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رهبری فروش

در دوران اپیدمی کرونا
مطلب زیر به قلم آقای استاد عسگر امینی مدرس بازاریابی و فروش برای
فصلنامه نیامش تهیهشده است.
در شرایط دشوار اقتصادی ،یک رهبر فروش این فرصت را دارد که رشد
کند ،یا سقوط کرده و شکست بخورد .تعداد کمی مدیر در دسته دوم قرار
میگیرند و دلیل شکست آنها این نیست که افراد ضعیفی هستند .آنها
شکست میخورند چون به فیزیولوژی و روانشناسی رهبری فروش مسلط
نبودهاند و آموزش الزم را ندیدهاند .عدم اطمینان در خیلی از زمانها
وجود دارد .بسیار از ما بحرانهای زیادی را پشت سر گذاشتهایم؛ تورم و
رکودها اقتصادی ،شرایط جنگ ،تحریمها و امثال آنها را تجربه کردهایم
و در هر دوره کسبوکارمان هم تحت تأثیر این بحرانها قرارگرفته است.
باوجود همه این تجربههای قدیمی و متعدد ،اپیدمی کرونا ترس بیشتری
را در همه ما ایجاد کرده است؛ زیرا امنیت پایهای و نیازهای فیزیولوژیکی
را متأثر کرده است .مازلو روانشناس آمریکایی است که به دلیل ایجاد
سلسله مرتب نیازهای مازلو مشهور است ،الگویی از پنج نیاز انسان را ارائه
کرده که دو مورد اول عبارتند از:
نیازهای فیزیولوژیک :آب ،هوا ،غذا ،سرپناه و خوابنیاز به امنیت :امنیت شخصی ،اشتغال و سالمتیبر اساس نظریه مازلو ،نیازهای اساسی و ذاتی انسان قبل از رسیدن فرد به
سطح بعدی باید برآورده شود .در دوران کرونا برای بسیار از فروشندگان
در دسترسی به نیازهای اساسی تردید وجود دارد و همین موضوع تمرکز
آنها بر کارشان را دشوار کرده است .فروشندهها در این روزها با چنین
سؤاالتی درگیر هستند :آیا در صورت قرنطینه شدن شهر ،من به منابع و
مواد غذایی کافی دسترسی دارم؟ چه کسی با این ویروس درگیر شده؟
من کجا ایمن هستم؟ آیا پول کافی برای پرداخت اجاره یا قسط وام خودم
رادارم؟ چگونه فرزندان خودم را این بحران دورنگه دارم؟ والدین من ایمن
هستند؟ آیا شغلی خواهم داشت؟ آیا کاهش شدیدی در دریافتیهای
مالیام اتفاق خواهد افتاد؟ واکنش روانشناختی ترس و استرس است
که بهطور چشمگیری بر توانایی یک فروشنده در تفکر واضح و خالقانه
و عمل او تأثیر میگذارد .بدن با تولید مقادیر زیاد کورتیزول و آدرنالین
به استرس واکنش نشان میدهد و استرس طوالنیمدت منجر به کمبود
خواب ،به خطر افتادن سیستم ایمنی و باال رفتن فشارخون میشود.
بدیهی است که یک فرمول برنده برای موفقیت فروش وجود ندارد ،اما
در این چالش رهبری در این زمان پررنگتر از هر زمان دیگری به نظر
میرسند .اما چگونه میتوانیم با استرس و مشکالت کنار بیاییم؟ این
مهارتهای مهم به فروشنده اجازه میدهند تا بدون تأثیر شرایط خارجی
به اوج عملکرد درفروش برسد .یک فروشنده که استرس را بهطور مؤثر
مدیریت میکند ،میتواند از فرصتهایی که برای یادگیری ایجادشده
بهره بیشتری ببرد .درعینحال ،آموزش تیم برای کنترل کردن وضعیت
بسیار اهمیت خواهد داشت؛ زیرا منشاء استرسی و ترس اغلب ناشی از
احساس عدم کنترل است و القای این احساس کنترل داشتن بر شرایط،
میتواند بخش قابلتوجهی از مشکالت فروشندهها را کم کند .وقتی

فروشنده احساسات میکند بر شرایط کنترلی ندارد ،احساس قرار داشتن
در وضعیت مرگ وزندگی به او دست میدهد و فعلوانفعاالت منفی در
بدن فروشنده شروع میشود .در چنین شرایطی مدیر فروش تأثیرگذار
باید به تیم خود بیاموزد که نه شرایط خاص ،بلکه نگرش آنها به این
شرایط است که چنین احساسی را ایجاد کرده است .همچنان به آنها
بیاموزید که بهجای آنچه تحت کنترل آنها نیست ،بر آنچه میتوانند
کنترل کنند تمرکز کنند .در جلسه بعدی تیم فروش از آنها بخواهید
فهرستی از مواردی که حتی در شرایط سخت میتوانند کنترل کنند را
مشخص کنند .در ادامه چند نمونه از مواردی که فروشندگان میتوانند
کنترل کنند را به شما یادآوری میکنم.
 -1از گروهتان بخواهید که در آغاز روز ،بهجای خواندن اخبار بد در
شبکههای اجتماعی ،بر آرامش خود تمرکز کنند.
 -2از شروع روز تیم فروش با استرس اجتناب کنید و سعی کنید صبح
آرامی را برایشان بسازید.
 -3تشکر و قدردانی را به یک روز و یک موضوع خاص محدود نکنید.
هرروز وقتی تیم فروش کار خودش را انجام میدهد ،با پیامهای قدر
شناسانهتان به آنها انگیزه دهید .محققان میگویند مغز با دریافت این
پیامها هورمون دوپامین را ترشح میکند .یعنی همان هورمون سرخوشی
که از پس مبارزه با استرس برمیآید.
 -4به مشتریانتان پیام همدلی بفرستید .این نشان میدهد که شرایط
آنها را درک میکنید و آماده کمک هستید.
 -5حتی اگر مشتریهای قدیمیتان امروز قادر به خرید نیستند ،به
بهانههای مختلف برایشان پیام تشکر و قدردانی ارسال کنید .نحوه عملکرد
شما در اوقات سخت است که باعث تغییر رفتار آنها در روزهای بهت ِر
پیش رو میشود.
 -6جلسات آنالین با مشتریان برقرار کنید و دنبال ارائه راهکارهای خالقانه
برای کمک و ارائه خدمات و پشتیبانی در این دوران به مشتریان باشید.
 -7به تیم مطالعه کتابهای افرادی که شرایط سخت را پشت سر
گذاشتهاند را توصیه کنید.
یادتان نرود که آموزش مدیریت فروش سنتی بر نحوه تعیین اهداف
فروش ،تعیین شاخصهای فروش ،بررسی پایپالین فروش و ویزیتهای
مشتری پیش از فروش و بعد فروش تمرکز دارد .همه اینها مهارتهای
مهمی هستند و البته به همان اندازه یادگیری مهارت برای کمک به تیم
فروش در مقابله با مشکالت از اهمیت برخوردار است .مدیریت فروش در
چنین شرایطی درواقع مدیریت استرس است .شرایط کنونی ،بهترین زمان
برای آموزش تیم فروش برای به دست آوردن مهارت مواجه و مدیریت
شرایط سخت و بحران است؛ این فرصت را از دست ندهید.

چهار قدم
تا استقالل مالی

متن زیر توسط جناب آقای دکتر اکبر عباسی مربی توسعه فردی و
مشاور مدیریت تعالی سازمان و مترجم و مؤلف بیش از سی عنوان
کتاب برای فصلنامه نیامش تنظیمشده است.
امروزه استقالل مالی کلمهای است که زیاد با آن مواجه میشویم و
دقیقاً چیزی است که میلیونها نفر به دنبال آن هستند .استقالل
مالی دقیقاً چیست؟ آیا میتوان آن را به دست آورد؟ استقالل مالی
رسیدن به وضعیتی است که فرد بدون نیاز به کار کردن ،برای
تأمین هزینههای زندگی ،جریانهای درآمدی موردنیاز را داشته
باشد .باید بگویم موضوع بحث من ارتباطی بااینکه چگونه پول
به دست بیاوریم یا چگونه ثروتمند شویم ،ندارد؛ بلکه مربوط به
یافتن استقالل مالی است که بهطور شگفتآوری میتواند به کسب
ثروت بینجامد .اولین گام در به دست آوردن استقالل مالی این
است که بدانیم ،استقالل مالی هیچ ارتباطی به اینکه شما چقدر
پولدارید ،ندارد .یک نفر که درآمد خیلی کمی دارد میتواند شاد
و راضی باشد و شخصی که درآمد باالیی دارد میتواند بهشدت
نگران وضعیت مالی خود باشد .استقالل مالی بیشتر به رفتار ما با
پول برمیگردد و خیلی با مقدار پولی که به دست میآوریم ،ارتباط
ندارد .فکر میکنید رفتارهایی که منجر به استقالل مالی میشوند،
چه هستند؟
 امروز چه فعالیتهای کوچک اما پایداری را میتوانیم انجام بدهیمکه در مدتزمان طوالنی منجر به یک نتیجه بزرگ شود؟ (قاعده
اثر مرکب) و؛
 از انجام چهکار آسان و شدنی که میتواند تغییرات اساسی درآینده ما ایجاد کند باید چشمپوشی کنیم؟
سؤال بزرگی است که هرروز باید از خود بپرسیم.
اینها دو
ِ
در ادامه به شرح مختصری درباره چهار گام برای رسیدن به استقالل
مالی میپردازم:
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 -1دوری کردن از بدهی :بدهی کشنده است؛ قاتل رؤیاها ،آرزوها و
کسبوکار است .بدهی آینده مالی را از بین میبرد .بر اساس آمار،
ایجاد بدهی نقش برجستهای در زندگیهای نافرجام دارد؛ بنابراین
اگر میخواهیم موفق باشیم ،باید متعهد شویم که از قرض و بدهی
دوری میکنیم .میتوانیم ماهیانه  20میلیون تومان درآمد کسب
کنیم اما  25میلیون تومان خرج کنیم .مهم نیست درآمد ما چقدر
بوده است.
ثروتِ
بلندمدت ،پسانداز
 -2پسانداز :یکی از اجزای کلیدی تولید
پول با روشی منظم و طبق یک قاعده است .تفاوت سادهای میان
فلسفه ثروتمندان و فقرا وجود دارد و آن فلسفه این است که
ثروتمندان پول خود را پسانداز (و سرمایهگذاری) و بقیه آن را
خرج میکنند؛ درصورتیکه فقرا پول خود را خرج و باقیمانده آن
را پسانداز یا سرمایهگذاری خواهند کرد .تغییر در شیوه تفکر ،به
تغییری بزرگ در کسب استقالل مالی منجر میشود.
 -3سرمایهگذاری :سرمایهگذاری با پسانداز متفاوت است.
سرمایهگذاری یک ریسک محاسبهشده است .ریسکی که احتمال
خلق جریانهای درآمدی الزم برای رسیدن به استقالل مالی را
مهیا میکند .پسانداز و سرمایهگذاری به دالیل ،اهداف و نتایج
تبدیل بخشی از درآمد خود به سرمایه
متفاوت انجام میشوند .با
ِ
برای سرمایهگذاری ،فعاالنه برای اهداف و استقالل مالی خودکار
خواهیم کرد.
بخشیدن سهمی از
 -4بخشش:
منابع درآمدی ،یکی از اصول مهم در
ِ
ِ
زندگی است؛ این موضوع در ظاهر به نظر عاقالنه نیست اما بخشش
کمک میکند ،استقالل مالی دلخواهی به ارمغان بیاید .بخشش به
شکل شگفتانگیزی ما را ازآنچه هستیم ،بزرگتر میکند .هرچه
بیشتر ببخشیم ،زندگی هم متقاب ً
ال برای ما بیشتر بخشش نشان
بخشیدن درصدی از منابع درآمدی نهتنها به ما کمک
خواهد داد.
ِ
میکند که ثروت بیشتری داشته باشیم ،بلکه موجب میشود که
از ثروت خود بیشتر لذت ببریم .این بهترین منفعت بخشش است.
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تبلیغات و نقشان در دوران رکود

.مطلب زیر توسط آقای دکتر مجتبی پیرزاد دارای کرسی علمی
دستیار پرفسور از واحد آموزشی سازمان جهانی یونسکو برای
فصلنامه نیامش تهیهشده است.
تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسبوکار است .موفقیت
و عدم موفقیت بسیاری از سازمانها و شرکتها در کیفیت
فعالیتهای تبلیغاتی آنها نهفته است .بدیهی است استمرار و
توسعه فروش کاال و خدمت ،زمانی میسر است که مشتری نکات و
اجزای مطرحشده در طرح تبلیغاتی را لمس کرده و بر آن باور پیدا
کند .بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که تبلیغ راهی بهسوی
مشتری باز میکند و پیامی را به مخاطب خود میرساند حال این
حرکت اگر آمیخته با روانشناسی مشتری ،هنر و سلیقه ،محتوای
مناسب و شرایط مؤثر دیگر همراه شود قطعاً اثرگذار نیز خواهد بود.
کاربردهای تبلیغات ،دارای ویژگیهای مشترک زیر هستند:
* هدفگذاری در تبلیغات باید دقیق
باشد ،انتخاب رسانه باید دقیق باشد.
تفکر خالق باید دقیق صورت گیرد و
همه اینها باید از شرح دقیقی از اهداف
تعیینشده نشئت بگیرند.
* چگونگی انتخاب مخاطبان :انتخاب
درست مخاطبان هدف ،موفقیت تبلیغ
را به دنبال خواهد داشت و انتخاب
نادرست ،موجب اتالف پول ،فرصت
و زمان خواهد شد .انتخاب مخاطبان
تبلیغات ،پیچیدهتر از آن چیزی است
که به نظر میرسد.
* تهیه و تدوین پیام تبلیغاتی :مهمترین
بخش یک فعالیت تبلیغاتی ،محتوای
پیام آن است .پیام تبلیغاتی میبایست
توجه مخاطبان را به خود جلب کند و
برای این منظور باید از بینش و خالقیت
استفاده کرد.
* اجرای یک برنامه تبلیغاتی ،مستلزم
صرف هزینه است .لذا تبلیغات بهعنوان
یکی از سرفصلهای هزینههای مالی
سازمانها محسوب شده و از جهت
هزینهای هیچ تفاوتی با سایر هزینههای
سازمان ندارد.
رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره
سهماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد
یک کشور اطالق میشود .دورهای که
کاهش معنیدار در چهار عامل تولید،

درآمد ،اشتغال و تجارت ایجاد شود .این دوره معموالً حداقل بین ۶
ماه تا یک سال است .بهاینترتیب رکود اقتصادی بر این اساس به
معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی.
تأثیر رکود اقتصادی بر رفتار خرید مشتریان :چهار چالش
شناساییشده در رابطه با تأثیر بحران اقتصادی بر رفتار خرید
مشتریان عبارتند از :کاهش درآمدهای قابلمصرف افراد
( ،)Disposable incomeافزایش قیمتها ،کاهش توانائی مردم جهت
پسانداز پول و سرمایه خود ،بیثباتی و عدم امنیت شغلی .که
همه این عوامل به دلیل افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول در
جامعه سبب ایجاد احساس فشار بر مردم و احتیاط بیشتر آنان
در فرآیند خرید میگردد بهصورتی که مشتریان سعی مینمایند
که از گرفتن تصمیمات غلط در رابطه با خریدهای خود اجتناب
کنند .بهطورکلی ،رفتار مشتری ،مطالعه فرآیندهایی است که افراد
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یا گروهها درزمینهٔ انتخابهای مربوط به خریدشان جهت برآورده
کردن نیازهای خود اتخاذ مینمایند .معموالً رفتار خرید افراد و
انتخابهای آنان به فاکتورهای متعددی بستگی دارد ،ازجمله:
فاکتورهای درونی یا داخلی ،نظیر:وضعیت کسب و امرارمعاش
افراد ،ویژگیهای دموگرافیک ( جمعیت شناختی آنان ) نظیر سن،
جنسیت ،وضعیت تحصیالت ،نوع شغل و غیره فاکتورهای خارجی
که در محیط پیرامون افراد وجود دارند نظیر فاکتورهای اجتماعی
و فرهنگی افراد جامعه
رفتار مشتری در پاسخ به بحران اقتصادی :الگوی خرید مردم
در زمانهای سخت و استرسآور نظیر بحران اقتصادی میل به
تغییر دارد ،مشتریان نسبت به هرگونه تغییر در وضعیت اقتصادی
پیرامون خود ،بهصورت تغییر در میزان مصرف Consumption
واکنش نشان می هند.بحران اقتصادی نهتنها از بعد اقتصادی ،بلکه
از بعد روانی نیز بر افراد جامعه تأثیر میگذارد بهطوریکه مردم
تمایل به نگهداری و پسانداز پول پیدا میکنند و نمیخواهند که
پول زیادی برای کاالها مصرف نمایند حتی اگر استطاعت مالی
نیز داشته باشند در شرایط بحران اقتصادی افراد جامعه بیشتر
کاالهای ضروری را خریداری میکنند و به سمت خرید نامهای
تجاری ارزانتر میروند ،همچنین آنها شروع به مقایسه محصوالت
مختلف نموده و بر اساس قیمت و کیفیت کاال ،تصمیم به خرید
میگیرند .فرآیند خرید در این موقعیت میتواند از رفتار هدفمند و
برنامهریزیشده یا یک رفتار بر اساس تصمیمگیری محدود به سمت
رفتار خرید بر اساس تصمیمگیری گسترده تغییر یابد بهعبارتدیگر
رفتار خرید قبل از بحران مالی بر اساس تصمیمگیری گسترده
و جمعآوری اطالعات راجع به کاال یا خدماتی خاص نبوده است
ولی بعد از بحران ،فرآیند خرید افراد جامعه پیچیدهتر شده است.
رشد بیکاری ،افزایش تورم قطع یا کاهش دستمزدها ،کاهش قدرت
خرید مردم و وضعیت بد اقتصادی حقایقی است که بر مشتریان در
تمام بازارهای مالی اثرگذار هست .به همان نسبتی که مردم بیشتر
راجع به بحران اقتصادی مطالعه میکنند ،به همان نسبت نیز بر
تأثیرات بحران بر زندگی خود تمرکز و توجه مینمایند (به عبارتی
اثرات منفی روانی بحران اقتصادی بر زندگی ،رفتار خرید و میزان
و نوع مصرف مشتریان)
ارزش تبلیغات در خالل یک رکود اقتصادی :تاریخ اثبات نموده
است که حفظ یا افزایش سرمایهگذاری در حوزه تبلیغات در دوران
رکود اقتصادی سبب افزایش فروش و سهم بازار ،هم در خالل و
هم بعد از دوران رکود میگردد .حقایقی در این رابطه وجود دارد
که عبارتند از:
 -1حفظ یا افزایش سطح بودجه تبلیغاتی در خالل رکود اقتصادی
ممکن است جهت حفظ موقعیت بازار فروش شما در مقابل رقبا
ضروری و الزم باشد.
 -2چنانچه در خالل یک رکود اقتصادی ،حضور تبلیغاتی شما حفظ
گردد درحالیکه رقبای شما بودجه تبلیغاتی خود را قطع نمودهاند،
شما بهطور خودکار ،اشتراک فکری ( )Share Of Mindموسسه یا
برند (نام تجاری) خود را افزایش دادهاید.

 -3انجام تبلیغات مناسب و کافی ،هم در زمان رشد و هم رکود
اقتصادی ،حفظ شناخت برند تجاری شمارا تقویت و حمایت خواهد
نمود( .به عبارتی به عدم فراموشی نام تجاری شما کمک خواهد کرد)
 -4حفظ تبلیغات شرکت تجاری شما در خالل رکود اقتصادی ،تصویر
ثبات تجاری شمارا در یک محیط تجاری پر هرجومرج و آشفته در
نزد رقبا ،حفظ و تقویت مینماید و به تبلیغکنندگان ،شانس برتری
تبلیغات رسانهای برای برند یا شرکت تجاری شمارا میدهد.
 -5رکود اقتصادی به تبلیغکنندگان تهاجمی ()Aggressive Advertiser
و شجاع پاداش و به تبلیغکنندگان ترسو و خجول ()Timid Advertiser
تاوان داده و آنان را جریمه میکند.
 -6در خالل یک رکود اقتصادی ،تالشهای قوی در حوزه تبلیغاتی
 /بازاریابی به استحکام و یکپارچگی خریداران محصوالت و خدمات
شما کمک مینماید و سبب رشد و بهبود فضای کسبوکار شرکت
شما پس از دوران رکود میگردد.
این نکته را با یاد داشته باشید که «زمانی که فضای کسبوکار خوب
است ،بهتر است ،تبلیغات کنیم» «زمانی که شرایط اقتصادی مطلوب
نیست ،باید تبلیغ کنیم»
چگونه یک استراتژی تبلیغاتی را ایجاد کنیم ؟ داشتن یک استراتژی
تبلیغاتی میتواند از طرح بازاریابی و طرح تجاری یک شرکت حمایت
نماید .تهیه این استراتژی مستلزم عبور از مراحلی هست که شامل
موارد ذیل هست:
انجام یک آنالیز :SWOTاین اقدام میتواند در جهت گسترش استراتژی
ارتباطی یک تاجر با بازار و مشتریان خود مفید باشد ،چنانچه این
تجزیهوتحلیل بهطور مناسبی انجام شود از طریق ارزیابی « نقاط
قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها ،تهدیدها و چالشها » در رابطه با طرح
تجاری موردنظر ،میتوان به یک تصویر تمامنما از بازار محصول یا
خدمات خود دستیافت .جهت انجام این آنالیز 2 ،بخش عمده را
بایستی انجام داد:
بررسی ( :)Assessmentبررسی وضعیت اخیر بازار ،سوابق و تاریخچه
فعالیت تجاری موردنظر و اینکه چه مسائلی در بازار رخ میدهند و
در حال تداوم میباشند؟ تمایل ،گرایشها و روند بازار چیست؟ و
دور نمای آینده طرح تجاری موردنظر چگونه است؟ همچنین وضعیت
محصول یا خدمات موردنظر ،ارزیابی رقبا و گرایشها مشتری ،همه از
نکاتی هستند که باید موردبررسی قرار گیرند.
عمل ( :)Actionتوجه به اینکه مشتریان یک شرکت درزمینهٔ مهمترین
فرصتها یا مشکالت پیش روی طرح تجاری موردنظر ،بهتر است
چهکارهایی انجام دهند و اینکه یک شرکت بانام تجاری خود،
چهکارهایی را باید انجام دهد؟ جایگاه محصول خود را مجددا ً ارتقاء
بخشید زیرا شما برای نام تجاری خود ارزش قائلید و این امر مهمتر
از به دست آوردن دالرهای اضافی و سود بیشتر هست.بر روی هویت
بخشی قویتر محصول خود سرمایهگذاری کنید و با ارتقاء مرغوبیت
و کیفیت آن ،با خواست و رضایت مشتریان خود همراه شوید .از
روشهای سنتی و جدید تبلیغاتی نظیر اینترنت و طراحی وبسایت
برای به دست آوردن مشتریان جدید و جوانتر استفاده کنید.
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بیمار محوری
متن زیر توسط آقای کاویان نصیری دانشجوی دکترای مدیریت
بازاریابی دانشگاه مینیو پرتغال برای فصلنامه نیامش تهیهشده است.
صنعت سالمت در طول سالیان گذشته دچار تغییرات اساسی شده
است ،یکی از مهمترین این تغییرات ،تغییر دیدگاه سنتی و یکطرفه
از سمت پزشک به بیمار به سمت نگرش محوریت بیمار میباشد.
امروزه بیماران با دسترسی بیشتر به اطالعات و به اشتراک گذاشتن
تجربه خود با بیماران دیگر از جایگاه نسبتاً فعالتری برخوردارند.
ظهور اینترنت ،شبکههای اجتماعی و جریان اطالعاتی قوی منجر
به افزایش دانش بیماران و حقطلبی آنها در صنعت سالمت شده
است .خدمات بیمار محور رویکرد نوینی در نظام پزشکی است
که بر مبنای رابطه متقابل و برابر بیمار و پزشک و سایر کادر
درمان بناشده است .تحقیقات نشان میدهد این رویکرد باعث کوتاه
شدن طول درمان ،افزایش رضایت ،کاهش خطای پزشکی ،کاهش
هزینههای بیمارستانی ،و درمجموع بهبود وضعیت درمانی میشود.
محققین در حوزههای مختلف پزشکی ،مهندسی پزشکی ،پرستاری
و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی معتقدند اجرای سیاستهای
بیمار محور به نفع رفاه نهایی بیماران مزمن و حاد میباشد .الزم
به ذکر است اجرای سیاستهای بیمار محوری نیازمند زمان،
برنامهریزی و همکاری بخش خصوصی و دولت همچنین آموزش و
فرهنگسازی به بیماران و کادر درمان میباشد .در اروپا و آمریکا و
سایر کشورهای غربی ،بحث تصمیمگیری اشتراکی در مورد برخی
بیماران مزمن ،بهعنوان شروع پیادهسازی بیمار محوری در حال
انجام میباشد .تصمیمگیری اشتراکی اولین قدم عملی در راستای
پیادهسازی سیاستهای بیمار محور است بدین گونه که پزشک
گزینههای موردنظر با توجه به نفع بیمار و شرایط فعلی را با او
به اشتراک گذاشته و بیمار از بین گزینههای موجود
باراهنمایی پزشک اقدام به انتخاب خواهد کرد.
طبیعتاً اجرای تصمیمگیری اشتراکی نباید تخطی
از دستور پزشک یا خارج شدن از کنترل پزشک
کر د ن
باشد .هدف اصلی ،شریک
بیمار در بخشی از پروسه
تصمیمگیری میباشد .تحقیقات
اینجانب در رابطه با پیدا کردن
خالء نیازهای بیماران از طریق
مطالعه و بررسی فعالیت
آنها در شبکههای مجازی
بیماران و انجمنهای آنالین
میباشد .ازآنجاییکه فعالیت
بیماران در فضای مجازی بهدوراز کنترل

میباشد ،آنها میتوانند نظرات ،ترسها و شکستهای خود را با
سایر بیماران به اشتراک بگذارند .طبق تحقیقات انجامشده عموماً
بیماران به دو دلیل اصلی اقدام به فعالیت مجازی میکنند :کاهش
دردهای روانی بیماری و آگاهی از خود بیماری و روشهای درمان.
به دلیل عدم تقارن دانش پزشک و بیمار ،همواره بیمار احساس
کمبود در بیان مشکالت خود داشته و لذا جهت پیدا کردن زبان
مشترک و یا درمانهای جایگزین اقدام به جستجو و فعالیت در
شبکههای مجازی میکند .به دو دلیل فوقالذکر بیمار با کاهش
دردهای روحی و روانی از طریق به اشتراک گذاشتن و کسب
آگاهی در مورد خود بیماری ،در جایگاه نسبتاً بهتری در مقایسه با
بیمارانی که از اطالعات آنالین استفاده نمیکنند قرار خواهد گرفت.
شایانذکر است اطالعات غلط در مورد بیماریها و درمانهای
خانگی از نقاط ضعف شبکههای مجازی میباشد که گاه منجر به
سوءمصرف یا ترک درمان میگردد .امید است در انتهای پژوهش،
با شناسایی بیشتر ترسها و نیازهای بیماران مزمن گام کوچکی در
راستای رفاه بیشتر بیماران در کشور عزیزمان ایران برداریم.
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رابطه بین ویژگیهای شخصیتی رواننژندی،
وجدانی بودن و توافق پذیری با تعهد سازمانی
کارکنان فروش و بازاریابی صنعت درمان
متن زیر توسط استاد داریوش سنقری استاد رشته روانشناسی
(گرایش شخصیت) برای فصلنامه نیامش تهیهشده است.
در این پژوهش میخواهیم رابطه بین  3ویژگی شخصیتی رواننژندی،
وجدانی بودن و توافق پذیری را با تعهد سازمانی کارکنان فروش و
بازاریابی صنعت درمان که در این تحقیق شامل شرکتهای منتخب
دارویی و تجهیزات پزشکی بود را بررسی نماییم .جامعه آماری ما در
این تحقیق شامل  353نفر کارشناسان گروههای فروش و بازاریابی
شرکتهای تجهیزات پزشکی و دارویی که از این تعداد  192نفر
زن (حدود  55درصد) و  161نفر مرد (در حدود  45درصد) که
 175نفر آنها مجرد و  178نفر متأهل بودند 76 .نفر افراد سنی
کمتر از  30سال (متولدین دهه  221 ،)70نفر بین  30تا 40
سال (متولدین دهه  51 ،)60نفر بین  40تا  50سال (متولدین
دهه  )50و  5نفر باالی  50سال داشتند .توزیع سطح تحصیالت
این افراد بهصورت شامل  17نفر دیپلم 21 ،نفر کاردان 158،نفر
کارشناس 126 ،نفر کارشناس ارشد و  31نفر دارای مدرک دکترا
و باالتر بودند .از این تعداد  217نفر در رشتههای مرتبط با شغل
خود و  136نفر در رشتههای غیر مرتبط با شغل خود مشغول به
فعالیت بودند .تعداد  209نفر از شرکتکنندگان در شرکتهای
دارویی و  144نفر از آنها در شرکتهای تجهیزات پزشکی مشغول
به کار بودند .نتایج این تحقیق نشان داد بین ویژگی رواننژندی با
تعهد سازمانی رابطه معنادار منفی  R=-0.587و بین  P<0.01و
بین ویژگیهای شخصیتی وجدانی بودن و توافق پذیری با تعهد
سازمانی رابطه معنادار مثبتی است  R=0.720برای وجدانی بودن و

 R=0.521برای توافق پذیری با  P<0.01برای وجدانی بودن و
توافق پذیری است .نتیجه کلی این تحقیق نشان داد ویژگیهای
شخصیتی رواننژندی ،وجدانی بودن و توافق پذیری میتوانند از
طریق افزایش تعهد سازمانی نقش مؤثری در کاهش ترک خدمت
سازمانی ایفا میکند.
رواننژندی :عبارت است از داشتن احساسات و عواطف منفی
همچون ترس ،غم ،بههمریختگی ،خشم و افسردگی و احساس
پوچی
وجدانی بودن :عبارت است از توانایی کنترل خشم و تکانهها و
بهکارگیری طرح و برنامه مدون و تعیینشده برای رسیدن به اهداف
کوتاه و بلندمدت
توافق پذیری :عبارت است از تأکید بر روی گسترش و توسعه
گرایشهای و ارتباطات فردی ،نوعدوستی ،همدلی و تواضع و
فروتنی
تعهد سازمانی :وضعیتی روانشناختی است که ارتباط کارمند با
سازمان را مشخص کرده و برای تصمیمگیری در مورد موضوع
عضویت فرد در سازمان که بماند یا برود توضیح میدهد.
ویژگیهای شخصیتی رواننژندی ،وجدانی بودن و توافق پذیری 3
ویژگی شخصیتی از مجموعه ویژگیهای شخصیتی پنج عاملی مدل
نئو هستند که عالوه بر این سه ویژگی همچنین شامل برونگرایی و
باز بودن ذهنی نیز میشود .مدل پنج عاملی شخصیتی نئو یکی از
پرکاربردترین ،جدیدترین و علمیترین الگوهای شخصیت شناسی
دنیا است که آزمون آن روانی و پایایی بیشتری نسبت به مدلهای
شخصیتی و رفتاری مانند  ،MBTIدیسک و ایناگرام دارد و نتایج
و تحلیلهای بسیار دقیقتر و مستندتری از ویژگیهای شخصیتی
افراد را به ما نشان میدهد.
این آزمون توسط مک کری و کاستا در سال  1985بعد از غریب
بیش از چهار دهه تحقیقات فراوان در ارتباط با صفات شخصیتی
طراحی شد و در حال حاضر بهجز بحث روانشناسی شخصیت در
سایر رشتههای علوم انسانی مانند جامعهشناسی ،مدیریت منابع
انسانی ،بازاریابی و فروش ،علوم سیاسی و سایر رشتههای مشابه
کاربرد فراوانی دارد و درصورتیکه یکی از پارامترهای قابلبررسی
در تحقیقات موضوع شخصیت باشد به قطعاً بهترین انتخاب برای
بررسی صفات شخصیتی مدل پنج عاملی نئو میباشد .ادامه بررسی
این پژوهش نکات بسیار مهمی ازجمله بررسی تفاوتهای بین زنان
و مردان یا افراد مجرد و متأهل و یا تفاوت بین افراد با سطح
تحصیالت متفاوت بود که در شمارههای آینده مجله به سمع و نظر
شما عزیزان خواهیم رسید.
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انجمن شرکتهای دانشبنیان
حوزه سالمت
شاهرخ مهدوی ،دبیر کل انجمن شرکتهای دانشبنیان حوزه
سالمت تهران
انجمن شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت تهران که در سال
 ۱۳۹۶با حمایت اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی تهران و
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأسیس گردید ،میکوشد
تا با ایجاد بستری مناسب برای شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت
عالوه بر حمایت از کسبوکارهای فعال بستری حمایتگر و پایدار برای
شرکتهای نوپا را فراهم آورد و از سوی دیگر این انجمن میکوشد
تا با همراهی مدیران و متخصصین این حوزه در رشد و گسترش
کیفیت شرکتها و خدمات حوزه سالمت در کشور گام بردارد.
اهداف کلی این انجمن شامل حمایت از شرکتهای حوزه سالمت
باهدف جهش تولید و ارتقا سطح کیفی محصوالت ،اشتغالزایی
برای جوانان و برقراری ارتباط مؤثر میان شرکتهای دانشبنیان
حوزه سالمت و نهادهای ذیربط میباشد .در جهت تحقق اهداف
مذکور جلسات متعددی با سازمانها و نهادهای مرتبط برگزار شد
تا این انجمن بتواند بهعنوان یک سازمان مردمنهاد ارتباط مؤثری
میان اعضا و سازمانهای موردنظر برقرار نموده و تسهیالت الزم
را در اختیار شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای نوپا در عرصه
سالمت قرار دهد که دراینبین مذاکرات و تفاهمهایی با سازمان
غذا و دارو ،فن بازار ملی ،انجمن جوانان کارآفرین استان تهران،
بانک رفاه کارگران ،مجمع شهرداران آسیایی ،پردیس بینالمللی
کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،شرکتهای بینالمللی  OASISو
هامون پیشرو ،اتاق بازرگانی ایران و امارات متحده عربی ،رایزنی
تجاری سفارت استرالیا در ایران ،شرکت کارافام بهعنوان مشاور
در حوزه ثبت اختراع ،و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری به انجام رسید .عالوه بر این مذاکرات و فعالیتها اقدامات
دیگری منجمله ارتباط با شرکتهای خصوصی و دولتی و تعامل
سازنده با معاونت بینالملل اتاق بازرگانی تهران در جهت تسهیل
شرایط صادرات محصوالت دانشبنیان شرکتهای عضو صورت
پذیرفته است .در جهت نیل به اهداف انجمن ،سه کمیته تخصصی
تحت عناوین کمیته تجاریسازی ،کمیته توانمندسازی و کمیته
کسبوکار با مصوبه هیئتمدیره تأسیس گردید که ریاست کمیته
تجاریسازی به عهده جناب آقای دکتر ابوالفضلی ،ریاست کمیته
کسبوکار به عهده آقای جناب آقای دکتر حاجیان تهرانی و ریاست
کمیته توانمندسازی به عهده جناب آقای مهندس کمپانی محول
گردید و مقرر شد تا دبیر کل انجمن مطابق با اساسنامه انجمن
مسئولیت هماهنگی بین این کمیتهها و اعضای انجمن را فراهم
نماید .پس از تشکیل کمیتههای مذکور قدمهای مؤثری برداشته شد
منجمله ارتباطاتی که در سطور فوق بدان اشاره گردید تا در حوزه
کسبوکار :بسترسازی الزم برای صادرات محصوالت دانشبنیان

به کشورهای منطقه از سرعت بیشتری برخوردار گردد و در حوزه
توانمندسازی :آموزش ،مشاوره و ثبت اختراعات سرلوحه فعالیتها
قرار گیرد و در کمیته تجاریسازی :با دعوت از سرمایهگذاران و
فناوریان جهت بررسی طرحهای فناورانه و نوآورانه حوزه سالمت
اقدام گردد که دراینبین چندین طرح نیز به مرحله تجاریسازی
رسیدند .امید است این انجمن بتواند در سالهای آتی با حمایت
شرکتهای دانشبنیان نسل اول و قدرتمند و حمایتهای معنوی
بخش دولتی و حمایتهای اتاق بازرگانی تهران به شرکتهای نوپا
و دانشبنیان خدمات بهتری را ارائه نموده و درنهایت این شرکتها
بتوانند در چرخه تولید و صادرات کمک شایانی به توسعه کشور
داشته باشند .در خاتمه بر خود میدانم از حمایتهای بیدریغ
اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی تهران و راهنماییها و
مودتهای اعضای محترم هیئتمدیره انجمن جناب آقای دکتر
وطن پور رئیس محترم هیئتمدیره ،جناب آقای ریاحی نائب رئیس
هیئتمدیره ،جناب آقای دکتر حاجیان طهرانی ،جناب آقای دکتر
ملکی ،جناب آقای دکتر سید ابوالفضل ابوالفضلی ،جناب آقای دکتر
علی علیزاده ،جناب آقای مهندس کمپانی و سرکار خانم مهندس
یزدانی اعضای محترم هیات مدیره و بازرسین محترم انجمن جناب
آقای دکتر اسالمی فر و جناب آقای دکتر کیانی و جناب آقای دکتر
خرم خورشید که همواره همراه و مشوق فعالیتهای ما بودهاند
قدردانی نمایم.

فصلنامه نیامش  -شماره 11 21

متن زیر توسط جناب آقای دکتر اکبر عباسی مربی توسعه فردی و مشاور
مدیریت تعالی سازمان و مترجم و مؤلف بیش از سی عنوان کتاب برای
فصلنامه نیامش تنظیمشده است.
موفقیت برای هر فرد میتواند معنایی متفاوت از فرد دیگر داشته باشد.
موفقیت میتواند ارتقاء شغلی باشد ،میتواند در رشد و پیشرفت فرزندانمان
تحقق پیدا کند ،میتواند رسیدن به تعادل در زندگی معنی شود و به
همین ترتیب برای هر فرد معنایی خاص دارد .نکته مهم در دستیابی به
موفقیت این است که موفقیت یک مفهوم در حال تغییر است اما اصول
دستیابی به آن در طول تاریخ زندگی بشر و از بدو خلقت ثابت مانده است.
من قصد دارم بهصورت خالصه و مفید به این اصل مهم بپردازم؛ اصل
انتخاب و تصمیمگیری .درواقع این انتخابها و تصمیمگیریهای ما در
مسیر زندگی هستند که موفقیت شغلی و موفقیت در حوزههای مختلف
زندگی را تعیین میکنند .ما هستیم که موفقیت را انتخاب میکنیم و تا
زمانی که تصمیمگیری نکنیم ،هیچچیزی اتفاق نمیافتد .تصمیمگیری
و انتخاب ،اولین گام برای دستیابی به موفقیت بهحساب میآید .بین ما
و اهدافمان همواره فاصله هست؛ اعم از اینکه این هدف ایجاد یا توسعه
کسبوکاری فوقالعاده ،ازدواج و تشکیل زندگی ،خرید اتومبیل یا خانه
جدید ،استقالل مالی ،تأمین هزینه دانشگاه فرزندان ،کمک به انجمنهای
خیریه یا سالمتی و تناسباندام باشد .چه چیزی موجب بروز تفاوتهای
بزرگ بین افراد یک جامعه که در مقطعی از زمان (مث ً
ال دوران کودکی)
در یک شرایط زندگی کردهاند ،میشود؟ دو همکالسی را در نظر بگیرید
که پدر هر دو کارگر هستند و سالها بعد ،چه چیزی باعث میشود
یکی در آپارتمانی اجارهای زندگی کند و دیگری در پنت هاوس یک
برج بزرگ؟ یکی برای رفتوآمد خود خودرویی نداشته باشد و دیگری
چند دستگاه خودرو آخرینمدل؟ یکی دارای زندگی سراسر جنگودعوا
با همسر و دیگری دارای خانوادهای گرم و صمیمی؟ یکی به فکر رشد و
توسعه خود و اطرافیان و دیگری به فکر تسویه بدهیها؟ شاید تصور کنید

عامل اصلی این تفاوتها شانس ،پارتی ،ارث پدری ،سواد و مواردی از این
قبیل است اما کام ً
ال اشتباه میکنید چراکه عامل اصلی بروز این تفاوتها
فقط و فقط انتخاب افراد است ،نه به این معنی که یکی بهصورت عمدی
بدبختی و درماندگی را انتخاب میکند و دیگری خوشبختی و ثروتمندی
را بلکه ما انجام دادن بعضی کارها و انجام ندادن بعضی کارهاست که
انتخاب میکنیم به کدام زندگی دست پیدا کنیم.
موفقیت نتیجه انتخابهای کوچک و بهظاهر بیاهمیت و لحظهبهلحظه
است که اثر خود را در طول زمانی نسبتاً طوالنی نشان میدهد.
همه ما میدانیم که خوردن روزانه هشت لیوان آب موجب بروز سالمتی و
خوردن نوشابه موجب بروز اضافهوزن میشود اما هنگام انتخاب نوشیدنی
کمتر کسی آب را به نوشابه ترجیح میدهد و این حلقه همچنان
میچرخد و میچرخد تا بعد از بیست سال عالئم چاقی مفرط و پوکی
استخوان نصیب گردد .انتخابهای ما منجر به بروز رفتارهایی میشود و
تکرار این رفتارها عادتهایی را در ما به وجود میآورند که سرنوشت ما
را رقم میزنند .و کوتاهسخن اینکه انتخابهای ما موجب بروز رفتارهایی
متناسب با آن و تکرار رفتارها منجر به ایجاد عادتهایی در ما میشوند
که تضمینکننده موفقیت یا عدم دستیابی به موفقیت هستند .برای
داشتن زندگی دلخواه ضروری است در اولین قدم وضعیت موجود خود را
بر اساس نتایج حاصل از انتخابها ،رفتارها و عادتهای خود از گذشته
تاکنون را بررسی کنیم و تصمیم بگیریم که میخواهیم به کدام سمت
حرکت کنیم و الزم است در چه زمینهای تغییر کنیم .و برای این تغییر
الزم است چه رفتارهای جدید و چه عادتهای جدید داشته باشیم.

تغییر سخت است
اما نتیجه آن لذتبخش
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تولید تجهیزات پزشکی فناورانه یک نیاز ملی است
یک هزار و سیصد و پنجاه تولیدکننده تجهیزات پزشکی در کشور آلمان در سال نزدیک به سی میلیارد یورو درآمد
دارند .آلمان با سهم دهدرصدی از تولید تجهیزات پزشکی سومین تولیدکننده تجهیزات پزشکی در جهان است .رمز
موفقیت این بخش در آلمان همکاری نزدیک علم و صنعت است.
نوآوری و تجاریسازی محصوالت تجهیزات پزشکی میتواند به ما در ارتقای سطح درآمدی در کشور کمک کند.
این در حالی است که در کشور ایران ما توانستهایم فقط سی درصد ازآنچه مصرف میکنیم را تولید کنیم و تمامی
همسایگان ایران بهجز ترکیه فاقد کارخانه تولید تجهیزات پزشکی هستند تولید تجهیزات پزشکی در داخل ایران
دارای ارزشافزوده مناسب بوده که درصورتیکه با برنامهریزی دقیق و علمی انجام پذیرد میتواند کمک به اشغال
پایدار در ایران را شامل شود .اکنونکه صنایع پتروشیمی در ایران به سمت پیشرفت است اتصال شبکه تولید مواد
اولیه پلیمری به تولید تجهیزات پزشکی یکبارمصرف فناورانه راهحل مناسب در جهت ارتقای مالی کشور است.
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درخشش شرکتهای دانشبنیان در مبارزه با کرونا
دکتر وطن پور رئیس هیئتمدیره انجمن شرکتهای دانشبنیان
حوزه سالمت تهران با شرح تولیدات دانشبنیان در دوران شیوع
ویروس کرونا میگوید :شرکتهای دانشبنیان واقعاً در کرونا
امتحان خیلی خوبی پس دادند و تقریباً تمام مقامات کشور هم به
این موضوع اذعان دارند.
انجمن؛ زبان گویایی است که در چارچوب دولتی نمیگنجید :رئیس
هیئتمدیره انجمن شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت تهران
درباره چگونگی فعالیت این شرکتها و نقش حمایتی این انجمن
در فعالیتهای آنها گفت :در آغاز تأسیس ،راهاندازی و حمایت
از شرکتهای دانشبنیان در چارچوب بخش دولتی انجام میشد،
شاید به این دلیل که در شروع کار نیاز بود دولت در این زمینه
کمی تسهیلگری کند .اما بهتدریج که این شرکتها تعدادشان زیاد
میشود ،درخواستهایشان باال میرود و نیاز است تا کارهایشان از
بخشهای مختلف دولت مطالبه گری شود ،در این حالت دیگر یک
واحد دولتی بهتنهایی نمیتواند پاسخگو باشد و الزم است این کارها
را به بخش خصوصی ،تشکیالت یا نهادی مردمی و غیردولتی محول
کنیم .او افزود :بدین ترتیب این انجمن را که نهادی غیردولتی است،
از طریق اتاق بازرگانی تهران راه انداختیم و در حال حاضر این
انجمن دارای  100عضو فعال میباشد .رئیس هیات مدیره انجمن
شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت ،درباره استقبال شرکتهای
دانشبنیان حوزه سالمت از عضویت در انجمن نیز گفت :استقبالشان
خوب است؛ چون آنها این نیاز را احساس و مرتب هم به ما منتقل
میکردند .مطالبه گری آنها تنها با یکنهاد وزارت بهداشت تأمین
نمیشود برای همین خیلی از تأسیس انجمن استقبال کردند .این
از تعداد اعضایمان هم مشخص است .کمتر انجمنی این تعداد عضو
دارد .درحالیکه این تعداد فقط برای شرکتهای تهران است و ما
هنوز نتوانستیم این انجمن را در سطح کشوری ثبت کنیم.
شرکتهای دانشبنیان در کرونا امتحان خیلی خوبی پس دادند :او
سپس به شرح فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان در پیشگیری،
تشخیص و درمان ویروس کرونا پرداخت و گفت :اولین تست کرونا
توسط شرکتهای دانشبنیان انجام شد .رئیس هیئتمدیره انجمن
شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت تهران همچنین به تولید
کیتهای تشخیص ویروس کرونا توسط این شرکتها اشاره کرد
و افزود :در حوزه تشخیص ،شرکتهای دانشبنیان انواع کیتها و
ونتیالتور را تولید کردند .کمی که جلوتر آمدیم ،در حوزه دارو خیلی
خوب عمل کردند ،کمی جلوتر ،اکنون درگیر تولید واکسن هستند.
لذا شرکتهای دانشبنیان واقعاً در کرونا امتحان خیلی خوبی پس
دادند و تقریباً تمام مقامات کشور هم به این اذعان کردند.
فعالیتهایمان را به سمت صادرات محصوالت ببریم :دکتر حسین

وطنپور گفت :فعالیتهایمان را به سمت صادرات محصوالت ببریم.
محصوالت دانشبنیان ما خوشبختانه کیفیت خیلی خوب و بازار
خیلی خوبی هم در داخل دارند منتها ما باید برای ورود به بازارهای
بینالمللی و معرفی سطح دانش ایرانی به دنیا تالش کنیم .شاید
انجمن یکی از نهادهایی است که در این زمینه میتواند خیلی مؤثر
باشد و چالشهای دولتی را هم به همراه ندارد .او معتقد است
یکی از کارهایی که در آینده انجمن باید انجام دهد ،این است که
شرکتهای را با ثبت اختراعات آشنا کنند و دراینباره گفت :مث ً
ال
شرکتها اگر محصول جدیدی هم داشته باشند خیلی به فکر ثبت
اختراعش نیستند اما ما اگر بتوانیم کالسها و دورههایی را بگذاریم
و به اینها معرفی کنیم که چه محصوالت جدیدی ارزش ثبت
اختراع دارند میتوانند محصوالتشان را ثبت کنند.
اقتصاد دانشبنیان ما با سرعت خیلی خوبی بهپیش میرود :دکتر
وطنپور در پایان در پاسخ به سؤالی درباره جایگاه فعلی اقتصاد
دانشبنیان ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بیان کرد :اقتصاد
دانشبنیان ما با سرعت خیلی خوبی بهپیش میرود .میزان
محصوالت دانشبنیان ما در بازار فروش و صادرات و حتی تنوعشان
فوقالعاده است ،بسیاری از شرکتها حتی توانستهاند محصوالت و
دانش خود را باقیمت باال صادر کنند و علیرغم تحریمها و مشکالت
رفتوآمد با سرعت خیلی خوبی پیش رفتهاند.
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دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید IPMSS

)(Institute for Promoting of Manufacturing Strategic Studies
دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید ،نهادی پژوهشی-اجرایی است
توجه به رویکرد مطالعات مسائله محور ابالغی از سوی رهبر
که با ّ
معظم انقالب خطاب به دانشگاه امام صادق (ع) ،با رسالت انجام
مطالعات راهبردی و پژوهشهای تخصصی بهمنظور شناسایی
و استخراج چالشها و نقاط قدرت و ضعف نظام تولید جمهوری
اسالمی ایران و ارائهی راهکارهای عملیاتی مبتنی بر دانش نظیر
کمی و کیفی مدیریت زنجیرهی تولید به نهادهای متولی
مدلهای ّ
حوزهی سیاستگذاری ،مشغول به فعالیت است.
اهداف :شناسایی مسائل و چالشهای رونق تولید جمهوری اسالمی
توجه به جایگاه
ایران و ارائه راهکارهای عملیاتی برای آنها :با ّ
ویژهی تولید در ادبیات سیاستی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی
ایران و با اهتمام به تأکید پیوستهی مقام معظم رهبری به امر تولید،
بطوریکه در دو سال گذشته صراحتاً در تعیین شعار سال به اهمیت
این موضوع پرداختهشده است؛ انتخاب شعار «رونق تولید» برای
سال  ،1398و «جهش تولید» برای سال  1399نشان از تدبیری
راهبردی است تا با ارتقای سطح تولید در کشور زمینه استحکام
اقتصاد ملی و کاهش میزان آسیبپذیری اقتصادی فراهم گردد،
تالش دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید بر این است که موانع این
حوزه را با نگاهی راهبردی شناسایی کرده و برای حل چالشهای
آن ،راهکارهای عملیاتی و مدلهای اجرایی ارائه نماید.
ارائهی مدلهای عملیاتی در راستای بهبود ساختار حقوقی و
شیوههای تأمین مالی زنجیرهای بنگاهها در سطح کالن در مقام
یکی از مهمترین مسائل اقتصاد کشور
تالش جهت بومیسازی مطالعات توسعه تولید ملی :با توجه به
آشنایی پژوهشگران این دفتر با متون اسالمی از یکسو و وجود
دغدغههای انقالبی و اسالمی از سویی دیگر ،گفتمان سازی ادبیات
مطالعات اسالمی رونق اقتصادی ،به تولید و توسعه متون علمی
بومی در این حوزه مطالعاتی کمک خواهد نمود.
مأموریتها :ایجاد شبکهی منسجمی از نیروهای جوان متخصص،
متع ّهد و ایده پرداز در حوزههای کمیته بندی شده و استفاده از این
ظرفیت در جهت برونرفت از مشکالت نهادهای مؤثر مشغول به کار
در حوزههای مدنظر نظام تولید کشور
یکی از اهداف کالن این مجموعه ،تربیت نخبگان علمی متعهد
به آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی میباشد همچنین وجود
ویژگیهای تعهد و تخصص در حوزه اقتصاد اهمیت مضاعفی دارد.
دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید میتواند گامی مؤثر در جهت
تربیت نخبگان متعهد و متخصص در این زمینه برای حضور در
جایگاههای علمی ،پژوهشی و اجرایی مرتبط باشد.
ایجاد شبکهای از متخصصین و صاحبنظران در حوزه مسائل پیش
روی نظام تولید بهمنظور دستیابی به مدلهای مدیریت جایگزین،

حاصل از تعامل و ارتباط آرا و اندیشههای مختلف
برنامهها و اقدامات :مطالعه و بررسی عملکرد سلسله برنامههای
توسعه ،با بهرهگیری از نظرات صاحبنظران و ارائه راهبردهای
علمی جهت تدوین هرچه بهتر برنامه هفتم توسعه جمهوری
اسالمی ایران.
مشارکت در پروژهها و فعالیتهای علمی ،پژوهشی مشترک با
سازمانها ،دانشگاهها و نهادهای سیاستگذار
ارائه خدمات تحقیقی ،پژوهشی مرتبط با قلمرو موضوعی کمیتهها
کمیتهها:
 -1کمیته توسعه صنعتی
 -2کمیته تأمین مالی
 -3کمیته کسبوکارهای کوچک و متوسط ()SME
 -4کمیته صنعت نفت و انرژی
 -5کمیته صنعت خودرو
 -6کمیته توسعه تجارت
 -7کمیته موانع حقوقی تولید
 -8کمیته اقتصاد دانشبنیان و استارتاپ
 -9کمیته کشاورزی
 -10کمیته معدن
سایتIPMSS.ir :
آیدی کانالها در پیامرسانهای تلگرام ،بله و اینستاگرام:
IPMSS_ISU
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ِ
سالمت دانشبنیان؛ از حمایتها تا چالشها و انتظارات

جناب آقای ناصر ریاحی نایبرئیس انجمن شرکتهای دانشبنیان
حوزه سالمت تهران و عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تهران که
ایران را از کشورهای نمونه در حوزه سالمت دانشبنیان میداند
ضمن شرح حمایتهای صورت گرفته از شرکتها نوپا حوزه سالمت
میگوید :مهمترین نکته برای ما این است ،شرکتهای موفق حوزه
سالمت که زمانی دانشبنیان بودند و در دورانی بودند که خوب
حمایت شدند ،حاال که رشد کردهاند و دولت دستتنگ است ،در
این شرایط کمک کنند .وی به حمایتهای صورت گرفته از انجمن
شرکتهای دانشبنیان سالمت توسط اتاق بازرگانی تهران اشاره
و بیان کرد :در ابتدای کار برای اینکه این شرکتها شکل بگیرد،
اتاق بازرگانی تهران کمکهای مالی مستقیم و همچنین کمکهای
معنوی ازجمله :دفتری در خانه تشکلها ،به همراه ملزومات اداری
مربوطه در اختیار گذاشت و نهایتاً موضوع انجمن شرکتهای
دانشبنیان حوزه سالمت به تصویب اتاق ایران و معاونت امور
تشکلها رسید و انتخابات آنهم بالفاصله بعد از تشکیل به عمل
آمد .ایشان لزوم ایجاد یک سامانه نمایشگاهی برای ارائه محصوالت
دانشبنیان حوزه سالمت توسط انجمن اشاره فرمودند و افزودند
نرمافزاری هم به نام «دیجیبنیان» در همان ابتدای کار ایجاد شد
که البته در آن خیلی موفق نبودیم ،چون شرکتهای دانشبنیان
فقط دانشبنیان نیستند ،ممکن است شرکتی کاالهای معمولی هم
بسازد اما یک محصول دانشبنیان هم داشته باشد و چون تشخیص
این برای انجمن و اپراتورهای آن سامانه میسر نبود ،کاالهای خیلی
معمولی هم در آن سامانه عرضه میشد و برای همین شاید خیلی
در آن موفق نبودیم .البته اصالحاتی هم انجام شد و صحبتهایی
شده تا سامانههای مناسبتری را در اختیار ما بگذارند .او افزود:
من فکر میکنم جای یک مرکز شتابدهنده در انجمن خالی است
چراکه این انجمن با ارتباط خود میتواند برای شرکتهای نوپا
بهمانند یک شتابدهنده فعالیت نماید.

چالشهایی در مسیر رسیدن حمایتها به نوآوران سالمت :ایشان
در ادامه درباره چالشهای موجود در مسیر حمایتهای اتاق تهران
از انجمن از شرکتهای دانشبنیان سالمت گفت :چون اتاق تهران
متولی تمام حوزههای اقتصادی است تا حدی که در توانش بوده
به انجمن کمک کرده و مشکلی هم نداشته است .البته چون در
سطح حکمرانی و دولت انتظار نداشتند که حوزه دانشبنیان اینقدر
رشد کند ،برای همین در برنامههای بلندمدت پنجسالهشان اینقدر
بودجه در نظر نگرفتند.
اگر شرکتهای دانشبنیان نبودند چطور بازار دارو را اداره میکردیم!؟
نایبرئیس انجمن شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت تهران و
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تهران در ادامه این گفتوگو آینده
اقتصاد دانشبنیان و شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت ایران را
بسیار خوب دانست و گفت :در خصوص محصوالت دارویی ،دارو در
حال حرکت به سمت تولیدات دارای فناوری باالست که هدفمند
درمان میکنند و عوارض ندارند .داروها در همه زمینهها در حال
حرکت به سمت بیوتکنولوژی شدن است .واقعاً در ایران به شکل
عجیبوغریبی در این زمینه رشد داشتهایم و همه اینها توسط
شرکتهای دانشبنیان بوده است .در شرایط تحریم بدون وجود
تولیدات شرکتهای دانشبنیان اداری بازار دارد ممکن شود.
شرکتهای موفق به کمکمان بیایند :نایبرئیس انجمن شرکتهای
دانشبنیان حوزه سالمت تهران در پایان به بروکراسیهای زیادی
که گاهی مانع فعالیت نوآوران میشود اشاره کرد و گفت :فکر
میکنم مهمترین نکته برای ما این است ،شرکتهای موفق حوزه
سالمت که زمانی دانشبنیان بودند و در دورانی بودند که خوب
حمایت شدند ،حاال که رشد کردهاند و دولت دستتنگ است ،در
این شرایط کمک کنند .در ایجاد شتابدهنده و گرفتن بخشی
از یک شهرک صنعتی نیاز به سرمایهداریم که انتظار میرود این
شرکتها به ما کمک نمایند.
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⬅ داستان نوح(ع) ➡

در داستان نوح (ع) که به عمر طوالنی رسالت و دعوت وی اشاره دارد ،سخن بر سر این است که خداوند متعال در امر هدایت خلق به چه
اندازه شکیبا و مهربان است و فرصت کافی و حتی بسیار بیشازاندازه به او میدهد ،زیرا که به بیداری این موجود دلبسته و امیدوار است
و درعینحال این تصویر با این پیام هشداردهنده نیز آمیخته است که گویی هراندازه به انسان فرصت داده شود ،تغییر چندانی را در او
نمیتوان انتظار داشت و اگر خوبی و ازخودگذشتگی در وجود او نباشد ،حتی اگر به سیل و مرگ و نابودی نیز تهدید شود ،به پناه کشتی
اخالق و فضیلت درنخواهد آمد و حتی به این قیمت که او را از سیالب اوهام و خیاالت و مجادالت بیپایان و بیثمر خصومت و دشمنی
بر حذر دارد ،همچنان از این شیوه دست نخواهد کشید و به مرگ و نابودی و درد و رنج تن خواهد داد؛ ولی در برابر الگوهای فضیلت و
اخالق سر فرو نخواهد آورد و مانند ابلیس حاضر است مطرود درگاه الهی باشد ،اما در مقابل این مقام خضوع و تواضع ننماید .طوفان نوح
همان انقضای فرصت و مجالی است که برای تربیت به انسانها دادهشده است و پسر نوح نزدیکترین افراد به مراکز هدایت و الگوهای
اخالق و تربیت است که این نزدیکی هیچ سودی برایشان ندارد ،زیرا دوست خدا بودن به نسب و ارتباط نیست ،بلکه به تربیت و عمل است.

⬅ داستان یوسف (ع) ➡

در داستان یوسف بحث نخست حسادت برادران یوسف (ع) است و اینکه افرادی میتوانند به دو پیامبر خدا (یعقوب و یوسف) منتسب
باشند و تا حدی حسد بورزند که بخواهند برادر خود را به قتل برسانند و اینکه خداوند کسی را که محسود واقعشده و شکیبایی پیشه
کرده به عالیترین مراتب دنیوی و اخروی میرساند .اینکه شخصی به نام یوسف در تاریخ مصر بوده یا نبوده ،در «احسن القصص» بودن
این سوره هیچ تأثیری ندارد ،زیرا پیامهای تربیتی فراوانی در این قصه است .در داستان یوسف (ع) قرآن کریم در اولین گام ،چیرگی اراده
حق را در برابر راهکارهای حقیر و پلید آدمیان مینمایاند و سپس شخصیتی را ترسیم میکند که با همه غربتها و محرومیتها ،چون با
برادران خویش « که در ابتدای زندگانی ،بدون هیچ گناهی به قتل او کمربسته بودند » مواجه میگردد ،با عفو گذشت آنها را مینوازد.
این به گویایی تمام ،نشان میدهد که مسؤولیت نبوت و رسالت ،از جانب خداوند ،به دوش چگونه مردمانی قرار میگیرد و روشن میسازد
که نبوت از آن کیست و رسالت درخور کدام شخصیت تواند بود و چرا این موهبت از دیگران دریغ است و شگفتتر از همه ،سطح اخالق
را در این انسان نشان میدهد که چگونه در عین جوانی و زیبایی و تنهایی به هیچ هوسی آلوده نمیگردد و به دلیل همین پرهیز ،سالها
به تهمت ناروایی نیز در زندان گرفتار میگردد و درعینحال پس از اثبات پاکی ،بازهم دامن خود را بدون یاری خدا ،هرگز از آالیش مصون
الس ِ
وء إِالَّ ما رَ ِح َم رَبِّی إِ َّن رَبِّی َغ ُفورٌ رَحیم» و نشان
س لَأَ َّمارَ ٌة بِ ُّ
«و ما أُبَر ِّ ُئ نَ ْفسی إ ِ َّن النَّ ْف َ
نمیبیند و به صداقت تمام ،اعالم میکند کهَ :
پاکی فروتنانه است که همهجا ،خمیرمایه
میدهد که چگونه انسانهای الهی از هرگونه خویشتنبینی و خودخواهی به دور و پاکاند و این
ِ
نبوت و رسالت است.

فصلنامه نیامش  -شماره 17 21

متن زیر توسط آقای دکتر محمدجعفر حسینی شیرازی برای
فصلنامه نیامش تنظیم گردیده است.
بیش از یک سال از شیوع بیماری کووید نوزده میگذرد .هنوز
درمان قطعی تخصصی وجود ندارد! واکسن تا برای کل مردم جان
زده شود زمانبر است .از کجا معلوم فردا یک عامل عفونی همانند،
این ویروس شیوع پیدا نکند؟ و دوباره بشر در مقابلش غافلگیر
نشود؟!
به نظرم ،دنیا باید روی «شناخت سازوکار سیستم ایمنی» وقت
بگذارد ،با ساخت داروهای ایمنومدوالتور (تنظیمکننده سیستم
ایمنی) ،در مقابل این نوع بیماریها بیدفاع نخواهیم بود.
بیماری کووید نوزده در ریه طوفان سایتوکاینی ایجاد میکند،
طوفان سایتوکاینی پدیدهای است که پس از آلوده شدن بدن به
میکروارگانیسمها ،انواع سایتوکاین ها در مایعات بدن بهسرعت و
بهطور گسترده تولید میشوند .این درواقع تعداد زیادی از عفونتهای
ویروسی است که باعث «حمله انتحاری» سیستم ایمنی بدن انسان
میشود .عالوه بر این ،طوفان سایتوکاین به ریهها و اندامهای متعدد
بدن انسان (قلب ،کلیه ،کبد و غیره) آسیب میرساند و درنهایت
منجر به فرسودگی عملکردهای اندامهای متعدد میشود .درواقع
آنها فقط بیرویه حمله میکنند و سلولهای ایمنی بیشتری
را برای از بین بردن ویروس بکار میبرند .بهمحض ایجاد طوفان
سایتوکاین ،سیستم ایمنی بدن نمیتواند ویروس را از بین ببرد،
اما مطمئناً تعداد زیادی سلول طبیعی در ریه را از بین میبرد ،که
به عملکرد ریه آسیب جدی میزند .و بیماران تا زمانی که به دلیل
کمبود اکسیژن از دنیا بروند ،نارسایی تنفسی خواهند داشت.
اگر شناخت خوب از شبکه سایتوکاینی که تعامل و عملکرد سلولها
با همدیگر و سایتوکاین ها را داشتیم ،بیماری قابلدرمان ،مثل یک
بیماری ویروسی التهابی بود .متأسفانه دانش بشری در مورد شبکه
سایتوکاینی بسیار ،اندک است .به نظرم ،مراکز پژوهشی دنیا باید
در این بخش بیشتر هزینه کنند ،تا اینچنین غافلگیریهایی دوباره
پیش نیاید .این روزها بحثهایی پیرامون بیماری کووید نوزده برای
جامعه علمی کشور بیانگر این واقعیت است که دانش بشر در مورد
شبکه سایتوکاینی اندک است .اگر نخبگان کشور درزمینهٔ شبکه
سایتوکاینی که تعامل و عملکرد سلولها با همدیگر و سایتوکاینها
را بیشتر موردمطالعه قرار دهند ،بدون شک میتوانند از چنین
اتفاقی در آینده در جهان جلوگیری کنند.

نیاز به شناخت
سازوکار
سیستم ایمنی بدن
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🔶 جایگاه جوانان در مهندسی پزشکی 🔶

مهندسی پزشکی یکی از رشتههای پرطرفدار در بین جوانان
است .رشتهای که آیندهای درخشان در ایران و جهان را در
سالهای آینده بیشتر رقم میزند .شاید شنیدن صحبتها،
فرصتها و چالشهای پیش روی جوانان از زبان خودشان گویای
حقیقتی باشد که بتواند برای رسیدن به آیندهای درخشان به
دیگر جوانان راه گشا باشد .ازاینرو پای صحبتهای سرکار
خانم مهندس آیلین اکبری فعال رشته مهندسی پزشکی،
مدرس و مشاور سازمانهای بینالمللی نشستیم تا با نقطه
نظرات ایشان بیشتر آشنا شویم.

سالم .لطف ًا خود را معرفی بفرمایید:
آیلین اکبری جور هستم .متولد یازدهم آبان ماه ،1372
دانشآموخته مهندسی پزشکی بیومتریال میباشم .از سال
 91و پیش از ورود به دانشگاه مشغول به کار پارهوقت در
شرکتهای تجهیزات پزشکی شدم .و این مبنای انتخاب
رشتهام گردید و تا به امروز بهطور پیوسته در صنایع تجهیزات
پزشکی و دارویی مشغول به فعالیت هستم.
کار را از کجا آغاز نمودید:
اشتغال به کار من از نقطه صفر شروع شد .از انبارهای پر از
ابزار جراحی در حال تولید که در صف منتظر پولیش شدن
بودند .مسیر زندگیام در رشته مهندسی پزشکی همواره
بهعناوینمختلف ادامه داشت .گاهی فروش و مارکتینگ ،گاهی
سرپرست خط تولید کارگاههای کوچک ،گاهی تدریس و گاهی
تجهیز و غیره .پس از سالها امروز در نقطهای که همیشه

میخواستم قرار گرفتم و بهعنوان مشاور در سازمانهای ایرانی
و بینالمللی مشغول به فعالیت هستم و این نقطه را تازه
نقطه آغاز میدانم .شاید بتوان گفت «بازندگی معامله کردم و
سالهای اوج جوانی را صرف رسیدن به اهدافم نمودم»

جایگاه رشته مهندسی پزشکی را چگونه ارزیابی
میکنید:
ازنظر بنده رشته مهندسی پزشکی یکرشته فوق تخصصی
است ،که بهطور مستقیم با سطح سالمت جامعه در ارتباط
است و همانطور که مستحضر هستید ،سالمت تنها به ابعاد
جسمانی ختم نمیشود .اگر بخواهم مثالی در این راستا بزنم،
شمارا دعوت میکنم به اینکه دقایقی خود را جای کودکی
که انگشتان دستش را ازدستداده بگذارید ،آیا این مسئله
صرفاً ابعاد جسمانی دارد؟ به جرت میتوان گفت خیر! بنا بر
تعریف سازمان جهانی بهداشت« :سالمت ترکیبی از سالمت
جسمی فکری و اجتماعی است» و من بهشخصه معتقدم یک
مهندس پزشکی بر همه این ابعاد تأثیرگذار است و به اینکه
عضو کوچکی از این اجتماع هستم افتخار میکنم.
تحلیل بازار کار مهندسی پزشکی را از زاویه دید خود
بیان کنید:
فکر میکنم دوره کووید نوزده اهمیت این رشته را در تمام
دنیا پررنگتر کرد و من بهمراتب آینده روشنتری در پیش
رو میبینم .مهندسی پزشکی رشته ایست با ابعاد گسترده و
مشاغل مربوطه بسیار زیاد ،که به دلیل عدم شناخت صحیح
دانشجویان و دانشآموختگان از بازار کار این رشته شاهد باال
رفتن تقاضا جهت یکسری مشاغل خاص مثل اشتغال در
بیمارستان هستیم و همین امر بهغلط باعث ایجاد موجی از
ناامیدی در این قشر شده است.
از دید شما چه فردی در این صنعت موفق است:
ما هیچ خطکشی جهت سنجش موفقیت نداریم اما بهطورکلی
افرادی که در مسیر رسیدن به اهداف خود درحرکت میباشند
و شاهد کمتر شدن فاصله خود باهدف تعیینشده هستند در
مسیر موفقیت قرار دارند.
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توصیه شما به جوانان جهت اشتغال به کار در این
صنعت را بفرمایید:

ازنقطهنظر شما چه محدودیتهایی و چه موقعیتهایی
در مسیر موفقیت بانوان وجود دارد:

همه باید بدانند نقطه صفر صحیحترین نقطه برای شروع است
و شاید آموزندهترین این نقطه برای شروع بکار ،گاهی همان
پایینترین کارهایی باشد که در این رشته انجام میپذیرد و
کمتر به چشم میآید و متأسفانه اغلب جوانان از این نقطه
میترسند و به دنبال نشستن پشت میز مدیریت هستند .و
همین عامل توقف در آموختن مهارتها شده است .پس باید
از شروع نترسید و بدانید هر نقطهای قبل از رسیدن به نقطه
هدف موقتی و گذرا است.

درصورتیکه هدفگذاری افراد واقعبینان باشد .تنها مانع بر
سر راه ،ذهن محدودکننده در خود فرد است .بههیچوجه
سختی رقابت با آقایان و سختی پیشرفت بانوان در یک جامعه
سنتی و مرد محور را انکار نمیکنم .اما حقیقت این است که
بانوان اغلب خود را فیلتر میکنند و از صافیهای غیرواقعی رد
میکنند .و اینها همه ریشه در عدم وجود اعتمادبهنفس دارد.
کم نیستند بانوانی که با توجه به شغلشان در پرخطرترین
جادهها سفر کردند .و در کم امکانات ترین اقامتگاهها مستقر
شدند .و یا شبانهروزی باالی سر پروژهها شببیداری کشیدند.
همچنین کم نیستند بانوانی که مدعی حقوق یکسان هستند.
ولی بهوقت سختی کار ،توقع دارند کار آسانتر به آنها محول
شود که همین امر به ایجاد نگاه جنسیتی در مشاغل قوت
بخشیده است .ولی قطعاً در آینده شاهد کمرنگتر شدن نگاه
جنسیتی خواهیم بود.

جایگاه بانوان در مهندسی پزشکی را چگونه
میبینید و آنها چگونه میتوانند در این رشته
پیشرفت کنند:
ازنظر قانونی تاکنون با هیچ محدودیت مکتوبی مواجه نشدم.
ولی هنوز هم شاهد نگاههای سنتی بر اشتغال بانوان هستیم
و حتی گاها فکر میکنم ،در امور مردان دخالت میکنم .هنوز
هم جمالت کلیشهای «مردان مدیران بهتری میشوند» یا
«زنان حاشیهساز هستند» را میشنویم آنهم در دنیایی که
مهارت حرف اول را میزند! اما خوشحالم که در این صنعت
حضور بانوان پررنگ است و کرسیهای مدیریتی بسیاری در
اختیار بانوان قرارگرفته است.

کالم آخرتان را بفرمایید .و یک مشخصه که باعث
پیشرفت میشود را بیان کنید:
چیزی به نام شانس وجود ندارد و همهچیز تابع قانون
احتماالت است .ولی محاسبه این احتمال به آنالیز و شناخت
شرایط فعلی بازمیگردد .فکرمی کنم سالهایی که کار فروش
کردم ،بشدت روحیه من قویتر از زمانی شد که به کارهای
تکنیکال و فنی مشغول بودم و همین باعث شد هر تعریف یا
تمجیدی برای من تبدیل به انگیزه شود .من شکست را بارها
تجربه کردم و همین برای من نقطه قوت شد چراکه ،ترسی از
شکست ندارم و بهراحتی با هر مسئلهای کنار میآیم .در هر
انتقادی که بیش از یکبار میشنویم دقیق شویم .در دنیای پر
از حرفهای منفی هیچوقت ناامید نشویم .به ذهنمان بیاموزیم
همواره دنبال راهحل باشد .هدفگذاری کنیم و هوشمندانه
حرکت کنیم و صبور باشیم .از ما حرکت از خدابرکت این
ملموسترین ضربالمثل دنیاست.
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نیامش و دوران ویروسهای نوظهور تنفسی
(کووید نوزده)

بعد از بیش از یک سال از شیوع همهگیر کووید نوزده در ایران ،وقتی به
فعالیتهای شرکت نیامش برای کنترل این بیماری در کشور عزیزمان
می نگیریم ،درمییابیم که کارهای مؤثری در طی این مدت انجامشده
است .که در ادامه به بخش از آن خواهیم پرداخت:

1

نیامش از سالها قبل شیوع
بیماری اقدام به ساخت دستگاههای
دوخت و برش التراسونیک در کشور
نموده بود ،که در زمان اوج بیماری با
استفاده از دستگاههای فروختهشده
توسط این شرکت انواع البسههای
بیمارستانی و مخصوص ًا لباسهای
ایزوله تولید گردید.

2

با تالشهای نیامش از سالهای
قبل از شیوع بیماری طراحی و ساخت
کارخانه معروفترین برندهای شرکتی
معتبر تولید البسه و شان های جراحی
صورت گرفته بود .لذا با گسترش بیماری
این شرکتها توانستند نیاز کشور را
مرتفع نمایند و خوشبختانه نیاز به ورود
البسه ایزوله در کشور
احساس نشد.

3

ازآنجاکه سیستمهای التراسونیک
دوخت و برش ساختهشده در شرکت
نیامش زیربنای ساخت دستگاههای تولید
ماسک در کشور بشمار میآید ،تعدادی از
شرکتهای تولیدکننده دستگاه بجای ورود
فنّاوری ابتدا از سیستمهای التراسونیک
نیامش در دستگاههای ساختهشده خود بهره
گرفتند و سرعت ساخت دستگاههای
تولید ماسک در ایران
باالتر رفت.
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7

اینجاست که تأمین فناوری و بومیسازی
آن توسط شرکت نیامش در ایران معنا
پیدا کرد.

نیامش با ایجاد فناوری در سالهای
قبل از شیوع ویروس ،ایران را ازنظر
تقاضا به فنّاوری ایمن نموده بود این مورد
امید است مدیرانی داشته باشیم که بهتر بیاندیشند و
نقطهای است که متأسفانه دور از چشم مدیران بهتر خودباوری را تقویت کنند .و کمتر در برابر خارجی
بخش دولتی قرار گرفت و بهراحتی از کنار آن گردنکج کنند.
عبور کردند .درحالیکه در ابتدای شیوع ویروس
از کشورهای مختلف با شرکت نیامش برای
تأمین نیازهای خود تماس میگرفتند
تأمین البسه و تجهیزات استریل در
ساخت سیستمهای هواساز
ایران قابلدسترستر بود.
شرکت نیامش در جهت کنترل
پارتیکل های محیطی در فضای اتاق
تمیز تولیدی و ایجاد این فنّاوری و بکار
گیری آن توانست کمک شایانی در
کنترل آلودگیهای کارخانهای در تولید
تجهیزات پزشکی در ایران
رقم زند.

6

5

4

طراحی و ساخت هزاران
مترمربع فضای اتاق تمیز در بیش
از یکصد کارخانه ساختهشده توسط
شرکت نیامش در سالههای قبل
توانسته است باعث تولید تجهیزات
پزشکی بدون مشکل در ایران
انجام پذیرد.

ساخت بیش از یکصد دستگاه
استریل با گاز اتیلن اکساید که قبل و بعد
از زمان شیوع ویروس توسط شرکت نیامش در
ایران انجام پذیرفت ،توانست ایمنی در مصرف
انواع ماسک یکبارمصرف ،البسههای استریل ایزوله
و تجهیزات پزشکی مصرفی را باال ببرد و کادر پزشکی
و مردم با مشکالت کمتر عدم استریل مواجه
شود و درحالیکه کشورهای دنیا در حال واردات
سیستمهای استریل اتیلن اکساید بودند ،کشور
ایران از ورود سیستم استریل اتیلن اکساید
بینیاز بود.
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بازاریابی درونگرا ،راه نجات کسبوکارها

متن زیر توسط آقای مهندس محمد مهاجر کارشناس و مشاور بازاریابی
محتوایی و مدیرمسئول اولین مجله بازاریابی محتوایی برای فصلنامه
نیامش تهیهشده است.
بازاریابی درونگرا ،بازاریابی ربایشی و بازاریابی جاذبهای همه نامهایی
هستند که برای  Inbond Marketingبکار میرود .درواقع مهم نیست که
معادل فارسی دقیق آن چیست و از کدام استفاده میکنیم ،مهم این
است که با این مفهوم آشنا شویم و بدانیم که یکی از بهترین انواع
بازاریابی برای رشد و توسعه یک کسبوکار است.
بازاریابی برونگرا:

قبل از اینکه صحبت درباره بازاریابی درونگرا را شروع کنیم ،بهتر است
با مفهوم متضاد آن یعنی بازاریابی برونگرا ( )Outbound Marketingآشنا
شویم .بازاریابی برونگرا یک روش سنتی بازاریابی است که سعی دارد به
مشتریان بالقوه دسترسی پیدا کند .اقداماتی مثل نمایشگاههای تجاری،
سمینارها ،تماسهای تلفنی ،بیلبوردها ،تبلیغات چاپی و تلویزیونی و
… ازجمله انواع روشهای بازاریابی برونگرا هستند .درواقع استفاده از
روشهای بازاریابی برونگرا مانند این است که شما به دنبال مشتری
میروید و به همین دلیل به یک بلندگو تشبیه میشود؛ و البته که

بعضیاوقات میتواند برای مخاطب آزاردهنده باشد! در این روشها
نمیتوانید بهخوبی مخاطبان خود را هدفگذاری کنید .همچنین هزینه
استفاده از روشهای بازاریابی درونگرا باالست و معموالً نرخ بازگشت
سرمایه ( )ROIپایینی دارند.
بازاریابی درونگرا:

اما برخالف بازاریابی برونگرا که شما به دنبال مشتریان میرفتید ،در
بازاریابی درونگرا مشتریان به سمت شما خواهند آمد .در بازاریابی
درونگرا شما بجای تبلیغات تلویزیونی آزاردهنده ،ویدئوهایی تولید
میکنید که مشتریان بالقوه شما دوست دارند تماشا کنند .بجای پرداخت
هزینه باال برای چاپ آگهی در نشریات ،وبالگی برای کسبوکارتان
راهاندازی میکنید که مشتریان با اشتیاق آن را دنبال میکنند .برعکس
بازاریابی برونگرا که از هدفمندی کمی برخوردار است و پیام شما بارها
و بارها به افرادی میرسد که ممکن است اص ً
ال مخاطب شما نباشند،
بازاریابی درونگرا سعی میکند مانند یک آهنربا ،تنها مخاطبان هدف و
باارزش را جذب کند .بهینهسازی موتورهای جستجو ،بازاریابی محتوایی و
وبالگ نویسی ،ایمیل مارکتینگ ،رسانههای اجتماعی و … ازجمله ابزارها
و روشهایی هستند که در بازاریابی درونگرا به شما کمک میکنند.

مقایسه بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا:

مزایای بازاریابی درونگرا نسبت به بازاریابی برونگرا :هرچند احتماالً تا به
همینجا از مزایای بازاریابی درونگرا نسبت به بازاریابی برونگرا آگاه شده
باشید ،اما بهتر است یکبار دیگر باهم مرور کنیم
هزینه کمتر:

برای اجرای بازاریابی برونگرا باید بهطور مستقیم هزینه کنید و این هزینه
اغلب اوقات سرسامآور است .تبلیغات تلویزیونی ،اجاره بنر در سایتهای
پربازدید ،بیلبوردهای تبلیغاتی نیاز به هزینههای سنگینی دارند .اما در
مقابل برای ایجاد یک سایت و تولید محتوا نیاز به هزینه چندانی ندارید.
البته فراموش نکنید که تولید محتوای باکیفیت نیازمند هزینه است ،اما
در مقایسه با بازاریابی برونگرا بسیار ناچیز است .برایان هالیگان ،مدیر
هاب اسپات میگوید« :در بازاریابی درونگرا ،چیزی که مهم است تفکر
و خالقیت شماست ،نه کیف پولتان»
هدفمند بودن:

استفاده از روشهایی مانند تماس تلفنی و یا بیلبوردهای تبلیغاتی
هدفمندی بسیار کمی دارند زیرا شما با در نظر تنها یک یا دو ویژگی آنها
را انتخاب کردید .در این روشها تعداد زیادی از افرادی که با تبلیغات شما
مواجه میشوند اص ً
ال مخاطب شما نیستند .اما در بازاریابی درونگرا افراد
وقتی با تبلیغات شما مواجه میشوند که خودشان تشخیص میدهند
مخاطب آن هستند .وقتی آنها از محتوای شما خوششان میآید ،پس
احتماالً به محصول شما نیز عالقه دارند .با در نظر گرفتن همین دو عامل،
میتوان نتیجه گرفت که نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی درونگرا بسیار
باالست و این نوع بازاریابی صرفه اقتصادی بیشتری دارد.
یک سرمایهگذاری بلندمدت:

هنگامیکه از تبلیغات کلیکی مانند گوگل ادز استفاده میکنید ،بهمحض
تمام شدن بودجه شما تأثیرات آن نیز از بین میرود و برای باقی ماندن
در صدر صفحه نتایج جستجو ،باید دوباره هزینه پرداخت کنید .اما اگر
منابع خود را صرف تولید محتوای باکیفیت و سئوی سایت کنید ،تا مدت
زیادی در آن جایگاه خواهید ماند .یک تبلیغ در اینستاگرام تنها ۲۴
ساعت در صفحه موردنظر باقی خواهد ماند ،اما مقاله وبالگ شما همیشه
در دسترس مخاطبان هست .شگفتزده خواهید شد اگر بدانید در حین
جستجو برای نوشتن این مقاله ،به مقالهای از سایت  Hubspotبرخورد
کردم که در سال  ۲۰۰۸نوشتهشده بود واالن در جایگاه دوم گوگل قرار
دارد!
مراحل بازاریابی درونگرا:

هدف نهایی بازاریابی درونگرا ایجاد تجربههای ارزشمندی است که هم
بر مشتریان و هم بر کسبوکار شما تأثیرات مثبتی دارد .برای این کار
شما ابتدا باید مخاطبان و مشتریان بالقوه را با استفاده از محتوای مرتبط
و مفید به وبسایت و وبالگ خود جذب کنید .سپس با ابزارهای ارتباطی
مانند ایمیل و چت آنالین مشارکت آنها را افزایش داده و نشان دهید
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که هنوز ارزشهای زیادی هست که میتوانید به آنها ارائه دهید .و در
مرحله آخر با حمایت کردن از آنها بهعنوان یک مشاور متخصص ،آنها
را خوشحال کنید .از پاراگراف باال میتوان نتیجه گرفت که بازاریابی
درونگرا از سه مرحله تشکیلشده است؛ جذب ( ،)Attractمشارکت
( ،)Engageخوشحال کردن ( .)Delightشما بهعنوان یک کارشناس
بازاریابی باید بتوانید این سه مرحله را برای مشتریان اجرا کنید تا به
رشد کسبوکار کمک کنید .اما فراموش نکنید که این مراحل مانند یک
چرخ باید همیشه در چرخش باشد و توقف آن به معنی توقف کسبوکار
شما است.
جذب:

مسلماً شما دوست ندارید هرکسی وارد سایتتان شود ،بلکه شما به دنبال
افرادی هستید که به مشتریان شما تبدیل شوند .پس چگونه باید این
افراد را جذب کنید؟ با تولید محتوای مرتبط و مفید میتوانید تعداد
زیادی از مخاطبان حقیقی خود را جذب کنید .با استفاده از استراتژی
محتوا میتوانید برای موضوعات موردعالقه مخاطبان محتوا تولید کنید
و در رتبههای باالی نتایج جستجو قرار بگیرید .همچنین رسانههای
اجتماعی به شما کمک خواهند کرد تا پست وبالگ و یا ویدئوی خود را
منتشر کنید .البته تبلیغات نیز ابزار مهمی هستند تا بتوانید آگاهی از
برند خودتان نزد مخاطبان هدف را افزایش دهید .نکته مهم این است
که در تمامی مراحل بازاریابی درونگرا باید اقدامات انجامشده را آنالیز
کنید تا نقاط ضعف و قوت کارتان را بشناسید و فرآیند را بهبود بخشید.
مشارکت:

در این مرحله باید سعی کنید با مخاطبان روابطی ماندگار و طوالنیمدت
ایجاد کنید .این روابط باید در کانال ارتباطی موردعالقه مخاطب مانند
ایمیل ،چت آنالین ،اپلیکیشنهای پیامرسان و … باشد .البته پیش از آغاز
مکالمه ،باید بتوانید با استفاده از ابزارهای مختلف اطالعات بازدیدکنندگان
سایت را دریافت کنید .این ابزارها شامل فرمها ،دکمههای فراخوان
( ،)Call to Actionجریانهای سرنخهای فروش ( )Lead Flowsو … هستند.
کار مهم دیگری که در مرحله مشارکت باید انجام دهید ،واردکردن
اطالعات مخاطبان در سیستم ارتباط با مشتری ( )CRMبرای سفارشی
کردن تجربه کاربری از طریق محتوای هوشمند و ایمیل مارکتینگ است.
نهایتاً هدف مرحله مشارکت ،افزایش وفاداری مشتریان نسبت به برند
شماست.
خوشحال کردن:

در آخرین مرحله ،باید با استفاده از سیستم اتوماسیون بازاریابی ،ایمیل
مارکتینگ و ابزارهای ارتباطی اطالعات صحیح را در زمان درست و به
مخاطب درست آن برسانید .محتوای جذاب در فرمتهای مختلف (مانند
ویدئو و پادکست) بسازید تا مخاطبان آنها را با دوستان خود به اشتراک
بگذارند .در این مرحله تیم فروش نیز میتواند بهوسیله ابزارهای ارتباطی
با مشتریان تماس داشته باشد.
چگونه بازاریابی درونگرا را آغاز کنیم؟ اگر نسبت به مزیت بازاریابی
درونگرا نسبت به بازاریابی سنتی (یا برونگرا) آگاه شدهاید و قصد دارید
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کسبوکارتان را متحول کنید ،بهتر است از مراحل زیر شروع کنید:
• مخاطبان هدف خود را بهطور کامل شناسایی کنید .اگر آنها را نشناسید نمیتوانید محتوای مناسبی برای آنها تولید کنید.
داستان منحصربهفرد خود را تعیین کنید .چرا مخاطبان باید به شما گوش کنند؟
•
• در کدام پلتفرمها حضور خواهید داشت؟ وبالگ کسبوکار ،حساب اینستاگرام ،کانال تلگرام؟
• تقویم محتوای خود را برنامهریزی و اجرا کنید.
داشتن یک تقویم محتوای کارآمد در فرآیند تولید محتوای جذاب برای مخاطبان و ترغیب آنها به مشارکت بسیار ضروری است .در نظر داشته باشید
که محتوای شما باید بر مسائل مشتریان تمرکز داشته باشد نه کسبوکار شما .همچنین بجای تمرکز بر کمیت و تعداد محتوا ،باید بر کیفیت آن
تمرکز کنید .محتوا باید بهگونهای باشد که بر دانش مخاطب بی افزاید ،مشکالت او را حل کنید و اعتبار شمارا افزایش دهد .چنین محتوایی توسط
مخاطبان به اشتراک گذاشته میشود و باعث افزایش آگاهی از برند شما خواهد شد .اما محتوای بدون کیفیت نهتنها به اعتبار و شهرت شما صدمه
میزند ،که تعداد مخاطبان شمارا نیز کاهش میدهد .اما یکی از مهمترین بخشهای فرآیند بازاریابی درونگرا ،آنالیز و بررسی منظم این فرآیند است.
مطمئناً بهترین برنامهها نیز ایراداتی دارند و همیشه جا برای بهبود آنها هست .من کسبوکارهای زیادی را دیدهام که مدتهای طوالنی یک فرآیند
را انجام میدهند بدون اینکه حتی یکبار سعی کنند نواقص کار را پیدا کنند .این غفلت در بلندمدت میتواند باعث شکست یک کسبوکار شود.
تالش کنید هر هفته فعالیتهای انجامشده را بررسی کنید تا نقاط ضعف و قوت آنها را پیدا کنید .در این صورت میتوانید ایرادات را رفع کنید و
نقاط قوت خود را بهبود ببخشید.
کالم آخر:

امروزه دنیای کسبوکار با گذشته تفاوتهای بسیاری داشته است .مخاطبان محصوالت موردنظر خود را با جستجوی اینترنتی و یا در رسانههای
اجتماعی پیدا میکنند ،رقابت بین کسبوکارها افزایشیافته ،و هزینههای تبلیغات سنتی بهشدت باال رفته است .در چنین شرایطی کسبوکارها برای
بقا نیازمند یک روش جایگزین در بازاریابی هستند .بازاریابی درونگرا راه نجات کسبوکارها از ورطه نابودی است .هرچند بازاریابی درونگرا دنیایی
بزرگ و پیچیده است ،اما در این مقاله سعی شد کلیاتی از این مفهوم را بیان کنیم تا با مقدمات آن آشنا شوید.
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معرفی کتابهای دکتر محمدجعفر حسینی شیرازی
طب سنتی ایرانی ،طب گیاهی؛ جلد دوم
محمدجعفر حسینیشیرازی

https://bit.ly/3kXin6x

طب سنتی ایرانی ،طب گیاهی؛ جلد سوم
محمدجعفر حسینیشیرازی

https://bit.ly/3pukb8T
طب سنتی ایرانی ،طب گیاهی؛ جلد اول
محمدجعفر حسینیشیرازی

https://bit.ly/3n1NcZL
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یکصد درس برای تقویت حافظه و
یادگیری بهتر
محمدجعفر حسینیشیرازی

https://bit.ly/346dzoQ
کارآفرینی در مهندسی پزشکی
محمدجعفر حسینیشیرازی

https://bit.ly/3qz5p1Z
آینده پژوهی در مهندسی پزشکی
محمدجعفر حسینیشیرازی

https://bit.ly/3qz5p1Z

اقتصاد تجهیزات پزشکی

محمدجعفر حسینیشیرازی

https://bit.ly/3qz5p1Z
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ساختار پمپهای دندهای مذاب پلیمری
جهت ایجاد فشار در دستگاههای
اکسترودر پالستیک
محمدجعفر حسینیشیرازی

https://bit.ly/33cWOcc
ایمنی استریل با گاز اتیلن اکساید
محمدجعفر حسینیشیرازی

https://bit.ly/2S7v8ir
طراحی و تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت
تولیدی در صنعت تولید تجهیزات پزشکی
محمدجعفر حسینیشیرازی

https://bit.ly/33cAdwe
دست نوشتههای یک کارآفرین

با رویکرد کارآفرینی در صنعت سالمت

محمدجعفر حسینیشیرازی

https://bit.ly/2M0LUjV
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نقش انجمن شرکتهای
دانشبنیان حوزه سالمت
تهران و شرکتهای عضو
در کنترل پاندمی کرونا
درست یک سال قبل در چنین روزهایی بود ویروس کووید 19
جا پای خود را در ایران بازنمود و بهمحض شیوع ویروس کرونا
در کشور ،نیاز به اقدامات پیشگیرانه ،تشخیصی و درمانی احساس
گردید .شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت و انجمن شرکتهای
دانشبنیان حوزه سالمت تهران فعالیت منسجمی را در مواجهه با
این بیماری آغاز نمودند که به بخشی از این فعالیتها به شرح ذیل
اشاره میگردد:
شرکت پیشتاز طب زمان در تولید انبوه کیتهای تشخیصی
فعالیت نمود که نیاز کشور در آن برهه به کیتهای وارداتی را
برطرف نمود .و ضمن اینکه کمک شایانی نیز در امر صادرات این
قبیل کیتها به خارج از کشور و جلوگیری از خروج ارز به عمل
آورد.
شرکت روناک دارو که سابقه فعالیت در تولید داروهای درمان
بیماریها سارس ( )SARSو ابوال ( )EVDرا در کارنامه خود دارد با
تالش بسیار موفق گردید تا داروی رمدسیویر ( )Remdesivirرا که
در جهت درمان بیماری ناشی از ویروس کووئید  19به کار میرود
تولید انبوه نماید در حال حاضر داروی تولیدی این شرکت از طریق
مراجع ذیربط در اختیار بیماران نیازمند به این دارو قرار میگیرد
شرکت فناوری نوین قرن با تولید دستگاههای ضدعفونیکننده
بهمانند رباتهای ضدعفونیکننده با اشعه  UVبهپیش گیری از این
ویروس کمک میکند.
شرکت توسعه پارس گیل این شرکت با تولید دستگاهی تحت نام
تجاری مد ویو با استفاده تکنولوژی پالسمای اکسیژن و تیغههای
نانوتیتانیوم نیز به ضدعفونی محیط و پیشگیری از پاندمی کمک
نمود.
شرکت احیا درمان پیشرفته تولید دستگاه ونتیالتور که نیاز
مبرمی به آن بود را در جهت حمایت از بیماران مبتالبه کرونا تولید
نمود.
شرکت سازگان گستر با تولید دستگاه عالئم حیاتی باکار برد در
بخشهای ویژه بستری کمک نمود تا با توجه به تعدد بیماران عالئم
حیاتی آنان مرتب مورد پایش واقع شود.
شرکت نیامش از سالهای قبل هم سازنده اکثر کارخانههای
تولید البسههای بیمارستانی بود در تولید سیستمهای التراسونیک
دوخت و برش جهت تولید لباسهای ایزوله و همچنین دستگاههای

استریل انواع ماسک و البسه فعالیتهای گستردهای را در کشور
انجام داد .بیش از یکصد مرکز استریل ساختهشده توسط این
شرکت ،کشور را از ورود سیستمهای استریل با گاز اتیلن اکساید
خوشبختانه بینیاز کرده بود.
تعداد زیادی شرکتها نیز در حوزه پیشگیری نسبت به تولید
ضدعفونیکننده ،دستکش و لباسهای مخصوص و سایر ملزومات
الزم درزمینهٔ پیشگیری از ویروس کووئید  19تالش زیادی نمودند
که میتوان به شرکتهای نظیر آژینه ابزار پارس ،مدزیست سامانه
پیشرو ،آرش طب پیشرو پارس و ...اشاره نمود .دراینبین انجمن
شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت تهران بهعنوان کارگزار رسمی
فن بازار ملی در حوزه سالمت ضمن یاریرساندن به اتاق بازرگانی
صنایع معادن و کشاورزی تهران در تهیه برخی اقالم و ملزومات
الزم ،طی قرارداد با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی
نظارت بر تولید یکمیلیون دست گان (لباس محافظتی) با شرکت
تولیدی باران را عهدهدار شد ضمناً در جلسات کمیته تجاریسازی
بر آنی شد طرحهای فناورانه و نوآورانهای را که درزمینهٔ پیشگیری
و درمان پاندمی کرونا کاربرد دارن مطرح نمایند بدیهی است
قطعاً فعالیتهای مذکور بخش کوچکی از فعالیتهای شرکتهای
دانشبنیان در مقابله و مواجهه با بیماری کرونا بوده و صرفاً
شرکتهای یادشده بهعنوان بخش از دهها شرکت فعال در این
زمینه نامبرده شدهاند.
وقتی اروپاییها را در تشخیص کرونا جا گذاشتیم :دکتر بهروز
حاجیان طهرانی مدیرعامل شرکت دانشبنیان پیشتاز طب زمان
و عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت
تهران ،درحالیکه از اینکه با گروههای محقق فعال و مکانیزم درست
شتاب دهی و تجربهای که در ساخت کیتهای آزمایشگاهی دارند،
توانستهاند در تولید کیتهای تشخیص بیماری کووید 19-از رقبای
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اروپاییشان سبقت بگیرند و نیز از اینکه بنا دارند همه محصوالت
آزمایشگاهی موردنیاز کشور را تولید نمایند میگوید که معتقد
است اگر شرایط اقتصادی مقداری بهبود پیدا کند ،شرکتهای
دانشبنیان نقش اصلی را در توسعه اقتصاد کشور خواهند داشت.
بزنگاه تاریخی تولیدی :دکتر بهروز حاجیانطهرانی که شرایط
فعلی را بزنگاهی تاریخی برای تولیدکنندگان داخلی دانست سپس
اظهار کرد :من معتقدم که وضعیت حاضر یک بزنگاه تاریخی در
کشور ما است ،قیمت ارز باال رفته و خوشبختانه یا متأسفانه دولت
ارزی ندارد تا در اختیار واردکننده بگذارد ،بنابراین تولیدکننده
مجالی دارد تا در این شانس بهدستآمده ،تولید و وارد بازار کند و
جای محصول خارجی را بگیرد.
شرکتهای دانشبنیان مایحتاج کشور را تأمین میکنند:
مدیرعامل شرکت پیشتاز طب زمان همچنین درباره نقش
شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت در کمک به کشور در شرایط
گوناگون و بهویژه مواقع بحران اظهار کرد :در دوران شیوع ویروس
کرونا نهتنها هیچکدام از لوازم اضطراری برای مقابله با بحران را وارد
نکردیم بلکه همه تولیدشده است ،از ونتیالتور گرفته تا ماسک و
دستکش .شاید به نظر برسد که ماسک و دستکش سطح تکنولوژی
پایینتری دارد اما در خیلی از کشورهای اروپایی ،در حجمی باال از
چین وارد میکردند که در کشور ما تولید شد.
انجمن؛ فضایی برای به اشتراکگذاری تجربهها :دکتر
حاجیانطهرانی در پایان درباره ارتباط خود با انجمن شرکتهای
دانشبنیان سالمت بیان کرد :از زمانی که وارد انجمن شدم،

احساس کردم فضای خوبی است تا تجربیاتمان را با دوستانی که
جدیدتر وارد بازار شدهاند یا میخواهند وارد بازار بشوند ،به اشتراک
بگذاریم .تمایل داشتم مکانیزمهای استارتاپی جریان پیدا کند ،اتفاقاً
تأییدیهای هم گرفتیم تا بتوانیم با همکاری سایر کمیتهها رویدادی
استارتاپی برگزار کنیم که در این رویداد خیلی استانداردهایی که در
دنیا اتفاق میافتد برپا شود .میخواستیم در این رویداد شبکهسازی
اتفاق بیفتد تا سرمایهگذاران بیایند و صندوقها نیز وارد شوند و
اینطور جهشی در رشد شرکتهای دانشبنیان سالمت اتفاق بیفتد
اما متأسفانه با شیوع ویروس کرونا نتوانستیم این رویداد را برگزار
کنیم .امیدوارم که بهزودی این پاندمی از دنیا رخت ببندد و برود و
ما بتوانیم این رویداد را برگزار و شرکتها را جذب و راهی درست
کنیم تا شبکههایی ایجاد شوند و بتوانند به هم کمک کنند و اقتصاد
دانشبنیان را توسعه دهند.
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ما چهکاری میتوانیم بکنیم؟
ما منتظریم اشتغال را درست کنند ولی سؤالم این است
که ما چهکاری میتوانیم بکنیم؟
شما قشر دانشگاهی و فرهیخته جامعه هستید.
اتفاقاً همه چشمها به دنبال شما است که اشتغال را
سروسامان دهید.
دولت همینکه بتواند باعث مشکل نشود کافی است.
همینکه دولت خودش سد کار نشود بهترین پیشرفت
است.
اما هرکدام از دوستان باید از خودش بپرسند که تو چه
باید بکنی؟
از دید من یکی از مشکالت اصلی کشور طرز تفکر استادان
دانشگاه است چون تربیت دانشجو را بر محور کارمندی
انجام میدهند.
بیشترین نوابغ ایران در خارج کشور هم بیشتر استاد
دانشگاه شدند تا وضع حقوقشان بهصورت مستمر ادامه
پیدا کند.
خوب خداوند هم هر چه انسان طلب کند همان را میدهد.
آنها درآمد مستمر خواستند و خداوند همان را به آنها
داده است.
اما انسان باید منشاء حرکت و توسعه باشد .و روزی خود
را خودش به دست داشته باشد وقتی شما روزی خود را
به حقوق آخر ماه میفروشی انتظار بیشتر هم نباید داشته
باشی!
آقای دکتر محمدجعفر حسینی شیرازی
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ماشینآالت ،راهاندازی ،خدمات پس از فروش
سه رکن اساسی در خرید ماشینآالت وجود دارد این سه رکن عبارتند از انتخاب مناسب دستگاههای تولیدی با توجه به استانداردهای
منطقهای تولید ،نصب و راهاندازی دقیق ماشینآالت و درنهایت خدمات پس از فروش مناسب
شرکت نیامش با توجه به پروژههای کلید در دست تولید ،طراحیهای منحصربهفردی برای ماشینآالت دارد .این شرکت ماشینآالت و
قطعات موردنیاز پروژه را ازنظر محصوالت تجهیزات پزشکی تأمین نموده و یا برحسب نیاز ،ماشینآالت جدید طراحی و تولید مینماید.
چیدمان قطعات تولیدشده توسط متخصصین فنی ما انجام میشود .در همین فاصله پرسنل شما با چگونگی کار دستگاهها آشنا شده و
مدیر طرح شرکت ،آموزشهای الزم را در محل کارخانه میدهد .سپس کارخانه آماده بهرهبرداری ،طی مرحله نهایی به شما تحویل داده
میشود.
خدمات ما در سالهای اولیه شروع پروژه شامل گارانتی در محل میباشد .در شرایط اضطراری ،این شرکت هم بهصورت فنی و هم
اقتصادی شما و طرح شمارا پشتیبانی مینماید .بعالوه شما میتوانید از سرویس ویژه این شرکت (سرویس مدیریت کارخانه) استفاده
نمایید؛ بهطور مثال ،متخصص ماشینآالت ما به مدت چند سال در کارخانه شما حضور فعال خواهد داشت.
ماشینآالت نیامش تحت عنوان «ساخت ایران» طراحی و ساخته میشوند .ما تأمین قطعات یدکی برای تمام ماشینآالت فروختهشده
خود را به مدت ده سال گارانتی مینماییم .همچنین بهموقع تکنسین و متخصصین خود را جهت تعمیر ماشینآالت و رفع هرگونه مشکل
دیگر اعزام میکنیم.
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تغییر رفتار مصرفکننده و
ساختار سازمانها

مطلب زیر توسط آقای دکتر محمود کرمی تحلیلگر کسب وکارو بیزینس کوچ
مدرس بارایابی و فروش برای فصلنامه نیامش تنظیمشده است.
نگرشها ،رفتارها و عادات خرید مصرفکنندگان در حال تغییر است و بسیاری
از این روشهای جدید خریدوفروش پس از بحران نیز باقی میمانند .درحالیکه
خریدها در حال حاضر بر اساس اساسیترین نیازها انجام میشود ،مردم با آگاهی
بیشتری خرید میکنند و کسبوکارهای دیجیتالی را به آغوش میکشند .برای
مدیریت این مسئله ،مصرفکنندگان از دیجیتال برای ارتباط ،یادگیری و خرید
استفاده میکنند و این رفتار ادامه خواهند داشت .با توجه به اینکه خیلی از
مردم از طرق مختلف به بحران جواب میدهند بر اساس تحقیقات خیلی از
شرکتها و سایتهای تحقیقاتی بیشتر مصرفکنندگان بیش از سالمتی خود از
تأثیر اقتصادی  COVID-19میترسند .به نمودار زیر توجه کنید:

رفتارهای جدید خرید در این حالت جدید :با حرکت به جلو ،با افزایش کار
در خانه و لذت بردن از کار ،شاهد افزایش نیروی کار مجازی خواهیم بود.
این رفتارهای جدید مصرفکننده آینده صنعت و ساختار سازمانی را متحول
خواهد کرد .همهگیری  COVID-19اساساً جهان را آنگونه که قب ً
ال میشناختیم
تغییر داده است .مردم متفاوت زندگی میکنند ،متفاوتتر از بسیاری جهات
خرید میکنند و متفاوت فکر میکنند .تحقیقات بنده نشان میدهد که عادات
جدیدی که اکنون شکلگرفتهاند ،فراتر از این بحران پایدار خواهند ماند و
ممکن است بهطور دائم آنچه را که برای ما ارزش بود ،نحوه و مکان خرید و
نحوه زندگی و کار خود را تغییر دهد .حتی درحالیکه این بحران (در خیلی
از کشورها) همچنان در حال تکامل است ،با کاوش در تغییراتی که اکنون
اتفاق میافتد ،میتوانیم کارهایی را که امروز خیلی از کسبوکارها درگذشته بر
روی آن تمرکز و باور نداشتن (دیجیتال ،خرید اینترنتی ،شبکهای مجازی و،)...
بررسی کنیم .مردم عمیقاً در مورد تأثیر  ،COVID-19ازنظر بهداشتی و اقتصادی
نگران هستند .مردم به نگرشها ،رفتارها و عادات خرید متفاوتی روی آوردهاند.
این کرونا توانست سه روند طوالنیمدت را تسریع کند:
 .1تمرکز روزافزون بر سالمتی :برندها باید به این تغییر توجه کنند و حمایت
از سبک زندگی سالم برای مصرفکنندگان ،خریداران و کارمندان را در اولویت
قرار دهند .داشتن «استراتژی سالمت» یک تمایز استراتژیک برندها برای آینده
قابل پیشبینی خواهد بود.
 .2افزایش مصرف آگاهانه :با توجه به تحقیقات بنده در حال حاضر مصرفکنندگان
بیشتر حواسشان به چیزهایی است که میخرند .آنها در تالشاند ضایعات مواد
غذایی را محدود کنند ،آگاهانه هزینه و خرید کنند و گزینههای پایدارتری را
خریداری کنند .برندها باید این مورد را بهعنوان بخشی اصلی از پیشنهاد خود
قرار دهند (بهعنوانمثال تولید محصوالت جدید با توجه به نیاز و رفتار حال
حاضر مصرفکننده)
 .3افزایش تمایل به خرید اینترنتی :با توجه به اینکه بخشی از محصوالت
خریداریشده توسط مصرفکننده بهصورت خرید اینترنتی یا ارسال درب

منزل بوده است برندهای بزرگ و حتی
محلی باید راههایی را برای ارتباط
مصرفکنندگان ایجاد کنند.
نیروی کار مجازی ،ساختار سازمانی
جدید (سازمان مجازی) :یک اتفاق بسیار
جالب که برای بنده در این بحران اتفاق
افتاد این بود که با توجه به تحقیقات
بنده درزمینهی انواع اشکال ساختار در
سازمانها به شکل جدیدی از ساختار پی
بردم که این روزها خودبهخود در حال
ایجاد شدن است و آن سازمان مجازی
است.
سازمان مجازی :حال سؤال این است که
واژه «مجازی» به چه معناست؟ سازمان
مجازی چگونه سازمانی است؟ و چگونه
میتوانم آن را در سازمانم طراحی کنم؟
ً
موضوع جالبتر این است که این موضوع قبال توسط افراد بزرگ مطرح بوده
است .بهعنوان نقطه شروع ،میتوان گفت که سازمانها صرفاً « به دلیل مفهوم
مبهم بیمرز بودن» که بهوسیله افرادی نظیر جک ولش مدیرعامل جنرال موتور
مطرحشده ،مجازی میشوند .خوب شما اگر کمی به سازمانها و جامعه نگاه کنید
خیلی از آنها (در این بحران) به این سمت رفتهاند البته با کمک تکنولوژیهای
ارتباطی (شبکههای مجازی ،سایتهای برگزاری وبی نار و کنفرانسها و جلسات
کامپیوتری ،پست الکترونیکی و )...این حقیقت در زندگی روزمره ما بهگونهای
قابللمس گردیده که درگذشته بسیار کمرنگ بوده .شاید بهصورت کامل نشود
درزمینهی ساختار سازمانی در اینجا صحبت کرد (انشاهلل در فصلنامههای آینده
مفصل صحبت خواهم کرد) .مردم در حال کار در خانه هستند زیرا مدیران
و دولت کار از راه دور را تشویق میکنند .بسیاری از کارمندان که قب ً
ال از راه
دور کارنکردهاند غالباً در آینده برنامهریزی میکنند که این کار را بیشتر انجام
دهند .درصد باالیی از کارمندان احساس میکنند که از محیط و ابزار مناسب
برای کار از راه دور برخوردار هستند ،اما برخی از آنها ارتباط اجتماعی را از
دست میدهند .بهطورکلی ،کارمندان احساس میکنند کارفرمایان آنها اقدامات
صحیحی را برای محافظت از سالمتی خود و بهخوبی آگاه ساختن آنها انجام
دادهاند .کارکنانی که اکنون خود را در خانه کار میکنند نسبت به این تجربه
مثبت هستند .جای تعجب نیست ،کسانی که قب ً
ال در خانه کار میکردند بیشتر
از تازهواردها احساس میکنند که در خانه خود بازده بیشتری دارند و احساس
میکنند ازنظر حرفهای رضایت بیشتری نسبت به دفتردارند .شرکتهای که
استراتژی کار و سازمان مجازی را در دست دارند ،ارزش پیشنهادی کارکنان
خود را تقویت کرده و نشان میدهند که با تنظیمات کارکنان خود در ارتباط
هستند 46 .درصد افرادی که قب ً
ال هرگز در خانه کار نمیکردند ،اکنون در
آینده برنامهریزی میکنند که بیشتر در خانه کار کنند .قاعده سازمان مجازی
(دورکاری) بهعنوان یک مدل ایده آل دارای مزیت و معایبی است.
نتیجهگیری :این روزها همیشه با مصرفکنندگان در ارتباط باشCOVID-19 .
یک بحران اقتصادی و بهداشتی است که تأثیر پایداری بر نگرش ،رفتار و عادت
خرید مشتری دارد .شرکتهای و برندها میتوانند با اقداماتی مناسب با این
تغییرات سازگار شوند و برای آینده حتی قویتر شوند.
پاسخ دادن :یک محل کار دیجیتال ( )Digital Workplaceایجاد کنید و برنامه
بازاریابی خود را بر اساس تقاضای جدید و هدف تجاری تغییر دهید.
تنظیم مجدد :روابط خود را با مصرفکنندگان ،مشتریان و کارمندان از نو تعریف
کنید و سازمان و روش کار خود را دوباره طراحی کنید بازنگری و حتی در روابط
با شرکای اکوسیستم و سبد محصوالت و خدمات خود نیز تجدیدنظر کنید.
نوسازی :حرکت به سمت یک مدل عملیاتی مبتنی برداده هوشمند (سازمان
مجازی و خرید اینترنتی) را تسریع کنید برنامههای سرمایه گذاری شرکت را
برای دوره پس از  COVIDدوباره مرتب کنید بازار را برای فرصتهای جدید
آماده کنید.
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نورومانیتورینگ
حین عمل جراحی و موقعیت
شغلی برای فارغالتحصیالن
مهندسی پزشکی
متن زیر توسط سرکار خانم دکتر آقامالیی استاد دانشگاه و فعال مهندسی
پزشکی برای فصلنامه نیامش تهیهشده است.
نورومانیتورینگ حین عمل جراحی در طی سی سال گذشته در اتاق
عمل بهسرعت پیشرفت کرده است .در طی این فرایند درحالیکه بیمار
تحت بیهوشی است و جراح در حال انجام جراحی است ،پایش سیستم
عصبی بیمار انجام میشود .پایش سیستم عصبی حین عمل جراحی برای
اطمینان از عدم آسیب به سیستم عصبی بیمار میباشد .در عملهای
جراحی مغز و اعصاب ،جراح برای اطمینان از عدم آسیب به اعصاب
بیمار ازجمله فلج شدن ،تنها راه حصول اطمینان  wake upبیدار کردن
بیماراست .درصورتیکه با سیستم نورومانیتورینگ در حین عمل مدام
سیستم عصبی بیمار مانیتور و ارزیابی میشود و قبل از اینکه اتفاق
ناگواری رخ دهد ،در بیهوشی کامل بیمار ،نورومانیتوریست جراح را از
خطرهای احتمالی آگاه میکند و حتی مهر تأیید در جهت روند خوب
و بدون نقص جراحی به جراح میدهد .که حتی در بسیاری از تعاریف
نورومانیتوریست از آن بهعنوان فرشته نگهبان اتاق عمل یاد میشود.
تاریخچه نورومانیتورینگ :اگرچه نظارت فیزیولوژیکی و پایش سیستم
عصبی در حین عمل جراحی تا سال  1950معمول نبوده است ،اما از
این زمان به بعد که دانشمندان در بررسی آناتومی و فیزیولوژی مغز
به دستاوردهای جدیدی دست یافتند ،تا جایی که توانستند به درک
کاملی از سیگنالهای حیاتی و استفاده از آنها بهعنوان ابزاری جهت
سهولت و باال بردن دقت جراحیهای استفاده کنند .پیشرفت واقعی در
نورومانیتورینگ درواقع از سال  1980آغاز شد و شروع تحولی بزرگ در
جراحیها بخصوص جراحیهای مغز و اعصاب بود .دانشمندان توانستند
 noise & artifactرا با روشهای مختلف ازجمله استفاده از فیلترهای
مناسب و میانگینگیری از سیگنالها از بین ببرند و درواقع به یک
سیگنال واقعی با تمام جزئیات دست یافتند .در اوایل دهه  1980که از
 IONMدر عملهای جراحی استفاده میشد ،هر یک از تجهیزات بسیار
بزرگ بود .برخی کل دیوار داخل اتاق عمل را اشغال میکردند و هر یک
از تجهیزات غولپیکر فقط یک حالت را اندازهگیری میکرد و در حین
جراحی ،چراغهای مربوط به هر پارامتر چشمک میزدند و زنگهای
هشدار به اطالع جراح رسانده میشد .اکنون تجهیزات اساساً بهاندازه یک
لپتاپ است و قادر است بهطور مداوم تمامی روشها را اندازهگیری کند
تا اطمینان حاصل کند که هیچ آسیبی وارد نشده است.
نورومانیتورینگ حین عمل جراحی چیست؟ مباحث نرومانیتورینگ
حین عمل جراحی زیرمجموعه بخش تجزیهوتحلیل سیگنال در رشته
مهندسی پزشکی است .نرومانیتورینگ حین جراحی ثبت سیگنالهای
الکتروفیزیولوژیک در عملهای جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی و عروق
است .با انجام نورومانیتورینگ ،اطالعات سیستم عصبی بیمار که در اتاق
عمل در حالت بیهوشی است و پاسخی به تحریکات عصبی نمیدهد به
پزشک ارائه میشود و او میتواند بیمار را دقیقتر معاینه کند .این روش

جزو استانداردهای انجام جراحی در کشورهای اروپایی است اما هنوز در
ایران پیشرفت نکرده است.
که ازنظر علمی نیاز به همکاری بیمار وجود ندارد و بهطور نرمال ثبت
وقایع در طول زمان از ثبات باالیی برخوردار است و حساسیت بسیار
باالیی در سیستم عصبی را نمایش میدهد .بیمارانی که تحت عمل
جراحی سیستم عصبی قرار میگیرند یا درخطر از دست رفتن یکپارچگی
فیزیولوژیک یا آناتومیک سیستم عصبی قرار دارند ،از نورومانیتورینگ
سود میبرند .بهطورکلی نورومانیتورینگ حین عمل جراحی به دنبال
تعیین محل ساختارهای عصبی مثل تعیین محل اعصاب در عمل قائده
جمجمه ،آزمایش عملکرد این ساختارها و تشخیص زودهنگام آسیبهای
عصبی در عمل جراحی است .بنابراین« :استفاده از دادههای فیزیولوژی
مغز و اعصاب برای تشخیص هرگونه آسیب به سیستم عصبی بدن در
حین عمل جراحی ساختارهای عصبی و نشانههای خاصی را شناسایی
میکند که بهراحتی قابلتشخیص نیستند « ،و همچنین کمک به
اهداف تحقیق در علوم پایه ،پاتوفیزیولوژی و علوم اعصاب بالینی .قبل
از عمل جراحی ،متخصص نظارت بر اعصاب بسته به نوع عمل جراحی
و آزمایشها موردنیاز ،الکترودها را در مکانهای مختلف بر روی بیمار
قرار میدهد .که در مورد جمجمه از روش  1020استفاده میشود .همه
تجهیزات برای اطمینان از عملکرد صحیح آنها بررسی میشوند .قبل
از شروع جراحی ،یک فعالیت اساسی بهعنوان داده پایه ثبت میشود.
سپس ،در حین جراحی ،دادهها بهطور مداوم به جراحان داده میشود.
در صورت بروز هرگونه تغییر منفی در حین جراحی ،بالفاصله به جراح
گزارش داده میشود .اگر سیم در هنگام جراحی قطع شود یا سیگنال
خود را از دست بدهد ،باید در نظر داشته باشید که اتاق عمل یک محیط
بسیار چالشبرانگیز است .بنابراین باید در حین انجام جراحی تنظیمات
خود را پیکربندی کنید .زیرا بسیاری از تکانهها و سیگنالهای الکتریکی
و حتی تداخالنی که دیگر دستگاهها میتوانند ایجاد کنند؛ باهم در اتاق
عمل جریان دارند و باید تا حد ممکن از این تداخالت جلوگیری کرد.
در طول کل جراحی ،وظیفه نورومانیتوریست گزارش هرگونه اطالعات
عصبی است که ممکن است نتیجه بیمار را بهبود بخشد.
چه فردی برای انجام این کار مناسب است؟ تمام متخصصین علوم پایه
که تسلط کامل بر اعصاب و آناتومی و سیگنالهای حیاتی داشته باشند
میتوانند جهت آموزش در این حیطه اقدام کنند .و قطعاً فارغالتحصیالن
مهندسی پزشکی در این حیطه بسیار قدرتمند عمل خواهند کرد .در
حال حاضر در ایران هیچ مرکز معتبری جهت آموزش و نظارت در این
حیطه وجود ندارد .ولی تمامی فارغالتحصیالن میتوانند جهت آموزش
در خارج از کشور اقدام کنند.
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ده قدم به سمت موفقیت

قدم اول :هدفتان را تعیین کنید
قدم دوم :توکل و توجه به حرکت کائنات است
قدم سوم :برای هدفتان ابزار به دست آورید .فرض کنید
که میخواهید اختراع جدیدی داشته باشید .خوب پس
باید در پی کسب اطالعات بروز در مورد اون رشته و یا اون
قسمت باشید و دانش را کسب کنید
قدم چهارم :ساده بینی و تقسیم کل بهجز است .مث ً
ال
فکر کنید میخواهی به یک مسافرت بروید حاال باید کل
مسافرت را بهوسیله رفتوبرگشت ،غذا ،اسکان تقسیم کنید
قدم پنجم :مدتزمان رسیدن به هدف را تعیین کنید برای
مث ً
ال من میخواهم ده سال دیگر به این موقعیت برسم
قدم ششم :برنامهریزی شبانهروزی برای هدفتان است.
مث ً
ال توجه کنید که چقدر از زمانتان صرف کارهای بیهوده
میشود پسروی کارهای بیهوده خط بکشید و برنامهریزی
زمانی را بهصورت واقعی و دقیق انجام دهید
قدم هفتم :با من نمیتوانم خداحافظی کنید .هیچ فکر
منفی را وارد ذهن خود نکنید و بدانید خداوند پشت شما
است
قدم هشتم :به همهچیز ساده و روان نگاه کنید
قدم نهم :کوشا پویا و استوار در کار باشید
قدم دهم :بعد از یک مدت خاص به عقب برگردید و
بازنگری کنید تا بتوانید از اشتباهاتتان درس بگیرید
مطمئناً با این دید اگر وارد شدید حتی اگر به بنبست
برخورد کنید خداوند دو بال به شما میدهد تا پرواز کنید
از بنبست عبور کنید
آقای دکتر محمدجعفر حسینی شیرازی

هیچ معجزهای در کار نیست

زندگی هرروز در جریان است و تالش ،حرکت ،پویایی و ابتکار
باید هرروز در همهکارهای انسان بکار گرفته شود .اگر فکر
میکنید بدون تالش باید اتفاق جدیدی رخ دهد تا برای آینده
تو تغییر حاصل شود اشتباه کردهاید!
دنیا بانظم خاصی همواره درحرکت است و اگر تو به فکر کمک
به خودت نباشی ،هیچکس به تو کمکی نخواهد کرد.
اما چگونه میتوانی به خودت کمک کنی؟
به نظرم اولین قدم این است که بدانی چه میخواهی؟ هدف از
زندگیات چیست؟
چه عالیقی دارید و چگونه میخواهید زندگی خودت را
بگذرانید؟
بارها و بارها در برابر سؤال جوانان که پرسیدهاند «برای آینده
ایده آل باید چه رشتهی علمی را دنبال کنم؟» گفتهام از دید
من بهتر است ببینی چه عالقهای داری؟
پس اول دنبال عالقهات باش تا پیدا کنی به چه رشتهای
عالقهمندید .سپس برای کسب مهارت در آن رشته تالش کن
و مطالب علمی آن را رشته را بیشتر یاد بگیر.
هرروز در مورد رشتهات بروز باش ،با آخرین روشها ،اطالعات،
نوآوریها در مورد رشتهات آشنا باش.
و اما مهمترین بخش آن است که در زندگی خالق باشی!
خالقیت میتواند در کنار شما باشد گاهی فقط نیاز است
تغییری در آنچه بهطورمعمول میبینید انجام دهید.
پس اگر هدفگذاری ،تالش مضاعف ،دانش روز و ابتکار و
خالقیت را بکار ببندید مطمئن باشید در هر رشتهای که
فعالیت کنید موفق خواهید بود.
البته چنانکه همیشه گفتهام :ابتکار ،خالقیت و کارآفرینی بهجز
دانش نیازمند قدرت و جسارت همراه با سرعت عمل در اجرا
است.
آقای دکتر محمدجعفر حسینی شیرازی
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🔶 #9 PARP Inhibitors for Prostate
Cancer

Known for their success in women’s cancers, two
PARP inhibitors have been demonstrated to delay
the progression of prostate cancer in men. Both
were approved in May 2020 for prostate cancer.

🔶 #8 Vacuum-Induced Uterine

Tamponade Device for Postpartum
Hemorrhage

The vacuum-induced tamponade device
represents another minimally-invasive tool for
clinicians to battle the complication & provides a
low-tech solution that is potentially translatable
to developing countries.

🔶 #10 Immunologics for Migraine
Prophylaxis

Actively prescribed in 2020 with no signs of
slowing adoption in 2021, this new FDA-approved
class of medication for migraine sufferers is
helping countless individuals reclaim their lives.
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🔶 #5 Universal Hepatitis C Treatment

A new, approved fixed-dose combination
medication has vastly improved hepatitis C
treatment. More than 90% effective for hepatitis
C genotypes 1-6, the treatment represents an
effective option for a wider scope of patients
with the disease.

🔶 #7 Increased Access to

Telemedicine through Novel Practice
& Policy Changes
COVID-19 saw increased adoption of telemedical
practices. An increasingly virtual care model and
increased consumer adoption came by way of
fundamental shifts in policy at government &
provider levels.

🔶 #6 Bubble CPAP for Increased Lung
Function in Premature Babies

Unlike mechanical ventilation, b-CPAP is a
non-invasive ventilation strategy – delivering
continuous positive airway pressure to newborns
to maintain lung volumes during exhalation.
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Top 10 Medical Innovations for 2021
At the 2020 Medical Innovation Summit, the
Cleveland Clinic officially released its Top 10
Medical Innovations for 2021. Read more on
these innovations.

🔶 #3 Smartphone-Connected
Pacemaker Devices

🔶 #1 Gene Therapy for
Hemoglobinopathies

Latest research in the hemoglobinopathy space
has brought an experimental gene therapy,
giving those who suffer from sickle cell disease
and thalassemia the potential to make functional
hemoglobin molecules.

🔶 #2 Novel Drug for PrimaryProgressive Multiple Sclerosis

A new, FDA-approved therapeutic monoclonal
antibody with a novel target is the first and
only MS treatment for the primary-progressive
population.

Earning its place amid other new innovative
medical technology are Bluetooth-enabled
pacemaker devices to remedy this issue of
disconnection between patients and their
cardiac treatment.

🔶 #4 New Medication for
Cystic Fibrosis

A new combination drug, FDA approved in
October 2019, is providing CF relief for patients
with the most common CF gene mutation (F508
del) – estimated to represent 90% of individuals
living with CF.
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kits, which contained disposable plastic tubing
for use in blood tests and transfusions.
He made the kits in his parents’ garage, while
tapping into the skills of friends to develop a
network within the Mirandola community to
help scale up manufacturing. This was helped by
a pool of residents who were loyal to the town,
and a relatively low salary level in the community.
The authors describe three key stages of
Veronesi’s
journey:
● Genesis, in which his ideas and formulae
were conceived. This is a stage in which a lack
of resources meant he had to bootstrap a lot of
his operations. It was also crucial to tap into his
network of scientists and skilled workers to help
him get the business moving.
● Expansion, in which he shifted from individuallevel to organizational-level outcomes. Veronesi
was able to bring together people into the
sector, and even to form their own independent
companies or take senior roles in multinationals
that were acquiring his companies. This became
a virtuous circle, as these people then inspired
others.
● Attraction, which was a period defined by
exponential growth, in which the region gained
an international reputation in the medical
devices field. This made the area an attractive
hub for investment, with in-demand products
coupled with a skilled labor force.

Anchor entrepreneurship

It’s a case study that the researchers believe
highlights the key role so called “anchor
entrepreneurs” can play in the growth of
entrepreneurship in a small community.
“Mario Veronesi himself was not a specialist
in the medical field but he had a vision, and he
knew how to persuade others to buy into this
vision,” the researchers say. “He plugged gaps
in his own medical knowledge by developing
relationships with medical specialists and
encouraged tradesmen to leverage their skills
towards the production of medical equipment.”
The success has enabled Mirandola to become
the home of 20% of the medical device
manufacturers in Italy, who between them
generate around 30% of the medical equipment
revenues in Italy.
“The story of Veronesi and Mirandola shows us
how charismatic leadership and a strong sense
of community can revitalize entire regions,” the
researchers conclude. “Although Mario Veronesi
is no longer with us, his legacy has put a small
rural town on the map as an industrial hotbed
for medical supplies. He has done this by simply
recognizing the raw potential of an idea and the
talents of residents, using every resource at his
disposal to get this idea off the ground.”

NIAMSH - No21 40

Locally born entrepreneurs are those who have
created their business in the place they have
lived their entire lives. Returnees by contrast
left, often for studying, before returning to the
place of their childhood. The third category were
‘in-migrants’, who were born elsewhere in the
UK before moving to the area they created their
business, and then immigrants who came from
another country.

Rural entrepreneurs
What›s more, research from Penn State suggests
that even rural places can be hotbeds of
innovation. The researchers argue that these
hidden innovators bring a wide range of social
and economic benefits to not only the local
businesses and communities, but also the wider
economy. As such, they urge policy makers to
look again at rural communities as potential
hubs for innovation.
“The way we traditionally measure innovation
is very narrow, and focuses primarily on new
products or processes that result in a patent or
involve R&D spending. This overlooks another kind

of innovation–the incremental improvements
that businesses make to their products and
processes as a result of information they obtain
from outside their firm,” the researchers explain.
“Our measure shows that this latent, or hidden,
innovation is at least as important to local
income and employment growth as patent-level
innovation.”
It›s a finding shared by a recent study from
The Business School (formerly Cass), which
explored how Mirandola, a small town in North
Eastern Italy has risen to become a major player
in the medical devices sector. In doing so,
the researchers believe they have provided a
roadmap for other small towns and communities
to follow.

A roadmap for innovation
The researchers highlight how Mirandola was
a struggling town as recently as the 1960s, with
little to attract tourists and poor transport links
to connect it with nearby cities. Their fortunes
were transformed by Mario Veronesi, who began
his entrepreneurial life by making simple medical
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resulting from device coating? For example, who
would want to buy valves with poor corrosion
protection? No one, right? Well, in such a case, if
you do not understand the importance of good
chemical resistant coatings, you might end up
as a victim of poor manufacturing processes. Do
your research, understand what different service
providers are offering for all processes. Before
production, ensure to consult with respective
experts to get the best products to the consumer.

Do Research on the Market
Starting a medical device business without
researching the customer base can be suicidal.
Knowing the size of your customers is key to
avoid cases of being overwhelmed by customer
demands. Take time and conduct your research.
Understand the preexisting market demands,
population, target customers, including the cost
of healthcare systems and the likes. You can
derive this crucial information from journals,
newspapers, questionnaires, or through online
research. Hiring an actuarial consultant is also a
smart move in this case.

Find ways to Finance your Business
Money is essential in starting up and running
your startup. Initially, you will need enough funds
to establish the base of your medical device
startup. It could be through buying machinery or
renting a suitable work office and much more.
Establish a sound funding strategy that doesn’t
stretch you to the limits. You can borrow loans,
sell assets, and form partnerships to finance your
business, etc.

Wrap Up
If you hope to launch and run your medical
device company with fewer struggles, applying
the above steps is the way to get started. Keep
in mind you have to keep learning and stay on
top of industry changes that might impact your
business.

How Entrepreneurship
Can Thrive in Small
Communities
Entrepreneurship is something we traditionally
associate with large cities. Indeed, a few years
ago, entrepreneur James Liang argued in his
latest book The Demographics of Innovation, that
as cities grow, they enjoy numerous advantages.
He argues that demographics have a huge part to
play in innovation, and outlines three core ways
they impact a country’s creative output:
● The scale factor – Economies of scale are well
known in business, but Liang argues that scale is
also vital for innovation. Not only do countries
with high populations have more researchers
etc., but crucially, they have a large domestic
market for budding innovators to sell to.
● The agglomeration factor – This can be seen
with the emergence of innovation hubs, such as
Silicon Valley, in recent decades. Liang argues
that a large population is not enough if that
population is not fairly well concentrated. Cities
and hubs benefit from the concentration of
talent and resources in one place.
● The age factor – The age of the population is
also important. Liang suggests that 72% of the
greatest inventions in history were made by
inventors in their 30s and 40s. This is because
they have had time to gain an education but are
not sufficiently embedded into the status quo to
see no other way of working.
Things aren›t quite that straightforward, however,
with research highlighting how entrepreneurship
can flourish in small towns as well as big ones.
The authors believe that how entrepreneurs
view where they live is central to their views of
entrepreneurship, and therefore policies have to
be made with this perception of place in mind.
The researchers distinguish four different types
of entrepreneur based upon their relationship to
the location they have based their startup in.
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Steps to Starting a Medical Device Company
Technology is a game-changer and has
undoubtedly catapulted the efficiency and
reliability of medical devices. The importance of
medical processes and equipment to the life of a
patient alongside the rapidly evolving technology
raises the bar for medical device companies.
However, it should not imply that you are locked
out from starting a medical device company.
Like any other business, getting the right matrix
of factors and steps can help you start and
run a medical device company successfully. In
this article, we will discuss some of the steps
you should take to start and build a successful
medical device business.

Comply to Regulatory Requirements
You know that medical devices can decide the
fate of a patient. That’s why more stringent
regulations are imposed on medical device
companies. You will need to stay on the safe
side of legal bodies by ensuring your company
is certified by both the FDA and International
regulatory agencies. As a startup, the chances
are that you have slim knowledge of how to

navigate through the regulatory processes. Don
t worry! You can work with experts to meet all
the regulations that will keep your new business
on the right side of the law.

Protect your Intellectual Property
If your medical device idea is unique, then
you have to protect your intellectual property.
Protect the ideas, name of the brand, processes,
and logos, through patents or trademarks. If you
are in the dark on protecting your intellectual
property, consult an IP attorney who can help you
guard your business. The benefit of protecting
your intellectual property is that it ensures you
sell unique products that no other company can
produce. This gives you a competitive edge in
the market and a chance to grow enormously.

Employ the best manufacturing
processes
To stand out in the market, you will need to
produce the best products. Producing quality
products is also the only way to make sales
and stay profitable. Think of a quality mishap
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