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شروع با نام خالق؛ یعنی اعتماد داشتن به نیرویی مصلح و حامی

پـائــیزامـسال: در 
»عاشورا « برای مان یادآور آزادگی و ایثار بود.

هجران  و  کربال  مصائب  حزوِن  گرچه سراسر  »ماه صفر« 
نبی اکرم)ص(، ششمین و هشتمین ستارگان آسمان امامت )ع(
گشت، اّما شکوه اربعین، وجد معنوی خود را به همراه داشت.
با زلزله غرب کشور، د ل های مان لرزید و به اندوه هموطنان؛

چشم های مان ابری گشت. تا آنگاه که ماه ربیع االول با نوید 
اتحاد و میالد پیامبررحمت )ص( و آغاز امامت مصلح جهان 

)عج( آمد تا غم ها رفتنی باشد. 
...و درآخر؛ پذیرای »یلدا« و میراث زیبای نیکان مان شدیم

#پیــامهای-مناسبتی-فصل

به نام خداوند جان و خرد

r.nosrati
Sticky Note
صفحه 6
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بسمه تعالی 

ماه اه هب سرعت باد گذدنتش با تمامی تغییرات، تحوالت، سالم اه و خدا حافظ گفتن اه  ؛

 حال رد سرآغاز فصل جدید ی هستیم. 

فصلی هک امید است رپ باررت از ماه اهی گذشته باشد.

ر این نشرهی جناب آاقی دکتر علی منتصری آغازش می کنیم  فصلی هک با قدردانی از زحمات بنیانگذا

نند هک سپاسگزاری از کار علمی و فرهنگی ریشه رد فرهنگ داروسازی آافشیمی دارد. گان بدا ات هم

ری مباحث علمی  هیات تحرریهی با رویکرد فراهم نمودن بستری گسترده رت رد تدوین و هب اشتراک گذا

م هب ااشتنر  و کارربدی داروسازی، معرفی محصوالت شرکت و مطالب مرتبط با صناعی دارویی اقدا

فصل انهم ی داروسازی آافشیمی کرد ات رد آغاز ره فصل سالمی و کالمی با خوانندگان نشرهی داشته باشیم.

با دلی رپ امید هب پیشواز فصل زیبای زمستان می رویم و آتش دل اهیمان را رد این فصل سرد با همدلی شما 

گاه خواهیم داشت. خوانندگان زعزی فروزان ن

گاهتان هب فصل انهم ی آافشیمی را ارج می نهیم ن

 چرا هک گرمابخش صفحات دست نوشته اهیمان است.

دکتر فریبا مهدوی زاده

سردبیرفصلناهم  آافشیمی

ت
ش

دا
اد

ی

معرفت داشتن؛ یعنی همان رفتاری که دوست داریم با ما بشود
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 هم زمان با ممیزی و اخذ مجدد استاندارد ایزو 17025 و نیز 
تمدید آکرودیته ی آزمایشگاه از سوی سازمان غذا و دارو، شرکت 
داروسازی آفاشیمی موفق به اخذ گواهی نامه استاندارد مدیریت 
مستندات  مدیریت  استاندارد  و  )ایزو10015(  آموزش  کیفیت 

سازمانی )استاندارد ایزو10013( گردید.
در جهان صنعتی امروز توجه به ارتقاء کیفیت محصول ،کنترل فرآیند 
کردن  آکرودیته  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  هزینه ها  کاهش  و 
آزمایشگاه در هر سازماني یك نیاز اساسي است اما این نیاز بطور خاص در 
سازمان هایي که براي ایمني محصول اهمیت بیشتری می دهند مشهودتر 
است. آکرودیته کردن آزمایشگاه موجب حصول اطمینان از صحت نتایج 
بدست آمده مي شود و در حقیقت به عنوان سیستمي مستقل عمل مي 
نماید. به طوري که پشتیبان هرگونه اقدام دفاعي در برابر دعاوي قضایي 
خواهد شد. آزمایشگاه شرکت داروسازی آفاشیمی با استقرار استاندارد 
ISO/IEC17025  بـر بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت تاکید 
داشته و هدف اصلي آن کنترل فعالیت آزمایشگاه  از دو منظر کیفي و  
فني است. مهم ترین دستاورد انطباق آزمایشگاه آفاشیمی با این استاندارد، 
اطمینان از صحت نتایج آزمون های مربوطه است. از این  رو شرکت داروسازی 
آفاشیمی با برخورداری از تجهیزات پیشرفته و نیروي انساني متخصص و 
صاحب تجربه در زمینه استانداردهای ملی و جهانی موفق به اخذ مجدد 
گواهینامه های آزمایشگاه آکرودیته و استاندارد ISO/IEC17025 در 

سال جاری گردید. 
شرکت داروسازی آفاشیمی در 29 مهر ماه سال جاری میزبان شرکت 
توف نورد ایران جهت انجام ممیزی صدور مجدد استاندارد 10015نیز بود.

نیازسنجی  یعنی  آموزش  فرآیندهای  ایزو 10015،  اجرای ممیزی   در 
آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، اجرای دوره  های آموزشی، ارزیابی اثربخشی 
آموزش و نیز مدیریت پایش و بهبود این فرایندها، ارزیابی شده و تطبیق 

کامل آنها با استاندارد آموزشی ایزو 10015 مورد تایید قرار گرفت. 
این استاندارد بر نقش آموزش در بهبود مداوم کیفیت کاری پرسنل تاکید 
دارد و باعث می شود آموزش در سازمان ها تبدیل به سرمایه گذاری اثربخش 
و کارافرین شود. هدف از اجرای این استاندارد ایجاد، اجرا، نگهداری و بهبود 

راهبردها و سیستم های آموزشی سازمان ها است.
استاندارد   ممیزی  مورد  سال جاری؛  در30مهرماه  آفاشیمی  همچنین 
ایزو10013 نیز قرار گرفت و ممیزی مراقبتی این استاندارد هم با موفقیت 
به پایان رسید .این استاندارد شامل شفاف سازی تعاریف استاندارد، معرفی 
مستندات  در  محتوایی  و  الزامات شکلی   ، مستندات  مختلف  سطوح  
سیستم های مدیریت،الزامات مربوط به تدوین، نگهداری، به کارگیری، به 
بازآوری درخصوص مستندات  و  بندی  امحا، طبقه  تغییرات،  روزآوری، 
سازمان ها به صورت هر نوع واسطه اطالعاتی از قبیل کاغذی یا الکترونیکی 

و هر گونه دیگر از واسطه های اطالعاتی می باشد.   
مهندس رویا نصرتی

عالوه بر تمدید استاندارد ایزو 17025 و نیز تمدید آکرودیته ی آزمایشگاه از سوی سازمان غذا و دارو، آفاشیمی 
موفق به اخذ مجدد گواهی نامه های ایزو 10015 و 10013 سازمان جهانی استاندارد)ISO( شد     

تمدید استانداردهای جهانی در»آفاشیمی« 
ی 

خل
دا

بار
اخ

آرامش و اعتماد؛ مقدمه ی نظم و انضباط است

جناب آقای دکتر منتصری
اقدامات ارزنده ی جنابعالی در دوران 

مدیریت شرکت  داروسازی آفاشیمی، 
هم چون دهه ها کار و تالش تان که در 

جریده عالم ثبت است، در یاد و خاطره 
تک تک کارکنان این شرکت بر جا 

خواهد ماند، همواره موفق باشید
مدیران و کارکنان داروسازی آفاشیمی

جناب آقای دکتر رادمنش
عنوان  به  جنابعالی؛  شایسته  انتصاب 
مدیریت عامل شــرکت داروســازی 
آفاشــیمی را به فال نیــک گرفته و 
امیدواریم که این شــرکت در دوران 
مدیریت جنابعالی پرشتاب تر از همیشه؛ 

مسیر بالندگی خود را طی نماید.
مدیران و کارکنان داروسازی آفاشیمی
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 چرا باید قیمت دارو در ایران اصالح شود؟
  یکی از عوامل استراتژیك و تأثیرگذار در تصمیم گیری برای تولید یا ادامۀ 

فعالیت تولیدی یك واحد صنعتی، قیمت گذاری محصول تولیدی اوست. 
فارغ از مالک های مؤثر در قیمت گذاری و انتخاب بهترین شیوۀ آن در 
صنایع مختلف، هم سهم اختیار آن واحد صنعتی در قیمت گذاری و هم 
سهم مداخلۀ سازمان های مرتبط دولتی آن صنعت در این مبحث، تأثیرات 
مستقیمی در صنعت و بازار آن خواهد داشت. در این مقاله، برآنیم تا اجماالً 
به بررسی پیامدهای قیمت گذاری دستوری سازمان غذا و دارو )دولت( در 
مورد محصوالت دارویی تولید داخل بپردازیم.   استمرار و حیات هر صنعت، 
مبتنی بر درآمد مناسب است. با این تفاوت که صنعت دارو برخالف سایر 
صنایع، تولیدکنندۀ کاالی استراتژیکی است که به واسطۀ ارتباط مستقیم با 
سالمت مردم، از نظارت ها و قواعد سخت گیرانه ای در حوزه های کیفی و 
کّمی برخوردار است. صنعت دارو باید الزاماً از درآمد مناسبی برخوردار باشد 
تا بتواند هزینه های سنگین تحقیق و توسعه، اطالع رسانی علمی و تجهیز 

منابع مالی مورد نیاز برای توسعه خود )که بعضاً در دیگر صنایع، ضرورت 
نیست( را تأمین کند. در واقع نوع محصول تولیدی صنعت دارو ایجاب 
می کند که این صنعت به جهت فراهم آمدن شرایط الزم برای پشتیبانی از 

سالمت جامعه و منطقی شدن تجویز و کاربرد دارو، درآمدزا باشد.
نکته دیگر اینکه، نرخ سرانۀ مصرف بسیاری از کاالهای اساسی در کشور 
)از قبیل نان، روغن، شکر و...( که با پایین نگهداشتن قیمت آن و تخصیص 
یارانه، خواسته شده تا مردم بتوانند به گونه ای مناسب به آنها دسترسی پیدا 
کنند، موجب مصرف بی رویّه و کیفیت نه چندان مقبول آنها گردیده است.

واقعی و منطقی نمودن قیمت، نقشی کلیدی در مصرف دارو داشته و قیمت به 
عنوان موثّرترین متغّیر تولید می تواند نقش ابزاری قدرتمند در جهت ارتقای 

کیفی دارو و همچنین کنترل و تعدیل مصرف غیرمنطقی دارو ایفا نماید. 
به گونه ای که این امر در خصوص کنترل مصرف زیاد و بی رویّۀ بسیاری از 
کاالها از جمله سیگار و برخی اقالم مصرفی و غیرضروری دیگر در بسیاری 

از کشورهای جهان صورت می پذیرد.

؟؟؟؟؟؟؟؟

 چرا باید 
قیمت دارو 

در ایران
 اصالح شود 

ل 
حلی

ت

بدی و خوبی مال دنیا به نحوی درآوردن و خرج کردنش بستگی دارد
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 به عالوه، این نکته نیز شایان توجه است که متوسط هزینۀ ناخالص ساالنۀ 
یك خانوار برای خرید دارو برای خانوارهای کم درآمد، از لحاظ سهم، 
تقریباً با خانوارهای پردرآمد برابر است. به عبارت دیگر، درآمد بسیار زیاد 
دهك های باال باعث گردیده که علیرغم هزینۀ باالتری که آنها بابت خرید 
دارو پرداخت می کنند، سهم دارو از کّل هزینۀ ناخالص آنها اندک و با 

دهك های پایین برابر گردد. 
این یعنی عماًل سیاست های اتخاذی دولت در زمینۀ پایین نگهداشتن 
قیمت دارو، فاصلۀ هزینه این بخش از درمان دهك ها را نیز بیشتر نموده 
و دولت به جای فعال تر ساختن هوشمند شرکت های بیمه گر بر اساس 
درآمد دهك های اقتصادی، سرمایه های تولیدکنندگان دارو را در قالب 

یارانۀ اقشار آسیب پذیر صرف کرده است.
مسألۀ مهم دیگری که نباید از آن غافل شد این است که در قیمت گذاری 
از سوی بازار، تولیدکننده مجبور است برای حفظ بقا و کسب سود به 

عرضۀ محصولی بپردازد که مشتری را جذب نماید. 
این امر یا از طریق ابزار قیمت و یا ابزار کیفیت قابل انجام است؛ به گونه ای 
که تولیدکننده از طریق کاهش قیمت و یا افزایش کیفیت )که خود به 
افزایش قیمت می انجامد( می تواند مصرف کننده را به مصرف محصول 

خود ترغیب کند. 
اما قیمت گذاری به شیوۀ جاری، رابطۀ میان قیمت و کیفیت به عنوان 
یکی از مهمترین ارکان نظام قیمت گذاری را از بین می بَرد. در نتیجه، 
عدم امکان فروش داروهای با کیفیت برتر به قیمت های باالتر، نه تنها 
انگیزۀ  بلکه  نیابد،  موجب می شود که کیفیت داروهای موجود بهبود 
تحقیق، توسعه، ابداع و نوآوری برای بهبود کیفیت و عرضۀ داروهای جدید 
را نیز از بین می برد. به عبارت دیگر عدم تمایز قیمت بین داروهای مشابه 
که کیفیت آن ها یکسان نیست، به معنای جایزه دادن به تولید کنندۀ 

داروی با کیفیت پایین و جریمه کردن تولید کنندۀ با کیفیت برتر است.
صنعت داروسازی ایران عالوه بر مشکالت عمومی دیگر صنایع، مانند 
افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه های تولید )افزایش قیمت مواد و ادوات، 
دستمزد، سربار و...( با مشکالت متعدد دیگری مواجه است که عمدتاً 
ریشه در تثبیت قیمت و عدم اصالح و بازبینی آن، متناسب با مقتضیات 

زمان دارد؛ مانند: 
 عدم محاسبۀ هزینه های رعایت GMP، هزینه های تحقیق و توسعه 

و هزینه های بازاریابی علمی در قیمت گذاری.
 عدم دخالت ارزش های معنوی و دانش فنی در قیمت گذاری.

 رفتار یکسان با همۀ تولیدکنندگان و تمامی محصوالت دارویی با هر 
سطح تخصص و ارزش تکنولوژیك.

 تعیین یك حاشیه ناچیز سود عملیاتی و عدم انعطاف پذیری در شیوۀ 
قیمت گذاری.

 قیمت گذاری برای دوره های زمانی بر مبنای اسناد هزینۀ تمام شدۀ 
بعضاً برای یك یا دو دهه قبل از آن دوره. 

 الزام به پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده بر روی خرید مواد و ادوات 
تولیدی در مقابل محرومیت از دریافت این هزینه در فروش محصول 

دارویی به مشتریان.
 باال بودن هزینه های مالی جهت خواب سرمایه در صنعت داروسازی با 

شیوۀ قیمت گذاری فعلی. 
این درحالی است که در اکثر کشورها )به ویژه کشورهای توسعه یافتۀ 
اروپایی و آمریکایی(، شیوۀ قیمت گذاری دارو به دلیل تفاوت ماهوی در 
نوع محصول و ویژگی های خاص آن، رقابتی و همچنین متمایز از دیگر 

شیوه های قیمت گذاری کاالها و خدمات است. 
سیاستگذاران و دست اندرکاران دارویی کشور، با اتخاذ سیاست منسجم 

؟؟؟؟؟؟؟؟

 چرا باید 
قیمت دارو 

در ایران
 اصالح شود 

 و پایدار در جهت منطقی و واقعی نمودن قیمت دارو، هم زمان با تقویت 
سازمان های بیمه گر و هم راستا با آگاه سازی اذهان عمومی، می توانند 

بسیاری از مشکالت اشاره شده را مرتفع نمایند. 
صنعت  بهینۀ  مدیریت  کنار  در  دارو  قیمت  کردن  منطقی  همچنین 
داروسازی با نگاه اقتصادی، همان طور که گفته شد آثار جانبی مفید و 
موثّری بر سالمت و بهداشت کشور چون منطقی نمودن تجویز و مصرف 

دارو و صرفه جویی های اقتصادی ُخرد و کالن خواهد داشت.
 مصطفی علمافر

صنعت دارو با مشكالت متعددی مواجه است که 
عمدتاً ریشه در تثبیت قیمت و عدم اصالح و 

بازبینی آن، متناسب با مقتضیات زمان دارد

ل 
حلی

ت

بدترین فقر عالم؛ بی انگیزه بودن است
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 تعدادی از مدیران وزارت بهداشت و رفاه و تعدادی از صنعتگران 
کشور کره جنوبی؛ از شرکت داروسازی آفاشیمی بازدید نمودند.

در روز  دوشنبه 22 آبان ماه سال جاری هیاتی از کره جنوبی شامل سه نفر 
از مدیران ارشد وزارت بهداشت و رفاه و گروهی از صنعتگران کشور کره، 
از داروسازی های تهران شیمی  و آفاشیمی بازدید کردند. در این بازدید 
از بخش های تزریقی و خوراکی شرکت داروسازی آفاشیمی بازدید صورت 
گرفت و این تیم  توانستند با روند تولید دارو در این شرکت آشنا شوند. 

این گروه همچنین به بازدید از سایر بخش های شرکت ازجمله آزمایشگاه، 
تاسیسات  و... نیز پرداختند. 

هیات  و  سازمان  ارشد  مدیران  حضور  با  که  جلسه ای  در  پایان،  در 
کره ای صورت گرفت، شرکت داروسازی آفاشیمی به عنوان تولیدکننده 
آنتی بیوتیك های خوراکی و تزریقی با خطوط تولیدی کامال تخصیص یافته 

و مجزا، مورد تایید و تمجید این هیات کره ای قرار گرفت.           
  دکترمژگان احمدی

گسترش سبــد محصوالت»آفاشیمی«

هر کار جدیدی یعنی اثبات دوباره ی توانمندی خود

 »آفاشیمی« میزبان مدیران وزارت بهداشت کره

شرکت  توسعه  و  پیشرفت  مسیر  در  برداشتن  گام  راستای  در   
برداری  بهره  و  اندازی  راه  از  پس  شرکت  این  آفاشیمی،  داروسازی 
گروه  دارد  نظر  در  اکنون  جنرال،  ویال های  تزریقی  جدید  خط  از 
جدیدی از داروهای خوراکی، در دسته های مختلف دارویی را به سبد 
محصوالت خود اضافه نماید. این محصوالت در دسته های دارویی قلبی 
عروقی، تنفسی، آنتی هیستامین، سداتیو و سایرگروه ها قرار می گیرند 

کلیه  در  و  گردیده  اضافه  »آفاشیمی«  دارویی  به سبد  تدریج  به  که 
داروخانه های کشور قابل عرضه خواهند بود.

امید چنان است این شرکت همچنان مانند گذشته بتواند در راستای 
تولید محصوالت کیفی با رعایت کامل اصولGMP و بهره گیری از 
دارویی  بازار  در  را  خود  محصوالت  بین المللی  استانداردهای  آخرین 
   دکتر مژده احمدی

   
کشور ارائه دهد.                                        
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به همان میزانی که دوست بداری، دوست خواهی داشت و دوستت خواهند داشت
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  تــــــوکسیــن هـــــای بـاکتــــری
توکسیــن های باکتـــــری ها را به طــور کـــلی می تـــــوان به دو دسته 

تقسیم بندی کرد:

1( اگزوتوکسین ها )Exotoxins(: به طور عمده از جنس پروتئین بوده، 
بسیار سمی می باشند و به درون محیط زندگی باکتری ترشح می شوند و 
توسط گونه هایی ازباکتریهاي گرم منفی وعمدتا گرم مثبت تولید می شوند. 
سرفه،  سیاه  توکسین  مانند  منفی  گرم  باکتری هایی  اگزوتوکسین هاي 
انتروتوکسین وبا واگزوتوکسین هاي باکتری  هایی گرم مثبت مانند دیفتري 
و کزاز. اگزو توکسین  هاي مترشحه از باکتریهاي گرم منفی و مثبت داراي 
عملکردهاي متفاوت هستند که این عملکرد ، روند ویژه ی بیماریزایی 

متفاوت این دو باکتري را موجب می شود.

2( اندوتوکسین  ها )Endotoxins(: اندوتوکسین  ها از اوایل دهه 1900 
میالدي به خاطر اثرات تب زایی شناخته شده اند. 

اندوتوکسین زمانی که وارد خون یا مایع مغزی نخاعی می گردد، می تواند 
در انسان و حیوانات باعث تب شود.

 اندوتوکسینها بخشی از غشاء خارجی دیواره سلولي باکتریهاي گرم منفي 
هستند و اغلب پس از لیز و مرگ باکتری ، به درون محیط آزاد می شود و 
به خاطر ساختار خود که شامل یك بخش سمی لیپیدي )Lipid A( و یك 
بخش پلي ساکاریدي میباشند، لیپو پلي ساکارید )LPS( نامیده مي شوند. 
اهمیت آنها به علت تاثیر بر سیستم ایمني میباشد و منجر به شوک سپتیك 

یا شوک عفونی می گردد.
شوک سپتیك )Septic Shock(: یا شوک عفونی، باعث افت خطرناک 

فشارخون و نقص عملکرد اندام ها شود. 
شوک عفونی معموالً در میان کودکان، افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف و 
کهنساالن اتفاق می افتد چون دستگاه ایمنی آنان نمی تواند با عفونت به مانند 
بدن افراد سالم مقابله کند.  میزان مرگ و میر ناشی از شوک عفونی در 

حدود 25-50٪ است.

شکل 1. تفاوت بین اگزوتوکسین   ها و اندوتوکسین  ها

شکل 2. جایگاه لیپوپلي ساکارید در دیواره سلولي باکتریهاي گرم منفي

 تست اندوتوکسین باکتریایی:
چه محصوالتی به این تست نیاز دارند؟ محصوالت تزریقی و وسایل پزشکی 
که با خون و مایع نخاعی درتماس می باشند که شامل مواد اولیه و آب مورد 

استفاده در فرایند نیز می باشد. 

توکسین های بـاکتری

ی 
لم

  ع

برای پی بردن به عظمت خلقت الزم نیست کهكشانی را دید؛ فقط به خودت نگاه کن

 مریم امینیان 
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 تست چگونه انجام می شود؟
 )Rabbit Pyrogen Test( تست پیروژن خرگوش 

این روش استانداردبیشتر در قرن بیستم رایج بود. 
محلول مورد آزمایش به گوش خرگوش تزریق میشود. 

تغییر دمای بدن سه خرگوش پس از تزریق داخل وریدی محلول مورد 
آزمایش را اندازه گیری می کنند. 

شکل 3. تست پیروژن خرگوش
  

 :Limulus Amebocyte Lysate (LAL( تست 
برای تشخیص یا اندازه گیری اندوتوکسین باکتری گرم منفی با استفاده از 
آمبوسایت خونی خرچنگ نعل اسبی )Limulus polyphemus( بوده و 
بر اساس واکنش تشکیل لخته است.  این پروتئین حساسترین ماده شناخته 
شده در مقابل اندوتوکسین است. این روش سریعتر، به صرفه تر و حساس 

تر از تست پیروژن خرگوش است.
Limulus: نام جنس خرچنگ                            

 Amebocyte: سلول خونی خرچنگ       
Lysate: با جدا کردن آمبوسیت ها از پالسما و سپس لیز کردن آنها به 

دست می آید

شکلa :4( خرچنگ نعل اسبی، b( گرفتن خون خرچنگ c( الیست

:LAL انواع متدهای تست 
Gel clot .1

Photometric .2 شامل Turbidimetric و Chromogenic میشود.

 

Gel clot 
 آزمون اصلی می باشد.

 آزمون رسمی جهت داوری می باشد.
 نمونه با حساسیت مشخصی از الیست انکوبه میشود و تشکیل لخته ژل 

سفت نشان دهنده مثبت بودن برای اندوتوکسین است.

 به منظور اطمینان از دقت و اعتبار روش، انجام آزمایشهاي مربوط به 
تایید حساسیت ذکر شده روي برچسب معرف LAL  ونیز بررسي اثر 
مهارکنندگی و تشدیدکنندگي بر روي تك تك محصوالت الزم و ضروري 

است.
تست تایید حساسیت Lysate زماني که یك بچ جدید از Lysate باز و یا 

خریداری شود ویا تغییري در شرایط آزمایش ایجاد گردد باید انجام شود. 
نمونه هاي مورد بررسي مي توانند در تست L.A.L ایجاد پاسخ هاي کاذب 
مثبت یا منفي نمایند. برخي از نمونه ها در رقت هاي مشخصي داراي قدرت 
مهار یا تشدید واکنِش بین اندوتوکسین و کیت L.A.L مي باشند. براي رقیق 
کردن این نمونه  ها حتماً باید از رقتي که در آن نمونه فاقد قدرت مهاري یا 
تشدیدکنندگی است استفاده نمود. به همین دلیل بر روی نمونه ها قبل از 
انجام تست باید تستهای مهارکنندگی و تشدید کنندگی صورت گیرد تا 

رقت مناسب نمونه جهت انجام تست مشخص گردد.
 pH نسبت به L.A.L  واکنش ایجاد شده بین اندوتوکسین و کیت 
حساس است نمونه هایي که در معرض Lysate  قرار میگیرند باید داراي 

pH در محدوده 6-8 باشند.
 NaOH( 0.1 نرمال)یا باز HCI( در غیر این صورت باید توسط اسید 

0.1 نرمال ) پایروژن فري تنظیم  pH  گردند. 

  )c

ی 
لم

  ع

دل گر چه در بادیه بسیار شتاف؛ مویی ندانست و موی های شكافت!
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 از پایروژن فري بودن مواد و وسایل اطمینان حاصل گردد . حتما از 
سرسمپلر پایروژن فري استفاده گردد.

 لوله ها قبل از انجام تست باید در آون در دمای 250 درجه به مدت حداقل 
نیم ساعت قرار داده شوند تا پایروژن زدایی گردند.

 هر نمونه را حداکثر تا حد » بیشترین رقت مجاز « )MVD( مي توان 
رقیق نمود.

 زمان ودمای انجام واکنش اهمیت دارد. )معموال برای 2 ± 60 دقیقه در 
دمای 37 درجه سانتیگراد(

Turbidimetric 
نمونه باالیست انکوبه میشود و میزان افزایش کدورت و یا مدت زمان رسیدن 
به کدورت خاصی با اسپکتروفتومتر سنجیده میشود و با منحنی استاندارد 

اندوتوکسین مقایسه میشود.

Chromogenic 
در اینجا میزان رنگ با اسپکتروفتومتر سنجیده میشود و با منحنی استاندارد 

اندوتوکسین مقایسه میشود.

Comparison Of Methods 
Turbidimetric 

 
Chromogenic 

kinetic 
Chromogenic 

Endpoint 
Gel clot 

 

Quantitative Quantitative Quantitative Semi- 
Quantitative 

Requires 
incubating plate or  
tube reader 

Requires  
incubating plate or  
tube reader 

Requires 
spectrophotometer 
or plate reader 

Simple least 
expensive, 
Requires 37 
degree bath 

Can be automated,  
allows electronic  
data storage 

Can be automated,  
allows electronic  
data storage 

Can be automated,  
allows electronic  
data storage 

Manually read and 
recorded 

Sensitive down  
to 0.001 EU/ml * 

Sensitive down  
to 0.005 EU/ml 

Sensitive down  
to 0.1 EU/ml 

Sensitive down  
to 0.03 EU/ml 

* (Sensitivities vary by reagent manufacturer, instrumentation and testing 
conditions) 

 
ی 

لم
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 هفته تربیت بدني همه ساله از 26 مهر تا دوم آبان به منظور آشنایي 
جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگي فردي و اجتماعي، اشاعه و 
توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش  
هاي همگاني برگزار مي  شود. ورزش و فعالیت فیزیکي در سالمت روان نیز 
مؤثر است. مطالعات نشان مي  دهد که موارد افسردگي، اضطراب و... در اثر 
فعالیت فیزیکي بهبود یافته و ورزش به عنوان یك عامل حمایتي در درمان 
بیماري رواني پذیرفته شده است. ورزش و فعالیت جسماني به همراه رژیم 
غذایي مناسب، عدم استعمال مشروبات الکلي و دخانیات و انجام مراقبت  
هاي دوره  اي، در پیشگیري از بیماري  ها و رسیدن به باالترین سطح 
سالمتي و بازدهي اقتصادي و اجتماعي نقش دارند. ورزش  هاي سبك 
مانند پیاده  روي، باعث مصرف انرژي شده و سهم بسیار مهمي در کنترل 
وزن و کاهش چربي در بدن دارد. همچنین فعالیت فیزیکي سبك و منظم 
از طریق تقویت کارکردهاي ایمني، باعث افزایش سطح فعالیت سیستم 

ایمني در بدن شده و در پیشگیري از سرطان مؤثر مي باشد.

به همین مناسبت پنجمین دوره مسابقات فوتسال شرکت داروسازي 
آفاشیمي در تاریخ 25 مهرماه 1396 و با شعار ورزش ، سالمت ، نشاط و 

فرهنگ آغاز گردید.

26 مهرماه؛ روز تربیت بدنی و ورزش در»آفاشیمی«

ز نیرو بود مرد را راستی؛ زسستی کژی زاید و کاستی

#تک- مطلب- داخلی                                                  
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 اقتصاد دارو چیست؟
فرض کنیم که ما می خواهیم اتفاق و اقدام جدیدی )مانند: تولید یك واحد 
داروسازی، ارتقاء یك دارو یا ساخت نوع جدید آن و یا ترکیب چند دارو برای 
ایجاد یك دارو جدید و یا هر کار جدید دیگری(، را وارد یك نظام دارویی 
نمائیم، دراین صورت  قطعاً برای سنجش نقش این رخداد نوین، در وهله 
نخست آن چه که مهم است، اثربخشی بالینی این اقدام است. اما از طرفی ما 
همواره منابع محدودی در اختیار داریم، از سویی ممکن است که این اقدام 
جدید )به عنوان یك مداخله نوین در نظام دارویی ما(، نسبت به درمان ها و 
داروهای موجود، مزیتی معمولی ارائه دهد، یا اساساً هیچ مزیتی را ارائه ندهد 
و صرفاً هزینه باالتری را به نظام دارویی ما تحمیل نماید. در این صورت 
تکلیف ما چیست؟ این جا است که در مورد مداخالت جدید دارویی، باید 
دانشی جهت اندازه گیری فایده بر هزینه، نیز در اتخاذ تصمیمات مناسب، به 

کمك ما بی آید، این دانش چیزی نیست به جزء »علم اقتصاد دارو«.
این دانش به می آموزدکه چگونه سودمندی و منفعت اضافی حاصل از یك 
مداخله جدید دارویی را؛ در قیاس با هزینه اضافی که برای آن صرف می کنیم، 
مورد سنجش قرار دهیم.  پس به طور خیلی ساده می توان گفت:»اقتصاد 
دارو«، دانشی برای سنجش فایده بر هزینه اقدامات و مداخالت جدید دارویی 
است. این علم با شرح و آنالیز هزینه های درمان دارویی در نظام های مراقبت 
سالمت و جامعه، تعریف می گردد. اقتصاد دارو به شناسایی، اندازه گیری و 
مقایسه هزینه ها و پیامدهای حاصل از خدمات و تولیدات دارویی می پردازد، 
تا متخصصین بالینی و سایر تصمیم گیران بتوانند به منظور ارزیابی و مقایسه 
هزینه های کل؛ گزینه های درمانی و پیامدهای مرتبط با آنها تحلیل نموده و 

انتخاب اقتصادی تری داشته باشند. 
 معادله اقتصاد دارو

برای درک مدیریت نظام دارویی برمبنای »اقتصاد دارو«، دو طرف یك معادله 
را در نظر بگیرید که یك طرف آن بیانگر دروندادها )منابع مالی و غیرمالی 
مصروف( و طرف دیگر آن، فوائد و پیآمدهای حاصل شده از به کاری گیری و 

تجویز محصول )اعم از دارو و یا خدمات دارویی(، است.
به این معادله، معادله پایه در اقتصاد دارو گفته می شود: همان طوری که در 
شکل )1( دیده می شود، معادله پایه اقتصاد دارو، در واقع مطالعات اقتصادی 
است که به مقایسه »ورودی« ها یا هزینه های مربوط به ارائه یك خدمت یا  
محصول دارویی )Rx( با پیآمدها و نتایج آن خدمت یا محصول به عنوان 

»خروجی«، می پردازد.   

RX
دروندادها 

)منابع مالی و غیرمالی(
بروندادها 

)نتایج و پیآمدها(

 مدیریت اقتصاد دارو
آن چه از این معادله و تعریف ارائه شده، نتیجه می شود این است که در هر 
اقدام منتهی به مداخله نوین در نظام دارویی موجود، همواره بایستی  عالوه بر 
رضایت بخش بودن نتایج بالینی این مداخله، وزن بروندادها )دستآوردها(،  از 

سرمایه و منابع مصروف )دروندادها( بیشتر باشد، 
حصول اطمینان از این موضوع، چیزی نیست، جز »مدیریت اقتصاد دارو« 
که با تلفیق دانش داروسازی با اقتصاد دارو، هم زمان با دقت و توجه به 
اثربخشی و نتایج بالینی هر مداخله نوین، به مباحث اقتصادی آن نیز توجه 
الزم را داشته و تالش دارد تا با مدیریت بهینه منابع، بهترین نتایج اقتصادی 

و بالینی را به دست آورد.
ایران، رشته تخصصی  و  داروسازی جهان  معتبر  دانشکده های  در  امروز 
مدیریت اقتصاد دارو به داروسازان به عنوان یك گرایش فوق دکترا تدریس 
می گردد که تلفیقی از اقتصاد و مدیریت بوده و به داروسازان تصمیم گیرنده 
در نظامات دارویی این امکان را می دهد که با نگاهی اقتصادی منابع مالی را 

در خدمت مداخالت جدید دارویی قرار دهند.
 ضرورت مدیریت اقتصاد دارو در سطوح کالن

تصمیم گیرندگان امور دارویی یك کشور، هر روزه در مقابل صدها سوال 
دارویی در قالب درخواست های متنوع بنگاه های دارویی کشورهای خود قرار 
می گیرند. از درخواست صدور مجوزها و تمدید پروانه های ساخت و ورود و 
تاسیس کارخانه ها گرفته تا درخواست شرکت های پخش و حتی داروخانه ها 
و...، با نگاهی دقیق در می یابیم، هر یك از این درخواست ها در واقع، یك 
مداخله جدید از انبوه مداخالت دارویی است که سرمایه های کوچك و بزرگی 
درپس هر یك از این موارد )به عنوان ورودی های این مداخالت دارویی(، 

قرار دارد. 
از طرف دیگر نباید فراموش نمود که این سرمایه ها؛ )حتی برای رفع نیازهای 
داخلی(؛ به شدت محدود هستند، لذا ناگفته پیداست که تصمیم گیران 
سطوح کالن دارویی در هر کشوری، باید با نگاهی توام با اقتصاد دارو، این 

حوزه حساس را مدیریت نمایند. 
    Essentials of Pharmacoeconomics برگرفته از کتاب 
 بازتدوین: مهندس رویا نصرتی
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مـدیـریـت اقتـصـــاد دارو

آسودگی وجدان؛ اولین برکت و پاداش مال حالل است
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15آذر؛  روزحســــابدار 

 پانزده آذر روز حسابدار بر تمامی حسابداران و متخصصین امور مالی مبارک باد
 در جامعه امروزي و حتي از دیر باز همه ما با حساب و کتاب در سطح 
کوچك و بزرگ و مختلف و در عرصه زندگي خود هر روز با اصطالحاتي 
همچون حسابدار ، حسابداري ، عملیات مالي و کلمات و جمالتي از این 
دست بر خورد داشته و بعضا شاید حتي بي تفاوت از کنار آن گذشته 
ایم و شاید تا به حال به این فکر نبوده ایم که اصوال حسابدار کیست و یا 
حسابداري چیست ؟ آیا چند عدد و رقم را با هم ضرب کردن و یا جمع یا 
تفریق کردن حسابداریست ؟؟و یا فردي که اعداد و ارقام را با یکدیگر جمع 

و یا ضرب مي کند حسابدار است؟
جالب است بدانید که جوامع و یا کشورهایي که چنین برداشت هایي از 
فنون و علوم مالي و حسابداري داشته اند بعداز گذشت سالیان متمادي 
به دلیل برداشت غلط خود از علوم مالي و یا اهمیت ندادن به این علوم از 
دنیاي پیشرفت عقب مانده و به اصطالح هنوز هم اندرخم یك کوچه مانده 
اند و درست برعکس کشورهایي که به این علوم وقع کافي گذاشته و به 
آن توجه کرده اند، مدیراني را برگزیده اند که  اکثراً داراي تحصیالت و یا 
تخصص مالي و حسابداري بوده اند و در حال حاضر کشورهاي صنعتي و 
پیشرفته جهان که به کشورهاي توسعه یافته و جوامع پیشرفته تبدیل 
شده اند از خدمات حسابداران و متخصصین مالي و حسابداري بهره بسیار 
برده اند، بطور مثال بعد از جنگ جهاني دوم و در دوران بازسازي کشورهاي 
انگلستان، مدیراني را که براي  درگیر جنگ، از جمله آلمان، فرانسه و 
صنایع خود برگزیدند حدودا 70 درصد از آنها داراي تحصیالت و تجارب 
حسابداري و مالي بوده اند، همچنین کشورهایي همانند ژاپن و امریکا که 

در علوم استراتژیك و بازار سرمایه اي جهان سهم بسزایي دارند ، نیز داراي 
مدیراني هستند که در حدود 80 الي 90 درصد آنها داراي تحصیالت و 
تخصص مالي و حسابداري مي باشند. با تحقیقاتي که در کشورهاي توسعه 
یافته انجام شده است افرادي که توانسته اند از سطوح پایین به سرعت به 
باالترین پستهاي مدیریت سازمان ها و صنایع دست یابند 90 درصد افرادي 

بوده اند که تخصص حسابداري و مالي داشته اند. 
همچنین در این تحقیقات در خصوص سودآوري و تاثیر خط مشي دهي 
سازمان ها براي انتخاب بهترین راه حل هاي منطقي و مقرون به صرفه، نقش 

حسابداران و متخصصان مالي حدود 80 درصد عنوان شده است. 

اگر می خواهی به کمال برسی؛ از خود همان گونه حساب بكش که مردم حساب می کشی، 
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این آمار و ارقام و تحقیقات و نتایج آنها نشان دهنده میزان اهمیت نقش 
حسابداران و تخصص آنها، در پیشرفت مؤسسات در جهان بوده و بطور 
ثابت شده اي این حقیقت را آشکار مي سازد که اگر جوامع و بطور اخص 
) شرکتها، مؤسسات، صنایع و ...( بخواهند به مرزهاي طالیي پیشرفت 
و شکوفایي برسند بایستي توجه و اهمیت بسیار زیادي به حسابداران و 

تخصصي آنها داشته باشند.

 حسابدار کیست؟ 
قبل از آن که حسابدار را تعریف کنیم الزم است تعریف فن حسابداري را 
بدانیم، حسابداري عبارتست از فن ثبت و طبقه بندي و تلخیص فعالیت هاي 
مالي یك مؤسسه و تفسیر نتایج حاصله در قالب اعداد و ارقام پول رایج کشور
و صاحبان سرمایه و یا سهامداران و یا صاحبان مؤسسات در مي یابند که 
عملکرد مجموعه شان سود آور بوده یا زیان آور، و مي توانند در خصوص 
تعیین خط مشي هاي آینده شرکت و یا مؤسسه خود تصمیمات صحیح 
تري اتخاذ نمایند ، نقاط قوت خود را بیشتر تقویت کرده و نقاط ضعف خود 
را دقیقا شناسایي و آنها را نیز قوت بیشتري بخشند. شناسایي این گلوگاه ها، 
چه شریان هاي سوددهي باشند و چه گرفتگي هاي زیان دهي، فقط و فقط 

با تفسیر نتایج حاصله از عملیات مالي مؤسسات امکان پذیر مي باشد.

 ضرورت ارتقاء فني و عملي حسابداران 
همانطور که بیان شد نقش مهم حسابداران در پیشبرد اهداف سازمانها و 
مؤسسات بسیار حساس و سرنوشت ساز است ، الزم است که حسابداران در 
جهت باال بردن سطح کیفي علوم مالي خود همواره آموزشهاي الزم را دیده 

و با استانداردهاي حسابداري و مالي و روشهاي مختلف و جدیدتري که 
باعث به روز شدن اطالعات آنها مي شود قرار گرفته و بتواند افراد مفیدتري 

براي مؤسسات متبوع خود باشند. 
حسابداران و افراد مالي بایستي همیشه up to date و بروز بوده و هم با 
تکنیك هاي مختلف روز دنیا در زمینه هاي مالي و حسابداري و هم با لوازم 
آالتي که امروزه در این فن بسیار مفید و مؤثر هستند همانند کامپیوتر و 
نرم افزارهاي مالي آشنایي کامل داشته و بتوانند با این نرم افزارها عملیات 
مالي مؤسسات را بطور کامل انجام داده و ضمن سرعت بخشیدن به کار 
خود، ضریب دقت را نیز باال برده و حسابها و صورتهاي مالي مؤسسات را، 

هم با دقت بیشتري و هم با سرعت بیشتري مورد بررسي قرار دهند.
امروزه در سراسر جهان هر حسابداري که به نرم افزارهاي مالي مسلط 
نباشد و نتواند با اینگونه نرم افزارها عملیات مالي خود را انجام دهد تقریبا 
فرد بي سواد و غیر تخصصي شناخته شده و ضمن آنکه از سرعت پیشرفت 
جهاني عقب مانده ، شانس یافتن شغل براي او تقریبا به میزان قابل توجهي 

کاسته خواهد شد.
بعبارتي در حال حاضر اشتغال حسابداران و افراد مالي در مؤسسات و 
سازمانها منوط به 2 تخصص بسیار مهم و حیاتي شده است : الف – 
تخصص مالي و حسابداري ب – تخصص انجام عملیات مالي و حسابداري 
توسط نرم افزارهاي مالي و تسلط کامل بر آنها.                  هدا کاویانی

   # کالم-پائیزی000

غــِم بم؛ تـازه شد
 در واپسین روزهای دومین ماه پائیز، قلب ایران 
و ایرانی از لرزش غرب کشورمان؛ لرزید تا به یاد 

آوریم درس های تلخ بم را.
بمی که هنوز هم زخم های لرزش خود را بر جان و 

تن دارد.
باز هم زلزله، بازهم قصه ی همواره پر غصه ی ویرانی و 

فارغ عزیزان.
و بازهم یادآوری این که خانه های به هم پیوسته ما 
ایرانیان، بر گسل های لرزانی بنا شده اند که اگر زمین 
بلزرد، از خانه ی  صاحب خانه ها، بی خانه مانی باز بماند.

و در این مصیبت هم باز خداوند را باید از بابت 
همدلی ها شکر کرد.

یك بار دیگر ایران برای همدلی و همدردی، یکصدا شد، 
تا شعر شاعر شیرین سخن خود را به نمایشی جاودانه 

تبدیل کند، که گفت:
»بنی آدم اعضاء یک پیكرند«

همه روزی در معرض ابتالء هستند و بوده اند؛ پس فریادرس باش!
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امروزه انسان ها همانند گذشتگان خود، با آرزوها و خواسته هایی رو به رو 
هستند که به ناچار برای رسیدن به آن ها باید هزینه هایی بپردازند. اما 
متاسفانه شرایط اقتصادی و دخل و خرج زندگی به بسیاری از ما اجازه نمی 
دهد تا به تمامی آنچه دلمان می خواهد، دست یابیم و در نتیجه هیچ راهی 
جز کاستن هزینه های غیرضروری نداریم؛ از این رو 21 کلید این شماره را 
به مدیریت هزینه ها در زندگی شخصی و خانوادگی اختصاص دادیم؛ چرا 
که یقین داریم برخی از شما در این زمینه اقداماتی را هم انجام داده اید و یا 

بسیاری از شما مایلید این کار را از هم اکنون آغاز کنید. 
مسلما مهم تر از همه این توصیه ها برای موفقیت در این امر، ایجاد ساختاری 
عملی و داشتن تعهدی درونی برای اجرای آن هاست؛ پس با ما همراه باشید.
چندی پیش در فیلمی دیدم خانمی برای اینکه بتواند در هزینه های خود 
صرفه جویی کند، کارت اعتباری خود را در ظرف آبی در فریزر گذاشته بود تا 
یخ بزند و به راحتی قابل استفاده نباشد! شما هم اگر هیچ یك از توصیه های 
این بخش برایتان کارساز نبود، در نهایت از این روش استفاده کنید! هرچند 
آن خانم هم طاقت نیاورد و برای خرید از حراجی مجبور شد با سشوار یخ 

آن را آب کند!

1 با نگاه مبتنی بر کاهش هزینه ها در بازار جست و جو کنید. شاید 
بتوانید در بسیاری از زمینه ها محصوالت ارزان قیمت ولی با کیفیت را 

جایگزین محصوالتی کنید که هم اکنون از آن ها استفاده می کنید.

2 هنگامی که افسرده یا غمگین هستید، به خرید نروید. مطالعات نشان 
می دهد وقتی شما در این وضعیت به بازار می روید، ناخودآگاه کاالهای 
بیشتری می خرید. وقتی حالتان خوب نیست، ابتدا سعی کنید با انجام 

کارهایی کوچك مثل صحبت  کردن با یك دوست، گوش دادن به یك 
موزیك زیبا یا خوردن خوراکی های مورد عالقه تان کمی روحیه خود را بهتر 

کنید و بعد به خرید بروید.

3 حواستان به زمان حراج فروشگاه ها باشد؛ چون برخی برندهای 
پوشاک، اجناسشان را در زمانی که فروش کمتری دارند، با تخفیف های 50 

تا 70 درصدی عرضه می کنند.

4 وقتی می خواهید برای خرید به سوپرمارکت بروید، فهرستی تهیه 
کرده و دقیقا بر طبق آن خرید کنید. ترفند برخی سوپرمارکت ها برای 
خرید بیشتر مشترین این است که اجناس ضروری و پرطرفدار را در انتهای 
سوپرمارکت قرار می دهند تا مشتریان در مسیر رسیدن به آن ها با اجناس 

مختلفی رو به رو شده و وسوسه شوند که آن ها را بخرند.

5 چیزهایی را بخرید که چندین بار بتوان از آن ها استفاده کرد؛ مثال 
باتری های قابل شارژ. حتی اگر قیمت اولیه این گونه اجناس کمی باالتر باشد، 

در طول زمان موجب صرفه جویی قابل توجهی خواهدشد.

6 هزینه اجناسی را به آن ها نیازی ندارید اما می خرید را به صورت 
ساالنه محاسبه کنید؛ مثال اگر در زندگی تان روزی 30000 ریال هزینه 
غیرضروری دارید، با ضرب این رقم در تعداد روزهای سال می بینید ساالنه 

پولی در حدود 10100000 ریال را از دست خواهید داد.

7 از تبلیغات موسساتی که باسود زیاد به شما وام می دهند، اجتناب 

21 نکته مهم برای مدیریت هزینه های زندگی

قناعت گنج بزرگی است؛ همان گونه که خساست عیب عظیمی است
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کنید؛ مگر اینکه بخواهید با آن پول یك خرید سرمایه ای انجام دهید و قادر 
به بازپرداخت اقساطش هم باشید.

8 به خاطر داشته باشید بسیاری از وسایلی که در خانه شما هستند اما 
درست کار نمی کنند، نیاز به تعویض ندارند و با صرف هزینه ای کمتر می 

توان آن ها را تعمیر و مجددا از آن ها استفاده کرد.

9 اگر می خواهید به مسافرت بروید، در صورت امکان زمان های اوج 
شلوغی را انتخاب نکنید؛ چون بعد از این زمان ها می توانید همان خدمات را 

با هزینه های بسیار پایین تری دریافت کنید.

10 همیشه در کیفتان یك خوراکی مختصر و انرژی بخش داشته باشید 
تا اگر در خیابان یا محل کار گرسنه شدید، بتوانید با وسوسه خرید غذاها یا 

تنقالت گران قیمت مقابله کنید.

11 سعی کنید برای مجالت مورد عالقه تان اشتراک تهیه کنید. اخیرا 
با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی امکانی فراهم شده است تا همه 
عالقه مندان به مطالعه مجله، نشریات محبوبشان را با 50 درصد تخفیف 

دریافت کنند.

12 در زمان هایی که همه اقدام به خرید محصولی خاص می کنند، اگر 
برایتان مقدور است کمی دست نگه دارید و وقتی بازار از تب و تاب افتاد، 
همان جنس را با قیمت کمتر و تخفیفات بیشتر بخرید؛ مثال اگر لوازم التحریر 
را به جای شهریور در اوایل مهرما بخرید یا لباسی را به جای اسفند در روز 

دوم فروردین ماه خریداری کنید، برایتان ارزان تر خواهدبود.

13حساب پولی را که در اثر صرفه جویی به دست می آورید، داشته 
باشید و آن را در حسابی جداگانه نگهداری کنید. به بسیاری از حساب های 
بانکی سود یا وام تعلق می گیرد و به این ترتیب شما می توانید با استفاده 
از پس انداز و بهره مرکب حاصل از صرفه جویی های خود، صاحب سرمایه 

شوید.

14 هر ماه پولی را برای هزینه هایی که باید به صورت ساالنه پرداخت 
شود، کنار بگذارید؛ مثال اگر مالیات شما در سال 600 هزار تومان است، این 
رقم را به تعداد ماه های سال تقسیم کنید و ماهی 50 هزار تومان برای آن 

کنار بگذارید.

15 با سایت های خرید و فروش ارزان در اینترنت آشنا شوید؛ سایت هایی 
که افراد می توانند اجناسی را که نیاز ندارند، به فروش برسانند و یا کاالهایی 
را به قیمت ارزان تهیه کنند. خود شما هم می توانید چیزهایی را که واقعا 

دیگر برایتان استفاده ای ندارند، از این طریق به فروش برسانید.

16 یك قلك برای خود تهیه کنید و در طول روز هر مبلغی را که 
می توانستید خرج کنید اما صرفه جوی کردید، داخل آن بیندازید. آخر ماه 
این قلك را بشکنید و 20 درصد پول آن را صرف کاری کنید که دوست 
دارید و از انجام آن لذت می برید. 80 درصد این پول برای پس انداز و سرمایه 
گذاری است اما اینکه با آن 20 درصد چه کار می کنید، فقط به خودتان 

مربوط است.

17 وقتی کاالیی را می بینید و دلتان می خواهد آن را بخرید، همان   
موقع برای خرید آن تصمیم نگیرید. 24 ساعت به خودتان فرصت دهید، 
خوب درباره آن فکر کنید و بعد اگر همچنان تصمیم داشتید آن را خریداری 

کنید و هزینه آن هم مقرون به صرفه بود، برای خریدش اقدام کنید.

18 پیش از هر خریدی مطمئن شوید آنچه برایش هزینه صرف می 
کنید، یك نیاز است، نه یك وسوسه.

19 برای خریدهای کوچك به جای استفاده از کارت های بانکی با پول 
نقد خرید کنید؛ چون در این صورت است که متوجه می شوید چه مقدار 

هزینه کرده اید.

20 اگر متاهل هستید، الزم است قبل از شروع برنامه مدیریت هزینه های 
خود، سایر اعضای خانواده را هم از برنامه ریزی تان آگاه و آن ها را کامال 
توجیه کنید؛ چرا که شما بدون همراهی آن ها نمی توانید برنامه اقتصادی 
خود را پیش ببرید؛ پس برای جلب رضایت آن ها بکوشید و برایشان از 
مزایای این تصمیم بگویید و تاکید کنید که با این پس انداز و صرفه جویی، 

به فکر آینده و رفاه خانواده هستید.

21 اگر در طول مسیر کمتر خرج کردنتان چیزی را خریدید که نباید 
می خریدید، خود را شکست خورده تلقی نکنید و خودتان را ولخرج ندانید. 
در دنیایی که پر از جاذبه های تجاری و تبلیغاتی است، همه ما گاهی نمی 
توانیم مقابل وسوسه هایمان بایستیم. مهم این است که دوباره از نو شروع 
کنیم. اینکه امروز زیاد خرج کرده ایم، معنایش این نیست که حتما فردا هم 

بیش از اندازه خرج می کنیم.                                هدا کاویانی

برای داشتن دنیا به اندازه بی نهایت باید کار کرد، پس نیازهایت را کمترکن!
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 دیس پپسی یا سوءهاضمه:
دیس پپسی یا سوءهاضمه در واقع به احساس ناراحتی پس از غذا 

خوردن در قسمت باالی شکم اتالق می شود.
سوءهاضمه در واقع یك نوع اختالل و نه یك بیماری به حساب می آید و 
عالئم این اختالل غالباً شامل مواردی نظیر احساس نفخ، ناراحتی، تهوع 

و باد گلو کردن و.... می باشد
اکثر افرادی که این عالئم را تجربه کرده اند شروع این عالئم را به خوردن 
خوراکی ها و یا آشامیدنی های خاص نسبت می دهند همینطور برخی 

داروها و عفونتها نیز می تواند سبب این اختالل باشد.
خوردن غذاهای پرحجم، چرب و تند می تواند باعث سوء هاضمه شود. 
علل  از  نیز  دیافراگمی-  فتق های  برخی  مانند  آناتومیك-  اختالالت 

ساختمانی این اختالل به شمار می روند.
در مواردی که عالئم سوءهاضمه خفیف و ناپایدار باشد و با فواصل زمانی 
طوالنی اتفاق بیفتد غالباً نیاز به اقدامات درمانی خاصی ندارد و صرفاً با 
تغییر عادات غذایی و یا مصرف دارو برای مدت کوتاه و به شکل موردی 

قابل تسکین می باشد .
سوزش سر دل و سوءهاضمه غالباً همراه با هم وجود دارند و به عبارتی با 
یکدیگر اشتباه گرفته می شود ولی این درد می تواند علل بسیار متفاوتی 
داشته باشد . سوزش سر دل در واقع نشانه شایع ریفالکس اسید است که 
 Dyspepsia به دنبال خوردن غذا شروع می شود. در اکثر افرادیکه دچار
می شوند برسی های دستگاه گوارشی فوقانی با آندوسکوپ نرمال است 
و به این حالت Non Ulcer Dyspepsia یا دیس پپسی بدون زخم 
می گویند در این افراد اعتقاد بر این است که در واقع دچار نوعی بیش 
حساسیتی یا افزایش حساسیت نسبت به حرکات معده یا روده می باشند

عالئم هشدار دهنده Dyspepsia که باید ما را نگران کند و به سمت 
مراکز تشخیص درمان سوق دهد کدام است؟

کاهش اشتها، کاهش وزن، استفراغ، ناتوانی در بلع، مدفوع تیره و سیاه، زرد 
شدن رنگ پوست و یا چشم ها ، درد شدید هنگام اجابت مزاج.

دقت کنید که عالئمی نظیر درد سینه و تعرق، هنگام فعالیت، تنگی 
نفس و یا دردی که از سینه به سمت فك یا بازو و گردن انتشار می یابد 
ممکن است درد قلبی باشد و در این موارد الزم است بدون  هدر دادن 
وقت سریعا به پزشك مراجعه شود. موارد عود کننده دیس پپسی می 
تواند به دلیل اختالالت ساختمانی نظیر: آشاالزی)یك بیماری حرکتی 
مری(، سرطان ها ، تاخیر در تخلیه معده ،داروها مثل )بیس فسفونات ها، 
اریترومایسین، مکملهای حاوی آهن و NSAID ها( بیماری ریفالکس 
معده، مری ، گاستریت، عفونت هلیکوباکتر پیلوری ، برخی علل ناشناخته 

دیگر اتفاق بیفتد.

آشاالزی یك بیماری مری است که در آن انقباضات ریتمیك مری به 
درستی انجام نمی شود وغذا در انتهای مری باقی می ماند و از طرفی 
اسفنکتر تحتانی مری هم به موقع شل نمی شود تا غذا به معده تخلیه 

شود.
تاخیر در تخلیه معده حالتی است که در آن غذا برای مدت طوالنی تر 
از نرمال در معده باقی می ماند این اختالل در همراهی با بیماری های 
نظیر دیابت، بیماری های بافت همبند و یا اختالالت نورولوژیك  اتفاق 

می افتد.
اضطراب و هیجان به خودی خود نمی تواند عامل مسبب سوءهاضمه 
باشد ولی می تواند باعث افزایش احساس ناراحتی بیمار نسبت به همان 
مقدار اختاللی که در گذشته وجود داشته بشود و درواقع باعث کاهش 

آستانه تحمل فرد می شود.
ابتال به سرطان ها عالئم همراه دیگری نظیر احساس پری، سیری 
زودرس، کاهش اشتها، استفراغ به دنبال خوردن غذا، زردی پوست ، درد 

آزار دهنده شدید و........ دارد.
در بیماری ریفالکس فرد غالباً از یك احساس سوزش در پشت جناغ 
سینه شکایت دارد که به دنبال خوردن غذا  شروع می شود و می تواند 
همراه با رگورژیتاسیون ) بازگشت غذا به دهان ( باشد. این بازگشت اسید 
گاهی می تواند باعث آسیب دیدن مخاط حلق و حنجره و ایجاد حالتی 

شبیه به آسم و سرفه های شبانه شود.

 درمان:
 بهترین روش درمان Dyspepsia درمان بیماری زمینه ای مسبب این 
اختالل است.  درمواردی که علت زمینه ای برای این اختالل وجود ندارد، 
غالباً درمان با داروهای وقفه دهند ترشح اسید معده مانند مهار کننده های  

پمپ پروتون ویا مهارکننده های گیرنده هستیامین 2 استفاده می شود.
در برخی موارد هم از دارو های محرک حرکت دستگاه گوارش مانند 
برخی   برای  ضمن  در  میشود،  استفاده  متوکلوپرامید  اریترومایسین، 

بیماران داروهای ضد افسردگی نیز تجویز  می شود.
به طور کلی همانطورکه در باال بحث شد غالب علل Dyspepsia  اختالالت 
غیرارگانیك دستگاه گوارش و به خصوص قسمت فوقانی دستگاه گوارش 
یعنی معده و مری می باشد، که به تغییر نحوه و سبك  غذاخوردن افراد 
، پاسخ داده و نیاز شما را برای مصرف دارو ها برطرف می سازد، عمل 
به توصیه های نظیر خوردن غذای کم حجم وکم چرب، عدم نوشیدن 
مایعات،  بخصوص نوشابه های اسیدی وسط غذا،  نخوابیدن بالفاصله پس 
از غذا،  نشستن در وضعیت نیمه نشسته،  انجام ندادن فعالیتهای بدنی 
مانند خم شدن ، بلند کردن بار سنگین و... می تواند به پشگیری از این 
حالت کمك کند.                                         ادامه در صفحه 18

دیــس پـپــسی 
 سـوءهـاضمه

               یـا
                                

کار ما فقط حاصلی را ایجاد نمی کند، بلكه شخصیت ما را نیز هویدا می سازد
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امروز همان فردای دیروز است، فردا نزدیكتر از آن چیزی است که فكرمی کنی!
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  داروهای مهارکننده پمپ پروتونی: 
 "Proton Pump Inhibitor"
به صورت  داروها هستند که  از  پروتون گروهی  مهارکننده های پمپ 

برگشت ناپذیر ترشح اسید معده را مهار می کنند.
این داروها قوی ترین مهارکننده های اسید معده می باشند. که در  بسیاری 

از بیماری ها استفاده می شوندکه به ترتیب شیوع شامل:
 دیس پپسی

 زخم های گوارشی) معده و انثی عشر(
H.pylori قسمتی از درمان 

  بیماری ریفالکس معده - مری 
  مری بارت 

  ازوفاژیت ائوزینوفیلیك
 گاستریت – ناشی از استرس و پیشگیری از زخم های گوارشی در 
و  شدید  ترومای  بیماران  ویژه،  مراقبت های  دربخش  بستری  بیماران 

سوختگی وسیع
 بیماری گاسترنیوما و زولینگرالیسون که با افزایش ترشح معده همراهند 

و نیاز به دوز های 3-2 برابر معمول دارو دارند.

  مكانیسم تاثیر دارو:
PPIs ها به طور برگشت ناپذیر سیستم H/KATpase   را مهار می کنند 
و این همان پمپ پروتون است که در سلول های مترشحه اسید در معده 
وجود دارد. پمپ پروتون در واقع ایستگاه نهایی ترشح اسید معده است و 
همین موضوع آن را به برترین هدف برای تنظیم اسید معده تبدیل کرده.
هدف گیری آخرین و بهترین ایستگاه ترشح اسید معده از یك طرف و 
خاصیت مهار برگشت ناپذیر دارو، PPIها را به بهترین دارو های کنترل 
اسید معده در مقایسه با انواع قبلی نظیر آنتاگونیت های H2 تبدیل کرده 
است.کاهش ترشح اسید در معده می تواند به ترمیم و بهبود زخم های 
دئودنال کمك کند  درد های ناشی از اختالل هاضمه و سوزش سردل را 

کاهش دهد. 
از طرفی باید توجه داشت که اسید معده برای هضم موادی مانندپروتئین  
ویتامین B12 و کلسیم الزم است و مقادیر بسیار کم اسید معده باعث 
Hypochlorhydria  می شود و هضم و جذب این مواد را دچار نقصان 

می کند.
PPIS ها به شکل داروی غیر فعال وجود دارند که دارای بار الکتریکی 
خنثی هستند و لپیوفیل می باشند به همین دلیل به راحتی از     جدار 
سلول عبور کرده و وارد ساختمانهای داخل سلولی مثل کانالیکولهای 
سلول پاریتال می شوند، و درمحیط اسیدی داروی غیر فعال تبدیل به 
فرم غیر فعال )Protonation  ( می شود، بنابراین همانطور که باال شرح 
شده فرم فعال به طور دائم در یك پیوند کواالنس  با پمپ پروتون سلول 

پاریتال باقی می ماند و آن را غیر فعال می کند.

  فارماکوکینتیک:
میزان جذب اومپرازول در صورت مصرف همزمان با غذا کاهش می یابد 
این در مورد دارو های نظیر النزوپرازول و ازومپرازول نیزصدق می کند ولی 
پنتوپرازول این گونه نیست. نیمه عمر این دارو ها درپالسما چیزی حدود  
60-90  دقیقه است ولی بدلیل پیوند کوالنی که با پمپ پروتونی سلول 
پاریتال دارند مهار ترشح اسید به واسطه این داروها تا 24  ساعت ادامه 
می یابد، و تفکیك این کمپلکس احتماال نتیجه تاًثیر گلوتاتیون های آنتی 
اکسیدانی است که در بدن  تولید می شوند، و باعث آزاد شدن  اومپرازول  
ازپمپ و دوباره فعال شدن پمپ ترشح اسید می شود. مصرف شکل های 
تزریقی این دارو ها )پنتوپرازول تزریقی( موفقیت های بسیار باالیی را در 
درمان زخم های خونریزی دهنده معده و یا زخم های با قابلیت باالی 
خونریزی فراهم کرده و نقش بسیار مهمی برای ایجاد یك محیط خنثی  و 
مناسب جهت ترمیم زخم مخاطی ایفا می کند. و این ، مدت زمان بستری 
بیماران خونریزی گوارشی و مرگ و میرآن ها راکم کرده است. مصرف 
پنتوپرازول تزریقی در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه 
)بیماران دارای سوختگی های وسیع وMultiple Trauma  که به دلیل 
استرس فیزیکی شدید دچار Stress ulcer ها می شوند ( در پیشگیری از 
بروز خونریزی های گوارشی بسیار موثر بوده و میزان مرگ و میر ناتوانی را 

در این بیماران کاهش می دهد.

 عوارض:
از عوارض بسیار مهم مصرف داروهای PPIs می توان به کاهش اسیدیته 
الزم برای جذب برخی مواد غذایی نظیرvb12،  آهن و کلسیم اشاره کرد. 
بیماران مسن که تحت درمان با  دارو های متعدد به دلیل بیماری های 
زمینه ای مختلف هستند ) نظیر بیماری های قلبی ، کلیوی ،فشارخون 
واختالالت انعقادی و....( باید سطح خونی داروهای مذکور را بررسی 
کرد. چون مصرف همزمان ppIs از طرفی باعث کاهش جذب برخی 
داروها )که برای جذب نیاز به محیط اسیدی دارند( و از طرفی باعث 
تجمع برخی از داروها در بدن )بدلیل تاثیر بر سرعت پاکسازی توسط 
کبد دارند( می شود. در ضمن برخی مطالعات ثابت کرده اند که مصرف 
داروهای PPIS به میزان زیاد در بیماران بدحال بستری در بیمارستان 
می تواند شانس برخی از انواع  پنومونی های اکتسابی از بیمارستان و 
عفونت کلستریدییایی روده را  فزونی بخشد.  ولی علی رغم آنچه که 
در باال شرح شد عوارض داروهای PPIs  بدلیل انقالبی که در موفقیت 
اسید معده  افزایش ترشح  درمان زخم های گوارشی و سندرم های 
،سوءهاضمه و.... به وجود آورده اند. مصرف این داروها رو به افزایش است. 
توصیه مهمی که می توان در این رابطه به بیماران کرد آن است که دارو 
را صرفا با  اندیکاسیون قطعی تعیین شده از طرف پزشك مصرف کنند 
و در مواردی مثل سوءهاضمه ای که براثر عادات بد غذایی ایجاد می 
شود از مصرف سرخود این داروها اجتناب ورزند.     دکتر ندا کاویانی

 
مهارکننده پمپ پروتونی

داروهـای 
 ادامه از صفحه 16

دنیا را بگردی، خودت را نخواهی یافت، مگر در وجدان خود
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بدترین کار این است که بدانی حاصلش آن چیزی نیست که می گویی
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معرفی کتاب

ارگونومی چیست؟ارگونومی چیست؟

سیستم  و  انسان  بین  تعامالت  شناخت  به  که  است  دانشی  "ارگونومی 
می پردازد و سعی می کند با استفاده از قوانین ، داده ها و روش های مختلف 
طوری طراحی را انجام دهد که سالمت انسان و عملکرد کلی سیستم را 

بهینه کند". 
این تعریف انجمن بین المللی ارگونومی است.

کردن  راحت  علم  ارگونومی  که  بگوییم  می توانیم  خودمانی،  بیان  به  اما 
کارهاست! 

در عین حال همه چیز را کارآمد می کند. اگر خوب فکر کنید به این نتیجه 
بیشتر  بهره وری  واقع  در  انجام شوند  راحت تر  کارها  که هرچه  می رسید 

می شود. پس ارگونومی یعنی ایجاد راحتی و بهره وری بیشتر.
در ساده ترین تعریف، علم مطالعه ی کار را ارگونومی می نامند. 

پس ارگونومیست ها )کارشناسان ارگونومی و ایجاد طراحی های ارگونومیك( 
کار )شغل یا وظیفه ای خاص(، چگونگی انجام آن و چگونگی انجام بهتر آن را 
مطالعه و بررسی می کنند. آنچه ارگونومی را ارزشمند می کند تالش برای انجام 
بهتر کارهاست و اینجاست که راحت تر و کارآمدتر کردن کارها مطرح می شود.
ارگونومی اغلب در مورد محصوالت به کار برده می شود اما در طراحی خدمات 

و فرآیندها هم به همان اندازه سودمند است. 
ارگونومی پیچیدگی های زیادی دارد اما سوال هایی از این قبیل که »چطور 
باید از محصول یا خدمت استفاده کنم؟ آیا خواسته ها و نیازهایم را برآورده 

می کند؟ آیا استفاده از آن برایم خوشایند خواهد بود؟« 
بیش از همه ذهن کاربر را درگیر می کند. ارگونومی مشخص می کند که 

چگونه از چیزی استفاده کنیم، چگونه نیازهای مان را تامین می کند و مهم تر 
از همه آیا از آن خوشمان می آید و راحتی و بهره وری به ارمغان می آورد یا نه؟.

نی
ست

دان
  

آنانی که خودشان را دوست دارند، از هیچ فرصتی برای زندگی بهتر عبور نمی کنند

 بخش اول   مهندس افشین میرزایی
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معرفی کتاب

 ارگونومی در محیط کار
شرکت ها و بنگاه های پیشرو، ارگونومی را در تمامی فرآیندهای کاری در نظر 
می گیرند. وزارت کار و صنایع آمریکا با مطالعه ی 250 مورد به این نتیجه 
رسید که ارگونومی در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، کیفیت محصول 
و به طور کلی تأمین اهداف شرکت ها مؤثر است. محیط کار ارگونومیك 
قطعا بهره وری کارکنان را افزایش می دهد. اما منظور از ارگونومی در محیط 
کار چیزی فراتر از چیدمان صندلی ها و استفاده از صفحه کلید مناسب است. 
افزایش می دهد بلکه آسایش  محیط کار ارگونومیك نه تنها بهره وری را 
مقابل  در  تقویت می کند.  را  روحیه شان  و  فراهم  کارکنان  برای  بیشتری 
کارکنان سالم و باروحیه بهتر کار می کنند. این چرخه ی به هم پیوسته ی 

پیشرفت و هم افزایی، مشخصه ی اصلی ارگونومی خوب و اثرگذار است.
بسیاری از عناصر ارگونومیك که تأثیر مستقیم بر بهره وری، راحتی و روحیه ی 
کارکنان دارند، به آسانی و با هزینه ای اندک قابل تنظیم و پیاده سازی هستند. 

در ادامه با این عناصر آشنا می شوید.
 عالقه مندی

این  ایجاد هم خوانی بین کار و کارگرست.  بیانی  به  ارگونومی  گفتیم که 
تناسب با استفاده از ابزارهای تخصصی و سیستم های کارآمد ایجاد می شود 
اما مهمترین عامل بهره وری عالقه مندی است؛ یعنی کارگر )کارمند یا…( از 
نظر ذهنی پذیرای کار )شغل، وظیفه و…( مورد نظر باشد. شما در چه کاری 

مهارت دارید؟ انجام چه کاری را دوست دارید؟ 
در انجام کدام یك از کارهای موردعالقه تان مهارت دارید؟ این، همان کاری 

است که با بیشترین بهره وری انجام می دهید. 
ایجاد هماهنگی بین عالقه مندی های افراد با وظایف کاری شان تأثیر شگرفی 
بر روحیه و بهره وری آنها دارد. این مفهوم توجه روزافزونی را در مدیریت، 
ارگونومی و مهندسی جلب می کند؛ شرکت ها به جای استخدام فردی با 
مدرک و مهارت باال به دنبال افرادی هستند که از عهده ی کار بر بیایند و 

عالقه مند به انجام آن باشند. 
آموزش چنین فردی ساده تر، احتمال همکاری اش در درازمدت بیشتر و 

کارش از همان آغاز سازنده تر است.
 میزان مهارت

میزان مهارت افراد باید با انتظارات شغلی آنها متناسب باشد. انتظار بیش از اندازه 
از فرد میزان خطا و اضطراب را افزایش می دهد و آرامش آنها را بر هم می زند. در 
مقابل کم کاری و عدم استفاده ی بهینه از کارکنان بهره وری را کاهش می دهد. 
تخصیص وظایف به افراد تنها بر اساس مهارت آنها روش کارآمدی نیست. در 
تخصیص وظایف، هم مهارت و هم عالقه مندی فرد باید در نظر گرفته شود. 
تمایلی  هیچکس  که  حالی  در  شود  انجام  کاری  است  الزم  گاهی  البته 
انتخاب  مدیران  توسط  که  فردی  مواقعی  چنین  در  ندارد؛  آن  انجام  به 
می شود باید شرایط را بپذیرد و کاری را که به او محول شده انجام دهد. 
اما برای آسایش عمومی و حفظ روحیه ی افراد، چنین رویه ای باید به طور 
محدود و در زمان مشخص انجام شود تا کارکنان بدانند این روند همیشگی 
نیست و با پایان این وظیفه ی خاص روزهای خوش در انتظارشان است.

 محیط پیرامونی
در محیط کار ارگونومیك نه تنها ارتباط انسان با محیط )هر آنچه مستقیما 
با آنها در تماس هستید( بلکه اثر روانشناختی محیط بر انسان نیز مورد توجه 
قرار می گیرد. از میان عناصر فیزیکی محیط کار، نور، دما و مبلمان بیشترین 
تاثیر را بر انسان دارند. کار در دمای مناسب تاثیر 10 تا 15 درصدی روی 
بهره وری دارد. شدت نور، جهت آن، رنگ و منبع آن ممکن است باعث 
خستگی چشم شوند یا برعکس از فشار آن بکاهند. بوهای ناخوشایند، تند 
یا مصنوعی ممکن است مانعی برای بهتر کار کردن باشند. یك عنصر اغلب 
فراموش شده در ارگونومی محیط کار، صداست که حتی ممکن است امکان 
کار کردن را از شما بگیرد. جنس کف و دیوارها اگرچه درجه ی اهمیت 
کمتری دارند، در القای حس مثبت یا منفی مؤثرند. به طور کلی هر چیزی 
که احساسات شما را تحت تأثیر قرار می دهد، باید در نظر گرفته شود. در کنار 
همه ی این موارد، همکاران و کسانی  که اتاق کارتان را با آنها شریك هستید 
نقش مهمی در سالمتی و آسایش شما دارند به ویژه اگر حرف و حدیث ها و 
شایعات کاری به بیرون از آبدارخانه درز کنند. تناقض ها و اختالفات شخصیتی 
می توانند آسایش تان را سلب، روحیه تان را خراب و بهره وری را نابود کنند.

 ابزار ارگونومیک
هسته ی ارگونومی انتخاب ابزار درست برای کار درست و تالش برای ایجاد 

تناسب بین کار و کارگر، دست کم از بعد فیزیکی است.
برای این کار، نخست وظایف را تحلیل کنید. با این کار ابزار ارتباطی بین 
انسان و ماشین، ابزار مورد نیاز و کاری که با آنها انجام می شود، شناسایی 
می شوند. در نتیجه ی این فرآیند مشخص می شود چه چیزهایی به انجام 

آسان تر و سریع تر کارها و با خستگی کمتر کمك می کنند.
رایانه، نمایشگر، صفحه کلید و ماوس رایج ترین ابزار کار در محیط های کار 
هستند بنابراین ارگونومیك بودن آنها و چیدمان شان اهمیت بیشتری دارد. 
همچنین سایر ابزاری که ساعات طوالنی با آنها کار می کنید مانند تلفن 
باید ارگونومیك باشند. میزان تناسب این ابزار با سازوکار طبیعی بدن در 

استفاده ی کارآمد آنها مؤثر است.
 حرکات )مكانیک( بدن

موضوع مکانیك یا حرکت های بدنی در طراحی ارگونومی محیط کار کمی 
پیچیده است. در هر فعالیتی برخی حرکات پیوسته تکرار می شوند، این 
حرکات باید آسان باشند و تکرار مداوم شان ایجاد آسیب نکند. اما مشکل 
اینجاست که برخی حرکات را به قدری در حین کار تکرار می کنید که در 
نهایت دچار آسیب خواهید شد و تهیه ی ابزار ارگونومیك فقط آسیب دیدگی 

را به تعویق می اندازد.
در حین کار دفتری نشستن، تایپ کردن، کار با ماوس و تلفن بیشترین زمان 
را به خود اختصاص می دهند. بدون هیچ اما و اگر و بهانه تراشی، باید تا جایی 
که امکان دارد از نشستن اجتناب کنید. نشستن طوالنی مدت آسیب زاست 

پس دست کم سعی کنید وضعیت نشستن تان درست باشد.
قدم زدن، استراحت در حین کار و ابزارهای پشتیبان ارگونومیك، انجام کارها 
را امن تر و از سالمتی و بهره وری تان مراقب می کنند.             ادامه دارد...
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آن کس که خود را دوست ندارد، هرگز نمی تواند عاشق دیگری شود



22

w
w
w
. a

f a
c h

em
i .
c o

m
13

96
یز

پائ

می
شی

آفا
ی 

خل
 دا

مه
لنا

ص
ف

تعداد زیادی از شکل های دارویی روکش می گردند.این روکش بر روی سطح 
خارجی  و یا روی مواد داخل کپسول های ژالتینی انجام می شود.بوسیله 

روکش اهداف ذیل تامین می گردد:
 محافظت قرص ها و مواد داخل کپسول ها از اسید معده

 محافظت معده از داروی مخرب دیوار معده مثل آسپیرین روکش شده
 ایجاد داروی آهسته رهش

 پوشاندن بو مزه دارو
 کمك در نگهداری شکل قرص

کمال مطلوب این است که ماد قرص بتدریج ازاد شده و دارو در دسترس 
دستگاه گوارش قرار گیرد روکش قرص بطور ویژه می تواند فرموله شود تا 

دارو با سرعت خاص حل گردد و بعد از هضم آن دارو جذب گردد.

 فرآیند روکش قرص و کنترل آن
فرآیند روکش قرص در یك درام )استوانه( مشبك که فشار داخل آن تحت 
کنترل می باشد انجام می گیرد پره های زاویه دار در درون ان نصب شده اند 
که باعث اختالط قرص ها می گردند قرص ها توسط پره ها باال میروند و به 
سمت مرکز هدایت می گردند. سطح قرص ها توسط محلول روکش پوشانده 
می گردد محلول اسپری شده روی سطوح قرص ها بوسیله هوای گرم ورودی 
دستگاه خشك می گردد جریان هوا از نظر حجم-دما  تنظیم شده است تا 
اینکه خشك شدن بصورت کنترل شده انجام گیرد و در همین زمان فشار 
داخل دستگاه نسبت به اتاق منفی می باشد.تا یك شرایط مجزا و ایزوله 
برای عملیات آماده سازی دستگاه روکش قرص ایجاد گردد دستگاه روکش 
روکش  محلول  روکش،مخزن  اسپری،محفظه  نازل  شامل  معموالً  قرص 

هموژناپذیر،پمپ پریستالتیك،فن،فیلترها، لوله های رابط می باشد.
معموالً فرآیند روکش قرص شامل فازهای زیر است:

1. انتخاب دستورالعمل جهت بچ مورد نظر

2. توزین مواد-بارگذاری
3. گرم کردن

4. اسپری کردن
5. خنك کردن

6. خالی کردن محصول
 بعضی از مشكالت ایجاد شده در فرآیند روکش قرص و راه های 

برطرف نمودن آن:
تعداد زیادی از مشکالت در هنگام روکش کردن قرص ها در هنگام کار 
می تواند پیش آید که بعضی از آنها را شرح داد. و روش های ممکن برای حل 

آن ها را بیان می نمائیم:

تنوع رنگ قرص ها و عدم یكنواختی آن
Tablet-To-Tablet Color Variation 

مشکل: به کار بردن مقدار کم مواد روکش 
راه حل: افزایش مقدار روکش

مشکل: اختالط نا کافی قرص ها در خالل روکش قرص                      
)Baffle( و یا پیشرفته کردن سیستم پره ها Pan راه حل:  افزایش سرعت

مشکل:کم بودن قدرت مات کنندگی ماده روکش قرص                 
راه حل: فرموالسیون مجددروکش قرص جهت افزایش قدرت مات گنندگی 
با استفاده از یك ماده مات کننده و استفاده از یك سیستم کوتینگ قبل از 

کوتینگ اصلی)Pre-Coat( برای قرص های رنگی  
مشکل: قسمت جامدمحلول روکش مقدارش زیاد باشد         

راه حل:کاهش مقدار آن در محلول روکش
مشکل:کافی نبودن تعداد نازل های دستگاه        

راه حل:  افزایش تعداد نازل ها
مشکل: الگوی توزیع نامناسب اسپری مواد بر روی قرص ها           

روکـش قـــرص و مشــکالت آن

یی
رو

دا
  

هر وقت در باخت دیگران؛ پیروزی خودت را دیدی، بدان بازنده ا
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راه حل: اطمینان از محل درست نازل ها
 Pan کم می باشد/افزایش سرعت Pan سرعت

)Twinning( )چسبیدن قرص ها بهم )دو قلو شدن
مشکل:شدت و مقدار اسپری زیاد باشد 

راه حل:کاهش سرعت اسپری مواد و یا افزایش پودری شدن اسپری مواد
مشکل: سرعت Pan خیلی کم می باشد 

Pan راه حل: افزایش سرعت
مشکل: شکل نامناسب قرص        

راه حل: انتخاب شکل مناسب برای قرص ها که احتمال دو قلو شدن را 
کاهش دهد )کمتر شدن مقدار سطح تماس(

مشکل: محلول سوسپانسیون روکش چسبنده است           
راه حل:تغییر فرموالسیون سوسپانسیون روکش

مشکل: نازل ها به بستر قرص ها خیلی نزدیك هستند          
راه حل: فاصله نازل ها تا قرص افزایش یابد

CRACKING شكاف-ترک
هسته قرص دارای ضریب انبساط حرارتی متفاوتی بعد از روکش کردن 

می باشد. 
پرهیز از فیلرهای معدنی-کربنات-سولفات کلسیم تا آنجایی که امکان دارد

مشکل: مقدار کم مواد شکل دهنده
راه حل: تغییر فرموالسیون روکش قرص

peeling پوسته انداختن-پوسته پوسته شدن
مشکل: چسبندگی و قدرت کم محلول روکش          

راه حل: تغییر فرموالسیون روکش
سطح قرص دارای چسبندگی کم می باشد )انتخاب فرموالسیون جهت 

افزایش مخصوص چسبندگی(
مشکل: وجود روان کننده زیاد در فرموالسیون            

راه حل: استفاده از یك ماده مکمل با خصوصیات روان کنندگی )مثل 
نشاسته 1500(

ORANG PEEL ROUGHWESS
مشکل: ویسکوزیته محلول روکش باالست            

راه حل:کاهش دادن ترکیبات جامد ،کاهش ویسکتوزیته روکش
مشکل: مایع روکش قرص بخوبی پودر نمی شود          

راه حل: افزایش فشار پودری کردن محلول روکش قرص در اسپری های قرص

Logo Brid Ging
مشکل: مقدار ناکافی مواد در چسباننده روکش

راه حل: انتخاب فرموالسیون با خاصیت چسبندگی مناسب
مشکل:خصوصیات سطح محصول           

راه حل: اصالح کردن فرموالسیون هسته قرص و استفاده از مواد 
Hydrophilic

مشکل:طراحی نامناسب LOGO محصول          
LOGO راه حل:تغییر طراحی

مشکل: مقدار ناکافی Plasticiser در روکش             
راه حل:کاهش سرعت اسپری روکش – افزایش سرعت میزان  خشك 

کردن

Picking/Sticking: فرورفتگی
مشکل: میزان اسپری محلول روکش زیاد است           

راه حل:کاهش دادن میزان و سرعت اسپری محلول روکش
مشکل: سرعت Pan خیلی کم می باشد          

Pan راه حل: افزایش سرعت
مشکل: ناکافی بودن فشار پودری محلول روکش           
راه حل: افزایش فشار پودری شدن محلول روکش قرص  

مشکل: توزیع نامناسب محلول روکش           
راه حل: انتخاب فرموالسیون مناسب برای افزایش چسبندگی

LOGO INFILLING
           LOGO مشکل: طراحی نا مناسب

راه حل: انتخاب طراحی مناسب
مشکل: پر شدن LOGO توسط ماده روکش           

راه حل 1:کاهش سرعت خشك کردن توسط نازل ها
راه حل 2: توسط افزایش میزان اسپری نازل ها و کاهش دمای هوای 

ورودی و کاهش فاصله بین نازل سطح قرص ها
الزم به ذکر است 

در شرکت داروسازی آفاشیمی عملیات روکش قرص با استفاده از 
دستگاه های پیشرفته روکش قرص sejong که توسط اپراتورهای 

آموزش دیده و با تجربه صورت می گیرد
 که نتیجه آن روکش مناسب و یا ایجاد محصول با کیفیت 
می باشد که پایداری و خصوصیات فیزیكی و شیمیایی 

آن را پایدار نگه میدارد. 
دکتر اشكان خرمی

یی
رو

دا
  

شكوهی که در خلوت اندیشه هست، در هیچ مجلس با شكوهی نیست
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 بخش اول
  مقدمه

تولید صنعتی دارو از اشكال بسیار ابتدائی تا به امروز از صدسال 
پیش، به صورت تهیه دارو از داروهای اولیه در داروخانه های شخصی 
شروع شدو به مرور پس از یک قرن بعنوان دومین صنعت سودآور 

جهان شناخته شد.
در اواخر قرن نوزدهم که مطالعات بررسی  نقش میکروب ها در بروز امراض 
عفونی آغاز گردید، میکروب شناسی به نام Sir Joseph Lister میکروب 
ها را به عنوان قاتلین نامرئی بیمارانی که تحت جراحی قرار میگرفتند.، 
 Robert W.Johnson معرفی کرد. نظریه ای که به شدت فردی به نام

را تحت تاثیر قرار داد.
ادوارد  و  برادران خود جیمز  با همکاری  ژوزف جانسون در سال 1886 
شرکتی را با نام جانسون اند جانسون یا J&J  با هدف اصلی تولید دارو برای 

عصر جدید )دوران پس از کشف میکروب ها(، بنیانگذاری نمودند. 
بطوری که تا پایان قرن مذکور نام شرکت جانسون اند جانسون مترادف با 
وسایل استریل و ضدعفونی کننده مورد استفاده در بیمارستان ها گردید. 
در سال 1910 تغییر مدیریت شرکت وورود به بازارهای خارجی ،جانسون 
اند جانسون را به یك شرکت بین المللی تبدیل کرد و کارخانه های جدید 

تولیدی جانسون اند جانسون در کانادا و انگلستان راه اندازی شدند.
همزمان با تشکیل سازمان غذا وداروی امریکا و ونیز افزایش تولید کنندگان 
و روش های مختلف تولید دردهه های 50و 60 میالدی، بمنظور ایجاد 
تولید  صحیح  مدیریت  و  کننده  تولید  شرکتهای  با  وارتباط  هماهنگی 
واحدهای مختلف  ونیزاستانداردسازی روشهای تولید،  دستورالعمل روش 
های بهینه ساخت )GMP( توسط سازمان غذا و دارو آمریکا FDA در 

جهت ارتقاءکیفی و پیشرفت صنایع داروئی پیشنهاد گردید. 
این راستا در سال 1967در بیستمین اجالس سازمان  تالش بعدی در 

بهداشت WHO جهانی با انتشار اولین پیش نویس GMP بود.
سپس در سال 1976 مقررات کامل cGMP بنام Current GMP که 
برای صنایع داروئی تهیه و از سال 1979 بمنظور ایجاد الگویی واحد برای 
کلیه کشورها که از قوانین و مقررات یکسان در تولید دارو تبعیت کنند، 
اجرای آن الزامی گردید.  درحال حاضر سازمان های نظارتی بین المللی 
زیادی درحوزه تامین و تضمین کیفیت محصوالت داروئی در سراسرجهان  

فعالیت دارند که به مشهورترین آنها در این مقاله می پردازیم.  

  سازمان غذا و دارو آمریكا 
USFDA: United States Food and Drug Administration

 تاریخچه
سازمان غذا و داروي آمریکا USFDA)به اختصارFDA(  یکي از آژانس هاي 
وزارت بهداشت، درمان و خدمات انساني ایاالت متحده امریکا و ازبخش هاي 
اجرایي این کشوراست که در30 ژوئن 1906 )112 سال پیش( تشکیل شد، 
مسئول حفظ و ارتقاي سطح سالمت جامعه از طریق تنظیم و نظارت بر 
ایمني دارو و موادغذایي، محصوالت تنباکویي، مکمل هاي غذایي، واکسن، 
تزریق خون، دستگاه هاي پزشکي، دستگاه هاي ساطع اشعه الکترومغناطیس 

)محصوالت خونی(، محصوالت دامپزشکي و لوازم آرایشي است. 
در سال 1862با انتصاب یك شیمیدان به عضویت دپارتمان تازه تأسیس 
شروع  که  آمریکا  وقت  جمهور  رئیس  لینکلن  آبراهام  توسط  کشاورزی 
 )FDA( تشکیل اداره شیمی بود، در حقیقت سازمان غذا و دارو امریکا

بنیان گذاری شد. 
الیحه پیشنهادی قانونی ملی غذا ودارو در سال 1880 توسط پیتر کالی 
باشکست روبروشد، اما در عرض 25 سال آینده وپس از پیشنهاد بیش از 
100 الیحه در این مورد، سر انجام در30 ژوئن سال 1906 قانون نظارت بر 
غذا و دارو از سوی کنگره آمریکا به تصویب رسید و توسط رئیس جمهور 

وقت تئودور روزولت امضاء گردید.
البته نام  FDA تا سال 1930 به این صورت به کار نمی رفت بلکه این 
سازمان ابتدا در بطن همان اداره شیمی قرار داشت و در سال 1927 به 
صورت شاخه ای از آن اداره به نام سازمان غذا، دارو و حشره کش ها در آمد.
سازمان جهانی دارو و غذای امریکا به عنوان یکی از معتبرترین سازمان های 
نظارت کننده غذا و دارو و بهداشت و سالمت ایاالت متحده امریکا می باشد 
که متولی بررسی وضعیت کلیه محصوالت تولیدی در زمینه های  زیر است:

 داروها
 تجهیزات پزشکی 

 مواد غذایی و آشامیدنی
 محصوالت آرایشی و بهداشتی

در بخش دارویی این آژانس نظارت بر تولید، واردات، حمل و نقل، ذخیره 
و  بیولوژیکی  محصوالت  پزشکی،  دستگاه های  داروها،  فروش  و  سازی 

دستگاه های تابش اشعه را کنترل می کند 

مـــــــروری 
نظارتی دارویی 
برسیستم های 

بین المــلـــلـــــــــــــــــی

ت
فی

کی

Q

اشرف مخلوقات عالم بودن؛ یعنی خود را باور داشتن! گاهی خودت را باور کن!
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:FDA بخش های 

 FDA دارای بخش های زیر است:
 مرکز ارزیابی و تحقیق محصوالت بیولوژیك

Centre for Biologics Evaluation and Research )CBER(
  مرکز دستگاها و سالمت رادیولوژیك

 Centre for Devices and Radiological Health )CDRH( 
 مرکز ارزیابی و تحقیق دارو                                            

Centre for Drug Evaluation and Research )CDER 
 مرکز ایمنی مواد غذایی و تغذیه کاربردی                                

Centre for Food Safety and Applied Nutrition )CFSAN( 
 مرکز داروهای دامی

                                                                                 Centre for veterinary Medicine )CVM(  
 دفتر امور تنظیم مقررات

Office of Regulatory Affairs  )ORA( 
 مرکز ملی تحقیقات سم شناسی

National Centre for Toxicological Research  )NCTR(  
 دفتر مشاوره ی اصلی

Office of Chief Council )OCC(  
 دفتر کمیسیون )کمیساریا(               

Office of Commissioner )OC( 

:FDA مأموریت 
1- ترویج سالمت عمومی از طریق بررسی سریع و کارآمد تحقیقات بالینی 

و اقدام مناسب و به موقع برای بازاریابی محصوالت ثبت شده  
2- محافظت سالمت عمومی با اطمینان از ایمنی، سالمت و بهداشتی بودن 
و به درستی برچسب گذاری شدن مواد غذایی؛ ایمن و موثر بودن داروهای 
انسانی و دامی، اطمینان منطقی ایمنی و اثربخشی تجهیزات پزشکی؛ ایمنی و 
برچسب گذاری صحیح  لوازم آرایشی، سالمت عمومی محصوالت الکترونیکی 
بار تنظیم مقررات،   3- مشارکت مناسب با سایر کشورها، برای کاهش 

هماهنگی الزامات قانونی و دست یابی به توافق های مناسب متقابل
 

:FDA فعالیت های مشمول مقررات 
 محصوالت بیولوژیکی

 مجوز تاسیسات تولید محصوالت
 تامین خون ملل

 تحقیق برای ایجاد استانداردهای محصول و توسعه روش های تست 
بهبود یافته

 لوازم آرایشی
  برچسب گذاری

 مواد مخدر
 تجویز و تایید محصوالت دارویی

OTC برچسب زدن و تجویز داروهای 
 استانداردهای تولید مواد مخدر

 خوراکی ها
 ایمنی تمام محصوالت غذایی )به جز گوشت و مرغ(

X محصوالت الکترونیك پرتوساطع 
 استانداردهای ایمنی تابش مایکروویو، کوره ها، تجهیزات اشعه ایکس 
تشخیصی، سیستم اشعه ایکس )مانند اشعه x درفرودگاه ها(، محصوالت 

لیزری، المپ های بخار جیوه

FDA موارد غیرمشمول  مقررات 
 الکل

 محصوالت مصرفی
 مواد مخدر

 بیمه درمانی
 گوشت و مرغ
 آفت کش ها

 رستوران ها                                                        ادامه دارد
  دکتر سوسن خاصه خان 

ت
فی

کی
Q Q

نظارت بر خود نمودن؛ سخت ترین و مفیدترین نظارت ها است!
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زمــان

پروژه

بندی
در

مدیریت

 زمانبندی در مدیریت پروژه
بحث مدیریت پروژه مربوط به برنامه ریزی، کنترل و مدیریت زمان، منابع و 
هزینه فعالیت های یك پروژه است که در میان آنها زمان از اهمیت بیشتری 
برخوردار است. قبل از اینکه پروژه اجرا شود پیش بینی محدوده، زمان، منبع 
و هزینه آن تا جائیکه امکان دارد باید صورت گرفته و برنامه ریزی شود. وقتی 
فعالیت های الزم شناسایی، تقدم و تاخر آنها تعیین شود و نهایتا با در نظر 
گرفتن نیاز به منابع از قبل و نه در حین کار در قالب یك برنامه، زمانبندی 
شوند، تالش برای تحقق این برنامه بطور ناخودآگاه تعهدی ایجاد می کند 

که مانع از تاخیر افتادن فعالیت ها و نهایتا پروژه می شود.
از مدیریت پروژه و کنترل پروژه صحبت می کنیم، زمان  در واقع وقتی 
بندی )Scheduling( یکی از مفاهیم بسیار مهم است. به این معنا که 
بتوانیم فعالیت های مختلف را تشخیص دهیم، اولویت ها و منابع مورد نیاز و 
ریسك های آنها را بسنجیم، زمان شروع و پایان هر فعالیت را مشخص کنیم 

و در نهایت، برآورد کنیم که پروژه در چه تاریخی به پایان خواهد رسید.

خروجی زمان بندی را می توان به شکل های مختلف نمایش داد که نمودار 
گانت یا گانت چارت )Gantt Chart( یکی از رایج ترین این ابزارهاست. 
نمودار گانت نوعی نمودار میله ای است که برنامه زمان بندی پروژه را نشان 
می دهد که عمومی ترین وسیله برای نمایش برنامه های صنعتی است زیرا 
برای عموم افراد قابل فهم است.این نمودار در جریان عملیات نظامی جنگ 
جهانی اول در سال 1917 توسط هنری گانت ابداع شد. در این نمودار 
فهرست فعالیت ها از باال به پایین ) در سطرها( و جریان زمان ) در ستونها( 
نمایش داده می شود. زمان هر فعالیت به صورت یك میله افقی )Bar(که 
طول آن متناسب با مدت زمان فعالیت است در مقابل آن فعالیت نشان داده 
می شود. هنگامیکه رسم نمودار گانت به پایان رسید توالی فعالیت ها و زمان 

اتمام پروژه به وضوح مشخص می گردد. 
نمونه ای از نمودار گانت در )شکل یك( نمایش داده شده است: در بین 
فعالیت های یك پروژه فعالیت هایی که در در مسیر بحرانی پروژه قرار 

گرفته اند از اهمیت بسزایی برخوردارند.

ت
ری

دی
م



گرفتن شغلی بدون داشتن توان انجام آن، بدترین اعمال است زمان؛ ارزشمندترین چیزی است که به انسان هدیه شده است

GanttChart
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هٌْدس رضَاى ًيك خلك:تْيِ كٌٌدُ
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ًصب كوپرسَر َّای فطردُ در هَتَرخاًِ هربَطِ
خريد ٍرق كاًال َّای فطردُ

 سفارش ٍ خريد عايك كاًال هٌاسب جْت عايك كاری 

طراحی لَلِ كطی َّای فطردُ 

خريد دستگاُ جَش آرگَى ٍ گاز آى ٍ ساير هتعلمات

راه اندازي سيستم هواي فشرده

91/04/20راه اندازي موتورخانه

91/05/05خريد تجْيسات ٍ لَلِ ّای استيل هَرد ًياز 

91/04/31

91/06/05لَلِ كطی َّای فطردُ از ضير ّا بِ هاضيي آالت تَليد

91/05/06 اًتمال آّي آالت خريداری ضدُ بِ پطت بام تاسيسات

91/05/30

100%
91/04/25

91/04/30

:اهضاء 
92/01/17

هٌْدس رضا هرادياى:  تأييدكٌٌدُ 

1391تير 
91/12/10 پايان 91/04/01: شروع - جدول زمانبندي اجرا 
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1391شهريور  تاريخ شروع 
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عنوان  فعاليت كد فعاليت

1-6

1
1-1
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ساخت ضاسی هٌاسب جْت ًصب برج ّای خٌك كي2-5

91/04/2591/04/30هحاسبات اٍليِ لَلِ ّای استيل ٍ اتصاالت

91/04/3191/05/04سفارش خريد تجْيسات ٍ هلسٍهات هربَط1-9ِ

1-8

91/05/1591/05/31لَلِ كطی َّای فطردُ از جٌس استٌلس استيل1-12

1-11
1-1091/05/15

91/05/15

91/05/20پَليص كردى لَلِ ّای َّای فطردُ داخل اتالْا
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91/04/20طراحی ضاسی هٌاسب جْت ًصب برجْای خٌك كٌٌدُ
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91/06/15 راُ اًدازی كوپرسَر َّای فطردُ

91/05/06

1-13
1-14
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1-17

91/04/25سفارش گساری آّي آالت جْت ساخت ضاسی

91/05/05خريد آّي آالت جْت ساخت ضاسی

1-16

91/05/0791/05/12

91/05/2091/05/30ًصب دٍ دستگاُ برج خٌك كٌٌدُ بر رٍی پطت بام تاسيسات2-8
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آفا ضيوی ضركت دارٍسازی  

گرفتن شغلی بدون داشتن توان انجام آن، بدترین اعمال است

در تعریف مسیر بحرانی می توان گفت  مسیر بحرانی متشکل از فعالیت 
هایی است که فرجه کل آنها برابر صفر است یعنی هیچ تاخیری در زمان 
فعالیت های این مسیر جایز نیست. اگر زمان هر یك از فعالیت هایی را که 
در این مسیر واقع شده اند را جمع کنیم زمان مسیر بحرانی بدست می آید 

که در واقع همیشه برابر با زمان اتمام پروژه است. 
پس می توان گفت مسیر بحرانی طوالنی ترین مسیر زمانی پروژه است. 
بنابراین کوچکترین تاخیری در زمان هر یك از فعالیت های مسیر بحرانی 

باعث خواهد شد تا مسیر پروژه نیز به همان نسبت افزایش یابد. 
پس شناسایی فعالیت های مسیر بحرانی از این نظر مهم است که باید توجه 

و کنترل بیشتری بر روی آنها اعمال شود.
مهمترین رسالت مدیریت پروژه ایجاد تعهد و مسولیت در قبال برنامه 
زمان بندی است که مانع از به تاخیر افتادن پروژه و هزینه های مرتبط 

می گردد. 
چرا که تاخیر در اتمام به موقع پروژه توام با هزینه است. این هزینه ها شامل: 

1. هزینه دیر رسیدن به بهره برداری یا سود از دست رفته
2. هزینه ناشی از گران شدن منابع مصرفی

3. افزایش هزینه منابع کاری
4. هزینه تمدید مجوزها و پیمان نامه ها

5. هزینه بهره سرمایه صرف شده
6. ضرر از دست دادن بازار رقابت

7. با تعویق افتادن تکمیل پروژه، ممکن است پروژه غیر اقتصادی شود.
 برخی از موارد موارد کاربرد مدیریت پروژه عبارتند از:

برنامه ریزی تعمیرات اساسی و بازسازی: کارخانه ها، ساختمان ها و وسایل 
نقلیه و ...

برنامه ریزی بنا سازی: کارخانه ها، ساختمان ها و برجها و ...
برنامه ریزی مهندسی عمران: بزرگراهها، پلها، سدها و ...

برنامه ریزی ساخت تاسیسات: نیروگاهها، اسکله ها، دکل ها، ایستگاه های 
مخابراتی و...

برنامه ریزی فرایندهای محصول ثابت: کشتی سازی، هواپیما سازی، نصب 
سرویس ها و...

برنامه ریزی عملیات قبل از تولید: راه اندازی خط تولید، کنترل ساخت 
قابل ها و ...

برخی از نرم افزارهای متداول برنامه ریزی و مدیریت پروژه عبارتند از:
Project Scheduler 8 

Microsoft Project 
WBS Chart Pro 

 .Primavera Project Planner Ver 6 & 4.5 & 3.1 
Primavera Expedition 

Artemis 
واحد مهندسی صنایع شرکت داروسازی آفا شیمی نیز در زمینه برنامه ریزی 
و مدیریت پروژه های اجرا شده در شرکت، که شامل ساخت سایت های 
جدید واحد تولید و ساخت و بازسازی انبارها براساس آخرین استانداردهای 
صنعت داروسازی و هم چنین پروژه های راه اندازی خطوط و محصوالت 

جدید تولید و... بر اساس ماهیت پروژه از نرم افزارهای رایج
 .Microsoft Project & Primavera Project Planner Ver.6  

استفاده می کند. 
هم چنین به منظور زمان بندی فعالیت های شناسایی شده در پروژه ها،  با 
توجه به روابط پیش نیازی و پس نیازی بین فعالیت ها و اولویت اجرا و زمان 
شروع و پایان هر فعالیت از نمودار گانت )Gantt Chart( که نموداری 

ساده و قابل درک برای عموم افراد است استفاده می نماید.

 مهندس الهه پاغنده

ت
ری
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م
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شاید در ابتدای مسیر پرفراز و نشیب ساختن یك برند موفق ،پله اول را 
بتوان به دانستن تعریفی جامع از برند اختصاص داد.برندها نه یك محصول 
یا پدیده ی صرفاً فیزیکی، بلکه مجموعه ای از ویژگی های منحصربه فرد و 
دارایی های ملموس و غیرملموس هستند که در طول زمان تکامل می یابند. 
مفهوم برند امروزه دیگر منحصر به خدمات و یا کاالهای فیزیکی نمی شود، 
بلکه کامیابی در دنیای امروز از آن کسانی خواهد بود که خود را در قالب 

برندی ممتاز عرضه کنند.
 برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ، از جمله موضوعاتی است که این 

روزها خیلی رایج شده است.
ستارگان سینما، مدیران، سیاستمداران، ورزشکاران و حتی افراد عادی 
می توانند ویژگی هایی ممتاز و منحصربه فرد در خود یافته و به پرورش 
و ترویج آن اقدام کنند. ما در کشور خودمان نیز نمونه های فراوانی از 
برندسازان و برندهای شخصی بزرگ را سراغ داریم که با استمداد از نیروی 
عشق، نیکی و حقیقت توانسته اند تصویری به غایت مثبت در ذهن ما ایجاد 
کنند. متاسفانه حوزه ی برندسازی شخصی، چه در زبان فارسی و چه در 
زبان انگلیسی،  چندان غنی نیست. منابع بسیار محدودی وجود دارند و آنها 

هم چندان قوی نیستند.
باید کسانی که برند شخصی معتبری دارند درباره این موضوع   اصوالً 
بنویسند و به نظر می رسند که چنان افرادی دوست ندارند به بهانه ی 
چنین موضوعی، شخصی ترین بخش های مربوط به الگوی رفتاری و برنامه 

ریزی خود را برمال کنند. 
برندسازی شخصی، مقدمه ی موفقیت بویژه در زندگی حرفه ای افراد است. 
به نظر شما، یك برند شخصی باید چگونه باشد و الزامات آن چیست؟ 
بنابراین برندها منحصر به سازمانها و محصوالت و خدمت آنها نمی شوند و 
نمودی از هویت انسانها نیز هستند. چرا که آدمی همواره از بدو پیدایش 
خویش تالش کرده، تا اثری جاودانه از خود را بر پیشانی تاریخ ثبت کند. 

برندسازیشخصی
باید بدانیم که در هیاهوی دنیای این روزهای ما، صدای مان به گوش هیچ کسی  به نظر شما، یک برند شخصی باید چگونه باشد?

نخواهد رسید، مگر آنکه خود صدایمان را به گوش ایشان برسانیم.
برندسازی شخصی و مقایسه آن با مفهوم شهرت

 قبل از هر چیز، باید شهرت را از مقوله برندسازی شخصی تفکیك کنیم. 
شهرت مقوله ی جدیدی نیست. 

از کهن ترین تمدن ها هم که سراغ بگیرید، مشاهیر مختلفی در آنها بوده اند و 
تنها اتفاقی که در طول این هزاران سال افتاده است، ریشه ها و دالیل کسب 
شهرت تغییر کرده  است. زمانی در یونان باستان، خطیبان و سیاستمداران 
معروف بودند. در امپراطوری روم، شهرت از آن فرماندهان جنگ بود. کشیشان، 
مشاهیر قرون وسطی بودند. نویسندگان مطرح، در قرن اخیر به باشگاه مشاهیر 
پیوستند و پس از ظهور رسانه های جمعی تصویری مانند تلویزیون، نسل 
جدیدی از مشاهیر، به باشگاه صاحب نامان قدیمی و دارندگان برند شخصی 

افزوده شدند.
شخصی  برند  بزرگ  صاحبان  عنوان  به  ما  که  کسانی  عموم  عبارتی،  به 
می شناسیم، مشاهیر بوده اند که به سبب شغل و موقعیت اجتماعی خود، مورد 
توجه عامه مردم قرار گرفته اند. برندسازی شخصی -الاقل آنطور که در ذهن 
عموم ما شکل گرفته است- به روندی معکوس فکر می کند. به این معنا که 
من شغل و موقعیت اجتماعی برتر، ندارم و احساس می کنم که با استفاده 
از برندسازی شخصی می توانم در این هیاهوی شلوغ جامعه، قدی بلندتر از 
اطرافیان داشته باشم. این معنا از برندسازی شخصی، صرفاً نظر من نیست. 
کافی است نگاهی به ویکی پدیا و تعریف آن از برندسازی شخصی بیندازید. 
برندسازی شخصی فرایندی است که توسط آن، افراد و تخصص شان مثل 
برندهای تجاری عالمت گذاری می شوند. در حالی که تکنیك های قدیمی 
مدیریت خودیاری، درباره خود بهبودی و افزایش مهارت های شخصی صحبت 
می کرد، مفهوم برندسازی شخصی، می گوید موفقیت از خود محصول بدست 
می آید. به این معنا که ذات و ماهیت یك محصول، مشخص می کند که آن 

محصول موفق خواهد بود یا نه؟.
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از همه چیز می توان فرار نمود؛ الی از ماهیت حقیقی خود
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به این نکته توجه دارد که برندسازی شخصی چگونه می تواند مسیر شغلی 
ما را در آینده بهبود دهد. به عبارتی، ظاهراً مخاطب بخش قابل توجهی 
از متخصصان برندسازی شخصی، جامعه ی گمنام جویای نامی هستند که 
دوست دارند از برند شخصی به عنوان ابزاری برای پیشرفت و سکویی برای 

پرتاب به موقعیت های باالتر استفاده کنند.
چرا برندسازی شخصی، اخیراً به صورت گسترده مورد توجه قرار می گیرد؟

به هر حال، با اطمینان نسبتاً زیادی می توان گفت که ظهور شبکه های 
اجتماعی در جهان و رواج تب آنها در ایران، یکی از ریشه های جدی شدن 

برندسازی شخصی بوده است. 
ضمن اینکه شبکه های اجتماعی رسانه هایی ارزان قیمت یا رایگان به نظر 
می رسند و هر کسی فکر می کند حاال که رسانه ای در اختیار دارد، می تواند 
به برندسازی شخصی فکر کند، انبوه اعداد و ارقامی که با حضور در این رسانه 
ها، به سمت ما هجوم می آورند، اندیشیدن به برند شخصی را جدی تر کرده 
است. برندسازی شخصی، نیازمند زمان زیادی است. مردم، عموماً به حرفی 
که خود ما در مورد خودمان می زنیم، چندان توجه نمی کنند. بلکه منتظر 
می مانند تا ببینند دیگران در مورد ما چه می گویند. من می توانم اینجا ادعا 
کنم که مشهورترین فرد ایران هستم! اما شما وقتی چنین ادعایی را باور 
می کنید که از دوستانتان در مورد من بشنوید. می توانم بگویم موفق ترین 
مشاور مدیریت هستم. اما تا شما نام من را از زبان چند مدیر موفق نشنوید، 
توجهی به ادعای من نمی کنید. خالصه ماجرا اینکه برندسازی شخصی، در 

نهایت توسط دیگران انجام می شود و نه خود ما.
آنچه که فرد می تواند در این میانه انجام دهد، شکل دادن به یك جامعه ی 
کوچك مرجع است. به معنای اینکه اگر من بازیگر خوبی هستم، تعدادی 
کارگردان وجود داشته باشند که از کار من دفاع کنند و بخشی از جامعه هم 

در مورد کار حرفه ای من صحبت کنند.
 اگر پزشك یا روانشناس خوبی هستم، گروهی از مراجعه کنندگانم من را 
تبلیغ کرده و از من دفاع کنند. اگر یك نویسنده هستم، خوانندگانی داشته 

باشم که نخستین تیراژ من را بخوانند و از آن دفاع کنند.
جی کی رولینگ را رسانه ها رولینگ نکردند. اتفاقاً ناشران و رسانه ها، همیشه 
او را رد کردند. فقط وقتی مردم کتابش را خریدند و به دیگران توصیه کردند و 
تیراژ فروش باال رفت  به ارقام میلیونی رسید، رسانه ها تازه برای جلب مخاطب 
خود، به این پدیده توجه کردند. در ایران هم مثال از این دست کم نیست.

همه اینها به آن معنی است که برندسازی شخصی، نیازمند زمان است. 
درست مانند کاشتن یك دانه و انتظار کشیدن برای اینکه رشد کند و قد 

بکشد. شاید بتوان با آب و خاک و غذا و نور بهتر، به رشد سریع تر این گیاه 
کمك کرد، اما نمی توان با فشار رسانه ای، یك دانه را ترغیب یا تشویق کرد 

که یك شبه، به یك نهال واقعی ثمربخش تبدیل شود.

  یک برند شخصی باید:
 قادر به اقناع مخاطب باشد

 اصالت داشته باشد
پایدار باشد

و شناخته شده و مقبول باشد  

در  شخصی مان  برند  تا  کنیم  چه  که  اینجاست  سؤال  حال    
بردارنده ی این ویژگی ها باشد.

11 قدم ذیل ما را در ایجاد و ارتقای برند شخصی یاری می رساند:

 نوع دیدگاه خود نسبت به حرفه  یا شغل مان را تغییر دهیم
خود را نه به عنوان یك کارمند، بلکه به عنوان یك دارایی در نظر بگیریم. 
عناوین و سمت های شغلی را از یاد ببریم. از خود بپرسیم که : "من چه 
کارهای ارزش آفرینی انجام می دهم؟" و چه چیزهایی مایه مباهات و افتخارم 

است؟"
 عوامل وفاداری خود را ارزیابی مجدد کنیم

ابتدا به خود وفادار باشیم و بعد به تیم  و یا شغل، مشتریان و سازمان خود 
وفادار باشیم. وفاداری به خود، مقدمه وفاداری و تعهد به مسیر شغلی است و 

جایگاه فرد را در مختصات برند ارتقا می دهد.
 با خود صادق باشیم

صداقت، سرمایه اصلی حرفه ای ها است. بنابراین درباره ی خود و ویژگی هایتان 
صداقت به خرج دهید، اگر خود را صادقانه بشناسیم،  می توانیم برندی 

قدرتمند و پرجاذبه برای خود بسازیم.
 از بزرگان بیاموزیم

چشم و گوش خود را برای یادگرفتن مداوم باز نگه داریم، چرا که یادگیری 
توانایی مواجه شدن با شرایط مختلف را ارتقا می دهد. معلمان بسیاری 
در محیط اطراف ما وجود دارند. تجربه یکی از بهترین و در عین حال 
سخت گیرترین معلمان است. همکاران، مشتریان، رقبا، دوستان، خانواده، 
برندهای سازمانی و حتی کتابها و مقاالت نیز می توانند معلم  ما در برندسازی 

باشند. پس باید از هر فرصتی برای یادگیری بهره گیری کنیم. 
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در نظر دیگران؛ ما همان چیزی هستیم که خودمان را معرفی می کنیم
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حتی به قول کوروش بزرگ، از نابخردان هم می توان چیزهایی آموخت. 
یادگیری به ما کمك می کند تا وجوه تمایز خود از رقبایمان را بشناسیم. 
اخیراً چه اقداماتی را صورت داده ایم که یك  سروگردن از بقیه باالتر باشیم؟ 
یا مشتریان تان، مهم ترین نقطه قوت شما و یا حتی  از نظر همکاران و 

ضعف تان چیست؟
 زیاد آفتابی شویم

مهم ترین وظیفه تبلیغات، شناساندن است. بنابراین باید به عنوان یك برند 
شخصی، کاری  کنیم که به قول معروف در چشم بیاییم. این کار می تواند 
از طریق ایجاد شبکه ارتباطات و گسترش حلقه همراهان، بر عهده گرفتن 
پروژه های چشمگیر، نمایش مهارتها و توانمندیها در قالب ارائه سمینار، 
انتشار مطالب و محتوای آموزنده در حوزه تخصصی خود، داوطلب شدن 
در کمیته های مختلف و یا پنل های علمی و هم اندیشی ها  انجام گیرد. این 

روشها از جمله مراحل انجام بازاریابی برای خود هستند.
 ثبات قدم و پشتكار داشته باشیم

ما از طریق پیام برندمان به دیگران اطمینان می دهیم که می توانند به ما 
اعتماد کنند. یك محتوای بی کیفیت و سطحی، سست کننده است و حیات 
برند را به خطر می اندازد. بنابراین باید از یکپارچکی و تناسب پیام برند خود، 
با ویژگی ها و مهارتهایمان اطمینان حاصل کنیم. یك پیام نامنظم و شلخته، 
تمام تالش ما را نقش  برآب می کند. بنابراین تمام آنچه انجام می دهیم و یا 
تصمیم به انجام ندادن آن می گیریم، در شکل گیری برند شخصی مان اثرگذار 
است. از شیوه ی صحبت پشت  تلفن گرفته، تا نوع رفتار در جلسات و یا نحوه 

نگارش ما در ایجاد برند شخصی مان مؤثر هستند.
 حواسمان به نحوه ی انجام کارمان باشد

نباید از یاد ببریم که نحوه ی انجام کارها اغلب به اندازه ی خود کارها اهمیت 
دارد. آیا مختصر و مفید صحبت می کنیم؟ آیا بر نگاه خود مدیریت داریم و 
می توانیم توجه دیگران را به خود جلب کنیم؟ آیا هوش تدبیری باالیی داریم؟

 شبكه بازاریابی خود را ایجاد و آن را مدیریت کنیم.
بازاریابی نه فرایندی مقطعی بلکه روندی مادام العمر و مستمر است. دوستان، 
همکاران، مشتریان و مراجعین ما می توانند یك ابزار بازاریابی برای برندمان 

باشند. آنچه درباره ی ما گفته می شود، نشانگر ارزش برند ما است.
 معماری اقناع و چگونگی اثرگذاری  را بیاموزیم

هوشمندانه از توانمندیهای شخصی، و نیز جایگاه و نقش خود و شبکه 
ارتباطا ت مان در جهت اثرگذاری بر دیگران استفاده کنیم، در غیر اینصورت 
به عنوان فردی قابل اعتماد و ارزشمند در ذهن دیگران نخواهیم بود. برندهای 

شخصی معتبر، از قدرت نفوذ برخوردار بوده و کالمشان برش دارد.
 از بازخورد دیگران استقبال کنیم

ارزیابی و رصد مداوم ارزش برند، وظیفه ای حیاتی است. این کار را می توان به 
کمك روش های علمی و مدون نظیر روش بازخورد360 درجه و یا به شکل 
غیر رسمی و طرح سؤال از افراد و همراهان صادق خود انجام داد. بنابراین نظرات 
سازنده در خصوص عملکرد خود را جویا شویم. به عالوه یك راه کمتر متداول هم 
وجود دارد، و آن مراجعه به مراکز معتبر استعدادشناسی و نیز انجام مصاحبه های 
بلکه مصاحبه های  تغییر شغل نیست،  به معنای  این  البته  شغلی است. 
شغلی می توانند جایگاه و ارزش بازار یك برند شخصی را مشخص کنند.

 ارزیابی دوباره و کنترل مستمر
عواملی را که موجب انگیزش مان می شود بررسی کنیم. هم چنین این عوامل 

را مورد بازبینی و کنترل دوره ای قرار دهیم:
تعریف شخصی  ما از موفقیت چیست؟ نیازهای کنونی ما برای ارتقای ارزش 

خود در بازار کدام است؟ و...
بنابراین با ذهنیتی استراتژیك، چشم انداز و اهداف خود را روی کاغذ بیاورید 
و  تاکتیك های اصلی برای دستیابی به این اهداف را ترسیم و به شکل 

مستمر و  به فراخور شرایط موجود بازبینی کنید.
اگر  نمی شود.  ختم  اینجا  به  شخصی،  برندسازی  مورد  در  بحث 

عالقمند باشید می توانید به کتابهایی مانند: 
Brand You و The brand called you و انواع کتابهای دیگری 
که در این زمینه وجود دارد، مراجعه کنید. اما خالصه بحث همان 
استعاره ای است که همیشه به کار می برند. تخم مرغ از داخل که 
رشد کند و بشكند، به یک موجود زنده مولد تبدیل می شود. از 
بیرون نمی شود به آن زیاد فشار آورد. اگر بشكند، جز درست کردن 
نیمرو و پر کردن شكم دیگران، کاربردی نخواهد داشت. نظر شما در 

خصوص برندهای شخصی چیست؟ 
آیا برندهای شخصی می توانند به موفقیت شخصی و حرفه ای افراد 

کمک کنند؟                                                        افسانه پاسبانی
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شرایط به آنی عوض می شود، پس نه مغرور باش و نه نا امید
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 روستای هرانده
جنوب   کیلومتری   15 در  که  هرانده  روستای 
است  دهکده ای  گرفته،  جای  فیروزکوه  غرب 
واقع  نام  به همین  بکر که در دره ای  و  سرسبز 
شده ورودخانه ی پر آب نمرود از آن می گذرد. این 
منطقه با نهرها و رودهای پر آب، با درختان بلند 
تبریزی و کوچه باغ های باصفا و چشم اندازهای 
دیدنی از دشت و کوه های اطرف، دارای جاذبه های 
با  و  است  بسیاری  گردشگری  و  طبیعت گردی 
توجه به فاصله ی کمی که با تهران دارد یکی از 
بهترین و مناسب ترین گزینه ها برای گردشگران 
و طبیعت گردان به شمار می رود. مردم روستای 
هرانده به زبان گیلکی صحبت می کنند. اصلی ترین 

محصول زراعی این روستا سیب زمینی است. 
پرورش انواع گل و پرورش ماهی قزل آال در روستا 
رواج دارد و نیز سیب، گالب و زردآلو از محصوالت 
باغی روستاست. این روستا محل عبور و اتراقگاه 

ایل الیکایی و ایل اصانلو در فصل تابستان است.
مسکونی  بافت  هرانده  کوهستانی  روستای 
کوهستانی  دامنه  شیب  در  و  دارد  متمرکزی 
استقرار یافته است. مصالح به کار رفته در ساخت 
خانه های روستا شامل الشه سنگ، گل، کاه گل، 
چوب و مانند این هاست. درخت کاری در حاشیه 
رودخانه و کوچه های روستا، چشم انداز عمومی آن 
را بسیار سرسبز و جالب توجه کرده است. جریان 
رودخانه های قزقان چای و نمرود طراوت و زیبایی 
ویژه ای به سیمای عمومی روستا بخشیده است.  

 غار بورنیک 
در نزدیکی این روستای خوش آب و هوا، غاری 
باستانی و شگفت انگیز به نام غار بورنیك وجود 
دارد. غار بورنیك در 6 کیلومتری جنوب روستا 
واقع شده و مسیر سرشار از زیبایی های طبیعی 
رسیدن به آن یك کوهپیمایی نه چندان ساده 
است، که حدود 1 ساعت و نیم طول می کشد. 
این غار با سنگ ها و ساختارهای زیبای قندیلی و 
کلم شکل اش، بسیار زیبا و دیدنی است و از منظر 
زمین شناسی و زیبایی کمتر غاری مشابه آن در 

کشورمان می توان پیداکرد.
کلمه ی بورنیك به معنی محل امن و جان پناه 
است. این غار در دوران پیش از تاریخ به عنوان 
محلی برای زندگی و پس از آن به عنوان پناهگاه 

در مواقع خطر استفاده می شده است. 
کنید،  کمی سکوت  اگر  می شوید،  که  غار  وارد 
که  می شنوید  را  آب  قطره های  چکیدن  صدای 
به عمق  را  آدمی  که  راز  رمزو  پر  است  طنینی 
طبیعت و خویشتن پیوند میزند. بر دهانه ی غار 
بورنیك که بایستید تصور انسان هایی که هزاران 
می شدند،  به همین چشم انداز خیره  قبل  سال 
و  هرانده  روستای  به  دارد. سفر  ویژه ای  هیجان 
انگیز  بورنیك سفری ماجراجویانه و خاطره  غار 
است. از دیگر جاذبه های گردشگری این منطقه 
می توان به برج دیدهبانی متعلق به قرون 4 و 5 
هجری اشاره کرد. در نزدیکی روستای هرانده و 
غار بورنیك، دشت آزو و روستای نوا قرار دارد که 

از دیگر مناطق چشم نواز و بکر سرزمین مان است.
 اگر فرصت کافی دارید می توانید گذری به آنجا را 

نیز چاشنی برنامه سفرتان کنید.

 مسیر دسترسی به روستای هرانده
 و غار بورنیک

اگر از تهران می خواهید راهی روستای هرانده و غار 
بورنیك شوید، وارد اتوبان بابایی شده  و در انتهای 
اتوبان وارد جاده دماوند یا آزادراه تهران پردیس 
شوید. نرسیده به بومهن وارد مسیر کمربندی در 
سمت راست شده و جاده فیروزکوه را در پیش 
تابلوی  فیروزکوه  از  قبل  کیلومتر   12 بگیرید. 
خروجی روستای هرانده را در سمت راست خود 
می بینید. غار زیبا و تاریخی بورنیك در 6 کیلومتری 
جنوب روستای هرانده واقع شده و از روستا تا غار 
حدود یك ساعت و نیم کوهپیمایی پیش رو دارید.

 بهترین فصل برای بازدید از روستای 
هرانده و غار بورنیک

روستای هرانده همیشه زیباست، اما طبیعت بکر 
آن در بهار و پاییز جلوه دیگری دارد. توجه داشته 
غارنوردی  در  تجربه  نداشتن  صورت  در  باشید، 
در زمستان به غار وارد نشوید و در پیشروی به 
داخل غار محتاطانه عمل کنید. سفر در تابستان و 
تماشای ایل الیکایی و اصانلو هم روایت دیگری از 

سفر را پیش رویتان قرار می دهد. 
 مهندس الهه پاغنده

روستـای 
و هـرانده   غار بورنیک 

زشت ترین کالم؛ حرفی است که دلی را بشكند، زیبا سخن بگو

 # باهمکاران-برایهمکاران1000
  

 اعضاء جدید خانواده بزرگ »آفاشیمی«
جای بسی خرسندی است که در پائیز امسال؛ این عزیزان 
به جمع خانواده ی بزرگ شرکت داروسازی آفاشیمی پیوسته 
و در واحدهای مختلف این شرکت شاغل به کار شدند:

فراهانی احمدگونه  آقای  و  المیراجهانی  آزمایشگاه:خانم  
 تضمین کیفیت: خانم فاطمه کیان نوش

 فنی و مهندسی: آقایان: امیرشایق و عباس معینی نژاد 
و خانم  معصومه جعفرگلینی

 منابع انسانی: خانم هانیه گیالنی نژاد 
 تولید: آقایان مجیدحقگوکوره   جان، وحید معینیان و حجت 

اسداله شیرازی
پیوستن توام با میمنِت تمامی این عزیزان به جمع همكاران را 
تبریک عرض نموده؛ برای  همگی ایشان آرزوی موفقیت داریم.
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 طبیعت گردی طالقان :آبشار و روستای کرکبود
همان طور که می دانیم برگزاری اردوهای طبیعتی تفریحی برای کارکنان 

شرکت بسیار الزم بوده و آن ها را تا مدتها پس از اردو شاداب و پرانرژی نگاه 
می دارد. این بار هم با کارکنان محترم شرکت آفاشیمي به جایي از ایران 
عزیزمان سفر کرده و از جذابیت هاي طبیعي آن بهره مند شدیم.  راهِی 
طبیعت می شویم تا ُخنکای آبشار را در گرمای تابستان بهتر لمس کنیم. 

به سوی شمال ایران و استان البرز راه می افتیم و مسیر را به سمت طالقان ادامه 
مي دهیم. از میان زیبایی های شهر طالقان، کوه ها و دریاچه اش عبور می کنیم 
و راه را به سوی روستای کرکبود کج می کنیم. از جاده هایی پیچ در پیچ به باالی 
کوهی می رسیم که در نهایت تعجب با دشتی صاف و پهناور رو به رو می شوید. 
پس از چند کیلومتر به روستای زیبا و سرسبز کرکبود خواهید رسید. در 
روستای باصفای کرکبود برخالف دیگر روستاهای همجوار و نزدیکش، درختان 
قدیمی و سر به آسمان ساییده ای به روستا روح بخشیده اند. پس از فاصله 
گرفتن 14 کیلومتری از طالقان، آبشار باشکوه کرکبود پیش روي شماست. 

 از روستا تا آبشار کرکبود 
با پارک کردن ماشین در روستای کرکبود، برای رسیدن به آبشار نیم ساعت 
پیاده روی در پیش دارید.  پیش از رسیدن به آبشار، با راه های مال روی 
روستایی از میان باغات روستا گذر می کنید و به باالی کوهی می رسید. در راه، 

صدای آب رودخانه که در پیچ و واپیچ دره ها می غرد، به گوش می رسد. 

هر چه پیش تر می روید، آبشار کرکبود بیش از پیش به چشمتان می آید. 
با حرکت به سوی دامنه و پایین کوه، به پایین آبشار کرکبود می رسید.  
این  کوهستانی،  راهی،  از  گذر  و  تابستانی  گرمای  در  روی  پیاده  از  پس 

می آید. استقبال  به  که  است  کرکبود  آبشار  پرسرعت  آب  خنکای 
 آبشار کرکبود 

به آبشار کرکبود که برسید، بیش از همه هیبت و غرش آب توجه تان را جلب 
می کند و قطرات خنك آب شما را به سوی خود می خواند. آبشار کرکبود، 
آبشاری تماشایی است که در میان دره ای عمیق با صخره های 30 تا 50 
متری خودنمایی می کند. کرکبود به سبب حجم باال و سرعت آبش، هیبت 
چشمگیری دارد. آب پرخروش این آبشارِ 5 متری، از ارتفاعات حصارچال 
مازندران سرچشمه می گیرد و در صورت افزایش آب آبشار، ارتفاع آن نیز 
افزایش می یابد. آِب آبشار کرکبود پس از گذر از دره ای عمیق به رودخانه 
شاهرود می پیوندد. در پایین و ادامه آبشار حوضچه های کوچك پر آبیست که 
برای آبتنی مناسب اند. همچنین در طرفین آبشار حفره هایی طبیعی وجود 
دارد که امکانش را دارید با استفاده از آن به پشت آبشار بروید. می گویند در 
گذشته با استفاده از تیغه هایی در این حفره ها، اتاقك هایی ایجاد کرده تا 

خوش نویسان در محل نشسته و به کتابت قرآن و آثار ادبی مشغول شوند.
 مجید روشن ضمیر

ی 
خل

ردا
خبا

ا

زندگی پیشكشی است برای شاد زیستن

   # باهمکاران-برایهمکاران2000
همكار گرامی، آقای محمد غنی؛ 

مقدم نوردیده ی عزیزتان»مهراوه« را به شما و 
همسر گرامی و خانواده، تبریک عرض می کنیم.           

همكار ارجمند، آقای علی پناه جانی؛ 
همواره کلمات برای بیان همدردی فارغ مادر قاصرند، 

از این رو فقط می توان برای  جنابعالی و خانواده 
گرامی تان صبر  و سالمتی مسئلت داشت.




