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در شرایطی که فعاالن اقتصادی چشم امید به
افزایش درآمدهای نفتی و هزینهکرد دولت در
اقتصاد داشتند ،اما مشکالت داخلی اقتصادی
موجب شد انتظارات برای بهبود شرایط
اقتصادی در سال  ۱۳۹۶برای سرمایهگذاران
کاهش یابد؛ به نظر میرسد آنچه برای اقتصاد
ایران باید مدنظر قرار داد آنکه کلید حل
مشکالت اقتصادی درداخل کشور است.

 - 1بحران شبکه بانکی و نرخ بهره :آنچه در حال
حاضر غیرقابل کتمان است باال بودن نرخهای بهره
در ایران و دلیل آن مشکالت شبکهبانکی است که
هم به علت بیانضباطی گذشته بانکها در تخصیص
منابع خود به فرصتهای اقتصادی و هم به علت
عدم بازپرداخت تعهدات دولتهای گذشته و فعلی
به بانکها شکل گرفته است .این مشکل از آن رو
اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد که به نظر
می رسد دولت اگر نخواهد سیاسی کاری کند؛ سال
آینده و پس از انتخابات باید اولویت خود را اعالم
ورشکستگی و ادغام بانکهای دارای مشکل قرار
دهد و اگر این امر اتفاق نیفتد تبعات این بحران با
توجه به رقابت بانکها برای جذب سپرده با نرخهای
باالتر منجر به روی دادن ناگزیر این بحران در ابعاد
بزرگتر در آینده خواهد شد.
 - 2بحران صندوقهای بازنشستگی :بخش عمده
هزینههای خارج از بودجه دولت که مجبور است
برای آن درآمدهای نفتی و منابع استقراض دولت را
به آن تخصیص دهد هزینه حقوق در صندوقهای
بازنشستگی در حال ورشکستگی در ایران است که
دولت را در موضع انفعال قرار داده است که این
بحران میتواند در یک بازه زمانی  ۲ساله منجر به
نکول تعهدات صندوقهای بازنشستگی شود.
 - 3بحرانهای زیست محیطی و آب :به نظر میرسد
تغییرات آب و هوایی و خشکسالیهای احتمالی و
تبعات آن جزو اولویتهای دولتهای فعلی و گذشته
ایران نبوده است؛ حجم اعتبارات تخصیص یافته در
بودجه  ۹۶برای محیط زیست تنها  ۶۵۰میلیارد
تومان است که نسبت به گذشته رشد داشته ولی
همچنان ناکافی است .این عدد در جایی معنیدارتر
خواهد بود که این بودجه را با سایر نهادها و ارگانها
نیز مقایسه کنیم .در حال حاضر محیط زیست برای
سیاست گذاران یک کاالی لوکس بوده که اولویت
کاری دولت نیست ولی این امر و شرایط به وجود
آمده می تواند منجر به بحرانهای اجتماعی در
شهرهای درگیر با مسائل محیط زیستی شود که در
این صورت ابعاد آن گستردهتر خواهد شد.
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 - 4نهادینه شدن فساد و سیستماتیک شدن
شبکه فساد اقتصادی در کشور :آنچه کلیه تحوالت
اقتصادی را در ایران تحت تأثیر قرار میدهد وجود
فساد و ناکارایی سیستم قضایی در شناسایی و
برخورد با فساد است .پیچیده شدن شبکه فساد
منجر به ناکارایی نهادهای نظارتی و خنثی شدن
اصالحات اقتصادی توسط قانون گریزان میشود.

 - 2بورس :آنچه کلیه اقتصاددانها به آن توجه
دارند اینکه توجیه پذیری سرمایه گذاری در سایر
بازارها با توجه به نرخ بهره بدون ریسک خواهد
بود .چرا که وقتی در بازار بدهی نرخ بدون ریسک
نزدیک به ۲۵درصد باشد عمال دوره بازگشت سرمایه
سرمایه گذاران از طریق سود بدون ریسک نزدیک
به  ۴سال است درحالی که نرخ بازگشت سرمایه
با توجه به نسبت  P/Eمتوسط بازار در حال حاضر
 ۷٫۳سال است .بنابراین انتظار رشد از شاخص
بورس ،هم به تبع شرایط اقتصادی و هم با توجه
به وجود ریسکهای مختلف از جمله ریسکهای
ناشی از سیاست خارجی چشم انداز جالبی نخواهد
داشت .البته تک سهمهایی در بازار سرمایه هستند
که برای سرمایه گذاری جذابند و به نظر میرسد باید
شرکتهایی در گروه عرضه یوتیلیتی به پتروشیمیها،
عرضه کنندگان روغن موتور و شرکتهایی که توانایی
صادرات در محصوالت تولیدی خود را دارند مانند
گروه پتروشیمیها و فلزات اساسی برای سرمایه
گذاری پیدا کرد.
 - 3بازارمسکن :بزرگترین محرک بازار ملک شرایط
تورمی خواهد بود ،در رابطه با تورم سال آینده می
توان دو سناریو در نظر گرفت .یکی ناتوانی دولت و
بانک مرکزی در کنترل تورم است که دولت مجبور
خواهد بود با استقراض از بانک مرکزی و دامن زدن
به تورم تا سطح کمتر از  ۲۰درصد برای افزایش
سرمایه در بانکها و همچنین تسویه بدهی دولت
به پیمانکاران و تسویه بدهی دولت به بانکها منابع
ایجاد شده را استفاده کند .در این صورت بازار مسکن
گزینه مناسبی خواهد بود ولی همچنان دوره بازگشت
سرمایه آن بیشتر از بازار بدهی است و جذابت بازار
بدهی بیشتر خواهد بود .ولی اگر همچنان دولت به
اقدامات کنترلی در رابطه با تورم و همچنین باال نگه
داشتن نرخ بهره ادامه دهد به نظر می رسد بازار
مسکن با چندان رشدی مواجه نخواهد بود.

دیدگاه
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بازار جذاب سال  ۹۶برای سرمایه گذاری از
نگاه یک کارشناس

 - 1بازار بدهی و سپرده بانکی :به علت رقابت بانکها
به منظور جذب سپرده و همچنین انتشار اوراق در
بازار بدهی جهت استقراض دولت منجر شده است
که نرخهای بهره در حال حاضر در اسناد خزانه
اسالمی و اوراق دولتی به باالتر از  ۲۵درصد برسد و
نرخ بهره بانکی در شعب بانک جهت عموم سرمایه
گذاران به باالی  ۲۰درصد بازگردد و دوره بازگشت
سرمایه از طریق سرمایه گذاری در ابزار با درآمد ثابت
نزدیک به  ۴سال باشد .اگر ریسک سپرده گذاری
در بانکهای پر ریسک را نادیده بگیریم و از آن
دوری کنیم بازار بدهی جذاب ترین بازار سال ۱۳۹۶
خواهد بود و در این بازار اسناد خزانه اسالمی جذاب
ترین گزینه به نظر می رسد .دلیل عدم جذابیت
سود برخی از بانکها آن است که تا کنون از جیب
سهامداران بانک سود سپرده گذاران پرداخت شده
است و وجود زیان انباشته در چنین بانکهایی در
سه سال گذشته موجب شده است که در سال آینده
ادامه این روند امکان پذیر نباشد و ریسک نقدینگی
بانکها به سپرده گذاران منتقل شود.

عملکرد و سیاست گذاری های مالی مگاشید
با توجه به شرایط حال حاضر در سیستم اقتصادی کشور
و چشم انداز ثبات در فرایندها و سیاست گذاریهای
داخلی و خارجی  ،ریسک سرمایه گذاری رو به کاهش
میرود به نحوی که کارشناسان رشد اقتصادی مناسبی را
برای ماههای آتی پیشنهاد میکنند.
بسیاری از فعاالن اقتصادی برای جهشی مثبت خود را
مهیا میسازند تا در عرصه های مختلف داخلی و خارجی
بتوانند برای رقبا عرض اندام نمایند .
اتفاقات و رخدادهای صورت گرفته به سبب تحریمهای
اقتصادی در ایران را میتوان از دو منظر تفسیر نمود .
در یک دید ایجاد رکود به سبب کنترل تورم از سوی
دولت و کاهش تقاضا و پیرو آن اختالل در سیستم تولید
برای صنعت گران و بازرگانان موجب بروز زخمهای
عمیق در بدنه و کالبد اقتصاد کشور شده است .
اما از دیدگاه دوم کند شدن حرکت چرخ اقتصادی کشور
موجب پیدایش تفکرات و ایده های نو و خالقانه و
همچنین جستن راههای کوتاه و ایمن برای جبران عقب
ماندگی های ناشی از زمان رکود و تحریم میگردد.
از اینرو مگاشید پیرو خط مشی کلی خود در باالبردن
کیفیت شرایط سرمایه گذاری و استفاده از تمامی توان
و امکانات  ،برای رسیدن به استانداردها و فرایندهای
انجام گرفته در کشورهای صنعتی و بومی سازی آنها
بر اساس موقعیت اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی ایران
و گنجاندن تفکرات و سالیق سرمایه گذاری در ایران ،
کوشیده است تا این دو تفکر را به هم نزدیک کرده و
بتواند ارتباطی امن و منطقی میان سرمایه گذار و سرمایه
پذیر ایجاد نماید.
امید است در آینده ای نه چندان دور و به یاری تمامی
عالقمندان و دلسوختگان این مرز و بوم بتوانیم گامی
بلند در راستای سربلندی ایران در تمامی زمینه های
علمی و صنعتی برداریم و جایگاه ایران را در تمامی
عرصه ها به آنچه لیاقتش را دارد برسانیم.
به امید روزهای درخشان
مگاشید

با سود مناسب و خرید تضمینی
بیست ساله از وزارت نیرو
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سرمایه گذاری در تاسیس مزرعه بادی

پروژه تاسیس نیروگاه بادی
.

محل پروژه در آذربایجان رشقی

قدیمیترین روش استفاده از انرژی
باد ،به ایران باستان باز میگردد.
برای نخستین بار ،ایرانیان موفق

شدند با استفاده از نیروی باد ،دلو

(دوالب) یا چرخ چاه را به گردش
درآورده و از چاههای آب خود ،آب
را به سطح مزارع برسانند.

انرژی تجدیدپذیر  ،تجدید ناپذیر
به اطرافتان نگاه کنید ،وسایلی مثل تلویزیون ،تلفن ،المپ ،یخچال ،ماشین ،هواپیما و كارخانهها
را میبینید كه همگی در حال کار هستند ،همه آن ها برای انجام کار به انرژی نیاز دارند؛ این
وسایل انرژی خود را از کجا تامین می کنند؟
انرژی منابع گوناگونی دارد و به دو دسته انرژی تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر تقسیم می شود.
انرژی ناشی از باد ،جزر و مد ،خورشید ،زمین گرما و زیست توده منابع انرژی تجدید پذیرند
و انرژی زغال سنگ ،نفت ،گاز و هسته ای منابع انرژی تجدید ناپذیرند .انرژی تجدیدپذیر (به
انگلیسی ،)Renewable energy :که انرژی برگشتپذیر نیز نامیده میشود ،به انواعی از
انرژی میگویند که منبع تولید آن نوع انرژی ،بر خالف انرژیهای تجدیدناپذیر (فسیلی) ،قابلیت
آن را دارد که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه مجددا ً به وجود آمده یا به عبارتی تجدید
شود.
در سالهای اخیر با توجه به این که منابع انرژی تجدید ناپذیر رو به اتمام هستند این منابع
مورد توجه قرار گرفتهاند .در سال  ۲۰۰۶حدود  ۱۸٪از انرژی مصرفی جهانی از راه انرژیهای
تجدید پذیر بدست آمد .سهم زیستتوده بهطور سنتی حدود  ،۱۳٪که بیشتر جهت حرارت دهی
و  ۳٪انرژی آبی بود ۲/۴۴٪.باقیمانده شامل نیروگاهای آبی کوچک ،زیست توده مدرن ،انرژی
بادی ،انرژی خورشیدی ،انرژی زمینگرمایی و سوختهای زیستی میباشد که به سرعت در حال
گسترش هستند.
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تاریخچه نیروگاه بادی

در زمان های بسیار دور نیز از انرژی باد استفاده می کردنند .به نحوی که برای کشیدن آب از چاه از وسیله ای به نام دوالب استفاده می کردند.در مصر و چین
نیز برای آبیاری و قایقرانی از انرژی باد استفاده می کردنند .در سال های بعد توربین های بادی با محور قائم در خاورمیانه رایج شد .سربازان صلیبی این توربین
ها را به در اوایل قرن سیزدهم به اروپا بردند و در اواسط قرن نوزدهم هلندی ها بیش از نه هزارماشین بادی برای استفاده در موارد مختلف مورد استفاده قرار
می دادند.
در اوایل قرن حاضر با پیشرفتی که در طرح و ساخت انواع پره و اصوالً سطوح آیرودینامیک پدید آمد و با تکامل قوانینمکانیک سیاالت ،آسیاب های قدیمی مورد
بررسی علمی قرار گرفت و به موازات آن طرح هایی برای استفاده از مبدل های انرژی باد به صورت های دیگر پیشنهاد و اجرا گردید .بدینترتیب در دهههای
اول قرن بیستم ،اغلب توربین های بادی ،در انواع مختلف با به کارگیری قوانین آیرودینامیک و تکنولوژی جدید ساخته شدند.
ایجاد نیروگاه های بادی و تبدیل انرژی الکتریکی با استفاده از توربین هایی با ظرفیت های باال ،پس از جنگ جهانی دوم ،با وجود نیاز شدیدی که صنایع رو
به توسعه کشورهای مترقی به منابع انرژی داشتند ،تولید نیروگاه های بادی و حتی تحقیق درباره آنها ،به علت در دسترس بودن سوخت فسیلی ارزان قیمت
متوقف گردید .اما با بروز بحران انرژی به سبب کاهش ذخایر هیدروکربن های جهان و نتیجتاً افزایش فرآوردههای نفتی وهمچنین افزایش روز افزون تقاضای
انرژی و بیم و وحشت از توسعه آلودگی ،موجب شد تا توجه دانشمندان به منابع دیگر از جمله انرژی باد که می تواند به طور مناسبی در مناطق بادخیز مورد
استفاده قرار گیرد ،معطوف و فعالیت های دامنه داری از سال  1970میالدی در این زمینه آغاز گردید.

بهره مندی از انرژی باد با قیمت صفر ریال و فروش

برق به قیمت  4200ریال !!!
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توربینهای بادی چگونه کار میکنند؟
توربینهای بادی انرژی جنبشی باد را به توان مکانیکی تبدیل
مینمایند و این توان مکانیکی از طریق شفت به ژنراتور انتقال پیدا
کرده و در نهایت انرژی الکتریکی تولید میشود .توربینهای بادی
بر اساس یک اصل ساده کار میکنند .انرژی باد دو یا سه پرهای
را که بدور روتور توربین بادی قرار گرفتهاند را بچرخش درمیآورد.
روتور به یک شفت مرکزی متصل میباشد که با چرخش آن ژنراتور
نیز به چرخش درآمده و الکتریسیته تولید میشود .توربینهای
بادی بر روی برجهای بلندی نصب شدهاند تا بیشترین انرژی ممکن
را دریافت کنند بلندی این برجها به  ۳۰تا  ۴۰متر باالتر از سطح
زمین میرسند .توربینهای بادی در بادهایی با سرعت کم یا زیاد و
در طوفانها کام ً
ال مفید میباشند
طراحی و ساخت توربینهای بادی
برای تعیین ارتفاع بهینه برج ،سیستم کنترلی ،تعداد و شکل پرهها
از شبیهسازیهای آیرودینامیکی استفاده میشود.
توربینهای با محور افقی متداول ،به سه بخش اصلی تقسیم
میشوند:
*بخش روتور ،که تقریباً  ۲۰٪قیمت توربین باد را به خود اختصاص
داده و شامل پرههای تبدیلکننده انرژی باد به انرژی جنبشی
دورانی با سرعت کم میشود.
*بخش ژنراتور که حدودا ً  ۳۴٪هزینه توربین باد بوده و شامل
مولد الکتریکی ،تجهیزات کنترلی و جعبهدنده برای افزایش سرعت
دورانی محور توربین میشود.
*بخش تکیهگاهی که در بر گیرنده  ۱۵٪قیمت توربین بوده و
شامل برج و مکانیزم جهتدهی روتور نسبت به جهت وزش باد
میشود.
اجزای تشکیل دهنده توربین بادی
 ۱باد سنج ( :)Anemometerاین وسیله سرعت باد را اندازهگرفته و اطالعات حاصل از آنرا به کنترل کنندهها انتقال میدهد.
 ۲پرهها ( :)Bladesبیشتر توربینها دارای دو یا سه پرهمیباشند .وزش باد بر روی پرهها باعث بلند کردن و چرخش پرهها
میشود.
 ۳ترمز ( :)Brakeاز این وسیله برای توقف روتور در مواقعاضطراری استفاده میشود .عمل ترمز کردن میتواند بصورت
مکانیکی ،الکتریکی یا هیدرولیکی انجام گیرد.
 ۴-کنترلر ( :)Controllerکنترولرها وقتی که سرعت باد به  ۸تا

 mph 16میرسد ما شین را ،راهاندازی میکنند و وقتی سرعت از
 mph 65بیشتر میشود دستور خاموش شدن ماشین را میدهند.
این عمل از آن جهت صورت میگیرد که توربینها قادر نیستند
زمانی که سرعت باد به  mph 65میرسد حرکت کنند زیرا ژنراتور
به سرعت به حرارت بسیار باالیی خواهد رسید.
 ۵گیربکس ( :)Gear boxچرخ دندهها به شفت سرعت پایینمتصل هستند و آنها از طرف دیگر همانطور که در شکل مشخص
شده به شفت با سرعت باال متصل میباشند و افزایش سرعت
چرخش از  ۳۰تا  rpm 60به سرعتی حدود  ۱۲۰۰تا rpm 1500
را ایجاد میکنند .این افزایش سرعت برای تولید برق توسط ژنراتور
الزامیست .هزینه ساخت گیربکسها باالست درضمن گیر بکسها
بسیار سنگین هستند .مهندسان در حال انجام تحقیقات گستردهای
میباشند تا درایوهای مستقیمی کشف نماید و ژنراتورها را با سرعت
کمتری به چرخش درآورند تا نیازی به گیربکس نداشته باشند.
 ۶ژنراتور ( :)Generatorکه وظیفه آن تولید برق متناوب میباشدو بیشتر از نوع ژنراتورهای القایی میباشد ۷- .شفت با سرعت
باال ( :)High-speed shafttکه وظیفه آن به حرکت درآوردن
ژنراتور میباشد.
 ۸شفت با سرعت پایین ( :)Low-speed shaftرتور حولاین محور چرخیده و سرعت چرخش آن  ۳۰تا  ۶۰دور در دقیقه
میباشد.
 ۹روتور ( :)Rotorبالها و هاب به روتور متصل هستند. ۱۰برج ( :)Towerبرجها از فوالدهایی که به شکل لوله درآمدهاندساخته میشوند .توربینهایی که بر روی برجهایی با ارتفاع بیشتر
نصب شدهاند انرژی بیشتری دریافت میکنند.
 ۱۱جهت باد ( :)Wind directionتوربینهایی که از اینفناوری استفاده میکنند در خالف جهت باد نیز کار میکنند در
حالی که توربینهای معمولی فقط جهت وزش باد به پرههای آن
باید از روبرو باشد.
 ۱۲باد نما ( :)Wind vaneوسیلهای است که جهت وزش باد رااندازهگیری میکند و کمک میکند تا جهت توربین نسبت به باد
در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.
 ۱۳درایو انحراف ( :)Yaw driveوسیله ایست که وضعیتتوربین را هنگامیکه باد در خالف جهت میوزد کنترول میکند
و زمانی استفاده میشود که قرار است روتور در مقابل وزش باد از
روبرو قرار گیرد اما زمانی که باد در جهت توربین میوزد نیازی به
استفاده از این وسیله نمیباشد.
 ۱۴موتور انحراف ( :)Yaw motorبرای به حرکت درآوردندرایو انحراف مورد استفاده قرار میگیرد

در مزرعه بادی

توجیه مالی

سرمایه ثابت:
پنجاه و دو میلیارد تومان
سرمایه در گردش:
ششصدو پنجاه میلیون تومان
کل سرمایه گذاری:

پنجاه و دو میلیارد و ششصدو پنجاه میلیون

تومان

بازگشت سرمایه  11 :سال
بازدهی سرمایه  10:درصد
خرید تضمینی  20ساله وزارت نیرو

نرم افزار مدیریت بیمارستان و درمانگاه
 Hospital Information Systemیا سیستم اطالعات بیمارستانی .در معنای گسترده
تر  HISرا سیستم اطالعاتی سالمت می گویند .نظام اطالعات بیمارستانی (Hospital
 )Information Systemیک نظام اطالعاتی جامع و یکپارچه می باشد که برای مدیریت
های اجرایی و مدیریت های بالینی بیمارستان طراحی شده است.
واقعیت این است که امروزه یک بیمارستان نمی تواند همچنان بصورت سنتی کار پروسه
پرونده بستری یا سرپائی بیمار را انجام دهد .پائین آوردن زمان پذیرش  ،زمان ترخیص
 ،زمان انتقال بیمار  ،زمان  ORDERنویسی پزشکان و درخواستهای پاراکلینیکی  ،زمان
اخذ جوابها  ،زمان مراجعه به اطالعات قبلی پرونده  ،باال بردن میزان دقت در درج
اطالعات و درخواستها که در حالت دستی ناخوانا و … هست  ،تسریع ارتباطات بین
بخشی و در نهایت باالبردن میزان رضایت بیمار  ،ارائه خدمات بهتر  ،دریافت آمار و
گزارشات روزانه و زمانی  ،اطالع از وضعیت درآمد و هزینه بیمارستان و غیره مسائلی
هستند که نیاز بیمارستان به  HISرا دو چندان می کنند .برای افزایش دقت و تسریع در
ارائه خدمات به بیمار  ،تسریع در تشکیل و گردش پرونده دربیمارستان  ،بازیابی سریع
پرونده برای اهداف گوناگون همچون تحقیقات و مطالعه دانشجویان ذیربط و امکان
استفاده آسان از مدارک پزشکی و… وجود این سیستم درهر بیمارستانی ضروری است.
 HISتمامی این مسائل را برای بیمارستان حل می کند و بیمارستان را از یک سازمان
سنتی به یک مرکز مدرن درمانی تبدیل می کند.
البته سیستم اطالعات بیمارستانی فقط در مسائل درمانی خالصه نمی شود .آنچه مسلم
است بیمارستان سازمانی متشکل از بخشها و واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی است که
در کنار واحدهای پشتیبانی مجموعه واحدی را تشکیل داده و هدف مشخصی را دنبال
می کند .واحدهای پشتیبانی که تحت عنوان  MISمعروفند ،زنجیروار به واحدهای
درمانی متصل و همگی در راستای ارائه خدمات به بیمار فعالیت می کنند .بنابراین
درمان و پشتیبانی مکمل هم بوده و بعبارتی ساده ترکیب  HISو  MISتشکیل
سیستم کامل  HIMSکه از آن به  HMISنیز نام برده شده را می دهند .سیستمی که
کل سازمان یعنی بیمارستان را تحت پوشش خود قرار می دهد .معرفی یک  HISبا زیر
سیستم های موجود
با پیشرفت صنعت و فناوری  ،گستره حوادث و بیماریها نیز افزایش یافته است که
عالوه بر تضعیف و از دست دادن سرمایههای انسانی هرکشور  ،هزینهها و خسارات
مالی هنگفتی بر سازمانها و در مجموع بر کل کشور تحمیل میکند .برخی از این
هزینهها قابل محاسبه  ،مشهود و مستقیم بوده و بسیاری دیگر نیز غیر قابل محاسبه
و غیرمستقیم هستند که در نهایت تأثیر مستقیمی بر کاهش بهره وری هر صنعت و
در کل کشور دارند.
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فروش انحصاری

به کارگیری سیستمهای نرم افزاری می تواند ضریب اطمینان اجرای صحیح و دقیق
همه برنامهها را باال برده و کمک مؤثری به اشراف کلی پزشکان بر کارهای انجام شده
کند و آنها را در اخذ تصمیمات صحیح و مناسب یاری دهد .استفاده از نرم افزار در
این راستا می تواند دستیابی به اهداف را آسان سازد ؛ زیرا یک ابزار مناسب  ،با صرفه
اقتصادی و قابل اطمینان برای ورود  ،ثبت  ،تحلیل و گزارش گیری از اطالعات بوده و
در نهایت از طریق کاهش زمان مصرفی  ،ضایعات کاغذی  ،میزان خطا و افزایش دقت
عمل و نتیجه گیری های مستمر باعث بهبود مستمر در سطح سالمت  ،ایمنی و محیط
زیست بوده که نه تنها به پیشبرد کار کمک می کند  ،بلکه ارتقای بهره وری در سطح
ملی را نیز به دنبال خواهد داشت.
سیستم جامع اطالعات بیمارستانی ( )HISدر حال حاضر در بزرگتریـن مراکز
آموزشی ،درمانی و پـژوهشی دانشگاهی  ،مراکز درمانی تخصصی و فوقتخصصی
دولتی و خصوصی نـصب شده و مورد بهرهبرداری قـرار گرفـته است .کلیـه عملیات
مربوط به بیمـاران را از پذیرش تا ترخیص ثبت و پـیگیری می کند .امکاناتی نظیر
انجام خودکار عملیات پذیرش  ،ترخـیص  ،لیـست بیمـه و همچنین ثبت الکترونیکی
پرونده بالینی بیماران  ،ثبت آزمایشها و نتایج خدمات پاراکلینیکی  ،پروسیجرها و ...
برای بیمار  ،موجب تسریع در عملیات روزمره و فرایندهای بیمارستان شده و ضمن
کمکردن مدت اقامت بیماران بستری در بخش با باالبردن ضریب اشغال تختها ،
موجب افزایش درآمدهای بیمارستان میشود.
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مزیت نرم افزار توجیه مالی
موجود در مقایسه
 80میلیون تومان
سرمایه ثابت:
با سایر برنامه های
سرمایه در گردش 75 :میلیون تومان
موجود در بازار کل سرمایه گذاری 150 :میلیون تومان
***
بازگشت سرمایه  5 :سال
 پیاده سازی استاندارد HL7 تولید سند خودکار درآمدی وهـزینـهای (ارتباط بین سیستم  HISو
)MIS
 زیرسیستم داشبورد مدیریتی تحت وب زیرسیستم نوبتدهی اینترنتی زیرسیستم کنترل تداخلهای دارویی قابلیت اتصال به سامانه سپاس وزارتبهداشت
 نمایش نتایـج آزمایشهـای بیمـار بـرروی نمودار
 بیلبوردهای اطالعرسانی ارتباط با PACS ارتباط با دستگاههای  POSبانکی ارتباط با کیوسکهای اطالعرسانی امکان ارسال پیامک ( )SMSبه بیمارانو کادر درمان
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بازدهی سرمایه 23 :درصد

تولید و ارائه این محصول کامال انحصاری بوده و به طور کامل در ایران
ایجاد و مدیریت شده است.
نرم افزار جامع مدیریت بیمارستانی
نرم افزار مدیریت اطالعات بيمارستاني بمنظور یکپارچه سازی اطالعات بیمارستانی و نیز حل مشکالت سابق سیستم ،
طراحی و گسترش پیدا کرده است.
این سيستم جامع ،يكي از كارآمدترين و كاملترين سيستمهاي يكپارچه بيمارستاني ميباشد که با بهره گیری از برترين
تكنولوژيهاي توليد نرمافزار و با در نظر گرفتن نيازهاي روز بيمارستانهاي كشور پايه گذاري شده است .نرم افزار اطالعات
بيمارستاني هماوند تحت وب بوده و قابلیت ارتباط های درون بیمارستانی و برون بیمارستانی را دارد .در ادامه به معرفي
خالصهاي از قابليتهاي اين سيستم ميپردازيم :
تعريف انواع سازمانهاي بيمهگر (اصلي ،مكمل) طرف قرارداد و سازمانهاي حمايتي و نحوه پرداخت به ازاي
•
خدمات مختلف
تعريف قراردادهاي بيمهاي سازمانهاي بيمهگر اصلي و مكمل با در نظر گرفتن تنوع و وجود استثنائات در
•
قراردادها
امكان استخراج انواع گزارشهاي مديريتي ،عملكردي و  ...در يك دوره زماني مشخص
•
مشاهده پروند ه الکترونیکی درماني بيمار
•
ثبت و تشكيل پرونده الكترونيكي باليني بيماران شامل ثبت نتايج خدمات كلينيكي و پاراكلينيكي (نتايج
•
آزمايشها ،گزارش گرافيهاي صورت گرفته ،پروسيجرها و  )...و ثبت رژیمهای غذایی بیمار
ثبت كدگذاري بيماريها بر اساس استانداردهاي جهاني ICD10، ICD9CMو کدهای اختصاصی
•
محاسبه خودكار هزينه خدمات ارائهشده به بيماران و صدور صورتحساب
•
تهيه گزارشها و ديسكتهاي مورد نياز سازمانهاي بيمهگر به صورت الكترونيكي و خودكار
•
محاسبه اتوماتيك سهم پزشك ،سهم بيمارستان و سهم پرسنل و ا ِعمال ماليات متعلقه به پزشك
•
مديريت دارو و لوازم مصرفي  ،مدیریت انبار دارویی  ،مدیریت استوک
•
کنترل موجودی انبار و در نظر گرفتن مینیمم تعداد ذخیره و حد آستانه درخواست و ماکزیمم سفارش
•
مديريت آزمايشگاه و فرايند پاسخدهي به درخواستهاي آزمايش توسط واحدهاي پرستاري و جوابدهي به
•
بيماران
نوبتدهي و مديريت تختهاي اتاق عمل و فرايند پذيرش بيماران از بخشهاي بستري تا ريكاوري و تحويل
•
بيمار به بخش
ثبت اطالعات عوامل عمل (جراح ،كمك جراح ،اسكراب و  )...و ثبت شرح عمل و بیهوشی
•
تعریف حداکثر تعداد برای ثبت اقالم به ازای نسخه و روز جهت اعمال قوانین بیمه ای
•
ارائه ثبت کاالهای آزاد در نسخ بیمه ای و ثبت حق فنی و محاسبه سهم بیمه مکمل برای دارو-لوازم
•
تعریف آزمایشات و تست ها پارامترهای مربوطه و اعمال و تغییر Rangهاي نرمال آزمایشات
•
هشدار خودکار و هوشمند به هنگام جوابدهی بر اساس جنسیت و سن بیمار و برای جوابهای کمترو بيشتر از
•
نرمال
مشاهده سوابق قبلی تست در مراجعات قبلی
•
امكان مشخص نمودن بيماران بدحساب جهت جلوگيري از پذيرش مجدد بيمار در مراجعات بعدي از مزاياي
•
اين سيستم ميباشد.
امكان رؤيت تمامي پرداختهاي بيمار و دریافت های مالی و ثبت وديعه بيمار و تخفیف با سند تخفیف و
•
بازپرداخت و صدور قبض با قيد نام صندوقدار  ,تاريخ و ساعت صدور و اطالعات مالی مربوط به بیمار
قابلیت ارائه انواع ترخیص بیماران ( عادي  ,فوت  ,انتقال به مراكز ديگر و ) ...
•
انواع گزارشات آماری و مدیریتی و ...

تاالرو تشریفات

پذیرایی

“

تشریفات مجالس نه به معنای
تجمل گرایی و تجمل پرستی بلکه
به معنای نظم دهی و نظم بخشیدن
در یک سازمان که روند فعالیتهای
منسجمی را در پیش دارد از اصول
اولیه ارتباطات است.
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بهسازی تاالر پذیرایی فعال و معتبر

تشریفات
استفاده از موسسه های تشریفات و خدمات مجالس  ،تقریبا از سال  1380به بعد در کشور ما رایج گردید .بدین ترتیب
که زوج های جوان یا به عبارت دیگر عروس و دامادها به اینگونه موسسات مراجعه می کنند و برگزاری مراسم عروسی
خود را به آنها می سپارند .آیتم هایی که می توان ضمن مراجعه به این موسسات از آنها بهره مند گردید ،عبارت است از
:کرایه باغ  ،باغ تاالر یا محل برگزاری مراسم  ،تزیین محل برگزاری مراسم  ،تهیه غذا  ،تهیه سفره عقد  ،گل آرایی مراسم
 ،تهیه میوه  ،کیک و شیرینی مراسم  ،معرفی گروه موسیقی و گروه عکاس و فیلمبردار ،تزیین ماشین عروس و دسته گل
عروس  ،معرفی آرایشگاه و مزون لباس عروس .
شما می توانید تمامی موارد فوق را که ذکر گردید  ،به یک موسسه تشریفات و خدمات مجالس بسپارید و یا هر یک از
موارد فوق را با یک موسسه تشریفاتی هماهنگ نمایید  .البته در صورتی که تک تک موارد را به یک موسسه خدمات
مجالس بسپارید  ،می بایست که بودجه تان را به خوبی مدیریت نمایید ،زیرا این حالت برایتان کمی گران تمام می شود.
اما اگر تمامی موارد فوق را به یک موسسه تشریفات و خدمات مجالس بسپارید  ،به نفع شماست ولی می بایست که
حتما به کار آن موسسه ایمان داشته باشید  .در بررسی کار یک موسسه تشریفاتی رسم بر این است که زوج های جوان
به محل جشن دیگر زوج ها می روند و بدین ترتیب می توانند ادعاهای موسسه تشریفاتی را به بوته آزمایش بگذارند.
حال ببینیم که وظیقه یک موسسه تشریفات و خدمات مجالس در ارتباط با مراسم عروسی چیست :
مدیریت پذیرایی و سرویس دهی به میهمانان
•
مدیریت چک کردن میزهای مدعوین
•
مدیریت پرسنل پذیرایی و نظافت
•
هماهنگی و مدیریت طراح ها و دیزاینرها
•
ایجاد هماهنگی بین کلیه;پرسنل موزیک  ،فیلم برداری و کترینگ
•
مدیریت پرسنل آشپزخانه
•
هماهنگی امور مربوط به باغ یا سالن
•
مدیریت سیستم سرو شام عروسی
•
در واقع  ،خدمات مجالس شامل مدیریت و برگزاری یک جشن عروسی و رهبری تمامی پرسنل به سمت هرچه باشکوه
تر و مجلل تر شدن این امر می باشد .
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برخورداری تاالر پذیرایی
مذکور از شرایط یک
تاالر ایده آل

مالکهای انتخاب تاالر عروسی مناسب
•ظرفیت سالن تاالر پذیرایی عروسی با توجه
به مهمانان
•کیفیت پذیرایی و غذای تاالر
•موقعیت و دسترسی آسان به تاالر
•سقف تاالر (در صورتی که مهمانان شما
زیاد است سقف تاالر میبایست بلند باشد)
•پارکینگ اتومبیلها و جای پارک مناسب
برای مهمانها
•وجود آسانسور برای تاالر
•روکش مناسب برای صندلیها و رومیزیها
•میز شام عروس و داماد
•سرویسهای بهداشتی و سایر امکانات
•خدمات جانبی تاالر (موسیقی ،نورپردازی،
گل آرایی و )...
•هزینه های تاالر
•داشتن اتاق عقد
•داشتن اتاق پرو لباس بزرگ برای خانم ها
در حال حاضر تاالر پذیرایی مورد نظر برای
تغییر و بهسازی دکوراسیون و ابزار پذیرایی
نیازمند سرمایه الزم است .
الزم به ذکر است در صورت تحقق این امر
و با توجه به امکانات بالقوه موجود امکان
استفاده در کاربریهای مختلف من جمله
برگزاری سمینارها و مراسم عیر از جشنهای
عروسی نیز امکانپذیر خواهد بود که موجب
درآمدزایی باالتر میگردد و در زمانهای خارج
از محدوه جشنها نیز میتوان بهره برد.
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اهمیت و درآمدزایی تاالرهای پذیرایی :
در اکثر جوامع پذیرایی از مهمانان قبل از اینکه زن و شوهر زندگی خود را آغاز نمایند یک
سنت است و ممکن است چند ساعت یا چند روز به طول انجامد .در گذشته جشنهای
عروسی در خانه برگزار میشد و این مراسم از بعد از ظهر با پذیرایی و شام به پایان
میرسید .انتخاب نوع پذیرایی معمو ً
ال به وضعیت خانوادهها بستگی دارد .به مرور و در آغاز
قرن بیستم برگزاری این مراسم در تاالرهای پذیرایی رایج شد .مکانهایی که امکان برنامه
ریزی و پذیرایی از مهمانان را در جشن عروسی به عهده داشتنند .مکانهای معمول برگزاری
مراسم عروسی شامل تاالرهای پذیرایی ،هتلها ،ورستورانها است که با تجربه کافی و
تخصصی که در این زمینه میتوانند میزبانی خوبی از مراسم شما داشته باشند.
یکی از مالکهای مهم هر چه بهتر برگزارشدن این مراسم تاالر عروسی است که میبایست
در انتخاب یک تاالر عروسی ایدهآل بیشترین دقت را انجام داده و همه جوانب را رعایت
نمود .جهت انتخاب تاالر عروسی خود حداقل  ۶ماه قبل اقدام نمایید تا امکان رزرو تاالر
در زمان دلخواهتان فراهم باشد.

توجیه مالی
 500میلیون تومان
سرمایه ثابت:
سرمایه در گردش 0 :میلیون تومان
کل سرمایه گذاری 500 :میلیون تومان
بازگشت سرمایه :
بازدهی سرمایه :

 4سال
 25درصد

سابقه کاری مناسب در استان مرکزی

گزارشی از سرمایهگذاری در تولید لباس:
پوشاک از جمله کاالهایی است که می توان با سرمایه گذاری اندک و تا
۳۰میلیون تومان تولید کرد .دلیل این مسئله هم برمی گردد به امکان
تولید کارگاهی این کاالها .در این صورت در کارگاهی ۵۰متری با چند
چرخ خیاطی هم می توان تولید کرد .بازار هم مشتریانی چند میلیونی دارد
و هیچ کسی نیست که بتواند بدون لباس زندگی کند.
طیف مخاطبان این پوشاک را حتی اگر دانش آموزان ایرانی فرض کنیم
بازاری با جمعیت بیش از ۱۳میلیون نفر پیش روی تولیدکنندگان قرار می
گیرد .هر چند تولید ایرانی در این حوزه بازار گرمی ندارد ،اما هستند کارگاه
هایی که در این شرایط هم به کار مشغولند .صحبت های شان رنگ و روی
ناامیدی دارد ،اما کسب وکارشان همچنان برقرار است.
امکان تولید کارگاهی پوشاک موجب شده تا درصد زیادی از لباس های
مورد نیاز کشور در کارگاه های تولیدی دوخته شوند که بنا به حجم تولید،
مقدار عرضه ،نوع کار تولیدی با هم تفاوت دارند .ضمن اینکه برای دوخت
یک لباس کارهای متعددی باید صورت بگیرد تا کاالیی آماده فروش و
مصرف شود.
محمود باقریان ،مسئول واحد تولیدی سپیده ۲۶ ،سال سابقه فعالیت دارد
و از شاگردی و کارآموزی در حوالی میدان بهارستان شروع کرده و در حال
حاضر مالک تولیدی سپیده در منطقه منیریه تهران است .کارگاه باقریان
هشت پرسنل دارد.
وی در مورد شرایط کاری می گوید :شرایط کنونی اص ً
ال مناسب نیست و
بسیاری از همکاران ما جمع کرده و رفته اند .عده ای خانه نشین شده و
بقیه سراغ کارهای دیگر رفته اند .رکود و کسادی بازار هر روز بدتر می شود،
به شخصه توصیه نمی کنم کسی وارد این صنف شود چون از تولیدکردن
پشیمان می شود و دست آخر با ضرر و زیان فراوان تعطیل می کند و می
رود.
تکلیف تان با خودتان مشخص باشد
راه اندازی تولیدی و توزیع لباس از مهم ترین فوت وفن های فعالیت
در حرفه خیاطی و زیرشاخه هایش است .اگر در ابتدای مسیر هستید،
نخستین حرکت این است که تکلیف تان را با خودتان روشن کنید.
تولید پوشاک دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده و طی چهار ،پنج سال
اخیر با رکود سنگین دست وپنجه نرم کرده است ولی اگر قصد دارید در
این حرفه به فعالیت بپردازید اول باید مهارت کسب کنید و بعد آستین ها
را باال بزنید.

اگر تمایل دارید در بخش لباس های مخصوص کودکان فعالیت کنید ،باید
به این نکته توجه داشته باشید که دوخت و دوز این گونه پوشاک ،زمان
بیشتری از شما می گیرد .آن هم به خاطر این است که سری دوزی و
برش در لباس بچه گانه بیشتر از لباس های بزرگساالن است و کار شما
مدام منقطع می شود.
تولیدی سپیده تا پنج ،شش سال پیش ۲۲پرسنل داشت ولی هم اکنون با
هشت نفر و چهار چرخ فعال روزگار را می گذرانیم .ما خودمان کار تولید
و پخش را انجام می دهیم و مشتری های مان را می شناسیم ولی روز به
روز کار کسادتر می شود .قاچاق و واردات بی رویه اجناس بنجل چینی
همه را در تنگنا قرار داده است.
باقریان اصول کاری یک مجموعه را به طور خالصه بیان می کند :اگر
قصد دارید کسب وکاری راه بیندازید باید اصول کاری را یاد بگیرید و
رعایت کنید .دانش خود را در زمینه پارچه و مواد اولیه باال ببرید تا ببینید
چه چیزی می خواهید دست مشتری بدهید .ضمن اینکه بازار کار تولید
پوشاک خود را مورد بررسی قرار داده و راه های فروش یا سفارش را پیدا
کنید.
این حرفه نیاز به صبر و حوصله زیادی دارد و معموالً زودبازده نیست .در
قدم بعدی با افراد قدیمی و فروشنده های صاحب نام ارتباط بگیرید و با
افراد بیشتری آشنا شوید چون شما باید عالوه بر کار ،بازاریابی هم بکنید.
از حساب و کتاب هم غافل نشوید تا در ادامه کار به مشکل نخورید.
عملکرد تولیدی های پوشاک به دو دسته تقسیم می شود :یکی تولید
سفارشی (مزددوزی) است که بازاریابی آن به خودتان مربوط است چون
معموالً این گونه کارها در اندازه زیاد دوخته نمی شود و مربوط به قشر
خاصی می شود .دیگری تولید و فروش مستقل است که نیاز به سرمایه
گذاری ،شناخت بازار و ارتباط با مغازه داران دارد .الگو و برش از موارد
مهم تولیدی پوشاک بوده و تأثیر بسیاری در فروش دارد .الگوها می توانند
توسط برشکارها باتجربه از روی یک نمونه لباس کپی شوند و همچنین
می توان از الگوهای آماده استفاده کرد یا از طراحان الگو بهره گرفت.
مسئله مهم دیگر تهیه پارچه است .تولید پارچه های ایرانی محدود است
و معموالً کیفیت باالیی ندارد .البته پارچه های خوب و با کیفیت بسیار باال
هم موجود است که برای کارهای خیلی شیک و گران قیمت استفاده می
شود .منسوجات داخلی را بیشتر از اصفهان ،یزد و سمنان تهیه می کنیم
و بیشتر نیاز ما از وارداتی است که از پاکستان ،تایوان و ترکیه وارد می
کنیم .پارچه های چینی با اینکه ارزان هستند ولی کیفیت الزم را ندارند
و به کار تولید لطمه می زنند.
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تولید پوشاک زنانه و بچه گانه
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بهره مندی از تخصص و تجربه
تمایز تولیدگنندگان است
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تولید پوشاک برای برند خود
کسانی که این روش را انتخاب می نمایند معموال دارای اهداف خوبی هستند .ولی به چند مورد در اینجا اشاره خواهیم کرد
تا این مسیر  ،کمی برایتان روشن تر شود.
اول اینکه انتخاب یک برند مناسب برای محصوالت  ،تاثیر به سزایی در این روش دارد .استفاده از برندهای موجود و تولید
تقلبی  ،آتیه ی مناسبی نخواهد داشت و باید به مشتریان ثابت اکتفا کرد.
پس برندی را برای خود انتخاب نمایید که در صورت پیشرفت در کارتان  ،به اعتبار برندتان افزوده شود نه اینکه با برندهای
موجود  ،دست و بال خودتان را ببندید.
پس از انتخاب برند از این موضوع آگاه باشید که این راه احتیاج به یک پشتوانه مناسب مالی دارد تا در صورت نواسانات بازار
یا اتفاقات احتمالی  ،بتوانید از عهده مخارج بربیایید .حال این به شما و نبوغ اقتصادیتان بستگی دارد که چه میزان پشتوانه
مالی ذخیره می کنید( .معموال تا  ۶ماه مخارج)
حال که هم برندنتان مشخص است و هم پشتوانه شما تامین است می رویم به سراغ بازاریابی .بازاریابی مقوله ای مهم قبل
از تبلیغات می باشد.
با یک برنامه ریزی قوی شروع به بازاریابی محصوالت خود کنید .می توانید از انواع مختلف بازار یابی استفاده کنید .مثال
تلفنی یا حضوری توسط خوتان یا استخدام یک بازاریاب حرفه ای  .این بستگی به شما و ویژگی هایتان خواهد داشت که چه
نوع را برگزینید.
بعد از مرحله بازاریابی و قوی کردن پایه ی فعالیتتان  ،می توانید شروع به تبلیغات کنید .دقت داشته باشید که تبلیغات چه
محلی باشد چه گسترده  ،احتیاج به یک پایه مناسب و قوی دارد تا هزینه ای که برای آن متحمل می شوید  ،هدر نرود .اینگونه
فعالیت ها با یک تبلیغات محلی و نقطه ای در مراحل اولیه  ،پیشرفت به سزایی خواهند داشت.
پس از طی موفقیت آمیز مراحل فوق  ،معموال برندتان حرفی برای گفتم خواهد داشت .پس ضربه نهایی کار را با ایجاد
نمایندگی های متعدد بزنید .که البته ناگفته نماند این ضربه احتیاج به مواردی همچون سرمایه ی کافی  ،برنامه ای از پیش
تایین شده و نیروی متخصص دارد تا خدایی ناکرده حریف (بازار موجود) ضربه فنیتان نکند.

توجیه مالی تولید پوشاک

سرمایه ثابت:
سرمایه در گردش:
کل سرمایه گذاری:

یکصدو سی میلیون تومان
سیصدو نود میلیون تومان
پانصدو بیست میلیون تومان

پنج سال
بازگشت سرمایه :
 22درصد
بازدهی سرمایه :
بازار رقابتی و برتری تولیدات داخلی نسبت به انواع خارجی
از مزایای بارز طرح است.
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زمان تصمیم گیری
رسمایه گذار گرامی
با مطالعه طرحهای مندرج در این بروشور میتوانید
هرچه رسیعرت نسبت به رسمایه گذاری در هر یک از
آنها اقدام منایید .
از آنجاکه این بروشور با تیراژ باال به صورت الکرتونیکی و
چاپی برای رسمایه گذاران در داخل و خارج کشور ارسال
میگردد لذا ممکن است چندین نفر برای رسمایه گذاری
در یک طرح درخواست خود را اعالم منایند بنابراین
اولویت با کسانی است که در زمان از سایرین پیشی
گرفته و در تصمیم گیری زمان را لحاظ منایند .
برای نتیجه گیری مناسب از هر طرح  ،اطالعات تکمیلی
برای رسمایه گذار عالقمند به صورت جداگانه ارسال
میگردد.
الزم به ذکر است متامی طرحهای مندرج در این بروشور
توسط کارشناسان مگاشید تهیه و نتظیم شده اند.

قابل توجه سرمایه گذاران

مشروح هر یک از طرحهای ارائه شده بالغ بر یکصد
صفحه میباشند .چنانچه عالقمند به سرمایه گذاری در
هرکدام از این پروژه ها هستید برای درک بهتر و تصمیم
گیری مطمئن تر با مگاشید تماس گرفته تا طرح کامل
هر پروژه برایتان ارسال و توسط کارشناسان ،توضیحات
تکمیلی ضمیمه گردد.

جمله آموزنده این شماره:

افراد پیرامون شما  95%موفقیت یا شکست شما را در زندگی
رقم میزنند  ،دقت کنید با عقاب پرواز میکنید یا اردک؟!

((برایان تریسی ))
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