
      توزيع تخصصي     رايگان  آبان 1394    شماره 25     8 صفحه

 ويژه نامه 
داخلي

 شركت 
داروسازي

تحقير آانن مي شود  » كاتو«
جلوي زبان ديگران را نمي توان گرفت، ولي اگر خوب زندگي كنيم، اين خود باعث شكست و 

كافي است برای 
صنعت داروسازي

دل بسوزانيم             
همه مسئولين آگاهند كه سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري ابالغ شده و قواي سه  گانه ی 
موظف شده اند كه بي درنگ نسبت به اجراي آن اقدام نمايند. در عرصه داروسازي تاكيد بر اقتصاد مقاومتي 

 
كشور

به معني ايجاد و تقويت زيرساخت هاي مورد نياز براي توليد فرآورده هاي داروئي و مواد اوليه مي باشد. 
ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائي و اجازه تجويز صرفاً براساس نظام سطح بندي و راهنمائي هاي باليني، 
طرح ژنريك و نظام داروئي ملي كشور، سياستگذاري و نظارت كارآمد بر توليد، مصرف و واردات دارو با هدف 

حمايت از توليد داخلي و توسعه صادرات مي باشد.
خوشبختانه مسئولين داروئي كشور بسيار آگاه و مسلط به عرصه داروسازي بين المللي هستند. آن ها ضمن 
بازديد از كشورهاي مختلف و مالحظه پايان نامه هاي دانشجويي با راهنمايي خودشان به خوبي مي دانند كه چگونه 
هند، چين، برزيل، تركيه و ... مدل توسعه را در صنايع داروئي خود اجرا و صد البته بسيار موفق هم بوده اند. با 
نگاهي كوتاه به مدل توسعه اين كشورها و قابليت های صنايع داروسازي ايران، غالب سياست هاي داروئي مطرح 

در كشورهاي فوق ...

كنفرانس علمی 
تجويز و مصرف منطقي                    

آنتي بيوتيك ها 

ی منتصری 
      دكترعل

          
  نویسنده:

در عرصه داروسازي تاكيد بر
 اقتصاد مقاومتي 

به معني ايجاد و تقويت 
زيرساخت هاي مورد نياز 
براي توليد فرآورده هاي 

داروئي و مواد اوليه 
مي باشد.

كمبود آنتي بيوتيك در زمستان 
چه كسي پاسخ گوي كمبود آنتي بيوتيك ها در زمستان امسال خواهد بود؟

با نگاهي اجمالي به آمار بازار داروئي كشور از ديد آنتي بيوتيكهاي خوراكي گروه بتاالكتام ،نتايج جالبي خواهيم داشت.
در سال 1393 اشكال مختلف چهار قلم آنتي بيوتيك خوراكي شامل آموكسي سيلين،آموكسي كالو،سفكسيم وسفالكسين 
نشاندهنده فروش ريالي 750 ميليارد توماني بوده است اگر به آمار مصرف 5 ماهه نخست سال 1394برگرديم اين ميزان 
152ميليارد تومان مي باشد يعني فروش 7 ماهه باقي مانده سال1394 بايستي رقمي بالغ بر 600 ميليارد تومان باشد كه برابر 

نياز حدود 85 ميليارد توماني جهت هر ماه از ماههاي آينده سال است.
با توجه به سياست مدون در ميثاق نامه  جاري في ما بين توليد كنندگان آنتي بيوتيك و..                                                                                                           

                              .                                                                                                                                  صفحه 5 

 
 ادامه در صفحه 4                                                                                                                   .                                                                                                              

گفت وگو با مدير
آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت

شركت  داروسازی آفاشيمي

مروری بر
»ليبلينگ و طرح اصالت«  

محصوالت دارويي

     صفحه2

     صفحه3

كيفيت مهّم است
 18آبان روز ملی كيفيت

      »آفاشيمی« تنها دارنده 
      گواهی GMP در توليدآنتی بيوتيك
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مدريان ارث بخش رد زمان حال زندگي مي كنند اما هميشه هب فكر آينده هستند  »ال هيز «

مدتی است اجرای نظام رديابی، رهگيری و كنترل اصالت فرآورده های سالمت 
آن  به تبع  و  دارو  و  غذا  سازمان  دغدغه های  از  يكی  به  تبديل   )ttac( محور 

است.  شده  دارويی  شركت های 
در این چند سطر به چرایی الزام چنین طرحی در سیستم دارویی کشور نمی پردازیم، 
فقط نیم نگاهی به گوشه ای از مشکالت متعددی که شرکت های تولیدکننده دارو برای 

اجرای این طرح با آن مواجه اند، خواهیم داشت:
 Lay اختصاص فضای مناسب در خطوط بسته بندی که ممکن است منجر به تغییر 
Out ماشین آالت ، تجهیزات  و روند حرکتی محصول در پروسه تولید شود. این کار در 
مواردی غیر ممکن و یا با صرف هزینه باال امکان پذیر می باشد.نکته مهم در این جانمایی ، 

جلوگیری از ایجاد اختالل در اصول GMP جاری در قسمت های تولیدی می باشد.
 جهت اجرایی نمودن عملیات چاپ ، الزم است اقالم بسته بندی مورد بازنگری و اصالح 
قرار گیرند تا امکان چاپ بارکد دوبعدیGTN، UID تاریخ انقضاء و شماره سری ساخت 
 )Aggreiation ( در محل مورد نظر فراهم گردد. با توجه به الزام چاپ بارکدهای تجمیعی
پس از تولید محصول،بارکدها باید از نظر خوانا بودن کنترل شده و بارکدهای خوانده شده پس 

ازکارتن یا شیرینگ گذاری برحسب تعداد به کارتن یا شیرینگ تخصص داده شود.
 مشخص نبودن راندمان قبل از تولید محصول ، عملیات نمونه برداری حین تولید و وجود 

ضایعات تولید، تیراژ تولید کد را تحت تآثیر قرار می دهد.

 عدم امکان مشخص نمودن شرکت پخش در ابتدای تولید محصول و عدم امکان تغییر شرکت 
پخش پس از تولید دارو و چاپ بارکد روی محصول هم از دیگر مشکالت شرکت های تولیدکننده 

می باشد.
علیرغم  اصالت،  طرح  اندازی  راه  خصوص  در  دارو  و  غذا  سازمان  الزام  به  توجه  با   
مشکالت موجود ، جهت هم سو شدن با این طرح در شرکت داروسازی آفاشیمی اقدام 

به راه اندازی و استقرار طرح مذکور نمودیم. 
 ما با مذاکره و رای زنی با شرکتهای مختلف و کسب اطالعات بر آن شدیم تا فاز اول راه 
اندازی طرح را با حداقل هزینه انجام دهیم تا با مشکالت طرح آشنا گشته و پس از رفع 

موانع طرح را به صورت اساسی در شرکت اجرا گردانیم. 
برای محصول   Xml فایل  تهیه  UID و  تولید  افزار  نرم  تهیه  با  را  اندازی طرح  راه   
آفاموکس شروع نمودیم و کدهای تولید شده را با چاپگر ، روی برچسب چاپ و بر روی 

قسمت طراحی شده در جعبه الصاق کردیم.
فایل را در سایت وزارت خانه آپلود کرده  و با تایید سازمان غذا و دارو  از روال راه اندازی 

طرح اطمینان حاصل نمودیم.
 بعد از راه اندازی اولیه طرح و اطمینان از صحت عملکرد، فاز دوم عملیاتی که خرید چاپگر 
)جت پرینتر(  برای چاپ کدهای تولید شده بصورت مستقیم روی جعبه می باشد را به زودی 
اجرا خواهیم نمود تا هزینه برچسب و مشکالت نصب برچسب بروی جعبه مرتفع گردد.                                                                  
 دكتر روجا آذری -  مهندس شفيع آبادی

كنفرانس علمی چهار روزه با حضور شركت داروسازي آفاشيمي و همكاری انجمن علمی 
داروسازان ايران، انجمن علمی طب اورژانس، انجمن علمی سم شناسی و مسموميت های 
ايران، مركز تحقيقات بيماری های قلب دانشگاه ايران و دانشگاه علوم پزشكی و خدمات 
بهداشتی و درمانی سمنان توسط مجموعه نياز طب آريا  در مورخه 6 لغايت 9 آبان ماه 

گرديد. برگزار  رازي  همايش هاي  مركز  در 
 در اين نشست علمی چهار روزه كه در برگيرنده 24 امتياز براي گروه هاي مختلف 
پزشكي بود، موضوعات مربوط به تجويز و مصرف منطقی آنتی بيوتيك ها، سالمت 
خانواده و تغذيه سالم، نحوه تشخيص و درمان هيپرلپيدمی، فشارخون، نحوه برخورد 
و  سخنرانی  قالب  در  هوايی  راه  كنترل  و   CPR دارويی،  های  مسموميت  درمان  و 

 افسانه پاسبانيجلسات پرسش و پاسخ ارائه شد.                                                                                                         
 

             كنفرانس علمی چهار روزه با موضوع تجویز و مصرف منطقي آنتي بيوتيك ها 

ليبلينگ 
و طرح 

اصالت  
محصوالت دارويي

چندی قبل میزگرد تخصصی با عنوان »جایگاه صنعت پخش در اقتصاد کشور«، با حضور 
)نظیر:  گوناگون  حوزه های  مدیران  و  مسئوالن  پخش،  و  دارویی  صنایع  پیشکسوتان 
دانشگاه، دولت، اتاق بازرگانی، تولید و پخش(، در محل انجمن صنعت پخش ایران برگزار 
گردید و دکتر علی منتصری مدیرعامل شرکت آفاشیمی، نیز به عنوان یک از پیشکسوتان 
از  بیان دیدگاه های کارشناسی خود،  به  میزگرد  این  در  داروسازی  حوزه پخش و صنعت 

درپی می آید: عیناً  تعریف  این  که  پرداخت،  بازاریابی«  »آمیزه های  تعریف  جمله 
همان  )یا  بازاریابی«  »آمیزه های  به عنوان  مبحثی  بازاریابی،  مدیریت  و  بازرگانی  در 
می شود. پرداخته  سرفصل  چهار  به  آن  در  که  دارد  وجود  مارکتینگ(  میکس 
این موضوعات  یاد می شود، چرا که   »4 P« با عنوان اختصار  به  این فصول چهارگانه  از 
عبارتند از:PRICE, PLACE  PRODUCT, PROMOTION, و هریک قواعدی را 
متذکر می شوند. در سرفصل چهارم )یعنی PLACE( است که به مباحث مرتبط با موضوع 

مهّم توزیع و پخش،  پردازشی اساسی تر صورت می گیرد، یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار 
دیگر در مبحث »آمیزه های بازاریابی« )یا همان میکس مارکتینگ(، ساخت نام های تجاری 
معتبر یا»برندسازی« است. »برندسازی« )یا Distribution( به این معنی است که اگر 
ما بخواهیم یک برند بسازیم و به تبع آن کاالی کیفی و مشهوری داشته باشیم که قابلیت 
استاندارد  توزیع شفاف، صحیح،  قابلیت  باید  باشد،  )مارکتینگ(،  داشته  مناسب  بازریابی 
و مطابق اصول علمی آن را هم، تواماً داشته باشیم. در این صورت است که می توانیم به 
عنوان یک زنجیره، در اقتصاد تأثیر بگذاریم. این موضوع، به وضوح جایگاه پخش در چرخۀ 
با داشتن برندهای  تأمین و به تبع آن در ساختار اقتصاد کشور را نشان می دهد. متقاباًل 
معتبر قادر می شویم که شبکه های توزیع مناسب و دارای مشخصات و استانداردهای موردنیاز 
یک صنعت پخش خوب را به وجود آوریم و این همان اثر متقابل توزیع بر تولید است.

 مشروح اين ميزگرد تخصصی در شماره اخير نشريه انجمن صنعت پخش درج گرديده است.

             »آميزه های بازاریابی« و اثرات متقابل توليد و توزیع بر یکدیگر
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انسان هيچوقت رتشيب ازآن موقع خود را گول نميزند هک خيال مي کند ديگران را فريب داده است.   »الرشفوکو«

گفتگوي صميمانه با خانم دكتر مهدوي زاده 
مدير آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت 

داروسازي آفاشيمي

سركار خانم دكتر فريبا مهدوي زاده فارغ التحصيل رشته دكتراي داروسازي  از دانشگاه 
علوم پزشكي تبريز مي باشند. ايشان حدود 10 سال است كه در صنعت داروسازي با 
سمت مدير آزمايشگاه كنترل كيفيت و مدير تحقيقات مشغول به كار مي باشند و در حال 

باشند. مي  آفاشيمي  داروسازي  شركت  آزمايشگاههاي  مدير  حاضر 

 خانم دكتر جايگاه آزمايش در صنايع دارو چيست؟
در واقع شما نمي توانید کارخانه ي داروسازي را پیدا کنید که فاقد آزمایشگاه کنترل باشد 
و الزمه ي تاسیس یک کارخانه ي داروسازي ایجاد یک آزمایشگاه درون سازماني یا اخذ 
قرارداد با یک آزمایشگاه برون سازماني است، در واقع آزمایشگاه کنترل کیفیت  بخش 

الینفک صنعت داروسازي محسوب مي شود. 
  

 نقش آزمايشگاههاي كنترل در كيفيت دارو چيست؟ 
آزمایشگاه هاي کنترل در کلیه مراحل تولید محصول که شامل تایید منبع خرید مواد 
و  توزین  بر  نظارت   ، بندي  بسته  اقالم  و  اولیه  مواد  آزمون   ، بندي  بسته  اقالم  و  اولیه 
تحویل مواد به بخش تولید ، کنترلهاي حین تولید محصول و در نهایت آزمون محصول 

دارد.  فعالیت  است،  نهایي 
  

چه فعاليتهايي مي تواند در ارتقاي كنترل هاي كيفي دارو نقش موثري داشته باشد؟
راه هاي بسیاري در ارتقاي کنترلهاي کیفي دارو در آزمایشگاه وجود دارد که به برخي از 

آنها به صورت اجمالي اشاره مي کنم.
1- استفاده از پرسنل مجرب 

2- استفاده از تجهیزات آنالیز مدرن 
3- استفاده از مواد و استانداردهاي مرغوب 

PT 4- شرکت در آزمون هاي
5- انجام ممیزي هاي دوره اي 

6- آموزش مداوم پرسنل 
7- استفاده از کتاب هاي مرجع به روز و سایر موارد...

و البته الزم به ذکر است که در Guide line هاي داروسازي به وضوح ذکر شده است که 
هر فعالیت یا تغییري در هر مرحله از فرآیند تولید محصول که ممکن است کیفیت محصول 
را تحت تاثیر قرار دهد باید به اطالع و تایید آزمایشگاه کنترل برسد بنابراین یکي از راههاي 

ارتقاي کنترل کیفیت دارو اطالع رساني به موقع موارد تغییر به آزمایشگاه نیز است.

 لطفا در مورد آزمايشگاه هاي موجود در داروسازي آفاشيمي توضيح دهيد؟
در شرکت داروسازي آفاشیمي 3 آزمایشگاه مجزا وجود دارد که هر یک در حیطه ي وظایف 

و مسئولیت هاي خود فعالیت مي کنند. آزمایشگاه فیزیکو شیمي، آزمایشگاه میکروبیولوژي 
و پرسنل  آنها داراي تجهیزات پیشرفته  از  تولید که هر یک  آزمایشگاه کنترل حین  و 
مجرب هستند که با توجه به نوع محصوالت شرکت که آنتي بیوتیکهاي خوراکي و تزریقي 

الزامي  است. آزمایشگاه ها  این  در  افراد متخصص  است وجود  استریل 

 در توليد محصوالت دارويي دقيقا چه مواردي مورد كنترل قرار مي گيرد؟
کنترل هایي که روي محصوالت دارویي صورت مي گیرد کامال به نوع فرآورده دارویی و شکل 
 USP،BP ،EP، JP آن بستگي دارد، رفرانس هاي معتبر در صنایع دارویي فارماکوپه هاي
هستند که در آنها صراحتا ویژگي هاي یک محصول، آزمون ها و کنترل هایي که باید بر 
روي آنها صورت بگیرد ذکر شده است و صنایع داروسازي موظف هستند که این ویژگي ها 

را به عنوان حداقل رعایت نمایند تا داروي تولیدي آنها قابل مصرف اعالم گردد.

 لطفا در مورد استانداردهای آزمايشگاه های صنايع  داروسازی توضيح دهيد؟
در تمام دنیا شما به هر guide line که داروسازي که مراجعه کنید مي بینید که بخشي از 
راهنماها به آزمایشگاه هاي کنترل کیفیت اختصاص داده شده و در ایزو ها هم ایزو 17025 
مختص آزمایشگاه تدوین شده است. که با توجه به وسعت این مطالب بهتر است افرادي که 

مایل به کار در آزمایشگاه هستند خود این راهنماها و استانداردها را مطالعه نمایند. 

 چگونه استاندارد و گواهي نامه ی 17025 را به روز نگه مي داريد؟
در خصوص گواهینامه ي 17025 مطالب زیادي وجود دارد که در این مصاحبه نمي گنجد ولي 
به طور خالصه بعد از آماده سازي آزمایشگاه از نهاد تایید صالحیت طي نامه اي تقاضاي ممیزي 
مي گردد و اگر هنگام ممیزي عدم انطباق وجود نداشته باشد گواهینامه ي 3 ساله صادر مي گردد.
 در طي این 3 سال آزمایشگاه باید سالي یکبار تقاضاي ممیزي مراقبتي نماید و در صورت 
نبود عدم انطباق گواهي نگهداري سیستم از سوي نهاد تایید صالحیت صادر مي گردد.

 
 و اما حرف آخر...؟!

 شرکتهاي داروسازي )و البته تمامي شرکتها( را  باید به صورت یک سیستم متشکل از 
چند بخش دید که عدم وجود یا  ایراد کارکرد یک بخش بر روي سایر بخش ها تاثیرات 
مخرب دارد و کارکرد بهینه ي یک بخش مي تواند نیروي محرکه اي براي سایربخش ها 

باشد. 
آزمایشگاه شرکت داروسازي آفاشیمي بخشي از سیستم آفاشیمي است که در کنارسایر 

بخش ها معنا و مفهوم مي یابد. 
با تشکر از کلیه ي همکاران شاغل در سیستم داروسازي آفاشیمي و آرزوي سالمت و 

بهروزي براي تک تک همکاران.                                              مهندس رويا نصرتي
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كافي است برای 
صنعت داروسازي دل بسوزانيم

منتسکيو«
انسان همچون رودخاهن است ، رههچ عميق رت باشد آرام رت و متواضع رت است .»

 ادامه از صفحه يك:

خوشبختانه مسئولین داروئي کشور بسیار آگاه و مسلط به عرصه داروسازي بین المللي 
با  دانشجویي  پایان نامه هاي  و مالحظه  از کشورهاي مختلف  بازدید  آنها ضمن  هستند. 
راهنمایي خودشان بخوبي مي دانند که چگونه هند، چین، برزیل، ترکیه و ... مدل توسعه 
را در صنایع داروئي خود اجرا و صد البته بسیار موفق هم بوده اند. با نگاهي کوتاه به مدل 
توسعه این کشورها و قابلیت صنایع داروسازي ایران، غالب سیاستهاي داروئي مطرح در 

کشورهاي فوق قابلیت اقتباس دارد.
اگر یافته ها و اقدامات کلیدي مورد نیاز در امر تحول داروسازي به شرح ذیل باشد:

1( خصوصي سازي در صنایع داروسازي و ممانعت از رانت هاي دولتي 
2( ادغام شرکتهاي کوچک و بزرگ و اقتصادي سازي بنگاهها 

3( تامین اعتبار قبل از خریدهاي دولتي و حتي پیش پرداخت جهت خرید به منظور 
حمایت از تولید داخلي 

4( کنترل تورم 
5( کنترل نقدینگي 

6( کاهش کارمزد بانکي 
7( تخصیص اعتبارات ارزان قیمت به تولید داخلي.

8( معافیت مالیاتي جهت جذب سرمایه گذاري و توسعه صنعتي 
9( حذف مالیات بر ارزش افزوده در سیستم داروئي 

10( کاهش بروکراسي و حذف قوانین و قواعد ضد تولید جهت صدور مجوز تولید، پروانه داروئي 
11( بازرسي و نظارت فعال و تشویق متعهدین به کیفیت

12( سرمایه گذاري خارجي 
13( انتقال دانش فني، ارتباط علمي با شرکتهاي دانش بنیان 

14( تولید تحت لیسانس جهت داروهاي تحت پتنت و تکنولوژیهاي پیچیده
15( کنترل واردات

16( قیمت گذاري سختگیرانه براي داروهاي وارداتي
17( شکاف تکنولوژي و روش قیمت گذاري

18( تحول تکنولوژیک در نرم افزار و سخت افزار 
19( تدوین برنامه ملي توسعه در صنعت داروسازي 

20( تدوین سیاستهاي تشویقي جهت صادرات و تولید مولکولهاي جدید
21( اعمال مشوق هاي تعرفه اي، گمرکي، براي سرمایه گذاري

22( استفاده از ظرفیتهاي اقتصادي و دیپلماتیک براي توسعه بازار صادرات
23( هدایت بازار براي مصرف داروهاي داخلي

24( استفاده از ابزارهاي علمي و رسا نه اي جهت افزایش اعتماد عمومي به تولید داخلي
25( توسعه تکنولوژیک

26( توسعه تولید مواد اولیه داروئي

27( سرمایه گذاري در کشورهاي منطقه
28( آموزش متخصصین در صنعت داروئي

29( توسعه مراکز رشد و پارکهاي علم و فن آوري
اعتقاد  مقاومتي  اقتصاد  به  واقعاً  اگر  داشت.  خواهد  پیشرفت  کشور  داروسازي  صنعت 
در  داروئي  صنایع  براي  استراتژي  تدوین  کمیته  تشکیل  اول  قدم  حتماً  باشیم  داشته 
با  اجرائي  مقام  باالترین  نظر  زیر  و  سطح  باالترین  در  بایستي  کمیته  این  است.  کشور 
درمان  بهداشت،  وزیر  براي  بسرعت جاري گردد.  آن  تصمیمات  و  تشکیل  استوار  عزمي 
و آموزش پزشکي و معاون غذایي و داروئي ایشان بسیار سخت است که خصوصي سازي 
و  بانکي  مالیاتي،  تدابیر  و  نوسازي  جهت  الزم  اعتبارات  و  عملي  را  ادغام  تسهیل،  را 

اقتصادي را به تنهایي تامین نمایند. 
اگر قصد اقدامات عملي در سطح وزارتخانه را داریم حتماً بجاي شعار بایستي هدف هاي 
قابل اجرا را مطرح و تصمیم گیري نمائیم بطور مثال به موردي اشاره مي گردد که قطعاً از 
عهده معاونت بر مي آید و تاخیر در اجراي آن جایز نیست. در سیستم داروئي کمیته اي 
مسئول تدوین لیست داروئي است که از بدو انقالب فعال بوده و علي رغم تحمیل فشار 
موارد  بقیه  در  بادیها  آنتي  منوکلونال  و  سرطاني  خصوصاً  خاص  داروهاي  ثبت  جهت 

است.  کرده  عمل  سختگیرانه  بسیار 
سالیان  در  آنها  عملکرد  و  داشته  نظر  مد  را  علمي  نگاه  همیشه  کمیته  این  علماي 

است.  تقدیر  قابل  و  مثبت  سال 
داخلي  صنایع  از  جدي  حمایت  به  پرداختن  و  کمیته  در  نگرش  نوع  تغییر  با  شاید 
در  داروسازي  صنایع  باشد.  داروسازي  صنعت  فعلي  مشکالت  از  خیلي  راهگشاي 
معموالً  و  بود  ایران  دارویي  تدوین  و  بررسي  کمیته  اولویت  از  انقالب  اول  سال هاي 
ساخته  معتبر  علمي  رفرانس هاي  به  توجه  با  داخلي  صنایع  توسط  داروها  باید  حاال 
داروئي  تنوع  از  شهروندان  و  گیرد  قرار  داروئي  لیست  در  بروکراسي  بدون  و  باشد  شده 
 Advil بنام تجاري  ایبوبروفن 200 که  نام  به  باشند.امروز داروئي داریم  برخوردار  الزم 
افزایش  با  مشتریان  رضایت  و  مارکتینگ  جهاني جهت  بازار  در  دارو  این  است.  معروف 

بنام داروئي  مواد  از  بعضي 
 Advil Cold & Sinus, Advil Migraine, Advil Pain & Fever, Advil 
 Junior, Advil Allergy, Advil Tylenol, Advil Cold Cough- Flu

موجود است. 
چرا نباید صنایع داروسازي کشور ما هم چنین آزادي عملي داشته باشند. این ساده ترین 
قدمي است که معاونت مي تواند بردارد و اجازه دهد اشکال مختلف داروئي متنوع و ثبت 

آنها آسان باشد و تسهیالت خاصي جهت حمایت از تولید داخلي درنظر گرفته شود. 
ضرورت مسئله براي مقامات داروئي کاماًل روشن است. 

كافي است به حال صنعت ملي داروسازي دل بسوزانند.  
 

 به قلم دكتر علی منتصری 
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610,564,390,300 فارابي                         151,040,681 

280,377,817,700 دانا                          70,797,945 

165,232,196,442 آفاشیمي                           33,753,557 

126,129,888,500 کوثر                          31,517,217 

124,781,228,000 لقمان                          22,915,982 

66,976,382,600  12,343,825 پارس دارو                      

56,959,770,000  14,157,976 جابربن حیان                    

42,673,200,000 مهبان دارو              5,545,580 

16,914,440,000 الحاوي                          7,492,200 

14,823,256,000 اکسیر                          1,907,420 

14,643,150,000  7,182,100 تولید دارو                

جمع 5 ماهه اول
سال 1394                       358,941,593                   1,520,457,751,542

                                                                   

نام شركت                جمع تعدادي فروش            جمع ريالي فروش

جدول تعدادي و ريالي فروش 4 گروه محصوالت داروسازي آفاشيمي در كشور 
در 5 ماهه اول سال 1394

جدول تعدادي و ريالي فروش 4 گروه محصوالت داروسازي آفاشيمي 
در كشور- سال93

 ادامه از صفحه يك:
با نگاهي اجمالي به آمار بازار داروئي کشور در سال 93 و 5 ماهه سال94  از دید آنتي بیوتیک هاي 

خوراکي گروه بتاالکتام، با نتایج جالبي روبه رو خواهیم شد.
در سال 1393 اشکال مختلف چهار قلم آنتي بیوتیک خوراکي شامل آموکسي سیلین، 
آموکسي کالو، سفکسیم وسفالکسین نشان دهنده فروش ریالي 750 میلیارد توماني بوده 
است، اگر به آمار مصرف 5 ماهه نخست سال 1394برگردیم این میزان 152میلیارد 
تومان مي باشد که بیش از 80 درصد آن، متعلق به شرکت هاي فارابي با 61 میلیارد 
تومان، دانا با 28 میلیارد تومان،آفاشیمي با 16 میلیارد تومان،کوثر با 12 میلیارد تومان 

، لقمان با 12 میلیارد تومان بوده است.
فروش 152 میلیاردي در 5 ماهه نخست سال 94 حاکي از متوسط فروش ماهیانه 30 
میلیارد توماني براي آنتي بیوتیک هاي مذکور بوده یعني فروش 7 ماهه باقي مانده سال 
1394 بایستي رقمي بالغ بر 600 میلیارد تومان باشد که برابر نیاز حدود 85 میلیارد 
توماني جهت هر ماه از ماه هاي آینده سال است. شاید بتوان یکي از دالیل تغییر ایجاد 
در  آنتي بیوتیک  تولیدکنندگان  بین  در  میثاق نامه  تدوین  را،  فروش  سطح  در  شده 
راستاي عدم اعطاي جوایز به خریداران دانست. سیاست مدون در میثاق نامه جاري 
اجرائي  و  فروش  کامل جوایز  بر قطع  مبني  بیوتیک  آنتي  تولیدکنندگان  بین  ما  في 
کردن آن در 6 ماهه نخست سال 94 نتایجي را دربرداشت که اصلي ترین آن،  مقاومت 

داروخانه ها ، بیمارستان ها و مراکز درماني براي خرید محصوالت مذکور بود. با در نظر 
گرفتن عدم تغییر در سطح مصرف ،این مقاومت جهت خرید منجر به مصرف کامل 

موجودي آنها گردید.
نزدیک مي شویم کل  به ماه هاي سرد سال  پایان مهرماه است و   در حال حاضر که 
موجودي انبارهاي شرکت هاي تولیدکننده آنتي بیوتیک حدود 200 میلیارد تومان بوده 
و همچنین موجودي مواد اولیه آنها به شدت کاهش یافته است. شاید در بدو ورود به 
سرما، با تعجیل و فشار دو شرکت بزرگ که بیش از 60 درصد موجودي را دارند، بتوان 
پاسخگوي بازار در ماه آبان و آذر بود ولي با اطمینان از این مطلب و در نظر گرفتن 
آمار حتي در صورتي که شرکت هاي تولیدکننده آنتي بیوتیک، جایزه هم ندهند اقالم 
مذکور به دلیل تقاضاي بازار تبدیل به کاالهائي خواهند شد که مي توان با عرضه آن 

براي فروش داروهاي دیگر کمک جست.
گزارشات حاکي از عجله بعضي از شرکت هاي پخش کوچک بوده که مي خواهند سهم 
کننده  توزیع  بزرگ  شرکت   3 انتخاب  سیاست  ولي  نمایند  ایفاء  فروش  در  را  خود 
آنتي بیوتیک، عرصه را براي خیلي از بازیگران بازار تنگ خواهد کرد و انتظار مي رود 

شاهد اتفاقات جالبي در عرصه عرضه و تقاضا در ماه هاي آتي باشیم.
امید است شفاف سازي و ارائه آمار واقعي؛ کمکي باشد براي حذف آنهائي که موجبات 

ایجاد فساد در بازار رقابت را فراهم کرده اند.                                افسانه پاسباني

كمبود آنتي بيوتيك در زمستان 

چه كسي پاسخ گوي كمبود 
آنتي بيوتيك ها  در زمستان 

امسال خواهد بود؟

نستن انگواررت از مرگ است.   »ويکتور هوگو« مردن ،انگوار نيست.بلكه راه زندگي را  ندا

فارابي                                735,304,791                  2,398,755,617,416

 آفاشيمي                           380,815,926                     1,475,316,314,300

 كوثر                                    284,491,714                     1,007,583,205,500

 دانا                            293,663,907                       941,908,787,600

 پارس دارو                          63,645,750                           410,285,092,500

 لقمان                             100,361,627                      387,635,785,900

 جابربن حيان                      55,688,833                        283,923,156,000

 مهبان دارو                          14,782,880                         121,377,832,000

 اكسير                             12,782,526                         89,448,309,500

 توليد دارو                           32,861,100                             62,588,040,000

 الحاوي                              27,611,200                           55,375,400,000

 البرز دارو                                 464,580                                   325,206,000

 جمع كل در سال 93         2,024,763,858       7,242,817,940,553

  نام شركت           جمع تعدادي فروش   جمع ريالي فروش
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زه ي وسعت فكر اوست. »محمد حجازي«                          جهل رهكس هب اندا

تغيير  بادي در حال  با يك سرعت گرد  اخير  كار در سال هاي  ماهيت و چگونگي 
است و امروزه خيلي بيشتر از گذشته اي نه چندان دور استرس شغلي سالمت و 
حيات انسانها را تهديد مي كند. به همين دليل در اين مقاله )كه بخش نخست آن در 
شماره قبلی خبرنامه درج گرديد(، ما سعي مي كنيم برخي از علل استرس هاي شغلي 

را برشماريم و راهكارهايي را كه مي توان براي آنها ارائه داد مشخص كنيم.

 استرس شغلي و سالمتي :
استرس در واقع یک زنگ خطر را در مغز به کار مي اندازد که به بدن براي آمادگي دفاعي 

. هد مي د ر ا هشد
فعال  را  بدن  حواس  تا  مي  شوند  آزاد  هورمونها  و  مي شود  انگیخته  بر  عصبي  سیستم 
آمادگي  را در وضعیت  را عمیق کنند، عضالت  تنفس  ببرند،  باال  را  قلب  کنند، ضربان 
قرار دهند و .... این پاسخ که گاهي جنگ یا فرار  نامیده مي شود، بسیار مهم است زیرا 

برای دفاع در مقابل موقعیت هاي تهدید کننده کمک مي کنند.
 افراد تقریباً به شیوه مشابهي در برابر استرس ها پاسخ مي دهند صرف نظر از کاري بودن 

یا نبودن استرس.
استرس هاي کوتاه مدت و یا گاه گاهي ریسک و خطر کمي را به دنبال دارند، ولي هرگاه این 
استرس ادامه یابد و حل نشده باقي بماند، بدن در یک وضعیت پایدار افزایش فعالیت باقي 
مي ماند که این زمینه فرسودگي سیستم هاي بیولوژیک بدن را فراهم مي آورد. نهایتاً خستگي 
و آسیب رخ مي دهد و توانایي بدن براي ترمیم و دفاع از خودش به طور جدي مخدوش 

مي یابد. افزایش  بیماري  ریسک  نهایتاً  و  مي شود 
در 20 سال گذشته مطالعات زیادي بر روي ارتباط بین استرس شغلي و بیماري ها صورت 
گرفته، اختالالت خلق و خواب، ناراحتي معده، سر درد، بهم ریختن روابط عاطفي با خانواده 
و دوستان، مثالهایي از اختالالت مرتبط با استرس شغلي هستند که این روزها به خصوص 

در کشور عزیزمان رو به افزایش شیوع گذاشته است.
این عالئم زودرس استرس شغلي براي تشخیص ساده هستند. مثل سر درد، اختالالت 
نارضایتي  گوارشي،  هاي  ناراحتي  پذیري،  تحمل  کاهش  تمرکز،  اختالالت  خواب، 
شغلي و اختالالت اخالقي، ولي تاثیر استرسهاي شغلي بر بیماري هاي مزمن، تشخیص 
بسیار سخت و پیچیده اي است. چرا که این بیماري ها زمان طوالني براي استقرارشان 
صرف مي شود و ریسک فاکتورهاي متعددي نیز در بروز و پیدایش آنها دخیل هستند. 
بین  ارتباط  قطع  طور  به  گرفته  صورت  سالها  این  طي  که  مطالعاتي  حال  هر  در 
مي توان  آن جمله  از  که  مي کند  تایید  بیماریها  این  از  بسیاري  با  را  استرسهاي شغلي 
به بیماري هاي قلبي و عروقي، اختالالت عصبي - عضالني و اختالالت رواني اشاره کرد

 استرس، سالمت و افزايش توليد:
برخي از کارفرمایان معتقدند که استرس شغلي باعث مي شود که افراد بهتر کار کنند و این 
در دنیاي امروز براي باال نگهداشتن میزان بهره وري بسیار مهم است و حتي تدابیري اتخاذ 
کرده اند تا استرس محیط را کم نکنند ولي از طرفي در کنار آنها امکانات بهداشتي براي 
درمان عوارض ناشي از استرس را داشته باشند )مثل کالس هاي آموزش رفع اضطراب و....(

ولي تحقیقات و مطالعات اخیر نشان مي دهد که این تفکر اشتباه است و استرس میزان غیبت 
و عدم حضورهاي کاري، اختالل یادگیري را افزایش مي دهد و باعث عدم تمرکز مي شود و از 
طرفي پرسنل را به این فکر وا مي دارد که با اولین فرصت شغلي پیش آمده محل کار خود را 

عوض کنند که طبیعتاً تمام آنچه نام برده شد باعث کاهش بهره وري آن سازمان خواهد شد.

 كنترل استرس: 
یکي از راه هاي کنترل استرس )employee assistant program (EAP مي باشد که در 

بسیاري از کمپاني هاي بزرگ دنیا به کار مي رود. 
در این روش با برگزاري دوره هایي به پرسنل آموزش داده مي شود که چگونه ریشه هاي 
استرس را در خود پیدا کنند و در ضمن مهارت هاي مقابله با آن را به پرسنل آموزش مي دهند.

این روش از آن نظر که اصاًل گران نیست و از طرفي خیلي سریع بر اختالالتي مثل اختالالت 
خواب و خلقي اثر مي کند خوب است ولي چون اثر کوتاه مدت دارد و ریشه ها و عوامل استرس زا را 

نادیده مي گیرد، روش جامعي نیست.

 تغييرات مربوط به سازمان:
همانطور که در داستان شماره قبل گفته شد کمپاني که دیوید در آن کار مي کرد سعي کرد 
که توسط یک کارشناس تغییراتي را در محیط کار اعمال کند که مشکالت محیطي را مرتفع 
سازد و این بهترین و مستقیم ترین و پایا ترین روش براي کنترل استرس هاي محیط کار است.

خوبي این روش از آن جهت است که مستقیماً جهت رفع ریشه هاي اضطراب در محیط 
مواجه  نا همواري هایي  با  را  کارفرمایان  است که  این  آن  اشکال  ولي  کار عمل مي کند 
مي سازد، مثل تغییر روتین هاي کاري که در سازمان استقرار یافته، حتي تغییراتي در برنامه 

سازمان. ساختار  در  تغییراتي  کلي  طور  به  و  تولید 

 تغييرات در سازمان را چگونه شروع كنيم؟
1- مطمئن شویم فشار کار با توانایي ها و پتانسیل فرد مطابقت دارد.

2- مشاغل را طوري طراحي کنیم که مفاهیم، فرصت ها، و محرك هایي را براي استفاده 
کند. فراهم  پرسنل  مهارت هاي  از 

3-کاماًل نقش و وظیفه کارگر و مسئولیت هاي وي را به او توضیح دهیم.
4- به افراد این فرصت را بدهیم که در تصمیم گیري هایي که برکارشان تاثیر مي گذارد 

مداخله کنند.
5- برطرف کردن عدم امنیت شغلي در میان پرسنل در رابطه با پیشرفت هاي شغلي و 

چشم انداز شغلي 
6- ایجاد فرصت هایي براي تعامالت اجتماعي پرسنل با هم

7- طراحي برنامه کاري به نوعي که با نیازها و مسوولیت هاي محیط خارج از کار مطابقت 
داشته باشد.

 برخي اقدامات عملي:
1- ایجاد آگاهي عمومي در رابطه با استرس هاي شغلي )علل( و چگونگي کنترل آنها

2- تشکیل کمیته هاي مدیریتي در سطوح باال که بدون هیچ ترس و واهمه 
تصمیم گیري ها را انجام دهند و این تصمیمات ضمانت اجرا داشته باشد.

3-  درگیر کردن کارفرما در تمامي مراحل برنامه.
4-  پایه گذاري ظرفیت تکنیکال براي اجراي برنامه

                    
 دكتر ندا كاوياني

شرایط كار و تاثير عوامل فيزیكي و رواني استرس زا در محيط كار
 قسمت دوم
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 مقدمه:
همه ما دالیل متعدد و قابل قبولی برای لذت بردن از یک فنجان چای داغ 
داریم به ویژه آنکه بخواهیم لذت نوشیدن یک فنجان چای را در روزهای سرد 

و بارانی پاییز توصیف کنیم.
برخی از ما نوشیدن چای را ساده ترین و خوشمزه ترین راه برای رفع خستگی 
و تجدید قوای جسمانی می دانیم، برخی از نوشیدن چای در کنار شومینه و 
اما  یاد می کنند  زمستانی  و  پاییزی  رخداد  لذت بخش ترین  عنوان  به  بخاری 
نباید از یاد ببریم که در ایران عالوه بر چای معمولی، انواع و اقسام چای ها و 
دمنوش های گیاهی و طبیعی وجود دارد که نه تنها جنبه دارویی دارند بلکه 
می توانند احتمال ابتال به بسیاری از بیماری ها و اختالل های جسمی را برای 
همیشه به صفر برسانند. برای آشنایی  بیشتر با این دمنوش های طبیعی با ما 

همراه باشید.
 به

سینه  هوا خس خس  تدریجی  و سردشدن  پاییز  فصل  با شروع  زیادی  افراد 
و سرفه های خشک را تجربه می کنند؛ سرفه هایی که به مرور زمان دردناك 
می شود و در روند زندگی و کار آنها اختالل ایجاد می کند. اگر شما هم در این 
گروه قرار دارید و به دنبال چاره ای برای پیشگیری هستید توصیه می کنیم با 
شروع فصل سرما  چای) پوست به( را به برنامه غذایی روزانه تان اضافه کنید. 
پوست به را به همان روشی که چای معمولی را دم می کنید، با حرارت مالیم 
آماده کنید و مراقب باشید که پیش از جوشیدن آن را از روی حرارت بردارید. 
می توانید این چای را جایگزین چای معمولی کنید. مهم این است که دست 
کم روزی یک  فنجان از این چای بنوشید. نوشیدن این دمنوش گیاهی بعد از 

فراغت از کار روزانه می تواند تسکین بخش و آرامش بخش باشد.
 آويشن

آویشن شهرت فراوانی در تقویت و ضدعفونی کردن بدن دارد. این گیاه سرشار 

از روغن های ضروری است که عطر و طعم بی نظیری به غذاها می دهد. دمنوش 
آویشن برای باز شدن بینی بسیار مناسب است.

این گیاه بخش ها و اعضای درونی بدن را تمیز و ضدعفونی می کند. اگر به شدت 
سرماخورده اید و سرفه امانتان را بریده است هر روز سه تا پنج فنجان دمنوش 
آویشن میل کنید. کافی است آویشن تازه تهیه کنید و در آب جوش انداخته و 

به مدت چند دقیقه دم کنید.
 بادرنجبويه

از زمان های قدیم بادرنجبویه جزو گیاهان شناخته شده است و یونانیان به آن 
نام ملیس داده اند. باید بدانید که ابن سینا این گیاه را بادرنجبویه نامیده است 
چون برگ آن اگر فشرده شود بوی بادرنگ )لیمو( می دهد برای همین امروزه 

به آن سیترونل هم می گویند.
این گیاه درمانگر و معطر برای تقویت سیستم ایمنی بدن بسیار مفید است. اگر 
دچار آنفلوانزا یا سرماخوردگی شده اید به سراغ این گیاه بروید. نقش این گیاه 

در درمان سرفه های شدید و تسکین مشکالت تنفسی موثر است.
از این گذشته بادرنجبویه می تواند تب و مشکالت گوارشی را از بین ببرد. اگر 
استرس و فشارهای روحی تان زیاد است نیز می توانید به این گیاه اعتماد کنید. 
در این صورت شب ها قبل از خواب یک فنجان از این دمنوش میل کنید تا 

خواب راحتی داشته باشید.
 رازيانه

دمنوش رازیانه با یک فنجان آب و یک قاشق چای خوری تخم رازیانه ی خشک 
آماده می شود.

از این گیاه به خاطر خواص گوارشی آن استفاده می شود به خاطر اینکه اشتها را 
تحریک کرده و با نفخ یا سنگ کیسه ی صفرا مقابله می کند. برای رفع مشکالت 

گوارشی تان روزانه سه فنجان از این دمنوش را میل کنید.       ادامه دارد...
                                                                          سحردارايي

همكار محترم آقای رضا زارع )واحد فنی - مهندسی(، تولد فرزند عزيزتان »ليانا« را صميمانه تبريك می گوئيم

                                         كساني هک دري قول مي دهند ،خوش قول رتين مردم دنيا هستند   »روسو«

 قسمت دوم

َدم نوش هاي 
گياهی                                                                                                                                                                                                                   

برای                                                                                                          
فصل زمستان                                                                 

دّره ی ستاره ها

دره ستاره ها با قدمت حدود 2 ميليون سال،كه بر اثر فرسايش 
خاك، سنگ و ماسه ناشی از باد و باران و رگبارها به وجود آمده 
است، شاهكار كم نظير طبيعت در جزيره زيبای قشم است. قدمت 
دره ستاره ها مربوط به دوره زمين شناسی سنوزوئيك )حدود 2 
ميليون سال( است . از شهر قشم كه به سمت ساحل جنوبی آن 
حركت كنيد به روستای »بركه خلف« می رسيد . روستای بركه 
خلف در فاصله 5 كيلومتری از شمال اين روستا يكی از زيباترين 
جلوه های فرسايش در جزيره قابل مشاهده است.ادامه راه، جاده 
خاكی است كه شما را به دره ستاره ها می رساند.         سحردارايي

غارِ كتلهِ خور

استان  در  كه  -آبی  است خشكی  غاری  كتله خور  غار 
زنجان، شهرستان خدابنده و 410 كيلومتری تهران و 5 
كيلومتری شهر گرماب واقع شده است. ورودی غار شامل 
يك دهليز 4000 متری با سقفی كوتاه و چند دهليز فرعي 
مي باشد. پس از دهليز فرعی يك داالن وسيع 950 متری 
با سربااليی هايی به ارتفاع 2 متر و گودال های خشك قرار 
دارد كه با دو شاخه 50 متری ادامه پيدا می كند و پس از 
عبور از يك سربااليی به تاالر وسيعی پوشيده از چكنده 
و چكيده و ستون می رسد.                           سحردارايي

پارك جنگلی گيسوم

يكي از نقاط ديدني استان گيالن و شهرستان تالش پارك جنگلي 
گيسوم است. مسيري زيبا و ديدني درختان سر به فلك كشيده 
آن تونلي جنگلي را ايجاد كرده است كه دل هر بيننده اي را با 
خود مي برد.در جنوب گيسوم، رضوانشهر به فاصله 14كيلومتر و 
شمال آن، شهر هشتپر )تالش( با فاصله حدود 20كيلومتر قرار 
دارد.جاده گيسوم تونلي جنگلي را با نسيم خنك كوهستان هاي 
تالش در هم آميخته تا تن و جان هر رهگذري را آرامش ببخشد 
و روحش را آسايش دهد.گيسوم جايي است كه جنگل و دريا به 

هم مي رسند و سحر طبيعت به اوج خود مي رسد.   سحردارايي

تبريک
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 تاکنون بسیار در ارتباط  با برند و تاثیر آن بر مشتریان  شنیده و خوانده ایم  ولي کمتر 
پیش آمده مطلبي در ارتباط با تاثیر برند بر کارکنان نوشته شده باشد ،شاید به این دلیل که  
عادت داریم بازدهی برندها را تنها از منبع مشتریان و درآمدزایی به واسطه آنها محاسبه کنیم 
در صورتي که برندهای قوی از منبع ارزش آفرین دیگری بازدهی به دست می آورند که آن 
منبع چیزي جز کارمندان شان نیست. مدیران بازاریابي در جدال برای جذب مشتری ارزش 
برندهای قوی را می دانند. کافی است از آنها بپرسید برندها چگونه ارزش بهتری ایجاد می کنند 
و آنها بي درنگ پاسخ می دهند که با اثرگذاری بر نحوه تفکر و رفتار مشتریان این کار را انجام 
می دهند و بنابراین قیمت باالتر را موجب می شوند. شرکت WPP که بزرگ ترین شرکت 
خدمات بازاریابی در دنیا است، می گوید سهم مالی برندها در درآمدهای شرکت ها به قدرت آن 
برند در ذهن مصرف کننده بستگی دارد. بدون شک تمرکز بر دستاوردهای مشتری محور مهم 
است اما ارزش برند را به طور کامل ارائه نمی کند و سهم واقعی آن را در رشد شرکت نادیده 
می گیرد. این در حالی است که شرکت ها عالوه  بر مشتری برای یافتن کارمندان خوب هم در تقال 
هستند و درست همان طور که برندهای قوی می توانند به جذب مشتریان بیشتر که قیمت های 
باالتر می پردازند کمک کنند، در یافتن کارمندانی که دریافتی کمتری داشته باشند نیز موثر 
هستند. در بسیاری از سازمان ها  که پرداخت  به کارمندان عمده هزینه ها را تشکیل می دهد 
و به طوری که حقوق به تنهایی 20 تا 50 درصد هزینه های عملیاتی را دربرمی گیرد،این مهم 
را نمي توان نادیده گرفت. ناتوانی در شناخت قدرت برند در روند استخدام کارمندان، می تواند 
اثر چشمگیری داشته باشد.دست کم گرفتن قدرت برند در رابطه با کارمندان نیز به معنی 
سرمایه گذاری اندك در برند است؛ موضوعی که بسیاری از سازمان ها در مورد آن اهمال می کنند. 
نتایج بدست آمده بر اساس داده های جمع آوری شده در مورد 393 شرکت آمریکایی طی 

11 سال نشان می دهد شرکت هایی که برندهای قوی دارند می توانند:
 کارمندان ماهرتری جذب کنند.

 برای حفظ این کارمندان پرداخت های کمتری داشته باشند.
 به محرك های کمتری برای انگیزه بخشی به این کارمندان نیاز داشته باشند.

 چرا كارمندان به برند اهميت می دهند؟
ایده اصلی ما این است که مزایای ارتقای هویت که کارمندان از برندهای قوی به دست 
نیاز دارد  انسان به طور طبیعی  می آورند، می تواند جایگزین حقوق و مزایای بیشتر شود. 
هویتش تعریف شود؛ چه برای شناخت خود و چه برداشتی که دیگران از ما دارند. اثرات 
برندها بر هویت مصرف کنندگان به خوبی تعریف شده است، اما این اثرات در مقایسه با 
اثرات بر کارمندان که برندها را زندگی، ایجاد و تقویت می کنند هیچ است. فراز و فرودها، 
یأس و امید، پیروزی ها و شکست هایی که بخشی از کار شرکت هایی همچون بلک بری یا اپل 
هستند، بیش از آنکه مالکیت ساده یک محصول بلک بری یا اپل را نشان دهند، در هویت 
یک فرد نقش دارند. به عالوه، افراد محصوالت متعددی مصرف می کنند، اما یک شغل دارند. 

 مديران تحت تاثير برندهای بزرگ 
تحلیل ما نشان می دهد که برندهای بزرگ بطور عمده مهم ترین اثرات خود را بر افرادی که 
در سطوح ارشد شرکت ها قرار دارند می گذارند. مثال در شرایط بحرانی اغلب مزایای مالی که 
به مدیران عامل پرداخت می شود کاهش می یابد.  شرکت هایی که برندهای بزرگ دارند، با 
وجودی که به طور میانگین کمتر از همتایان معمولی خود حقوق و مزایا پرداخت می کنند، 
اما می توانند مدیران بهتر و کارآمدتری جذب کنند .آنها همچنین انگیزه های عملکرد محور 
کمتری برای تشویق مدیران عامل پیشنهاد می کنند.  تحقیقات ما نشان می دهد مدیران 
شرکت هایی با برندهای قوی نسبت به شرکت هایی با برندهای ضعیف، می پذیرند که حقوق 
کمتری دریافت کنند که از نظر ما دلیل این موضوع به عزت نفس برمی گردد. موقعیت های 
رهبری مدیران سازمان، به طور خاص به آنها امکان می دهد برندهایی را که مسوولیت مدیریت 
آن را به عنوان بخش مرکزی هویت خود بر عهده دارند، ارتقا دهند. داشتن مسوولیت مهم 
در شرکت هایی با برند بزرگ، منبع قدرتمند مزیت های روانی است؛ چه در تعامل با خانواده 

و چه در موقعیت های اشتغال آینده. 
می رود،  فراتر  پایین  دستمزدهای  پذیرفتن  به  کارمندان  تمایل  از  قوی  برندهای  اثرات 
کارمندان می توانند مسیری به سوی تکمیل بیشتر کار ارائه دهند و کارفرماها می توانند 

مسیری به سوی بهره وری بیشتر را عرضه کنند. 
 چه كاری از دست برندها برمی آيد؟

اثرات  باید  بازاریابی دیده می شوند. شرکت ها  به عنوان قلمروهای واحدهای  اغلب  برندها 
قدرتمند برند بر کارمندان شان را تشخیص دهند چرا که کارمندان بیش از مشتریان با برند 
شرکت شان زندگی می کنند. برندهای قوی نه تنها در محیط کار، بلکه در دیگر جنبه های 
زندگی کارمندان به صورت مجازی، منابعی برای افتخار کردن هستند. این دیدگاه ها نشان 
بخش  برای  دارایی  یک  تنهایی  به  می توانند  که  دارند  ارزش  آنقدر  برندها  که  می دهند 
بازاریابی محسوب شوند. اعضای هیات مدیره، اعضای واحد منابع انسانی و سرمایه گذاران 
همگی مسوولیتی جدی برای به دست آوردن ارزش بیشتر از برندهای قوی دارند.  واحدهای 
منابع انسانی هنگام تعیین معیارهای حقوق باید از قدرت برند استفاده کنند. این موضوع 
ممکن است به جابه جایی زیاد کارمندان منجر شود، اما برخی شرکت ها آن را فاکتوری در 
استراتژی های منابع انسانی خود در نظر می گیرند.  باید دیدگاه مشتري محوري صرف نسبت 
به برند را تغییر دهیم وبه دنبال ایجاد ارزش افزوده براي کارمندان باشیم تا بتوانیم از هزینه 
اي که براي ایجاد برند صرف کرده ایم در راستاي سود آوري هر چه بیشتر مجموعه هاي 
شاغل در آن استفاده کنیم.ما نیز بعنوان عضو کوچکي از خانواده بزرگ  برندي که در آن 
شاغل هستیم، مي توانیم در جهت شکوفائي و رشد آن قدم برداریم که همانا در مسیر رشد 
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