










معرفی فعالیت های »نیامش«
شــرکت »نيامــش« پيشــرو در ارایــه کارخانــه 
تجهيــزات  توليــد  دســت  در  کليــد  هــای 
ایــن  اســت،  طبــی  تشــخيش  و  پزشــکی 
شــرکت ســرمایه گــزاران را بــه ســمت ایجــاد 
کارخانــه و تشــکيل یــک کســب و کار جدیــد 

ــد. ــی کن ــت م هدای
ســرمایه هــای یــک جامعــه هميشــه در جهــت 
هــای گوناگــون در جریــان اســت امــا اولویــت 
یــک کشــور بــه ایجــاد شــغل و ایجــاد کســب 
ــاال  ــزوده ب ــاد ارزش اف ــه ایج و کار و در نتيج

مــی باشــد.
»نيامــش« پــل ارتباطــی دانــش و تکنولــوژی 
بــا کار و کارخانــه اســت . تجــاری ســازی 
ــه ســمت ایجــاد  ــا ب ــت آنه ــا و هدای طــرح ه
ــدار و کار را در  ــرمایه را پای ــزوده ، س ارزش اف
ــادرات  ــه ص ــد و در نتيج ــی بخش ــعه م توس

ــد. ــی کن ــت م ــی را تقوی ــر نفت غي
بــه کار گيــری و بــه جریــان انداختــن ســرمایه 
ــه  ــد ب ــی توان ــه م ــرگردان در جامع ــای س ه
ــی آن کمــک  ــوان و پویای ــروی ج ــتغال ني اش

کنــد .
ــرار  ــکون ق ــت س ــرمایه ای در حال ــی س وقت
مــی گيــرد ، نــه تنهــا ارزش آن رو بــه پایيــن 
مــی رود بلکــه آســيب ســخت و ســنگينی بــه 

اقتصــاد کشــور وارد مــی کنــد.
آمــار و اطالعــات منابــع اطالعاتــی اقتصــاد در 
ــه ســال 2015  ــد ک ــی دهن ــکا نشــان م آمری
ــان  ــزاری در جه ــرمایه گ ــازده س ــترین ب بيش
ــوده اســت .  ــه تجهيــزات پزشــکی ب مربــوط ب
هــر چنــد کــه شــاید اوليــن گزینــه در فکر هر 
شــخص طــال ، ســنگهای قيمتــی ، ســاختمان 
، تســليحات و غيــره باشــد ولــی ایــن بــاور، از 
ــادی  ــای اقتص ــی ه ــی در بررس ــت باالی اهمي
ــب و کار در  ــت کس ــر واقعي ــان گ ــکا نش آمری

ــزات پزشــکی اســت. صنعــت تجهي
فعاليــت هــای نيامــش بــا تجربــه قــوی 
مدیــران آن نشــان مــی دهــد کــه ایــن 
شــرکت چگونــه توانســته ارایــه کننــده دانــش 

9- تقدیــر نامــه از وزارت تعــاون و کار و امــور 
اجتماعــی در تالشــها در زمينــه »بــازار رقابــت 

و توســعه بيــن الملل« ســال 1390
10- مــدال تقدیــر »بهداشــت و تجهيــزات 
پزشــکی و دندانپزشــکی از شــورا و مرکــز ملــی 

ــال 1391 ــت« در س رقاب
و  بهداشــت  ملــی  »مــدال  دارنــده   -11
تجهيــزات پزشــکی و دندانپزشــکی« ســال 

1391
ــت  ــی رقاب ــز مل ــورا و مرک ــده »ش 12- برگزی
تجهيــزات  و  بهداشــت  ارتقــای  زمينــه  در 

پزشــکی« کشــور در ســال 1391 
تجهيــزات  و  بهداشــت  تقدیــر  لــوح   -13
پزشــکی و دندانپزشــکی از شــورا و مرکــز ملــی 

ــال 1391 ــت در س رقاب
بيــن  »اجــالس  برگزیــده  مدیریــت   -14
المللــی مدیریــت برنــد« درســال  1391و  
برگزیــده »مدیــران برنــد از شــرکت هــای 

ــپ« ــو ، گ ــس ، پول فيليب
15- دارنــده »تندیــس کنگــره ملی پيشــتازان 

کيفيــت ایران« درســال 1391
ملــی روز جهانــی  »تندیــس  دارنــده   -16
ــده »انجمــن  دیابــت« درســال 1391 و برگزی

ــران« ــت ای دیاب
منتخــب  نشــان  »تندیــس  دارنــده   -17
ــده  ــال 1391 و برگزی ــی« در س ــت مل حمای
و  اســتاندارد  گــزاری  سياســت  »کميتــه 

اســالمی« کيفيــت 
اقتصــاد  »تعالــی  جایــزه  تندیــس   -18

1391 ســال  در  مقاومتــی« 
19- تندیــس »کارآفرینــان بنيــان گــزاران 
صنعــت تجــارت و خدمــات« در ســال 1392

20- لــوح »توســعه ملــی و پایــدار آرمــان 
شــش شــعار ملــی« در ســال 1392

نشــان  جهانــی  »اجــالس  تندیــس   -21
1392 ســال  در  منتخــب« 

ــردی  ــت راهب ــس »مدیری ــده تندی 22- دارن
مدیریــت ریســک« در ســال 1392 

23- تندیــس »تجهيــزات پزشــکی« در ســال 
1392

24- تندیــس »اســتاندارد هــا پلــی بــه ســوی 
بــازار هــای جهانــی« در ســال 1392 

ــان«  ــن آفرین ــان و ف ــس »کارآفرین 25- تندی
ــال 1392  در س

ــت و  ــا صنع ــگاه ب ــاط دانش ــد. ارتب ــی باش فن
تلفيــق آن بــا دانــش و تکنولــوژی روز و ایجــاد 
ســرمایه گــزاری پایــدار در جهــت کمــک 
ــی  ــای اصل ــازده مبن ــر ب ــا و پ ــه اقتصــاد پوی ب
سياســت هــای نيامــش بــرای مشــتریان خــود 

ــت. اس
ســالها تجربــه در ایــن زمينــه، کمــک نمــوده 
اســت کــه افتخــارات زیــر در طــی ایــن مــدت 

بــرای شــرکت »نيامــش« آفریــده شــود.
1- برگزیــده برتریــن هــای تجهيــزات پزشــکی 

در ســال 1389
ــر  ــعه و زی ــدال توس ــب »م ــده کس 2- برگزی
ــال 1390 ــی« در س ــاد مل ــاختهای اقتص س

3- برگزیــده چهــره هــای مانــدگار ســالمت و 
درمــان ایــران 1390

ــع  ــای صنای ــن ه ــس برتری ــده تندی 4- دارن
پزشــکی و وابســته ســال 1390

5- برگزیــده »شــورا و مرکــز ملــی رقابــت در 
زمينــه توســعه زیــر ســاخت هــای اقتصــادی« 

در ســال 1390
ــر ســاخت هــای  ــر »توســعه زی ــوح تقدی 6- ل
ــت  ــی رقاب ــز مل ــی از شــورای مرک اقتصــاد مل

ــال 1390 ــور« درس کش
7- تندیــس »بــزرگان پزشــکی و صنایــع 

1390 ســال  در  وابســته« 
8- دارای تقدیــر نامــه از »معاونــت پشــتيبانی 
ســازمان نظــام پزشــکی ایــران« درزمينــه 
»فعاليــت هــای تجهيــزات پزشــکی« درســال 

1390
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26- تندیــس »مدیریــت برنامــه ریــزی و 
اســتفاده از تکنولــوژی هــای نویــن« در ســال 

 1392
27- تندیــس همایــش »بازاریابــی و برندینــگ 

اینترنتــی« در ســال 1392 
ــال  ــالق« در س ــت خ ــس »مدیری 28- تندی

1393
 CE 13485 و ISO 29- کســب »نشــان های

»TUV International از شرکت
30- کســب نشــان هــای »ISO 13485 و 

ISO 9001 از شــرکت BRS آمریــکا«
 BSI 31- تائيدیــه »مدیریــت برنــد از شــرکت

انگلســتان«
ــی  ــران از آکادم ــت بح ــه »مدیری 32- تائيدی

Alliance کانــادا«
ــی از   ــت کيف ــتم مدیری ــه »سيس 33- تائيدی

BRS آمریــکا«
از  برنــد جهانــی  »مدیریــت  تائيدیــه   -34

هيئــت مدیریــت برنــد اســتراليا«
ــگاه  ــو از دانش ــاوری نان ــه »فن 35- گواهينام

ــران« ته
36- تندیــس نشــان »حمایــت ملــی« در 

1394 ســال 
»یادبــود حضــور در همایــش  37- نشــان 

1394 شــعار«  آرمانهــای شــش 
38- نشــان »کارآفریــن برتــر ایــران« درســال 

1392
39- دارنــده نشــان »ســتاره کيفيــت از کشــور 

فرانســه« در ســال 2013 
40- دارنــده »تندیــس و نشــان کيفيــت و 

تکنولــوژی از آلمــان« در ســال 2014 
ارســطو  تندیــس  و  »نشــان  دارنــده   -41
بخاطــر پرســتيژ تجــاری از اتحادیــه اروپــا 
پزشــکی  تجهيــزات  بــرای  بخاطرخدمــات 

 2015 ســال  در  ایــران« 
42- دارنــده »نشــان و تندیــس المــاس تعالــی 

کيفيــت از کشــور اطریــش« در ســال 2015 
کيفيــت،  المــاس  »جایــزه  دارنــده   -43
ــه هــای کليــد  ــرای کارخان ــوژی، علــم ب تکنول
دردســت تجهيــزات پزشــکی از اتحادیــه اروپا« 

در ســال 2016
44- منتخــب »چهــره هــای مانــدگار کســب و 

کار ایــران« در ســال 1395
ــدن  ــاس از لن ــاج الم ــان ت ــده »نش 45- دارن
بخاطــر ایجــاد یکصــد کارخانــه کليــد در 
ــال 2016 ــکی« در س ــزات پزش ــت تجهي دس

46- دارنــده »لــوح ســفير کيفيــت بــرای 
یکصــد مبنــای کيفيــت از اتحادیــه اروپــا« در 

ســال 2016 



عضویــت شــرکت »نیامــش« در انجمــن 
ها

1-عضــو انجمــن توليــد کننــدگان تجهيــزات 
پزشــکی

تجهيــزات  متخصصيــن  انجمــن  2-عضــو 
پزشــکی کشــور

ــرمایه  ــاوره س ــرکت مش ــن ش ــو انجم 3-عض
ــذاری گ

4-عضو انجمن مدیران صنایع کشور
ــزات  ــدگان تجهي ــه صادرکنن ــو اتحادی 5-عض

ــکی پزش
6-عضــو انجمــن ســرمایه گذاریهــای مشــترک 

ایرانــی و خارجــی 
7-عضو انجمن مدیریت ایران

شــرکت هایــی کــه بــرای آنهــا 
خدمــات انجــام شــد اســت:

1- شرکت دارو پالستيک پارس
2- شرکت ساخت لوازم پزشکی سوپا

3- شــرکت مدیریــت تجهيــزات پزشــکي 
MEM ایــران 

4- شرکت کامران طب
5- شرکت طبيب یار

6- شرکت واریان طب
7- شرکت تهران سينا

8- شرکت کت گوت اراک
9- شرکت اراک سرنگ

10- شرکت نيک رهنما کار
11- شرکت پویش

12- شرکت لست طب
13- شرکت سرمد درمان

14- شرکت دارو پخش
15- شرکت کيان طب کاسپين

16- شرکت صانع درمان
17- شرکت لوازم طبي ایران
18- شرکت نسج طب کيهان

19- شرکت ایران هاسکو
20- شرکت هور طب
21- شرکت هورا طب

22- شرکت پوشش طب مانی
23- شرکت شفا سرنگ

24- شرکت البسه یکبار مصرف فرامزی
25- شرکت جهان سرنگ

26- شرکت پدرام طب بندر
27- شرکت امداد پخش زنجان
28- شرکت صنایع پزشکی برتر

29- شرکت طب پوش گستر سهند
30- شرکت سينا سواد کوه

31- شرکت مينا سرنگ رودسر
32- شرکت تجهيز طب فن آوران

33- شرکت آوا پزشک
34- شرکت ارشيا

35- شرکت ابزار جراح سمنان
36- شرکت متين طب سنندج

91- شرکت آوارین
92- شرکت اطهران جراح شرق

93- شرکت بانيان طب شفا
94- شرکت البا

95- شرکت زیست آزمون
96- شرکت دیبا طب توس

97- شرکت حکيم سرنگ قایم شهر
98- شرکت آرتين طب پليمر

99- شرکت الهام طب
100- موسسه فجر انقالب اسالمی

101- شرکت صنایع انفورماتيک ایران
102- شرکت مان

103- شرکت سالمت یار حکيم
104- شرکت پوشش طب کرمان
105- شرکت حریر نوین سپاهان

106- شرکت ایران نيدل
107- شرکت لمس الرستان
108- شرکت مهر طب ماکو
109- شرکت نانو پوش طب

110- شرکت پيشرام
111- شرکت الداد مهر پارس

112- شرکت ساریا مهر
113- شرکت سرنگ هالل ایران سها

114- شرکت صاتکس سمنان
115- شرکت توليد شمش آزادی

116- شرکت طهانی کيش
117- شرکت طاها طب
118- شرکت توس نگاه

119- شرکت تن ساز اميد جنوب
120-شرکت طب کوشش صنعت سالمت

121- جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
122- شرکت مهرطب ماد

123-شرکت طب پوشش گستر سهند
124- شرکت طب گستر صدرا

125- شرکت کيميا سالمت خاورميانه
126- شرکت فرزانگان کيش 

127- آرمان طب آوای سالمت شيراز
 

37- شرکت متين طب پاک
38- پوشش طب سما

39- شرکت ترنج پوشش طب
40- شرکت سانيا طب ماهان

41- شرکت تجهيز پوشان ماد
42- شرکت بهپوشان سالمت بخش

43- شرکت اسپادانا
44- شرکت ثمين نور

45- شرکت سما درمان
46- شرکت آیسان ارکان ویژن

47- شرکت ایده سازان آتروپاتگان
48- شرکت شفا طب سپاهان
49- شرکت پویا دخت سعيد

50- شرکت طب پوشش صنعت سالمت
51- شرکت آوان طب دزفول
52- شرکت آوان طب معتبر

53- شرکت تندیس سالمت پویا
54- شرکت نوین پویا

55- شرکت رئوف
56- شرکت ظریف پليمر سپاهان

57- شرکت شانا
58- شرکت ایران استيل ساخت

59- شرکت فرنام بسپار
60- شرکت قطعات یدکی ایران

61- شرکت آریز
62- شرکت پارساکارا

63- شرکت سفره رنگين دریا مارین
64- شرکت خليج فارس

65- شرکت خوراک آفرین
66- شرکت فولجنت افغانستان

67- شرکت توليدی طبی مادران
68- شرکت طب گستران حيان

69- شرکت اروم شایان طب
70- شرکت تایان

71- شرکت صنعت پایدار مبين
72- شرکت جهان خرم

73- شرکت ممتاز طب سينا پارس
74- شرکت ابزار سازان درمانگر

75- شرکت دایراک صنعت درمان
76- شرکت پانسمان بهگاز

77- شرکت تامين طب نصف جهان
78- شرکت تجهيز طب ایرانيان

79- شرکت ابزار سالمت پارسيان
80- شرکت پيشرو آذر طب تدبير

81- شرکت صانع طب
راه ســالمت  یــاران  پزشــک  82- شــرکت 

تهــران
83- شرکت باروتی سياهکل

84- شرکت آروین طب زاگرس
85- شرکت سالمت بنيان اطلس

86- شرکت ویژن سالمت
87- شرکت آروین طب زاگرس

88- شرکت نوید بخشان پيام
89- شرکت اراک سرنگ

90- شرکت عطا طب نوین
   4 



اولیــن همایــش و نمایشــگاه بیــن 
المللــی ســرمایه گــزاری ســالم

مقدمه:
یکــی از بخــش هــای مهــم تحــول و نوســازی 
در نظــام و سياســت هــای هــر کشــوری توجــه 
بــه مقولــه »ســرمایه گــزاری ســالم« اســت که 
ــی،  ــای امنيت ــاخت ه ــی از زیرس ــام یک ــه ن ب
رفاهــی، اقتصــادی و توســعه ای از آن نــام 
بــرده مــی شــود.  تمرکــز بــر ایــن حــوزه بــه 
ــدری اهميــت دارد کــه برخــی کشــورها آن  ق
ــود  ــی خ ــای تحقيقات ــه ه ــت برنام را در اولوی
قــرار داده و ســرمایه هــای کالن و بودجــه 
هــای هنگفتــی را هــر ســاله بــه آن اختصــاص 

مــی دهنــد. 
کشــور ایــران بــا در اختيــار داشــتن پتانســيل 
ــل  ــص و تحصي ــروی متخص ــد ني ــی هامنن های
ــز  ــی  ني ــا و طــرح های ــده ه ــوان، ای ــرده ج ک
همــواره ضــرورت توجــه بــه امــر ســرمایه 
گــزاری در حــوزه هــای ســالمت، محيــط 
ــی  ــع غذای ــو، صنای ــای ن ــرژی ه ــت، ان زیس
و ماننــد آن هــا ازســاليان گذشــته مطــرح 
بــوده اســت.با ایــن حــال، تــا بــه امــروز توجــه 
چندانــی بــه ایــن مهــم صــورت نگرفتــه اســت.

اوليــن همایــش و نمایشــگاه بيــن المللــی 
ــت  ــه و فرص ــالم«، زمين ــزاری س ــرمایه گ »س
مذاکــرات  انجــام  جهــت  در  را  آل  ایــده 
شــرکتهای  ميــان  تجــاری  تخصصــی 
و  دولتــی  نهادهــای  ارگانهــا،  خصوصــی، 
همچنيــن موسســات دانشــگاهی و تحقيقاتــی 
در قالــب مذاکــرات B2B وB2G فراهــم آورده 
ــا محتــوا  اســت. ميزهــای تخصصــی، همــراه ب
ــا  ــروژه هــای متناظــر ب ــه مناســب از پ و برنام
ــی  ــتندات کاف ــا مس ــن ب ــروه از مخاطبي هرگ
ــر بخشــی  ــه اث ــده اســت ک ــده ش ــدارک دی ت

حضــور را افزایــش خواهــد داد.
»گــروه ســرمایه گــزاری ســالم« مفتخــر اســت 
ــوی درخــور و  ــی و معن ــای مال ــت ه ــا حمای ب
مناســب و همچنيــن پشــتيبانی نهادهــای 
ــی  ــزاران خارج ــرمایه گ ــی س ــر، گردهمای ناظ
و داخلــی، صاحبــان پــروژه فنــاوری ،صنعــت، 
خدمــات، متخصصين و دانشــمندان موسســات 
ــق  ــت تحق ــی را در جه ــگاهی و تحقيقات دانش
اهــداف کالن اقتصــادی بــه ویــژه اقتصــاد 
مقاومتــی، مطابــق بــا اصــل 44 قانــون اساســی 

ــد. ــزار نمای برگ
شورای سياستگزاری:

آقــای دکتــر طهماســب مظاهــری، رئيــس 
ــر ســابق اقتصــاد  ســابق بانــک مرکــزی و وزی

دارایی و 
زاده،  یعقــوب  عبدالرضــا  مهنــدس  آقــای 
مشــاور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و 
رئيــس هيــات مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان 

تجهيــزات پزشــکی
آقــای دکتــر حســين بابایــی، عضــو شــورایعالی 

ــتریان و  ــاوری، مش ــان فن ــان، صاحب متخصص
خریــداران

ــور در  ــه حض ــک ب ــادرات و کم ــعه ص - توس
ــی  ــای جهان بازاره

- پيگيری توافقات و مذاکرات پس از رویداد 
محورها:

- جــذب ســرمایه گــزاری و بررســی نقــش آن 
در توســعه و گســترش تعامــالت بيــن المللــی

- بررســی راهکارهــای توســعه و جــذب ســرمایه 
گزاری

ــرمایه  ــای س ــت ه ــی فرص ــی و معرف - بررس
ــای  ــوزه ه ــور در ح ــعه ای کش ــزاری و توس گ
ــو،  ــای ن ــرژی ه ــت و ان ــط زیس ــالمت، محي س

ــی  ــواد غذای ــع م ــوم و صنای عل
- اقتصــاد کالن ســالمت و نقــش بانکهــا در 
ــالمت   ــوزه س ــزاری در ح ــرمایه گ ــعه س توس
ــعه  ــگ در توس ــه و ليزین ــک، بيم ــش بان - نق

ــکی ــن پزش ــزات نوی ــا و تجهي ــاوری ه فن
- شناســایی  نيازهــای داخلــی  و مکانيزمهــای 
ــوژی و ســرمایه گــزاران خارجــی                      جــذب تکنول

نظــام پزشــکی کشــور
ــابق  ــس س ــار، رئي ــز افش ــر پروی ــای دکت آق
بيمارســتان ایرانيــان در دبــی و معــاون ســتاد 

ــدر ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
کل  مدیــر  بيگلــر،  محمــود  دکتــر  آقــای 
تجهيــزات پزشــکی وزارت بهداشــت، درمــان و 

ــکی ــوزش پزش آم
رئيــس  نوحــی،  فریــدون  دکتــر  آقــای 

رجایــی شــهيد  قلــب  بيمارســتان 
ــرکل اســبق اداره  ــر مســایلي، مدی ــاي دکت آق

ــکي ــزات پزش کل تجهي
اهداف:

- ایجــاد شــبکه ای منســجم از فعــاالن حــوزه 
ســالمت ، محيــط زیســت ، انــرژی هــای 
تعریــف  منظــور  بــه  غــذا  صنعــت  و  نــو 

مشــترک هــای  همــکاری 
- بررســی فرصــت هــای مشــارکت و ســرمایه 
گــذاری در مســير توســعه روابــط بيــن المللــی 

و اقتصــادی در حــوزه ســالمت
- طراحــی مــدل هــای کســب و کار مبتنــی بــر 
ظرفيــت هــا و توانمنــدی هــای فــی مــا بيــن  

بخــش  هــای خصوصــی 
- تبييــن اهــداف مشــترک در حوزه ســالمت با 
بهــره منــدی از اشــتراکات دینــی، اجتماعــی، 

اقتصــادی و فرهنگــی 
بخــش  فعــاالن  معرفــی  و  شناســایی   -
خصوصــی بــه منظــور بهــره منــدی از ظرفيــت 
ــی ــن الملل ــط بي ــوه در توســعه رواب ــای بالق ه
ــا  ــاری رودررو ب ــای تج ــت ه ــی نشس - برپای
ــازی  ــذار و بازارس ــرمایه گ ــذب س ــرد ج رویک

ــی ــد داخل ــای تولي ــادرات کااله ــت ص جه
معرفــی  هــدف،  بازارهــای  شناســایی   -
محصــوالت داخلــی و برگــذاری نمایشــگاه 

همایــش حاشــيه  در  تخصصــی 
مزایای حضور:

- امکان شکل گيری مذاکرات مستقيم
گــزاران،  ســرمایه  شــبکه  در  حضــور   -

   5



 -

گيــری  ارتبــاط  و  جــذب  نحــوه  معرفــي 
پتانســيل هــاي داخلــي بــا منابــع و فرصتهــای 

المللــي بيــن 
- راهکارهــای حمـــایت و تقویت بنگاهــــای 
ــره  ــادرات و به ــت ص ــی در تقوی ــادی داخل اقتص

ــی ــزاران خارج ــرمایه گ ــری از س گي
- معرفی بازارهای زود بازده در ایران

- بررســی نحــوه تجــاری ســازی طــرح هــای 
ــگاهی. دانش

مخاطبان:
- شرکت های فعال در حوزه سالمت

- شــرکت هــای فعــال در زمينــه گردشــگری و 
هتــل هــای ســالمت 

- شرکت های فعال در صنعت انرژی
- شــرکت هــای فعــال در زمينــه توســعه 

بانکــی ارتباطــات 
- بانک های خصوصی و دولتی

- شرکت های صنعت حمل و نقل
- سرمایه گزاری های مشترک در ایران

و  علمــی  مراکــز  تجــاری  آزاد  مناطــق   -
تحقيقاتــی، دانشــگاهها و موسســات تحقيقاتــی

- پارک های علم و فناوری
- بيمارستان ها و مراکز درمانی

- شــرکت هــای فعــال در زمينــه انــرژی هــای 

شرکای تجاری:
I.G.Consulting آلمان: شرکت

Eastconsulting.fi فنالند: شرکت
انگليس: آقای مهندس ریاحی

لهســتان: شــورای مشــترک بازرگانــی ایــران و 
لهســتان، آقــای یاســيک

مالزی: آقای دکتر بيدارپور
دانمــارک: ســازمان توســعه صنعتــی دانمــارک

Iebcenter.eu
ترکيه:آقای مهندس تانيار وکيلی

ــش  ــالن همای ــران، س ــزاری: ته ــکان برگ - م
هــای صــدا و ســيما جمهــوری اســالمی ایــران
ــر،  ــان وليعص ــران، خياب ــه : ته آدرس دبيرخان
ــوزی،  ــه ف ــک، کوچ ــدان ون ــر از مي ــن ت پایي

پــالک 4. واحــد9.
شماره تماس:         021-88675952
 تلفکس:               021-88874279

                      www.irinvest.org        :آدرس سایت
                                                 info@irinvest.org       :آدرس ایميل
Address: Unit 9, NO. 4, Postcode 
1435673781, Fouzi Alley, Vanak 
Sq. South, Vali-e-Asr Ave., Tehran, 
IRAN.
Tel: 88675952 
Fax: 88874279

نــو و تجدیــد ناپذیــر
ریــزی  برنامــه  و  مشــاور  هــای  شــرکت   -

اقتصــادی
- شرکت های خدمات تجاری سازی

- شــرکت هــای فعــال در زمينــه محيــط 
زیســت

حوزه سالمت :
- تجهيزات پزشکی

- دارو
- گردشگری سالمت

- فناوری های نو در حوزه سالمت
- مدیریت بيمارستانی

- درمانهای سنتی/ طب سنتی
- گياهان دارویی

- سالمت جسم و روان
حوزه محيط زیست و انرژی های نو:

- مدیریت  پسماند
- مدیریت انرژی

- مدیریت آب
- مدیرت ریزگردها
- انرژی های پایدار

- انرژی های تجدید پذیر
- انرژی های  الکتریکی

- مدیریت پاک
- مدیریت سبز

- فنــاوری هــای نویــن و پــاک در محيــط 
زیســت

- محيط زیست انسانی
- علوم تکنولوژی و فضای سبز

- چالشــهای مالــی، اقتصــادی، بازرگانــی و 
مدیریــت در بخــش کشــاورزی
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نمایشــگاه  و  همایــش  اولیــن 
ــد ــزار ش ــاری برگ ــزاران تج کارگ

هفدهميــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و 
فنــاوری و اوليــن نمایشــگاه کارگــزاران تجــاری 
)broker expo(  کــه در تاریــخ   25 الــی 28 
ــگاه های  ــی نمایش ــل دائم ــاه 95، در مح آذر م

بيــن المللــی تهــران برگــزار شــد.
از اهــداف اصلــی ایــن نمایشــگاه مــی تــوان هم 
راســتا کــردن ارتباطــات بين المللــی، تقاضــای 
فنــاوری، عرضــه پژوهــش و فنــاوری، کارگزاران 
ــاوری را  و ســرمایه گزاران حــوزه پژوهــش و فن
نــام بــرد. در ایــام برگــزاری نمایشــگاه، بيــش از 
77 ميليــارد تومــان قــرارداد فــروش محصــوالت 
فناورانــه و انتقــال دانــش و فنــاوری بيــن 
ــاوری و  ــم و فن ــای عل ــارک ه ــا، پ ــگاه ه دانش
شــرکت هــای دانــش بنيــان بخــش خصوصــی 

بــه امضــا رســيد.
همایــش کارگــزاران تجــاری بــا حضــور »حجت 
الســالم پورمحمــدی وزیــر محترم دادگســتری« 
،  »دکتــر علــی اصغــر توفيــق مشــاور محتــرم 
وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت«، »دکتــر 
طهماســب مظاهــری رئيــس ســابق بانــک 
مرکــزی«، »دکتــر ســلطانی مدیــر عامــل 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی«، وحيــد احمدی 
معاونــت فنــاوری وزارت علــوم ، مظلومــی دبيــر 
ــس  ــادی ریي ــين آب ــه ،  حس ــيون بيم کميس
کانــون وکالی رســمی دادگســتری مرکــز و 
اســاتيد دانشــگاهی و فعاليــن عرصــه کارگــزاری 

تجــاری برگــزار شــد.
ــی و  ــش معرف ــن همای ــزاری ای ــدف از برگ ه
تبييــن اهميــت کارگــزاری تجــاری در عرصــه 
تجــارت داخلــی و بيــن المللــی و تقدیــر از 
کارگــزاران برتــر در شــاخه هــای مختلــف بــوده 

است.
در پایــان از کارگــزاران برگزیــده در پانــزده 
ــن  ــد ای ــل آم ــر بعم ــزاری تقدی ــته کارگ رش
همایــش و نمایشــگاه بــه همــت گروه »ســرمایه 

ایشــان همچنيــن بــه برنامــه هــای ســتاد 
اجرایــی در زمينــه حضــور بروکرهــای خارجــی 
در ایــن رویــداد اشــاره نمــود و از فعــاالن ایرانــی 
مقيــم خــارج کشــور جهــت مشــارکت در انجــام 

ایــن مهــم، دعــوت نمــود.
ــش  ــای پي ــه ه ــه برنام ــی در ادام ــاي زنگوئ آق
رو جهــت مذاکــره بــا نهادهــای فعــال در 
ــر  ــکاری نزدیکت ــت هم ــزاری جه ــه کارگ عرص
بــا ایــن همایــش و نمایشــگاه را تبييــن نمــوده 
ــوزه  ــن ح ــال در ای ــی فع ــازمانهای دولت و از س
درخواســت نمــود مشــارکت گســترده تــری در 
ــاالن  ــاری و فع ــزاران تج ــور کارگ ــه حض زمين

ــند. ــته باش ــداد داش ــن روی ــادی در ای اقتص
اوليــن همایــش و نمایشــگاه کارگــزاران تجــاری 
ــا  ــان ب ــاه همزم ــت 28 آذرم ــخ 25 لغای از تاری
ــاوری  ــش و فن ــتاوردهای پژوه ــگاه دس نمایش
کشــور و نمایشــگاه الکامــپ در محل نمایشــگاه 

بيــن المللــی تهــران برگــزار گردیــد
http://www.brokerexpo.org

ــد. ــزار ش ــالم« برگ ــزاری س گ
ــوان  ــش« بعن ــرکت »نيام ــداد ش ــن روی در ای
ــال  ــی و انتق ــش فن ــوزه دان ــال ح ــزار فع »کارگ

ــت. ــرار گرف ــر ق ــورد تقدی ــی« م فن
دوميــن همایــش و نمایشــگاه کارگــزاران تجاری 

در ســال 96 برگــزار خواهــد گردید
آقــاي مجيــد زنگوئــی دبيــر رویــداد کارگــزاران 
تجــاری بــا توجــه بــه تاثيــرات مثبــت برگــزاری 
اوليــن رویــداد کارگــزاران تجــاری از همــه 
جهــت  کشــور  کارگــزاری  عرصــه  فعــاالن 
دوميــن  برگــزاری  در  گســترده  مشــارکت 

ــرد.  ــوت ک ــگاه دع ــش و نمایش همای
کننــدگان  مشــارکت  از  تشــکر  ضمــن  وی 
در اوليــن نمایشــگاه کارگــزاران تجــاری بــر 
ــد  ــزاری تاکي ــه صنعــت کارگ ــت توجــه ب اهمي
نمــوده و ابــراز اميــدواری نمــود در ســال آینــده 
ــوزه و  ــن ح ــاالن ای ــر فع ــدی ت ــور ج ــا حض ب
بخشــهای صنعتــی، خدماتــی، ســرمایه گــذاری 
و فنــاوری شــاهد تعریــف تعامــالت جــدی 
تــر بروکرهــای تجــاری و فعــاالن اقتصــادی 

ــيم. ــور باش کش

    7
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کنفرانــس  ســومین  و  بیســت 
ــران ــکی ای ــت پزش ــی زیس مهندس

نویسنده: مهندس فائزه هاشمی

بيســت و ســومين کنفرانس مهندســی زیســت 
پزشــکی ایــران  پــس از برگــزاری 22 دوره در 
ســطح ملــی، بــرای اوليــن بــار بــه صــورت بين 
المللــی ، بــا حضــور دکتــر هاشــمی گلپایگانــی 
)پــدر مهندســی پزشــکی ایــران( در دانشــگاه 
صنعتــی اميرکبيــر از چهــار شــنبه 3 آذر مــاه 

آغــاز شــد و تــا 5 آذر مــاه ادامــه داشــت. 

کارگاه   12 برگــزاری  بــه  نخســت  روز 
ــن کارگاه  ــود. ای ــه ب آموزشــی اختصــاص یافت
ــک  ــون تحری ــی همچ ــث مختلف ــا در مباح ه
الکتریکــی مغــز، معرفــی سيســتم کنتــرل 
تقویــت  راهکارهــای  و  انســان  در  ›توجــه‹ 
آن، معرفــی فضاهــا و عمليــات الزم بــرای 
مدیریــت  پزشــکی،  مهندســی  واحدهــای 
تجهيــزات پزشــکی، آشــنایی بــا دســتگاه 
ــی  ــخيصی و جراح ــی تش ــم تهاجم ــای ک ه

برگــزار شــدند.
محورهــای اصلــی بيســت و ســومين کنفرانــس 
مهندســی زیســت پزشــکی ایــران شــامل 
ــردازش  ــی، پ ــای حيات ــيگنال ه ــردازش س پ
ــای  ــامانه ه ــازی س ــکی، مدلس ــر پزش تصاوی
ــی  ــتی، مهندس ــری زیس ــدازه گي ــتی، ان زیس
بالينــی، انفورماتيــک زیســتی و پزشــکی از راه 
ــک،  ــتی، رباتي ــياالت زیس ــک س دور، بيومکاني
مهندســی قلبــی و تنفســی، مهندســی عصــب 
ــی  ــک ورزش، مهندس ــی، بيومکاني و توانبخش
پزشــکی  و  بافــت  مهندســی  بيومــواد، 
بازســاختی، مهندســی ســلولی و مولکولــی، 
ــی،  ــای داروی ــامانه ه ــی س ــواد، مهندس نانوم
مهندســی زیســت شــيمی و دیگــر زمينــه 
ــد. ــا مهندســی پزشــکی بودن ــط ب ــای مرتب ه

ریيــس دانشــکده مهندســی پزشــکی دانشــگاه 
صنعتــی اميرکبيــر در برنامــه افتتاحيــه اعــالم 
ــدون  ــای کارشناســی ب ــب دوره ه ــرد: تصوی ک
ــا  ــته مهندســی پزشــکی ب ــرای رش ــش ب گرای

ــل بوده اســت. تعجي
ایشــان ایــن کنفرانــس را بزرگتریــن کنفرانــس 
و  دانســت  پزشــکی  مهندســی  حــوزه  در 
ــی  ــن مهندس ــاس انجم ــن اس ــر ای ــزود: ب اف
ــران ایــن فرصــت را فراهــم کــرده  پزشــکی ای
ــان  ــات مي ــادل تجربي ــرای تب ــه ای ب ــا زمين ت

ــود. ــاد ش ــان ایج محقق
وی آمــوزش را مهمتریــن موضوعــات و مســایل 
ــر  ــکی ذک ــی پزش ــوزه مهندس ــود در ح موج
کــرد و ادامــه داد: مهندســی پزشــکی بــه اندازه 
دانشــگاه ها  در  موجــود  رشــته های  ســایر 
ــد  ــون رش ــی تاکن ــدارد ول ــی ن ــابقه طوالن س
خوبــی داشــته و توانســته متخصصــان زیــادی 

ــد. ــه تربيــت کن ــن زمين در ای
جــاری  ســال  در  داد:  ادامــه  فتورایــی، 

ــران  ــس مهندســی زیســت پزشــکی ای کنفران
را حــدود 170 مقالــه ذکــر کــرد و گفــت: 
ــداد  ــالی، تع ــار ارس ــان آث ــات داوران از مي هي
105 مقالــه را برگزیــد کــه دو ســوم آنهــا بــه 
صــورت شــفاهی و یــک ســوم نيــز بــه صــورت 
پوســتر در روزهــای برگــزاری کنفرانــس ارائــه 

ــد. ــد ش خواه
مقــاالت ایــن کنفرانــس بــه دو زبــان فارســي و 
انگليســي مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه اســت و 
 ISC مقــاالت برگزیــده در دو مجلــه معتبــر

ــيد. ــد رس ــاپ خواه ــه چ ب
ــزاری  ــس،  برگ ــن کنفران ــای ای ــه ه از برنام
حضــور  بــا  تخصصــی  نشســت  چهــار 
ــود. یکــی  ــی مقيــم خــارج ب متخصصــان ایران
ــژن  ــر بي ــور دکت ــا حض ــا ب ــت ه ــن نشس از ای
الهــی از شــرکت هلنــدی ›مــد ترونيــک‹ 
کــه در حــوزه توليــد و ســاخت دریچــه هــای 
ــد و  ــزار ش ــت دارد برگ ــب فعالي ــی قل مصنوع
دکتــر روح پــور از شــرکت GSK انگليــس کــه 
در زمينــه توليــدات دندانپزشــکی فعــال اســت 
در نشســت دیگــری بــه عنــوان ســخنران 

ــد. ــر بودن ــدی حاض کلي
ــز ســخنران کليــدی  ــی ني ــر حســين خان دکت
نشســت تخصصــی مهندســی بافــت بــود و یک 
نشســت نيــز بــا محوریــت مهندســی پزشــکی 

و اقتصــاد مقاومتــی برگــزار شــد.

ایــن کنفرانــس بــه همــت دانشــکده مهندســی 
پزشــکی دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر و بــا 
ــران  ــکی ای ــی پزش ــن مهندس ــت انجم هدای

برگــزار شــد.
در مراســم اختتاميــه بــه پایــان نامه هــای برتر، 
ــه داوران  ــزی داده شــد. ب ــر جوای ــاالت برت مق
فعــال مجلــه مهندســی پزشــکی زیســتی؛ 
ســرکار خانــم دکتــر نبئــی )بيومکانيــک(، 
آقــای دکتــر بهنــام قــادر )بيومتریــال( و آقــای 
ــه  ــک( تقدیرنام ــادی )بيوالکتری ــر نصرآب دکت

ــد. تحویل ش
 
 

گرایش هــای دوره کارشناســی حــذف شــده 
ــت  ــی دو نشس ــس ط ــن کنفران ــت و در ای اس
ــای  ــا و دغدغه ه ــی چالش ه ــه بررس ــدام ب اق

ــود. ــه می ش ــن زمين ــود در ای موج
ریيــس دانشــکده مهندســی پزشــکی دانشــگاه 
اینکــه  بــر  تاکيــد  بــا  اميرکبيــر  صنعتــی 
ســایر  از  پزشــکی  مهندســی  رشــته های 
ــگاه های  ــود در دانش ــنتی موج ــته های س رش
کشــور متمایــز اســت، اظهــار کــرد: دوره 
کارشناســی مهندســی پزشــکی بــدون گرایــش 
لحــاظ شــود، مشــکالتی ایجــاد خواهــد شــد.

ــورت  ــری ص ــه بازنگ ــر اینک ــد ب ــا تاکي وی ب
ــل  ــا تعجي ــدری ب ــه ق ــن زمين ــه در ای گرفت
ــن  ــد: در ای ــادآور ش ــت، ی ــه اس ــورت گرفت ص
کنفرانــس در ایــن زمينــه بحــث و تبــادل نظــر 

خواهــد شــد.
ــاره  ــا اش ــکی ب ــت پزش ــن زیس ــس انجم ریي
بــه تحــوالت و پيشــرفت های ایــن حــوزه 
ــان  ــر مي ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــر نش خاط
و  درمانــی  مراکــز  بــا  صعتــی  بخش هــای 
ــدارد  بيمارســتانی ارتبــاط منســجمی وجــود ن
کــه ایجــاد ایــن پيونــد نيــاز بــه همــت 
ــی  ــن رو در یک ــی دارد از ای ــتگاه های متول دس
از نشســت های ایــن کنفرانــس بــه ایــن مقولــه 

ــد.  ــد ش ــه خواه پرداخت
ــن  ــزاري ای ــواه« برگ ــرزاد توحيدخ ــر »ف دکت
ــب  ــی را موج ــن الملل ــطح بي ــس در س کنفران
حضــور راحــت تــر و کــم هزینــه تر دانشــجویان 
ــی  ــای تخصص ــی در رویداده ــتادان ایران و اس
ــا  ــش ه ــن همای ــرای ای ــت: اج ــمرد و گف برش
موقعيــت مناســبی بــرای تبــادل نظــر محققــان 
ــمار  ــه ش ــی ب ــی و خارج ــجویان ایران و دانش
مــی آیــد و از آنجــا کــه معمــوال هســته اوليــه 
ــه  ــی در اینگون ــی تحقيقات ــای تيم ــت ه فعالي
رویدادهــا شــکل مــی گيــرد مــی تــوان انتظــار 
داشــت بعــد از برگــزاری کنفرانــس، همــکاری 
هــای جدیــد بيــن المللــی در حــوزه مهندســی 

زیســت پزشــکی بنــا شــود.
دبيرعلمــی ایــن کنفرانــس شــمار مقــاالت 
ارســالی بــه دبيرخانــه بيســت و ســومين 
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خداي یوسف

ــده  ــف زن ــند، یوس ــف را بکش ــتند یوس خواس
ــد... مان

ــد، ارزشــش  ــارش را از بيــن ببرن خواســتند آث
باالتــر رفــت...

خواســتند او رابفروشــند کــه برده شود،پادشــاه 
. . شد.

ــود،  ــارج ش ــش از دل پدرخ ــتند محبت خواس
ــد... ــتر ش ــش بيش محبت

از نقشه های بشر نباید دلهره داشت...
ــر اراده  ــراز ه ــد باالت ــه اراده ی خداون ــرا ک چ

ــت.. ای اس
یوســف ميدانســت، تمــام درها بســته هســتند، 
امــا بــه خاطــر خــدا ؛حتــی بــه ســوی درهــای 

بســته هــم دویــد...
و تمام درهای بسته برایش باز شد...

اگــر تمــام درهــای دنيــا هــم بــه رویــت بســته 
شــد،به دنبــال درهــاي بســته بــرو

چون خدای »تو«و »یوسف« یکی است

راز موفقیت از نظر سقراط

ــی از ســقراط پرســيد راز موفقيــت  مــرد جوان
چيســت؟

ســقراط بــه او گفــت: »فــردا بــه کنــار نهــر آب 
بيــا تــا  راز موفقيــت را بــه تــو بگویــم.«

ــار  ــه کن ــرد جــوان مشــتاقانه ب ــردا م ــح ف صب
ــت. رود رف

ــه راه  ــش ب ــه دنبال ــت ک ــقراط از او خواس س
ــاد. ــه راه افت ــا او ب ــوان ب ــد. ج بيفت

بــه لبــه رود رســيدند و  بــه آب زدنــد و آنقــدر 
ــا  ــه آنه ــر چان ــه زی ــا آب ب ــد ت ــش رفتن پي
رســيد.  ناگهــان ســقراط مــرد جــوان را گرفــت 

ــرد. ــرو ب ــر آب ف و زی
ــا  ــود را ره ــرد خ ــالش ک ــه ت ــوان نوميدان ج
ــه او  ــود ک ــوی ب ــدر  ق ــقراط آنق ــا س ــد، اّم کن
را نگــه دارد. مــرد جــوان آنقــدر زیــر آب مانــد 
ــره  ــد و باالخ ــودی گرایي ــه کب ــش ب ــه رنگ ک

ــد. ــی بخش ــود را  خالص ــت خ توانس
ــن کاری  ــد، اولي ــه روی آب آم ــه ب ــن ک  همي
ــق  ــس عمي ــی ب ــه نفس ــود ک ــرد آن ب ــه ک ک
کشــيد و هــوا را بــه اعمــاق ریــه اش فــرو 

ــتاد. فرس
ــز را  ــه چي ــر آب چ ــيد »زی ــقراط از او پرس س

ــودی؟« ــه مشــتاق ب ــش از هم بي
گفت، »هوا.«

ــن  ــه همي ــه ب ــان ک ــر زم ــت: »ه ــقراط گف  س
ميــزان کــه اشــتياق هــوا را داشــتی موفقيــت 
ــه  ــرد ک ــی ک ــالش خواه ــودی،  ت را مشــتاق ب
آن را بــه دســت بيــاوری؛ موفقيــت راز دیگــری 

ــدارد«. ن
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سخني با خودمان

تــا زمانــی کــه متعهــد نشــویم، تردیــد و 
ــب  ــه عق ــکان گام ب ــود دارد، ام ــی وج دودل

دارد. وجــود  برداشــتن 
بــدون تعهــد هميشــه ایــن امــکان وجــود دارد 

کــه موثــر عمــل نکنيــم.
در زمينــه ابتــکارات و خلــق کردنهــا، حقيقــت 
مســلمی وجــود دارد کــه بــی توجهــی بــه آن 
بســياری از برنامــه هــا را از ميــان بــر ميــدارد 

و آن را بــه هــم مــی پاشــد.
ــد  ــد و متعه ــی کني ــری م ــم گي ــی تصمي وقت
ــتای  ــوادث در راس ــه ی ح ــوید، هم ــی ش م
کمــک بــه تحقــق خواســته شــما اتفــاق مــی 

ــد. افت

آیا ساعی و جدی هستيد؟
ــروع  ــه ش ــن دقيق ــه و از همي ــن لحظ از همي

ــد. کني
هــر کاری را کــه مــی توانيــد انجــام بدهيــد و 
هــر کاری را کــه در رویــای خــود مــی توانيــد 

بــه آن برســيد، شــروع کنيــد.
شــجاعت در خــود، نبــوغ، قــدرت و معجــزه بــه 

دارد. همراه 
ــرم  ــان گ ــن ت ــا ذه ــوید ت ــه کار ش ــت ب دس

ــود. ش
ــه  ــه نتيج ــان ب ــد کارت ــد و بداني ــروع کني ش

ــد. ــی رس م
ــر  ــن واقعــي رو هميــن زی ــه کارآفری عکــس ی

ــا یــاد خــدا شــروع کــن ببيــن ب
آن عکس تو هستي...
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مردی که در توالت عمومی می خوابید 
و میلیونر شد.

وقتــی کریــس گاردنــر و پســر کوچکــش کــف 
توالــت عمومــی می خوابيدنــد، او هرگــز تصــور 
نمی کــرد کــه روزی داســتان زندگــی او فيلــم 

هاليــوود شــود. 
آقــای  کــه  بــود   1980 دهــه  اوایــل 
پســر  کریــس  و  ســاله   27 گاردنر،مــردی 
آمریــکا  سانفرانسيســکو  در  خردســالش 

شــدند. بی خانمــان 
او کــه در یــک شــرکت کارگــزاری ســهام 
ــت  ــول نمی گرف ــدر پ ــرد آنق ــوزی می ک کارآم
کــه بتوانــد پــول پيــش اجــاره یــک آپارتمــان 
را فراهــم کنــد. از همســرش جــدا شــده بــود و 
چــاره ای نداشــت جــز ایــن کــه بــا کریســهرجا 
ــی  ــت عموم ــد؛ توال ــيد بخواب ــتش می رس دس
ــوی در کليســا، و  ــارک، جل ــار، پ ایســتگاه قط
زیــر ميــز کار خــود وقتی همــکاران ســاختمان 

را تــرک کــرده بودنــد.
می خوردنــد.  غــذا  نوانخانه هــا  در  معمــوال 
دســتمزد ناچيــزش خــرج مهدکــودک پســرش 

ــد.  ــا کار کن ــد روزه ــا بتوان ــد ت می ش

ــود.  ــوب ب ــت، کارش خ ــن فالک ــه ای ــا هم ب
انــگار بــرای کار فــروش ســهام ســاخته شــده 
باشــد. در پایــان دوره کارآمــوزی، شــرکت 
ــرد.  ــتخدام ک ــدز او را اس ــر رینول ــن ویت دی

زندگــی و کارش از ایــن رو بــه آن رو شــد. 
ــه ای اجــاره کــرد و ســال 1987 توانســت  خان
ــيس  ــودش را تاس ــرمایه گذاری خ ــرکت س ش

ــچ.  ــر ری ــد: گاردن کن
حــاال، مــردی 62 ســاله اســت و ثروتــش 
ــان  ــر جه ــه سراس ــون دالر. ب ــدود 60 ميلي ح
ــخنران  ــنده و س ــک نویس ــد و ی ــفر می کن س
الهام بخــش اســت کــه بــه دیگــران بــرای 
پيشــرفت انگيــزه می دهــد. چنــد خيریــه 
قربانــی  زنــان  و  بی خانمــان  افــراد  بــرای 

دارد. خشــونت 
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هر روز صبح در آفریقا
آهویی از خواب بيدار می شود 

که می داند باید از شير تندتر بدود 
و گرنه طعمه او می شود 

و شيری که می داند 
باید از آهو تندتر بدود 

و گرنه از گرسنگی خواهد ُمرد. 
مهم نيست شير باشی یا آهو، 

مهم این است که با طلوع آفتاب 
با تمام توان شروع به دویدن کنی.

                                       نلسون ماندال
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سرطان کبد!

به قلم:
مهندس مسعود مکوندی

مدیرعامل شرکت مهندسی پزشکی نياسا
مهندس الدن عزیزی فرد

ــعه شــرکت  ــق و توس کارشــناس واحــد تحقي
ــا مهندســی پزشــکی نياس

ــه  ــا ب ــن روز ه ــه ای ــنا ک ــی آش ــرطان! نام س
ــاری  ــن بيم ــاک تری ــن و دردن ــاک تری خطرن
در کشــورمان تبدیــل شــده اســت. 300 هــزار 
فــرد مبتــال بــه ســرطان در کشــور هســتند و 
ــن  ــت ای ــه جمعي ــر ب ــزار نف ــال 90 ه ــر س ه
بيمــاران اضافــه مــی شــود. حــدود 50 هــزار 
ــرطان در  ــاری س ــه بيم ــال ب ــر ابت ــر اث ــر ب نف
ــد و  ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ــور ج کش
ایــن افــراد بــه جــز 90 هــزار نفــری هســتند 
کــه ســاليانه بــه ســرطان مبتــال می شــوند. به 
نقــل از رئيــس اداره ســرطان وزارت بهداشــت، 
ــج  ــش از پن ــه بي ــتند ک ــادی هس ــراد زی اف
ســال اســت کــه در کشــور بــه ســرطان مبتــال 
هســتند، بــا ایــن بيمــاری زندگــی می کننــد و 
ســرطان آنهــا نيــز در ایــن مــدت عــود نکــرده 
اســت، بنابرایــن مــی تــوان گفــت تعــداد 
ــور  ــرطان در کش ــه س ــال ب ــاران مبت کل بيم
بيــش از 300 هــزار نفــر هســتند. ایــن تنهــا 
دالیــل اســتفاده مــا از واژه ی ســونامی بــرای 
ایــن بيمــاری نيســت! چــرا کــه طبــق گفتــه 
ــگاه  ــرطان دانش ــات س ــز تحقيق ــس مرک رئي
ــاله  ــر س ــرطان ه ــهد، س ــکی مش ــوم پزش عل
10 درصــد در کشــور افزایــش پيــدا می کنــد. 
ــا 15  ــود  ت ــی ش ــی م ــش بين ــن پي همچني
ســال آینــده آمــار مبتالیــان بــه ســرطان 80 
تــا 90 درصــد افزایــش یابــد. البتــه در دیگــر 
کشــور هــا اوضــاع فــرق چندانــی نمــی کنــد. 
ــی  ــازمان جهان ــاری س ــی های آم ــق بررس طب
بهداشــت WHO، اطالعــات جمــع آوری شــده 
در ســال 2012 ميــالدی نشــان می دهــد کــه 
در ســال 2008 ميــالدی مــوارد تشــخيص 
ــر  ــون نف ــه 12.7 ميلي ــرطان ب ــه س ــال ب ابت
افزایــش یافتــه اســت. همچنيــن در ایــن دوره 
ــر ناشــی از ســرطان  ــرخ مــرگ و مي ــی ن زمان
در جهــان از 7.6 ميليــون نفــر بــه 8.2 ميليــون 

نفــر رســيده اســت. 

مقدمه :
ــدن اســت و حــدود  ــن عضــو ب ــد بزرگتری کب
1/5 کيلوگــرم وزن دارد کبــد یکــی از پيچيــده 
تریــن انــدام هــا در بــدن انســان اســت و بيش 

از 500 عملکــرد مختلــف را بــر عهــده دارد. 
• هضم پروتئين ها و چربی ها

• کمک به لخته شدن خون
• حذف سموم از بدن 

کبــدي( نيــز نوعــي از تومورهــاي خــوش خيــم 
ــي  ــدي ـ صفرای ــلولهاي کب ــه از س ــتند ک هس
ــه رشــد  ــوع اصلــي ســلول کبــد( شــروع ب ) ن
مــي کنــد و اکثــرا هــم باعــث بــه وجــود آوردن 
هيــچ عالمتــي نمــي شــود و نيــاز بــه درمــان 
نــدارد. برخــي از ایــن تومورهــا ممکــن اســت 
ــه  ــا درد در ناحي ــوده و ی باعــث ایجــاد یــک ت
شــکمي ) معــده ( و یــا کــم خونــي شــوند کــه 
ــارج  ــراي خ ــت ب ــن اس ــورت ممک ــن ص در ای

کــردن آن نيــاز بــه جراحــي باشــد.
ــم»  ــوش خي ــاي خ ــبه توموره ــر ش ــوع دیگ ن
هيپرپــالزي کانونــي ندولــر« مــي باشــد کــه از 
ــدي ,  ــوع از ســلولها )ســلولهاي کب ــن ن چندی
ــدي (  ــت پيون ــرا و باف ــراي صف ــلولهاي مج س
تشــکيل مــي شــود. در صــورت وجــود عالیــم 
, ایــن تومــور را مــي تــوان از طریــق جراحــي 
خــارج نمــود و بــه ایــن ترتيــب بيمــار را 
معالجــه نمــود. ایــن تومورهــا در زنــان بيشــتر 

ــج اســت . ــردان رای از م

تومورهاي بدخيم :
آنژیوسارکوم یا همانژیوسارکوم :

ایــن ســرطانهاي نــادر رشــد خــود را از رگهــاي 
خونــي کبــد شــروع مــي کننــد. بيشــتر 
افــرادي کــه مبتــال بــه ایــن نــوع ســرطانها مي 
شــوند , افــرادي هســتند کــه بــدون اســتفاده 
ــاق  ــرض استنش ــظ در مع ــش و محاف از پوش
کلریــد وینيــل یــا دي اکســيد توریــم قــرار مي 

• آزاد کــردن صفــرا : صفــرا مایعــی اســت کــه 
موجــب شکســته شــدن چربــی هــا مــی شــود 

و بــه هضــم غــذا در بــدن کمــک مــی کنــد.
• وظایــف دیگــر کبــد شــامل اســتفاده مجــدد 
ــز خــون و خــارج کــردن  از ســلول هــای قرم

ســموم از بــدن اســت 

سرطان کبد :
ــش  ــرطان نق ــاد س ــياری در ایج ــل بس عوام
دارنــد از آنجایــی کــه کبــد مســئوليت فيلتــر 
ــدن را  کــردن خــون از تمــام قســمت هــای ب
ــاط  ــر نق ــرطانی از دیگ ــای س ــلول ه دارد س
بــدن در کبــد تســليم مــی شــوند و شــروع بــه 
رشــد کــردن مــی کننــد . ســرطان هایــی کــه 
در روده شــروع مــی شــوند بــه کبــد گســترش 

پيــدا مــی کننــد . 

ــه چنــد دســته تقســيم مــی  ســرطان کبــد ب
ــود : ش

انــواع زیــادی از تومورهــای کبــدی وجــود دارد 
ــا ســرطانی هســتند .  ــا برخــی از آنه کــه تنه
ــه دو دســته ی خــوش  ســرطان هــای کبــد ب

خيــم و بدخيــم تقســيم مــی شــوند .
تومورهای خوش خيم :

کبــدی  خيــم  خــوش  تومــور  نــوع  ســه 
ــد  ــد عبارتن ــای کب ــن توموره ــود دارد ای وج
هيپــر  و  هــا  آدنــوم  هــا،  همانژیــوم  از: 
 focal nodular( .پــالزی گرهــی کانونــی

)hyperplasia; FNH
ــاي  ــم توموره ــوش خي ــوع خ ــن ن ــج تری رای
کبــدي از رگهــاي خونــي شــروع بــه رشــد مــي 
نمایــد. ایــن ضایعــه » همانژیــوم « نــام دارد. 
اکثــر تومورهــاي همانژیــوم هيــچ عالیمــي در 
ــن  ــه همي ــد و ب ــي آورن ــود نم ــه وج ــد ب کب

ــد.  ــه درمــان نيــز ندارن ــاز ب دليــل ني
 

برخــي از ایــن تومورهــا ممکــن ) ادنــوم هــاي 
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ــد.. گيرن
بــودن  زا  ســرطان  خاصيــت  کــه  زمانــي 
ــد ,  ــخيص داده ش ــيميایي تش ــواد ش ــن م ای
قدمهایــي بــراي ریشــه کــن کــردن یــا کاهــش 
خطــر آن برداشــته شــد. در حــال حاضــر 
کارگرانــي کــه بــدون اســتفاده از پوشــش و یــا 
محافــظ در معــرض استنشــاق کلریــد وینيــل 
قــرار دارنــد , بــه طــور جــدي تحــت کنتــرل 

ــند ــي باش م
از آنجــا کــه آنژیوســارکوم هــا به ســرعت رشــد 
کــرده و معمــوال بيــش از حــد گســترش پيــدا 
مــي کننــد , بــا گذشــت زمــان مــي تــوان آنهــا 
را یافــت و بــا عمــل جراحــي خــارج نمــود. در 
ایــن جــا شــيمي درمانــي و پرتودرمانــي کمــک 
ــر  ــاران کمت ــر بيم ــد و اکث ــي کن ــي نم چندان
ــي  ــده م ــخيص زن ــس از تش ــاه پ ــش م از ش

ماننــد.
●  غده سرطاني کوالنژیوم :

در حــدود 13 درصــد از ســرطانهاي اوليــه 
ــنيوم )  ــرطاني (کارس ــوع غــده س ــد از ن کب
ــن ســرطانها رشــد  ــوم مــي باشــند. ای کوالنژی
خــود را از مجــاري صفــرا در داخــل کبــد 
شــروع مــي کنــد. اگــر شــما مبتــال بــه ســنگ 
ــت  ــرا , کولي ــه صف ــاب کيس ــا الته ــرا ی صف
زخمــي مزمــن )التهابــي کــه بــه صــورت 
بلندمــدت در روده بــزرگ باقــي بمانــد( یــا یک 
بيمــاري عفونــي همــراه بــا کــرم انگلــي کــه در 
ــام » کلونورکيــس «  ــا ن بخشــهایي از آســيا ب
)کــرم پهــن کبــد( دیــده شــده , باشــيد , در 
خطــر بيشــتري بــراي ابتــال بــه ایــن ســرطان 

ــتيد. هس
ــي  ــرطان م ــوع س ــن ن ــار ای ــه دچ ــاري ک بيم
شــود , ممکــن اســت در ناحيــه شــکمي 
بــه ویــژه در ســمت راســت آن , احســاس 
ــزرگ  ــد بيمــار ب ــا کب درد داشــته باشــد. غالب
خواهــد شــد و گاهــي اوقــات ســرطان از 
نزدیــک نــاف کبــد )فرورفتگــي روي کبــد 
ــود  ــت خ ــير حرک ــرا در مس ــاري صف ــه مج ک
بــه ســوي کيســه صفــرا از آن قســمت خــارج 
مــي شــوند( شــروع خواهــد شــد. کــه در ایــن 
ــان  ــار یرق ــار دچ ــت بيم ــن اس ــورت ممک ص
ــت و  ــگ پوس ــر رن ــت آن تغيي ــود و عالم ش
ــه ســبز مــي باشــد. ــه زرد مایــل ب چشــمها ب

اکثــر غــده هــاي ســرطاني کوالنژیــوم را نمــي 
تــوان بــه طــور کامــل از طریــق جراحــي 
ــه  ــت ک ــل اس ــدان دلي ــن ب ــود و ای ــارج نم خ

ــزرگ هســتند  ــا بيــش از حــد ب ــده ه ــن غ ای
و یــا در بخشــي از کبــد قــرار گرفتــه انــد کــه 
ــي  ــيله جراح ــه وس ــا ب ــتن آنه ــکان برداش ام
نيســت . معمــوال در ایــن مرحلــه شــيمي 
ــي  ــک چندان ــز کم ــي ني ــي و پرتودرمان درمان
نمــي کنــد. بــه هميــن دليــل بيشــتر افــرادي 
کــه داراي کارســينوم کوالنژیــوم مــي باشــند , 
تنهــا شــش مــاه بعــد از تشــخيص زنــده مــي 
ــر روي  ــاي پــس « ب ماننــد. انجــام عمــل » ب
ــه علــت ســرطان بســته  مجــاري صفــرا کــه ب
شــده انــد. موقتــا برخــي از عالیــم را برطــرف 
مــي ســازد.)تصویر CT Scan حاصلــه از کبــد 

ــينومای ( ــور کوالنژیوکارس ــا توم ــراه ب هم
 

●   تومور هامارتوم کبد :
معمــوال کــودکان زیــر 4 ســال , امــکان ابتــال 
بــه ایــن نــوع نــادر از ســرطان کبــد را دارنــد. 
ــلولهاي دوران  ــبيه س ــوم ش ــلولهاي هامارت س
جنينــي کبــد هســتند. در حــدود 70 درصــد 
ــال  ــاري مبت ــن بيم ــه ای ــه ب ــي ک از کودکان
ــا موفقيــت درمــان خواهنــد شــد و  شــوند , ب
ميــزان زندهــا مانــدن آنهــا زمانيکــه بيمــاري 
در مراحــل اوليــه تشــخيص داده شــود , بــاالي 
90 درصــد اســت . همچنيــن شــيمي درمانــي 
, تاثيــر مطلوبــي در بهبــود ایــن کــودکان 

ــد داشــت . خواه
●   کارسينوم هپاتوسلوالر :

ــان  ــد در مي ــرطان کب ــکل س ــن ش ــج تری رای
بزرگســاالن , غــده ســرطاني ســلولهاي کبــدي 
ــت  ــا کارســيوم هپاتوســلوالر مــي باشــد. عل ی
ــن ســرطان از آنجــا ناشــي مــي  نامگــذاري ای
شــود کــه نــوع اصلــي ســلولهاي کبــد یعنــي 
ــي  ــا اصل ــي منش ــدي ـ صفرای ــلولهاي کب س
ایــن ســرطان مــي باشــند . در حــدود 75 
درصــد از ســرطانهاي اوليــه کبــد از ایــن نــوع 

ــد. ــه شــمار مــي رون ب
ســرطان هپاتوســلوالر بــه شــکلهاي مختلفــي 
ــرطانهاي  ــا س ــد. در مقایســه ب ــي کن رشــد م
ــاز  ــد آغ ــد کــه رشــد خــود را از کب ــه کب اولي
ــا  ــه ی ــدي ثانوی ــاي کب ــد , توموره ــي کنن م
متاســتاتيک , تومورهایــي هســتند کــه از 
ــراس , روده  ــر پانک ــدن نظي ــاي ب ــایر اعض س
بــزرگ , معــده , ســينه , ریــه و غيــره شــروع 
بــه رشــد کــرده بــود و بــه صــورت ثانویــه بــه 
کبــد گســترش پيــدا مــي کننــد. ایــن تومورها 
کــه بعــد از فراگيــري در محــل اصلــي خــود , 
نامگــذاري مــي شــوند , از ایــن پــس بــه عنوان 
ثانویــه بــه شــمار مــي رونــد. بــه عنــوان مثــال 
ــت ســينه  ــه رشــد خــود را از باف ســرطاني ک
آغــاز کــرده و ســپس بــه کبــد گســترش پيــدا 
مــي کنــد , ســرطان ســينه ثانویــه ناميــده مي 
شــود. در آمریــکا و اروپــا , تومورهــاي کبــدي 
ــد ,  ــه کب ــرطانهاي اولي ــه س ــبت ب ــه نس ثانوی
شــایع تــر مــي باشــند. درســت برعکــس ایــن 
مســئله در  شــامل جراحــی، ریشــه کنــی 

ــادق  ــا ص ــيا و آفریق ــي آس ــياري از نواح بس
ــت . اس

برخــي از تومورهــاي کبــدي بــه صــورت یــک 
ــي  ــد م ــده و رش ــود آم ــه وج ــزا ب ــور مج توم
کننــد و فقــط در صــورت عــدم توجــه بــه ایــن 
ــه ســایر بخشــهاي کبــد گســترش  بيمــاري ب

پيــدا مــي کننــد.
ــود دارد  ــد وج ــرطان کب ــري از س ــوع دیگ ن
ــاخکهایي  ــکل ش ــه ش ــدا ب ــان ابت ــه از هم ک
ــد و  ــه رش ــروع ب ــد , ش ــت کب ــان باف در مي
ــور  ــک توم ــه ی گســترش نمــوده و منحصــر ب
ــوع  ــن ن ــات ای مجــزا نمــي باشــد. بيشــتر اوق
ــيروز  ــه س ــال ب ــه مبت ــرادي ک ــور در اف توم

ــود. ــي ش ــاهده م ــد , مش ــوده ان ــدي ب کب
در یکــي دیگــر از انــواع ســرطان کبــد , 
ســرطان بــه صــورت غــده هایــي در بخشــهاي 

ــد. ــي گيرن ــکل م ــد ش ــف کب مختل
 

عالیم سرطان کبد چيست؟ 
اکثــر افــراد در مراحــل اوليــه ســرطان کبــد، 
هيــچ گونــه عالئمــی ندارنــد. عالئــم و نشــانه 
هــای ســرطان کبــد شــامل مــوارد زیــر اســت:

ــامل  ــن اســت ش ــد ممک ــم ســرطان کب  عالئ
ــر  ــت زی ــمت راس ــا درد در س ــوده ی ــک ت ی
ــورم  ــامل ت ــر ش ــم دیگ ــينه. عالئ ــه س قفس
ــدون  ــش وزن ب ــان، کاه ــودی آس ــکم، کب ش
دليــل ،تهــوع و اســتفراغ ، کاهــش اشــتها 
، ضعــف عمومــی و خســتگی ، ورم شــکم 
،تغييــر رنــگ پوســت ، زرد شــدن چشــم هــا 

ــفيد. ــه س ــوع ب ــگ مدف ــر رن ،تغيي
سرطان کبد چگونه درمان می شود؟

ــتگی  ــد بس ــرطان کب ــان س ــخيص و درم تش
بــه مرحلــه پيشــرفت بيمــاری دارد. اگــر 
ــت  ــال موفقي ــود، احتم زود تشــخيص داده ش

ــی رود . ــاال م ــان ب درم
ــد  ــرطان کب ــخيص س ــان و تش ــای درم راه ه

ــر مــی باشــد: ــوارد زی شــامل م
ســنجش  بــا  کبــد  تومورهــای  تشــخيص 
 )AFP( ســرم شناســی آلفــا- فيتوپروتئيــن
ســونوگرافی  اســت،  نشــانگر  نوعــی  کــه 
ــه ای  ــد،CT اســکن مارپيچــی/ ســه مرحل کب
شــکم و MRI صــورت مــی گيــرد. نمونــه 
بــرداری ) بيوپســی( موجــب تشــخيص قطعــی 
تومورهــای کبــد مــی شــود. درمــان مراحــل 
اوليــه بــه طــور موفقيــت آميــز بــا روش 
هــای مختلــف، شــامل جراحــی، ریشــه کنــی 
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ــا  ــرارت ی ــا ح ــور ب ــوزاندن توم ــی ) س موضع
ــا  ــول ی ــی اتان ــق موضع ــس( و تزری رادیوفرکان
اســيد اســتيک انجــام مــی شــود. در مراحــل 
پيشــرفته تــر ، چنانچــه ســيروز کبــدی ایجــاد 
ــوان از برداشــتن قســمت  نشــده باشــد مــی ت
ــيمی  ــر د از ش ــتفاده ک ــد اس ــيعی از کب وس
درمانــی سيســتميک در بســياری از مــوارد 
اســتفاده مــی شــود. شــيمی درمانــی منطقــه 
کبــدی  ســرخرگ  در  دارو  آن،  در  کــه  ای 
ــه کار  ــوارد ب ــی م ــود در برخ ــی ش ــق م تزری

ــی رود. م
●  شيمی درمانی :

در ایــن روش از داروهــا خاصــی بــرای از بيــن 
بــردن ســلولهای ســرطانی اســتفاده می شــود. 
ــز  ــتميک ني ــان سيس ــک از درم ــی پزش گاه
کــه  معنــی  ایــن  بــه  می کنــد،  اســتفاده 
ــل رگ  ــه داخ ــتقيم ب ــور مس ــه ط ــا ب داروه
ــه  ــلول های ریش ــود. س ــق می ش ــار تزری بيم
مــو و جــداره دســتگاه گــوارش نيــز از جملــه 
ــال شــيمی  ــه دنب ــه ب ــلول هایی هســتند ک س
دچــار  فــرد  و  می بيننــد  آســيب  درمانــی 
ــهال  ــا اس ــتفراغ و ی ــوع، اس ــو، ته ــزش م ری
می شــود. ایــن عــوارض معمــوالً بعــد از اتمــام 
ــد. ــن می رون ــج از بي ــه تدری ــان ب دوره درم

●  پرتو درمانی:
ــرای  ــرژی ب ــر ان ــای پ ــن روش از پرتوه در ای
ــردن ســلول های ســرطانی اســتفاده  از بيــن ب
ــی  ــان موضع ــک درم ــن روش ی ــود. ای می ش
ــلول ها  ــا س ــه تنه ــی ک ــن معن ــه ای ــت، ب اس
ــرار  ــر ق ــت تأثي ــعه تح ــش اش ــل تاب را در مح
ــا  ــينه ی ــه س ــی در ناحي ــو درمان می دهد.پرت
شــکم، معمــوالً تهــوع، اســتفراغ و اســهال 
ــی  ــو درمان ــد داشــت. پرت ــال خواه ــه دنب را ب
می توانــد باعــث کاهــش ســلولهای ســفيد 
خــون کــه حفاظــت از بــدن را بــر عهــده دارند 
شــود کــه بــه ایــن ترتيــب مقاومــت بــدن در 

ــد. ــش می یاب ــا کاه ــل بيماری ه مقاب

● دارو :
از داروهــا می تــوان بــرای کاهــش درد اســتفاده 
ــا ممکــن اســت بيمــاران را  ــن داروه کــرد. ای
دچــار خــواب آلودگــی یــا یبوســت کننــد کــه 
در ایــن صــورت می تــوان از داروهــای مســهل 

اســتفاده کــرد.
●  سرطان عود کننده:

ســرطان عــود کننــده ســرطانی اســت کــه پس 
ــه، مجــدداً  ــود اولي ــم بهب ــی رغ ــان، عل از درم
نظــر  بــه  مــوارد  ایــن  در  می کنــد.  عــود 
ــت،  ــه اس ــن رفت ــرطان کاًل از بي ــد س می رس
امــا بــه دليــل ناشــناخته مانــدن بعضــی 
ازســلولهای ســرطانی، بيمــاری مجــدداً خــود 
ــوارد  ــن م ــياری از ای ــد. بس ــان می ده را نش
ــان  ــود بيمــاری در دوســال اول بعــد از درم ع
ــت  ــن اس ــار ممک ــان می  دهندبيم ــو را نش خ

 نمایشــگر پوشــیدنی ضربــان قلــب و 
نــرخ تنفس
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مشــارکت طراحــی کمبریــج بــا همــکاری یــک 
ــی در انگلســتان،یک نمایشــگر  شــرکت صنعت
پوشــيدنی ضربــان قلــب بــه همــراه نــرخ 

تنفســی طراحــی کــرده اســت.
در گذشــته بيمارســتان هــا و کلينيــک هــا بــه 
ــان  ــرخ ضرب ــش ن ــت در نمای ــت محدودی عل
قلــب ، مراقبــت روی بيشــتر بيمــاران تنفســی 
ــا  ــوده انــد امــا خوشــبختانه ب دچــار مشــکل ب
ســاخت ایــن دســتگاه نــرخ تنفســی بــه عنــوان 

یــک فاکتــور باعــث توجــه بيشــتر بــه بيمــاران 
تنفســی خواهد شــد.

 
ایــن نمایشــگر کــه دارای انــدازه ی کوچــک و 
کاربــری ســاده مــی باشــد و بالفاصلــه پــس از 
نصــب بــه صــورت یــک گيــره بــر روی بينــی 
فــرد آســيب دیده،ضربــان قلــب و نرخ تنفســی 
وی را نمایــش خواهــد داد. همچنيــن مــی 
تــوان بــا اســتفاده از بلوتــوث یــا شــبکه هــای 
ــتاندارد  ــق اس ــن )طب ــرژی پایي ــيم ان ــی س ب
هــای پزشــکی(  بصــورت انالیــن اطالعــات را 
روی تبلــت و گوشــی هــای هوشــمند منتقــل 

کــرد.
منبع: 

http://www.cambridge-design.
co.uk/news-and-articles/news/
connected-wearable-monitor-saves-
lives

ــی از  ــا ترکيب ــی و ی ــان جراح ــه درم ــاز ب ني
روش هــای درمانــی مختلــف بــرای از بيــن 
بــردن ایــن تومــور عــود کــرده داشــته باشــد.
   تغذیــه در بيمــاران ســرطان کبــد : بيمارانــی 
کــه مبتــال بــه ســرطان کبــد هســتند، چــه بــه 
ــاس  ــل احس ــه دلي ــه ب ــتگی و چ ــل خس دلي
بيمــاری، ممکــن اســت اشــتهای زیــادی بــرای 
صــرف غــذا نداشــته باشــند. عــوارض درمــان 
ــار  ــرای بيم ــذا را ب ــوردن غ ــد خ ــز می توان ني
مشــکل کند.مــزه یــا بــوی طبيعــی غــذا 

ــاوت باشــد. ــرای بيمــار متف ممکــن اســت ب
ــی  ــرژی کاف ــد ان ــاران بای ــود بيم ــن وج ــا ای ب
دریافــت کننــد تــا دچــار کاهــش وزن نشــده و 
رونــد بهبودشــان تســریع گــردد. غــذا خــوردن 
از طــرف دیگــر باعــث می شــود کــه بيمــاران 
احســاس خوبــی داشــته باشــند. برنامــه ریــزی 
غذایــی نيــز بســيار مهــم اســت. درمــان 
ــرای  ــه را ب ــد ممکــن اســت تغذی ســرطان کب
بيمــاران مشــکل کنــد و بــه هميــن دليــل ایــن 
بيمــاران بایــد بــه صــورت مــداوم از نظــر وزن 
ــرل  ــک کنت ــط پزش ــالمت توس ــت س و وضعي

شــوند.
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صنعــت  در  گــذاري  ســرمایه 
ســامت و تجهیــزات پزشــکي 
ــذاري  ــا ســرمایه گ ــد ب   شــما هــم مــي تواني
از  بــاال  درآمــد  کســب  ضمــن  مناســب 

باشــيد.  کارآفرینــان 
 مــا معتقدیــم اگــر یــک ســرمایه گــذار از همــه 
جوانــب ســرمایه گــذاري خــود آگاه باشــد مــي 

توانــد موفــق باشــد. 
ــط  ــذاري غل ــرمایه گ ــک س ــه ی ــور ک  همانط

ــد.  ــد ش ــرمایه خواه ــودي س ــب ناب موج
 شــرکت نيامــش ، طــراح ، ســازنده کارخانجــات 
توليــد تجهيــزات پزشــکی یکبــار مصــرف آماده 
ــرداری و عرضــه کننــده کليــه ماشــين  بهــره ب
ــزات  ــد تجهي ــت تولي ــات در صنع آالت و خدم

پزشــکی مــی باشــد.  
ــاال در  ــت ب ــه بيانگرکيفي ــروزی ک ــی ام کمپان
صنعــت پزشــکی پيشــرفته در کل جهــان اســت 

بــا نــام نيامــش نامگــذاری شــده اســت  
حســينی  جعفــر  محمــد   1362 ســال  از   
شــيرازی کارآفریــن برتــر حــوزه ســالمت ، 
بعنــوان مدیــر ایــن شــرکت، فعاليــت در زمينــه 
بوجــود آوردن کارخانجــات تجهيــزات پزشــکی 

را برعهــده دارد 
ــرداری در  ــره ب ــاده به ــات آم ــاد کارخانج  ایج
ــن  ــتور کار ای ــکی ، در دس ــای پزش ــه ه زمين
ــم و  ــات مه ــه و کارخانج ــرار گرفت ــی ق کمپان
بزرگــی در ليســت مشــتریان ایــن کمپانــی قرار 

دارند 
ــاالی  ــت ب ــل کيفي ــه دلي ــش ب ــرکت نيام  ش
داشــتن  و  خــود  توليــدی  دســتگاههای 
ــز  ــی و جوای ــن الملل ــف بي ــتاندارهای مختل اس
ــر  ــروش اث ــس از ف ــات پ ــه خدم ــدد و ارائ متع
گــذار از یــک شــهرت جهانــی در صنعــت 

ــت.  ــوردار اس ــکی برخ پزش
خدمــات مــا پشــتيبانی کامــل از ابتدائــي تریــن 
ــل  ــه و تحلي ــا تجزی ــراه ب ــروژه هم ــل پ مراح
هــای الزم بــرای جزئيــات پــروژه ميباشــد 
ِ پــس از انتخــاب طــرح و تصميــم گيــری 
کلــی، ســاخت ماشــين االت مربــوط بــه توليــد 
شــروع و نقشــه هــای ســاختمانی مربــوط بــه 

ــردد.  ــه ميگ ــه ارائ کارخان
ــاختمان و  ــای س ــه فعاليته ــض اینک ــه مح  ب
مراحــل توليــد ماشــين االت بــه پایــان رســيد، 
مهندســين و متخصصيــن مــا شــروع بــه نصــب 
ماشــين االت و راه انــدازی خطــوط توليــد 
خواهنــد نمــود . خدمــات پــس از فــروش ایــن 
ــائل  ــکی و مس ــی ِ پزش ــه فن ــرکت درزمين ش
انــدازی  راه  از  پــس  ســالها  تــا  اقتصــادی 

ــود.  ــد ب ــا شــما خواهن ــه ب کارخان
ــده  ــه عه ــما ب ــروژه ش ــل پ ــئوليت کام  مس

ــد. ــی باش ــش م ــرکت نيام ش
جهــت ارتبــاط بيشــتر بــا ایميــل زیــر تمــاس 

حاصــل فرمایيــد متشــکرم.
info@niamsh.com
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www.medniamsh.com

سفر به قزاقستان
کشــورهای  از  یکــی  قزاقســتان  جمهــوری 
ســرزمين  بزرگتریــن  و  مرکــزی  آســيای 
محصــور در خشــکی جهــان اســت کــه از نظــر 
وســعت نهميــن کشــور بــزرگ دنيــا بــه شــمار 
ــن  ــاک ای ــب خ ــه اغل ــی ک ــی رود در حال م
ســرزمين وســيع را زمين هــای اســتپی و نيمــه 
بيابانــی پــر کــرده اســت. پایتخــت قزاقســتان 
شــهر آســتانه اســت. قبــل از آســتانه، آلماتــا یا 
آلماتــی پایتخــت قزاقســتان بــود امــا در ســال 
ــور، پایتخــت  ــه دســتور رئيــس جمه 1998 ب
بــه شــهر آســتانه منتقــل شــد. امــروزه آلماتــا 

ــد. ــتان می  خوانن ــت دوم« قزاقس را »پایتخ
ــه ميليــون هــا ســال  تاریخچــه ایــن کشــور ب
پيــش و انســان هــاي اوليــه بــر مــی گــردد بــه 
طــوری کــه یکــي از قدیمــي تریــن زیســتگاه 
هــاي بشــر در منطقــه تامــگاال ) آلماتــی( 
ــدا شــده و در فهرســت ســازمان فرهنگــی  پي
یونســکو نيــز بــه ثبــت جهانــی رســيده اســت.

پــس از پيوســتن قزاقســتان بــه روســيه، کــه 
ــت  ــيد، وضعي ــول کش ــال ط ــدود 150 س ح
اقتصــادی و سياســی دشــواري در ایــن کشــور 
بــه وجــود آمــد و پــس از انقــالب ســال 1917 
ــه صــورت کمونيســتي  ــت قزاقســتان ب حکوم

اداره شــد.
سوسياليســتی  جمهــوری   1991 ســال  در 
ــتان  ــوری قزاقس ــه جمه ــل ب ــتان تبدی قزاقس
شــد و دولــت اســتقالل ایــن جمهــوری را 
ــت  ــه عضوی ــال 1992 ب ــرد و در س ــالم ک اع
ســازمان ملــل متحــد، ســازمان امنيــت و 

ــد.  ــو در آم ــا و اک ــکاری اروپ هم

اطالعات پایه
جمعيت: 18 ميليون نفر

 مذهب: اسالم، مسيحيت
 درآمد سرانه )دالر(:   13000 

ــرای پروژه هــای  قطعــات یدکــی مــورد نيــاز ب
ــرمایه گذاری  ــای س ــرمایه گذاری و اولویت ه س
ــد شــده  ــا، بر اســاس فهرســت تأیي در بخش ه
توســط دولــت جمهــوری قزاقســتان در مــورخ 
ــوردار  ــماره ی 436  برخ ــه ش ــی  2003 ب 8 م

باشــد.

کمک های دولتی
کمک هــای دولتــی شــامل  زميــن ســاختمان، 
تجهيــزات  تجهيــزات،  و  ماشــين آالت 
د ســتگاه های  و  اندازه گيری هــا  کمپيوتــری، 
کنتــرول و تجهيــزات، وســایل نقليــه، بــه 
تجهيــزات  ســبک،  موتر ســواری  اســتثنای 
اســت. ســرمایه گذاران  صنعتــی و خانگــی 
بــرای دریافــت کمک هــای دولتــی، بایــد 
وزارت  ســرمایه گذاری  کميتــه ی  بــه 
ــوری  ــد جمه ــای جدی ــن  آوری ه ــت و ف صنع
ــا  ــرارداد امض ــرده و ق ــه ک ــتان مراجع قزاقس
ســرمایه گذاری  پروژه هــای  نماینــد. 
بــرای قــرار گرفتــن در ليســت پروژه هــای 
ــد  ــه تولي ــد ب ــتراتژیک، بای ــرمایه گذاری اس س
محصــوالت بــا  ارزش افــزوده ی بــاال بپردازنــد، 
جــزو فعاليت هــای پيشــرو باشــند یــا یکــی از 

ــد: ــل کنن ــر را ح ــایل زی مس
ــه توليــد  1. پروژه هــای ســرمایه گذاری بایــد ب
کاالهــای موجــود در ليســتی از فعاليت هــا 
ــاال  ــوژی ب ــا تکنول ــوالت ب ــد محص ــرای تولي ب

نرخ رشد: %7,5
نرخ تورم: %7,4

ميزان صادرات به ایران: 230 ميليون دالر
ميزان واردات از ایران: 256 ميليون دالر

مهــم تریــن اقــالم صادراتــي بــه ایــران: آهــن، 
اســتيل، ســوختهاي معدنــي، غلــه

مهــم تریــن اقــالم وارداتــي از ایــران: شيشــه، 
ظــروف شيشــه اي، انــواع پســته خنــدان، 

ــوه مي
شــرکاي عمــده تجــاري: ایتاليــا، روســيه، 

فرانســه، چيــن، آلمــان، اوکرایــن
مهــم تریــن منابــع طبيعــي: نفــت و گاز، 
ــروم،  ــز، ک ــن، منگن ــال ســنگ، ســنگ آه ذغ

ســرب، روي، مــس
کشــاورزي:  محصــوالت  مهمتریــن 

زنــده دام  پنبــه،  غالت)گنــدم(، 
مهــم تریــن صنایــع: تراکتــور و ماشــين آالت 
کشــاورزي، موتورهــاي الکتریکــي، مصالــح 

ــاختماني س
در حــال حاضــر چهارصــد شــرکت ثبــت شــده 
ــن  ــي در قزاقســتان وجــود دارد کــه از ای ایران
تعــداد یکصــد و ســی شــرکت فعــال هســتند

ــد  ــش از یکص ــور بي ــن کش ــا در ای ــي ه ایران
ــد ــرده ان ــزاري ک ــرمایه گ ــون دالر س ميلي

از مســایل مــورد توجــه ایرانيــان در تجــارت بــا 
قزاقســتان رفــع مشــکالت روادیــد مــی باشــد 
ــان  ــور جه ــا 54 کش ــتان ب ــه قزاقس ــرا ک چ
قانــون لغــو ویــزا دارد کــه اميــد اســت بــزودي 
ــاز  ــر ني ــود از دیگ ــل ش ــد ح ــکالت روادی مش
ــه  ــوان ب ــا ایــن کشــور مــی ت هــای تجــاری ب
توجــه بــه تعرفــه هــای گمرکــی در صــادرات 
محصــول بــه قزاقســتان و مشــکالت انتقــال ارز 

اشــاره نمــود

اولویت های سرمایه گذاری
ــون ســرمایه گذاری قزاقســتان،  ــه قان مطابــق ب
معافيــت  از   می توانــد  ســرمایه گذار  یــک 
ــزات،  ــرای واردات تجهي ــی ب ــوق گمرگ از حق
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ــت  ــا ليس ــق ب ــد مطاب ــا بای ــد. کااله بپردازن
شــماره 799 مــورخ 18 جــون 2012 کــه 
تصویــب شــده ی دولــت جمهــوری قزاقســتان 

باشــند. می باشــد، 
پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری  ميــزان   .2
ســرمایه گذاری مطابــق بــا ســال مالــی قانــون 
بودجــه ی قزاقســتان نبایــد 5 مليــون بــار 

ــد. ــه  باش ــاب ماهان ــورت حس ــر از ص کمت
ــرمایه گذار  ــی، س ــن ماليات ــه قواني ــه ب ــا توج ب
ــوردار  ــر برخ ــی زی ــای ماليات ــد از مزای می توان

شــود:
– هزینــه ی طراحــی مجموعــه یــا هزینه هــای 
ــن  ــازی ممک ــازی و بازس ــرای نوس ــر ب بيش ت

اســت تــا ســه ســال  کســر شــود.
ــاز  ــرارداد ني ــه ق ــی ب ــای ماليات ــذ مزای – اخ

ــدارد. ن
ــزن  ــاه رای ــران پن ــر ای ــر دکت ــال حاض در ح
ــتان  ــالمي در قزاقس ــوري اس ــي جمه بازرگان
بــوده و مهنــدس اميــر عابدی ریاســت شــورای 
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مشــترک ایــران و قزاقســتان را بــر عهــده دارد

»دکتــر حســن روحانــی، رئیــس 
مهرآبــاد  فــرودگاه  در  جمهــور« 

تشــریح کــرد.
ســفر  سياســی  و  اقتصــادی  دســتاوردهای 

منطقــه ای
در دیــدار بــا مقامــات عالــی رتبــه ســه کشــور 
پيرامــون تســهيل در صــدور ویــزا بــرای رفــت 
ســرمایه گذاران  و  تجــار  راحت تــر  وآمــد 
توســعه  و  روادیــد  لغــو  نيــز  و  مــردم  و 
ــند  ــم 15 س ــو کردی ــی گفت و گ ــط بانک رواب
همــکاری در ســفر رئيــس جمهــوری بــه 
ارمنستان،قزاقســتان و قرقيزســتان امضــا شــد

ــفر  »دکــر  ــکاری در س ــند هم ــای 10 س امض
حســن روحانــی، رئيس جمهور« به »بيشــکک« 

و »آســتانه«
ــه  ــه س ــوری ب ــس جمه ــه ای رئي ــفر منطق س
کشــور ارمنســتان، قزاقســتان و قرقيزســتان به 

ــان رســيد. پای

نیم نگاه
محورهــای اســناد همــکاری ایــران با 

قزاقســتان و قرقیزســتان
ــتان  ــتان و قرقيزس ــوری قزاقس ــران و جمه ای
ــک 5  ــر ی ــود، ه ــبات خ ــعه مناس ــرای توس ب
همــکاری  موافقتنامــه  و  تفاهــم  یادداشــت 
ــی،  ــه دام ــه قرنطين ــد. موافقتنام ــا کردن امض
ــتيرانی  ــه کش ــکاری در زمين ــه هم موافقتنام
ــهيل  ــم تس ــت تفاه ــزر، یادداش ــای خ در دری
یادداشــت  متقابــل،  گردشــگری  ســفرهای 
ــک  ــران و بان ــزی ای ــک مرک ــان بان ــم مي تفاه
ملــی قزاقســتان جهــت حــل و فصــل تجــارت 
دوجانبــه و یادداشــت تفاهــم همــکاری در 
ــند  ــج س ــی پن ــن اجتماع ــه کار و تأمي زمين
همــکاری بــود کــه در حضــور رؤســای جمهــور 

دو کشــور  امضــا شــد.
یادداشــت تفاهــم همــکاری بيــن کميتــه 
دولتــی ارتباطــات و فــن آوری هــای اطالعــات 
ارتباطــات  وزارت  و  قرقيزســتان  جمهــوری 
ــران، یادداشــت تفاهــم همــکاری در زمينــه  ای
جلوگيــری و مبــارزه بــا توليــد، قاچــاق و 
مصــرف غيــر قانونــی مــواد مخــدر، یادداشــت 
تفاهــم همکاری هــای مشــترک در حوزه هــای 
بهداشــتی، پزشــکی، دارو و تجهيــزات پزشــکی 
حــوزه  در  همــکاری  تفاهــم  یادداشــت  و 
اجتماعــی و کار پنــج ســند همــکاری بــود کــه 

ــران و قرقيزســتان امضــا  شــد. ــان  ای مي

ــود  ــه ای خ ــفر منطق ــوری در س ــس جمه رئي
ــه ســه کشــور آســيایی، پــس از ارمنســتان،  ب
ــرد  ــفر ک ــتان س ــت قزاقس ــتانه، پایتخ ــه آس ب
و نيــز در بيشــکک، پایتخــت قرقيزســتان، 

کــرد: قزاقســتان از فعاليــت و همــکاری بخــش 
خصوصــی دو کشــور در بخش هــای گوناگــون 
ماننــد انــرژی، کشــاورزی، نفــت و گاز و معــدن 
اســتقبال و حمایــت می کنــد و در ایــن زمينــه 
مصمــم اســت. وی همچنيــن از حمایــت خــود 
بــرای راه انــدازی پــرواز مســتقيم تهــران- 
ــگری  ــبات گردش ــعه مناس ــرای توس ــتانه ب آس

ــر داد. خب
ــس از  ــز  پ ــورمان ني ــوری کش ــس جمه رئي
امضــای پنــج ســند همــکاری ميــان مقام هــای 
ارشــد دو کشــور، تقویــت خطــوط ریلــی 
و جــاده ای و برقــراری پروازهــای مســتقيم 
توســعه  بــرای  راهــی  را  کشــور  دو  ميــان 
ــرد  ــور برشمــ ــی دو کش ــای ترانزیت ظرفيت ه
و گفــت: در آینــده بيــن آســتانه و تهــران 
ــد و  ــد ش ــرار خواه ــتقيم برق ــرواز مس ــز پ ني
همچنيــن روابــط کشــتيرانی در دریــای خــزر 
بيــن بنــادر قزاقســتان و ایــران در جریــان 
ــه توســعه  ــد ب ــط می توان ــن رواب ــه ای اســت ک
اقتصــادی دو کشــور منجــر شــده و همچنيــن 

ــد. ــد باش ــيار مفي ــه بس ــرای کل منطق ب

ــترش  ــرای گس ــور ب ــن کش ــای ای ــا مقام ه ب
مبــادالت اقتصــادی و سياســی، بحــث و تبــادل 
ــی  ــای روحان ــرات و برنامه ه ــرد. مذاک ــر ک نظ
ــه ای و  ــفر منطق ــن س ــان ای ــکک، پای در بيش
فشــرده بــود، ســفری کــه دســت کم بــا امضــای 
15 ســند و یادداشــت تفاهــم همــکاری ميــان 
ایــران و ایــن کشــورها، بــه پایــان رســيد. ایــن 
اســناد، غيــر از تفاهم هــا و اســنادی اســت کــه 
ــورهای  ــران و کش ــی ای ــش خصوص ــان بخ مي

ســه گانــه امضــا شــد.
آن طــور کــه »دکتــر حســن روحانــی، رئيــس 
جمهــور« پيــش از ســفر در فــرودگاه مهرآبــاد 
ــط اقتصــادی  ــه رواب ــتيابی ب ــرد، دس ــالم ک اع
و  ترجيحــی  تعرفه هــای  بــا  گســترده تر 
ــه  ــو اتحادی ــورهای عض ــا کش ــارت آزاد ب تج
اقتصــادی »اوراســيا«، اصلی تریــن هــدف ایــن 
ــت  ــن، تقوی ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــوده اس ــفر ب س
همکاری هــای بخــش خصوصــی ایــران و ایــن 
ــی  ــی مهندس ــات فن ــه خدم ــور، ارائ ــه کش س
تســهيل  و  ایرانــی  شــرکت های  ســوی  از 
مبــادالت بانکــی، از دیگــر اهدافــی بــود کــه در 
مذاکــرات هيأت هــای عالــی رتبــه ایــران و ایــن 

کشــورها، بــر آنهــا توافــق شــد.
)حمایــت »نظربایــف  و روحانــی« از برقــراری 

پــرواز مســتقيم  تهــران- آســتانه(
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهــوری، حجت االســالم حســن روحانــی 
ــران  ــه ای ــی رتب ــای عال ــرات هيأت ه در مذاک
اجــالس  آخریــن  گفــت:  قزاقســتان،  و 
کميســيون مشــترک دو کشــور در تهــران 
توانســته قدم هــای مثبــت بزرگــی در راســتای 
ــن  ــا بي ــی م ــبات ف ــت مناس ــعه و تقوی توس
ــهيالت در  ــا تس ــد ب ــير بای ــن مس ــردارد و ای ب
همکاری هــای  تجــاری،  مناســبات  حــوزه 
ــد. رئيــس  ــه یاب ــد ادام بانکــی و صــدور روادی
عالقه منــدی  بــه  اشــاره  بــا  جمهــوری 
ــرای  ــران ب ــی ای ــش خصوص ــرکت های بخ ش
انــرژی،  مختلــف  زمينه هــای  در  حضــور 
فنــی-  خدمــات  و  راه ســازی  کشــاورزی، 
ویزاهــای  ارائــه  قزاقســتان،  در  مهندســی 
گروهــی در اوليــن گام بــرای گردشــگران و 
ــرای تجــار را کمــک بســيار بزرگــی  ــزودی ب ب
بــه تحــرک در روابــط دو کشــور عنــوان کــرد. 
ــور  ــرد: دو کش ــار ک ــن اظه ــی همچني روحان
توافــق کردنــد کــه بــزودی و در جلســه ای 
مشــترک بــا حضــور مســئوالن بانک هــای 
مرکــزی دو کشــور، دور جدیــدی از روابــط 
ــریع تر  ــاح س ــه افتت ــور، از جمل ــی دو کش بانک
شــعب و آغــاز مبــادالت گســترده بانکــی آغــاز 
ــز در  ــتان ني ــوری قزاقس ــس جمه ــود. رئي ش
ایــن نشســت، ایــران را مهم تریــن کشــور 
ــالم  ــان اس ــتان در جه ــرای قزاقس ــت ب دوس
برشــمرد. »نورســلطان نظربایــف« بــا اشــاره به 
اجــرای اســناد و موافقتنامه هــای امضــا شــده 
از ســوی مســئوالن دو کشــور، خاطرنشــان 
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نــاب  ایــده  مشــاورین  شــرکت 
مشــاور  شــرکت  یــک  بعنــوان  ویــژن، 
بــا ســابقه طوالنــی در توســعه مدیریــت و 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــاوری، و ب ــازی فن ــاری س تج
حــوزه ســالمت و فناوریهــای دارویــی، بــه 
ارائــه مجموعــه ای از خدماتــی مــورد نيــاز در 
ــان  ــن مي ــه در ای ــردازد ک ــت می پ ــن صنع ای

می تــوان بــه مــوارد زیــل اشــاره کــرد:
•  تدویــن مدل هــای کســب و کار و طــرح 

ــتراتژیک اس
•  مدیریــت، پيــاده ســازی و نظــارت پــر+وژه 

ها 
•  آناليز و مدیریت ریسک شرکت و پروژه 
•  بررسی و عارضه یابی پروسه های جاری

ــی،  ــنجی فن ــکان س ــن ام ــوزش و تدوی •  آم
ــادی ــی و اقتص مال

•  پشــتيبانی مســتمر و خدمــات پــس از 
   22



شــرکت مشــاورین ایــده نــاب ویژن، 
بعنــوان یــک شــرکت مشــاور بــا ســابقه 
طوالنــی در توســعه مدیریــت و تجــاری ســازی 
فنــاوری، و بــا تمرکــز بــر حــوزه ســالمت 
و فناوریهــای دارویــی، بــه ارائــه مجموعــه 
ــت  ــن صنع ــاز در ای ــورد ني ــی م ای از خدمات
ــه  ــوان ب ــان می ت ــن مي ــه در ای ــردازد ک می پ

ــرد: ــاره ک ــل اش ــوارد زی م
•  تدویــن مدل هــای کســب و کار و طــرح 

ــتراتژیک اس
•  مدیریــت، پيــاده ســازی و نظــارت پــر+وژه 

ها 
•  آناليز و مدیریت ریسک شرکت و پروژه 
•  بررسی و عارضه یابی پروسه های جاری

ــی،  ــنجی فن ــکان س ــن ام ــوزش و تدوی •  آم
ــادی ــی و اقتص مال

•  پشــتيبانی مســتمر و خدمــات پــس از 
فــروش

بخش آموزش:
بخــش  در  نــاب  ایــده  مشــاورین  شــرکت 
آمــوزش و توانمندســازی و تربيــت کارشــناس 
ــوزه  ــامل ح ــه ش ــت دارد ک ــز فعالي ــره، ني خب

ــد: ــل می باش ــای ذی ه
•  توسعه کسب و کار، 

•  تهيه طرح امکانسجی 
•  مدیریت ساختمند شرکت 

•  تحقيق، توسعه و تجاری سازی فناوری 
•  قانــون تجــاری و آشــنایی مالــی بــرای 

مدیــران غيرمالــی 
همکاری های بين المللی:

1.  اخذ نمایندگی از ادتک استراليا فروش
بخش آموزش:

بخــش  در  نــاب  ایــده  مشــاورین  شــرکت 
آمــوزش و توانمندســازی و تربيــت کارشــناس 
ــوزه  ــامل ح ــه ش ــت دارد ک ــز فعالي ــره، ني خب

ــد: ــل می باش ــای ذی ه
•  توسعه کسب و کار، 

•  تهيه طرح امکانسجی 
•  مدیریت ساختمند شرکت 

•  تحقيق، توسعه و تجاری سازی فناوری 
•  قانــون تجــاری و آشــنایی مالــی بــرای 

مدیــران غيرمالــی 
همکاری های بين المللی:

اســتراليا  ادتــک  از  نمایندگــی  اخــذ    .1
ــری از فناوری هــای  ــرای بهره گي )AddTec( ب
ــژه  ــی بوی ــن در توســعه ملکول هــای داروی نوی

ــاوری ــت فن زیس
ــان  ــرکت CFH آلم ــی از ش ــذ نمایندگ 2.  اخ
ــرای مميــزی آمــوزش، مشــاوره و همــکاری  ب
 CE، HACCP، در مســتند ســازی مبتنــی بــر

GMP
3.  اخــذ نمایندگــی بــرای انتقــال دانــش 
فنــی و فنــاوری ده هــا محصــول بــا ارزش 
ــک  ــيميایی، بيوت ــی ش ــای داروی در فراورده ه
و فناوری هــای ليپوزومــال و ســامانه هــای 

ــال  ــت انتق ــوی قابلي ــری معن ــای فک دارایی ه
ــت. ــد داش خواه

تســهيالت اســتقرار، رشــد و تعالــی تــا مرحلــه 
بلــوغ و رواج کســب و کار و درآمدزایــی از 
ــن شــرکت در  ــه ای ــی اســت ک ــه خدمات جمل
ــرار  ــود ق ــب و کار خ ــای کس ــار واحده اختي

ــد داد. خواه
شــرکت مشــاورین ایــده نــاب ویــژن، بــا 
ــا تحليــل  ــر ســوابق مدیریتــی خــود، ب ــکا ب ات
فرآیندهــای اجرایــی و احصــای نيازهــا، و 
ــد  ــی توان ــب، م ــای مخاط ــرکت ه ــل ش تمای
سيســتمی،  پيشــنهادات  ارائــه  طریــق  از 
مشــاوره در امــور مدیریــت و توســعه فعاليتهــا 
و مشــارکت در توســعه ســازمانی و بــازار، 

ــد.  ــی نمای همراه

ــی ــی و آمریکای ــاء اروپای ــا منش ــانی ب دارورس
ــاورین  ــرکت مش ــا ش ــکاری ب ــازی هم مدلس

ــژن ــاب وی ــده ن ای
گام نخســت همــکاری بــا مشــاورین ایــده نــاب 
ــب و  ــتراتژیک کس ــد اس ــکيل واح ــژن، تش وی
کار )SBU( می باشــد. هــر SBU، یــک واحــد 
کامــال مســتقل از نظــر مالــی بــوده و در قالــب 
ــرکت  ــن ش ــی مابي ــاری ف ــرارداد تج ــک ق ی
ــم واحــد اســتراتژیک کســب  ــاب و تي ــده ن ای

و کار می باشــد.
ــتژیک  ــای اس ــا واحده ــاری ب ــل تج در تعام
ــک  ــوی ی ــت معن ــت مالکي ــب و کار رعای کس
ــا  ــه ایده ه ــوده و هم ــر ب ــاب ناپذی اصــل اجتن
ــق  ــرداز تعل ــده پ ــد ای ــه واح ــتاوردها، ب و دس
ــل  ــد از اســتقالل و تبدی ــد داشــت و بع خواه
واحــد بــه یــک شــرکت مســتقل، همــه 
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شــرکت نیامــش حامــی محیــط 
زیســت و گــوزن زرد ایرانـــــی

گــوزن زرد ایرانــی، یکــی ازســه گــوزن درایران 
ــراض آن  ــری از انق ــرای جلوگي ــه ب ــت ک اس
ــه  ــه ای ک ــت؛ گون ــده اس ــياری ش ــالش بس ت
ــده ˓  ــرض ش ــت منق ــروزدر طبيع ــه ام اگرچ
ــد نســل  ــالش چن ــا ت ــادی از آنها˓ب اماتعدادزی
از کارشناســان در شــرایط اســارت تکثيرشــده 

ــد. و آمــاده رهــا ســازی ان
وقتی والی فارس به اشتباه افتاد

در دهــه 1330 کمترکســی فکرمــی کــرد کــه 
ــت .  ــده اس ــرض نش ــی منق ــوزن زرد ایران گ
ســال هــا بودکــه دیگــر اثــری از ایــن گــوزن 
دیــده نشــده بــود و همــه تصــور مــی کردنــد 
ــران  ــه درای ــرای هميش ــير ب ــوزن زرد وش گ
منقــرض شــده اند.آخریــن گــزارش مســتند از 
گــوزن زرد ایرانــی˓ مربــوط بــه مســعود ميــزرا 
)ظــل الســلطان ( والــی اصفهــان در دوره 
ــکارچی  ــه ش ــود. اوک ــاه قاجارب ــن ش ناصرالدی
از شــکار دو  ˓در خاطراتــش  بــود  ماهــری 
)مــرال( درلرســتان نوشــته بــود ؛ مــرال هایــی 

ــب داشــتند. ــه شــاخی عجي ــه ک ــزرگ جث ب
امــروزه دانشــمندان دریافتــه انــد کــه در ایران 

دنيــا رفــت و جانــور مــاده  از گــوزن هــای زرد 
اروپایــی نــر صاحــب فرزنــد شــد.

بعــد هــا تعدادزیــادی از ایــن گــوزن هــا زرد دو 
رگــه  دوبــاره بــه ایــران منتقــل شــده  وبــه باغ 
وحــش هــای دیگــری هــم فروختــه شــدند؛ اما 
ــدا  ــی ˓ ج ــالط ژنتيک ــری ازاخت ــرای جلوگي ب
ارز گــوزن هــا  زرد بــا نــژاد خالــص نگهــداری 
ميشــوند.با ایــن حــال ایــن پایــان گــوزن زرد 

در ایــران نبــود.
کانون شکار ایران دست به کار می شود

یــا شــروع دهــه   1340   کانــون شــکار 
ــوی  ــت و ج ــه جس ــد ب ــدد برآم ــران درص ای
ــون  ــن کان گــوزن زرد در خوزســتان بپردازد.ای
ــه همراهــی گــروه  یکــی از اعضــای خــود را ب
ــه  ــروه ˓ شــش هفت ــرد .گ ــازم خوزســتان ک ع
ــای  ــه زاره ــبانه در بيش ــورت ش ــه ص ــام ب تم
ــه   ــای دز و کرخ ــه ه ــيه رودخان ــوه حاش ابن
بــه جســت وجــو  ودام گــذاری پرداختنــد تــا 
باالخــره در فروردیــن   1342   موفــق شــدند 
ــه  ــر و س ــک ن ــامل ی ــوزن ˓ ش ــروه گ ــک گ ی
مــاده  را بياینــد و بعــد از زنــده گيــری˓ ســریعا 
بــه منطقــه ای در نزدیکــی شــهر ســاری 
منتقــل کنند.کانــون شــکار ایــران ازچندوقــت 
قبــل از آن ˓ منطقــه ای  55   هکتــاری را 
ــرده  ــدازی ک ــوزن زرد راه ان ــر گ ــرای ثکثي ب

ســه گونــه گــوزن زندگــی ميکنند:گــوزن 
هــای قرمزیــا مــرال کــه در بحــش هــای 
البــرز  شــمالی کشــور و رشــته کوههــای 
ــيار  ــه بس ــه جث ــوکا( ک ــد )ش ــی ميکن زندگ
ــوری  ــای مينيات ــوزن ه ــه گ ــی دارد وب کوچک
ــای  ــگل ه مشهوراســت و زیســتگاهش در جن
شــمال اســت و گــوزن زرد ایرانــی کــه بومــی 
ــا  ــن ب ــت و بنابرای ــران اس ــی ای ــوب غرب جن
توجــه بــه یافتــه هــای علمــی امروز˓حيواناتــی 
کــه ظــل الســلطان  شــکار کــرده بــود ˓گــوزن 
زرد ایرانــی بــوده انــد ؛ امــا وی تصــور ميکــرده 

ــه اســت . ــرال رفت ــکال م ــه ش ــه ب ک
ــاره  ــر کســی درب ــزارش ˓ دیگ ــن گ ــس از ای پ
ــری  ــوب لرســتان خب گــوزن خوزســتان و جن
ــا انکــه در ســال    1334یــک گــروه  ــداد  ت ن
آلمانــی متوجــه شــدند کــه هنــوز تعــداد 
ــی  ــت  باق ــا  زرد در طبيع ــوزن ه ــی از گ کم
مانــده انــد . سرپرســت ایــن گــروه فــردی بــه 
نــام ) فــون اپــل ( بــود کــه ســعی داشــت  تــا 
حــد اقــل  یــک جفــت ازایــن حيــوان را زنــده 
گيــری  کنــدو بــرای تکثيــر بــه آلمــان ببــرد 
.در نهایــت او و گروهــش در ســـــــال1337

موفــق شــدندیک نــر ویــک مــاده را از طبيعــت 
ــان  ــل در الم ــش اپ ــاغ وح ــه ب ــتان ب خوزس
ــی زود از  ــر خيل ــوان ن ــا حي ــد؛ ام منتقــل کنن
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بــود کــه نــام ایــن منطقه)دشــت نــاز( بــود.آن 
گــروه دیگــر دســت  بــه کار شــدند ودر اســفند 
ــوزن  ــت  گ ــک جف ــدند ی ــق ش 1343    موف
ــاز   دیگــر را زنــده گيــری کننــد وبــه دشــت ن
بفرســتند .همــه چيــز بــرای آغــاز یــک پــروژه 
احيــای گونــه در معــرض انقــراض گــوزن زرد 

ــود . ــا شــده ب ــی مهي ایران
مشکلی به نام تنوع ژنتیکی 

گــوزن هایــی کــه بــه دشــت نازمنتقــل شــده 
ــی شــد  ــه م بودند˓هرســال برتعدادشــان اضاف
امــا یــک مشــگل بــزرگ وجــود داشــت.تمامی 
گــوزن هــا حامــل ژن هــای آن شــش گــوزن   
اول بودنــد ! در علــم مدیریــت حيــات وحــش 
˓تنــوع ژنتيکــی حيوانــات اهميــت بســيار 
بيشــتری نســبت بــه تعدادافــراد آن گونــه دارد 
ــد  ــر بگيری ــتگاه را در نظ ــر دو زیس ــال اگ . مث
کــه در اولــی 10 گــوزن زندگــی ميکننــد کــه 
ــا دیگــری  ــا از نظرژنتيکــی ب ــک ازآنه ــچ ی هي
ــر 100  ــتگاه دیگ ــت  و در زیس ــان نيس یکس
گــوزن زندگــی ميکنندکــه همــه از یــک 
جفــت گــوزن بــه وجــود آمــده انــد و ژن هــای 
آنهــا شــبيه  بــه ژن آن دو گــوزن  اولــی اســت 
ــبت  ــتری نس ــت بيش ــی ˓ اهمي ــتگاه اول .زیس
بــه دومــی دارد .چــون در زیســتگاه اول مــا بــا 
10 ژن مختلــف روبــه رویيــم امــا در زیســتگاه 

ــن هشــدار  رامــی دهــد  کــه حفاظــت  ــا ای م
از طبيعــت ، بســيار کــم هزینــه تــر از ترميــم 
شــيرایرانی   مشــاهده   فرصــت   . اســت  آن 
وببــر هيرکانــی در زیســتگاههای ایــران، بــرای 
هميشــه  از دســت مــا رفــت امــا بــرای  گونــه 

هــای  دیگــر هنوزفرصــت داریــم.
 

ــت  ــم . اهمي ــاوت داری ــط دو ژن متف دوم ˓فق
تنــوع ژنتيکــی در انجاســت کــه افــراد هرگونــه 
ــی  ــات متفاوت ــاوت خصوصي ــای متف ــا ژن ه ب
ــث  ــاوت ˓باع ــن تف ــت  و همي ــد داش خواهن

بقــای آنهــا مــی شــود .
ــل  ــا ˓ راه ح ــتگاه ه ــی در زیس جابجای

ــی ــگل ژنتیک مش
گــوزن هــای دشــت نازهــم فقــط حامل شــش 
ــه  ــد و ایــن مســئله آنهــارا ب ژن مختلــف بودن
شــدت آســيب پذیــر ميکــرد .بــرای رفــع ایــن 
مشــگل کارشناســان تصميــم گرفتندتــا گــوزن 
ــل  ــف منتق ــای مختل ــتگاه  ه ــه زیس ــارا ب ه
کننــد  تــا احتمــاال  پــس از چنــد نســل 
˓برخــی خصوصيــات ژنتيکــی گــو زن هــا 
ــی مختصــر بایکدیگــر پيــدا کنــد  تفــاوت های
. البتــه ایــن تفــاو ت هــا چنــدان زیــاد نيســت  
امــا چــاره ای دیگــر جــز ایــن کارنيســت  !زیــرا 
تفــاوت هــای ژنتيکــی  حاصــل صدهــا و بلکــه 
هــزاران ســال زمــان اســت وبــه ســرعت  نمــی 

ــه وجــود آورد . ــوان ایــن تغييــرات را ب ت
بــه هميــن دليــل ˓ از ســال 1356    تــا 
ــت  ــوزن از دش ــداد 127 گ ــال  1367   تع س
ــای  ــره ه ــد  جزی ــه زیســتگاههایی مانن ــاز ب ن
اشــک وکبــودان  در دریاچــه اروميــه ˓جزیــره 
هــای کيــش والوان در خليــج فــارس ˓مناطــق 
محصــور پناهــگاه  حيــات وحــش  کرخــه در 
خوزســتان ˓ ميانکتــل در فــارس˓ زرد  الن در 
کرمانشــاه و بــاغ شــادی در یــزد منتقل شــدند. 
ــرورش  ــر وپ ــن مناطــق تکثي ــا در ای گــوزن ه
یافتنــد وتعــداد از آنهــا نيــز بــا هــدف افزایــش 
غنــای  ژنتيکــی بيــن ایــن زیســتگاه هــا جابــه 

جــا شــدند.
زیستگاه: مهم ترین نیاز گوزن ها

زرد  700گــوزن   حــدود  حاضــر  درحــال 
ودر  مختلــف  زیســتگاههای  در  ایرانــی 
ــوز   ــا هن ــی ميکنندام ــارت زندگ ــرایط  اس ش
هيــچ ازآنهــا در طبعــت رهــا نشــده انــد 
.گســترش شــهرها وروســتاها  وفعاليــت هــای 
انســانی  ماننــد کشــاورزی،مراکز صنعتــی 
ومعدنــی ،شــکار غيرمجازوعبــور  جــاده هــای 
دسترســی  از دل زیســتگاه  هــا باعــث شــده  
ــوزن  ــی  گ ــای طبع ــت زیســتگاه  ه ــا کيفي ت
زرد ایرانــی  بــه شــدت کاهــش یابــد .ازچنــد 
ســال  قبــل  ســازمان حفاظــت  محيــط زیســا  
درصــدد افزایــش  امنيــت ایــن زیســتگاه هــا 
ــن  ــددی در ای ــات متع ــده اســت  ومطالع برام
ــن  ــوز  ای ــا هن ــه انجــام شــده اســت  ام زمين
ســازمان در بــاره  زمــان رهاســازی گــوزن هــا  

ــت. ــرده اس ــر نک ــی رامنتش اطالعات
گــوزن زرد ایرانــی یکــی از نمونــه هــای مهــم  
گونــه هــای حيــات وحــش شــدیدا در معــرض 
خطراســت.گونه ای کــه باتــالش 50 ســاله 
حفــظ شــد امــا هنــوز کســی نمــی دانــد  کــه 
چــه سرنوشــتی در انتظــار آن اســت.تالش هــا 
وهزینــه هــای زیــاد نگــه داری ایــن گونــه بــه 
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طراحی محصول
 )Industrial Design( طراحــی صنعتــی
دارای زیــر مجموعــه هایــی همچــون طراحــی 
ــاده  ــوق الع ــوده کــه از اهميــت ف محصــول ب
ای در ارائــه محصــول و جــذب بــازار مصــرف 
طراحــی  واقــع   در  ميباشــد  جهــان  در 
محصــول علــم طراحــی ایجــاد و شــکل دهــی 
محصــول خاصــی بــوده کــه تمــام یــا بخشــی 

ــد. ــر آورده نمایي ــتری را ب ــات مش از توقع
ــک  ــرای ی ــب ب ــکل مناس ــک ش ــاد ی در ایج
ــائل  ــه مس ــه ب ــراح در صورتيک ــول ط محص
زیــر توجــه نمایيــد مــی تــوان گفــت طراحــی 
محصــول بــا موفقيــت انجــام پذیرفتــه اســت.
ــد  ــه فرآین ــل ب 1 – شــناخت و آشــنایی کام
هــای توليــد قطعــات صنعتــی و روش هــای 

نویــن توليــد 
2 – آشــنای بــا علــم اســتاتيک – دیناميــک 
– مقاومــت مصالــح در جهــت ارتقــاء کيفيــت 

ل محصو
3 – آشــنایی بــه علــم ارگونومــی - رنــگ – 

بافــت – صــدا و شــکل ظاهــری محصــول
ــان در  ــی و اطمين ــکات ایمن ــت ن 4 – رعای

ــول ــرف محص مص
5 – رعایــت اســتاندارد هــای ملــی و جهانــی 

در ســاخت و توليــد محصــول 
6 – توجــه بــه علــوم زیســت محيطــی و 

روش هــای بازیافــت محصــول
7 – کارکــرد مناســب محصــول متناســب بــا 

نيــاز مشــتری
8 – الهــام از طبيعــت و مظاهــر طبيعــی در 

ابــداع شــکل محصــول
رضایــت  جلــب  و  ظاهــری  زیبایــی   –  9

انتخــاب  در  مشــتری 
خریــد  از  مشــتری  توقعــات  رفــع   –  10

ل محصــو
11 – صرفــه اقتصــادی بــا اســتفاده از مــواد و 
روش هــای توليــد متناســب بــا نــوع محصول

12 – توجــه بــه شــکل نهایــی بســته بنــدی 
محصــول در جهــت رعایــت یــک بســته 

ــول ــان محص ــت هم ــب جه مناس
و  آمریــکا  در  کاال  کننــدگان  بيشــترتوليد 

ــادی از موضوعــات  ــا بخــش زی ــا کليــه و ی اروپ
ــی  ــاظ م ــود لح ــای خ ــی ه ــاال را در طراح ب
ــران  ــه در ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای کنن
بدليــل عــدم ارتبــاط صحيــح بخــش دانشــگاه 
بــا صنعــت ایــن زنجيــره برقــرار نيســت چراکــه 
صنعتگــر بــه مقولــه طراحــی صنعتــی بــه دیــده 
یــک واحــد هزینــه بــر نــگاه مــی کنــد و 
ــد  ــز فکــر مــی کنن کارشناســان دانشــگاهی ني
در اوليــن قدمهــا مــی تواننــد درآمــد خوبــی از 

ایــن رشــته بدســت آورنــد. 
ــرای  ــدم اج ــل ع ــی از قبي ــه موضوعات ــه ب البت
سيســتم کپــی رایــت و روش نادرســت تربيــت 
ــه  ــگاه و  ب ــاال در دانش ــات ب ــجوبان، توقع دانش
روز نبــودن اطالعــات تعــدادی ازاســتادان ایــن 

ــوان اشــاره نمــود. رشــته مــی ت
ــی  ــم طراح ــوص عل ــي و بخص ــي صنعت طراح
محصــول در کشــور بــه عنــوان حلقــه مفقــوده 
در زنجيــره صنایــع کشــور اســت که اميد اســت 
بــا همدلــي و ایجــاد ارتبــاط بــا مدیــران صنایــع 
و صاحبــان صنعــت ایــن ارتبــاط و حلقــه 
بــه صــورت گســترده تشــکيل شــود؛ چــرا کــه 
ــی  ــي را در طرح ــود حرکت ــه خ ــر بنوب ــن ام ای
ــد آورد  ــد خواه ــروز پدی ــران ام ــول در ای محص
ــی  ــای صنعت ــت ه ــاز صنع ــع ني ــن رف ــا ضم ت

ــالن  ــرق التحصي ــتغال ف ــت اش ــبابی جه اس
ــا را فراهــم ســازد. ــن رشــته ه ای

عــراق، افغانســتان، امــارات، ترکمنســتان، 
هــدف  بازارهــاي  ازبکســتان  و  ارمنســتان 
صادراتــي ایــران هســتند. کــه بــا کمــی 
توجــه بــه طراحــی محصــول درســتيابی 
ــک دور از  ــده نزدی ــا در آین ــازار ه ــن ب ــه ای ب

انتظــار نيســت.
ــی  ــش توانای ــث افزای ــی اول باع ــگ جهان جن
توليــد صنعتــی در امریــکا پــس از ســال 
ــی  ــول مصرف ــه غ ــکا ب ــد و امری 1918 گردی

ــود. ــده ب ــل ش تبدی
ــرمایه  ــای س ــر مبن ــوه ب ــد انب ــد تولي ــا رش ب
تالشــی  صنعتــی،  عظيــم  هــای  گــذاری 
مــداوم بــه منظــور یافتــن راهــی بــرای کاهش 
هزینــه هــا و افزایــش فــروش محصــوالت در 

ــن کشــور انجــام شــد. ای
اســتاندارد کــردن و بهينــه ســازی، روشــهای 
توليــدی را بهبــود بخشــيده و اســتفاده از مواد 
ــول  ــه محص ــادی هزین ــدازه زی ــا ان ــد ت جدی
تمــام شــده را کاهــش مــی داد، حــال آنکــه 
توجــه بــه شــکل ظاهــری و زیبایــی محصــول 
ــش  ــم در افزای ــی مه ــدازه عامل ــان ان ــه هم ب
فــروش بــه شــمار مــی رفــت. چــرا کــه 
ــا رشــد تبليغــات، بيشــتر مشــتریان  همــراه ب
بــه شــکل محصــول نيــز توجــه مــی کردنــد. 
ــش از  ــن بخ ــد ای ــت رش ــا در جه ــالش م ت
ــه  ــاال در ارای ــره وری ب ــه به ــد ب ــی توان کار م
ــد. ــک کن ــر کم ــی بهت ــازار یاب ــول و ب محص
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طراحي و ساخت کلین روم
طراحــي و ســاخت کليــن روم پزشــکي یکــي 

از فعایتهــاي شــرکت نيامــش مــي باشــد.
ــن روم از  ــک کلي ــي ی ــاي داخل ــي فض طراح
اهميــت باالیــي برخــوردار اســت . حــال آنکــه 
شــاید ســاخت کليــن روم هــاي مختلــف 
ــه اصــول اوليــه  ــدون توجــه ب هســتيم کــه ب

ســاخته شــده انــد. 
بایــد توجــه نمــود کــه کار طراحــي و اجــراي 
یــک کليــن روم از اهميــت زیــادي برخــوردار 
ــي  ــوع طراح ــه موض ــد ک ــر چن ــت . ه اس
توجــه  مــورد  کمتــر  روم  کليــن  فضــاي 
ــت  ــش از اهمي ــن بخ ــا ای ــت ام ــا اس کارفرم

ــاده برخــوردار اســت. ــوق الع ف
مــواردي کــه طراحــي کليــن روم مدنظــر یک 

طــراح اســت عبارتنــد از:
رعایت اصول استانداردي طراحي و اجرا

کالس محصول توليدي
نوع محصول توليدي

فرآیند توليد محصول
ــاخت  ــت س ــف جه ــر مختل ــه عناص ــه ب توج

ــن روم کلي
بررسي محل دقيق ورود و خروج هوا

تعيين مسيرهاي جریان هوا
تعيين آلودگي مختلف در فرایند توليد

تعيين جریان حرکت مواد اوليه 
تعييــن جریــان حرکــت مــواد اوليــه تــا 

ل محصــو
توجه به جریان حرکت انساني

توجــه بــه کــم کــردن فراینــد حرکتــي 
انســان و  محصــول 

بررسي تعداد ورود و خروج پرسنل
بهــره وري بــاال در بــکار گيــري فضا متناســب 

ــا توليد ب
بررسي نو کافي و مناسب در محيط 

ــعابات  ــري انش ــق قرارگي ــل دقي ــن مح تعيي
ــره  ــار وغي ــرق ،بخ ــاد ،آب ،ب ب
شرایط زیست محيطي محصول

کنترل آلوگي صوتي
کنترل آلودگي هاي دستگاهي

ــاز و بســته شــدن  ــات ب ــزان دفع ــرل مي کنت
ــاعت ــر س ــا در ه دربه

تعيين ميزان دقيق شستشوي هوا
بررسي ميزان فشار مثبت مورد نياز 
اطمينان در کنترل پارتيکل محيطي

ــر  ــس ، ایرالک ــس باک ــب از پ ــتفاده مناس اس
ــره و غي

رعایت اصول ایمني و اضطرار
رعایت اصول بهداشت محيط کار
رعایت اصول و قوانين منطقه اي 
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پزشــکي  تجهیــزات  نمایشــگاه 
ــو  ــهر باک ــان در ش ــور آذربایج کش
ــهریورماه  ــي ٣١ ش ــخ ٢٩ ال از تاری

ــد. ــزار ش برگ
کشــور آذربایجــان بعنــوان یکــي از کشــورهاي 
مهــم آســيایه ميانه امســال برگــزار کننــده دو 
نمایشــگاه هــم زمــان در فضــاي نمایشــگاهي 
شــهر باکــو بــود نمایشــگاه »ایــران پــروژه » و 
نمایشــگاه تجهيــزات پزشــکي باکــو در فضــاي 

نمایشــگاهي زیبــا خودنمایــي ميکــرد
ایــن دو نمایشــگاه در کنــار هــم پذیــراي 
بازرگانانــي از کشــور هــاي مختلــف بخصــوص 
ــد ــيه بودن ــاز و روس ــوزه قفق ــاي ح کشــور ه
کشــور  در  بالفعــل  و  بالقــوه  امکانــات 
آذربایجــان از جملــه هزینــه توليــد مناســب ، 
هزینــه انــرژي معقــول بــراي بخــش صنعــت ، 
تعهــد کارگــر بــراي کمــک بــه توليــد ، کمــک 
هــاي دولــت در جهــت صــادرات وغيــره باعث 
ایــن گردیــده کــه هرســاله رشــد اقتصــادي در 
آذربایجــان بخصــوص در بخــش صنعــت و 
بخصــوص در زمــان بــاال بــودن قيمــت نفــت 

ــاال رود. ب
ــته  ــته توانس ــال گذش ــي ده س ــان ط آذربایج
ســطح رفــاه اجتماعــي را تغييــر دهــد و 
ــور  ــا کش ــود ب ــاري خ ــات تج ــطح ارتباط س

ــد ــود بخش ــه را بهب ــاي منطق ه
ــران  ــه ســفر رئيــس  جمهــوری ای ــا توجــه ب ب
بــه آذربایجــان و تحکيــم روابــط سياســی 
شــمالی،  همســایه  ایــن  بــا  اقتصــادی  و 
ــز  ــروژه در مرک ــران پ ــگاه ای ــزاری نمایش برگ
ــرای  اکســپو ســنتر باکــو فرصــت مغتنمــی ب
ــا  ــا فرصته ــود ت ــران ب ــی ای ــش خصوص بخ
را  آذربایجــان  در  حضــور  ظرفيتهــای  و 
ــن  ــه ای ــادرات ب ــرای ص ــد و ب ــایی کن شناس
کشــور برنامه ریــزی بلندمــدت داشــته باشــد.

ــروژه بيزینــس  ــران پ در حاشــيه نمایشــگاه ای
ــت  ــا محوری ــز ب ــان ني ــران و آذربایج ــروم ای ف
ــت، گاز، پتروشــيمی و ســاختمان، صنعــت  نف
ــودرو،  ــت خ ــذا، صنع ــت غ ــرق و آب، صنع ب
تجهيــزات  کشــاورزی،  صنعــت  بانکــداری، 
ــگری،  ــی، گردش ــل ریل ــل و نق ــکی، حم پزش
ــره در  ــی و صنعــت بيمــه و غي توریســم درمان
محــل هتــل هيلتــون باکــو برگــزار گردیــد تــا 
ــار و  ــان تج ــادالت مي ــراودات و مب ــکان م ام
ــان ایــران و آذربایجــان بيــش از پيــش  بازرگان

ــود. ــم ش فراه
ــور  ــن کش ــون دوازدهمي ــم اکن ــان ه آذربایج
ــران  ــی ای ــوالت صادرات ــده محص دریافت کنن
اســت موضوعــی کــه پيشــتر ســابقه نداشــت.

ــران  ــه نخســت ســال 1395، ای ــار ماه در چه
ــان  ــه آذربایج ــادرات ب ــون دالر ص 178 ميلي
داشــته اســت در حالــی کــه در طــول 12 مــاه 
ــادرات  ــون دالر ص ــال، در کل 232 ميلي پارس
ــت  ــه ثب ــران ب ــوی ای ــور از س ــن کش ــه ای ب

رســيد.

آذربایجــان بيــش از 9,7 ميليــون نفــر جمعيــت 
دارد و در طــی ســال 2015، 10,5 ميليــارد دالر 
ــته  ــان داش ــف جه ــورهای مختل واردات از کش
ــران فرصت هــای  اســت کــه نشــان می دهــد ای
ــور  ــن کش ــازار ای ــن ب ــرای گرفت ــماری ب بی ش

دارد.
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نمایشــگاه فرصــت هــای ســرمایه 
گــزاری در کیــش برگــزار شــد.

معرفــی  المللــی  بيــن  نمایشــگاه  هشــتمين 
فرصــت هــای ســرمایه گــذاری  کشــور و ســومين 
ــه و  ــک، بيم ــورس، بان ــی ب ــن الملل ــگاه بي نمایش
ــال  ــاه س ــی 13 آبانم ــازی از 10 ال ــی س خصوص
ــره کيــش برگــزار شــد. هــدف از  جــاری در جزی
ــی  ــی، معرف ــن الملل ــن نمایشــگاه بي ــزاری ای برگ
قابليــت هــای نهادهــای مالــی داخلــی و خارجــی، 
ــرمایه،  ــازار س ــتاوردهای ب ــا و دس ــدی ه توانمن
پــول و بيمــه کشــور، ارائــه خدمــات نویــن 
ــرای  ــا ب ــت ه ــش ظرفي ــه ای، افزای ــی و بيم بانک
رقابــت بــازار پــول و ســرمایه کشــور بــا بازارهــای 
مشــابه منطقــه  و معرفــی فرصــت هــای ســرمایه 
گــذاری بــود.  همچنيــن جلــب مشــارکت بخــش 
خصوصــی و ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی، 
ارائــه جدیــد تریــن الگوهــای تاميــن مالــی بــرای 
طــرح هــای ســرمایه گــذاری و تبــادل اطالعــات 
فنــی و تجــاری بيــن ســرمایه گــذاران و مجریــان 
طــرح هــای ســرمایه گــذاری از دیگــر اهــداف در 
نظــر گرفتــه شــده جهــت ایــن رویــداد بــود کــه 

ــدا کــرد. تحقــق پي
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نمایشگــاه کمپامد تبلور تکنولوژي 
تولید تجهیزات پزشکي

برگزارکننــده  آلمــان  کشــور  ســاله  هــر 
نمایشــگاه توانمنــدي هــاي تکنولــوژي توليــد 
ــزات  ــه تجهي ــه در زمين ــواد اولي ــن م و تامي
پزشــکي مــي باشــد نمایشــگاه کمپامــد کــه 
بزرگتریــن نمایشــگاه در نــوع خــود اســت در 
ــا هفتصــد  ــازده هــزار متــر مربــع ب فضــاي ی
و پنجــاه غرفــه نمایشــگاهي از چهــل کشــور 

ــزار مــي شــود ــا در دو ســالن برگ دني
هــر ســاله در کنــار نمایشــگاه مدیــکاي 
ــزات  آلمــان کــه بزرگتریــن نمایشــگاه تجهي
پزشــکي اســت و بطــور همزمــان شــاهد 

برگــزاري نمایشــگاه کمپامــد هســتيم
نمایشــگاه کمپامــد کــه تبلــور دانــش و 
تکنولــوژي تجهيــزات پزشــکي ميباشــد یکي 
ــان در  ــاي جه ــگاه ه ــن نمایش ــر تری از معتب
زمينــه آخریــن تکنولــوژي مربــوط بــه مــواد 
ــزات  ــه تجهي ــين آالت در زمين ــه و ماش اولي

ــکي است  پزش
ــگاه گام  ــالن نمایش ــاي دو س ــي در فض وقت
بــر ميداریــم شــاهد دیــدار بزرگتریــن و 
معتبرتریــن قــول هــاي تکنولــوژي تجهيــزات 
پزشــکي هســتيم . ولــي امســال شــاهد 
ــن  ــن ای ــي در بي ــرکت ایران ــک ش ــور ی حض

ــم  ــرکتها بودی ش
در واقــع بــراي اوليــن بــار در تاریــخ کمپامــد 
ــم  ــي بودی شــاهد حضــور یــک شــرکت ایران
ــاي  ــي در فض ــال پاپ ــن س ــراي دومي ــه ب ک

ــود ــه ب ــد حضــور یافت نمایشــگاه کمپام
شــرکت نيامــش ســازنده کارخانجــات توليــد 
ســازنده  و  طــراح  و  پزشــکي  تجهيــزات 
ــه  ــود ک ــرکتي ب ــتریل ش ــاي اس ــتم ه سيس
بعنــوان نماینــده ایــران در ایــن واقعــه علمــي 

شــرکت داشــت
ــرور  ــد م ــگاه کمپام ــاب نمایش ــي در کت وقت
ــوان  ــش را بعن ــرکت نيام ــام ش ــم و ن ميکني
ــه  ــن واقع ــران در ای ــده کشــور ای ــا نماین تنه

ــادي دارد. ــاي ش ــي ج ــم بس ــي بيني م

در ایــن بيــن نبایــد نقــش کریــدور صــادرات را 
ــده گرفت. نادی

حمایــت هــاي معاونــت فنــاوري ریاســت 
جمهــوري از طریــق کریــدور صــادرات باعــث 
نيامــش  شــرکت  کــه  اســت  گردیــده  آن 
بتوانــد بــا حمایــت هــاي ایــن مرجــع در ایــن 

ــرد. ــاال بب ــران را ب ــم ای ــگاه پرچ نمایش
کمپامــد امســال در تاریــخ ســيزدهم الــي 
ــه از  ــد ک ــزار ش ــر 2016 برگ ــانزدهم نوامب ش
شــصت و دو کشــور در آن بازدیــد کننــده 
حضــور داشــت البتــه در فضــاي نمایشــگاهي 
کمپامــد شــاهد حضــور دســتاورد هــاي جدیــد 
ــد-  ــزر، کامپون ــاي لي ــوژي ه ــه تکنول در زمين
ــا  ــو کامپوزیته ــا ، بای ــرو قالبه ــو ، ميک ــاي ن ه
ــترالیزرها ،  ــدرن ، اس ــاي م ــدي ه ــته بن ، بس
طراحــي هــاي نــو ، مــواد بــا زیســت ســازگاري 

ــم. ــاال بودی هــاي ب
در ایــن نمایشــگاه شــرکت نيامش عرضــه کننده 
خدماتــي از جملــه طراحــي و اجــراي کليــن روم، 
طراحــي و ســاخت هواســازهاي هایژنيــک ، 
طراحــي و ســاخت اســتریل هــاي اتيلن اکســاید، 
طراحــي و ســاخت دســتگاه هــاي بســته بنــدي 
ــد  ــي تولي ــش فن ــده دان ــه دهن ــدرن ، ارای م
تجهيــزات پزشــکي و کيتهــاي تشــخيص طبــي 

بــود.
ــف در  ــورهاي مختل ــن از کش ــور متخصي حض
غرفــه نيامــش و مذاکــرات تجــاري تــا حضــور 
فضــاي  جســتجوگر  و  مشــتاق  ایرانيــان 

ــود. ــوده ب ــاد نم ــي ایج صميم
ــور  ــي از حض ــن قدردان ــش ضم ــرکت نيام ش
بزرگوارانــي کــه از غرفــه نيامــش دیــدن 
فرمودنــد اميــد بــر پایــي پرچــم مقــدس 
ــع  ــران را تمامــي مجام ــوري اســالمي ای جمه

علمــي دارد.

   30



همه ما مسئولیم
سالم 

ــراي کمــک بــه اقتصــاد  مــا نيــاز بــه تــالش ب
کشــورمان داریــم . هــر ســاله در کشــور نيــاز 

ــدار ایجــاد شــود  اســت اشــتغال پای
اقتصــاد مریــض و غيــر پویــا در کشــور نيازمنــد 
اصــالح و تغييــر اســت بــا دســتان مــن و 

ــت. توس
ــي  ــک بزرگواران ــا و کم ــت م ــالش و هم ــا ت ب
چــون شــما ميتوانيــم گامهــاي عملــي داشــته 

باشــيم.
ســرمایه  بــازده  بيشــترین   2015 ســال  در 
گــزاري در جهــان مربــوط بــه حــوزه ســالمت 
ــران در  ــه ای ــتيد ک ــف هس ــما واق ــوده و ش ب
ــرف  ــب مص ــه قط ــه ک ــرار گرفت ــه اي ق منطق

ــزات پزشــکي اســت تجهي
حــاال بــا ایجــاد یــک اقتصــاد پویــا و بــا پيونــد 
ایــده هــاي نــو و تجــاري ســازي آنهــا و جــذب 
ــرگردان در داخــل کشــور و  ــاي س ــرمایه ه س
ــي  ــاد ارتباطــات تجــاري و اقتصــادي معن ایج
ــده  دار بيــن دانشــگاهيان بعنــوان صاحبــان ای
و ســرمایه گــزاران بعنــوان صاحبــان ثــروت مي 

تــوان حرکــت هــاي موثــري انجــام دهيــم
ــي خــارج  ــا مراکــز علمــي ، تحقيقات ــاط ب ارتب
ــي  ــي م ــر آموزش ــاي غي ــيتو ه ــران و انس ای
ــزوده  ــاد ارزش اف ــمت ایج ــه س ــا را ب ــد م توان

ــرد . ــيمي بب ــع پتروش ــر از صنای باالت
مــا در کنــا شــما هســتيم و آمــاده ارایــه طــرح 

هــاي توليــدي بــا بــازده مناســب مــي باشــيم

محمد جعفر حسیني شیرازي
موسس و مدیرعامل نیامش
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