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کاال  واردات  هزینه هـای  کشـور،  کنونـی  اقتصـادی  شـرایط  در 
اسـت،  طبیعـی  و  اسـت.  شـده  روبـرو  چشـمگیری  افزایـش  بـا 
سـرمایه داران هـر بـازاری بـه سـمت تولید گرایـش پیـدا می کنند. 
در بـازاری همچـون بـازار تجهیـزات پزشـکی که با سـامت جامعه 
در ارتبـاط اسـت، در طـی چنـد دهه گذشـته توجه بـه مقوله تولید 
موجـب افزایـش تعـداد تولیدکننـدگان شـده اسـت. بـد نیسـت در 
ایـن بیـن بیشـتر و عمیق تـر بـه بـازار سـامت در ایـران بنگریم. تا 
بتوانیـم تحلیـل بهتـری از بازار اقتصـاد تجهیزات پزشـکی در ایران 

باشیم. داشـته 
وضعیت سالمت ایران

بـر اسـاس اصـل بیسـت و نهـم قانـون اساسـی ایـران، دسترسـی 
بـه خدمـات بهداشـتی درمانـی و مراقبت هـای پزشـکی از حقـوق 
همگانـی تلقـی می شـوند. ایـران بـا بیـش از هشـتاد و سـه میلیون 
نفـر جمعیـت، سـاالنه نزدیـک بـه نـود میلیـارد دالر صـرف حفـظ 
و بهبـود سـامت جامعـه می نمایـد. بخـش سـامت در سـال های 
اخیـر بـا توجه به بهبود اسـتانداردهای بهداشـت و درمـان، افزایش 
تعـداد نیروهـای فعـال در ایـن زمینـه در تمامـی رده هـا، و نیـز به 
روز رسـانی تجهیزات و داروهای مصرفی پیشـرفت های گسـترده ای 

است. داشـته 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـه عنوان تنهـا متولی 
ایـن مهـم وظیفـه تدویـن سیاسـت ها، ایجـاد زیرسـاخت های مورد 
نیـاز، و راه انـدازی شـبکه سراسـری بهداشـت و درمـان کشـور را 
عهـده دار اسـت. ایـن وزارتخانـه عـاوه بـر وظایـف دیگـر خـود 
اسـتانداردها و نیازهـای کیفـی دارو و تجهیزات پزشـکی مـورد نیاز 
کشـور را نیـز تدویـن می کند و بـر تولیـد و واردات و صـادرات آنها 

نظـارت دارد.
هزینه هـای بهداشـتی درمانـی در ایران به شـدت وابسـته بـه یارانه 
الخصـوص در  یارانه هـا علـی  ایـن  و کمک هـای دولتـی هسـتند. 
واردات و تأمیـن دارو و تجهیـزات پزشـکی تأثیـر گـذار بـوده و بـه 
شـدت هزینه هـای درمانـی نهایـی بیماران را به نسـبت سـرانه های 
جهانـی کاهـش داده اسـت. امـا بهداشـت و درمـان در ایـران بـرای 
عمـوم رایـگان نیسـت. برای جبران ایـن فاصله هزینـه ای، بیمه های 

درمانـی در دسـترس قـرار دارند.
هـم اکنـون بیـن هشـتاد تا هشـتاد و پنج درصـد از جمعیـت ایران 
تحـت پوشـش بیمه هـای درمانی قـرار دارنـد. چهار سـازمان اصلی 
فراهـم کننـده خدمـات بیمـه سـامت در ایـران شـامل سـازمان 
بیمـه تأمیـن اجتماعـی، بیمه خدمـات درمانـی، کمیته امـداد امام 
خمینـی، و بیمـه درمانـی نیروهـای مسـلح هسـتند. در کنـار ایـن 
چهـار سـازمان کـه سـهم اصلـی را در این بخـش در اختیـار دارند، 
فعالیـت  بخـش  ایـن  در  نیـز  دیگـری  شـرکت های  و  سـازمان ها 
سـازمان های  بـه  می تـوان  سـازمان ها  ایـن  جملـه  از  می کننـد. 
خیریـه تخصصـی ماننـد موسسـه محـک، کـه از کودکان سـرطانی 

حمایـت می کنـد، اشـاره کـرد.

اقتصـاد و تولیـد تجهیـزات پزشـکی در ایران، 
نوشته: آقای دکتر محمد جعفر حسینی شیرازیصنعتـی رو به رشـد

ایـران در حـدود هزار بیمارسـتان فعال دارد که بیشـتر آنها توسـط 
می شـوند.  مدیریـت  دولـت  بـه  وابسـته  یـا  دولتـی  سـازمان های 
هـزار  هفـده  از  بیـش  شـامل  ایـران  بهداشـت  شـبکه  همچنیـن 
خانـه بهداشـت در سراسـر ایـران اسـت کـه در بسـیاری از مناطـق 
روسـتایی کشـور خدمات بهداشـتی، پیشـگیرانه، و درمانـی اولیه را 
ارائـه می دهنـد. مدیریـت این شـبکه عظیـم بهداشـتی و درمانی از 

موفقیت هـا و چالش هـای نظـام سـامت کشـور بـوده اسـت.
بزرگ تریـن مانـع در مسـیر بهبـود بیشـتر صنعـت سـامت کشـور 
وجـود تحریم هـا و مشـکات وارد شـده بـه اقتصـاد کلی کشـور در 
سـال گذشـته بوده اسـت. بـا کاهش تولیـد ناخالص ملـی و افزایش 
تـورم میـزان هزینـه کـرد عمومـی در همـه زمینه هـا، و بـه دنبـال 
آن در سـامت، کاهـش یافتـه اسـت. ایـن امـر کـه بـا تحریم هـای 
بانکـی کـه مانـع نقل و انتقـال ارز و خرید دارو و تجهیزات پزشـکی 
و نیـز کمبـود ارز در بـازار نیـز همـراه شـده اسـت، موجـب کاهش 
حجـم واردات و بـه طبـع آن کمبـود در برخـی زمینه هـای دارویی 
و تجهیـزات پزشـکی نیز شـده اسـت. ایـن کمبودها در مـواردی به 
افزایـش چندیـن برابـری قیمـت و روی آوردن بیماران بـه بازار آزاد 

و دالالن شـده است.
ایـران در چهـل سـال گذشـته در جهـت خودکفایـی در بخـش 
سـامت پیشـرفت های هنگفتـی کـرده اسـت. از آمـوزش و تعلیـم 
کادر مـورد نیاز شـبکه سـامت تـا تأمین دارو و تجهیزات پزشـکی، 
سیاسـت کلـی نظـام بـر کاهش اتـکا بر خارج از کشـور بوده اسـت. 
بـه همیـن دلیـل هـم اکنـون بیـش از یکصد شـرکت تولیـد کننده 
دارو و بیش از دویسـت شـرکت تولید کننده تجهیزات پزشـکی در 
کشـور فعـال هسـتند. بـر طبـق آمـار در حـدود نود و شـش درصد 
از داروهـای مصرفـی و حـدود سـی درصـد از تجهیزات پزشـکی در 

ایـران تولیـد داخلی هسـتند.
تولید داخل

گسـترش بهداشـت و درمـان و بهبـود شـرایط درمانی کشـور باعث 
رشـد مصـرف تجهیـزات پزشـکی در زمینـه اسـتفاده از تجهیـزات 
به روزتر و اسـتفاده تعداد بیشـتر از تجهیزات اسـتاندارد قبلی شـده 
اسـت. ایـن امر در کنـار افزایش نـرخ برابری ارز و مشـکات تحریم 
موجـب ایجـاد خـاء عرضه در مقابل تقاضا شـده اسـت. بـه همین 

دلیـل تقاضـا بـرای تولید داخل رو به رشـد اسـت.
ایـران جـزو معدود کشـورهای منطقه اسـت که زیرسـاخت صنعتی 
تولیـد بسـیاری از تجهیزات به روزتر پزشـکی مصرفی خـود را دارد. 
ایـن زیرسـاخت ها شـامل مـواد اولیـه در دسـترس، انـرژی ارزان، و 
نیـز صنعتگـران دارای تجربـه و دانـش مـورد نیـاز بـرای ایـن نـوع 
تولیـد اسـت. این امـکان در داخل کشـور وجود دارد که با اسـتفاده 
از ماشـین آالت، مـواد اولیـه، و دانـش فنـی بومـی بتـوان تولیـد را 

آغـاز و بخشـی از نیاز کشـور را رفـع نمود.
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بـا توجه بـه روند کلی بـازار و آمار موجود بازگشـت سـرمایه تولید، 
بـا در نظـر گرفتن اسـتهاک سـرمایه، در این صنعـت در حدود دو 
الـی سـه سـال می باشـد. ایـن رقـم بازگشـت سـرمایه، ایـن بخش 
را در زمـره صنایـع زودبـازده قـرار می دهـد. بـا توجه به نیـاز کان 
کشـور و تکیـه بیشـتر بـر واردات، در قیـاس بـا بخـش دارو، تولیـد 
تجهیـزات پزشـکی می توانـد از راه هـای بقـای سـرمایه گـذاران در 

دوران تحریم باشـد.
بـا ایـن حـال همچنـان بیـش از هفتـاد درصـد )ارزش ریالـی( از 
تجهیـزات پزشـکی مصرفی کشـور وارداتـی هسـتند. تجهیزاتی که 
تولیـد بسـیاری از آنهـا نـه تنهـا بـرای مصـرف داخلـی بلکـه بـرای 

صـادرات نیـز قابـل بررسـی و ارزیابی اسـت.
بـر همیـن اسـاس، نـرخ ثبـت شـرکت های تولیـدی در ایـن بخش 
افزایـش یافته اسـت. در بسـیاری از این موارد سـرمایه گذاران خرد 
و کان از صنایـع دیگـر نیـز در حـال وارد شـدن بـه ایـن صنعـت 
هسـتند. البتـه نکتـه مهم و اساسـی در هر سـرمایه گذاری بررسـی 
دقیـق بـازار و تدویـن طـرح توجیـه اقتصـادی مبتنی بـر واقعیت ها 
می باشـد. تـا آنچـه مـورد لـزوم کشـور اسـت سـاخته شـود. گاهی  
نیـز دیـده می شـود که سـرمایه گـزاران به جـای داشـتن ایده های 
نـو و ابتـکار عمـل در اینجـاد نـوآوری و فنـاوری جدیـد در پـی 
تولیـد تجهیـزات قدیمـی و یـا کپـی کاری از تولیـدات دیگـر تولید 
کننـدگان داخلـی بـر می آینـد و سـبب مشـکاتی بـرای تولیـدات 

داخلـی و نـام "سـاخت ایران" می شـوند.
تکیه بر توانمندی های داخلی

داخـل  در  موجـود  توانمندی هـای  و  زیرسـاخت ها  خوشـبختانه 
کشـور امـکان گسـترش سـریع و بـه صرفه حجـم، کیفیـت، و تنوع 

تولیـدات داخلـی را می دهـد.
شـهرک های صنعتـی قرار گرفتـه در نزدیکی مراکـز جمعیتی فعال 
کشـور تـوان ارائه انشـعابات مورد نیـاز تولید را دارا می باشـند. اکثر 
ایـن مراکـز دارای فـاز اختصاصـی تولیـد دارو، تجهیـزات پزشـکی 
هسـتند کـه امـکان تولیـد بـه دور از صنایـع آالینـده را در اختیـار 

متقاضـی قـرار می دهد.
از جهـت دیگـر مـواد اولیـه پلیمـری اسـتفاده شـده در تجهیـزات 
مصرفـی در داخل کشـور در حال تولید اسـت. پیشـرفت پروژه های 
مـادر  صنایـع  از  یکـی  عنـوان  بـه  پتروشـیمی  و  نفتـی  فـرآوری 
سـرمایه هایی در سـطح کان کشـور را جـذب کـرده و امـروز در 
بسـیاری از ایـن زمینه هـا خودکفـا هسـتیم. هر چند برخـی از مواد 
پیشـرفته تر همچنـان وارداتـی بوده، یـا مقدار مصـرف داخلی تولید 
آنهـا را توجیـه پذیـر نمی کنـد، درصـد باالیـی از نیاز داخلـی بدون 

صـرف هزینه هـای ارزی قابـل تأمیـن اسـت.
فنـی،  دانـش  و  آالت  ماشـین  شـامل  تولیـد،  فنـاوری  تأمیـن 
متاسـفانه تنهـا نقطـه از چرخـه تولیـد اسـت کـه همچنـان اعتماد 
بـه توانمندی هـای داخلـی در آن نهادینـه نشـده اسـت. علـی رغم 
حل هـای  راه  از  کـه  گذارانـی  سـرمایه  چشـمگیر  موفقیت هـای 
داخلـی اسـتفاده می کنند، و نیز مشـکات عدیده مالی، لجسـتیک، 
حقوقـی، و فنـی کـه بـر سـر راه اسـتفاده از خدمـات و محصـوالت 
سـلیقه ای  برخـوردی  بـا  گـذاران  سـرمایه  دارد،  وجـود  وارداتـی 

در پـی اسـتفاده از ماشـین آالت تولیـد شـده در خـارج از کشـور 
هسـتند. برخوردهـای سـلیقه ای در ایـن مقوله باعث بـه هدر رفتن 
سـرمایه های هنگفتـی در سـال های اخیـر شـده اسـت و سـرمایه 
گـذاران متعـددی را درگیـر مسـائل و مشـکاتی کـرده اسـت کـه 
عمـًا آنهـا را بـه بزرگتریـن مبلغیـن منـع ورود بـه تولیـد تبدیـل 

می نمایـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه فنـاوری و دانـش مـورد نیـاز در تمامـی 
سـطوح در داخـل کشـور موجـود و قابـل ارائـه اسـت. اسـتفاده از 
تجهیـزات بومـی سـازی شـده، عـاوه بـر هزینه هـای کمتـر، عـدم 
خـروج ارز از کشـور، و رهایـی از حمـل و نقل بین الملـل، به لحاظ 
فنـی و حسـن انجـام کار نیـز بـه آسـانی قابـل پیگیـری هسـتند. 
اسـتفاده از خدمـات و محصـوالت صنعتگـران داخلـی همچنیـن 

موجـب تزریـق سـرمایه در تحقیـق و توسـعه و بهبـود می شـود.

کالم پایانی
آنچـه حائـز اهمیـت اسـت این موضـوع می باشـد که ایران بـا توجه 
بـه امتیـاز حضـور همسـایگان زیـاد خـود و پـل ارتباطـی شـمال، 
جنـوب و همچنیـن شـرق، غـرب کـه سـالها در ایـن تجـارت فعال 
بـوده می توانـد در زمینـه محصـوالت سـامت ارتباطـات صادراتـی 
خوبـی را فراهـم آورد. ایـن در حالی اسـت کـه نیاز کشـور به تولید 
داخلـی و امـکان تأمیـن مـواد اولیـه داخلـی جهت تولید در کشـور 
فراهـم بـوده و در آینـده نیـز توسـعه پتروشـیمی می توانـد بـه این 

مهـم کمـک نماید.
امیـد اسـت رونـد رو بـه بهبـود صنعـت سـامت کشـور همـگام با 
اسـتانداردهای جهانـی حفـظ شـده و کیفیـت خدمـات بهداشـتی، 
پیشـگیرانه، و درمانـی ارائـه شـده بـه مـردم شـریف ایـران بیـش 
از پیـش افزایـش یابـد. در ایـن مسـیر و بـا اتـکاء بـر توانمندی هـا 
سـرمایه های  داخلـی،  صنعتگـران  و  دانشـمندان  قابلیت هـای  و 
سـرگردان کشـور می توانند در این صنعت وارد شـده و در رسـیدن 

بـه ایـن مهم یـاری رسـان باشـند.
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خـود  خارجـی  سیاسـت های  بـه  توجـه  بـا  کشـوری  هـر 
برنامه هایـی را بـرای تدویـن سیاسـت های سـامت در جامعه 
پیگیـری می کنـد. دانشـمندان و محققـان کشـورها در ایـن 
پیگیـری  بـا  تـا  می کننـد  تـاش  دولـت  کنـار  در  برنامه هـا 
اهـداف صلـح طلبانه بتوانند سـامت جامعـه را تضمین کنند.
در کشـور مـا هـم این تاش ها با شـروع شـیوع بیمـاری کرونا 
شـدت گرفـت و البتـه انتظـار می رفـت کـه پیـش بینی هـا از 
طـرف دولتمـردان زودتـر از نیـز انجـام می شـد. اما متاسـفانه 
بعضـی از زیـر مجموعه هـای دولـت بـه اهمیـت ایـن موضـوع 
فکـر نکـرده بودنـد. یـادم اسـت کـه حـدود پنـج سـال پیـش 
یعنـی سـال 1394 شـیوع یـک بیمـاری واگیـر دار را پیـش 
بینـی کردم. و درخواسـتی رسـمی به معاونـت علمی و فناوری 
ریاسـت جمهـوری دادم تـا بتوانـم با کمـک آنها دسـتگاه های 
دوخـت و بـرش التراسـونیک را در حجـم زیـاد بـرای زمـان 
بـرش  و  کنـم. دسـتگاه های دوخـت  تولیـد  بیمـاری  شـیوع 
التراسـونیک دسـتگاه هایی هسـتند کـه در دو کشـور چیـن و 
ایتالیـا سـاخته می شـوند و ایـن دسـتگاه ها بـرای تولیـد انواع 

ایزولـه  البسـه  همچنیـن  و  بهداشـتی  و  پزشـکی  ماسـک ها 
کاربـرد دارد. جالـب بـود کـه کارشناسـان ارزیابـی معاونـت 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بعـد از بازدیـد و بررسـی 
دسـتگاه های سـاخته شـده، در جوابـم طـرح را مـردود اعـام 
کردنـد و گفتنـد بهتـر اسـت فیلم هـای تخیلـی کمتـر ببینم!
نامه هـای متعـدد در پـی ایـن تصمیـم بـرای ریاسـت ارزیابـی 
بـا ریـس دفتـر  بارهـا  و  نوشـتم  بنیـان  شـرکت های دانـش 
ایشـان تلفنـی صحبـت کردم و قـرار ماقات خواسـتم. اما صد 
افسـوس کـه جوابـی دریافـت نشـد. چـرا که بـه اهمیـت این 
موضـوع نرسـیده بودنـد و حتـی نمی خواسـتند صحبت هـای 
یـک محقـق با چهـار دهـه فعالیت علمـی و صنعتـی را گوش 

! هند د
بـا سـختی فراوان شـروع بـه تولید وسـیع تر انواع التراسـونیک 
دوخـت و بـرش نمـودم و تعـداد زیـادی از ایـن دسـتگاه ها 
سـاختم امـا واقعیـت ایـن بـود کـه ایـن دسـتگاه ها خریـدار 
چندانـی نداشـت چراکـه کاربـرد آن در زمـان عادی کـم بود. 
در نهایت بعد از گذشـت چهار سـال از نگهداری دسـتگاه هایی 

ویروس کرونا و سیاست های فناورانه

دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی
مدیر عامل و مؤسس شرکت نیامش

دارنده نشان ارسطو از اتحادیه اروپا و دارنده تاج طایی 
اجرای یکصد پروژه ساخت کارخانه تجهیزات پزشکی از 

اجاس لندن
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کـه در انبـار شـرکت داشـتم. توانسـتم دسـتگاه ها را در زمـان 
مـورد نظـر بـا همـان قیمـت چهـار سـال قبـل و بـدون سـود 
بفروشـم. چـرا کـه دلـم نیامـد در ایـن زمـان بخواهـم یـک 
سـودجو در برابر سـختی و فشـار روی مردم باشـم. هرچند که 
متاسـفانه بعضـی از دسـتگاه هایم بـا ده هـا برابر قیمت توسـط 

خریـداران دوبـاره فروخته شـد!
واقعیـت ایـن اسـت که بـا 37 سـال تجربه در صنعت سـامت 

و سـاخت بیـش از یکصـد کارخانـه 
هنـوز  پزشـکی  تجهیـزات  تولیـد 
آشـفتگی های سیاسـت های علمـی 
و  می بینـم.  را  کشـور  سـامت  و 

می خـورم. افسـوس 
یکـی از دسـتگاه های دیگـری کـه 
در  و  نمـودم  تولیـد  قبـل  سـالها 
زمـان شـیوع بیمـاری کاربـرد خود 
سیسـتم های  داد  نشـان  بیشـتر  را 
اسـتریل محصـوالت پزشـکی بـود. 
را  دسـتگاه ها  ایـن  کـه  سالهاسـت 
جهـان  اسـتانداردهای  بـا  مطابـق 
تولیـد می کنـم. و جالـب اسـت که 
بـرای توسـعه ایـن کار نیز یکسـال 
وام  از  گرفتـن  نوبـت  در  اسـت 
صندوق نوآوری و شـکوفایی به سـر 

می بـرم!
می توانـد  اسـتریل  دسـتگاه های 
مصـرف  یکبـار  محصـوالت  انـواع 
و  ماسـک ها  جملـه  از  پزشـکی 
البسـه های بیمارسـتانی را اسـتریل 
نمایـد تـا خریداران ایـن محصوالت 
در آرامـش از محصـول تولید شـده 

نماینـد. اسـتفاده 
ارتبـاط علمـی و تجـاری ام بـا بیش 
از چهـل کشـور تـا آنجـا بـوده کـه 
بخوبـی نیازهـای هـر جامعـه و راه 
حل هـای متعـددی رفـع مشـکات 
را مـی دانـم و صـد البته امـروز نیز 

طرح های بسـیار زیـاد کاربردی، بـرای تعالی صنعـت و ارتباط 
بیشـتر دانشـگاه ها بـا مراکـز تولیـد دارم. اما چـه بگویم که که 
تـوان مالـی محققانـی همچـون اینجانب کـم و طرح هـا زیاد و 
نیازمنـد توجـه بیشـتر دولـت اسـت. در هر شـکل بـا توجه به 
تمـام بـی مهری هایی کـه از طرف دولـت دیـده ام وظیفه خود 
را بعنـوان یـک فرزنـد پـرورش یافتـه در ایـران مـی دانـم که 

بایـد تمـام تاشـم را برای سـامت کشـور انجـام دهم.



:
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رکود تا رکود تا 
شکوفاییشکوفایی
در فروشدر فروش

تحقیقات روی مشتری
بـه جـای اینکـه بودجه خـود را صـرف تحقیقـات بـازار کنید، 
بـه ایـن احتیاج داریـد که بفهمیـد مشـتری ها در دوران رکود 
چگونـه ارزش هـای خـود را بازتعریـف می کننـد و بـه رکـود 
پاسـخ می دهنـد. بـرای مثـال کشـش قیمتـی تغییـر می کند، 
یعنـی اگـر قبـًا افزایـش ده درصـدی قیمـت تأثیـر چندانـی 
بـر میـزان فـروش نمی گذاشـت اما اکنـون ممکن اسـت کمی 
افزایـش قیمـت باعـث شـود تـا مشـتری ها بـه سـرعت ناپدید 
شـوند. همچنیـن مشـتری ها در دوران رکـود زمـان بیشـتری 
را صـرف می کننـد تـا کاالهایـی را بیابنـد کـه از کیفیـت و 
قیمـت مناسـبی برخوردارند. آن هـا همچنین بیش از گذشـته 
چانـه زنـی می کننـد. عقـب انداختـن خریـد، توجه بیشـتر به 
حراج هـا و کمتـر خریـد کـردن از ویژگی هـای اصلـی رفتـار 
مصـرف کننـدگان در دوران رکـود اسـت. کاالهایـی کـه در 
گذشـته داشـتن آنهـا ضـروری جلـوه می کـرد اکنـون بـه نظر 
مشـتری ها کاالهایـی می آینـد کـه می تـوان بـدون آنهـا نیـز 
سـر کـرد. کسـب و کارهایـی کـه در دوران پیـش از رکـود 
توانسـته اند اعتمـاد مشـتری ها را جلـب کننـد، اوضـاع بهتری 
خواهنـد داشـت چـرا کـه جلـب اعتماد مصـرف کننـدگان در 

دوران رکـود اقدامی بسـیار مشـکل اسـت.

متـن زیر توسـط آقای دکتر مجتبـی پیرزاد بـرای فصلنامه 
نیامـش نگارش شـده اسـت. ایشـان اسـتاد دانشـگاه و مدرس 
مباحـث بازاریابـی بوده و دارای کرسـی علمی با رتبه دسـتیار 

پروفسـور از واحد آموزشـی سـازمان جهانی یونسـکو هستند:
شـرکت هایی  رکـود  دوران  در  موفـق  شـرکت های  بیشـتر   
هسـتند کـه نـه تنهـا از هزینه هـای بازاریابی خـود نمی کاهند 
بلکـه بـا بـه کار بـردن شـیوه هایی هوشـمندانه در بازاریابـی، 
خـود را بـا رفتـار جدیـد مصـرف کننـدگان وفـق می دهنـد و 
ایـن وفـق یافتگـی را بـا مشـتریان در میـان می گذارنـد. اگـر 
شـما مشـتری های وفـادار خـود را در روزهـای سـخت اقتصاد 
تنهـا نگذاریـد، آن هـا نیـز کنـار شـما باقـی خواهنـد مانـد. 
شـرکت ها لزومـاً اسـتراتژی های یکسـانی را طـی دوران رکـود 
دنبـال نمی کننـد. دلیـل ایـن موضـوع می تواند تنـوع در طرز 
تفکـر مدیـران طـی دوران بحـران باشـد. انسـان ها بـه طـور 
طبیعی از مشـکات دوری می گزینند و در جسـت وجوی لذت 
هسـتند، ولـی در نحـوه دسـتیابی بـه ایـن اهـداف متفاوتنـد. 
موقعیت هایـی ماننـد رکـود، تأثیـر به سـزایی روی رویکردهای 
ادراکـی داشـته و می تواننـد باعـث بـروز واکنش هایـی مغایر با 

رویکردهـای معمـول افراد داشـته باشـند.



حمایت از توزیع کنندگان
در دورانـی کـه اطمینـان چندانـی به بـازار وجود نـدارد، هیچ 
کس دوسـت نـدارد که انبـارش مملو از کاالهای فـروش نرفته 
باشـد. بـه همیـن خاطـر سـعی کنیـد روابـط خـود بـا توزیـع 
کننـدگان را توسـعه دهیـد تـا آنهـا انگیـزه بیشـتری بـرای 
فـروش محصـوالت شـما داشـته باشـند. تغییـر در قراردادها و 
در نظـر گرفتـن امتیازاتـی بـرای توزیـع کننـدگان می تواند به 

عبـور شـما از روزهـای سـخت یاری رسـاند.

شیوه های قیمت گذاری
مشـتری ها در روزهـای سـخت، به دنبـال بهتریـن قراردادها و 
بهتریـن قیمت هـا هسـتند. پس شـما هم باید در شـیوه قیمت 

گذاری خـود تجدید نظـر کنید.
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تمرکز روی ارزش های خانوادگی
وقتـی دوران سـخت اقتصـاد فـرا می رسـد، جایـگاه ارزش های 
خانوادگـی برای مصـرف کننـدگان افزایش می یابـد. به همین 
خاطـر در این ایـام معمـوالً آگهی هایی که مفاهیـم فردگرایانه 
دارنـد جـای خود را بـه آگهی هایـی می دهند کـه صحنه هایی 
خانوادگـی در آنهـا بـه چشـم می خـورد. جالـب اینکـه معموالً 
در دوران رکـود میـزان فـروش کارت هـای تبریـک، اسـتفاده 
از تلفـن و همچنیـن خریـد لـوازم منـزل افزایـش می یابـد. به 
همیـن خاطـر بایـد تاش کنیـد تا محصـول خود را بـه نوعی 
بـا ارزش هـای خانوادگـی پیونـد بزنیـد و به مصـرف کنندگان 
نشـان دهیـد که شـما هم بـرای کانـون خانـواده ارزش قائلید.

حفظ هزینه های بازاریابی
البتـه مهلک تریـن اشـتباه در دوران رکـود، کاهـش قابل توجه 
هزینه هـای بازاریابـی اسـت امـا شـیوه هوشـمندانه این اسـت 
در دورانـی کـه بسـیاری از رقبـا تـوان پرداخـت هزینه هـای 
بازاریابـی را ندارنـد یـا اینکـه تمایلی بـه آن نشـان نمی دهند، 
شـما با بهره گرفتن از بازاریابی، سـهم خود در بازار را افزایش 
دهیـد. حتـی اگـر می خواهیـد هزینه هـای بازاریابـی خـود را 
کاهـش دهیـد باز هم بهتر اسـت این کار را هوشـمندانه انجام 
دهیـد. بـرای مثـال اگر هر روز یـک آگهی 3۰ ثانیه ای از شـما 
در تلویزیـون پخـش می شـود، بـه جـای اینکه روزهـای پخش 
آگهـی را تغییـر دهیـد، بهتـر اسـت از زمـان آن بکاهیـد و در 
عـوض بـاز هـم هـر روز در تلویزیـون دیده شـوید. اگر شـما از 
خاطـر مشـتری پـاک شـوید، شـرکت دیگـری جـای شـما را 

می گیـرد.

تجدید نظر در پیش بینی ها
دوران رکـود فرا رسـیده، ممکن اسـت از شـنیدن این حقیقت 
خوشـحال نشـوید. امـا هر چه زودتـر آن را بپذیرید، از شـانس 
بیشـتری بـرای عبور از روزهای سـخت برخـوردار خواهید بود. 
یکـی از نخسـتین اقدامـات پـس از پذیـرش ورود اقتصـاد بـه 
رکـود ایـن خواهـد بود کـه در پیـش بینی هـای خـود تجدید 
طـی  اینکـه  مـورد  در  شـما  طرح هـای  بیشـتر  کنیـد.  نظـر 
ماه هـای آینـده چقـدر فـروش خواهیـد داشـت دیگـر کاربـرد 

چندانـی نخواهد داشـت.
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 غفلت از کارکنان
در دوران رکـود همـه بـه فکـر مشـتری ها هسـتند تـا مبـادا 
مشـتری های قبلـی را از دسـت بدهنـد امـا ایـن نبایـد باعـث 
آنهـا شـرح دهیـد  بـرای  از کارکنانتـان شـود.  غفلـت شـما 
را در جریـان  آنهـا  و  اسـت  فـرا رسـیده  کـه دوران سـخت 
اسـتراتژی های شـرکت در ایـن دوران قـرار دهیـد. کارکنان و 
فروشـندگان شـما نیز مجبورند در دوران رکود وقت بیشـتری 
را صـرف تعامـل بـا مشـتری و دیگـر امـور بکننـد بـه همیـن 

خاطـر بایـد انگیـزه بیشـتری بـه آنهـا ببخشـید.

گروه با واکنش شدید
ایـن گـروه از افـراد بیـش از سـایرین نسـبت بـه بحران هـای 
مالـی و رکـود اقتصادی  آسـیب پذیر هسـتند. بـه محض وقوع 
بحـران، کلیـه انـواع مخـارج خـود را، بـا حـذف، بـه تعویـق 
انداختـن یـا جایگزینـی بـا کاالهـای دیگـر کاهـش می دهند.

گروه آسیب دیده؛ اما صبور
افـراد ایـن گـروه در مقایسـه بـا گـروه قبـل آسـیب پذیـری 
کمتـری دارند و نسـبت به بهبـود شـرایط در بلندمدت خوش 
بیـن هسـتند. ایـن افـراد ماننـد گـروه اول در مورد همـه انواع 
کاال و خدمـات، مصـرف خـود را کاهـش می دهنـد؛ امـا بـا 

کمتری.  شـدت 

گروه با ثروت باالتر از متوسط
ایـن دسـته از مصرف کننـدگان بـه توانایی خـود در برون رفت 
از بحران هـای اقتصـادی ایمان دارنـد. در هنگام بحـران خرید 
آنهـا گزیده تـر و انتخابی تـر می شـود. این گروه  عمدتاً  شـامل 
افـراد دارای ۵ درصـد باالترین درآمدهـای جامعه و نیز افرادی 
را کـه درآمـد کمتـری دارند؛ ولـی از ثبات وضعیـت مالی خود 

مطمئن هسـتند، می باشـد.

گروه بی توجه به رکود
ایـن گروه افرادی هسـتند که رکـود اقتصـادی جامعه تغییری 
در رونـد مصرف و خـرج کردن آنها ایجـاد نمی کند و همچنان 

نسـبت به پس انـداز کردن بی توجه هسـتند.
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متـن زیر توسـط آقـای دکتـر محمود کرمـی تحلیلگر کسـب 
و کار و بیزینـس کـوچ بـرای فصلنامـه نیامـش نـگارش شـده 

ست: ا
بحـث از ایـن جا شـروع می شـود کـه هنـوز خیلـی از مدیران 
مـا دنبـال تفکر سـنتی هسـتند مبنی بـر اینکه فکـر می کنند 
علـل و مسـائلی بیـرون از سـازمان باعـث بـروز مشـکات آنها 
اسـت. در حالـی کـه اصـًا اینگونـه نیسـت و علل بسـیاری از 
مشـکات مـا در در درون سـازمان قـرار دارد. بـه ایـن آمـار 
توجـه کنیـد: 8۵ درصد مشـکات برندها در درون سـازمان ها 

اسـت. نهفته 
ایـن مشـکات درونـی از طـرف  نادیـده گرفتـن  بـه خاطـر 
مدیـران که بشـتر ایرادات بزرگ و کوچکی هسـتند، در دوران 
فعلـی اقتصـادی ایـران بسـیاری از کسـب و کارهـا در حـال 
افـول و یا شکسـت هسـتند. قبـل از شـروع مباحـث عملیاتی 

عارضه یابـی ابتـدا بـه دو تا از سـوالی کـه قطعاً به ذهن شـما خطور 
کرده اسـت بپـردازم:

اول اینکه عارضه یابی چیست؟
دوم چرا ما به عارضه یابی نیاز داریم؟

عارضه یابی چیست؟
عارضـه یابـی یـا آسـیب شناسـی سـازمانی بـه عنـوان موثرتریـن 
برنامـه ارتقـا سـازمانی تلقـی می شـود. یکـی از مهم تریـن کارهایی 
انجـام  خـود  اثربخشـی  و  ارتقـا  بـرای  موفـق  سـازمان های  کـه 
می دهنـد عارضـه یابـی صحیـح و بـه موقـع اسـت کـه ایـن امکان 
را بـه مدیـران می دهـد کـه همـواره از مشـکات و مسـائل جـاری 
سـازمان خود مطلع باشـند و از بحرانی شـدن آن جلوگیری نمایند. 
عارضـه یابـی سـازمانی، فرآینـدی اسـت بـه منظـور جمـع آوری 
اطاعـات مناسـب و مربوطـه در مـورد ریشـه ی مشـکات اساسـی 
سـازمان و دالیـل آن، تجزیـه و تحلیل اطاعات جمع آوری شـده و 
نتیجه گیـری از تحلیل هـای بـه عمل آمده و دسـته بندی مشـکات 
و ارائـه پیشـنهاداتی در راسـتای رفـع مشـکات بـه دسـت آمـده، 
آسیب شناسـی کسـب و کار شـبیه بـه تشـخیص پزشـک اسـت: 
همانطـور کـه در پزشـکی، تشـخیص زودرس بیمـاری بـه آسـان تر 
و کـم هزینه تـر شـدن درمـان کمـک می کنـد، دقیقـاً در کسـب و 
کار نیـز اینگونـه اسـت هـر چـه زودتـر عارضه یابی داشـته باشـید 

بـه نفع شماسـت.
چرا ما به عارضه یابی نیاز داریم؟

قطعـاً همـه ی مـا عاقه و نیـاز به موفقیت، پیشـرفت، تغییـر و ارتقا 
کسـب و کارمـان داریـم. خوب برای ایـن موفقیت ها منـه مدیر باید 
ابتـدا یـک شـناخت درسـت از وضعیت حـال حاضر کسـب و کار و 
سـازمانم داشـته باشـم. عارضه یابی درک درسـت و روشنی به شما 
از بخشـها مختلـف سـازمانتان به شـما خواهد داد. چرا کـه اگر من 
نتوانـم ریشـه ی اصلی مشـکاتم را پیدا کنم به دنبـال راهکار بودن 
هیـچ فایـده ای نـدارد. همچنیـن بنـده نمی پذیـرم که چگونه شـما 
می توانیـد بـرای سـازمانتان هـدف گـذاری کنیـد در صورتـی کـه 
اکنـون نمی دانیـد کجـا هسـتید و چه مشـکاتی داریـد. و به خاطر 
این مسـئله اسـت کـه ما به سـراغ عارضه یابـی می رویـم البته یک 
عارضـه یابـی درسـت و دقیـق. متاسـفانه در ایـن مورد مدیـران ما 
کمـی احساسـی و خیلی سـاده بـه این موضـوع نـگاه می کنند چرا 
کـه مـا می بینیـم بارهـا خیلـی از مدیـران گفته انـد که ما ریشـه ی 
مشـکاتمون را پیـدا کرده ایـم و یا در راه درسـت موفقیت هسـتیم. 
امـا وقتـی یـک بـار در سازمانشـان عارضـه یابـی انجـام می شـود 
پـی می بریـم کـه ریشـه ی اصلـی مشـکات و مسـائلی کـه گمـان 
می کردنـد اطـاع دارنـد در قسـمت دیگری از سـازمان بوده اسـت.
و ایـن بـر می گـردد یـه ایـن نکتـه کـه مـا بـه مشـکات درونـی 
سـازمانمان زیـاد توجـه نداشـتیم اینکـه نتوانسـته ایم عارضـه یابی 

خیلـی دقیـق و اصولـی داشـته باشـیم.

عارضه یابی و
آسیب شناسی

در کسب و کار
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بحـث بعـدی ایـن اسـت که مـن بـرای عارضه یابـی بایـد از کجا 
شـروع کنـم و چـه اقداماتـی را باید انجـام بدهم؟

در ایـن قسـمت ابتـدا یـک نکتـه را بایـد عـرض کنـم مـا عارضه 
یابـی را می توانیـم برای تمام قسـمت های سـازمان انجـام بدهیم 
ماننـد: مدیریـت، منابـع انسـانی، بازاریابـی و فـروش، تبلیغـات، 
سـازمان سازی و سـاختار سـازی، دیجیتال مارکتینگ و......غیره.
بـه ایـن نکتـه نیـز توجـه کنیـد کـه بـه دلیـل پیچیدگی هـای 
موجـود در کسـب و کارهـای امـروزی و تعـداد عوامـل تاثیرگزار 
در عملکـرد موفقیـت آمیـز کسـب و کارهـا، پیشـنهاد بنـده این 
اسـت کـه موضوع عارضـه یابی خـود را به شـرکت های متخصص 
در ایـن زمینـه واگـذار کنیـد. اما بنـده در ایـن مقالـه راهکارها و 

مراحـل عارضـه یابـی را خدمتتـان عـرض خواهـم کرد.
جهـت شـروع عارضـه یابـی در ابتـدا از وضعیـت سـابق و فعلـی 
سـازمان و کسـب و کارتـان از تمـام بخش هـا و مدیـران مربوطـه 

گزارشـی را دریافـت کنیـد و طبـق مراحـل زیـر عمـل کنید:
● طرح و بیان مسئله های سازمان.

● اولویت بندی مسائل.
● تشکیل یک تیم قوی عارضه یابی جهت انجام عیب یابی و 

ریشه یابی مشکات.
● تنظیم لیست اولیه از عارضه یابی به دست آمده در سازمان.

● جمع بندی و گزارش دهی اطاعات به دست آمده از 
عارضه یابی.

● برگذاری اطاق فکر با مدیران ارشد برای برنامه ریزی کوتاه 
مدت و بلند مدت در جهت برطرف کردن مشکات

● به دست آوردن راهکار جهت بهبود و رفع مشکات

● تقویت نتایج مطلوب و پیشگیری از وقوع مشکات در آینده
شـما بـرای اجـرای ایـن مراحـل نیـاز بـه ابـزار و تکنیک هـای 
بایـد بـر مبنـای یـک چارچـوپ و مـدل عملکـرد  داریـد کـه 
سـازمانی باشـد. از مهمتریـن تریـن مدل هـا در عارضـه یابـی، 
مدل شـش جعبـه ای وایزبـورد )Weisberg( و مدل هاریسـون 
)Harrison( می باشـد. کـه شـاید اجـرا کـردن ایـن دو مـدل 
بـرای شـما مشـکل باشـد بـرای همیـن بنـده یـک مـدل راحتر 
بـه شـما پیشـنهاد می دهـم و آن ماتریـس SWOT می باشـد به 
راحتـی می توانیـد از ایـن ماتریـس اسـتفاده کنیـد که هـر کدام 
از حـروف واژه SWOT از کنـار هـم قرار دادن حـروف اول چهار 
کلمـه Strengths نقـاط قـوت، Weaknesses نقـاط ضعف، 
سـاخته  تهدیدهـا   Threats و  فرصت هـا   Opportunities

است. شـده 
جمع بندی

پـس بـا توجـه بـه صحبت هـای بنـده تـا بـه حـال بایـد متوجه 
شـده باشـید کـه بهتریـن کاری کـه بایـد در کسـب و کارتـان 
انجـام بدهیـد جهـت ارتقـا عارضـه یابـی اسـت، عارضـه یابی به 
مـن کمـک می کنـد که متوجه بشـوم دقیقـاً کجای بازار هسـتم 
و وضعیـت و شـرح حال سـازمانم چگونه اسـت. اگـر در وضعیت 
بحـران پیـش آمـده زودتـر عارضـه یابـی کـرده بودم شـاید االن 
شـرایط بهتـری داشـتم. پس هنوز دیر نیسـت و شـروع کنید به 

عارضـه یابـی کسـب و کارتان.
در آخـر سـوالی دارم از شـما مخاطبیـن بـه نظر شـما بزرگترین 

عارضه هـای کسـب و کارهـا در چـه نقاطی اسـت؟
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پرتودهی برای استریلیزاسیون 
ماسکهای صورت فیلتر دار 
مناسب نیست
ایـن خبـر توسـط انجمـن حفاظـت در برابـر اشـعه ایران 

است. شـده  منتشـر 
آژانـس بین المللی انـرژی اتمی اعالم کرد استریلیزاسـیون 
ماسـکهای صـورت دارای فیلتـر بـا اسـتفاده از پرتودهـی 
مناسـب نیسـت. این نـوع ماسـکها در همه گیـری بیماری 

کووید-نوزده بسـیار مـورد نیاز می باشـند
بـر اسـاس درخواسـت برخـی از کشـورها آژانـس نتایـج 

پرتوهـای  از  اسـتفاده  بـا  کـه  انسـتیتو  پنـج  تحقیقـات 
یونسـاز-گاما و الکترون-ماسـکهای صـورت دارای فیلتـر 
نظیـر N95 و FFP2 را پرتودهـی می کردنـد بررسـی کـرد. 
نتایـج نشـان می دهد که پرتودهـی قابلیت فیلتراسـیون را 

در ایـن گونـه ماسـکها بـه شـدت کاهـش می دهـد.
پرتودهـی تجهیـزات پزشـکی از دهـه 50 میـالدی بـرای 
استریلیزاسـیون تجهیـزات پزشـکی آغـاز شـد و اکنـون 
تقریبـًا 50 درصـد این تجهیزات توسـط پرتودهی اسـتریل 
می شـوند. باید توجه کـرد پرتودهی برای استریلیزاسـیون 
سـایر تجهیزات فردی نظیر ماسـکهای جراحی و دسـتکش 

کمـاکان یکـی از موثرترین روش هاسـت.

ویروس کرونا و شبکه سایتوکاینی
ایـن روزه بـا خـودم در باره شـرایط فعلـی جهان در برابـر ویروس جدیـد زیاد فکـر می کنم. بحث هایـی پیرامون 
ویـروس کرونـا بـرای جامعه علمی کشـور بیانگر این واقعیت اسـت که دانش بشـر در مورد شـبکه سـایتوکاینی 
انـدک اسـت. اگـر نخبـگان کشـور در زمینـه شـبکه سـایتوکاینی که تعامـل و عملکـرد سـلولها بـا همدیگر و 
سـایتوکاین هـا را بیشـتر مـورد مطالعه قـرار دهند بدون شـک می تواننـد از چنین اتفاقـی در آینـده در جهان 

جلوگیـری کرد.
آقای دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی





فصلنامه نیامش16
شماره هجدهم

ابتـکار، خالقیـت و کارآفرینی به جـز دانش، 
نیازمنـد قدرت و جسـارت همراه با سـرعت 

عمل در اجرا اسـت.
دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی

روی  نقاشـی  کـه  پسـرکوچولویی  جـو، 
دیـوارو بـه شـدت دوسـت داره و بـه خاطـر 
ایـن کارش چندیـن بـار تـو دردسـر افتاده. 
ولـی یکبـار که داشـت روی دیوار رسـتوران 
نقاشـی می کـرد توسـط یکـی از کارمنـدای 
رسـتوران کشـف میشـه. حـاال اونـا هـرروز 
میـرن دم در مدرسـه تـا بیارنـش رسـتوران 
کـه روی دیـوار اصلـی نقاشـی های جدیـد 
بکشـه و بهـش پول میـدن. در حـال حاضر 
جـو لیسـتی از مشـتریای در حـال انتظـار 
در زمینـه طراحـی پارچـه، کتونـی، نقاشـی 
دیـواری و... داره. هیچکـدوم از کارای جـو 
منحصربفـردش  خاقیـت  و  نیسـت  کپـی 
باعـث ارزش بـاالی هنـری کارش شـده و 

اونـو بـه درامـد خوبـی رسـونده
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سـرمایه گـذاری در صنعـت سـامت همـواره مـورد توجـه 
کشـورهای صنعتـی بوده اسـت. هر چند که صـرف هزینه های 
سـامت در یک کشـور نشـان دهنده رشـد رفـاه اجتماعی در 
یـک کشـور اسـت و از طرفـی افزایـش هزینه های سـامت به 
سـبب افزایـش قیمـت تجهیزات پزشـکی مورد لزوم می باشـد 
امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه سـرمایه گـذاری در ایـن بخـش 
پرسـود بوده بـه گونه ای که کشـورهای مختلـف صنعتی برای 
تأمیـن نیازهـای مالی خود، سـرمایه گـذاران را به سـمت این 
کـه  گردیـده  باعـث  موضـوع  ایـن  دعـوت می کننـد.  حـوزه 
صنعـت سـامت یکـی از پرسـودترین و مـورد توجـه تریـن 

بخـش سـرمایه گـذاری در بین کشـورهای پیشـرفته باشـد.
آلمـان بـه نـام سـومین صادرکننـده بـزرگ جهـان بـا حـدود 
یـک و نیـم تریلیـون دالر کاال بـه جهـان و با صادرات هشـتاد 
میلیـارد دالر خـود در زمینه تجهیزات پزشـکی توانسـته رتبه 
سـوم در صـادرات تجهیزات پزشـکی را بخـود اختصاص دهد. 
ایـن کشـور قانـع بـه ایـن اعـداد نبـوده و تـاش فـراوان در 
جهـت تأمیـن بیشـتر کاالهـای تجهیـزات پزشـکی در داخـل 
ورود 44  از  نـه  تنهـا  بتوانـد  تـا  اسـت  داشـته  را  کشـورش 
میلیـارد دالر تجهیـزات پزشـکی بـه آلمـان کم کنـد بلکه راه 

را بـرای افزایـش سـهم پنـج درصـدی از کل صـادرات خود به 
اعداد بیشـتر برسـاند.

در ایـن میـان حمایت هـای خاص از نـوآوری و ایجـاد دانش و 
تـاش در جهـت ایجـاد حلقه هـای فنـاوری در سـامت مورد 
توجـه دانشـگاه های آلمـان اسـت. پیوسـتگی ارتباط دانشـگاه 
و مراکـز تولیـد علـم بـا واحدهـای صنعتـی در جهـت تجاری 
سـازی ایده هـای نـو، بسـیار مـورد نظر دولـت آلمان اسـت. به 
هـر نمایشـگاه صنعتـی و تخصصـی در آلمان که بـرای بازدید 
سـری بزنیـد خواهیـد دیـد کـه بخش هایـی از فضـای اصلـی 
نمایشـگاه بصـورت رایـگان در اختیـار مراکـز تولیـد علـم قرار 
گرفتـه اسـت. کارگـزاران تجـاری در ایـن بخش هـا آماده انـد 
تـا حلقـه پیوسـتن ایـده بـه سـرمایه را توسـعه بخشـند. هـر 
چنـد کـه در سـالهای اخیـر تاشـهایی برای رسـیدن بـه این 
ارتبـاط بیـن صاحبـان ایـده بـا صاحبـان سـرمایه در داخـل 
کشـور برداشـته شـده اسـت. امـا بنظـر می آیـد کشـور ایـران 
هنـوز در خـط شـروع قـرار دارد. امیـد اسـت بـا پیوسـتگی و 
بـاور پذیـری مسـولین بـه پتانسـیل های خـوب داخل کشـور 
در جهـت کسـب درآمـد و ارتقـای سـامت کشـور، گام هـای 

اساسـی تری برداشـته شـود.

ایده، سرمایه، تجهیزات پزشکی
این مطلب توسط آقای دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی نگارش شده است:
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چگونه از چگونه از 
سرمایه خود بهتر سرمایه خود بهتر 

بهره برداری کنیم؟بهره برداری کنیم؟

مطلـب زیـر توسـط سـرکارخانم هـادی بانـوی نمونـه و موفق 
ایـران کـه در زمینـه کارآفرینـی فعالیـت دارند بـرای فصلنامه 

نیامـش نگارش رسـیده اسـت:

محاسـبه هزینه هـای حقـوق و دسـتمزد و پرداخـت مزایـای 
سـاالنه، محاسـبه هزینه هـای اسـتهاک، محاسـبه هزینه های 
ثابـت و متغییـر، تعییـن نقطـه سـر بـه سـر، محاسـبه قیمـت 
تمـام شـده کاال، محاسـبه سـود و زیـان و درپایـان مهم تریـن 

قسـمت یعنـی تعیین "مدت بازگشـت سـرمایه"
در محاسـبات توجیـه اقتصـادی اگـر طـرح بـا بازگشـت چهار 
الـی شـش سـال مواجه شـود طرح از نظـر تعریف کارشناسـی 

در رده قابـل قبول قـرار دارد.
بازگشـت  کـه  دارد  وجـود  طرح هایـی  حـوزه  ایـن  در  ولـی 
سـرمایه آنهـا بیـن دو الی دوسـال و نیـم بوده که ایـن طرح ها 

در رده عالـی قـرار دارنـد.
البته اگر در محاسـبات، طرح با بازگشـت سـرمایه زیر یکسـال 
مواجـه شـود از نظـر کارشناسـان ایـن طرح هـا معمـوالً غیـر 
واقعـی بـوده پس رد اسـت و یـا جـزو طرح هایی می باشـد که 
بسـیار خـاص و ارزش افـزوده فـوق العـاده را شـامل می شـود.

ایـن گونـه طرح هـا معمـوالً زیر نظـر دولـت بـوده و در اختیار 
دولت هـا می باشـد و ورود افـراد معمولـی در آنهـا کمتـر دیده 

شـده است.

راه انـدازی یـک کسـب و کار جدید نیازمند بررسـی دقیق بازار 
و تحلیل اقتصادی طرح، اسـت.

نخسـتین گام برای شـروع یک حرکت حسـاب شـده در جهت 
راه انـدازی یـک کسـب و کار تـازه، تهیـه یـک طـرح توجیـه 

اقتصـادی و فنـی می باشـد.
وقتـی بـه شـهرک های صنعتـی سـری می زنیـم با تعـدادی از 
کسـب و کارهایی آشـنا می شـویم که صاحبان آن هـا بی توجه 
بـه یـک نقشـه راه و طرح توجیـه اقتصـادی مناسـب کاری را 

شـروع کـرده و در آن بـه بن بسـت رسـیده اند.
طـرح توجیـه اقتصـادی بـه مـا کمـک می کنـد کـه بـه طـور 
دقیـق محاسـبات یـک کسـب و کار جدیـد را بررسـی کنیـم.
یـک طرح اقتصـادی خوب در بـر گیرنده هزینه هـای گوناگون 
از جملـه، هزینه هـای خرید زمین، محوطه سـازی، سـاختمان 
سـازی، تاسیسـات، ماشـین آالت، هزینـه تهیـه وسـایل نقیله 
و حمـل و نقـل، هزینه هـای نصـب و راه انـدازی، هزینـه تهیه 
دانـش فنـی، هزینه آمـوزش پرسـنل، هزینه تولید آزمایشـی، 
هزینه هـای تهیـه طـرح، هزینه هـای قبـل از بهـره بـردای و 
هزینه هـای متفرقـه، تعییـن هزینه هـای ثابـت طـرح، تعییـن 
هزینه های سـرمایه در گردش، محاسـبه هزینـه مصرف انرژی، 
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سرمایه گذاری در صنعت سرمایه گذاری در صنعت 
تجهیزات پزشکیتجهیزات پزشکی

سرمایه گذاری در صنایع پزشکی یک فرصت 
تولید تجهیزات پزشکی از انواع تجهیزات پزشکی مهم برای سرمایه گذاری سودآور است.

و بیمارستانی یکبار مصرف با توجه به بازار خوب 

برای فروش در صادرات و فروش در بازار داخل از 

سودآوری باالیی برخوردار است.

آیا می دانید ایجاد صنایع پزشکی جزء اولویت های 
ایجاد صنایع بوده و تا 7۰ درصد هزینه 

سرمایه گذاری آن را دولت پرداخت می نمائید

آیا می دانید کشورهای آسیای میانه - عراق ، افغانستان  

بازار مناسبی برای صنایع پزشکی تولیدی کشور هستند

آیا می دانید تولید این تجهیزات با رعایت 
استانداردهای وزارت بهداشت کار آسانی بوده و 
ایجاد واحد تولیدی آن براحتی امکان پذیر است

شـرکت نیامـش مشـاوره در زمینه ایجـاد کارخانه هـای تولید تجهیزات پزشـکی بـوده و بعنوان 
مرکـز تخصصـی ارائه دهنـده مشـاوره های صنعتی بصـورت کاماًل اجرایـی و کاربـردی در جهت 

کمـک به سـرمایه گـذاران این بخـش آماده ارائـه خدمات می باشـد.
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-تأمیـن بـه موقـع و سـریع ارز بـرای واردات مـواد اولیـه و 
تخصیـص تمامـی هزینه هـای مربـوط بـه انتقـال و تبدیل ارز 

تخصیـص یافتـه و کرایـه حمـل.
-پیگیـری و شـفاف سـازی مـوارد و تخلفـات شـرکت و افـراد 
مرتبطـی کـه موجبـات گرفتـن مجـوز از اداره کل و ارز دولتی 
نیـز  و  نموده انـد  وارد  تقلبـی  کاالی  و  نموده انـد  فراهـم  را 
معرفـی آنهـا بـه سـازمان تعزیـرات حکومتـی و ابطـال پروانـه 
فعالیـت آنهـا بـه نحـوی کـه تـا چنـد سـال نتواننـد در حوزه 

پزشـکی فعالیـت نماینـد حتـی بـا تغییـر نام شـرکت.
-پیگیـری و شـفاف سـازی تخلفاتـی کـه در سیسـتم معیوب 
اصـاح  همچنیـن  و  گرفتـه  صـورت  کل  اداره  برون سـپاری 

سـریع و عاجـل آن.
-ایجـاد کارگروه هـای مشـترک بـا نماینـدگان واقعی شـرکتها 
بـرای تدویـن ضوابـط و مقـررات و در صـورت نیـاز اصـاح 

مقـررات دسـت و پـا گیـر کنونـی.
-اصـاح سیسـتم معیـوب اداره تولید و قوانین دسـت و پا گیر 

آن واحد و برخوردهای سـلیقه ای کارشناسـان آن واحد.
-تقویت سیسـتم اداری کشـور بـرای کمک به تسـهیل در امر 
تجـارت و صـادرات به منظـور کـم کردن زمـان آماده سـازی تا 

تحویـل کاال در کشـور مقصد.
بتوانیـم  کـه  به گونـه ای  خارجـی  سیاسـت های  بـه  -توجـه 
شـرایط اقتصـادی مناسـبی بـرای فعـاالن اقتصـادی کشـور 

آوریـم. فراهـم 
-توجـه بـه سیاسـت گذاری های داخلـی در جهـت عـدم ایجاد 

اقتصادی. تنش هـای 
-مهـار میـزان نقدینگـی جامعـه و هدایـت آن به سـمت تولید 

و اشـتغال پایدار.
-اسـتفاده از مدیـران جـوان، کارآمـد و پویـا به منظـور ایجـاد 

شـرایط جدیـد و افزایـش نشـاط در جامعـه.
-دادن جـرات تصمیم گیـری بـه مسـؤولین بـرای پیـش بـرد 

اهـداف کیفـی و اسـتفاده از طرح هـای نوآورانـه.
-کمـک بـه ارتبـاط صنعت و دانشـگاه و تغییر تفکر مسـؤولین 
دانشـگاهی و مدرک گرایـی محـض بـا دوسـتی و ارتبـاط بهتر 

صنعت گـران با دانشـگاهیان.

ایجـاد  و  کشـور  در  نـو  فناوری هـای  ایجـاد  بـه  -کمـک 
آموزشـی. غیـر  مؤسسـه های 

-کمـک مسـئولین بـه تشـکل های علمـی و صنعتـی در جهت 
رفع مشـکات اساسـی کشور.

-ایجـاد هسـته های علمـی در جهت سـاماندهی اقتصاد مبتنی 
بر فناوری در کشـور.

بـه خـرد  -تقویـت تشـکل های خصوصـی صنعتـی و توجـه 
آن هـا. سیاسـت گذاری های  در  جمعـی 

-حـذف نظـارت سـازمان ها و نهادهای ناظر مـوازی در صنعت 
و اجـازه حرکت و توسـعه صنعتی در کشـور.

-اصاح قوانین مالیاتی و توجه به اقتصاد آزاد جهانی.
بـه بخش هـای  -حفـظ جنبـه نظارتـی دولـت و عـدم ورود 

اجرایـی.
-توجـه بـه سـاختار شـرکت های شـبه دولتی و کوچـک کردن 

حجـم این شـرکت و اجـازه رقابـت به بخـش خصوصی.
-دوسـتی و همدلـی گروه هـا و احـزاب سیاسـی در کشـور در 
جهـت حفـظ آرامـش و توجـه بـه منافـع جمعـی نه فـردی و 

حزبی. یـا 
-عـدم توجـه مـردم بـه شـایعات منفـی در کشـور و کمـک و 

همدلـی در جهـت سـاخت ایـران اسـامی بهتـر
آقای دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی

راهکاری های جهش تولید
در بخش تجهیزات پزشکی صنعت سالمت کشور
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با مهر او پیوسته و با عشق او رو بسوی زندگی ام.
هـم او کـه متولـدم کـرد بزرگـم کـرد و مـرا خواهـد بـرد بـه 
ناکجـا آبـادی کـه از آن کـس بر نگشـته و رازهـای آن پنهان 

ست. ا
ای مهربان تـر از مـادر و ای دوسـت دار مـن تـو را دوسـت 
مـی دارم و در زندگـی و مرگـم فقـط تـو را در دل و نظـر دارم 

چـرا کـه هـر چه هسـت هیـچ اسـت و تـو همـه چیز!
در طـراوت گلهـا تـورا دیدم و در وزش نسـیم تـو را یافتم. در 
اسـتواری کوه هـا تـو بـودی و در آرامـش دریـا تو را خواسـتم 

ای مهربان تریـن مهربانـان، ای خـدای من!
دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی

تبسم زندگی

سخن بزرگان

درجه ای وحشتناک تر و هولناک تر از نفهمی هم وجود 

دارد و آن بدفهمی است.

نفهمی را با آموزش می توان درمان کرد اما بدفهمی عاج 

ناپذیر است.
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شما هم از
زندگی امروز خود 

ناراضی هستید؟
انسـان ها خودشـان هسـتند که زندگی شـان را می سـازند. این 
انسـان اسـت کـه می توانـد تاثیـرات والدین و جامعـه را جذب 
و یـا دفـع کنـد. دنیا یـک صفحه سـفید و یا یک صفحه سـیاه 
نیسـت! بلکـه مـا بایـد بـرای خودمـان ایـن صفحـه را نقاشـی 
آینـده  بـرای  بهترین هـا  تصویرگـر  می توانیـد  شـما  کنیـم. 

زندگی تـان باشـید.
بـه یـاد دارم در دوران جوانـی، دوسـتانی داشـتم کـه از نظـر 
مالـی وضـع بسـیار بهتـری نسـبت بـه  مـن داشـتند تـا جایی 
کـه حتـی در خواب هـم نمی دیدم بـه چنین طبقـه اجتماعی 
برسـم. امـا متاسـفانه آن هـا دیـد منفی بـه دنیا داشـتند. حاال 
بعـد از گذشـت سـال ها وقتـی یـادی از امـروز آن هـا می کنـم 
می بینـم زندگی هـای نـا موفقـی داشـتند و از نظـر مالـی هـم 

بسـیار ضعیف هسـتند.
چـه کسـی باعـث عـدم موفقیـت آنها شـده اسـت؟ صـد البته 
از دیـد مـن، خودشـان بوده انـد. خداونـد مهربان همـه چیز را 

زیبـا آفریده اسـت.
امـروز همـه از بـازی هـای قدیمی خوب، بـازی می کننـد. اما 
بایـد گفـت بازی هـای کودکـی مـا هـم پـر از محبـت و از دید 
دیگـر پر از خشـونت بـود. برای من کـه چندیـن دوران پرفراز 
و نشـیب از ایـران را دیـده ام، همه موفقیت ها در خود شـخص 

بوده است. انسـان 
در دوران قبـل از انقـاب اختـاف طبقاتـی بیـداد می کـرد. 
فقـر اکثـر جمعیـت کشـور را فراگرفتـه بـود. چهـره و حرکات 
یـک روسـتا نشـین در یک شـهر به تمسـخر گرفته می شـد و 
حتـی در فیلم هـای سـینمایی وجـود داشـت. دختـران جـوان 
از خانه هـای خـود بـه قصـد شـهرت بـه سـمت پایتخـت و بی 
اطـاع ترهـا بـه سـمت کشـور هنـد فـرار می کردنـد و سـر از 
مراکـز فسـاد در می آوردنـد. در خیابان هـای شـهر و در هـر 
گـذری معتـادان فراوانـی را در حـال تزریق مـواد می دیدید. و 
شـهر تهـران را بـه دو قسـمت پایین تر از خیابـان انقاب فعلی 
و باالتـر از خیابـان انقـاب تقسـیم کـرده بودنـد و شـهرداری 

قسـمت پاییـن خیابان انقاب را به فراموشـی سـپرده بود. یاد 
دارم حتـی پسـر محمد رضا شـاه یکـی از منتقدان سرسـخت 
چاله هـای محلـه بـاغ فرودس و سـعد آبـاد بـود و در برنامه ای 
چـه  ایـن  می گفـت:  تلفنـی  تمـاس  در  صفـر  شـبکه  به نـام 
شـهرداری اسـت کـه عرضـه نـدارد چاله های شـهر را درسـت 
کنـد. چـرا که هـر وقت بـا اتومبیـل ام از خانه خارج می شـوم 

دائـم درگیـر چاله های شـهر هسـتم.
در همـان زمـان هـم محمـد رضا شـاه دائـم از دشـمنان ایران 

و درگیری هـا در خلیـج فـارس و جنگ هـا سـخن می گفـت.
بعد هم انقاب، جنگ، بمباران شـهرها، سـازندگی، اصاحات، 

مردم سـاالری و غیره.
زندگـی همیشـه فراز و نشـیب دارد و تو هسـتی کـه می توانی 

از بـدی خوبـی بسـازی و از خوبی بدی!

دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی

بـه می سـجاده رنگین کن گـرت پیر مغان گوید
منزل هـا رسـم  و  راه  ز  نبـود  بی خـر  سـالک  کـه 
هایـل چنیـن  گردابـی  و  مـوج  بیـم  و  تاریـک  شـب 
سـاحل ها سـبکباران  مـا  حـال  داننـد  کجـا 
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 ).... از جامعـه کارفرمایـی )صاحبـان شـرکت ها، کارخانه هـا، 
بگیرانشـان  به  ویـژه حقـوق  نـگاه تـک تـک مـردم  از  آنچـه 
دیده می شـود اینسـت کـه کارفرما در پی حداکثر سـود اسـت 
و در هـر مرحلـه از تولیـد و فـروش تفـاوت سـود یـا نفع مزد 
بـده )کارفرمـا( و مزد بگیر )مسـتخدم( فزونی می یابد، آشـکار 
و روشـن اسـت که این تفاوت سـود در میزان رفاه و آسـایش 
دو قشـر تأثیـر به سـزایی دارد جوری کـه بـه اصطـاح ظواهـر 
امـر کارفرمـا ماننـد خانـه و ماشـین و... کامًا نشـان می دهد.

انسـان ها زندگـی را فرصتـی بـرای پیشـرفت می داننـد لیکـن 
انسـانی پیشـرفت می کنـد کـه بـه همنوع خـود کمی بیشـتر 
و کمـی بهتـر خدمـت کنـد و ایـن کمی بیشـتر و کمـی بهتر 
در اقتصـاد، کار بخش هایـی از نفـع کارفرمایـی را بـه منفعـت 
از  رفتـاری  کارگـری منتقـل می نمایـد. پـس چـون چنیـن 
کارفرمایـان سـر نمی زنـد. انواعـی از اعتراضـات مـزد بگیـران 
اعـم از، کشـورهای دینی )اسـامی( و غیر دینی )سـکوالری( 

هستیم. شـاهد 
وقتـی کارفرمایـان کـه شـکل امـروزه نـام کارآفرینـان به خود 
دو  دسـت کم  می کننـد،  شـروع  را  کسـبی  و  کار  گرفته انـد 

موضـوع مهـم را به نظـر انجـام دهنـد:
1- تفکـر فایده رسـانی بـه مشـتریان، به جای حداکثر رسـانی 

سود.
2- پـر کـردن شـکاف درآمـدی با بهـره مند نمودن مشـتریان 

از تولیـد محصول.
تمریـن، توجـه و تفکـر کنیـم بـه ایده ها و ایـده آل هـا به دید 

یـک ممکن نـگاه کنیم.
چه این ایده از خود و چه این ایده از دیگران باشد.

بنابـر ایـن: بـا نگرشـی نـو در اقتصـاد، کار گـذر از کارآفرینـی 
کارگـری بـه ارزش آفرینـی همـکاری

نگرشی نو به اقتصاد کار

متـن زیـر توسـط آقـای دکتـر قاسـم پرتابیان 
کارافریـن حوزه شـیات نوشـته شـده اسـت:
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طرح توجیهی چیست؟

طرح توجیهی به انگلیسی 
:Feasibility Study Report

 گزارشـی کـه توجیـه پذیـری یـک طـرح را در ابعـاد 
مختلـف از قبیـل بـازار، فنـی و مالـی مـورد بررسـی و 
مطالعـه قرار می دهـد، گزارش طرح توجیهـی، نام دارد.

بخش های طرح توجیهی را می توان 
به صورت زیر شرح داد:

تجزیـه و تحلیـل مالـی یـا Financial Analysis بـه 
منظـور بررسـی و آنالیـز ابعـاد مختلف مالی و سـودآوری 

طـرح توجیهـی صـورت می گیـرد.

ابعـاد  آن  در  کـه   Market Study یـا  بـازار  مطالعـه 
مختلـف بـازار محصـوِل طرح توجیهی بررسـی می شـود. 
ایـن ابعـاد عبارتنـد از کمبود، بـازار هدف، عرضـه، تقاضا 

بـه   Technical Feasibility یـا  فنـی  توجیه پذیـری 
همچـون  توجیهـی  طـرح  فنـی  ابعـاد  بررسـی  منظـور 
فنـاوری، ظرفیـت، محل اجـرا، ماشـین آالت و تجهیزاِت 

تولیـد و سـاختار اجرائـی طـرح انجـام می شـود.

شـرکت نیامش عضـو انجمـن سـرمایه گذاری 
و نظـارت بـر طرح هـا آمـاده تدویـن طـرح 
توجیـه اقتصـادی در زمینـه تولیـد تجهیـزات 

پزشـکی یکبـار مصـرف می باشـد.
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فرصت ها و چالش ها در کارآفرینی پزشکیفرصت ها و چالش ها در کارآفرینی پزشکی

آقـای دکتـر داریوش سـنقری نویسـنده، پژوهشـگر و مدرس 
شـخصیت شناسـی دارای سـال ها تجربه در زمینه مارکتینگ 
بـه  بنـا  زیـر  متـن  می باشـد  پزشـکی  تجهیـزات  حـوزه  در 

درخواسـت نیامـش توسـط ایشـان نگارش شـده اسـت:
یکـی از چالش هـای پیـش رو در حـوزه کارآفرینـی صنعـت 
درمـان، اعـم از تجهیـزات پزشـکی، دارو و اقـام بهداشـتی 
و آرایشـی پاندمـی کرونـا کوییـد 19 هسـت کـه ایـن روزهـا 
تمـام جهـان را به سـختی درگیـر خودش کرده اسـت. برطبق 
و  جهانـی  بهداشـت  سـازمان  از  اطاعـات  و  اخبـار  آخریـن 
همچنیـن اطاعات منتشـر شـده از وزارت بهداشـت و درمان 
تمـام دنیـا حداقـل تـا دو سـال آینـده درگیـر ایـن پاندمـی 
جدیـد خواهنـد بـود و مـا باید بـا این مسـئله کنار بیایـم. این 
موضـوع اگرچـه بـرای تمام مـردم جهان به عنـوان یک تهدید 
و چالـش محسـوب می شـود امـا در بـرای ما در حـوزه صنعت 
درمـان بـه عنـوان یـک فرصـت ابتـدا بـرای کمـک بـه مردم 
کشـورمان و حتـی جهـان برای مقابله با شـرایط جدیـد  را رو 

فراهـم کرده اسـت. 
مسـلماً هـر بخـش از کسـب و کار صنعـت درمـان کـه به طور 
مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم می توانـد به افزایش سـطح سـامت 
و بهبـود بهداشـت فـردی و فاصلـه گـذاری اجتماعـی در این 
پاندمـی جدیـد کمـک نمایـد از شـانس باالتـری برای کسـب 
درآمد بیشـتر و رشـد و توسـعه سـازمان یا اسـتارت آپ خود 
برخواهـد آمد. لـذا مهمترین کاری که این روزها سـازمان های 
قدیمـی یـا اسـتارت های جدیـد در حوزه صنعت سـامت باید 
خدمـات  و  فـروش  اسـتراتژی های  بازنگـری  بدهنـد،  انجـام 
فـروش و حتـی تغییـر فرآیندهـای سـاختاری و سـازمانی در 
جهت چابک سـازی و به روزرسـانی خدمات خصوصاً در بسـتر 
آناین اسـت که باید هر چه سـریعتر نسـبت به ایـن تغییرات 

اقدامـات خـود را انجـام دهنـد. در اینجـا به چند نمونـه از این 
اقدمـات کـه در بسـیاری از شـرکت های بیـن المللـی و حتـی 
داخلـی انجـام شـده که موجـب بهبـود و ارتقای سـطح درآمد 
سـازمان و همچنیـن رضایتمنـدی مشـتریان گشـته اشـاراتی 
می نمایـم. از جملـه افزایـش آموزش هـای رایـگان آناین برای 
پرسـنل سـازمان و یـا پرسـنل بیمارسـتانی و کلینیک هـا در 
مربوطـه در  بـا محصـوالت و خدمـات سـازمان های  ارتبـاط 
بسـترهای آمـوزش آنایـن همچـون آدوب کانتکـت، اسـکای 
روم، اسـکایپ، زوم و ... کـه در طـول مـدت قرنطینـه خانگـی 
و دورکاری پرسـنل بیشـتر شـرکت های حـوزه سـامت کمک 
شـایانی بـه بهبـود اطاعـات افـراد سـازمان و خـارج سـازمان 

اسـت. نموده 
یکـی دیگـر از روش هـای بهبود فرآیندهای سـازمانی اسـتفاده 
از نـرم افزارهـای اتوماسـیون های اداری هوشـمند در داخـل 
سـازمان است که مشـکل بزرگ حرف زدن و ارتباطات کامی 
بیـن کارکنـان رو تبدیـل بـه نوشـتار و متن نمـوده و به خوبی 
باعـث کاهـش تنـش و مشـکات بیـن فـردی در سـازمان ها 
می شـود، زیـرا یکـی از معضـات بـزرگ سـازمان های ایرانـی 
اسـتفاده از گفتـار و صحبـت شـفاهی بجـای نامـه نـگاری و 
دسـتورات و درخواسـت های کتبی اسـت که این مسـئله باعث 
سـوتفاهم های دائمی و بروز مشـکات بیشـمار در سـازمان ها 
افزایـش  افزارهـای باعـث  می گـردد کـه وجـود چنیـن نـرم 
سـرعت کار و بهـره وری بهتـر سـازمان می گـردد. یکـی دیگر 
از راهکارهـای ضروری اسـتفاده از نرم افزارهای سیسـتماتیک 
یکپارچـه سـازی سـازمانی اسـت کـه مدیـران عالـی سـازمان 
در هـر لحظـه و هـر ثانیـه قـادر بـه بررسـی موجـودی کاالها 
گردش هـای مالـی وضعیت پرسـنل و تمـام پارامترهای اسـت 
کـه بـرای تصمیمـی گیـری لحظـه ای مدیـران ارشـد و میانی 
مـورد نیـاز اسـت. بدون بروزسـازی سیسـتم ها و نداشـتن دید 
اسـتراتژیک بلنـد مـدت مانـدن در فضـای دهـه هشـتاد و نود 
قبـل از کرونـا باعـث نابـودی و فـرو ریختـن سـازمان های بـا 
سـاختار سـنتی خواهـد شـد و شـما دوسـتان عزیـز فرصـت 
زیـادی بـرای ایجـاد ایـن تغییـرات ضـروری نداریـد یـا بایـد 
تـن بـه تغییـرات دهید یـا هماننـد شـرکت نوکیا که بـر روی 
اصـول، قوانیـن و باورهـای غلـط خـود پافشـاری نمـود شـما 
هـم سرنوشـت نوکیـا رو پیـدا خواهید کـرد پس تا دیر نشـده 
دسـت بـه تغییرات اساسـی در سـازمان خود بزنیـد که همین 
االن هـم بـرای اینـکار دیر شـده و بـزودی به دقیقه نـود بازی 

رسـید. خواهید 
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قیمـت، آن چیـزی اسـت کـه شـما می پردازیـد و ارزش، آن چیـزی اسـت کـه دریافـت 
می کنیـد.
وارن بافت

آیا تاکنون سرمایه گذاری های شما، سرمایه گذاری ارزش محور بوده است؟
آیا شما هم در اندیشه سرمایه گذاری روی شرکت هایی با پتانسیل باال هستید؟

شرکت نیامش مشاور سرمایه گذاری شما در بخش تولید تجهیزات پزشکی می باشد.
با ما تماس بگیرید.

     65612448 –          65612447  –         65611247

آیـا مـی دانید کشـور ایـران دارای بیش از بیسـت هـزار متخصص فارغ التحصیل از رشـته مهندسـی 
پزشـکی است؟

ایـن افـراد تخصـص کامـل در زمینـه سـاختمان و اسـاس دسـتگاه های پزشـکی دارنـد و طبـق 
اسـتانداردهای جهانـی، بـا داشـتن تخصـص این افـراد کنترل و کار روی دسـتگاه های پزشـکی 

در جهـان توسـط ایـن افـراد انجام می شـود.
اطـاع رسـانی در مورد وجود این قشـر متخصص بسـیار ضعیف در کشـور صـورت گرفته تا 

جایـی که گاهی مسـولین وزارت بهداشـت هـم از وجود این متخصصان غافل می شـوند.
انجمـن متخصصیـن تجهیـزات پزشـکی بعنـوان انجمـن فعـال در ایـن زمینه شـناخته 

می شـود.
و همچنیـن یکـی از گروه هـای بسـیار فعال کـه در زمینـه اطاع رسـانی، آموزش در 
زمینه مهندسـی پزشـکی فعال اسـت گروه مهندسـی پزشـکی تمپا با مدیریت آقای 

مهندس خشـامی می باشـد.
http://tmpa.ir

مهندسی پزشکی

قیمت، ارزش

021- 021- 021-
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کارآفرینی و ضمیر ناخودآگاهکارآفرینی و ضمیر ناخودآگاه
مطلـب زیـر توسـط آقـای دکتـر فرشـید رجبـی؛ عضـو 
هیـات علمـی دانشـگاه و مدیـر عامـل هلدینـگ احیـاء 
زنجیـره ارزش بـرای فصلنامه نیامش نوشـته شـده اسـت:

قلـه ای را در دریـای عمیـق در نظـر بگیرید که وقتـی در حال 
وقتـی  می بینیـد،  را  آن  نـوک  دریـا هسـتید،  روی  از  پـرواز 
اسـم آن دریـا را در گـوگل سـرچ می کنیـد، بـه عمـق زیـاد 
آن پـی می بریـد، پـس بدنـه عظیمـی از کـوه، در زیـر خـط 
افقـی دریاسـت و بـا مشـاهده فقط سـطح رویین نمی تـوان به 

عظمـت کـوه دسـت یافت.
 داسـتان ذهن خـودآگاه و ناخـودآگاه نیز همین اسـت. ۸۸٪ 
ناخـودآگاه و فقـط ٪۱۲ خودآگاه. ناخـودآگاه که بخش اعظم 
کـوه زیـر آب اسـت، بـرای انسـانها ناشـناخته اسـت، عواطف، 
احساسـات، نگرش هـا، باورهـا، ترس هـا، ...همـه در ایـن بخش 
هسـتند کـه تقریبـاً نـه در دوران مدرسـه و نه دانشـگاه از این 
گنجینـه چیـزی بـه مـا آموختـه نمی شـود. ولـی تـا دلتـان 
بخواهـد از خـودآگاه، یعنـی مـواردی کـه بـا آگاهـی کامـل بر 

روی آنهـا کنتـرل داریـم می آموزیـم.
حـال ربـط ایـن مـوارد بـه کارآفرینـی چیسـت؟ فکـر کنـم تا 

حـدودی روشـن اسـت، ذهـن ابـزاری رایـگان اسـت کـه همه 
انسـان ها در اختیـار دارنـد و ایـن پردازشـگر عظیـم )ذهـن 
ناخودآگاه( اسـت کـه می تواند روزی حداقـل ۵۰.۰۰۰ تصمیم 
)بلـه درسـت خواندیـد!( را پـردازش کنـد بدون اینکه خسـته 
شـود یـا غـر بزنـد و منـت بگـذارد. اگـر مـِن کارآفریـن کـه با 
انـواع چالش هـا و مسـائل مواجهم بتوانـم مخصوصـاً در دوران 
کرونـا، کمی بیشـتر از این ظرفیـت عظیم ناخودآگاه اسـتفاده 

کنـم چـه دسـتاوردهایی خواهم داشـت؟
چنـد تـا را بنده می شـمارم شـما هـم در ذهنتان، مـوارد دیگر 

را اضافـه کنید:
تاب آوری

تبدیل فرصت به مساله خوب و فرصت یابی از آن
تصمیم گیری در شرایط بحران

دوری از افسردگی و بودن در زمان حال
مهارت کار تیمی و رهبری

داشتن چابکی و انعطاف در بحرانها و...
حـال سـوالی کـه پیـش می آید آین اسـت کـه چگونـه از این 
ظرفیـت عظیـم بهـره بگیریـم؟ یـک پاسـخ، دوسـت شـدن با 
ایـن ارزش بـزرگ و دوسـتی بـا آن اسـت کـه خـود مهارتـی 

اسـت کـه نیاز بـه آموختـن دارد.
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کرونا خوب یا بد؟!
از دیربـاز تعامل هـای رفتـاری همیشـه بـه صـورت ارتباط های 
نزدیـک بـوده اسـت اما وقوع یـک اتفاق بـه نام کورونـا تمامی 
اجتماعـات و گردهمایی هـای فرهنگی و ورزشـی دنیـا را برهم 

زد.
تعـداد زیـادی از مردمـان کشـورهای مختلـف بـدون در نظـر 
گرفتـن ملیـت، نـژاد، وضعیـت مالـی جـان خـود را از دسـت 

دادند.
تعـداد زیـادی از مردمـان کشـورهای مختلـف کار و فرصـت 

شـغلی خودشـان را از دسـت دادنـد.
قطعـاً وقـوع این اتفـاق ناگوار بـرای تمامی جهان نا خوشـایند 
بـوده اسـت ولـی آیـا این اتفـاق جنبه هـای خوب دیگـری هم 

می تواند داشـته باشـد؟
هیـچ  و  حریمـی  هیـچ  بـدون  کـه  زمانـی  بیاوریـم  به یـاد 
محدودیتـی بهداشـت فـردی را فرامـوش کـرده بودیـم، به یاد 
بیاوریـم زمانـی را کـه بـه دلیـل یـک بـی اعتنایـی کوچک به 
شـرایط ارتباطـی مناسـب بـا بیمارانـی کـه فقط یـک بیماری 
کوچـک سـرما خوردگـی داشـتن مـا نیـز در گیـر می شـدیم.
شـاید وقـوع ایـن بیمـاری یـک بـار دیگـر اهمیت بهداشـت و 
سـامت را بـرای مـا یـادآوردی کـرده اسـت کـه چه مناسـب 

اسـت هـر چـه زودتـر بـه ایـن بـاور برسـیم کـه هر چقـدر در 
ارتقـای سـامت زودتر شـروع بـه کار کنیم آینـده ی بهتری را 

زد. رقـم خواهیم 
حـال بـرای ارتقـای بهداشـت و سـامت در جامعـه دو موضوع 
قابـل بیان اسـت یکی پیشـگیری و دیگری درمان، پیشـگیری 
یـک قسـمتش رعایت هـای فـردی اسـت و قسـمت دیگـرش 
اسـتفاده از محصـوالت یکبـار مصـرف اسـت ماننـد ماسـک، 
دسـتکش کـه عمـًا غیـر قابـل کنتـرل و برنامـه ریـزی بـرای 
مسـولین می باشـد. در مـورد درمـان نیـز مـوردی کـه قابـل 
اهمیـت اسـت محصـوالت تجهیـزات پزشـکی یک بـار مصرف 
اسـت کـه بـا سـرمایه گـذاری و تولیـد رونـد بهبـود را کنترل 
کـرده و تسـریع می دهیـم کـه در چنین شـرایطی نیـز مصرف 
بسـیار بـاال مـی رود و بـا توجـه بـه ایـن موضـوع کـه بـا وجود 
آمارهـای دولـت محتـرم سـهم تولیـد کشـور فقط حدود سـی 
درصـد اسـت پس بازار بسـیار خوبی برای سـرمایه گـذاری نیز 
دارد، کـه می تـوان بـا توجـه بـه این موضـوع هم یک سـرمایه 
گـذاری مطئمـن و پـر سـود را در این حـوزه انجـام داد هم به 

رشـد سـامت کمـک کرد.
شـرکت نیامـش سـازنده و اجـرا کننـده ی پروژه هـای صفـر تا 
صـد در زمینـه تجهیزات پزشـکی یکبـار مصـرف در این حوزه 

می توانـد به شـما کمـک شـایانی کند.

آقای امیرعباس فاضلی کارشناس بخش فروش شرکت نیامش
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لیست مجوزها و مراحل مورد نیاز جهت تولید تجهیزات پزشکیلیست مجوزها و مراحل مورد نیاز جهت تولید تجهیزات پزشکی

1-مفاصـا حسـاب دارایـی با مراجعـه به دارایی، تشـکیل 
پرونـده درصـورت نبـودن سـابقه و یـا تغییـر وضعیت در 

صـورت وجود سـابقه
2-مفاصا حسـاب شـارژ شـهرک بـا پرداخت مبلغ شـارژ 

سـاالنه از تاریـخ دریافـت زمین تـا روز معامله
3-بررسـی صـورت وضعیـت بدهـی و دسـتور نقشـه از 

شـهرک صنعتـی تـا روز معاملـه و نبـودن تخلـف

مـدارک  ملـک،  مالکیـت  )مـدارک  تأسـیس  1-جـواز 
شـرکت، ثبت در سـامانه بهین یـاب، واریز مبلـغ، بازدید 

کارشـناس بنـا بـه نیاز(
2-پروانـه بهره برداری )مدارک شـرکت، مدارک مالکیت، 

وجود دسـتگاه در حال تولید، بازدید کارشـناس(

پروانه ساخت وسیله پزشکی
مدارک الزم برای پروانه ساخت وسیله پزشکی
1-ثبت در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی

2- مستندات کلین روم
3- ایزو 1348۵

4- ناظر فنی
۵-تکنیکال فایل محصوالت

۶-ارائه مستندات تشکیل پرونده در موسسه استاندارد
7-ارائـه مسـتندات تولیـد، وجـود زیر سـاخت های تولید 

ماننـد کلین روم، ماشـین آالت، تجهیزات آزمایشـگاه
8- پروانه بهره برداری از وزارت صنعت

1- مشاوره کار صفر تا صد
2- طراحی کارخانه

3- طراحی و ساخت کلین روم
4- طراحی و ساخت ماشین آالت

۵- نصـب، را انـدازی و آمـوزش پرسـنل جهـت کار بـا 
دسـتگاه ها

۶- ارائه دانش فنی
7- انجام تولید آزمایشی

8- نوشتن مستندات تولید
9-انجام تست و تهیه مستندات کلین روم

و  اسـتانداردها  و مشـاوره جهـت دریافـت  1۰- کمـک 
مجـوز

الف - شهرک های صنعتی

ب- وزارت صنعت

ج- وزارت بهداشت
)اداره کل تجهیزات پزشکی(

کارهایی که می تواند شرکت نیامش انجام دهد
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سـفر نقشـه  یـک  در  را  خـود  مشـتریان   چنانچـه 
)customer journey map( قـرار دهید متوجه می شـوید 
کـه از زمـان آشـنایی بـا بیزینـس شـما و خریـد و اسـتفاده از 
خدمـات و کاالهـای شـرکت، تـا زمـان وفـادار شـدن و پس از 
آن تبدیل شـدن به مشـتری طرفدارسـازمان تان، مسـیری را 

می کنند. طـی 
چنانچه در هر کدام از نقاط تماس )touch point( تعامات 
بیـن مشـتریان خارجـی و مشـتریان داخلـی، لـوازم مصرفی و 
اجـزای محیـط را در نظـر بگیریـد، می توانید بنا بـه ارزش های 
بـا اولویت هـای باالتـر )با توجه به سـطح ادراکشـان(، ازسـطح 
اسـتاندارد یـا حداقل هـای مطلوب )تأکیـد می کنـم از دیدگاه 
آنهـا( تـا رسـیدن به حداکثـر مطلوب یا نقاط مشـعوف شـدن 
و خلـق لحظـات حقیقـی )moment of truth( بـه صورت 
گام بـه گام، آن هـا را بـه درجـه ای برسـانید کـه خودشـان )با 
میـل و رغبـت و انگیـزه و اشـتیاق درونـی و ایمـان کافـی( به 
دلیـل کسـب تجربه های لـذت بخـش و ادراکی خاطـره انگیز، 
شـما را بـه صـورت تبلیغـات دهـان به دهـان به همتایانشـان 

معرفـی کنند.
از آنجایـی کـه وقتـی آنهـا ایـن خدمـت ارزشـمند را انجـام 
می دهنـد همتایانشـان، بـا اطمینانی کـه از افراد قابـل اعتماد 
خـود دریافـت می کننـد نیز مشـتریان جدید شـما می شـوند، 
بنابرایـن می توانیـد در نظـر بگیریـد کـه دریافـت اطاعـات 
در هرنقطـه تمـاس و در هـر تعامـل می توانـد بـرای افزایـش 
ورودی مالـی در در ادامـه زنجیـره جـذب مشـتریان جدیدتان 
بسـیار عادتـی بسـیار سـودآور و خوشـایند بـرای ارائـه دهنده 
محصـوالت همچنیـن مشـتریان و مصـرف کننـدگان گـروه 

باشـد. هدفتان 
از آنجایـی کـه هر مشـتری به تعـداد محـدودی از اطرافیانش 
کـه بـه او اعتقـاد دارنـد و بـه حرف او گـوش می کنند شـما را 
بـه صـورت دهان بـه دهان تبلیغ می کنـد، بنابراین نیـاز دارید 
تـا با دسـته بنـدی کـردن مشـتریانتان بر اسـاس نـوع عادات 
رفتـاری و سـبک زندگـی آنهـا رضایتمندی و بـه وجدآمدن از 

تـه دل را بـه همتایـان آنهـا بـه تعداد بیشـتری در شـبکه های 
 viral( اجتماعـی و پیـام رسـان درقالـب بازاریابـی ویروسـی

انتقـال دهید.  )marketing
درایـن صـورت اسـت کـه می توانید در حـوزه کاهـش هزینه ها 
درابعادمختلـف، اقـدام نمـوده و روز به روز با توجـه به دریافت 
اطاعـات جدیـد، تحلیـل آنهـا و تصمیـم گیری جدیـد از این 
لحظـه بـه بعـد خواسـته های جدیـدی بـرای آنهـا نیـز تعریف 
کنید و با اسـتقبال شـگفت انگیزی روبه رو شـوید که مسـلماً 
نـه تنهـا افزایش فـروش قابـل توجهـی را تجربـه خواهید کرد 
بلکـه موجـب افزایش محبوب شـدن و خوش نامی بیزینسـتان 

نیز خواهیدشـد.
 

تجربیـات  مدیریـت  سـازی  پیـاده  حـوزه  در  مـن  تجربیـات 
مشـتریان و کارکنان از سـال 137۶ تاکنون نشـان داده که به 
صـورت نقـاط نزدیـک بـه نزیـک در طول یـک سـال می توان 
بـه طـور  را  و کاهـش هزینه هـا  مالـی  ورودی هـای  افزایـش 
معنـادار و چشـمگیری بوجـود آورد کـه در نهایـت منجـر بـه 
افزایـش میـزان سـودآوری کسـب و کارها خواهد شـد و حتی 
کوتاه تـر. زمانـی  مـدت  در  رسـید  بزرگتـری  اعـداد  بـه 

ایـن  جزییـات  دقیق تـر  تفهیـم  بـرای  تمایـل  صـورت  در 
 پـروژه می توانیـد بـه سـایت بهبـود کیفیـت زندگـی ایرانیـان 

)iranianlq.com( مراجعه بفرمایید.

متـن زیـر توسـط جناب اقـای اسـتاد منصور 
مـدرس  و  نویسـنده  نـژاد طـراح،  همایونـی 
بـرای  افزایـی  تـوان  آموزشـی  کارگاه هـای 

فصلنامـه نیامـش نـگارش شـده اسـت:

نقش مدیریت تجربیات مشتریان 
و کارکنان در برندینگ و افزایش 
سودآوری بیزینس شما
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شماره هجدهم

هوش مصنوعی 
و صنعت سالمت

ایـن روزهـا وقتـی بـه محیط هـای بیمارسـتانی ایـران سـری 
می زنیـم، اولیـن مشـاهدات مـا حضـور بیمارانـی اسـت کـه 
منتظـر درمـان به سـر می رونـد. در ایـن مواقـع اولیـن سـوالی 
کـه در ذهـن ام بـه وقـوع می پیونـدد ایـن اسـت کـه چـرا مـا 
از سیسـتم های هـوش مصنوعی نتواسـته ایم بیشـتر اسـتفاده 
کنیـم؟ چـرا وقتـی در کشـوری هسـتیم کـه در آمـار و ارقـام 
جـزو کشـورهای پیشـرو در تربیـت و ایجـاد مهنـدس از نظـر 
پتانسـیل  ایـن  از  نتوانسـته ایم  پـس چطـور  تعـداد هسـتیم 

بهره ببریـم؟
امـروزه هـوش مصنوعـی و کاربـرد آن در مراکـز درمانـی در 
جهـان هـر روز رو بـه افزایـش اسـت. دقـت بـاال در عملکرد و 
کمـک مؤثـر بـه پزشـک در شناسـایی مشـکل بیمـار به جهت 
کمـک بـه بهبـود بیمـاری در کنـار تشـخیص پزشـک، ارائـه 
زنجیره هـای تشـخیص مـوازی از مشـکات یک بیمـار در طی 
سـالهای زندگـی اش، حـذف پرسـنل اضافـی در بیمارسـتان، 

دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی

زمـان  کوتاه تریـن  در  بیمـار  مشـکات  به موقـع  شناسـایی 
ممکـن، کنتـرل مسـتمر بیمـار و جلوگیری از مشـکات پیش 
رو بـرای بیمـار، افزایـش دقـت عملکردی، کمک بـه تحقیقات 
علمـی در جهـت بدسـت آوردن راه حل هایی بـرای بیماری ها، 
کنتـرل فرآیندهـای فیزیکـی بـدن انسـان به جهـت جلوگیری 
از ایجـاد بیمـاری، فقـط تعـدادی از مزیت هـای به کارگیـری 

هـوش مصنوعـی در صنعت سـامت اسـت.
همـه ایـن مزیت هـا باعـث گردیـده کـه محققـان اقتصـادی 
پیـش بینـی کننـد کـه تـا سـال 2۰2۵ مجموعـه سـرمایه 
گذاری هـا در ایـن بخـش در جهـان بیـش از دویسـت میلیارد 
دالر خواهـد رسـید. و ایـن مهـم بایـد مـورد توجـه سیاسـت 
گـزاران و مسـولین اقتصـادی کشـور قرار گیـرد تـا بتوانیم در 
جهـت ارتقای سـامت در کشـور گام های درسـت تـر و دقیق 

برداریم. تـری 
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In the sterilization world, the EtO process is 
one of the most essential for decontamination 
and disinfection of many medical device 
products.
This process has been always very required, 
and the sterilization market has constantly 
increased its volume for many years. Recently, 
this demand has received a peak due to the 
necessity of fighting the COVID-19.
If we look at the USA, the EtO sterilization is 
a topic of several publications. To understand 
what’s going on, we have to come back at 
the beginning of last year. In 2019, some 
sterilization facilities that use ETO gas to 
sterilize medical equipment in some states 
had to shut down, or at least to temporary 
stop their production. The reason of these 
shutdowns were due to lawsuits over high 
ethylene oxide emissions. These closures 
have contributed to medical devices supply 
shortages, make it more difficult for the 
COVID-19 battle.
However, federal regulators as the U.S Food 
and Drug Administration (FDA) have recently 
asked the governor of Georgia to reopen the 

medical device EtO sterilization plants that 
sterilize essential PPE products like gowns, 
respiratory devices, masks and gloves, 
indispensable for the hospitals to respond to 
the COVID-19 pandemic.
According to the Commissioner of Food and 
Drugs Stephen M. Hahn “Much of the PPE 
also requires certain sterilization”, “Due to 
the recent challenges with the closure of 
some commercial sterilizers, such as the 
Sterigenics facility located in Cobb Country, 
the supply of critical PPE during the COVID-19 
outbreak has been further limited”.
All the above described shows that today, 
the Ethylene Oxide Sterilization is essential to 
ensure the safety of medical 
products, and then the safety of 
people.

The EtO sterilization plays an important 
role in the battle against COVID-19
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Ethylene oxide sterilization, THE 
sterilization process for medical devices

This process is worldwide used for many decades, and it has won its spurs during all these years 
thanks to its efficiency and easy way to sterilize at low temperature. It should be noted that 
the EtO sterilization is ideal for the medical devices that cannot be sterilized with traditional 
sterilization processes like steam. Indeed, the EtO sterilization is a cold sterilization process 
especially suitable for the medical devices that cannot withstand the high temperatures.
As examples, syringes, gowns, gloves, catheters, products with plastic tubing, respiratory 
devices, masks, are the typical medical devices that can be sterilized by Eto sterilization,....
Nowadays, the EtO sterilization doesn’t have any feasible substitute for industrial production 
of these medical products. Indeed, other sterilization processes such as the radiation, 
moist-heat sterilization, dry-heat sterilization or plasma gas can damage or deteriorate the 
products, increasing patient infection risks. The EtO sterilization method is an effective 
process for the destruction of the viruses, bacterium and other microorganisms. Some tests 
have been  performed as well to demonstrate that the EO has also a power to reduce the level 
of endotoxins.
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The COVID-19 global outbreak highlights 
higher importance to

the medical devices sterilization

COVID-19 has upset the whole world at every level: health, finance, social… Nobody is indifferent 
faced to this situation, that has called the attention of many people to value the healthcare and 
medical device industries.
The sterilization has always been essential in the medical device companies to ensure the patient 
safety and to help to eliminate infections, but with the current situation the sterilization is on the 
agenda, especially the ethylene oxide sterilization which is one of the most important sterilization 
processes, used to sterilize more than 50% of the worldwide medical devices production.

27/05/20
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3M COMPANY
(NYSE: MMM)

Total Revenue: $32.8B USD
Market Cap: $87.99B USD
R&D Spend: $1.8B USD
Employee Size: 93,516
Website: https://www.3m.com/
The 3M Company, formerly known as the 
Minnesota Mining and Manufacturing Company, 
is an American multinational conglomerate 
corporation operating in the fields of industry, 
health care, and consumer goods. 3M’s innovative 
health care brands include Cavilon, Clarity, Coban, 
CodeFinder, FUTURO, Littmann, Peltor, Petrifilm, 
Tegaderm, and Unitek. The company builds 
medical devices, food-safety testing products, 
and health information systems.

 SIEMENS HEALTHINEERS
(ETR: SHL)

Total Revenue: €14.5B EUR
Market Cap: $87.87B USD
R&D Spend: €1.32B EUR
Employee Size: 52,000
Website: https://www.healthcare.
siemens.com/
Siemens Healthineers is a medical 
technology company headquartered 
in Erlangen, Germany. The company 
was founded in 1847 in Berlin by 
Ernst Werner von Siemens. Siemens 
is enabling health care providers 
to expand precision medicine and 
improve the patient experience by 
digitizing health care. The company 

has 170 years of experience and 65,000 patents 
around the world.

STRYKER CORPORATION
(NYSE: SYK)

Total Revenue: $13.6B USD
Market Cap: $73.87B USD
R&D Spend: $856M USD
Employee Size: 36,000
Website: http://www.stryker.com/
Stryker Corporation is a Fortune 500 medical 
technologies firm based in Kalamazoo, Michigan. 
Stryker's products include implants used in joint 
replacement and trauma surgeries; surgical 
equipment and surgical navigation systems; 
endoscopic and communications systems; patient 
handling and emergency medical equipment; 
neurosurgical, neurovascular, and spinal devices; 
and other medical device products used in a 
variety of medical specialties.
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Employee Size: 101,000
Website: https://www.medtronic.com/
Medtronic PLC is a medical device company. 
Its headquarters are in Dublin, Ireland. Its 
operational headquarters are in Fridley, 
Minnesota. Medtronic is among the world's 
largest medical equipment development 
companies. Its extensive product line includes 
patient care and monitoring accessories of 
all kinds; general surgical equipment; and 
medical devices for cardiovascular, diabetic, and 
neurological applications.

 BAXTER INTERNATIONAL
(NYSE: BAX)

Total Revenue: $11.1B USD
Market Cap: $129B USD
R&D Spend: $655M USD
Employee Size: 50,000
Website: https://www.baxter.com/
Baxter International Inc. provides a portfolio of 
health care products. The company operates 
throughout North America and South America, 
Europe, Africa, and the Middle East, and Asia-
Pacific segments. It offers peritoneal dialysis and 
hemodialysis, and additional dialysis therapies 
and services; renal replacement therapies 
and other organ support therapies focused 
in the intensive care unit; sterile intravenous 
(IV) solutions, IV therapies, infusion pumps, 
administration sets, and drug reconstitution 
devices; and parenteral nutrition therapies. 
Baxter International Inc. was founded in 1931 
and is headquartered in Deerfield, Illinois.
 

DANAHER CORPORATION
(NYSE: DHR)

Total Revenue: $19.89B USD
Market Cap: $104.92B USD
R&D Spend: $1.23B USD
Employee Size: 71,000
Website: http://www.danaher.com/
The Danaher Corporation is a globally diversified 
conglomerate headquartered in Washington, 
D.C. Danaher is number 160 on the Fortune 500 
list. Its products are concentrated in the fields 
of design, manufacturing, and marketing of 
industrial, health care, and consumer products. 
It operates in four segments: environmental and 
applied solutions, life sciences, diagnostics, and 
dental.

GENERAL ELECTRIC
(NYSE: GE)

Total Revenue: $95.21B USD
Market Cap: $97.98B USD
R&D Spend: $4.16B USD
Employee Size: 205,000
Website: https://www.ge.com/
GE Healthcare provides transformational medical 
technologies and services that are shaping a new 
age of patient care. The company’s expertise 
in electrical systems has translated to industry-
leading innovations in medical imaging and 
information technologies, diagnostics, patient 
monitoring, and manufacturing technologies. GE 
is one of the largest companies in the world by 
employee size, with 205,000 employees working 
around the world.
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JOHNSON & JOHNSON
(NYSE: JNJ)

Total Revenue: $82.06B USD
Market Cap: $368.91B USD
R&D Spend: $11.4B USD
Employee Size: 132,200
Website: http://www.jnj.com/
Johnson & Johnson is a medical device, 
pharmaceutical, and consumer packaged-goods 
company founded in 1886. Headquartered in 
New Brunswick, New Jersey, the corporation 
operates 250 subsidiary companies in 60 
countries and sells products in 175 countries. It is 
also the largest independent biotech firm in the 
world by market cap.

NOVARTIS AG
(NYSE: NVS)

Total Revenue: $49.49B USD
Market Cap: $199.09B USD
R&D Spend: $8.1B USD
Employee Size: 103,941
Website: https://www.novartis.com
Novartis International AG is a Swiss multinational 
pharmaceutical company based in Basel, 
Switzerland. It is one of the largest pharmaceutical 
companies by both market capitalization and 
sales, and it is the third-largest Swiss company 
by revenue. The company’s several divisions 
design, manufacture, and sell medical devices 

across a wide range of applications, but the 
company might be best known for its Alcon 
vision, which focuses on eye-care products for 
cataracts, glaucoma, and refractive surgery and 
on disposable vision-corrective products.

 ABBOTT LABORATORIES
(NYSE: ABT)

Total Revenue:$30.6B USD
Market Cap: $143.91B USD
R&D Spend: $2.3B USD
Employee Size: 103,000
Website: http://www.abbott.com
Abbott Laboratories is an American health 
care company with headquarters in Abbot 
Park,Ilinois. The massive firm is operated in 
seven industrial divisions – Abbott Diabetes Care, 
Abbott Diagnostics Division, Abbott Molecular 
Diagnostics, Abbott Nutrition International, 
Abbott Point-of-care, Abbott Vascular Division, 
and Established Pharmaceuticals Division. A truly 
global company, Abbott does business in over 
150 countries around the world.

 MEDTRONIC PLC
(NYSE: MDT)

Total Revenue: $30.56B USD
Market Cap: $137.53B USD
R&D Spend: $2.33B USD

TOP 10 MEDICAL DEVICE 
COMPANIES IN 2020
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•Increased clinical data requirements create 
added responsibility to companies that 
have not had these types of requirements 
previously
•The cost of remediation vs revenue must 
be weighed, potentially leading to the 
withdrawal of products from some markets
Getting ready requires having a structure in 
place and everyone on board. It may prompt 
you to reassess your goals and evaluate your 
expertise in European regulatory affairs. 
Complying with EU MDR will require an 
overhaul of core processes and procedures 
and will necessitate additional staff.
At NIAMSH, we know the EU market well, 
and we’ve been actively working toward 
setting up efficient roadmaps to navigate 
the transition as smoothly as possible. From 
a structural standpoint, we’ve created a 
Project Management Office to efficiently 
address priorities and manage timelines. At 
the organizational level, we can quickly bring 
project managers, EU regulatory experts, 
and consultants on board to help you hit the 
ground running. 
 

Sample Approach
This change of legislation for medical devices 
requires a structured plan and approach. 
Here’s a sample 4-step implementation model 
that can be used for your implementation:

1. Conduct Current State 
Assessment

Start with a pre-assessment:
•Conduct product portfolio assessment
•Assess classification changes
•Analyze and identify the costs incurred to 
meet new regulations (per product family)
•Assess EU MDR impacts on your partners 
(e.g. suppliers, distributors)

2. Conduct Gap Analysis
Conduct a gap analysis and determine the 
actions you need to take:
•Clinical evidence
•Risk management
•Device labeling
•Post-market surveillance
•Traceability requirements

3. Implementation Roadmap
•Create overarching program structure (e.g., 
develop an overarching project plan and 
charter for effort)
•Establish milestones, especially for 
certificates expiry dates
•Schedule cross-functional progress 
meetings, efficiency reviews, and post-
execution monitoring

4. Update/Introduce Processes
•Identify new or updated regulations to be 
addressed for your QMS
•Develop new process documentation and 
supporting templates/reports
•Designate or enhance key roles (e.g., PRRC)
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Clinical evaluation
Clinical evaluation based on equivalence must 
be demonstrated on technical, biological 
and/or clinical levels, necessitating access to 
competitors’ data.

Post-market surveillance 
and risk management

Post-market clinical follow-up (PMCF) 
requirements upgrade from “ongoing” 
in MDD to “continuous” in EU MDR. 
Manufacturers must report all device-related 
incidents (death, injuries) into EUDAMED 
(see next item). It is also worth noting that 
device incidents that do not incur death 
or serious health deterioration must be 
reported within 15 days (vs 30 days in MDD). 
Pharmacovigilance becomes one priority.
Data transparency and accessibility
Data on actors, product identification, 
manufacturers, clinical investigations, 

notified bodies, and others, are collected, 
stored, and accessible via EUDAMED. The 
portal aims to become a collaborative and 
inter-operable system – open to the public – 
as EUDAMED.

EU MDR Challenges for the 
Life Sciences Industry

Due to the significant changes within the 
regulation, Medical Device companies will 
experience several new changes, including:
•Costs to comply may be greater than 
budgeted
•Conforming to changes for existing 
devices will require time and human capital 
commitment
•There may be impacts to the supply chain if 
a partner decides to discontinue work in the 
EU
•The cost of remediation may drive up the 
market price of devices
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data elements will be accessible to the public.
Labeling, packaging & instructions language
The MDD stated that “Member States may 
require […] the information accompanying 
the device in the national language(s)”. 
Under MDR, language requirements take 
a stronger approach: “Manufacturers shall 
ensure […] the information accompanying 
the device is in the national language(s).”
On top of this, all information pertaining 
to the device must be published on the 

manufacturer’s website in the official 
language(s) of the intended market(s).
The European Union has 23 official languages, 
so the new directives will require coordination 
across languages and regions.
Legacy devices
No grandfathering within the MDR. All 
existing devices that reach a certification 
renewal deadline must be compliant with 
MDR.
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scrutiny after a device has been approved is a 
new, keenly focused target.
Broader definition
Some devices or device families previously 
escaping regulation have been added, 
including cosmetic fillers, products used to 
clean and sterilize equipment and devices, 
as well as non-medical products like epilation 
lasers.

New classification
Some devices may now belong to a new, 
higher-risk class, forcing manufacturers to 
adhere to stricter standards.

Unique Device Identification 
(UDI)

In an effort to enhance transparency and 
traceability, devices – excluding custom-
made – will be labeled with a UDI. The core 
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 1:
Are You Prepared?

In May 2021, the new European regulations 
on medical devices (EU MDR) will take full 
effect. 
Organizations face a unique set of compliance 
challenges, mainly due to the numerous 
changes and additions to the Medical Device 
Regulation compared to its Medical Device 
Directive predecessor. For the record, the 
complete document is nearly 3 times longer.
What should you be aware of to successfully 
place your device(s) on the European market? 
How can you prepare to efficiently implement 
all new directives? How do those changes 
affect your resources in terms of personnel, 
time constraints, and budgets?

MDD to MDR
 What Has Changed?

The MDR has the most significant effect on 
medical device companies, manufacturers, 
and regulators. Regulatory bodies have been 
under pressure to tighten medical device 
regulations and better ensure patient safety 
after the Poly Implant Prothèse implant, 
metal-on-metal hip implants, and pelvic floor 
mesh scandals. 
It is now less a matter of how to obtain approval 
than how to retain it throughout a product’s 
lifecycle. The EU is putting greater emphasis 
on safety measures, risk management, post-
market surveillance, and data collection and 
exchange. While compliance starts before 
submitting to regulatory agencies, heightened 
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