهای خدمات ارائه شده پس از فروش محصول بهعنوان یک
ابزار افزایش رضایتمندی مشتریان محسوب میشد  -مانند ارائه خدمات
وارانتی/گارانتی ،اما امروزه جزو وظایف الینفک سازمانها انتظار میرود.
امروزه مشتری انتظار دارد تا تمامی ایراداتی که بواسطه تولید ایجاد
شدهاند برطرف گردند و این رفع ایراد هیچ منتی باید انجام شود .از
نگاه مشتریان مدیریت سرویس و نگهداری اگر چه به ذات یک فرآیند
خدمات پس از فروشی محسوب میگردد ،اما این فرآیند که بصورت
الزامی از سوی سازمان به مشتری ارائه میشود مانند سلف خود هیچ بار
تبلیغاتی نداشته و بهعنوان ابزار توسعه بازار شناخته نخواهد شد .سازمان
باید بداند که اگر این بدیهیات را انجام ندهد ،توقعات معمول مشتری را
برآورده نکرده و در نتیجه موجب از دست دادن این مشتریان خواهد شد.
هر سازمانی باید بداند که اگر کارهای زیر را برای مشتریان خود به انجام
میرساند ،در حقیقت وظایف بالفطره خود را انجام میدهد نه این که یک
خدمات مضاعف به مشتری .لذا نباید این موارد را جزو خدماتی محسوب
کرد که موجب شعف و خوشنودی و رضایتمندی مشتریان میگردد:
سرویس و نگهداری ،امداد ،نصب رایگان ،حمل رایگان ،تعمیر یا تعویض
قطعه معیوب ،تعمیر در محل و موارد مشابه آنها .سؤال اینجاست که اگر
موارد اشاره شده جزو وظایف ذاتی سازمان است و پس امروزه چه چیزی
را به عنوان خدمات پس از فروش میشناسند؟ تعریف جامعی که امروزه
از خدمات پس از فروش میشود این مفهوم عبارست از ابزار توسعه بازار
به منظور وفادارسازی مشتریان بالفعل از طریق شناسایی و رفع نیازهای
اینگونه مشتریان .پس به این ترتیب وظیفه واحد خدمات پس از فروش

27
شناسایی نیازهای مشتریان بالفعل خود است .نیازهایی که به مرور زمان
و حتی در لحظه از سوی مشتری تغییر میکند .اگر تا دیروز تعمیر و
تعویض یک قطعه میتوانست مشتری را شاد کند ،اما شاید مشتری
امروزه بخواهد برایش تعویض قطعه صرفه اقتصادی ندارد و ترجیحش به
تعویض کامل محصول است .اگر وجود یک تعمیرگاه در دسترس موجب
خوشنودی مشتری میگردید ،اما امروزه شاید سرویسهای حمل و نقل
برای ارائه خدمت در محل مشتری بهعنوان نیاز اولیه مشتری محسوب
گردد .همانطور که گفته شد ،ارائه هر خدمت جدید به مشتریان برای
مدتی بهعنوان ارزش افزوده سازمان محسوب میشود و با گذشت زمان
این خدمت از یک ارزش افزوده بهعنوان یک وظیفه ذاتی تغییر شکل
خواهد داد و اگر قب ً
ال ارائه این خدمت موجب شادی مشتری میگردید اما
امروزه عدم ارائه خدمت موجب نارضایتی خواهد شد .شانه خالی کردن
از انجام خدمات بدیهی و تعریف شده که مشتری مدتها آن را تجربه
کرده است ،نه تنها موجب کاهش رضایتمندی میگردد که در موارد
بسیاری موجب دلزدگی مشتری و ترک خرید خدمت از سازمان خواهد
شد و به عبارتی موجب عدم وفاداری میگردد .بقای سازمانها از حوزه
رضایتمندی به حوزه وفاداری تغییر پیدا کرده است و مشتریان برای
سنجش عملکرد خود باید میزان وفاداری مشتریان خود را بسنجند .در
تعریف ارائه شده از خدمات پس از فروش ،کلمه کلیدی برای هر سازمانی
باید شناسایی نیاز مشتریان خود باشد .سازمانی که بتواند پیشاپیش
نیازهای مشتریان خود را بشناسند و در برآوردهسازی آن پیش قدم
باشند ،آنگاه میتوانند امیدوار باشند که نسبت به رقبای خود در جایگاه
مناسبتری قرار داشته و مشتریان وفادارتری خواهند داشت .شناسایی
نیاز موضوعی که در تمامی خدمات اهمیت ویژه دارد نیاز مشتریان
در خدمات پیش از فروش (بازاریابی و توسعه بازار) ،نیاز مشتریان در
خدمات در حین فروش (ترغیب به فروش بیشتر) ،و نیاز مشتریان در
خدمات پس از فروش (حفظ و نگهداشت مشتریان) .لذا سازمان باید برای
شناسایی نیاز مشتریان خود از تمامی ابزارها و روشهای ممکن بهره ببرد.
سازمانهایی به طور ذاتی موفق خواهند بود که هر یک از ارکان سازمانی
آنها بتوانند در شناسایی نیاز این مشتریان به بهترین شکل عمل کند در
نتیجه برای اجرای خدمات پس از فروش نیاز فردی نیست که با الفبای
فرآیندی خدمات پس از فروش آشنا باشد ،فردی خالق و نوآور که بتواند
نیازهای مشتریان را از قبل تشخیص داده و برای برآوردهسازی آن نیازها
بتواند برنامههای کاربردی ارائه دهد از اهمیت بیشتری برخوردار است.
مطابق تحقیقات صورت گرفته در حوزه مشتریان ،علی رغم هزینه
باالی نگهداشت مشتریان بالفعل هر سازمان ،اما اینگونه مشتریان میزان
سودآوری بیشتری برای سازمان به همراه خواهند آورد .به همین دلیل
مشاهده میگردد که تالشها در جهت نگهداری مشتریان موجود و
بالفعل هر سازمانی معطوف شده است به این جهت تمایل به شناسایی
نیازهای این مشتریان اهمیتی دو چندان دارد .سازمانهای خدماتی و
بهویژه سازمانهایی که بصورت سازمان ارائه دهنده خدمات پس از فروش
به مشتریان فعالیت میکنند ،فرصتهای مناسبی برای ارائه خدمات نوین
به مشتریان در اختیار دارند .سازمانهای خدمات پس از فروش بطور
مطلوب با آمار بزرگی از مشتریانی در ارتباط هستند که از طریق واحد
فروش به سازمان ارتباط یافتند و در صورت ارائه خدمات مناسب و درخور
و حتی فراتر از انتظارات مشتریان ،نتایج سودآوری را برای سازمان به
همراه خواهند آورد.
nader.aghaei@outlook.com

معرفی مجموعه

BiomediCAD
رشته مهندسی پزشکی از گرایشهای تحصیلی و کاری بسیار متنوعی
برخوردار است و به واسطه ارتباط آن با بالین انسان برای ارتقا کیفیت
درمان و زمان بهبود بیماران الشک تنوع محصول و خدمات باالیی را در
کارنامه سالیانهی خود در جهان ثبت مینماید ،با گسترش علوم مهندسی
در حوزههای تشخیص و درمان پزشکی لزوم ارتقا سطح آموزشهای
کاربردی در حوزههای نوین مهندسی پزشکی به جهت همگام شدن
جامعه پویای مهندسی پزشکی کشور با علم روز دنیا بیش از پیش نمایان
گشته است .یکی از حوزههای پرکاربرد این رشته ،حوزهی طراحیست که
بدون شک نقش مهمی در پیشرفت روز افزون این علم و گسترش آن در
جهت بهبود وضعیت سالمت بیماران دارد .تنوع حوزهی کاری طراحی در
مهندسی پزشکی به قدری زیاد است که هر مهندس پزشکی با هر گرایشی
میتواند وارد این حوزه شده و از توانمندیهای خود برای گسترش و
پیشرفت این حوزه استفاده کند .حوزهی طراحی در مهندسی پزشکی
شامل طراحی بیولوژیک با استفاده از نرم افزارهای  CADبیولوژیکی
مانند  ،MIMICS، 3MATICنرم افزارهای  CADصنعتی مانند CATIA
برای طراحیهای صنعتی و ابزارآالت جراحی و  ...میشود .مهندسی که
تصمیم به کار کردن در این حوزه میگیرد ،بسته به تخصصی که پیدا
میکند میتواند از ایمپلنتهای شخصی سازی شده تا وسایل جراحی و ...
را طراحی کرده و به پزشکان راه و شیوهی کاربردی جراحی را نشان دهد.
مجموعهی تازه نفس  BiomediCADبا هدف ایجاد فضای آموزشی
مناسب برای مهندسان پزشکیای که قصد ورود به حوزهی طراحی را
دارند؛ به وجود آمده است .این مجموعه با مدیریت سرکار خانم دکتر میدیا
خادمی ،دانش آموختهی مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک با برگزاری
دورههای تمام آنالین و ارائهی پکیجهای آفالین آموزش نرم افزارهای
تخصصی این حوزه برای ایجاد جامعهای متخصص از مهندسان پزشکی
در حوزهی طراحی میکوشد .تمامی مدرسین این مجموعه با سابقهی
کار ،تألیف کتاب و تدریس در حوزههای تخصصی خود ،طی تمامی
مراحل تدریس در کنار دانش جویان خواهند بود .دورههای مجموعهی
 BiomediCADدارای بیمهی دائمی هستند و این بدان معناست که
اگر دانشجویی هر زمان پس از اتمام دورهی آموزشی خود نیازمند شرکت
دوباره در دورهی گذرانده شده و رفع اشکال باشد؛ میتواند به صورت
رایگان در دورهی بعدی آن نرم افزار شرکت کرده و همزمان با دانشجویان
جدید بار دیگر به بررسی و مرور مطالب آموزش داده شده بپردازد.
مجموعهی  BiomediCADبا برگزاری دورههای آموزشی ،وبینارها،
همراهی دانش جویان در پروژههای علمی و راهنمایی این عزیزان در
خصوص رشتهی مهندسی پزشکی ،برای ساختن جامعهای متخصص از
مهندسان پزشکی در سراسر کشور کوشیده و امید دارد که در کنار
همراهان خود همگام با جامعهی جهانی به پیشرفت این رشته در کشور
عزیزمان کمک کند.
اینستاگرام @Bio.mediCAD
تلگرام @Bio_mediCAD
ایمیل biomedicadgroup@gmail.com
شماره تماس 09123012321
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چرا دیجیتال مارکتینگ برای آینده
بازاریابی دارای اهمیت است؟
مطلـب زیـر توسـط آقـای دکتـر مجتبـی پیـرزاد دارای کرسـی
علمـی دسـتیار پرفسـورا از واحـد آموزشـی سـازمان جهانـی
یونسـکو بـرای فصلنامـه نیامـش تهیـه شـده اسـت.
بـا پیشـرفت تکنولـوژی و تغییـر سـبک زندگـی ،خیلـی از
عادتهـای مـا تغییـر کـرده اسـت .بهدنبـال ایـن تغییـرات
روشهـای سـنتی در بسـیاری از حرفهها دیگر اثربخش نیسـتند.
بازاریابـی و فـروش جـزو مشـاغلی اسـت که بهشـکلی چشـمگیر
تحتتأثیـر تغییـر سـبک زندگـی قـرار گرفته اسـت .رسـانههای
دیجیتـال یـک منبـع بـزرگ در حـال رشـد از سـرگرمی ،اخبار،
بـازار کسـب و کار و تعاملات اجتماعـی هسـتند کـه حجـم
عظیمـی از اطالعـات را در اختیـار کاربران قـرار میدهند .در این
میـان علاوه بـر اطالعـات منتشـر شـده از جانـب یـک کسـب و
کار ،نظرات دوسـتان ،آشـنایان و بسـتگان نیز در اختیار مشـتری
قـرار میگیـرد .دیجیتـال مارکتینـگ بـه ابزارهـای الکترونیکـی
(کامپیوتـر ،تبلـت ،تلفـن و …) بـرای ارائـه تجربـهای خـاص بـه
مخاطبـان کمـک میکنـد .دیجیتـال مارکتینـگ در
ظاهـر بسـیار سـاده بـه نظـر میرسـد ،اما
فصلنامه نیامش -شماره 20

بسـیار پیچیـده اسـت .در واقعیـت ،دیجیتال مارکتینـگ در زمان
تعامـل بـا یـک مخاطب مسـتعد همانند نوک یک سـرنیزه اسـت.
دیجیتـال مارکتینـگ کانـال ارسـال پیـام نیسـت امـا بـه نوعـی
تجربـهای را بـا زندگـی ترکیب میکنـد .دیجیتـال در حال حاضر
اولیـن نقطـه تمـاس مشـتری بـا یـک مجموعـه هسـت .در ایـن
کانـال مشـتری کنترل بسـیار زیـادی برای دیدن و شـنیدن آنچه
پیـش رویـش اسـت دارد .در ایـن بخـش الزم اسـت به سـه اصل
اسـتراتژی در بازاریابـی عصردیجیتـال اشـاره شـود:
 -1داشـتن اهـداف روشـن در کسـب وکار :دسـتیابی بـه بهترین
اسـتراتژی زمانی محقق میشـود که اهداف کسـب وکار به شـکل
روشـن مشـخص شودنشـانه یـک بازاریابـی خوب این نیسـت که
ببینیـم تکنولوژیهـای جدیـد مورد اسـتفاده قرار میگیـرد بلکه
آنچـه اهمیـت دارد اینسـت کـه یک اسـتراژی در دسـتیابی برای
رسـیدن بـه اهـداف مهـم چقـدر موفـق اسـت .بنابرایـن ایـن که
نیـت و قصـد خود را تعریـف میکنیـد تأثیر بسـزایی در موفقیت
وشکسـت شـما دارد .اغلـب کارهـای تجـاری بـا اسـتفاده از سـه
معیـار میتواننـد بـه شـکلی مناسـب ایجـاد شـوند :هوشـیاری،
فـروش وحمایـت (ارجاع مشـتری)
 -2اسـتفاده از تیمهـای نـوآوری برای شناسـایی ،ارزیابی وتبدیل
فعـال فرصتهـا اسـتفاده کنیـد :مجریـان بازاریابـی بایـد بـازار
تجـاری را بـه شـکل فعـال مـورد نظـارت قراردهنـد ،فرصتهای
تجـاری را شناسـایی کنند و کمپینهـای تبلیغاتـی را ارائه کنند.
منطقـی نیسـت ازهمـه فناوریهـای جدیـد اسـتفاده شـود بـه
خصـوص کـه بیشـتر ایـن تکنولوژیهـا نیـز دوام زیـادی ندارنـد.
وقتـی شـرکتها بـه سـمت ایجاد نـوآوری پیـش میروند سـعی
میکننـد بهتریـن افـراد ممکـن را در ایـن کارقـرار دهنـد .بـه
همیـن دلیـل اسـت کـه در اغلـب مـوارد تیـم نـوآوری را مدیران
اجرایـی ارشـد تشـکیل میدهنـد .البتـه اسـتراتژی ونـوآوری
تفاوتهـای سـاختاری زیـادی بـا یکدیگـر دارنـد .همـان طور که
ً
قبلا گفته شـد یـک اسـتراتژی خـوب باید بتوانـد سـازمان را به
اهدافـش برسـاند .امـا نـوآوری روی خلـق چیزی تمرکـز دارد که
جدیـد اسـت و همانطـور که مـی دانیـم چیزهای جدیـد مثل راه
حلهـای اسـتاندارد عمـل نمیکننـد حداقـل در ابتـدای کار.
 -3ایجـاد بـازار براسـاس داراییهـا :امـروزه اسـتفاده از کمپیـن
تبلیغاتـی کـه در گذشـته اسـتفاده میشـد تـا مشـتری بالقـوه
از وجـود محصـول آگاه شـود و سـپس فـروش مسـتقیم وانعقـاد
قـرارداد انجـام میشـد منسـوخ شـده اسـت و کارایـی نـدارد.
امـروزه ایـن کمپینهـای تبلیغاتـی منجـر بـه ترغیـب مشـتریان
ودر نهایـت تحقیـق آنهـا در مـورد محصول میشـود امـا در این
هنـگام ممکـن اسـت رفتـار ایـن مشـتریان توسـط رقبـا دنبـال
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شـوند وآن هـا سـراغ رغیـب شـما برونـد .برندهای موفـق تبدیل
بـه بسـترهای بنیادیـن میشـوند وبایـد کاری بیـش از ترغیـب
مشـتریان را انجـام دهنـد .در واقـع بازاریابهـا باید مشـتریان را
ترغیـب به مشـارکت کنند .در عصـر دیجیتال ،برندهـا دیگرمانند
سـابق جـز داراییهای شـرکت که به وسـیله آن راهی بـرای نفوذ
پیـدا کـرد بـه حسـاب نمیآیند ،بلکـه آنهـا جوامع ایجـاد هدف
وامید هسـتند .و به منظور روشـن شـدن دلیل نیاز آینده بازار به
دیجیتـال مارکتینـگ میبایسـت بـه تعریف دیجیتـال مارکتینگ
در مقابـل بازاریابـی سـنتی اشـاره کـرد تـا مزایای حاصـل از این
دیـد رو بـه جلو مشـخص و مبرهن گردد :بازاریابی سـنتی شـامل
روشهـای رایجی اسـت کـه از آغاز حرفـهی بازاریابـی و تبلیغات
بـهکار گرفتـه شـدهاند و شـامل تلویزیـون ،روزنامـه ،رادیـو،
بیلبوردهـای خیابانـی و جـادهای ،مجلات دورهای و… میشـوند.
در دنیـای دیجیتـال کـه تلویزیـون و روزنامههـا بـه گوشـیها راه
پیـدا کردهانـد ،نادیـده گرفتن امتیازهـای بهره بـردن از دیجیتال
مارکتینـگ منصفانـه نیسـت .در ایـن مطالعـه کوتـاه بـه برخی از
مزیتهـای دیجیتـال مارکتینـگ اشـاره میشـود.
 .۱هزینـهی پاییـن :در مقابـل تبلیغـات روزنامـهای و تلویزیونـی،
تبلیغـات اینترنتـی بسـیار کمهزینـه هسـتند .هـر کسـبوکاری
هرقـدر هـم کوچـک ،امـکان بهرهگیـری از روشهـای مختلـف
دیجیتـال مارکتینـگ را دارد.
 .۲نتیجـهی سـریع :بـرای آگاهـی از نتیجـهی بازاریابـی سـنتی
بایـد برنامهریزیهـا اجـرا شـوند و هفتههـا یـا حتی ماههـا بگذرد
تـا بتـوان دادههـا و نتایـج حاصـل از آن را بررسـی کـرد .امـا در
دیجیتـال مارکتینـگ بهمحـض اجـرای تبلیغـات بـه اطالعاتـی
ازجملـه تعـداد بازدیدکننـدگان ،فعالترین زمـان روز ،نرخ تبدیل
( )Conversion rateو نـرخ پَـ ِرش ( )Bounce rateدسترسـی دارید و
میتوانیـد بـا توجـه بـه اطالعـات لحظـهای برنامـه بازاریابی خود
را بهبـود دهید.
 .۳توسـعهی برنـد :زمـان و فضـای محـدود در تبلیغـات سـنتی
بـا هـدف توسـعه برنـد ،قابلمقایسـه بـا اثرگـذاری دیجیتـال
مارکتینـگ نیسـت .بهجـای یـک سـتون روزنامـه یـا آگهـی
رادیویـی  ۱۵ثانیـهای در زمـان خاصـی از روز ،یـک سـایت کامل
در اختیارتـان اسـت و هـر وقت بخواهیـد میتوانید کسـبوکار و
برندتـان را بـه دیگـران نمایـش دهیـد.
 .۴ماهیـت غیرتهاجمـی :بیشـتر مـردم روزنامـه را بهخاطـر
آگهیهایـش نمیخرنـد ،تلویزیـون را هـم بهخاطـر فیلمهـا و
سـریالهایش تماشـا میکنند نـه آگهیهـای بازرگانـی .بنابراین،
بیشـتر وقتهـا بـه تبلیغـات سـنتی توجـه نمیشـود .در دنیـای
دیجیتـال (از پاپآپهـای آزاردهنـده کـه بگذریـم) همیشـه این

امـکان را داریـد کـه آگهیهـا را رد کنیـد یـا از میان حجـم انبوه
ایمیلهـا ،بـرای خواندنشـان گزینشـی عمـل کنیـد .بهعنـوان
صاحـب کسـبوکار میتوانیـد محتوایـی مطابق بـا عالقهمندیها
و سـلیقهی مشـتریهای گوناگونتـان خلـق و ارائـه کنیـد؛
بهطوریکـه آنهـا را بـه دنبالکـردن آگهیتـان ترغیـب کنـد.
 .۵گسـتردگی بیشـتر ،درگیرکنندگی بیشـتر :در بازاریابی سـنتی
بـرای دریافـت بازخـورد مشـتری از طریـق آمـار و گزارشهـا
بایـد هفتههـا یـا ماههـا صبـر کنیـد .در دیجیتـال مارکتینـگ
میتوانیـد عالوهبـر تحلیـل رفتار مشـتریان نسـبت بـه برنامههای
بازریابـی و تبلیغاتتـان ،بـا مشـتریها گفتوگو و حتـی دربارهی
ویژگیهـای محصـول و برندتان بحث کنیـد و در لحظه از بازخود
مشـتری آگاه میشـوید .البتـه ایـن یعنـی بایـد وقـت و انـرژی
بیشـتری صـرف کنید.
 .۷انتشـار سـریعتر :در دیجیتال مارکتینگ دسـتهای از فعالیتها
ماننـد بـه اشـتراکگذاری و کامنتهـای پیدرپـی به شـما کمک
میکنـد تا هر لحظـه موردتوجـه مخاطبان جدیدی قـرار بگیرید.
 .۸بـدون توقـف :همـه میداننـد کـه در حسـاسترین نقطـهی
فیلـم و سـریال نوبـت بـه پخـش آگهیهـای بازرگانـی میرسـد.
همیشـه امـکان گـذر از تبلیغـات سـنتی وجـود دارد؛ در زمـان
پخـش آگهـی حتـی آگهیهـای بهدردبخـور هـم بـه چشـمتان
نمیآیـد و حتـی ممکن اسـت ک ً
ال از جلوی تلویزیـون کنار بروید.
در دیجیتـال مارکتینـگ ابـزار و زمـان تبلیغات نامحدود اسـت و
شـما همیشـه امـکان گـذر از آگهیهـای ناخوشـایند و بازدیـد از
تبلیغـات دلخواهتـان را داریـد.
 .۹مناسـب بـرای سـطوح مختلـف کسـبوکار :بـرای دسـتیابی
بـه بیشـترین اثربخشـی در دیجیتـال مارکتینـگ نیـازی نیسـت
کسـبوکاری بـزرگ یـا کارکنـان زیـادی داشـته باشـید .نشـر و
توسـعه در دنیـای مجـازی بـه آدمهـای زیـادی نیـاز نـدارد.
 .۱۰ارزیابـی سـادهتر :به کمک ابزارهایی ماننـد گوگل آنالیتیکس
دسترسـی بـه دادههـای مربوطـه ازجملـه نـرخ بازدیـد ،پـرش،
کلیـک ،زمـان گذرانـده شـده و همچنیـن ارزیابی آنها بهسـادگی
امکانپذیـر اسـت.
 .۱۱بهبـود اسـتراتژی :بزرگتریـن مزیـت ارزیابـی آسـان و
دسترسـی آنـی بـه اطالعـات امـکان اصلاح سـریع اسـترژی
کسـبوکارتان اسـت .درحالیکـه پـس از آگاهـی از نتیجـهی
ارزیابـی تبلیغـات سـنتی ممکـن اسـت بـرای اصلاح اسـتراتژی
خیلـی دیـر شـده و کسـبوکارتان در سراشـیبی سـقوط باشـد.
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پروسه دیجیتال طراحی گاید جراحی و پرینت آن
در کاشت ایمپلنتهای دندانی
مطلب زیر توسط آقای مهندس
محمدرضا عبداللهی کارشناسیارشد
مهندسی پزشکی برای فصلنامه
نیامش آماده شده است.
چکیده :رویه دیجیتال در دندانپزشکی تکنیکی نسبتاً جدید
محسوب میشود که در سالهای اخیر با تجاری شدن وجهه
جدیتری به خود گرفته است ،رویه دیجیتال شامل استفاده از
نرم افزارها و تجهیزات البراتواری پیشرفته مانند پرینتر در طرح
درمان است و در سالهای اخیر تحقیقات مهمی در این امر صورت
گرفته است .هدف از این پژوهش ،بررسی سیستماتیک این پروسه
در طراحی گاید جراحی (پروسه نرم افزاری) و تولید آن با چاپگر
سه بعدی (پروسه دیجیتال) است .دادههای مورد نظر در رابطه
با سابقه این پژوهش ،از پایگاههای داده  Medline، Pubmedو
 EMBASEجمع آوری شده است .پس از بررسی دادههای اولیه،
کار طراحی و چاپ با تعریف یک طرح درمان ،با استفاده از نرم
افزار  DDS PROو پرینتر  Asigaبرای تهیه گاید جراحی است.
طبق نتایج به دست آمده ،ظرفیت استفاده از رویه دیجیتال بسیار
باالست به طوری که استفاده از نرم افزارهای طراحی گاید جراحی
که بیشتر آن را به نام  navigation softwareمیشناسند و نیز بازه
وسیع استفاده از مواد در پرینترهای البراتوار مانند PLA،, ABS
 RUBBERو  ...و نیز امکان استفاده از اسکنرهای داخ دهانی در
این رویه و اسکن  CASTمیتواند صنعت دندانپزشکی را به حذف
پروسههای زمانبر و بهبود کیفیت کارها در کلینیک و البراتوار
هدایت کند .مطالعات معدودی در خصوص طراحی گاید جراحی
و چاپ سه بعدی در حوزه دندانپزشکی صورت گرفته است .با
توجه به مزایای این رویه از نظر هزینه و دقت کار ،نیاز به مطالعات
و تحقیقات بیشتر در حوزه تکنولوژیهای جدید در دندانپزشکی
ضروری به نظر میرسد.
مقدمه :دنیای امروز لحظه به لحظه درحال تغییر و پیشرفت است،
تغییرات سازندهای که میتوانند هر روند سنتی را به سمت روندی
اصولی و دقیقتر هدایت کنند ،اشتباهات را کاهش دهند و نتایج
را بهینه کنند .این تغییرات و پیشرفتها شامل حوزه
پزشکی و دندانپزشکی هم میشود ،درواقع این
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تغییر به دیجیتالی شدن روند جراحیهای دندانپزشکی منجر شده
است .در صنعت دندانپزشکی تکنولوژیهای جدید از متعلقات
دیجیتال جدا نیستند ،این مورد شامل سیستمهای راهنمای
جراحی در دندانپزشکی هم میشود .سیستمهای راهنمای جراحی
که از آنها به عنوان  navigationنام برده میشود غالباً در رویه
کاری خود ،صنایع دیجیتال مانند چاپگرهای سه بعدی و پرینتر
هارا جای دادهاند .زمانی که از یک سیستم  navigationصحبت
میکنیم ،منظور بحث ورودی سیستم راهنما شامل اسکنر داخل
دهانی یا اسکنهای رومیزی برای کست و نیز  ،CBCTو در ادامه
بحث پردازش موارد ،سیستمهای نرم افزاری پیشرفته با قابلیت
ادغام و طراحی فایلهای پزشکی و ارتباط آنها با تجهیزات
خروجی شامل پرینترهای سه بعدی و ماشینهای فرز هستند .با
نگاهی به بحث دندانپزشکی و اعمال جراحی آن در گذشته ،فرآیند
زیر مجسم میشود ،متخصص با کارگذاری ماده قالبگیری داخل
دهان بیمار impression ،را انجام میدهد و سپس در البراتوار با
روشهای سنتی مانند واکس آپ ،حرارت دهی ،و  ...پروتز طراحی
و تحویل داده میشد .این روش در ابتدای امر ارزان قیمت و کار
آمد به نظر میآید پس شاید تغییر در رویهها الزم به نظر نرسد
اما سؤال اینجاست :با پیشرفت سریع تکنولوژی و صنایع دیجیتال
آیا استفاده از متدهای قدیمی و سنتی توجیه پذیر خواهد بود؟ به
طور مثال ،فرض کنید در جاده کاری خود قرار دارید ،و ماشینی
که شما را به سمت متدهای دیجیتال هدایت میکند ،در حال
گذر است ،اگر با این ماشین همراه شوید ،در کورس دیجیتال قرار
خواهید گرفت برای رسیدن به نتایج بهتر ،دقیقتر و به روز تر.
این مسیر ،مسیری ایده آل است که جا ماندن از آن در دراز مدت
تاثیرات منفی خواهد داشت ،مسیری که بسیاری از متخصصان
در حال پای نهادن در آن هستند ،و این جسارت را دارند تا در
میدانی جذابتر و جدیدتر با هم رقابت کنند .به خصوص نسل
جوان و پزشکان نخبه که مشتاق تکنولوژی و استفاده از ابزارهای
جدید برای طرح درمان هستند .با دقت در این بخش ،لزوم روی
آوردن به رویه دیجیتال با توجه به نیاز این بخش کام ً
ال واضح و
مبرهن خواهد بود.
مواد و روشها :در خصوص چگونگی کار و یا اخذ ایده از مطالعات
گذشته ،پایگاههای داده  Medline، Pubmedو  EMBASEبه منظور
یافتن مقاالت حول بحث رویه دیجیتال در دندانپزشکی یا چاپ
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سه بعدی در مهندسی پزشکی بررسی شد ،برنامههای کاربردی
در اکثر این موارد با استفاده از تجربیات خود متخصصان و
نویسندگان مقاله بود که شامل طراحی گاید جراحی ایمپلنت و
پروسههای مرتبط به آن میشد .فقط  ۱۵مقاله در این موضوع
بین سالهای  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۴یافت شد .نویسندگان معموالً دو
رویه کاری و مطالعه را در مقاالت انجام دادهاند ،که در آن گاید
جراحی و پرینتر استفاده شده است .مورد اول طرح درمان است و
مورد دیگر رویه جراحی دیجیتال با استفاده از نرم افزار DDS PRO
و پرینت گاید جراحی طراحی شده است ،که قابلیت تعیین محل
دقیق کاشت ایمپلنت ،ارتفاع ،جهت و اندازه و عمق قرار گیری
ایمپلنت را در حین کاشت فوری ایمپلنت به متخصص میدهد.
در ابتدای انجام کار ،فایل اسکن  CBCTبیمار برای دستیابی به
دانسیته ،ضخامت استخوان فک بیمار (مندیبل) و پایه کلی بافت
سخت کار در گام ادغام با اسکن بافت نرم اخذ شد .در این مطالعه
بررسی کاشت یک ایمپلنت تک واحدی در مندیبل با استفاده از
رویه دیجیتا بررسی شده است .در این طرح ،پس از اخذ فایل
 CBCTاز بیمار ،در نرم افزار مراحل مقدماتی و اساسی صورت
گرفت این مراحل شامل شناسایی دانستیه و ضخامت استخوان
مندیبل و تعیین محل دقیق عصبهای فک پایین است .سپس
در گام بعد برای به دست آوردن یک مدل طبیعی و مشابه با
دهان بیمار اسکن  castبیمار با فرمت  stlبه نرم افزار اعمال شده و
تحت عمل  ،superimpositionفایل اسکن روی فایل CBCT، Merge
میشود .نرم افزار  DDS PROبا این ادغام ،مدلی را ارائه میدهد
که از نظر میزان تشابه به ظاهر و خصوصیات بافت نرم بیشترین
شباهت را دارد و از نظر ویژگیهای کامل بافت سخت که برای
تعیین محل دقیق ایمپلنت و امور جراحی اهمیت زیادی دارند
تشابه زیادی با استخوان مندیبل دارد .و نیز این مدل این امکان
را میدهد تا تعیین محل قرارگیری ایمپلنت ،زاویه دهی و تعیین
عمق در حین جراحی با دقت زیادی در نرم افزار انجام شود.
پس از نشست ،تعیین دندان مورد نظر برای ایمپلنت و سپس
تعیین جهت و زاویه و میزان عمق ایمپلنت با حفظ فاصله ایمن
با  nerveمشخص شده در نرم افزار انجام شد .امروزه نرم افزارهای
مناسب برای طراحی گاید جراحی باید بانک اطالعاتی جامعی
را در خصوص سیستمهای ایمپلنت داشته باشند که نرم افزار
 DDS PROبا دارا بودن تمام سیستمهای ایمپلنت و حتی قابلیت
افزودن سیستم ایمپلنت با مالحظه فاکتورهای ارتفاع ،عمق و
موارد اختصاصی ،و نیز افزودن آباتمنت سیستمی مناسب برای
این مطالعه تلقی میشد .پس از تعیین دقیق محل ایمپلنت با
افزودن  Sleeveو تعیین ناحیه نشست گاید جراحی ،مدل گاید
آماده میشود.

چاپ سه بعدی گاید جراحی :پرینترهای سه بعدی مدل متفاوتی
از ساختن را ایجاد میکنند ،این مدل ،با افزودن المان به المان
برای ساخت یک سازه محقق میشود بر خالف رویههای سنتی
که با برش و اعمال تغییرات بر روی یک المان مرجع یک سازه
را ایجاد میکرد .به این متد تولید additive manufacturing ،بود
که در حال حاضر در دندانپزشکی بازه وسیعی را در خصوص
استفادههای تخصصی شامل میشود که نتایج غالباً با بیمار تناسب
دارد .متدهای مدرنی که تکنولوژی تولید افزایشی (additive
 )manufacturingدر اختیار متخصصان میگذارند شامل موارد زیر
است:
1. (SLA) or Stereolithography.
2. Fused deposition modeling(FDM).
3. Selective electron beam melting(SEBM).
4. Laser powder forming.
5. Injekt printing.
ما از متد  SLAبرای این مطالعه استفاده کردیم ،به منظور
ساخت گاید جراحی از پرینتر  ،HD UV۲ Asiga Picoاستفاده
شد .پرینترهای  ASIGAاز بهترین پرینترهای دندانپزشکی و
البراتواری حال حاضر در ایران هستند و شاید تنها نوع آن هستند
که میتوانند مواد بیومتریال را پرینت کنند .تمام متخصصانی که
سابقه کار با گاید جراحی را دارند به این امر واقف هستند که
میزان نشست گاید بر روی فک به چه میزان مهم است ،پرینتر
استفاده شده در این مطالعه نتایج دقیقی را به ما ارائه داد به
طوری که نشست گاید بر روی فک نه تنها بدون ایراد بود بلکه
راحتی کار را هم طبق پیش بینیها به ارمغان آورد .گاید جراحی
با جنس  PLAبه چاپ سه بعدی رسید و پس از اتمام پرینت هم
ساپورت های  PLAمدل پرینت شده جدا شد .در نهایت مدلی که
به دست آمد بر روی یک فک ساخته شده بر طبق ویژگیهای
بیمار تست شد که نتایج هم از لحاظ دقت نشست و هم تناسب
منحصر به فرد بود.
نتایج :این مطالعه به منظور پاسخی بر مطالعات یافت شده و
تکمیل آنان انجام شده است ،میتوان این گونه نتیجه گرفت که
برنامه ریزی جراحی دندانپزشکی با استفاده از رویه دیجیتال دارای
ریسک پایینتر ،سرعت ببشتر در طراح درمان و تنوع تولید بیشتر
است .زمان کوتاهتر در حین عمل با استفاده از گاید جراحی
میتواند به بهبود بهتر و سریعتر و کاهش عوارض جراحی منجر
شود .با استفاده از برنامه ریزی مجازی ایمپلنت ،جراحی سریعتر
و مؤثرتر است ،موقعیت ایمپلنت بهینه است و امکان immediate
 loadingکام ً
ال فراهم است ،و نیز درمانهای تکمیلی مانند کراون،
کراون کامپوزیت و غیره هم قابلیت مانور باالتری دارد.
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صادرات و موانع پیش روی صنعت تجهیزات پزشکی

آماهای ارائه شـده از سـوی مسئولین و
اتحادیـه در خصـوص واردات تجهیزات
پزشـکی در سـالهای اخیـر یـک و نیم
میلیـارد دالربـوده اسـت ،هرچنـد ایـن
مقـدار درحـال کاهـش اسـت ،درمقابل
بـا وجـود ایجـاد جاذبـه وتسـهیالت
جهـت صـادرات و گردش مالـی محدود
 380تولیـد کننـده فعـال و غیرفعـال
بهمیـزان دو میلیـارد دالر ،مجمـوع کل صـادرات حـدود سـی
میلیـون دالر اسـت کـه از مشـکالت سـر راه میتوان بـه پرهزینه
بـودن ثبـت محصوالت ،دفتـر نمایندگی و خدمـات پس از فروش
و زمـان بربـودن فرآینـد ثبـت محصـول در کشـورها میباشـد،
علاوه بـر آن بهمنظـور رقابت با محصـوالت خارجـی ،هزینههای
مربـوط بـه تحقیـق و توسـعه و فـن آوری نویـن و دانـش فنـی
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جهـت بهبـود کیفیـت و رقابـت مزیـد بـر
علت اسـت.
صنعـت تجهیزات پزشـکی در ایـران جوان
و حـدود بیسـت سـال اسـت کـه فعالیـت
دارد امـا صادرات بطور نظامند شـش سـال
عمـر دارد .کیفیـت محصوالت در مقایسـه
بـا کاالی مشـابه اروپایـی قابل قبول اسـت
و بـه مراتـب از کاالی چینی بهتر اسـت که
ایـن خـود یک مزیـت رقابتی اسـت.
خالصـه :راهکارهـای ایـن مقوله در مـدل تحول شـرکت نیامش،
افزایـش توانمنـدی ورشـد در بـازار داخلـی در راسـتای افزایـش
کیفیـت و کاهـش قیمـت تمـام شـده بـا ابـزار تحقیق و توسـعه،
رفـع موانـع ثبـت محصـول و بازاریابـی از طریـق اخـذ نمایندگی
محلـی میباشـد کـه در عمـل اجرا شـده اسـت.
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مدیریت مشارکتی
سرمایه گزاری در
صنعت سالمت و تجهیزات پزشکی

شـما هـم میتوانیـد بـا سـرمایه گـذاری مناسـب ضمـن کسـب
درآمـد بـاال ،از کارآفرینان باشـید .ما بـاور داریم اگر یک سـرمایه
گـزار از همـه جوانـب سـرمایه گـذاری خـود آگاه باشـد میتواند
پیـروز وموفـق باشـد .همـان گونـه کـه سـرمایه گزاری نادرسـت
موجـب نابـودی سـرمایه خواهد شـد .شـرکت «نوایده اندیشـان
ماشـین سـازی حسـینی» ،طـراح ،سـازنده کارخانجـات تولیـد
تجهیـزات پزشـکی یکبـار مصـرف ،آمـاده بهـره بـرداری و عرضه
کننده کلیه ماشـین آالت و خدمات در صنعت پزشـکی میباشـد.
کمپانـی امـروزی کـه بیانگرکیفیـت بـاال در صنعـت پزشـکی
پیشـرفته در همـهی جهـان اسـت ،بـه نـام «نیامـش» نامگذاری
شـده اسـت .از سـال « 1362آقـای دکتـر محمد جعفر حسـینی
شـیرازی» مدیرعامـل ایـن شـرکت تلاش در زمینـه بـه وجـود
آوردن و سـاختن کارخانههـای تجهیزات پزشـکی را برعهده دارد.
ایجـاد کارخانههـای آمـاده بهـره بـرداری در زمینههای پزشـکی،
در دسـتور کار ایـن کمپانـی قـرار گرفتـه و کارخانههـای با ارزش
و بزرگـی در لیسـت مشـتریان ایـن کمپانـی قرار دارند .شـرکت»
نیامـش «بـه دلیـل کیفیـت بـاالی دسـتگاههای تولیـدی خود و
داشـتن اسـتانداردهای گوناگـون جهانـی و جوایـز بسـیار ،وارائـه
خدمـات پـس از فـروش مانـدگار ،از یـک نامـداری جهانـی در
صنعـت پزشـکی برخـوردار اسـت .خدمات مـا پشـتیبانی کامل از
نخسـتین پایههـای پـروژه ،همـراه بـا تجزیـه و تحلیلهـای الزم
بـرای جزئیـات پـروژه میباشـد ِ پـس از انتخـاب طـرح و تصمیم
گیـری کلـی ،سـاخت ماشـین آالت مربـوط بـه تولیـد شـروع و
نقشـههای سـاختمانی کارخانـه ارائـه میگردد .همان که سـاخت
وسـازهای سـاختمان و مراحـل تولیـد ماشـین االت بـه پایـان
رسـید ،مهندسـین و متخصصین ما شـروع به نصب ماشـین االت
و راه انـدازی خطـوط تولیـد خواهند نمود .خدمـات پس از فروش
این شـرکت درزمینه فنی ِ پزشـکی و مسـائل اقتصادی ،تا سـالها
پـس از راه انـدازی کارخانـه بـا شـما خواهنـد بود.

شـرکتها و سـازمانهای مختلـف همـواره بـه دنبـال سـود
اقتصـادی و رشـد و تعالـی هسـتند بـا اسـتقرار و ارائـه طـرح بـا
تفکـرات افـراد سـازمان در قالـب سیسـتم پیشـنهادها ،سـود
اقتصـادی و رضایـت کارکنـان و مشـتریان ایجـاد میشـود .برای
حـل معضلات سـازمانها نظیـر کاهـش بهـرهوری و ناتوانـی در
رقابـت ملـی و بینالمللـی ،بهکارگیـری روش مدیریت مشـارکتی
اجتنابناپذیـر اسـت .موفقیـت اکثـر شـرکتهای بـزرگ ،مرهون
بهکارگیـری مناسـب مدیریـت مشـارکتی اسـت کـه بـه توسـعه
ظرفیـت فـردی ،ایجـاد روحیـهی خودبـاوری و مسـئولیتپذیری
در کارکنـان منجـر میشـود.
مراحل اجرای سیستم
-1اعتقاد مدیران بهنظام پیشنهادها و تخصیص منابع حاصل به
کارکنان
-2مشخص بودن اهداف مشارکت برای کارکنان از طریق آموزش
-3اعتقاد مدیران و کارکنان به رشد و توسعه ،کار تیمی و
الگوبرداری
نتایج :در بررسی اثرات و نتایج سیستم اهداف ذیل متصور است.
رضایـت کارکنـان ،شـکوفایی ،خالقیـت و نـوآوری کارکنـان،
کاهـش تعارفـات ،کاهـش ضایعـات ،صرفهجویـی اقتصـادی،
رشـد فکـری کارکنـان ،بهبـود عملکرد کارکنـان ،افزایـش درآمد
کارکنـان ،بهبـود کیفـی محصـوالت و خدمـات ،افزایـش تولیـد،
ایجـاد روحیـهی کارتیمـی ،بهبـود روابـط مدیـران و کارکنـان،
سالمسـازی فضـای ارتباطـی شـرکت ،ایجـاد روحیـهی تحقیق و
تفحـص در کارکنـان ،ارتقـاء حسـن وفـاداری و نطـق سـازمانی،
توسـعه انسـانی (اخالق حرفـهای) ،تحقق اهداف سـازمانی ،ایجاد
تحـول ،بهبـود ارتبـاط با مشـتریان (کاهـش شـکایات ،انتقادات)

هدایت کامل پروژه شما ،به عهده شرکت «نیامش» میباشد.
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چگونه از سرمایه خود بهتر
استفاده کنیم
آیا به فکر سرمایهگذاری در یک طرح
زودبازده ،سودآور و مطمئن هستید؟

آیا نگران وضعیت مالی آینده خود و
فرزندانتان هستید؟

تجربـه نشـان داده بـه بازدهـی بـازار بـورس ،ارز و مسـکن هـم
نمیشـه اطمینـان داشـت.
تولیـد تجهیزات پزشـکی ،نیاز همیشـگی و در هر شـرایط جامعه
بوده و با صادرات به کشـور ای همسـایه و سـایر کشورها میتواند
عالوه بر کمک به اشـتغال ،سـودآوری مضاعفی داشـته باشـد.
شـرکت نیامـش باتجربـه در اجـرای بیـش از یکصـد پـروژه،
تخصـص در سـاخت کارخانـه از صفرتـا صد ،سـابقه مؤثـر و مفید
در جهـت ارائـه طرحهـا و ایدههـای نو مطابـق نیاز بازار ،آشـنایی
بـا شـبکه تولیـد ،توزیـع و مصرف ،عرضـه ماشـینآالت و خدمات
اسـتاندارد ،دریافـت اسـتانداردهای جهانـی ،شـبکه سـرویس و
نگهـداری آسـان و مطمئـن ،قیمـت مناسـب ،تجربههـای فروش
و بازاریابـی کاالی شـما بعـد از سـاخت کارخانـه شـما ،مشـاور
و همـراه شـما در انجـام و اجـرای پـروژه تـا فـروش و بازاریابـی
میتوانـد بـه شـما در یـک سـرمایهگذاری مطمئـن و زودبـازده
یاری رسـاند.

نیامش ایده و فرصتهای برابر
سرمایه گزاری در مسیر موفقیت
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ایجـاد یـک کسـب و کار جدیـد نیازمنـد بررسـی دقیـق بـازار و
تحلیـل اقتصـادی طـرح میباشـد .نخسـتین گام بـرای شـروع
یـک حرکـت حسـاب شـده در جهـت ایجـاد یـک کسـب و کار
تـازه تهیـه یـک طـرح توجیـه اقتصـادی و فنـی میباشـد .وقتی
بـه شـهرکهای صنعتـی سـری میزنیـم بـا تعـدادی از کسـب
و کارهایـی آشـنا میشـویم کـه صاحبـان آن بـی توجـه بـه یک
نقشـه راه و طـرح توجیـه اقتصادی مناسـب کاری را شـروع کرده
و در آن بـه بـن بسـت رسـیدهاند .طـرح توجیـه اقتصـادی بـه ما
کمـک میکنـد کـه بـه طـور دقیق محاسـبات یـک کسـب و کار
جدیـد را بررسـی کنیـم .یک طـرح اقتصادی خوب در بـر گیرنده
هزینههـای گوناگـون از جملـه ،هزینههـای خرید زمیـن ،محوطه
سـازی ،سـاختمان سـازی ،تاسیسـات ،ماشـین آالت ،هزینه تهیه
وسـایل نقیلـه و حمـل و نقـل ،هزینههـای نصـب و راه انـدازی،
هزینـه تهیـه دانـش فنـی ،هزینه آمـوزش پرسـنل ،هزینـه تولید
آزمایشـی ،هزینههـای تهیـه طـرح ،هزینههـای قبـل از بهـره
بـردای و هزینههـای متفرقـه ،تعییـن هزینههـای ثابـت طـرح،
تعییـن هزینههـای سـرمایه در گـردش ،محاسـبه هزینـه مصرف
انـرژی ،محاسـبه هزینههـای حقوق و دسـتمزد و پرداخت مزایای
سـاالنه ،محاسـبه هزینههـای اسـتهالک ،محاسـبه هزینههـای
ثابـت و متغییـر ،تعییـن نقطه سـر به سـر ،محاسـبه قیمـت تمام
شـده کاال ،محاسـبه شـود و زیـان و درپایـان مهمتریـن قسـمت
یعنـی تعییـن "مدت بازگشـت سـرمایه"
در محاسـبات توجیـه اقتصـادی اگـر طرح با بازگشـت چهـار الی
شـش سـال مواجه شـود طـرح از نظـر تعریف کارشناسـی در رده
قابـل قبـول قـرار دارد .ولـی در ایـن طرحهایـی وجـود دارد کـه
بازگشـت سـرمایه آنهـا بیـن دو الـی دوسـال و نیـم بـوده که این
طرحهـا در رده عالـی قـرار دارنـد .البته اگـر در محاسـبات ،طرح
با بازگشـت سـرمایه زیر یکسـال مواجه شـود از نظر کارشناسـان
ایـن طرحهـا معمـوالً غیـر واقعـی بـوده پـس رد اسـت و یـا جزو
طرحهایـی میباشـد که بسـیار خـاص و ارزش افزوده فـوق العاده
را شـامل میشـود ایـن گونـه طرحهـا معمـوالً زیـر نظـر دولـت
بـوده و در اختیـار دولتهـا میباشـد و ورود افـراد معمولـی در
آنهـا کمتر دیده شـده اسـت.
آقای دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی
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صمیمانهای با جامعه
مهندسی پزشکی

مطلب زیر توسـط آقای دکتر مسـلم بگل مدرس دانشـگاه و مدیرعامل
شـرکت مهندسـی پزشـکی برای فصلنامه نیامش نوشته شده است.
یکـی از دغدغههـای همیشـه دانشـجویان نگرانـی از آینـده شـغلی
خودشـون هسـت ،در ایـن چنـد خـط پیشـنهاداتی بـرای شـما دارم:
«توجـه داشـته باشـید کـه ذرهای نگرانـی از آینده شـغلی بـه خودتون
راه ندیـد ،راه همـوار نیسـت امـا ناامیـد کننـده هـم نیسـت ،مسـلماً با
ترسـیم مسـیر درسـت می تونید به هدفتون که اشـتغال پایدار در این
رشـته هسـت دسـت پیدا میکنید .مسـیر درسـت فقط از راه اطالعات
و توانمنـد سـازی خودتـون محقـق میشـه» .اطالعـات خودتـون رو از
کتـب ،منابـع موجـود در اینترنـت و فیلمهـای تجهیـزات پزشـکی باال
ببریـد و بـرای توانمند سـازی خودتـون از دورههای مختلـف تجهیزات
پزشـکی بهـره ببریـد ،و براش هزینـه کنید و به آخریـن چیزی که فکر
کنیـد مـدرک دورههـا باشـه!!! (رزومـه و اطالعـات این دورههـا از همه
چـی با ارزش تره) .مشـاوران درسـت انتخـاب کنید تا مجبـور به تغییر
رشـته نشـید!!! بـه راحتـی و بـا یـک جملـه (چند تـا آگهی اسـتخدام
دربـاره رشـتتون میبینیـد!!!؟) میشـه زیـرآب آینده شـغلی این رشـته
رو زد! بـه هیـچ عنـوان از افـراد غیـره کـه تجربههـای ناموفـق دارنـد
و شکسـتهای خودشـون رو بـدون راهـکار براتـون تعریـف میکننـد،
مشـورت نگیریـد .حتمـاً یک بار تسـت شـخصیت شناسـی از خودتون
بگیریـد (ترجیحـاً  )MBTIتـا بیشـتر بـا روحیـات کاری خودتون آشـنا
بشـید ،ایـن نکتـه شـما رو در انتخـاب اینکـه وارد حـوزه تخصصـی
فـروش بشـید یـا فنـی و یا سـاخت و یـا حتـی حوزههـای تحقیقاتی و
علمـی بیشـتر کمک مـی کنه .انجمنهـای علمی دانشـجویی رو جدی
بگیریـد .انجمنهـا فرصتـی مغتنـم بـرای محـک توانمنـدی خودتـون
قبـل از ورود بـه بـازار کار هسـتند ،روحیـه کار گروهـی و مسـئولیت
پذیـری و اعتمـاد بـه نفسـتون در ایـن فضا بسـیار بـاال میره.
و امـا مهمتریـن قسـمت کار! رزومـه :بلـه رزومـه ،کـه هـر چـه راجـع
بهـش تاکیـد کنـم کـم گفتـم! کلیـد ورود شـما بـه بـازار کار و اثبـات
توانمندیهـای شـما رزومـه هسـت .امـان از وقتـی کـه شـما فـارغ
التحصیـل مـی شـید و تازه به فکـر جمع کـردن رزومه بـرای خودتون
مـی شـید .چهـار سـال از بهتریـن سـالهای خودتـون رو صـرف یـک
خـط رزومـه (...مـدرک لیسـانس مهندسـی پزشـکی )...کردیـد؟ یـا
اینکـه خیلـی حرفهـای دیگـه ای هـم بـرای گفتـن داریـد (شـرکت
در همایشهـای ،..نمایشـگاههای  ،...دورههـای  ،...آشـنایی کامـل بـا
تجهیـزات  ،...ارائـه مقالـه بـا عنـوان  ،...مسـئولیت اجرائـی در انجمـن
 ...و )...
اینستاگرامinstagram.com/moslem_begol :
تلگرام@begol_moslem:

امیدواری و
چشمانداز خوب
هـرروز کـه از صبح از خـواب بیدار میشـویم تالش
میکنیـم کـه زندگـی بهتری را فراهـم کنیم.
آینـدهات را خودت بسـاز بهدوراز حرفهای کسـانی
کـه بهظاهر دلسـوز تو هسـتند.
توصیههـای آنهـا اگـر خـوب بـود بـرای
خودشـان کارسـاز بـود
پایـداری دررسـیدن بـه چشـمانداز
نیـرو و توانایـی گـروه را چندیـن
برابـر میکنـد
عـدم توجـه بـه یاوهگوییهای
دیگران ،کسـانی کـه بهظاهر
دوسـت شـما هسـتند ولـی
توصیههایشـان جـز یـاس و
نامیـدی چیزی نیسـت.
ایمـان تو و امید به چشـمانداز
خـوب تـو را بـه سـمت
بهترینهـا میبـرد بهشـرط آنکـه
پشـتکار داشـته باشـی
سرکار خانم هادی اسکویی
بانوی نمونه سال  92و
بانوی موفق سال  95کشور
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of the market, with the global market expected to grow
to $432.6bn by 2025, increasing at a CAGR of 4.1% for
the next five years. As the UK economy officially enters
a recession for the first time in 11 years, alongside
historically low interest rates and volatile markets,
healthcare is becoming a prime target for investors as it
offers more predictable and promising returns.
When evaluating your portfolio and examining MedTech
companies, what should you be looking for?

Proven Data
Product registration and regulatory compliance are
central to medical technology innovations being brought
to market. As an investor, you want to know MedTech
businesses have received approvals from regulatory
bodies in key regions where demand is high. This is in
addition to NICE guidance (National Institute for Health
and Care Excellence) and FDA clearance to market a
device for specific ailments.
The biggest hurdle to securing approval is having
enough clinical evidence to demonstrate the value of
an innovation. If a company has invested in early realworld studies and Randomised Control Trials (RCTs)
its technology stands the best chance of being granted
approval for use in healthcare settings. The impact of
the US FDA (Food and Drug Administration) clearance for
example is significant: many Western markets follow the
FDA’s lead when it comes to approval, and if the company’s
product already has FDA clearance, the approval process
for other territories can be much quicker. It also increases
the market opportunities and potential revenue streams
for the company and you as an investor.

Protectable ideas
Intellectual property (IP) is a key asset for medical
technology companies and represents a huge proportion
of a company’s value. To protect themselves against
duplicate products and failures in the market, MedTech
companies need to file for both medical device patent
and medical product trademark protection.
If a company can demonstrate its product is not only
unique but also protected across key markets, it helps
strengthen the position of distribution partners in key
markets and makes for a more sustainable and profitable
investment long-term.

Powerful impact
MedTech companies are judged on the impact their

technology has on both patients and the wider healthcare
system. The most promising medical technology products
may be applicable to multiple medical applications,
offering significant opportunities for investors. Does it
help clinicians solve challenging medical problems and
reduce the strain on already-stretched resources, to
achieve better patient outcomes?
If the answer to these questions is yes, then it is true
innovation – one capable of meeting the growing global
demand for new treatment pathways for acute and
chronic illnesses, as well as driving a healthy return on
investment.
Bringing any new medical device to market is time
consuming and challenging but the long-term paybacks
for investors can be significant. MedTech companies with
an innovative product (protected by IP and regulatory
approval) have much greater potential for growth in
bottom-line performance and are ripe for investment.

Accessing opportunities
Many MedTech start-ups initially seek angel investment
as part of EIS and SEIS schemes. One route to access these
companies is via the NICE approvals process. Medical
devices and technologies which have been approved by
the UK regulator and reviewed for adoption in the NHS
can be found at https://www.nice.org.uk/guidance/
published?type=mtg .
For larger investments spread across the MedTech
market, there are a number of VC funds that specialise
in this area. Deepbridge Capital and Advent Life Sciences,
for example, are both UK-based funds.

Investing for good
There is a growing need for value-based medical
technology; devices which successfully balance costeffectiveness with improved patient outcomes. With
medical technology innovations already playing a
fundamental role in changing how healthcare is delivered,
the potential impact of MedTech companies is likely to be
a significant opportunity for the healthcare system, while
offering a healthy ROI for investors.
Unlike other markets, rising demand for healthcare is
guaranteed – presenting a stable investment which has
a huge potential for growth as technology continues to
evolve.
Bernard Ross, chief executive officer and founder
of bio medical devices company Sky Medical
Technology
NIAMSH.Co.LTD NO . 20
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Investing in medical technology and the
rising opportunities outlined
Investing in medical technology is likely to become more
mainstream as innovation and demand creates more
opportunities for private and venture capital investors.
Bernard Ross of Sky Medical Technology writes.
OnPulse technology stimulates the common peroneal
nerve activating the calf and foot muscle pumps resulting
in isometric muscle contraction and increased blood flow
to prevent and treat a wide range of acute and chronic
medical conditions.
Bernard Ross:
Pressure is mounting on the
global healthcare system.
The ageing population has
driven demand for medical
care to grow exponentially.
Medical technology (MedTech)
companies are critical to providing new, cost-effective
ways to address this growing demand – creating promising
opportunities for private and venture capital.
The MedTech sector has seen substantial growth in
recent years and that trend is expected to continue –
the European medical technology market is estimated
to be worth more than €120bn, with Germany, France,
and the United Kingdom leading the way in research,
development, and implementation of new medical
devices.
The key drivers for significant growth in the UK MedTech
market include increasing expenditure on healthcare,
an ageing population, and a continuous stream of
technological developments.

Changing demographics
In 50 years, there are projected to be an additional 8.6
million people aged 65 years and over in the UK – a
population roughly equivalent to the size of London.
Latest figures also predict the number of people aged 85
and over – the age group most likely to require treatment
for chronic health conditions – is predicted to double to
3.2 million by 2041 and treble by 2066.
An ageing population means more people relying on
healthcare, but less people in employment to
pay for it, at a time when medical costs
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are increasing exponentially. This has led to the NHS
struggling to cope with demand – even prior to covid-19.
As lifespans lengthen, the demand for more innovative
solutions to be able to diagnose and treat chronic
conditions and emerging illnesses is clear. Medical
technologies are providing this value: they can offer more
targeted treatments which allow people to live longer
and better lives. MedTech can also improve the quality of
care for patients, and the efficiency and sustainability of
healthcare systems – which have finite resources.
As demand grows, there is a huge opportunity to invest
in the MedTech sector, which is in an early stage of
development.

Investing in innovation
The MedTech market is ripe with innovation, powered by
major technological advancements and a growing use of
wearable medical devices. In 2019, nearly 14,000 patent
applications were filed with the European Patent Office
(EPO) in the field of medical technology. This accounts for
7.7% of the total number of applications, second highest
across all the sectors in Europe. In comparison, around
7,700 applications were filed in the pharmaceutical field
and only 6,800 in biotechnology during the same period.
The market is divided broadly into three main categories
– medical devices, In Vitro Diagnostics (IVDs) and digital
health solutions.
Medical devices are products, services or solutions that
prevent, diagnose, monitor, treat and care for humans by
using physical devices. These devices are being used to
treat some of the most chronic illnesses facing healthcare
today, such as blood clots, heart attacks and strokes
(which collectively kill more people each year in the UK
than the total number of people who lose their lives
annually to AIDS, breast cancer and motor vehicle crashes
combined).
In vitro diagnostics (IVDs) are non-invasive tests used on
biological samples (for example blood, urine or tissues) to
determine the status of a patient’s health.
Digital healthcare covers tools and services that use
technology to improve monitoring and management of
illnesses and lifestyle.
The medical devices sector is the most promising area
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priced orthopaedic implant or pacemaker generates
little reaction.
Another small but potentially helpful advantage
for medical devices over pharmaceuticals is that
(outside the case of special licenses in the UK) a
charge cannot be made for an unapproved drug in
a clinical trial, whereas devices can be charged for.
The rationale for this may be that, once implanted,
devices are expected to be long-lasting and spare
the patient the cost and side-effects of drugs.
try to lure investors by describing how close their
clinical model of disease is to the human patient,
experience has shown, in Alzheimer’s disease or
schizophrenia for example, that this isn’t always the
case. Our brains are a little more complicated than
those of mice, whereas our joints and blood vessels
are more comparable. This all serves to help bring
medical devices to market far more quickly than
drugs.

Reimbursement
If I were still running a fund today,medical device
companies might have an even greater appeal as
they have avoided the political criticism (and social
media bombshells) that have been levelled at
biopharmaceutical companies for their perceived
aggressive price increases. The medical device
sector has not been without its pricing issues
however. The Affordable Care Act (ACA) included a
medical device tax that had companies celebrating
at its temporary suspension and salivating at
the prospect of ACA’srepeal under the Trump
administration.

Access to talent
Medical device development is a highly specialised
industry and, in order to succeed, medical device
companies need access to a skilled workforce
with first-hand experience. This means that
medical devices companies tend to form around
geographic clusters. The same is also partially
true for biopharmaceutical companies but I
would suggest that the range of skills needed to
get a biopharmaceutical into Phase 1 are slightly
more widely accessible than those needed to get
a medical device into the clinic. This is something
which investors and entrepreneurs should bear
in mind when investing or building new device
companies.

A rosy picture?

But even with high sticker prices, medical device
companies receive less backlash from payers than
drug companies. The $1,000 gross price per pill
of the anti-HCV medicine Sovaldi (sofosbuvir) was
met with howls of objection from pharmacy benefit
managers and US senators. Conversely, a similarly

Medical device companies do not always represent
a lower risk investment option compared with
pharmaceuticals. However when the underlying
technology is proven (even in principle), the market
need is understood and quantified, and a team with
sufficient experience has been assembled, then
I would argue that a medical device business can
provide an investment opportunity which is more
transparent than a new drug candidate.
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Pharmaceutical vs medical
device investment
Most investors understand the mechanics of
investing in a new pharma or biotech company. It
usually starts with a group of scientists identifying
a drug molecule with potential therapeutic effect.
Investors are then found and pump in cash so
that the drug can go through pre-clinical and
subsequently clinical testing. It takes a lot of money
and the rate of attrition is quite high, but it is well
known that big pharma will pay handsomely for
promising new drugs.
Medtech on the other hand is less easy to
understand and hence the investment community
tends to view it differently and more cautiously.
This may sound like a gross oversimplification but
familiarity with a market sector plays a huge role in
investment decision making.

Spreading the risk
A “typical” medical device company is difficult to
describe. The sector covers a broad spectrum, from
orthopaedic joint replacements, cardiovascular
stents and insulin pumps, to the monitoring devices
used in hospitals and point of care diagnostics.
When I used to run biotechnology funds, their
remit was wide enough for me to spread the risk by
investing in both specialist and large pharmaceutical
companies. However, to construct what the finance
professors describe as “a well-diversified portfolio”,
I broadened my investments beyond the life
sciences, by swapping some big pharma for some
medical device companies.
This added some necessary diversification, largely
because there is a significant difference in the
commercial, regulatory and even clinical dynamics
of medical devices and small or large molecule
drugs. Should the biopharma sector have a bad day,
medical device stocks may hold up the combined
portfolio. In addition the dynamics of medical
device companies provide a contrast with those
of drug development companies and can,
with sufficient research, be nearly as
profitable.
NIAMSH.Co.LTD NO . 20

Andy Smith
Senior Principal, ICON plc
Should the biopharma sector have a bad day,
medical device stocks may hold up the combined
portfolio.

Time to market
For medical devices such as cardiovascular stents
and pacemakers, pre-clinical testing generally
leads to proof of principle and the improvement
of an existing design far more quickly than is the
case for drugs. Clinical studies can therefore start
much sooner, reducing the time and cost involved
in bringing a product to market.
This is partly because stents, pacemakers,
neurostimulators and orthopaedic implants, for
example, have very a localised function, and
don’t present the same risk of off-target effects
as pharmaceutical products. For local ethics
committees, principal investigators and regulators
to approve the first human administration of a new
chemical entity drug, any effects must be monitored
in large pharmaco vigilance studies.
Medical device trials are smaller. My guess is once
10 pre-clinical trials have been done successfully
clinical trials can begin. An orthopaedic implant,
or even a continuous glucose monitor – by virtue
of its essentially mechanical nature – will work in a
similar way during trials. While drug companies will
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problem is compounded by the economic disruption
certain to be caused by the virus. As stated,
orthopedic procedures often have long recovery
times; with the possibility of a recession looming,
workers fearful of possible layoffs will be hesitant
to take extended time off for joint replacement
procedures or spinal fusions. Amplifying these
delays in surgeries is the fact that orthopedic OEMs,
by the very nature of their product lines, have
significantly more inventory than a comparably
sized non-orthopedic OEM. As was the case in the
2008 recession, orthopedic companies are quick to
manage inventory in down times. The orthopedic
supply chain should brace itself for a sharp drop in
orders over several months. OEMs specializing in
“quality of life” areas of medicine including aesthetic
surgery and ophthalmology will also experience a
decline in orders.

specific areas or concentrated in populations that
device companies rarely served. Not surprisingly,
the criterion “supplier is able to provide product
reliably despite irregular orders and local sick
outs” has not been on the checklist for selecting
preferred vendors. In the coming years, OEM
procurement teams will consider which suppliers
are best suited to survive and supply products in
the face of global health issues. Other reactions to
the pandemic experience will include an increase in
dual sourcing of key components and a preference
for larger, more financially stable suppliers with
multiple manufacturing sites. These biases will
present new challenges for smaller and more
leveraged companies, regardless of their expertise.
Which firms will be affected? Assume supply chain
managers at OEMs will draw their lessons from the
worst cases of disruption or perceived instability.

Mid-Term Impacts: Financial

The Best Approach:
Demonstrate Stability in Unstable Times

As demand shocks make their way to OEMs and
through the supply chain, financial strains will
emerge. Over the next 12 months, deferred and
diminished orders will show up as cash flow
issues, particularly at smaller suppliers and heavily
leveraged companies. Bankruptcies are unlikely but
constrained cash will limit the operational freedom
many OEMs and supply chain companies have
enjoyed in recent years. Some companies will slow
down hiring and/or defer capital projects.
Specific financial impacts will vary by area of
medicine and by company. As with orthopedics,
inventory management will become an increasingly
important area of focus to manage cash and
resources. Firms with exceptional debt loads may
find themselves in discussions with their lenders
regarding challenges in meeting bank covenants.
Still, the cash flow effects brought on by the
epidemic are likely to be limited to three to nine
months as companies make difficult cuts to ensure
profitable operation.

Long-Term Impacts: Strategic
The 2020 coronavirus pandemic will cause OEMs
to reevaluate their supplier lists. The most wellknown afflictions of the latter 20th century—
polio, HIV, malaria, Ebola—were either limited to

As the device industry navigates uncharted and
choppy waters, supply chain managers might want
to consider how best to present their firms to
customers. Suppliers should recognize that OEMs
may be dealing with market disruptions. They
may not be able to provide accurate information
or lead the relationship in the ways they have in
more stable times. Rather than ignore or complain
about uncertainty, suppliers will be well-served if
they can demonstrate plans that show customers
they can reliably manufacture regardless of societal
disruptions. One action should include calls with
customers on how the supplier intends to operate
over the next several months. Will production be
handled in the traditional way? Will it be shifted
to other facilities if needed? Are additional
quality steps being considered? Will the supplier’s
workforce be screened and offered care if required?
Will hours change to accommodate closed schools
and daycare? It is essential to show a plan, not “We
are trying our best.”
Suppliers should manage the perception of their
readiness to adapt to changing situations. Those
that demonstrate competence will be rewarded
as their customers look back in the coming
years.
NIAMSH.Co.LTD NO . 20
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their short-term, mid-term, and long-term impact
on the supply chain.

Short-Term Impacts: Commercial
Over the next six months, there will be a series
of demand shocks, both positive and negative, as
medical device OEMs and their suppliers respond
to providers’ changing needs. Beneficiaries of
the epidemic will be vendors of basic hospital
supplies, as healthcare facilities fill to capacity with
coronavirus victims. Many of these products will
be low-margin disposables including masks, wipes,
disposable hospital room products, and standard
examination supplies. Demand for these products
should increase markedly for a few weeks but a
robust supplier base will be able to rapidly ramp to
meet demand. Also benefiting from demand but
more constrained in capacity will be manufacturers
of diagnostic consumables and imaging suppliers as
more patients are tested for coronavirus and those
diagnosed are tracked for respiratory issues.
Beyond these “front and center” products, an
area likely to be tested by the pandemic will be
telehealth devices and services. For the next few
months, this product class—largely considered a
novelty or luxury up until now—has the opportunity
to demonstrate real value as traditional healthcare
services become overwhelmed by patient load
demands.
Will the financial impact of these increases in
demand be significant? With the exception of the
diagnostics companies selling coronavirus
tests, the uptick in device demand will
NIAMSH.Co.LTD NO . 20

be modest when compared against the broadly
diversified product portfolios of the OEM suppliers.
A few companies will garner higher sales in a few
product lines, many of which are low-margin
commodity products. The overall impact will not be
exceptional, however.
In the short-term, demand will decline across
the rest of the device industry. Manufacturers of
critical devices and components will experience a
modest slowdown in orders for two reasons. Device
management executives at OEMs responsible for
established products will be uncertain as to demand,
given the rapidly evolving news about the numbers
of infected and disruptions affecting medicines and
devices. Thus, they will tightly manage inventories.
Reorders will take place, though at a slower pace
as OEMs strive to understand the full impact of the
virus on their businesses. Managers overseeing
new product launches will also act more slowly,
hesitant to make bold moves in uncertain times. The
impact of both these trends will prove operationally
disruptive to suppliers but should have only a
modest revenue impact in 2020 for OEMs.
OEMs of non-critical devices and their suppliers
will face greater challenges in the coming months.
No area of medicine will be impacted by demand
shock as much as orthopedics. Orthopedic
procedures are rarely considered critical and often
have long recovery periods, requiring several trips
to healthcare facilities. The possibility of multiple
interactions with providers at institutions handling
coronavirus cases will cause potential patients to
choose ibuprofen over surgery. The orthopedic

COVID-19’s Impact on
the Medical Device Supply Chain
On March 11, the World Health Organization
declared COVID-19 a global pandemic, prompting
the shutdown of much of civilized life. Conventional
wisdom holds that medtech companies are
largely insulated from economic disruption due
to the steady demand for medical products and
procedures. This notion, however, could be turned
on its head as hospitals delay elective procedures in
order to free up space for critically ill virus patients.
A careful review of all the issues associated with the
pandemic shows that COVID-19 will have numerous
short-, mid-, and long-term impacts on the medical
device industry. Companies that operate regularly in
the supply chain should expect to see the emergence
of stronger, more conservatively financed, multi-site
suppliers as a long-term outcome of the pandemic.

Where to Find Guidance
The fast-moving, evolving coronavirus pandemic
guarantees challenges for businesses worldwide.
As managers plan to ride out the disruption, many
are finding they have no point of reference around
which to organize their efforts. While supply chain
executives have lived through banking crises,
slowdowns, staff shortages, and even weather
emergencies, few alive today have lived through a
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rapidly spreading health disaster. Where should a
manager look to understand how the disruption is
unfolding and how it will hit their company’s segment
of the medical device industry? Traditionally, the
supply chain has looked to OEM sales as the best
indicator of industry outlook. In this situation, it
is more useful to look beyond the OEMs to their
customers—the hospitals, clinics, and physicians
that comprise the provider segment—as the first
movers that will set in motion the chain of events
to which suppliers must react.
As the coronavirus crisis expands, providers are
rapidly shifting their practice and purchasing
priorities to meet the demands of a pandemic.
Two changes in the coming months seem certain:
The first is that medical staff and equipment will
be shifted to fight the virus and its complications.
Doctors, nurses, hospital rooms, diagnostic labs, and
capital equipment will be shifted from traditional
uses to screening and treating coronavirus patients.
The second is that critical procedures will still take
place, though with some minor delays for the less
time-sensitive treatments. Non-critical procedures
will be delayed or cancelled for the foreseeable
future. These are only two of the changes likely
to occur in the coming weeks. Still, we can project

NIAMSH.Co.LTD NO . 20

NO.20

W W W. N I A M S H . C O M

COVID-19’s Impact on the Medical Device Supply Chain
Investing in medical technology and the rising opportunities outlined
Pharmaceutical vs medical device investment

