
رییس انجمن صنعت پخش در گفت وگو با ویژه نامه آفاشیمی«
 اختالف قيمت اكثر داروهاي وارداتي با مشابه داخلي، غير منطقي است
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 ويژه نامه داخلي
 شركت داروسازي

رد خوداتن را ببخشید ... ربانردشاو       از کسی هک هب کار بد شما پاسخی نمی دهد بترسید؛ او هن شما را می بخشد، هن می گذا
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 نام محصول دارويي

جايزه 
 کااليي

 باز پرداخت 
داروخانه 

 )روز(

جايزه عوامل 
 فروش)تومان(

 __ 072 يكي يكي آزيترومايسينكپسول  1

 __ 072 يكي يكي آتورواستاتين قرص 2

 __ 072 يكي يكي قرص پنتوپرازول 3

 __ 072 يكي يكي قرص ونوستات  4

 __ 072 يكي يكي 3كپسول امگا  5

 052 072 تا يكي 0 052سوسپانسيون آموكسي سيلين  6

 022 072 تا يكي 4 300سوسپانسيون كوآموكسي كالو  7

 __ 072 تا يكي 5 022سوسپانسيون سقكسيم  8

 422 332 يكي يكي 422قرص سفكسيم 9
 022 332 يكي يكي 022سفكسيم قرص 11
 422 072 تا يكي 3 522كپسول آموكسي سيلين 11
 422 072 تا يكي 3 505قرص كوآموكسي كالو  12
 __ 072 تا يكي 3 375قرص كوآموكسي كالو  13
 __ 072 تا يكي 5 52سوسپانسيون سفكسيم  14
 

ماه هاســت ساختار غير رسمي فعلي فروش و توزيع دارو در ايران باعث رفتارهاي افراط 
گونه و بي محابا گرديده و بيم پســرفت در كيفيت توليد محصوالت دارويي را قوت مي 
دهد. تســهيالت بي حد و حصر و شــگفت آور كه به داروخانه ها به عنوان آخرين پايانة 
عرضة دارو اعطا مي شود، اگر پيام غفلت توليدكنندگان و توزيع كنندگان در از بين رفتن 
حاشــية سود منطقي شان را نداشته باشد، دليل ارائه اين تسهيالت انتحاري، از دو فرض 
خارج نيســت.فرض اول، آنكه بهاي تمام شدة برخي توليدكنندگان يا توزيع كنندگان به 
قدري با سايرين متفاوت باشد كه اين گونه قادر به ارائة تسهيالت عجيب و غريب باشند. 
در اين صورت يا از مناســبات فراقانوني سياســي و اقتصادي و روابط خاص براي جبران 
هزينه هاي هنگفــت تخفيف بهره مي برند و يا كيفيت دارو را از طريق خريد مواد اولية 
نامرغوب و بسيار ارزان و يا هر گونه كم فروشي در توليد پايين مي آورند.فرض دوم، آنكه 
توليدكننــدگان و توزيع كنندگان به هر قيمتي مي خواهنــد چرخ بنگاه اقتصادي خود 
را همــواره در حركت نگاه دارند؛ بنابراين وارد اين دايرة رقابت ســخت و پيچيده و ارائة 
تخفيفات ســنگين مي شــوند؛ غافل از آن كه ديري نمي پايد تا كشتي طوفان زده شان 
به گل نشيند.در هر حال، اوضاع مذكور گواه بر اين است كه صنعت داروي ما به بيماري 
ســخت و جانكاهي مبتالست كه در فرض نخست، ويروس آن به مصرف كنندگان نهايي 
يعنــي مردم )از جمله صاحبان صنعت و خانواده هاي آنها( ســرايت مي كند و در فرض 
دوم، صنعت داروي ايران را نابود مي كند. عوامل بروز اين بيماري را نيز مي توان حدس 
 ،)GMP(زد: نظارت نامســتمر و ناكافي بر واردات و توليد مواد اوليــه و نيز توليد بهينه
تبعيض قانوني ميان شركت ها، عدم امكان تبليغات واقعي و مؤثر، قيمت گذاري دستوري 

و...، براي درمان اين بيماري حاد و مهلك، تأّملي شايد و تحولّي بايد. 
  مصطفی علمافر

مانورزلزله 
در

»آفا شيمي«
   صفحه2

ديدار مسووالن ارشد 
منطقه  غرب تهران

 بانك سپه از »آفاشيمي«
   صفحه2

تخفیفات شگفت آور و انتحاري داروها در بازار دارویی ایران:
كارد به استخوان رسيد

ف
ردي

آقــاي مصطفي خدايي، رئيس هيأت مديره انجمن شــرکت 
هــای صنعت   پخش ايــران در گفت وگويــی اختصاصی با 
ويژه نامه آفاشــيمی به بررســی صنعت پخــش و معرفی 
انجمن اين صنعت پرداخــت و با بيان تفاوت قيمت داروهای 
ايرانی با داروهای مشــابه ســاخت داخل گفــت: اختالف 
قيمت اکثــر داروهاي وارداتي با مشــابه داخلي، بســيار 
زياد اســت. مردم بايد هزينه معقولي براي آنچه اســتفاده 

مي کننــد پرداخت کننــد نه چند برابــر آن را.

آقاي مصطفي خدايي، متولد سال 1331،كارشناس مديريت بازرگاني و كارشناس ارشد MBA مي باشد.
ايشــان پس از اخذ مدرك كارشناســي، از ســال 1355 به امور مالي در شــركتهاي گروه صنايع 
ملي مشــغول بوده و از ســال 1361 به عنــوان رئيس هيأت مديــره و مديرعامل گروه صنعتي 
كفــش بال به كار خود ادامه داد. از ســال 1363 در شــركت پارس مينو بــه عنوان عضو هيأت 
مديره و از ســال 1365 به ســمت مديرعامل اين شــركت منصوب گرديد. وي از سالهاي 1369، 
1382 و 1384 به ترتيب مدير عامل شــركت قاســم ايران، شــركت پخش البرز و شركت پخش 
هجرت بوده اســت. از ســال 1385 به عنوان رئيس هيأت مديره شركت نداي محيا و مديرعامل 
شــركت محيا دارو مشغول گرديد. سپس از ســال 1387 در شركت شكوفامنش قائم مقام مدير 
عامل بود. از ســال 1390 در ســمت مديريت عاملي شــركت پخش راســن درمان به كار خود 
ادامه داد و از اواســط ســال 1392 تاكنون رئيس هيأت مديره شــركت تابان پخش نيكان است. 
ايشــان همزمان با اشــتغال بــه فعاليتهاي فــوق، از ســال 1378 عضو هيأت مديــره انجمن 

شــركتهای صنعــت پخش ايران و از ســال 1382 رئيس هيــأت مديره اين انجمن مي باشــد.

 لطفاً درمورد پيشينه و هدف از تأسيس انجمن صنعت پخش ايران توضيح  دهيد.
در ســال 1373 وزارت دارايــي بخشــنامه اي مبنــي بــر الــزام درج كــد اقتصــادي در 
فاكتورهــاي همــه شــركتها صــادر و بــراي فاكتورهايي كــه فاقد كــد اقتصادي هســتند 
جريمــه تعييــن نمــود. در آن زمان به اين بخشــنامه توجه الزم نشــد و اين دســتور، عملي 
نگشــت. پيــرو آن، وزارت دارايــي در اوايل ســال 1374 ، دفاتر چند شــركت پخش دارويي 
و غذايــي را پلمــپ نمود و در آن زمان جريمه هاي ســنگين چند ميليــارد توماني وضع كرد.

مديران عامل 13 شــركت پخش )از جمله من در قاســم ايران( طي جلســه اي با معاون وزير 
دارايــي بــه نحوي وزارتخانه را بر تعليــق پلمپها و جريمه ها به شــرط اجرايي كردن پروژه كد 
اقتصادي، متقاعد و طي مدتي كوتاه اين مســأله را حل كرديم. موفقيت به دســت آمده از اين 
همكاري و همياري ميان 13 شــركت پخش، موجب شــد تا جلســات مرتب و مكرري پس از 
آن جريان برگزار كنيم. در ســال 1378 اين تشــكل را به نام انجمن شركت هاي صنعت پخش 
ايران در وزارت كار ثبت كرديم و در ســال 1379 به عضويت اتــاق بازرگاني ايران درآمديم. در 
ابتدا جلســات به صورت چرخشــي در شركتهاي عضو تشكيل مي شــد، اما به تدريج به خريد 
ســاختماني متعلق به انجمن و جذب پرســنل جهت پيگيريها و امور مربوطه احساس نياز شد. 
هدف از تأسيس انجمن، رسيدگي و حل مشكالت موجود در صنعت پخش و نيز ارائه راهكارها و 
پيشنهادهاي مؤثر به وزارت بهداشت و وزارت بازرگاني )صنعت، معدن، تجارت( جهت بهبود اين صنعت بود.
                                                                                  در صفحه 3 شرح اين گفت وگو را مي خوانيد...
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هيچكس مجبور نيست انسان زبرگی باشد؛ تنها، انسان بودن کافی است. آلبر کامو  

   سيزدهمين  برنامه جامع  پزشكان عمومي
سيزدهمين برنامه جامع پزشكان عمومي سراسر کشــور در تاريخ 15 لغايت 17 بهمن ماه سال جاري در محل   

همايش هاي رازي با همكاري انجمن علمي طب اورژانس توسط شرکت نياز طب آريا برگزار گرديد.
شــركت داروسازي آفاشيمي در غرفه اي به مساحت 6 مترمربع، معرفي برند آفاشيمي و محصوالت را در 

دستوركار خود داشت.
 در حدود 300 نفر از غرفه داروســازي آفاشــيمي بازديد كردند. با توجه به هدف برندسازي آفاشيمي در 
اين همايش، عالوه بر طراحي غرفه در اين راستا به صورت همزمان شماره هاي مختلف ماهنامه آفاشيمي 

بين بازديد كنندگان توزيع گرديد.
برنامــه مذكور 17 امتياز باز آموزي براي پزشــكان در برداشــت، با توجه به اين مطلب اســتقبال از اين 
گردهمائي چشــمگير بود. در اين همايش حدود 15 شــركت داخلي و خارجي  حضور داشتند كه از آن 

جمله مي توان به شركتهاي اكسير مد پارس، رازك، اكتووركو و...اشاره نمود.
 افسانه پاسبانی

بازديد عضو هيات مديره، رياست و معاونت هاي منطقه غرب تهران بانك سپه از شركت داروسازي آفاشيمي

پيرو  دعوت  به عمل آمده شــركت آفا شــيمي از مديران ارشــد بانك ســپه جهت بازديد از 
خطوط تزريقي و خوراكي آنتي بيوتيك هاي سفالســپورين و پني سيلين اين شركت، به جهت 
آشــنايي بيشتر هيات مديره با مديران ارشد آفاشيمي و مذاكرات در مورد نحوه ارتباط و ديدن 
راهكارهاي مناســب جهت ادامه تعامالت في ما بين و اســتفاده از حداكثر حمايت هاي ريالي و 
ارزي بانك ســپه جهت ادامه بهينه فعاليت شركت آفاشيمي جهت استفاده از تمام امكانات اين 
شــركت و خدمت مطلوب به صنعت داروسازي كشور توليد و تامين بخش قابل توجهي از آنتي 
بيوتيكهاي خوراكي و تزريقي سفالســپورين ها و پني ســيلين ها و با عنايت به توضيحات ارائه 
شده از سوي مديريت شركت در مورد نحوه فعاليت و دقت و موفقيت ويژه شركت از نظر كيفي 
مــورد توجه بازديدكنندگان قرار گرفت و قرار بر اين شــد كه جهــت ادامه بهينه فعاليت بين 
شــركت و بانك سپه راهكارهاي مناسب بررسي و اقدامات الزم صورت پذيرد. در خاتمه بازديد 

انجام شده بسيار مطلوب ارزيابي گرديد.
 طاهره حاجتي

به منظــور ارتقــاي فرهنــگ ايمني و افزايش ســرعت عملكرد پرســنل در هنــگام بروز 
شــرايط اضطراري، واحد HSE شــركت داروســازي آفاشــيمي با همكاري پايگاه مديريت 
بحران منطقه 18 شــهرداري اقدام به برگزاري مانور زلزله براي پرســنل آزمايشــگاه نمود. 
در همين راستا پرسنل آزمايشگاه ابتدا در كالس آموزشي زلزله، تثبيت و مكان يابي امن كه توسط 
مدرس پايگاه مديريت بحران برگزار گرديد شركت نموده و با مواردي چند در اين زمينه آشنا شدند. 
مفاهيم مطرح شده در كالس عبارت بودند از: گسل هاي تهران، شبيه سازي سقوط اشيا هنگام وقوع 
زلزله )فيلم آموزشي(، نحوه ي تثبيت اشيا در خانه و محل كار، پناهگيري، خروج و اطالع رساني. 
سپس تمامي افراد به محل كار خود بازگشته و كارشناس بحران با حضور در محل كار پرسنل 
توضيحاتــي در مورد خطرات موجود در محــل و همچنين نقاط امن موجود براي پناهگيري 
ارائه نمودند. بعد از پايان توضيحات، افراد هر قسمت يك پناهگيري آزمايشي را تمرين كردند. 
پس از آشنايي تمامي پرسنل آزمايشگاه با خطرات و نقاط امن قسمت مربوطه، همگي به محل 
كار خود بازگشــته و مشغول به كار روزمره ي خود گرديدند. در ساعت 14 با به صدا درآمدن 
آژير اعالن وضعيت اضطراري همگي پرســنل طبق دستورالعمل فراگرفته شده عمل كرده و 
ســپس با اعالن وضعيت سفيد محل آزمايشگاه را ترك و در نقطه ي امن شركت جمع شدند.

ســپس چهــار نفــر از كاركنــان بــه محــل آزمايشــگاه بازگشــته و بــا اســتفاده از 
برانــكارد اقــدام بــه انتقــال مصــدوم از آزمايشــگاه بــه محوطــه ي امــن نمودنــد.

   در پايان الزم مي دانم، از همكاري پرسنل آزمايشگاه شركت داروسازي آفاشيمي به ويژه سركار 
خانم دكتر مهدوي زاده كه همكاري بسيار خوبي در برگزاري هرچه بهتر مانور داشتند تشكر نمايم.
 مهندس افشين ميرزايي

در آفا شيمي زلزله  مانور

سومين دوره مسابقات فوتسال جام آفا
بــا  آفــا  جــام  فوتســال  مســابقات  دوره  ســومين  وقفــه  ســال  يــك  بــا  ســرانجام 
گرديــد. برگــزار  واحدهــا  سرپرســتان  و  پرسنل،روســا  كليــه  همــكاري  و  كمــك 

مســابقات امســال با حضــور 12 تيــم از واحدهــاي مختلف و بمــدت 3 هفته در ســالن 
شــهيد قنبــري برگــزار شــد و تيم آزمايشــگاه بــا مربــي پر تالش خــود آقــاي مجيد 
روشــن ضميــر توانســت بــه مقــام قهرماني ايــن دوره از مســابقات دســت پيــدا كند.

بر خالف ســال هاي گذشــته امســال همــه تيم هــا تقريباً در يك ســطح بودنــد كه اين 
امر باعث شــد تا داوري باز ها ســخت تر و مســابقات نزديك به هم و نفس گير باشــد ولي 
داوران خــوب مســابقات آقايان مهنــدس تيموري و مهنــدس صفري توانســتند به خوبي 
از عهــده ايــن امــر برآيند كه ايــن همكاري دوســتان جاي تقدير و تشــكر فــراوان دارد.

 يحيي هاشمي
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هس قدرت رب جهان حکومت می کند:۱-رتس ۲-حرص ۳-حماقت. آلبرت انيشتن

گفت وگو با آقاي 
مصطفي خدايي

 

 در مورد ساختار انجمن صنعت پخش ايران بفرماييد:
ما اكنون 13 شــعبه )دفتر( در مراكز استانها داريم كه هر كدام 
از اين شــعب، مانند شــعبه مركزي تمام وظايف خود را كه در 
اساســنامه تعيين شده است عهده دارند. اعضاي ما 550 شركت 
پخش شــامل 87 پخش سراســري )با حداقل پوشش نيمي از 
جمعيت كشــور( 10 پخش منطقه اي )با پوشش چند استان( و 

مابقي پخشهاي استاني هستند. 
البته تعدادي از شركتهاي توزيع كننده هنوز به عضويت انجمن 
در نيامده اند. در حال حاضر اعضاي اين انجمن، مجموعاً 60000 
نيروي انساني، 25000 دستگاه ناوگان حمل و نقل و گردش مالي 
بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان دارند. در صنايع آرايشــي و غذايي 
85% و در صنعت دارو 100% آنچه وارد كشور و يا در داخل توليد 

مي شود توسط همين اعضا توزيع مي گردد. 
اعضــاي  غالــب  اكثريــت  نيــز  ســاختار  جهــت  از 
دهــد. مــي  تشــكيل  خصوصــي  بخــش  را  انجمــن 

  ما در انجمن چند كميته تخصصي با اين عناوين ايجاد كرده ايم: 
منابع انساني، مالي، دارويي، غذايي، IT ،R&D، استانداردسازي. 
كميته منابع انساني به آموزش اعضاي انجمن و شركتهاي پخش 
و نيز ايجاد همفكري مديــران اداري اعضا مي پردازد. در كميته 
مالي با ارتباط مؤثر با ســازمان حمايت و نيــز وزارت دارايي و... 
به حل مشــكالت مالي اعضا مي پردازيم. كميته هاي دارويي و 
غذايي هم در زمينه تخصص خود به حل مسايل مربوطه مشغول 

هستند.
 در كميتــه IT ، در مورد نــرم افزارهاي صنعت پخش، مطالعه 
تخصصي صورت مي گيرد و ســعي در يكســان سازي نرم افزار 

جامع توزيع مويرگي براي تمامي اعضا دارد. 
كميته R&D نســبت به اصالح فرايندهــاي عملياتي پخش و 
الگوبرداري از شــركتهاي پخش اروپايي در جهت كاهش هزينه 
هاي قيمت تمام شده اقدام مي كند. كميته استانداردسازي نيز 
در رابطه با تجهيزات، انبارها و ناوگان حمل و نقل، استانداردها را 

جهت حفظ كيفيت كاال تعريف می نمايد.
ضمناً از اعضاي انجمــن، ماهانه حق عضويت مختصري دريافت 
مي گردد كه البته درصد ناچيزي از هزينه خدمات دريافتي آنها 

از انجمن را پوشش مي دهد.
 اهم مباحث مطروحه در انجمن چيست؟ انجمن صنعت 

پخش قرار است چه مسايلي را حل و فصل کند؟
انجمن ارتبــاط خوبي با وزارت بهداشــت در زمينه دارويي و با 
وزارت صنعت، معدن، تجارت در زمينه غذايي دارد و طي جلسات 
متعددي كه با مسؤوالن اين دو وزارتخانه برگزار مي كند مسايل 
صنعت پخش را در جلســات و حتي بــا ارائه پيش نويس اليحه 
قانوني دنبال مي نمايد. در مورد مســايل مالياتي با وزارت دارايي 
ارتبــاط داريم؛ مثاًل نرخ ماليات علي الرأس را كه 80% بوده، طي 
جلسات متعدد با مسؤوالن اين وزارتخانه به 48% تقليل داديم. 

مجموعاً طي جلساتي كه با اداره كل ماليات هاي مستقيم و اداره 
كل ماليات بر ارزش افزوده داريم، تالش مي كنيم تا مشــكالت 
مالي پخشها را كاهش دهيم. آيين نامه اي با عنوان نحوه تأسيس 
و نظارت بر شركتهاي پخش را با كمك وزارت بهداشت و مشابه 
آن را براي پخشهاي غذايي به كمك وزارت صنعت، معدن، تجارت 
تدوين كرده ايم تا به گونه اي نظام مند از بروز مشــكالت جديد 
براي شــركتهاي توزيع كننده و صنعت پخش پيشگيري كنيم. 
انجمن صنعت پخش، توسط نماينده خود در كميسيون ماده 20 

وزارت بهداشت و نيز نماينده خود در شوراي حل اختالف دارايي 
به ارائه ديدگاههاي صنعت و همچنين حمايت از اعضاي انجمن 
مي پردازد. همچنين انجمن در تعزيرات حكومتي براي حمايت از 
شركتهاي پخش حضور فعال دارد. هر شعبه انجمن نيز موظف به 
برقراري ارتياط مؤثر با مسؤوالن وزارت بهداشت و وزارت صنعت، 

معدن، تجارت در آن استان و نيز استانداري مي باشد. 
بــه عنوان مثال، يكي از دســتاوردهاي اخير شــعبه انجمن در 
بندرعباس كه طي جلسات متعدد با استانداري هرمزگان حاصل 
شد در نظرگرفتن يك پمپ بنزين اختصاصي براي ناوگان حمل و 
نقل شركتهاي پخش در اين شهر )به دليل كمبود سوخت( بود. يا 
در گيالن، انجمن زميني را با هماهنگي استانداري در اختيار گرفت 
تا شركتهاي پخش بتوانند با قيمت ارزان دولتي و خدمات مناسب 
به ساخت سوله و تأسيس شعب خود بپردازند. و يا همين شعبه  
انجمن، در پي بارش سنگين برف در سال 1383 در استان گيالن 
موفق به اخذ خسارت همه پخشهاي زيان ديده از استانداري شد.
  انجمن در جهت صدور مجوز براي آغاز فعاليت توزيع کنندگان 
جديد و يا تمديد مجوز پخشهاي حاضر چه نقشي ايفا مي  کند؟

بر اساس سياست دولت و برنامه توسعه، قرار است دولت حداقل 
تصدي گري را داشته باشد. در همين راستا در زمينه پخش غذايي، 
آرايشــي و بهداشتي، بحث كنترل و ارزيابي ناوگان حمل و نقل، 
شعب، نرم افزار و مجموعاً احراز توانايي پخشهاي خواستار فعاليت، 
و همچنين صدور مجوز براي آنها توســط انجمن انجام مي شود. 
جهت تمديد مجوز فعاليت شــركت هاي پخش موجود ، انجمن 
نظر اصلي را ارائه مي كند. در مورد پخشهاي دارويي نيز با معاونت 
دارويي و غذايي وزارت بهداشــت صحبت شده است. آن سازمان 
مايل به تفويض اختيار صدور مجوز يا تمديد شركت هاي پخش، 
به انجمن مي باشد و در آينده اي نزديك اين اتفاق خواهد افتاد.

حساسيتي كه پخش دارويي ميان ساير پخشها دارد اهميت فراوان 
GDP و GSP در اين حوزه است. لذا اگر انجمن اين مسؤوليت 
را به عهده بگيرد مي بايست رعايت استانداردها را در شركتهاي 
توزيع كننده دارويي به دقت و جامعيت مورد بررســي قرار دهد.

البته به عقيده من، در شرايط حاضر، صدور مجوز نه به صالح جامعه 
و نه خود شركتهاســت. اخيراً حدود 60 شركت جديد از وزارت 
بهداشت، موافقت اصولي برای تأسيس شركت پخش گرفته اند. 
بسياري از شركتها به جهت توان اقتصادي پايين و رقابت شديد 
در بــازار و با توجه به هزينه هاي استانداردســازي انبار و ناوگان 
حمل و نقل، پرســنل، ســاختمان اداري و... عماًل در درازمدت 
ضرر مي كنند و اين خواب ســرمايه )چه دولتي و چه خصوصي( 
مستقيم يا غير مستقيم به كشور آسيب اقتصادي وارد مي كند.
  نقش تكنولوژي هاي ســخت افزاري و نرم افزاري در 

صنعت پخش از نظر شما چگونه است؟
در صنعت پخش، سخت افزار از جمله انبار و ناوگان حمل و نقل 
از اهميت بااليي برخوردار اســت، اما نقــش نرم افزار و مغز افزار 

)نيروي انساني( بسيار مهم تر و كليدي تر است.
 هدايت ســكان شــركت پخش اوالً به دســت نيروي انســاني 
متخصص و باتجربه، ســپس نرم افزار مكانيزة جامع و مانع و در 
آخر، انبار و حمل و نقل اســتاندارد و كافي مي باشــد. در مورد 
نرم افزار، ما در انجمن با همكاري چند شركت نرم افزاري، اقدام 
به برنامه نويســي و تهيه يك نرم افزار مناسب، جامع و يكپارچه 
هم براي شــركتهاي پخش و هم براي داروخانــه ها نموده ايم.

در ادامــه، طرحي به نام طرح بــاران را با همكاري يكي از بانكها 
آغاز كــرده ايم كه با توجــه به تبلت هايي كــه در گام اول در 
اختيــار 1000 داروخانه قرار مي گيرد ســفارش دهي انجام مي 
گيــرد و با توجه به اعتباري كه بانــك براي هر داروخانه در نظر 
مــي گيرد، وجه دريافتي از طريق كارتخوان ســيار به حســاب 
بانكــي شــركت منتقل مي گــردد. در اين رهگــذر، كارمزدي 
نصيــب بانك خواهد شــد و در مقابل، هم امنيــت مالي و هم 
كاهش هزينه هاي ويزيتوري را براي پخشها به ارمغان مي آورد.
 يكي از مطالبات شرکتهاي توزيع کننده در ايران، توجه 
مســؤوالن امر به قيمت تمام شده در اين صنعت با محاسبه 
هزينه هاي واقعي و روز مي باشــد. انجمن در اين مورد چه 

اقداماتي انجام داده است؟
در زمينه كنترل و كاهش قيمت تمام شده در صنعت پخش، اقداماتي 
كه ما به عنوان انجمن و خود شركتهاي پخش مي توانند انجام دهند 
استفاده از تكنولوژي، نرم افزار، سخت افزار و مغزافزار بهينه است.

در اواخــر دولت قبــل، در انجمــن در زمينه بازبينــي مارژين 
شــركتهاي پخش مطالعــه كرديــم و مارژين ها را بر اســاس 
4 عامــل وزن، حجــم، قيمت و كشــش بازار تقســيم بندي و 
مشــخص نموديم، كه از 5% تا 25% متغير بــود؛ به طوري كه 
قيمت مصرف كننده باال نرود و از مارژين مرحله خرده فروشــي 

كســر شــود. نتيجه مدون اين طرح را از 13 نهاد عضو شوراي 
تعييــن و تصويب قيمت رقابت، امضا گرفتيم. در ســتاد تنظيم 
بازار نيز تصويب شــد، اما دولت آن را ابــالغ نكرد. تغيير دولت 
هم موجب شــد وقفه اي در تصميم گيري ها ايجاد شــود. ولي 
هنــوز مصرانه بر طرح خود پافشــاري مي كنيم تا ابالغ شــود.

 در مورد دارو نيز جلســات متعددي با وزارت بهداشــت منعقد 
نمودايم اما تاكنون موفقيت چشمگيري حاصل نشده است.

اما اميدواريم با توجه به پيگيري انجمن به زودي مارژين صنعت 
پخش با روش علمي پيشــنهادي انجمن هم در زمينه دارو و هم 

در ساير زمينه ها اصالح شود.
 انجمن در راستاي کنترل ارائه تسهيالت به داروخانه ها و 

بيمارستان ها چه گام هايي برداشته است؟
متاًســفانه مجوزهاي متعددي كه براي توليد محصوالت مشابه 
دارويي، صادر شده موجب گشته تا شركتهاي توليدكننده حتي 
بر روي داروهاي با حاشيه سود ناچيز هم تخفيفات عجيبي ارائه 
نمايند. بخش عظيمي از اين تسهيالت هم، به جيب داروخانه ها 
سرازير مي شــود. در حالي كه مردم از جمله من و شما مصرف 
كننده نهايي هســتيم و بايد بهترين كيفيت را با قيمت مناسب 
خريداري كنيم. داروي ايراني در مجموع، داروي با كيفيتي است 
و نبايد پزشكان و كســاني كه ارتباط با صنعت دارو دارند بيمار 
را مرتباً به اســتفاده از داروهاي وارداتي به بهانه اختالف كيفيت 

فاحش ترغيب كنند.
از آن ســو نيــز اگر قيمــت داروهاي بــا حاشــيه غيرمنطقي 
از  ايــن دســته  را كاهــش دهيــم، در  وارداتــي(  )عمدتــاً 
شــد. خواهــد  ارائــه  كمتــري  تســهيالت  قطعــاً  داروهــا 

 در مورد داروهاي با حاشــيه ســود منطقي نيز بايد بر اســاس 
GMP و كيفيت توليد، شركتها رتبه بندي شوند و صدور مجوز 
و يــا تمديد آن و هر گونه ارائه امتيازي توســط ســازمان غذا و 
دارو، متناسب با تعهد شركتها به كيفيت باشد. همانطور كه مي 
دانيد در پخش غذايي، پخشها مقتدرانه تر عمل مي كنند و تمام 

پرداختها به پخشها نقد صورت مي گيرد.
 به عقيده من فرهنگ سازي، آموزش و نظارت از عوامل مهم براي 
كمرنگ كردن رويه تســهيالت دهي به داروخانه هاست؛ وگرنه 

كنترل اين روند به صورت دستوري و به يكباره ميسر نيست.
انجمــن صنعــت پخش با جلســه اي كــه چند مــاه پيش با 
آقــاي دكتــر پيرصالحي منعقــد نمود، جهت رفع تالي فاســد 
احتمالــي از عدم درج تخفيفات در فاكتور پخشــها، پيشــنهاد 
داد تا پخشــها ملزم به درج آن در فاكتورهاي خود شــوند؛ كه 
نامــه آن پس از تصويب به همه شــركتهاي پخش ابالغ شــد.
 به عنوان رئيس انجمن صنعت پخش ايران، پيشنهادهاي 
تاکنون عملي نشدة شما به مســؤوالن سازمان غذا و دارو 

جهت بهبود و ارتفاي صنعت پخش چيست؟
در ابتدا به سيســتم توزيع در راســتای ارتقاي مسايل ايمني در 

زمينه كيفيت توزيع كمك شود.
 اين امر با تعريف استانداردهاي جديد و روز GSP و GDP آغاز 

مي گردد و با آموزش علمي و مستمر ادامه پيدا مي كند.
نكتــه ديگر، نگاه علمي به مارژين هاي صنعت پخش اســت كه 

بازبيني، اصالح و شفاف سازي شود.
ديگر آنكه در مورد قيمت داروهاي وارداتي بازبيني علمي صورت 
پذيرد و اختالف قيمت داروهاي وارداتي و داروهاي مشابه توليد 
داخل، صرفاً به خاطر كيفيت برتر مســتند و واقعي، تعيين شود 
تا مردم هزينه معقولي براي آنچه مي خرند و اســتفاده مي كنند 

پرداخت كنند نه چند برابر آن را.
 آينده صنعت پخش به ويژه توزيع دارو را درايران چگونه 

ترسيم مي کنيد؟
در زمينه غذايي، آرايشــي و بهداشــتي امروزه در اروپا و آمريكا 
شركتهاي پخش، نقش كمتري ايفا مي كنند. با آمدن هايپرماركتها، 
با روش وضع نقطه سفارش و بهره گيري از تكنولوژي روز، عماًل 
ارتباط توليدكننده با آخرين پايانه فروش، مستقيم است. در ايران 
نيز همين اتفاق به تدريج در حال وقوع اســت.در زمينه دارويي، 
بين 80 تــا 90 درصد توزيع دارو در آمريــكا )بازار40 درصدی 
از كل فروش دارو در دنيا( از طريق ســه شــركت پخش بزرگ 
انجام مي شــود. به نظر من در ايران هم در آينده اي نه چندان 
دور، اين ادغام انجام خواهد شــد؛ زيرا شركتهاي كوچكتر ديگر 
توان رقابت با شــركتهاي بزرگ را نخواهند داشــت و به ناچار يا 
ورشكسته مي شوند و يا مجموعه خود را به بزرگترها مي فروشند.

اتفاق ديگري كه در آينده رخ خواهد داد پيدايش داروخانه هاي 
زنجيــره اي متعلق به هولدينگ هاي توليدكننده اســت كه هم 
باعث از بين رفتن تســهيالت كنوني بازار مي گردد و هم نقش 
پخش ها را كم رنگتر از حال حاضر مي نمايد.      مصطفي علمافر
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بشر تنها آفريده اي است هک نمی خواهد آن باشد هک هست. آلبر کامو

 اصول مستندات و مستندسازي:

مستندســازي خوب ركن اصلي سيستم تضمين كيفيت 
را تشكيل ميدهد.كيفيت سيستم مستندات يك شركت 
بازتابي از كيفيت سيســتم QA آن است .مستندسازي، 
از اشــتباهات ناشي از مكالمات شفاهي جلوگيري كرده و 
اجازه رديابي تاريخ بچ يا سابقه بچ يا بچ ركورد را فراهم مي 
سازد.مطابق بند 4 استاندارد  )PIC/S(، مشخصات، فرمول 
ساخت، دستورالعملهاي ساخت و بسته بندي، روش های 
اجرايی و ســوابق عاري از اشتباه بصورت كتبي تهيه مي 
شــوند .موارد ذيل در خصوص مستندات بايد اجرا گردد:

 خوانا بودن مستندات اهميت زيادي دارد.
 وقتي يك سند بررسي و مرور مي شود سيستم مستندات 
شــركت به گونه اي عمل مي كند تا از استفاده سهوي و 
غيرعمــدي مســتندات جايگزين شــده جلوگيري كند.

 مستندات دست نويس معتبر نمي باشند. نحوه اصالح 
و تغيير به گونه اي اســت كه اطالعات اوليه و اصلي قابل 

خواندن مي باشد. 
 مستندات حداقل يك سال بعد از تاريخ انقضا محصول 

نهايي نگهداري مي شوند. 
و  يادداشــت  الكترونيــك  روش  بــا  ســندي  اگــر 
ســابقه ســازي شــود فقط افــراد مجــاز مــي توانند 
دركامپيوتراطالعــات را وارد يــا تصحيــح كننــد ضمنا 
ســابقه تغييــرات و حــذف هــا موجــود مي باشــد.

 دسترســي به اين اطالعات محدود و با استفاده از كلمه 
عبور يا تمهيدات ديگر مي باشــد و در نتيجه وارد كردن 
اطالعات مهم بطور مســتقل )توسط شخص ديگر( چك 

مي شود.
 بچ ركوردها يا ســابقه هاي بچ كه در كامپيوتر ذخيره 
شــده اســت از طريق فايلهاي پشــتيباني يا بك-آپ بر 
روي نوارهاي مغناطيســي، ميكروفيلم، كاغذ يا وســايل 
ديگرحفاظت مي شوند. نكته مهم آن است كه اطالعات به 
آساني در طول دوره نگهداري آنها در دسترس مي باشند.

 هرم مستندات درسيستم مديريت کيفيت 
:)Document pyramid(

مستندات سيستم مديريت کيفيت در سه سطح زير 
پوشش داده شده است:

 ،)Quality manual(ســطح اول: نظامنامــه كيفيــت
)Objectives(و اهــداف كالن )Policy(خــط مشــي

و   ) SOPs( اجرايــي روشــهاي  دوم:  ســطح 
)Working instruction( كاري  دســتورالعملهاي 

 ،)Records( ســطح ســوم: شــامل ســوابق كيفــي
فرمهــا )Forms(، نمودارهــا)Charts(، اســتانداردها و 
مشــخصات)Specification(  و ساير مدارك مي باشد.

برخــي از اصطالحــات و تعاريــف در حوزه مســتندات 
مطابق با اســتاندارد تهيه مســتندات سيستم مديريت 
كيفيــت )ISO 10013( بــه شــرح زيــر مي باشــد:

: )Quality Manual( نظام نامه 
سندی اســت كه در آن كليات سيســتم/ سيستم های 
مديريتی ســازمان تشريح شــده و دربرگيرنده تاريخچه 
ســازمان، دامنه شــمول فعاليت، خط مشی، اختيارات و 
مســئوليتهای افراد كليدی ســازمان و همچنين تشريح 
مختصر چگونگي برآورده شدن الزامات سيستم / سيستم 

های مديريتی جاری در سازمان می باشد.
يادآوري: نظامنامه كيفيت براي هر ســازماني منحصر به 
فرد است. اســتاندارد ايزو 10013 امكان انعطاف پذيري 
در تعيين ســاختار، فرمــت، محتوا يــا روش ارائه براي 
مدون كردن سيســتم مديريت كيفيت براي تمامي انواع 

سازما ن ها را فراهم مي كند.
يك ســازمان كوچك ممكن است مناسب بداند كه شرح 
تمامي سيســتم مديريت كيفيت خود و كليه روش هاي 
اجرايي مدون الزام شده در استاندارد ايران- ايزو 9001 را 
تنها در يك نظامنامه درج نمايد. سازمان هاي بزرگ و چند 
مليتي ممكن اســت به چند نظامنامه در ســطح جهاني، 
ملي يا منطقه اي و با سلســله  مراتــب پيچيده تري براي 

مستندات، نياز داشته باشند.
نظامنامه كيفيت بايســتي دامنه شمول سيستم مديريت 
كيفيت را مشــخص كند و جزئيات و توجيهات براي هر 
نوع استثناكردن الزامات استاندارد و همچنين روش هاي 
اجرايي مــدون يا ارجاع به آن ها و توصيفي از فرآيندهاي 
سيستم مديريت كيفيت و تعامل آن را در بر داشته باشد.

اطالعات در مورد ســازمان از قبيل نام، مكان و روش هاي 
تبادل اطالعات بايســتي در نظامنامــه كيفيت گنجانده 
شــود. اطالعات تكميلي از قبيل زمينه كسب و كار، شرح 
مختصري از سوابق كاري، و اندازه سازمان نيز مي تواند در 

نظامنامه گنجانده شود.
:)policy( خط مشي 

سندی اســت كه در برگيرنده بيانيه مديريت ارشد سازمان 
در راســتای ايجاد، حفظ و بهبود سيســتم/ سيستم های 
مديريتی در ســازمان می باشد. خط مشــی در برگيرنده 
تعهدات مديريت و چارچوب اهداف ســازمان در راســتای 
بهبود سيستم / سيســتم های مديريتی می باشد. مقاصد 
و جهــت گيري كلي ســازمان در قبال يــك مقوله خاص 
كه رســمابه وســيله مديريت رده باال اعالم شــده باشــد.

هرگاه ســازمان تصميــم بگيرد كه خط  مشــي كيفيت را 
در نظامنامــه كيفيت درج كند، نظامنامــه مي تواند بيانيه 
خط مشــي كيفيت و اهداف كيفيت را در برداشــته باشد.

اهداف كيفيــت واقعي كه براي برآورده كــردن اين اهداف 
مي باشد ممكن است در بخش ديگري از مستندات سيستم 
مديريت كيفيت بر طبق آنچه سازمان تعيين مي كند، مشخص 
گردد. خط مشي كيفيت بايستي در بردارنده تعهد به مطابقت با 
الزامات و بهبود مداوم اثربخشي سيستم مديريت كيفيت باشد.

مستندسازي در صنعت داروسازی
کليه فعاليت های جاری در شــرکت هاي داروسازي، دارای مستندات مربوطه بر اساس اصول و مقررات GMP بوده و کليه 
پرســنل موظف به رعايت موارد مندرج در آنها می باشند.بخش مستندسازي به کليه امور مربوط به مستند سازی، اعم از 
تهيه و مديريت مســتندات و نظارت بر گردش و اجرای صحيح محتويات مستندات می پردازد. تهيه و صدور مستندات و 
نظارت بر آنها در واحد تضمين کيفيت وديگر واحدهای تاثير گذار بر کيفيت انجام می شــود. مستندسازي شامل روشهای 
اجرايي اســتاندارد و دستورالعمل ها برای کار و نظافت، بچ رکوردها، برگه های آناليز، برچسب ها و ... مي باشد. بررسي ها 

نشــان مي دهد که مستند سازي يكي از دشوارترين ارکان ايجاد سيستم هاي مديريتي مي باشد و حفظ و برقرار نگه داشتن 
آن کار دشــوارتري است. گام اول در ايجاد يک سيستم مديريتي موثر، داشتن مستندسازي مناسب است
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رد مسير ره موفقيت زبرگ، دشواريها و انکامی اهي زبرگی قرار دارد. آنتونی رابینز

DOCUMENTATION
اهداف نوعا از خط مشي كيفيت منبعث مي شوند و بايستي به 
آن ها دست يافت. هنگامي كه اهداف كّمي مي شوند به اهداف 

خرد تبديل مي گردند و قابل اندازه گيري هستند.
:)SOP( روش اجرايي 

ســاختار و فرمت روش هاي اجرايي مدون )نســخ كاغذي يا 
رسانه هاي الكترونيكي( بايســتي به صورت متن، نمودارهاي 
گردش كار، جداول يــا تركيبي از آن ها و يا هر روش ديگري 
كه متناسب با نيازهاي سازمان باشد، توسط سازمان مشخص 
شود. روش هاي اجرايي مدون بايستي شامل اطالعات ضروري 

بوده و داراي شناسه منحصر به فرد باشد.
روش های اجرايي دو گونه اند:

 روش های اجرايي سيســتمی: روشهايي هستند كه جهت 
الزامات استقرار سيستم ها تدوين می گردند.

 روش های اجرايي فنی: تدوين اين روشها برای كليه اعمالی 
كه در شناســايي، آزمايش، تعيين قدرت و خلوص و ساخت 
محصوالت دارويي تاثير گذارند ضروری اســت. در روش هاي 
اجرايي مي توان به دستورالعمل هاي كاري كه نحوه واقعي انجام 
يك فعاليت را شــرح مي دهند، ارجاع داد. روش هاي اجرايي 
مدون معموال فعاليت هايي را شرح مي دهند كه مربوط به امور 
مختلف است در حالي كه دستورالعمل هاي كاري عموما مربوط 
به كارهايي اســت كه برای انجام يك وظيفه صورت مي گيرد.

 مشخصات يا شناسنامه های کيفی 
:)Specification(

مداركی هستند كه در آن صفات شيميايی، فيزيكی و بيولوژيكی 
مواد، اعم از ماده اوليه، اقالم بسته بندی، مواد بينابينی، بالك 
هــای دارويی و يا محصوالت نهايی به همــراه محدوده های 
قابل قبولشــان شرح داده می شــود. كنترل شناسنامه های 
كيفــی به عهده مدير واحد QC و مســئول فني مي باشــد.

:)Work instruction( دستورالعمل 
دستورالعمل ها نيز ساختارهای نوشته شده رسمی هستند كه 
در آن نحوه انجام هر كار به صورت مشروح و جزء به جزء شرح 
داده می شوند. مدارك مربوط به هر سری ساخت كه در آن كليه 
مواد اوليه و گردش كار توليد در فهرستی ليست شده است نيز 
به صورت دستورالعمل تهيه می شود. دستورالعمل هاي كاري 
مي توانند مثال به صورت شــرح مكتوب تفصيلي، نمودارهاي 
گــردش كار، قالب ها، الگوها، يادداشــت هاي فني درج شــده 
در نقشه ها، مشــخصات، كتابچه راهنماي تجهيزات، تصاوير، 
نوارهــاي ويديو، چك  ليســت ها يا تركيبي از آن ها باشــند. 
دستورالعمل كاري بايستي تمامي مواد، تجهيزات و مستندات 
مورد استفاده را شــرح دهد. در موارد مقتضي، دستورالعمل 
هاي كاري شامل ”معيارهاي پذيرش “ هستند. در واقع شرح 
تفصيلي چگونگي انجام و ثبت كارها را دســتورالعمل گويند. 
دستورالعمل نحوه واقعي انجام يك فعاليت را شرح مي دهد.

:)Records( سوابق 
ســوابق شــامل كليه گزارشــات روزانه و الگ بوك ها، چك 
ليســتها و فرم ها می باشــند كه ثبت و نگهداری می شوند. 
سوابق مربوط به فعاليت هاي شرح داده  شده در روش اجرايي 
مدون بايســتي در همين بخش از روش اجرايي مدون يا در 
ســاير بخش هاي مرتبط تعريف شوند. فرم هايي كه براي اين 
سوابق بايستي استفاده شود بايستي برحسب كاربرد در متن 
روش اجرايي مشخص گردند.روش مورد استفاده براي تكميل، 

بايگاني و حفظ سوابق نيز بايستي مشخص شود.
 فرم:

مدركي كه داده هاي الزم براي سيستم مديريت كيفيت در آن ثبت 
مي شود. فرم پس از ثبت داده ها در آن تبديل به سابقه مي شود.

 )Master list( : فرمی است كه در آن نام مدرك، كد مدرك 
و شماره و تاريخ آخرين بازنگری و توزيع نسخ ليست می شود.

 بچ رکورد يا ســابقه بــچ)Batch Record(: جزئيات و 
تاريخچه تمامي بچ ها شــامل توزيع و پخش آنها و همچنين 
كليه موارد مربوط به كيفيت محصول نهايي را ارائه مي دهد.

 پيوست: اطالعاتي كه به يك مدرك ضميمه مي گردد و آن را 
روشن تر و مفهوم تر مي نمايد. پيوست هايي كه داراي اطالعات 
پشتيباني كنندة نظامنامه باشد نيز مي تواند در آن گنجانده شود.

 تاريخ صدور: به تاريخــی اطالق می گردد كه مدرك پس 
از تهيه و تاييد، تصويب شــده و صادر مي گردد. پس از امضاء 

ســند توسط مسئولين فوق و درج تاريخ، دو هفته زمان برای 
آموزش های الزم به پرســنل استفاده كننده، اختصاص يافته 
)Effective Date( و پس از آن با درج تاريخ بجريان افتادن

دستورالعمل بين واحدهای مندرج در قسمت " توزيع نسخ " 
توزيع می شود. نسخه اصلی سند در بايگانی تضمين كيفيت 
و واحد تهيه كننده حفظ و بقيه نسخ بين واحدهای مشمول 
توزيــع و امضاء تحويل گيرنده در فرم توزيع مدارك در داخل 

سازمان اخذ می شود.
 تاريخ بازنگري:تاريخی اســت كــه در آن مدرك مورد نياز 

مورد بازنگری قرار می گيرد. 
 شماره بازنگری:شــماره ای است كه نشان دهنده بازنگري 
دوره اي يا تغيير مدرك برحسب نيازمي باشد. با هر بازنگری 

شماره بازنگری تغيير می نمايد. 
 کد مدرک: كدي است كه توسط كد های تعريف شده درون 
ســازمان برای هر مدرك مشخص می شود. كليه اسناد اعم از 
دستورالعملها، روشهای اجرايی، فرمها، آيين نامه ها، نظامنامه و 
... بايستی دارای كد باشند كه توسط واحد QA تعيين می گردد.

   مستندات درون سازمانی: كليه مــــستندات داخــــلي 
شــركت كه بر الزامات سيستمهای مديريتی موثر می باشند، 
بايد تهــيه كننده، تــائيد كننده و تصويب كننده مشخص داشته 
باشند كه نام آنها به همراه شماره آخرين بازنگري در فرم فهرست 
و كنترل ســوابق نزد واحد تضمين كيفيت موجود مي باشد.

 مســتندات برون ســازمانی: كليه مدارك با منشاء برون 
سازماني مانند استانداردها، كاتالوگ ها، مشخصات فني، كتب 
مرجع و... مي باشد پس از ارائه پيشنهاد دهنده و تاييد نماينده 
مديريت و تصويب مدير عامل قابل استفاده بوده و اين امر طی 
مكاتبات ) نامه( صورت می گيرد و مانند مدارك درون سازماني 
ممهور به مهر » معتبر اســت« مــي گردند و جهت كنترل از 
در دســترس بودن آخرين بازنگري ها، در ليســت مستندات 
خارج ســازماني ثبت مي شــوند. پس از تصويب مستندات، 
مسئول كنترل مدارك و مستندات با توجه به فهرست اصلي 
و ليســت توزيع مســتندات برون سازماني مســتندات را در 
اختيار مالك ســند و ساير اســتفاده كنندگان قرار مي دهد.

 توزيع مســتندات درون ســازماني: نســخه اصلي كليه 
مســتندات شــركت شــامل نظامنامه، روش هاي اجرائي و 
دستورالعمل هاي كاري بايد امضاء تهيه كننده، تائيد كننده و 
تصويب كننده را دارا باشد و نسخ توزيع شده كه با مهر))معتبر 
اســت(( ممهور شده اند به صورت كپي و با مهر ))كپي جهت 
استفاده داخل سازمان (( ممهور مي شوند و در غير اين صورت 
معتبر نخواهند بود.  فرمها و جداول شركت درارتباط با روش 
هاي اجرائي تهيه مي گردند و تـــهيه كننده، تــائيدكننده و 
تــصويب كننده آنــها، همان تـــهيه كنـنده، تائيدكننده و 
تصويب كننده روش هاي اجرائي مربوطه محسوب مي گردند.

 توزيع مستندات برون سازمانی: مستندات  خــارجي نيز 
به تــــعداد الزم تهيه و پــس از ممهور شدن به مهر))معتبر 
است(( به واحدهاي ذيربط ارسال مي شوند. اين گونه مستندات 
پس از درج اطالعات شامل عنوان، سال انتشار، شماره بازنگري 
و تاريخ بازنگري در ليســت اصلي مستندات خارج سازمانی و 
با استفاده از فرم توزيع مستندات برون سازماني، تـــــوزيع 
مي شــوند. ضمنا جهت اطمينان از به روز بودن استانداردها، 
ويرايــش آنها به محض دريافت ورژن جديد توســط نماينده 
مديريت / مديرتضمين كيفيت با همكاری مديران واحدهای 
مرتبط بررســی شــده و در صورت تغيير آخرين ويرايش آن 
تهيه مي شــود. مشخصات فنی داده شــده از طرف مشتری 
در ســوابق مشتری نگهداری شــده و تحت كنترل می باشد. 
در رابطه با استانداردهاي خارجي در صورت الــــزامي بودن، 
زمان به روزكردن استــــانداردها، توسط مدير واحد استفاده 
كننــده تعيين و بــه اطالع مدير تضمين كيفيت مي رســد.

 جمع آوری و معدوم سازی نسخ منسوخ:
نسخ منسوخ بايستی از سطح واحدها جمع آوری و بوسيله خرد 
كردن يا پاره كردن معدوم شوند. فقط نسخه اصلی در بايگانی 
تضمين كيفيت برای حفظ سوابق نگهداری مي شود. )با مهر 
"منســوخ " ممهورمي شود(. هيچ نسخه ای از اسناد منسوخ 
نبايد در واحدها موجود و يا مورد استفاده قرار گيرد. مسئول يا 
مدير هر واحد در اين خصوص مسئوليت خواهند داشت. درفرم 

ليست جمع آوري نسخ باطل شده مورد فوق ذكرخواهد شد.

 نگهداری سوابق کيفی: ســوابق ايجــاد شده بايستی بر 
اســاس يكی از معيارهای تاريخ، حروف الفبا، شــماره سريال 
يا معيارهای ديگر دســته بندی شده، به نحوی كه به راحتی 
و به ســرعت قابل يافتن باشــند. هر واحد جــدول نگهداري 
ســوابق كيفي كه شــامل نوع ســوابق كيفی، كد سند مورد 
نظــر، فرمت )كاغذی يــا الكترونيكی(، مــدت نگهداری )در 
 ،)Sort( نحوه دســته بندی  ،) بايگانی جاری و بايگانی راكد
را تهيــه و پس از تأييد و تصويب آن براســاس جدول تهيه، 
تائيــد و تصويب، تحويــل واحد تضمين كيفيــت مي دهد. 
يــك نســخه از اين جــدول در هر واحد موجود مي باشــد.

 بازنگری مستندات: مدير تضمين كيفيت با همكاري تهيه 
كنندگان مســتندات، هر دو ســال يك بار، كليه مستندات 
را مــورد بازنگــري قــرار داده و در صورت لــزوم، تغييرات 
الزم را انجــام مــي دهــد. چنانچه در مســتندی هيچگونه 
تغييــری ايجاد نشــود مدير تضمين كيفيت طــی يك نامه 
درون ســازمانی بنا به درخواســت مدير مربوطه مستندات را 
تمديد اعتبار نمــوده و نيازی به چاپ مجدد نيســت و نامه 
درخواســت ضميمه نسخه اصلي مســتند مربوطه مي شود.

 بررسي شكايت و مستندسازي:
كليه شــركتهاي داروســازي مي بايســت شــكايات واصله 
درخصــوص محصــوالت خود را كــه در بازار موجود اســت 
ارزيابــي كننــد: مي بايســت داليل عيب و نقــص كيفيتي 
بازرسي شود. الزم اســت تمهيدات مناسب براي محصوالت 
معيوب بكارگرفته شود. مي بايســت تمهيدات مناسب براي 
اجتنــاب از رخداد مجدد آن عيب و نقص بكار گرفته شــود.

   مستندسازي در شركت داروسازي آفاشيمي:
در شركت داروسازی آفاشيمي، مستندات مطابق با استاندارد 
ايزو 10013 تهيه، بررسی و در نهايت كد گذاری و نگهداری 
می گردند. روش اجرايی كنترل مدارك و مســتندات برای 
تعيين شكل ظاهری مدارك و ترتيب درج عناوين موضوعی 
مدارك و همچنين تشريح نحوه ايجاد، توزيع، بازنگری، حذف 
و صدور مدارك نظام مركز كنترل اسناد و حصول اطمينان 
از در دسترس و به روز بودن مدارك مرتبط، تهيه و استفاده 
می گردد.مدارك شــركت حاوی عنوان، كــد، تاريخ تهيه، 
تاريخ صدور، تاريخ اجرا، شــماره بازنگری، تاريخ بازنگری، 
تاريخ اعتبار و توزيع نسخ می باشند. در صورت نياز به تغيير، 
حذف و يا ايجاد يــك مدرك، فرم مربوطه تكميل و همراه 
بــا ضمايم مربوطه، به مركز كنترل اســناد اعالم می گردد. 
درصورت پذيرش درخواســت، مدرك توســط مركز اسناد 
ايجاد يا اصالح گشته و به تأييد و تصويب واحد صادركننده 
و معاونت يا مديريت مربوطه رسانيده مي شود.توزيع مدارك 
تحت مسئوليت مركز كنترل اسناد كيفيت جامع می باشد. 
با توجه به توزيع نسخ، از طريق مركز اسناد كيفيت جامع به 
واحدهای مربوطه ارسال می گردد.با توجه به تاريخ اعتبار درج 
شــده بر روی مدارك و يا در صورت بروز تغيير، مدارك در 
زمان های مشخص مورد بازنگری قرار می گيرند. يك نسخه 
از مدارك منسوخ كه تمامی صفحات آن به مهر "منسوخ" 
ممهور شــده اســت، طبق روش كنترل ســوابق در مركز 
اســناد كيفيت جامع نگهداری می شود. ساير نسخ مدارك 
منسوخ از طريق هر يك از حوزه های مديريتی، جمع آوری 

و در مســير بازيافــت كاغذ قــرار خواهد گرفت.
 مريم دهقاني
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در واقع براي كاهش وزن بايد مقدار كالري بيشــتر از آنچه كه از طريق خوردن غذا 
و مايعات مصرف مي كنيد بســوزانيد، بنابراين انجام هــر ورزش و فعاليتهاي بدني 
كه كالري بســوزاند به شــما در رســيدن به اين هدف كمك مي كند. ولي اگر قرار 
باشــد در دنياي پر مشــغله امروز كوتاهترين زمان را به اين كار اختصاص دهيم و 
بخواهيــم بهترين نتيجه را بگيريم بايد به توصيه هايي كه در زير بيان شــده عمل

كنيم. هر چند كه:
دراز  در  كــه  دهيــد  انجــام  شــكلي  بــه  و  دهيــد  انجــام  را  ورزشــي  طاليــي:  توصيــه    
مــدت بتوانيــد ادامــه دهيــد و تبديــل بــه برنامــه روزانــه زندگــي شــما بــراي تمــام عمر شــود.

 Cardio Exercise چيست؟
قبــل از آنكــه براي فعاليت زياد شــروع به باال رفتــن از پله ها كنيد يــا با نيروي زياد بــر روي كف پوش 
خيابانهــا راه برويــد اول مطمئن شــويد اين كارهــا امكان ســوزاندن چربي را به عضالت شــما مي دهند؟

ورزش كارديو واســكولر هر نوع ورزشــي اســت كه كار قلب و ريــه را افزايش مي دهــد. راه رفتن، راه رفتن 
ســريع و دويــدن فرمهاي شــايع از ورزشــهاي كارديــو واســكولر ) قلبي- عروقــي (يا هوازي هســتند.

از راه رفتــن و دويــدن تــا شــنا كــردن، دوچرخه ســواري، پله نــوردي و پــارو زدن همگي ورزشــهاي 
هــوازي يــا كارديــو واســكولر مفيــدي هســتندكه باعث بهبــود كلســترول و تــري گلســيريد، بهبود 
عملكــرد قلبــي، كاهــش ريســك اســتئوپروز) پوكــي اســتخوان( و افزايش تــوده عضالني مي شــوند.

كالج آمريكايي طب ورزش و CDC توصيه مي كنند كه بالغين بايد در اكثر روزهاي هفته حداقل 30 دقيقه فعاليت 
بدني با شدت متوسط داشته باشند و بهترين برنامه پيشنهادي 30تا 60 دقيقه در روز براي 3 تا 5 روز در هفته است.

بهتريــن  بــه  رســيدن  بــراي  نظــر،  صاحــب  كارشــناس  يــك  نظــر  اظهــار  اســاس  بــر 
شــود. انجــام  هفتــه  در  نوبــت   4 يــا   3 بــراي  و  بيشــتر  يــا  دقيقــه   20 حداقــل  بايــد  نتيجــه 

 از كجــا بفهميم كه بهتريــن ضربان قلب را براي چربي ســوزي ايجــاد كرده ايم؟
براي جواب دادن به اين ســوال بايد در وســط ورزش كــردن براي مدت 6 ثانيه حيــن ورزش نبض خود را 
بشــماريد و ســپس در عدد 10 ضرب كنيد اگر عدد به دســت آمده از حاصل اين فرمول %70 * )سن- 220( 
خيلــي باالتر بود بايد ســرعت حركت خود را كم كنيــد و اگر خيلي كمتر بود بايد ســرعت خود را باال ببريد.

روش ديگر محاسبه اين است كه اگر توانستيد حين انجام حركات ايروبيك  يك جمله كامل را خيلي به سختي حرف 
بزنيد يعني سرعت حركات باال است و اگر خيلي راحت حرف مي زنيد يعني سرعت ورزش كردن و يا راه رفتن پايين است.

همچنين توصيه شده كه در حين انجام حركات ايروبيك در فاز آرام مي توانيد از وزنه نيز استفاده كنيد بخصوص 
وزنه هاي كوچكي كه عضالت دوسر و سه سر بازو را تحت كشش قرار مي دهند اين باعث مي شود كه همزمان از 
رروشهاي كششي نيز براي باال بردن ميزان چربي سوزي و سرعت متابوليسم استفاده كنيد. حتمًا در فواصل ورزش 
جلساتي را به ورزشهاي ايزومتريك )وزنه زدن( اختصاص دهيد تا در اين حال به توده عضالني كمك كنيد تا شكل 
بهتري به خود بگيرد. مثاًل 4 روز در هفته ورزشهاي ايروبيك انجام دهيد و 2 تا 20 دقيقه در هفته با وزنه كار كنيد

يك روش براي باال بردن ميزان متابوليسم ايجاد اينتروالها و يا فواصلي از تغيير سرعت حركات ما بين ورزش 
كردن است. براي اين منظور بايد براي چيزي در حدود 3 دقيقه خيلي سريع راه برويد )در ادامه به اسلوب روش 
صحيح راه رفتن اشاره خواهد شد( و بعد براي مدت يك دقيقه آرام راه برويد. با اينكار به صورت متناوب قلب و 
عضالت را تحت فشار مي گذاريدو باز به حالت كم فشار برمي گرديد و اين باعث دستيابي به بهترين نتيجه مي شود 
همين كار را حين اســتفاده از دوچرخه ثابت، تردميل و ســاير ماشينهاي ورزشي ايروبيك مي توانيد انجام دهيد

 بهترين ورزش چربي سوز چيست؟
دويدن بهترين پاسخ است. چه بيرون از خانه و باشگاه باشد چه روي تردميل. مبتديان با 20 دقيقه شروع كنند 
و به مرور زمان آن را افزايش دهند و بهترين حالت آن اســت كه اين 20 دقيقه را به 30 تا 45 دقيقه برســانند.

در هر صورت به خاطر داشــته باشــيد بهترين ورزش براي شــما آن اســت كه انجامش دهيد و ادامه دهيد 
ورزشــي كه براي مدت كوتاه و با شــدت بااليي انجام شــود به شما و بدن غير آماده شــما آسيب مي رساند 
و ســرانجامي نيز ندارد. پس توصيه ثابت تمام مقاالت انجام يك ورزش اســت كه قادر به انجامش هســتيد.

ورزش ايروبيــك بــراي طوالني مدت مي تواند خســته كننده باشــد يكي از روشــهاي توصيه شــده براي 
حفــظ تــداوم اين نوع ورزش آن اســت كه در طــول هفته نــوع ورزش ايروبيك خود را تغييــر دهيد. مثاًل 
يــك روز به باشــگاه برويــد و ورزش ايروبيك را انجــام دهيد. يك روز پيــاده روي كنيــد و .... اين باعث 
مي شــود كــه از ورزش يكنواخت خســته نشــويد و در عين حال بدنتــان هم در يك وضعيــت ثابت نماند. 

پس به طور خالصه:
اواًل قبــل از آنكــه تصميــم بــه تنظيــم برنامــه ورزشــي بگيريــد بــا پزشــك خــود مشــورت كنيدتا 
در صورتيكــه محدوديتــي از نظــر جســمي بــراي انجــام ورزش داريــد بــراي شــما مشــخص كند.

بــراي آنكه بتوانيد بــراي طوالني مدت و مــداوم ورزش ايروبيك را انجام دهيد محــل برنامه تان را مرتب 
عــوض كنيد، نــوع ورزش را در طول هفته تغيير دهيد حين ورزش كردن ســرعت را بــاال و پايين ببريدو...

بهتريــن ورزش و ســاده تريــن و كــم خرجتريــن ورزشــهاي ايروبيــك پيــاده روي اســت بــراي 
هميــن بــراي دوســتان ويژگيهــاي يــك پيــاده روي موثــر و مفيــد را در زيــر توضيــح داده ام:

نكاتــي در مــورد راه رفتن تنــد و چابك: براي تناســب اندام نياز به دويــدن نداريد، به جــاي آن راه رفتن 
خــوب و ســريع را امتحان كنيد هر ســاعتي را كه در طول عمــر به راه رفتن اختصاص دهيد دو ســاعت به 
طــول عمرتان اضافــه مي كند راه رفتــن تند و چابــك مي تواند به كاســتن خطر بيماريهــاي قلبي، حمله 

قلبــي، ديابــت تيپ دو ، ســرطان و افســردگي تــا حد زيادي كمــك كند. براي دســت يافتن بــه منافع 
راه رفتــن، بــدون آنكه دچار صدمات و آســيبهاي ناشــي از راه رفتن بشــويد بــه نكات زيــر توجه كنيد:

 كفــش راحتي كه كاماًل اندازه پايتان اســت بپوشــيد. اين كفشــها بايد ســبك باشــند، داراي سيســتم 
تنفســي باشــند)يعني هــوا در داخل كفش جريــان پيدا كند( بايد بالشــك كــف كفش در منطقه پاشــنه 
پــا ضخيــم باشــد و منعطــف و flexible و پــس از 3 تــا 6 ماه بايــد كفي مــورد تعويض قــرار گيرد.

ســالنه  بزنيــد  قــدم  دقيقــه   10 تــا   5 حــدود  بــراي  كنيــد  شــروع  كــردن  گــرم  بــا   
ببريــد. بــاال  را  ســرعت  رفتــن  راه  مــدت  باقــي  بــراي  ســپس  و  برويــد  راه  ســالنه 

 بــراي پيــاده روي هدف و برنامه تنظيــم كنيد: براي 4 تــا 6 برنامه پيــاده روي در هفته وقت 
بگذاريــد. اگر مبتدي هســتيد بــراي 20 تا 30 دقيقه با ســرعت بــاال راه برويد اگر ورزيده تر هســتيد اين 
پيــاده روي ســريع را براي 45 تــا 60دقيقه ادامه دهيد و هر هفتــه حدود %10 اين زمــان را افزايش دهيد.

 به وضعيت بدني خود هنگام راه رفتن توجه كنيد. ســرتان را باال نگه داريد عضله شكم را به داخل بكشيد و 
منقبض كنيد، شــانه ها را ريلكس كنيد، سينه را بكشيد به طوريكه عضالت دور كننده شانه ها را درگير كنيد.

 قدمهــاي بلنــد برداريد. شــصت پا و زانوها را به ســمت مســتقيم و مقابل قرار دهيد پــاي جلوي خود را 
كامــاًل بكشــيد ولي زانوهــا را قفل نكنيد.)يعني الزم نيســت زانوها تا آخرين حد ممكن باز شــوند( ســعي 
كنيــد كــه پاهايتان را بر روي پاشــنه فــرود آوريد به جــاي آنكه بر روي قســمت مياني يا پنجــه پا فرود 
آوريــد. وزن خود را به ســوي جلو نيندازيد و قدمها را تــا حد ممكن بلند برداريد و بيش از حد پا را نكشــيد.
 عضالت باسن خود را نيز حين راه رفتن منقبض كنيد با اين كار ستون فقرات را نيز وادار به درگيري و فعاليت مي نماييد.

 دســتها را حيــن راه رفتــن مانند تاب حركت دهيد. شــانه ها را كامــاًل ريلكس بگذاريــد. بنابراين بازوها 
شــروع به حركت مي كنند و عضالت پشــت و شــانه دچار آزار و كشش بي مورد نميشــوند. آرنجها را خميده 
نگــه داريد حركت دادن بازوها شــما را به ســمت جلو ميراند و كمك ميكند ســريعتر حركــت كنيد. از وزن 
دســتها بــراي به جلو حركــت دادن اســتفاده نكنيد اينكار آرنج و شــانه ها را تحت فشــار قــرار مي دهند.

در  مثــال  بــراي  ببريــد،  بــاال  را  خــود  ســرعت  رفتــن  راه  ميــان  در  را  فواصلــي   
دهيــد. افزايــش  را  حركتتــان  ســرعت  دقيقــه  دو  تــا  يــك  بــراي  يكبــار  دقيقــه   5 هــر 

ســپس  و  برويــد  راه  آرامتــر  دقيقــه   10 تــا   5 بــراي  فعاليــت  پايــان  در   
دهيــد. قــرار  كشــش  تحــت  را  پشــت  و  هــا  شــانه  ســينه  زانــو،  پشــت  عضــالت 

 اگر مي خواهيد راه رفتن ســريعتر و جدي تــري را انجام دهيد نكات زير را بكار ببنديد:
1( در فواصل راه رفتن حركاتي از ورزشهاي ديگر انجام دهيد مثاًل باال و پايين بپريد و دستها و پاها را بهم بزنيد، شنا برويدو...

ســنگ  و  ريــگ  شــن،  چمــن،  روي  رفتــن  )راه  دهيــد  افزايــش  را  زميــن  2(شــيب 
مي ســوزانيد. كالــري  بيشــتري  مقــدار  شــما  ايــن  بنابــر  اســت(.  تــر  ســخت  كمــي  ريــزه 

3(يك جليقه ســنگين بپوشيد ولي البته نه خيلي سنگين و وزن اين جليقه نبايد بيش از 5 تا %10 وزن بدنتان 
باشد. اگر شما يك تازه كار هستيد يك وزنه بين 400 تا 800 گرمي را به هر يك از پاهاي خود ببنديد.) مچ پا(

4(از تپــه هــا بــاال برويــد يا اگــر بــر روي تردميــل حركــت مي كنيد شــيب نــوار نقالــه را افزايش 
دهيــد. اگــر از تپه بــاال مي-رويــد هنگام پاييــن آمــدن مراقــب زانوانتان باشــيد، با ســرعت كمتري 
پاييــن بياييــد، قدمهــاي كوتاهتــر برداريــد و زانوانتــان را كمــي خــم نگــه داريــد. )حيــن راه رفتن(
 دكتر ندا كاوياني

رههچ باالرت روي، از نظر آانن هک رپواز نمی دانند كوچكتر هب نظر خواهی رسید. آندره ژيد

  ورزش و كاهش وزن
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تبریک به همکاران

مقررات...

کویر مرنجاب

سعی نکن انسان موفقی باشی، بلکه سعی کن انسان ارزشمندي باشی. آلبرت انيشتن

آقاي مجيد روشن ضمير مردي از جنس شادي
آقاي مجيد روشن ضمير متولد 1362،از ابتداي شروع بكار شركت آفاشيمي در سال 1387 
وارد اين مجموعه شــدند و در واحد آزمايشگاه كنترل حين توليد مشغول به كار و از سال 

1390 به سرپرستي اين واحد منصوب شدند.
آقاي روشن ضمير و فعاليت ايشان در شرکت:

با توجه به حساسيت كار توليد دارو،وجود واحد  IPQC در هر واحد توليدي،از الزامات مهم 
محسوب مي شود،به ويژه كه اين واحد چشم آزمايشگاه كنترل كيفيت در توليد محسوب 
مي شــود و مشاهدات و گزارشات اين واحد،مبناي بســياري از تصميم گيري هاي واحد 

كنترل كيفيت مي باشد.
 آقاي روشن ضمير، شما بيشتر به چه کارهايی عالقه داريد؟

عالقه زيادي به زمينه هاي ورزشــي مخصوصاً شنا و شطرنج دارم.الزم به ذكر است كه به 
مدت 2 سال به طور حرفه اي مشغول به ورزش شطرنج مي باشم و در اينجا از استاد عزيزم 

آقاي عظيمي كه نگرش من به شطرنج را تغيير داد تشكر مي كنم.
آقاي روشن ضمير نظر شما در رابطه با همكاران چيست؟

از آنجا كه زمان زيادي از زندگي را در محل كار سپري مي كنم،همكاران من در آفاشيمي 
مثل اعضاي خانواده من هســتند و دوست دارم به هر نحوي كه امكان دارد محيطي شاد 
و پويا براي خودم و آنها،فراهم كنم و اين دوســتي و نزديكي با همكاران،باعث پيشرفت و 

سهولت در كارهاي شركت شده است.
 صحبت پايانی  خود را در بيان بفرماييد؟

در پايان از خانم دكتر مهدوي زاده به دليل اعتماد و پشــتيباني اينجانب تشكر مي كنم و 
همچنين از همكاران عزيزم،آقايان مهندس هاشمي و مهندس صفري كه ساعات و روزهاي 

خوبي را در كنار آنها سپري كرده ام،قدرداني مي نمايم و در آخر به طور ويژه از همسرم و 
دختر نازنينم ياسمين كه باعث دلگرمي من در زندگي مي باشند تشكر مي كنم.

                                                                                                                                             
نظر همكاران در مورد آقاي روشن ضمير:

سركار خانم دكتر مهدوي زاده:مردي پرتوان،خستگي ناپذير و مدافع كيفيت
آقاي دكتر خرمي:پي گير و مسئوليت پذير

آقاي هاشمي:جديت در كار بدون توجه به روابط
آقاي خدابخشي:در كار جدي و خارج از كار بسيار شوخ طبع

آقاي تيموري:آدم خوبي است
آقاي مهندس صفري:مطيع و خندان

  مريم گوهرزاد          

 واحد: آزمايشگاه IPQCاين شماره : آقاي مجيد روشن ضمير       گفت و گو با همكاران

  محمد علي نيک هوش
 همكار گرامي؛

آقای: »اسماعيل علی نجفی«   قدم نورسيده ي عزيزتان 
»عمادرضا« را به شما تبريک  مي گوييم.

همكارمحترم؛
جناب آقای ميثاق صالحي، جناب آقای سجاد محمدي، پيوستن شما 
به جمع همكاران شرکت داروسازی آفاشيمی )واحدفنی و مهندسی( 

را خير مقدم می گوييم.

سوال مسابقه شماره 19پاسخ سوال مسابقه 18

برندگان مسابقه18

مخلــوط شــدن ملزومــات مربــوط به 
محصوالت و بچ هاي مختلف كه در مجاورت 
  Mix up يكديگر بســته بندي مي شود را
گويند و  بــراي جلوگيــري از اين مورد 
مي  بايست از سدهاي فيزيكي استفاده نمود.

برچسب يا اتيكت 
ظروف، وسايل و دستگاه 
ها بايد چه خصوصياتي 

داشته باشند؟

ازدواج و عـائله مندي
به بيمه شــده زن يا مرد كه بــراي اولين بار ازدواج مي كنــد مبلغي معادل يك ماه 
متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير به عنوان كمك ازدواج پرداخت مي شود : 

1-در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد .
2-ظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفتصد و بيست روزكار را به 

سازمان پرداخته باشد .
3- عقد ازدواج دائم بوده ودر دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد .

تبصره 1 : مزد يا حقوق متوســط موضوع اين ماده عبارت است از جمع دريافتي بيمه 
شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه به مأخذ آن حق بيمه پرداخت شده است تقسيم 

بر 24
تبصره 2: در صورتي كه طرفين عقد ازدواج واجد شــرايط مذكور در اين ماده باشــند 

كمك ازدواج به هر دونفر داده خواهد شد.
کمک عائله مندي منحصراً تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي شود مشروط برآن که: 
1-بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را داشته باشد .

2-ســن فرزندان او از هجده ســال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته 
باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيونهاي پزشكي 
موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند .ميزان كمك عائله مندي معادل سه برابر 
حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه مي باشد .

بايــد  و  باشــد  مــي  كارفرمــا  عهــده  بــه  منــدي  عائلــه  كمــك  پرداخــت 
شــود پرداخــت  شــده  بيمــه  بــه  حقــوق  يــا  مــزد  پرداخــت  موقــع  در 

تبصره : هرگاه در مورد پرداخت كمك عائله مندي اختالفي بين بيمه شده و كارفرما 
حاصل شود به طريق مذكور در فصل حل اختالف قانون كار عمل خواهد شد.

آقايان؛ رضا طب نوري
وحيد سليمي و سعيد کاشفي از واحد توليد

كوير مرنجاب يكی از زيباترين نقاط كويری ايران محســوب می شــود. تپه های شنی بلند و 
جنگلهای تاق جلوه زيبايی به اين منطقه بخشيده اســت. درياچه نمك آران وبيدگل و جزيره 
سرگردان از ديگر نقاط ديدنی منطقه محسوب می شوند. اطالق نام سرگردان به اين علت می 
باشــد كه هنگامی كه از فاصله دور به اين جزيره نگاه می كنيد دو انتهای جزيره در افق محو 
می شوند و منظره ای مانند كشتی سرگردانی در دريای بيكران كوير به وجود می آيد كه محو 
شدن دو انتها به علت گرمای منطقه و خطای ديد و شكست نور می باشد و گذشتگان اعتقاد 
داشتند، جزيره سرگردان دائما در حال حركت است و از جايی به جای ديگر نقل مكان می كند. 
چاه تاريخی دستكن در قسمت شــرق كوير، محل آبشخور شترهای كاروانها بوده است. قلعه 
مرنجاب، كاروانسرايی است در كوير كه در مسير راه ابريشم قرار دارد و كاروانها برای سفر به 
خراسان، اصفهان، ری و بالعكس از اين مسير می گذشتند. همچنين منطقه بيابانی ريگ شق 
)در گويش محلی رق شــق( منطقه ای بيابانی شمال شهرستان بادرود اصفهان، ادامه ريگزار 
بزرگ بند ريگ اســت.قنات كنار كاروانســرا كه بركه بزرگی به وجود آورده است، آب شيرين 
دارد و اين در كوير نمك و شوره زار يك پديده بسيار منحصر به فرد است. مرنجاب از دهستان 
كويرات شهرستان آران و بيدگل و در 50 كيلومتری شمال شرق مركز اين شهرستان قرار دارد.
  آرزو فوالدي نژاد
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رد. آندره موروا  رند، این است هک او دوست بدا راز اینکه انسان را دوست بدا

آيا زنان 

در دنياي كسب و كار كه تمايل بيشتري به مردساالري وجود دارد، 
بحث در ارتباط با مديريت زنان  و تفاوت آن با مديريت  مردان ، ايجاد 
التهاب مي كند و اين التهاب دستيابي به نتايج مطلوب را دشوار مي سازد.

در بسياري موارد نمي توان به جواب هاي صحيحي براي سواالت 
خود در اين زمينه دست يابيم ؛به طور مثال براي مورد”آيا جنسيت 
يك مدير يا رهبر بر نحوه  عملكرد او موثر است؟”بايد اذعان داشت 
كه با  توجه به متفاوت بودن زنان و مردان ،انتظار سبكهاي متفاوتي 
مي رود ولي با توجه به روش شناسي و سبك مورد استفاده در تحقيق 
ممكن است به نتايج متفاوتي دســت يابيم.در اين مقال با بررسي 
برخي از تحقيقات ارائه شده در زمينه”تفاوت سبك مديريت زنان و 
مردان” و همچنين بررسي نظرات برخي از صاحبنظران در اين زمينه 
،تالش مي نمائيم به نتايج قابل استنادي در اين مبحث دست يابيم.

برخــي از محققــان در تحقيقــات خــود به ايــن نتيجه 
رســيده اند كه زنــان در زمينه رهبری متفــاوت با مردان 
عمل می كنند و بــر برخی ويژگی ها به عنــوان تفاوت های 
اساســی مديران زن اصــرار مي ورزند. ســه تفاوت مهم 
مطرح شــده در اين تحقيقات به شــرح ذيل مي باشــد:

1- زنان توانايی بهتری برای تخيل در مورد ديدگاه ديگران در 
خصوص يك مساله دارند و به يك موضوع از چند منظر متفاوت 

نگاه كرده و بررسي مي نمايند، سپس دست به اقدام می زنند؛با 
توجه به مسائل مطروحه روند تصميم گيري در زنان كندتر مي 

باشد. 
2-زنان نسبت به مردان درمورد نيازها و تمايالت زيردستان خود 

حساس تر هستند و همدلی بيشتری دارند. 
3-زنان نسبت به مردان در ارتباطات خود با زيردستان شفاف تر 

عمل كرده و اطالعات خود را به نحو فراگيرتری در اختيار آنها قرار 
می دهند. 

 بــه علت حجــم كوچك نمونه نمي تــوان نتايج بــاال را به كل 
جامعه تعميم داد. يك بررســی با جامعه آماري گسترده تر می تواند 
به نتايــج قابل تعميم و اســتناد، در عرصه مديريت منجر شــود.

اگر ســبك خاصی در رويكــرد زنان و مردان بــه مديريت وجود 
داشــته باشد، با روشــن شــدن جزئيات اين سبك، ســازمان ها 
و موسســات قــادر خواهند بود كــه به نحو موثرتري  دســت به 
انتخــاب مديران خود بزنند و به اقتضای اســتراتژي ها و عملكرد 
مورد نيازشــان  از اســتعدادهای مردان و زنان  بهره ببرند. به اين 
ترتيب يك موسسه ممكن اســت ترجيح دهد مديران زن )يا مرد( 
بيشــتری به خدمت خود درآورد تا تعهدات تــازه ای را عملی كند. 

يكی از موانعي كه زنان به عنوان مدير با آن روبه رو هستند ، اهميت 
كميت كار در كنار كيفيت آن است. هرچند كه ما به بررسي اين موضوع 
در اين متن نمي پردازيم اما بايد به اين مطلب اشاره كنيم كه اگر يك 
مدير مرد در خصوص كيفيت كاری كه قادر به انجام آن است، تامل 
مي كند، يك مدير زن ناچار است در خصوص كميت نيز تامل كند.

ديدگاهــي كه در اجتمــاع از زن وجود دارد، زن، همســر و مادری 
فداكار اســت كه وظيفه اصلي او ايفاي اين نقش مي باشــد، وجود 
ايــن تصوير بــه تنهايی برای بــروز شــكاف در ارزيابی عملكرد 
مديــران زن و مرد كافی اســت )حتی اگر ايــن ارزيابی از جانب 
خود آنان باشــد(. نبايد فرامــوش كنيم كه زنان دائمــا در التهاب 
ايفــاي كامل نقش خــود در خانــواده ، زمان و كميت هســتند.

تحقيقــات متفاوتي در اين زمينه انجام شــده كه برخــي از آنان 
نظــرات فوق را تائيــد مي نماينــد و برخي ديگر ايــن ادعاها را 
نقض كــرده و يا علــت تفاوت هــا را اموري موقتي مــي دانند.

حــال به بررســي يك نظر ســنجی پژوهشــی بــه روش گلوله 
برفــي  با ايــن پرســش “تفاوت های زنــان و مــردان در حوزه 
مديريــت عمدتــا در چــه مســائلی بــروز می يابد”پرداختــه و 
برخــي نظرات كه به شــرح ذيل مي باشــند مطرح مــي نمائيم.

كالرا تنبــی)Clara Tndy( يكــی از متخصصانــی كــه مورد 
پرســش قــرار گرفته اســت، به وجــود تفــاوت اذعــان دارد و 
می گويــد: تفاوت اصلــی كه به نظر من بين زنــان و مردان وجود 
دارد اين اســت كــه زنان اغلب صبورتر هســتند، آنها بيشــتر از 
مــردان اصرار دارند كه امور را با خوشــرويی حــل و فصل كنند. 
اســپوری)Nusxaler Spore( يك مدير زن معتقد است كه زنان 
توانايی بهتری در حل و فصل بحران ها نسبت به مردان دارند، وفاداری 
سازمانی بيشتری از خود نشان می دهند و برخالف آنچه اغلب گفته 
می شود، به لحاظ احساســی اغلب به اندازه مردها متعادل هستند. 
جو هاوارد)Joe Harward( معتقد اســت كــه مردها و زن ها در 
مديريت همچــون طيف های متفاوت يك رنگ هســتند و ميان 
آنها تضاد يا تفاوت مشــخصی وجود ندارد. جــو اعتقاد دارد كه در 
جهان كسب و كار مردساالر كنونی، زنانی كه به عنوان رهبر انتخاب 
می شــوند، صفاتی بيش از پيــش نزديك به هنجارهــای مردانه 
از خــود نشــان می دهنــد و بنابراين هنوز نمی تــوان درخصوص 
ويژگی هــای اصلــی رهبران يــا مديــران زن اظهار نظــر كرد.

جان كري)Joe Cari( معتقد اســت كه ايــده وجود تفاوت ميان 
ســبك رهبری و مديريت زنان و مردان اساســا ايده باطلی است، 
وی اســتدالل می كند كه مديريت دانشی اســت در مورد افرادی 

كه رهبری می شــوند نه شــخصی كه رهبری می كند و كســانی 
كه مشــخصات فرد هدايت كننده را عامل شــكل گيری ســبك 
مديريتــی می دانند، ايــن نكته را فراموش كرده انــد. كري توصيه 
می كنــد كه اگــر می خواهيم تاثير ويژگی جنســيت بر مديريت را 
بررســی كنيم، بايد بر جنسيت زيردســتان تامل كنيم نه مديران.

مارليــس كريچســكی)Marlys Krychsky( يك پژوهشــگر 
مديريت، به يك طبقه بندی جالب اشاره می كند: زمانی كه درخصوص 
مدل هــای رفتاری مديران زن و مرد تحقيق می كرد به آن دســت 
يافته است، براساس اين طبقه بندی افراد سه دسته هستند: كسانی 
كه مطابق با مدل جنسيتی متعارفشان رفتار می كنند، كسانی كه از 
نقش های مدل جنسيتی مقابلشان تقليد می كنند و دسته سوم كسانی 
كه بيش از هرچيز با عبارت »طبيعت انســانی درهم پيوسته« قابل 
توصيف هستند، اين افراد ويژگی های مثبتی را از هردو مدل جنسيتی 
در هم آميخته اند و در معاشــرت اجتماعی خود به كار می برند، اين 
مساله ابدا ارتباطی به گرايش جنسی اين افراد ندارد، بلكه به هويت 
اجتماعی آنها مربوط است. كريچلسكی معتقد است كه موفق ترين 
مديران، چه زن باشــند و چه مرد، در دســته ســوم قرار می گيرند؛ 
افرادی با تفكر پيچيده، كه در عين حساسيت، چابك و قاطع هستند.

نظرســنجي هاي متفاوتي در اين زمينه وجــود دارد كه با توجه به 
روش شناســي و تعــداد معدود مورد مطالعه قابــل نتيجه گيري و 
تعميم به كل نمي باشــند .با توجه به روانشــناختي بودن موضوع 
مورد بحث بايد در اين زمينه به تحقيقات گســترده اي دســت زد 
كه اگر به صورت توصيفي باشد شايد بتوان به نتايجي قابل استناد 
دســت يافت .با توجه به اينكه متغير ما در اين تحقيقات، انســان 
اســت كه در بيشــتر موارد قابل پيش بيني نمي باشــد رسيدن به 
نتيجه كلي غيرمحتمل است . شــايد بتوان گفت : سبك مديريت 
جداي از جنســيت در هر فــردي متمايز از فرد ديگر مي باشــد.
HBR :افسانه پاسباني  منبع  

     مديريتدر
سبك مخصوصي

دارند
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