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خبرهای داخلی (اخبار داخلی شرکت داروسازی آفاشیمی):
تولد سه سالگی اینستاگرام آفاشیمی( 2و  / )3مـسابقه این شـماره وبا همکاران
مدیـریت (ارتقاء دانش مدیریت بنگاهی):
قسمت آخر؛ سلسه مقاالت فرهنگ کار  -ساخت فرهنگ؛ یا فرهنگسازی ( 4و/ )5
ارزیابی عملکرد و اهمیت آن در تعالی سازمانها(6و /)7انضباط درسازمان(19تا )21
کیفیت (ارتقاء کیفیت صنعتی):
جایگاه و شرایط محیطی آزمایشگاه کالیبراسیون (8و )9
انعکاس (مطالبی منعکس شده از سایر رسانه ها):
پاسخ جناب آقای دکتر مردانی به سواالت شایع درباره ویروس کرونا در برنامه تیتر
شبکه خبر  / )10( ...حمله علیه کیفیت دارو؛ درلباس دفاع از ارز و تولید دارو ( 16و )17
معرفی دارو (معرفی داروها و محصوالت آفاشیمی):
آفامدرول ( / )11میـرتـازاپــین ( 12و  / )13سفتریاکسون آفاشیمی (14و )15
صنعت دارو (ارتقاء دانش صنعتی  -تخصصی در صنایع دارویی):
پــرکنی پودرهای استریل ( / )18پایشهای اتاقهای تمیز درشرکتهای
چالشهای ُ
داروسازی (22و /)23تولید قرص به روش گرانوالسیون مرطوب ( 24و  / )25چیـلرهـای
جذبـی (26و.) 27
سایر (سایر مطالب خواندنی):
دوچرخههای الکتریکی (عنوان:خواندنیها /)28 -غارنمکیجزیره قشم (عنوان :گردشگری
  / )29جلوگیری از اشاعهی بیماریهای عفونی درمحل کار(عنوان :طب کار.)32 -()31
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فصل شگفتن غنچـهها ،فصل زیبای بهـار؛ درقاب تـاریخ:
...امسال سال آخرین قرن پانزدهم هجری شمسی است ،سالی که مشابه آن یکصدسال دیگر خواهد
آمد تا عدد قرنی جابهجا شود ،سالی که «جهش تولید» لقب گرفته ،یعنی سال حل مشکالت تولید
برای رونق و جهش توسعه کارخانهها ،بنگاهها و مزارع تولیدی ایران ،سالی که فروردین آن با ماه رجب
اجین بود و گرچه یکمین روز آن با شهادت امام هفتم[علیه السالم] آغاز شد ،ولی سه روز بعدش شاهد
جشن عید مبعث بود و  6فروردین «روز امید» بود ،روزی که به تازگی مورد توجه قرار گرفته و سه
روز بعدش؛ سوم شعبان شد ،سالروز والدت ساالر همیشگی عشق و ایثار و پاسداری از آزادگی [علیه
السالم] یعنی امام سوم [علیه السالم] وروز بعدش،روز والدت برادر با وفایش[علیه السالم] که به افتخارش،
روز والدتش روز «جانباز» است و روز بعد ازآن؛ سالروز والدت امام چهارم[علیه السالم] یعنی روز میالد
فرزند برومندش و روز آزادگان بود 12 ،فروردین به رسم  4دهه اخیر؛ روز جمهوری اسالمی بود و روز
سیزدهمش ،روز طبیعت نزد ما ایرانیان (از اعصار و قرون خیلی کهن) و  17فروردین روز والدت فرزند
دیگر ساالر شهیدان و از حماسه سازان دشت کربال و روز جوان [علیه السالم] بود و روز  19فروردین روز
جهانی بهداشت و 15فروردین ،روز جشن فروردینگان بود...تا که به روز نیمه شعبان در  21فروردین
رسیدیم ،روز امید واقعی به وجود یک منجی الهی [علیه السالم] روز جشن بزرگ نیمه شعبان ،روز
 23فروردین روز همکارانمان در گروه دندانپزشکی بود و  29ام آن؛ روز دالورمردان غیور ارتش
سرافرازمان و 30فروردین روز علوم آزمایشگاهی (یکی دیگر از مناسبتهای زیر گروه علوم پزشکی)
بود و این گونه ماه بهشتی اردیبهشت آمد .روزهای آغازین اردیبهشت با روز سعدی در روز اول و روز
جشن گیاه و روز زمین و روزبزرگداشت شیخ بهایی و روزملی کارآفرینی در روز سوم؛ همراه بود و
 9اردیبهشت هم روز جهانی روانشناسی و  10اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس عزیز برای ما
ایرانیان بود و دو روز بعدش به نام دو قشر با اهمیت جامعه یعنی روز کارگر و روز معلم ،لقب داشت و
نیمه اردیبهشت رو بهاربُـد؛ روز شیراز همیشه زیبا بود و فردای آن روز ،روز جهانی مامایی و نوزدهم
اردیبهشت نیز روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر و 20اردیبهشت والدت امام دوم ما شیعیان [علیه
السالم] و نیمه ماه مبارک رمضان بود .تا اینکه شبهای قدر؛ توام با قدر و قیمت بی نهایت الهی مرد
عدالت ،یعنی امام اولمان [علیه السالم] توام شد 27.روزاز اردیبهشت که گذشت ،روز ارتباطات و روابط
عمومی رسید و 29اردیبهشت روز جهانی میراث فرهنگی عنوان داشت .تا اینک خرداد آمد ،ماهی که
دو پیام رادیویی آن تا همیشه در ذهن تاریخ خواهد ماند ،اولین پیام این گونه بود« :شنوندگان!! توجه
نمائید! ،خرمشهر؛ شه ِرخون ،آزاد شد ،خونین شهرآزاد شد» ،پیامی که شادی و حس غرور و غیرت
ایرانی را تا بی نهایت افزون نمود ،اما پیام دیگر؛ کوتاه و محزون؛ با ُحزنی بی مثال که14خرداد ،پیوستن
روح خدا را به ملکوت؛ اعالم نمود .آری! خرداد ماه؛ ماه مردان خدا و شهری است که خدا آن را آزادکرد.
به جز این مناسبتهای مهم؛ اول خرداد روز بهره وری و چهارم آن؛ عید سعید فطر و نیمه ی خرداد
روز قیام  15خرداد و  16خرداد روز جهانی محیط زیست بود .و  23خرداد روز جهانی مبارزه با کار
کودکان و  25خرداد روز ملی گل وگیاه و روز جهانی اهدای خون بود و  27خرداد؛ روز جهاد کشاورزی
و  28خرداد؛ روز جهانی بیابان زدایی و  28خرداد سالروز غمبار شهادت امام ششم [علیه السالم] بود.
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خبـــرداخلی

تولدسهسالگیاینستاگرامآفاشیمی

اهمیت اینستاگرام
اهمیت اینستاگرام و نقش عمده آن در سطح جامعه نیازی به
تفسیر و توضیح ندارد .امروزه میبینیم که افراد با محدوده سنی
مختلف از آن استفاده میکنند.
حاال اگر از جوانب مثبت و منفی استفاده از این ابزار در افراد با محدوده
سنی پایین بگذریم ،باید پذیرفت که اکثر افراد در طیفهای سنی مختلف
به آن دسترسی دارند و از آن استفاده میکند .جالب است بدانید که
باالترین استفاده از این ابزار به محدوده سنی  ۱۸تا  ۲۴سال تعلق دارد که
فعالترین افراد جامعه محسوب می شوند.

Spring2020

www.afachemi.com

2

چرا اینستاگرام
افراد جامعه با توجه به دیدگاه و سطح دانش خود ،از این شبکه و امکانات
آن ،استفادههای مختلفی میکنند .بنابراین قصد نداریم که این ابزار را به
شکلی خصوصی و منحصر به یک گروه بررسی کنیم  .در ادامه با ما همراه
باشید تا به چند آمار شگفت انگیز در مورد این ابزار اشاره کنیم  .این آمار
ها میتواند قابلیتها و توانایی اینستاگرام را به شکل بهتری نشان دهند:
اینستاگرام ماهانه حدود  ۸۰۰میلیون کاربر فعال دارد ( تقریبا  ۱۰برابر
جمعیت کل کشور عزیزمان! )؛
شاید جالب باشد بدانید که روزانه بیش از  ۹۵میلیون عکس و ویدئو
در این شبکه آپلود میشود؛
با توجه به مطالب منتشر شده ،روزانه حدود  ۱/۶میلیارد الیک در

اینستاگرام رخ میدهد؛
 ۵۷درصد از کاربران اینستاگرام هر روز به وبسایت آن نیز دسترسی
دارند؛
نرخ و سرعت تبادل اطالعات در اینستاگرام حدود  ۱۵برابر سریعتر از
فیس بوک و  ۲۰برابر سریعتر از توییتر است؛
در حال حاضر  ۸۶درصد از برندهای معروف در اینستاگرام دارای
حساب کاربری هستند که  ۷۱درصد آنها در یک سال اخیر عضو شدهاند؛
 ۷۳درصد از برندهای معروف حداقل یک عکس یا ویدئو در هفته در
اینستاگرام منتشر میکنند؛
برندهایی که در این شبکه دارای بیش از  ۱۰۰هزار فالوور هستند ،در
دو سال اخیر بیش از  ۱۶۳درصد رشد داشتهاند؛
شاهد هستیم که آمارهای ارائه شده فوق نشان میدهند که تا چه اندازه
کاربران به استفاده از اینستاگرام عالقه نشان داده اند .اما اگر کلیه این آمارها
را بیخیال شویم و تنها بر روی قدرت محتوای بصری در بازاریابی و تاثیر
آن در فروش متمرکز شویم  ،خواهیم یافت که مطالعات نشان میدهد
که محتوای بصری بیش از  ۹۳درصد از مردم را به خرید وسوسه میکند.
در حقیقت محتوای بصری تصاویر و ویدئوها نه تنها سادهتر هستند و
پردازش آنها برای مغز انسان راحتتر است ،بلکه یک چیز عالی برای جلب
توجه و کشاندن مشتری به کسب و کار است.
بنابراین اینستاگرام از این قابلیت نهایت بهره را برده و امروزه در این بخش
نیز شاهد آمارهای جالبی هستیم :

صبر سختترین نوع ایستادگی مردمان است.

خبـــرداخلی
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اینستاگرام و آفاشیمی
اکنون که با ظرفیتهای اینستاگرام آشنا شدیم ،طبیعی است که تبلیغات
و بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین حوزههای استفاده از آن شناخته
شود و امروزه شاهد تمرکز بیشتر شرکتهای داروسازی بر روی این ابزارها
هستیم .
حضور داروسازی آفاشیمی در شبکه اجتماعی محبوب اینستاگرام ،به 17
اردیبهشت  1396بازمی گردد.

افسانه پاسبانی

ما را در  @afachemi.coهمراهی کنید...
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صبر هم چون داروی تلخی است که نتایج شیرینی در پی دارد.
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تصاویر و جلوههای بصری بیش از  ۶۰برابر سریعتر از نوشتههای متنی
توسط مغز پردازش میشود؛
بیش از  ۴۰درصد از افراد جامعه نسبت به تصاویر عکس العمل بهتری
نشان میدهند؛
 ۶۵درصد از مخاطبان هر کسب و کار ترجیح میدهند که از تصاویر و
جلوههای بصری استفاده کنند.

در واقع با آپلود اولین پست توسط داروسازی آفاشیمی ،صفحه
 @afachemi.coمتولد شد .از آن روز بیش از  3سال می گذرد و این
صفحه بطور مداوم و مستمر با فالوورهایش در ارتباط بوده است.
ما در اینستاگرام آفاشیمی در ارتباط با بیماری ها،درمان آن ها،مناسبتهای
مذهبی و پزشکی،رویدادها و اخبار مربوط به آفاشیمی و ...با اشتراک عکس
و ویدئو ،دریچه ای تازه ای را مقابل دنبال کنندگان خود ایجاد میکنیم تا
بتوانند شناخت بهتری از آفاشیمی و محصوالتش داشته باشند.
داروسازی آفاشیمی با استفاده از این بستر سعی دارد با مخاطبان خود
ارتباط نزدیکتری برقرار کند تا بتواند تا حد امکان خواستهای معقول آنها
را بر آورده سازد .در حال حاضر  @afachemi.coبیش از  3700فالوور
دارد که  428پست با آنها به اشتراک گذاشته است.

فصلنامه داخلی آفاشیمی
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مـدیریت

  فرهنـگ کـار؛

  قسمت7؛ساختفرهنگ؛یا  فرهنگسازی
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اهم آنچه در 6قسمت پیشین گذشت!
ّ
آخرین قسمت سلسله مقاالت فرهنـگ کـار دو شماره قبل (یعنی در
شماره  54درج شد) ،با توجه به اینکه به غیر از شماره 55؛ یک بار
دیگر هم در این سلسله مبحث مهم شاهد یک وقفه (به علت حجم
باالی مطالب مهم فصلنامه) بودهایم ،اینک  9فصل زمانی (معادل 27
ماه یعنی از بهار 1397که اولین قسمت این سلسله مطالب شروع شد)
میگذرد ،لذا الزم است که عالقمندان به این بحث اساسی در بنگاه داری
مدرن ،حتماً سایر  6قسمت قبلی را؛ در آرشیو سایت شرکت به نشانی
( )www.afachemi.comمالحظه نمایند.
ا ّما به طور خالصه و جهت یادآوری قسمتهای قبل ،گفتیم که فرهنگ
با تمامی ابعاد مرتبط با انسان (از جمله شغل)؛ در ارتباط است؛ بههمین
دلیل؛ دامنه «فرهنگ کسب و کار» ،بسیار گستردهتر از حتی داخل
سازمان محل کار است.
همچنین اذعان نمودیم که بهترین تعریف از تعاریف ارایه شده برای
فرهنگ ،توسط کارشناسان فرهنگی داخلی و خارجی (حتی بینالمللی)،
و حتی واژه شناسان سرشناس (مانند مرحوم دهخدا) تعریفی است که
غالمرضاشریعتی (کارشناس فرهنگی شناخته شده در حوزه صنایع
دارویی) ارائه داده است .زیرا واژهی فرهنگ ،به عنوان یک کلمهای
کلیدی که به شدت رایج است ،تا قبل از این تعریف وی به سختی به
صورت عملیاتی و عینی تعریفپذیر بوده است!
اعـم
یافته-
ظهور
و
روز
ب
آثار
به اعتقاد شریعتی «فرهنگ یعنی مجموعه ُ
ّ
از کالمی و رفتاری -مشابه توسط اکثریت قاطع انسانهای یک جامعه
مشخص (مانند یک سازمان ،یک صنف ،یک شهر ویک کشور) است
که میتواند براثر عللی چون باورها ،اعتقادات ،نیــازها و یا حتی الزامات
به وجود آمده باشد».
برپایه همین تعریف و یا بهتر بگوئیم نظریه؛ به این اصل رسیدیم که
منشاء اصلی فرهنگ ،فقط باید اخالق باشد ،زیرا سرچشمه اخالق (که
خود وامدار و متاثر از تربیت انسانها است)«فطرت» است و فطرت تنها
نقطه مشترک همهی انسانها است.
درادامه (و پس از مرور تعاریف و مفاهیم پایه مانند اخالق ،تربیت اجتماعی
و فردی ،فطرت و فرهنگ و )...به بخش عملیاتی ساخت فرهنگ سازمانی
و چگونگیاطمینان یافتن از ماندگاری آن ،رسیدیم .سپس بر نقش
کلیدی و الگویی مدیران ارشد سازمان در مبحث فرهنگسازی سازمانی
اشاره و تاکید نموده و یادآور شدیم که؛ همانگونه که اساس ساخت
فرهنگسازمانی ،در سازمانها ،رفتار مدیریت ارشد است ،نقطه شروع
ساخت فرهنگ سازمانی ،شناخت نیازها و انتظارات و دلخواستههای
ذینفعان داخل و خارج هر سازمانی است.
همچنین تاکید و تصریح کردیم که مقصود از فرهنگسازی در
سازمانهای اقتصادی ،همان فلسفهی وجودی این سازمانها (یعنی

سود و توسعه) است ،لذا مدیران و رهبران سازمانی نباید احساس نمایند
که فرهنگ سازمانی یک بحث فانتزی و ویترینی است!.
در ادامه و برپایه همین مفاهیم ارائه شده ،اصول فرهنگسازی سازمانی
را بیان کردیم (سادگی و سهولت؛ عملیاتی بودن،رفتار و اعتقاد رهبران
سازمانها به اهمیت فرهنگسازی مطلوب ،محدودسازی آن به عناصر
مرتبط بـا کسب و کار ،همراستا نمودن فرهنگ سازمانی با فطرت آدمی،
شناخت انتظارات ذینفعان و تدوین یک فرهنگنامه سازمانی منطبق
با این خواستها،واقعبین بودن ،انتخاب کارکنان و شرکاءکاری که با
فرهنگ سازمان همراستا باشند).
همچنین تاکید داشتیم که یک سازمان اقتصادی محل بازتربیت انسانها
نیست ،لذا در انتخاب همکاران خود باید به میزان همراهی آنها با
سازمان توجه نموده و همکارانی را برگزیند که با اصول و فروع فرهنگ
سازمان ،همراستا باشند.
مهم ترین اصل برای بنا نمودن اصول فرهنگی سازمانی؛ هم میزان توان
قراردهی فرهنگسازان سازمان به جای دیگر ذینفعان (به خصوص
مشتریان و خاصه مصرفکنندگان) است.
با این موارد به قسمت قبل رسیدیم .در قسمت ششم هم به مکتوب و
مستند نمودن اساسنامهی فرهنگ سازمان و ایجاد کارگروه و کمیته
فرهنگ سازمانی اشاره داشتیم .سپس به دشوارترین بخش فرهنگسازی
یعنی مدیریت تعارضات منافع ذینفعان و تفاوتهای فرهنگی افراد اشاره
نموده و در صدد بر آمدیم که در این شماره آخرین؛ نحوهی این مدیریت
را بیان کنیم.
قانون اساسی و پارلمان فرهنگی سازمانها:
از ابتدای شروع سلسله مقاالت فرهنگ کار در بهار ،1397اساس این
نوشتار براین بود که بتوانیم آن را به صورت راهنمای عملیاتی ساخت یک
فرهنگ سازمانی مطلوب عرضه نموده تا این فرهنگ سازی در توسعه
اقتصادی سازمانهای مخاطب مورد استفاده واقع گردد.
برای درک مفهومی نحوهی کار اجرایی فرهنگسازی سازمانی ،باید در نظر
بگیریم که سند مکتوب فرهنگ سازمان (دارای  7اصلی که برای آن ذکر
گردید) ،باید معادل قانون اساسی فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شود.
(به همین دلیل نام این سند را اساسنامه فرهنگی سازمان عنوان نمودیم).
با تشکیل کمیته فرهنگی (با توجه به ویژگیهایی که برای آن در
شمارههای قبل ذکر شد) ،باید برای این کمیته هم نقش پارلمان
فرهنگسازی سازمان در نظر داشت.
برهمین اساس؛ اولین گام استقرار فرهنگ سازمانی برگزاری جلسات
کمیته فرهنگی است .البته اعضاء این کمیته (یعنی مدیران ارشد و میانی
سازمان) باید علم کاملی به اساسنامه فرهنگی سازمان داشته باشند .در
واقع مدیران عضو این کمیته وظیفه دارند برای بند بند اساسنامه فرهنگی
سازمانجهتدپارتمانتحتمدیریتخود،مجموعهبایدهاونبایدهایالزم

صبر یعنی تحمل گرفتارى و مصیبتها و فروکش نمودن خشم خود.
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و بشودها و نشودهای فرهنگی و راهکارهای عملیاتی تحقق این بایدها و
بشودها و عدم رخداد تمامی نباید و نشود را به کمیته آورد.
اعضاء کمیته نیز بایستی ارجاعیه هر واحد همکار خود را بررسی نموده و
برای بهتر شدن آن؛ پیشنهادات الزم را ارائه نمایند.
پس از تصویب روش و یا شیوه نامه مقررات فرهنگی هر واحد ،این مصوبه
باید به تصویب نامه پارلمان (یا همان کمیته) فرهنگ سازمان تبدیل شده
و از ضمانت اجراء بسیار باالیی برخوردار باشد.
هم چنین همهی مدیران به صورت یدواحد در تمامی واحدها بایستی
تمامی مساعی خود را صرف نمایند تا از استقرار مقررات فرهنگی سازمان
استفاده عملیاتی در سازمان مقدور گردد.
البته پیشنهادات هر عضو کمیته باید با درک ابعاد وجودی انسان ها (یعنی
 -1جسم وکالبد -2،نفس یا مجموعه کششها و تمایالت درونی انسان،
-3فطرت؛ یا نیروی خدادادی ممیزی نیکیها از بدیها -4 ،وجدان ،یا
ابزار تنبیهی درون انسانها-5،عقل؛ یا قدرت تصمیم و یادگیری -6 ،ذات؛
یا مشخصههای رفتاری-7روان؛یا عواطف مثبت و منفی و ناخودآگاه و
-8روح؛ به عنوان بخش ناشناختهی آدمی) باشد.
زیرا؛ هیچیک از اقدامات سازمانی نباید برخالف نیازهای آن بخش از ابعاد
انسانی باشد که به طور مستقیم و غیرمستقیم دارای نیازهایی هستند.
(یعنی ابعاد :جسمانی ،نفسانی ،عقالنی ،وجـدانی ،روانی ،ذاتی و مهم از
همه فطری).
واحدهای دارای نقش گسترده و مهم در فرهنگ سازمانی:
فرهنگ با انسانها در ارتباط است .تمامی واحدها تعداد مشخصی از کارکنان
(یا انسانهای مرتبط به سازمان) را در ذیل تعریف خود دارند ،تنها چند
واحد مدیریت ارشد (مدیرعامل و یا عالیترین مدیر هر سازمانی که عهدهدار
کلیت امور اجرایی یک سازمان است) ،مدیریت منابع انسانی (یا مدیر
اداری) که برای انجام امور پرسنلی با تمامی پرسنل سازمان در ارتباط است.
هم چنین واحد روابط عمومی (که وظیفه اساسی و اصلی شناساندن
فرهنگ ساخت یافت ه و دارای ساختار سازمان به ذینفعان برون سازمانی
را برعهده دارد) و مدیریت حراست (که مسئولیت حراست از سازمان بر
عهده این واحد است) ،دارای نقش فرا واحدی و یا حتی فرا سازمانی (در
مورد واحد روابط عمومی) دارند.
اتفاقاً مسئولیتهای این واحدها در قیاس با سایر واحدهای سازمانـی
(دارای تعدادی مشخص از پرسنل و با ماموریت تخصصی درون سازمانی
مشخص) ،بسیار کلیدی است.
لذا به طور مجزا به نقش این چند واحد اشاره می شود.
البته قبل از آن؛ ذکر این نکته ضروری است که این واحدها (از واحد
مدیریت تا حراست) ،خود دارای چند کارمند هستند که برای این افراد
(به مانند سایر واحدها مثل واحدهای مالی ،تولید ،آزمایشگاه و ...در
کارخانهها) ،مدیران این واحدها ،بایدبرنامه مشخص فرهنگی داشته باشند.
اما نقش فراگیر آنها موجب میشود که عالوه بر انجام همان کار عادی
برای پرسنل محدود واحد خود؛ در قبال فرهنگسازی سازمانی ،نقشهای
مهمتر و فرا واحدی را هم؛ پذیرا باشند.
واحد منابع انسانی:
معموالً واحدهای منابع انسانی با دراختیار داشتن یک تا 4درصد از
پرسنل یک سازمان (باالی200نفر) ،بایستی تمامی امورپرسنلی سازمان
را مدیریت نماید .لذا مدیریت منابع انسانی ،مدیریتی است که باید بیشاز
سایر مدیران در فرهنگسازی سازمانی ایفاء نقش نماید.
وی نه تنها بایستی برای خود و پرسنلش؛ قوانین فرهنگی را تدوین و پس
از تصویب کمیته فرهنگی رعایت نماید ،بلکه باید دو وظیفه مشخص در

این حیطه و در کلیت سازمان بر عهده گیرد :نخست) دریافت بازخورد
همهی کارکنان از مقررات فرهنگی واحدشان جهت ارجاع به کمیته
فرهنگی و دوم) تفکیک نفرات غیرهمراستا با فرهنگ سازمان ،هنگام
گزینشها (که البته در این مورد خاص دوم؛ باید نظرات واحد حراست را
نیز دخیل نماید تا دقت بیشتری وجود داشته باشد)
واحد روابط عمومی:
براساس تعریف غالمرضا شریعتی (همان کارشناس فرهنگی ذکر شده
در این سلسله مقاالت) واحد روابط عمومی پل ارتباطی میان سازمان و
کلیت ذینفعان است.
بر مبنای این تعریف؛ وظیفه مدیریت این واحد القاء و ترویج فرهنگ
سازمان به ذی نفعان برون سازمانی و حتی شناساندن این فرهنگ به ایشان
از یکسوء و تسری و جاری سازی فرهنگ سازمانی در درون سازمان است.
یک مثال عملیاتی درانتهای یک بحث کارشناسی
فرض کنیم که مدیریت ارشد یک سازمان (براساس نیاز توسعه سازمانی)
میخواهد به اصل خوش حسابی در بازار کار معروف شده و این اصل به
عنوان فرهنگ بروز و ساخت یافته سازمانش محسوب شود.
براساس آن چه که تاکنون گفته شد ،باید اقدامات ذیل را به انجام رساند:
 -1در اساسنامه فرهنگی خود بنویسد« :سازمان ما یک سازمان بسیار
خوش حساب است»
 -2خوش حسابی به معنای نقد حسابی نیست ،بلکه به معنای به موعد
پرداختی برای هر حساب بدهی است.
لذابایدواحدهایمرتبطباحسابوکتابسازمان(مثلواحدتولید،تدارکات
و سایر واحدهای خریدار کاال و خدمات و )...فهرستی از لیست انتظارات
ذی نفعان خود و عرف بازار مرتبط (با هر یک از خریدها)را؛ فراهم نمایند.
به عنوان مثال اگر در بازار معمول است که فالن ماده اولیه با موعد یک
ماه پرداخت شود ،ولی بین  20روز تا  2ماه هم پرداخت میشود ،این
موضوع را مکشوف نماید.
 -3اطالعات باید به توافقات تبدیل شده و پیمانهای مالی و خریدها
براساس اصل شفافیت؛ مکتوب و مستند و کامال مشخص باشد.
-4بروکراسیتاییدوپرداخت،بایدبسیارچابک،دقیقوبازمانمشخصباشد.
 -5پرداخت به موقع نیازمند داشتن منابع الزم است ،لذا فروش و وصولها
باید منظم بوده و ذخیره متعادلی برای موارد خاص پیش بینی گردد.
هر  4مورد یک تا  5در مقررات فرهنگی (تدوین شده توسط کمیته
فرهنگی) برای واحدهای مرتبط باید مندرج باشد .همچنین در هر واحد
کارهای مشخصی که باید انجام شود ،به شفافیت درج شده باشد.
 -6نوعی از بازرسی و ارزیابی عملکردی در این حیطه الزم است تا مشخص
گردد که صرفه و صالح سازمان در کل مراحل و موارد فوق ملحوظ شده
است؟! ،ضمن آن که باید توجه داشت که نهادینه شدن فرهنگ خوش
حسابی (اگر به عنوان فرهنگ سازمانی در بین تمام ذی نفعان مطرح و
نهادینه گردد) ،خود یک سرمایه بزرگ برای سازمان محسوب می شود.
 -7پرسنلی که علیه این اصل شرکت کار میکنند ،ابتدا مورد راهنمایی و
سپس مورد تذکر قرار گرفته و در صورت عدم سودمندی ارشاد و تذکر،
از ادامه کار منع شوند.
 -8مانورهای تبلیغی و اطالعرسانی الزم دال بر خوش حسابی و حساسیت
شرکت بر دریافتهای سر وقت مطالبات خود ،باید توسط واحد روابط
عمومی به اطالع تمامی طرفهای کاری برسد.
درنهایت و تنها با انجام تمام این مراحل؛ میتوان به ترویج فرهنگ
خوشحسابی به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی امیدوار بود .با امید به
استقرار فرهنگی مطلوب در تمامی سازمانهای ایرانی مهندسرویانصرتی
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ارزیابی عملکرد و اهمیت آن
در تعالی سازمانها
تعریفارزیابیعملکرد:
ارزيابي عملكرد عبارت است از يك سيستم بازخورد كه در برگيرنده ارزيابي
مستقيم عملكرد کارکنان ،واحدها و سازمانها ميباشد و میتوان از آن
بعنوان جزء الینفک هر نوع فعالیت و کار اجرایی نام برد.
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دیدگاههای مختلف در بحث ارزیابی عملکرد:
مباحث ارزیابی عملکرد را میتوان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد.
دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در این باره وجود دارد .دیدگاه سنتی ،قضاوت
و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک
دستوری دارد .این دیدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته
است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است .دیدگاه نو ،آموزش،
رشد و توسعه ظرفیتهای ارزیابی شونده ،بهبود و بهسازی افراد و سازمان
و عملکرد آن ،ارائه خدمات مشاورهای و مشارکت عمومی ذینفعان ،ایجاد
انگیزش و مسئولیتپذیری برای بهبود کیفیت و بهینهسازی فعالیتها و
عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و
تعالی سازمانی تشکیل میدهد.
خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی عملکرد
با استفاده از تکنیکها و روشهای مدرن ،توسعه پیدا میکند .حوزه تحت
پوشش اندازهگیری عملکرد میتواند سطح کالن یک سازمان ،یک واحد،

یک فرآیند و کارکنان باشد .سطح ارزیابی عملکرد اگر تنها شامل افراد
باشد به طوری که امروزه در بخشهای مدیریت منابع انسانی متداول
است ،ارزشیابی شایستگی کارکنان با معیارهای مختلف در سازمانها انجام
میشود .سازمان ،افراد و یا واحد سازمانی گرچه به ظاهر انجام دهنده کار
هستند اما تنها جزیی از سیستم کل میباشند و باید شرایط اجزای دیگر
آن نیز مد نظر قرار گیرد .توجه به معیارهای همه جانبه و استراتژیها و
آرمانهای سازمان از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع میباشد.
چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد ،یک ارزیابی واقعی ،عدالت محور ،قابل
اعتماد و اتکا و پیش برنده و پویا خواهد بود.
اهمیت ارزیابی عملکرد:
بهبود مستمر عملکرد سازمانها ،نیروی عظیم همافزایی ()Synergy
ایجاد میکند که این نیروها میتواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد
فرصت های تعالی سازمانی شود .دولتها و سازمانها و موسسات تالش
جلو برندهای را در این مورد اعمال میکنند .بدون بررسی و کسب آگاهی
از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش
روی سازمان و کسب بازخورد و اطالع از میزان اجرا سیاستهای تدوین
شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند  ،بهبود مستمر
عملکرد میسر نخواهد شد  .تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی
امکان پذیر نیست.

هیچ پیشرفتی حاصل نمیآید ،مگر با صبوری در مقابل سختیهای آن.

مـدیریت

شماره /56دورجدید
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لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه گیری میگوید :یعنی دادهها و اطالعات الزم و مربوط به شاخص وجود داشته باشد.
«هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت میکنیم اندازه گرفته و در قالب
اعداد و ارقام بیان نماییم میتوانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث اهم مسائل و مشكالت موجود در اجراي فرآیند ارزیابی عملکرد در
چیزهایی میدانیم .در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز سازمانها :
فقدان تجربه قبلي در اين زمينه
به مرحله بلوغ نخواهد رسید».
فقدان سيستم ارزيابي عملكرد در سطوح باالتر
علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است .هرچه را که نتوانیم اندازه گیری
عدم آشنايي مديران واحدها با نظام ارزيابي عملكرد
کنیم نمیتوانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت
ضرورت آموزش اوليه مديران و انتخاب و آموزش رابطين در هر يك از
آن امکان پذیر نخواهد بود.
موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیلهای سازمانی ،عملکرد است و بهبود واحدهاي تابعه بهمنظوراستخراج شاخصهاي عملكردي هر واحد
فقدان برنامه استراتژيك مدون و كامل در سطح سازمانها كه واجد اهداف
آن مستلزم اندازهگیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی
كمي ،استانداردها و شاخصهاي سنجش علمي جهت بررسي عملكرد سازمان
عملکرد قابل تصور نمیباشد.
و هدفگذاري هاي مورد نظر در تمام ابعاد باشد.
فرآیندارزیابیعملکرد:
هر فرایندی شامل مجموعهای از فعالیتها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص مشخصات نظارت و ارزیابی اثربخش :
به موقع باشد.
منطقی و هدفدار میباشد .در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی
واقع بينانه باشد.
که انتخاب شود ،طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت های ذیل ضروری
براي همه باشد.
میباشد.
دائمي و پويا باشد نه مقطعي و موردي.
 .1تدوين و يا بررسي رسالتها  ،ماموريتها  ،اهداف كالن و استراتژيها
مقرون به صرفه باشد.
 .2تدوين و تنظيم شاخصهاي ارزيابي عملكرد
برنامهريزي شده باشد.
 .3تدوين و برقراري معيارهاي (استانداردها) عملكردي مرتبط با شاخصهاي
بر ريشهها وعلتها متمركز شود.
ارزيابي
در ابتدا و حين اجراي فرآيند باشد نه در انتهاي فرآيند.
 .4ابالغ و اعالن انتظارات و شاخصهاي ارزيابي به ارزيابي شونده
كنترل كننده بايد متخصص و متعهد باشد.
 .5اندازهگيري عملكرد واقعي
كنترل در گلوگاهها بايد انجام شود.
 .6مقايسه عملكرد واقعي با استانداردهاي هر شاخص
هدف اصالح و بهبودي باشد.
 .7اعالم نتايج و نحوه نيل به آنها به ارزيابي شونده
بهترين شيوه كنترل داخلي است.
 .8اقدام به منظور بكارگيري عمليات اصالحي جهت بهبود مستمر عملكرد
كنترل كننده مورد قبولي و پذيرش باشد.
ارزيابي شونده از طريق مكانيسم بازخورد
در نظارت به دنبال شناسايي فرد خاطي نباشيد بلكه به دنبال خطاي
تدوین شاخصها کلیدیترین فعالیت در امر ارزیابی عملکرد:
شاخصها مسیر حرکت سازمانها را برای رسیدن به اهداف مشخص سيستمباشيد.
میکنند .نگاه اول در تدوین شاخصها متوجه چشم انداز ( )Visionو
ماموریت ( )Missionو اهداف کالن ،راهبردهای بلندمدت و کوتاه مدت و مزاياي كنترل و نظارت :
جلوگيري از انحراف
برنامههای عملیاتی و به فعالیتهای اصلی متمرکز میشود.
اصالح به موقع
ايجاد نظم در انجام وظايف
ویژگی شاخص های ارزیابی عملکرد :
شناسايي نقاط قوت و ضعف
شاخصهای ارزیابی عملکرد تدوین شده باید ویژگی یک سیستمSMART &D
ايجاد سيستم عادالنه پاداش و تنبيه
را داشته باشند.
كنترل و تخصيص بهينه منابع
( Specific(Sمخصوص ،معین و مشخص باشد .یعنی شاخص جامع و مانع
كاهش ضايعات
 ،شفاف و ساده و واضح و رسا و صریح باشد به طوری که برداشت یکسانی از
افزايش اميد به پيشرفت برنامهها
مفاهیم ایجاد نماید.
( Measurable (Mقابل اندازهگیری باشد.
سخن پایانی :
سنجش آنها به سادگی مقدور باشد.
یعنی عالوه بر عملکرد کمی ،قابلیت تعریف عملکرد کیفی شاخص در سازمانهای کالس جهانی در تکاپوی مداوم تغییرات محیطی هستند و با
شناخت نقاط قوت و ضعف خود در استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدات
قالبهای متغیر کمی را نیز داشته باشد.
برنامهریزی می کنند بنابراین بر خالف دید سنتی حاکم واحد ارزیابی عملکرد
( Achievable ( Aقابل دستیابی باشد.
نه تنها باعث کند شدن فعالیت سازمان نمیشود بلکه بعنوان بازخورد در یک
( Realistic ( Rواقع گرایانه باشد.
یعنی با فعالیتها و ماموریتها و خط مشی و راهبردهای واقعی سازمان و با سازمان سیستمی یادگیرنده باعث میشود که مدیران ارشد سازمان در یک
محیط متالطم و در حال تغییر بتوانند نتایج فعالیتها و به تبع آن نقاط قوت و
حوزههای حساس و کلیدی عملکرد سازمان مرتبط باشد.
ضعف سازمان را به خوبی درک نمایند و تصمیمات اساسی و به موقع را جهت
( Time frame ( Tچهارچوب و محدوده زمانی.
رقابت در دهکده جهانی اتخاذ نمایند .
یعنی شاخص دوره ارزیابی معین داشته باشد.
مهندس مقصود جعفرزاده
( Database (Dبانک اطالعاتی.
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جایگاه و شرایط محیطی
آزمایشگاهکالیبراسیون

جایگاه و شرایط محیطی آزمایشگاه کالیبراسیون در استانداردهای
مختلفی شرح داده شـده است و از همه مهـمتر استانــدارد
 ISO 17025این الزامات را به خــوبی مشخص کرده است.
استاندارد  ISO 17025:2005در بند  3-5جایگاه و شرایط محیطی
آزمایشگاه کالیبراسیون را به صورت کامل و جامع شرح داده است .در
ویرایش جدیدتر  ISO 17025:2017این الزمات در بند  3-6و تحت
عنوان تسهیالت و شرایط محیطی آمده است که تسهیالت آزمایشگاه از
جمله منابع روشنایی و شرایط محیطی باید چنان باشد که انجام درست
کالیبراسیون را تسهیل نماید .همچنین آزمایشگاه بایست اطمینان حاصل
نماید که شرایط محیطی نتایج را بی اعتبار نمی سازد یا بر کیفیت موردنیاز
اندازه گیری اثر نامطلوبی نمیگذارد.
در محل آزمون های کالیبراسیون ،الزامات فنی مربوط به جایگاه و شرایط
محیطی که میتواند در نتایج کالیبراسیون موثر باشد باید مدون شوند.
در بند  2-3-6آمده است که آزمایشگاه باید الزامات شرایط محیطی را
برای انجام فعالیتهای کالیبراسیون مستند کند .مطابق با بند3-3-6
آزمایشگاه باید شرایط محیطی را مطابق با مشخصات و روش های مدون،
پایش ،کنترل و ثبت نماید .در صورتیکه شرایط محیطی می تواند به نتایج
کالیبراسیون لطمه بزند فرایند کالیبراسیون میبایست متوقف شود.
در بند  4-3-6آمده است که در صورتیکه فعالیتهای ناسازگاری در
بخش های مجاور انجام می شود این محیطها میبایست به صورت کامال
موثر جداسازی شوند و از تداخل یا تاثیرات نامطلوب در فعالیتهای
آزمایشگاهی جلوگیری شود .همچنین در این بند محدودیت دسترسی
به محیطهای کالیبراسیون مطرح شده است .بخش هایی که می تواند بر
کیفیت کالیبراسیون تاثیرگذار باشد می بایست تحت کنترل باشد و دامنه
کنترل توسط آزمایشگاه و براساس شرایط خاص تعیین شود .در نهایت

در بند  5-3-6اطمینان از ایجاد و حفظ شرایط خوب در هر آزمایشگاه
کالیبراسیون که خدمات ارائه می دهد الزام شده است .شرایط خوب
میتواند شامل تسهیالت و شرایط محیطی و نگهداری خوب تجهیزات نیز
باشد .پایش ،کنترل و ثبت شرایط محیطی در هر آزمایشگاه کالیبراسیون
متناسب با فعالیتهای فنی هر آزمایشگاه می باشد این کنترل ها می تواند
شامل کنترل های گردو غبار ،اختالالت مغناطیسی ،تشعشع ،رطوبت،
تامین برق ،دما و میزان صدا و ارتعاشات باشد.

براین اساس ،شرایط ساختمانی و تاسیساتی آزمایشگاههای کالیبراسیون
به صورت ویژه اهمیت خاصی دارد .آزمایشگاههای کالیبراسیون میبایست
دارای ویژگـیهای ساختمانی بـاشند که حـداقل انتقال حرارت و رطوبت
را داشته باشند.
در مواردی عایقبندی تاثیرگذار و ضروری میباشد.
درب های ورود و خروج به گونه ای طراحی شوند که کمترین تاثیر را
بر شرایط محیطی آزمـایشگاه داشته باشند .این شرایط میتواند ایــجاد
اتاقهای ورودی کامال مجزا از اتاقهای تست باشد.

صبر برگرفته از عقل و حکمت؛ باالترین شجاعت است

کیفیت
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-2آزمایشگاه کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری کمیت فشار:
 -3برای این آزمایشگاهها ،دو سطح کنترلی صفر و یک در نظر گرفته
شده است.
oC
oC
سطح صفر :شرایط دمای محیط  ±0.1همراه با نوسانات  ±1در
ساعت و رطوبت نسبی %35-55میباشد .این شرایط معموال برای کار با
دستگاههای کالیبراسیون مرجع همانند  Deadweight testerمیباشد.
سطح  :1شرایط دمای محیط20 ±0.2o Cهمراه با نواسانات  ±1o Cدر
ساعت و رطوبت نسبی  %35-55می باشد .این شرایط معموال برای کار
با دستگاههای کالیبراسیون مقایسه ای و پرتابل مانند پمپ های دستی
فشار و دستگاههای کالیبراتور چند کاره دیجیتالی می باشد.

-5آزمایشگاهکالیبراسیونتجهیزاتاندازهگیریکمیتجرموحجم:
برای این آزمایشگاهها ،دو سطح کنترلی صفر و یک در نظر گرفته شده است.
سطح صفر :شرایط دمای محیط 20 ±1o Cهمراه با نواسانات  ±0.5o Cدر
ساعت و رطوبت نسبی %35-55می باشد .این شرایط معموال برای کار
با دستگاههای کالیبراتور وزنههای استاندارد می باشد.
oC
سطح  :1شرایط دمای محیط  20 ±1o Cهمراه با نواسانات  ±1در
ساعت و رطوبت نسبی %35-55میباشد .این شرایط معموالً برای کار با
دستگاههای کالیبراتور ،انواع ترازو و باسکول مانند وزنه های استاندارد و
ترازوهای دیجیتالی و آزمایشگاهی می باشد.

تدوین :مهندس هژبری و مهندس نوروزی

DIN EN ISO/IEC 17025
ISO 554: Standard Atmospheres for
Conditioning and/or Testing – Specifications

تفاوت بزرگی میان ضعف و صبر است ،برعکس افراد صبور؛ انسان ضعیف چون خود را عاجز میبیند؛ میایستد

9

No56

منابع و مراجع:

Afa Chemi's Newsletter

-6آزمـایشگاه کالیـبراسیون تجهیزات انـدازهگیری کمیت
الکتریکی و الکترونیکی:
برای این آزمایشگاهها ،دو سطح کنترلی صفر و یک در نظر گرفته شده است.
سطح صفر :شرایط دمای محیط  20 ±1o Cهمراه با نواسانات ±0.5o Cدر
ساعت و رطوبت نسبی %35-55می باشد .این شرایط معموال برای کار
با دستگاههای کالیبراتور مرجع همانند منبع تغذیه می باشد.
سطح  :1شرایط دمای محیط 20 ±1o Cهمراه با نواسانات  ±1o Cدر
ساعت و رطوبت نسبی %35-55میباشد .این شرایط معموال برای کار با
دستگاههای تست و کنترل تجهیزات مانند انواع مولتی مترها و مولتی
فانکشنهای دیجیتالی و پرتابل استفاده میباشد .شرکت داروسازی
آفاشیمی با توجه به دارا بودن گواهینامه  17025دارای واحد و آزمایشگاه
کالیبراسیون زیر مجموعه واحد فنی و مهندسی بوده که بیش از %95
کالیبراسیون ها در داخل مجموعه انجام میگیرد .شرایط محیطی مورد
نیاز برای انجام کالیبراسیون با توجه روش های اندازهگیری و عدم
قطعیت مورد نیاز همواره تحت کنترل بوده و پایش میگردد.

فصلنامه داخلی آفاشیمی

همچنین یک سیستم تهویه مطبوع مناسب و کارا نیز برای حفظ شرایط
محیطی ضروری می باشد .استفاده از فیلترهای مخصوص هوا و کنترل
شرایط محیطی توسط یک سیستم اتوماتیک ،می تواند بسیار موثر باشد.
فضای کافی و مناسب جهت چیدمان تجهیزات در محیط آزمایشگاه
تاثیر بسزایی در حفظ شرایط محیطی دارد .نحوه چیدمان تجهیزات در
حفظ شرایط بسیار موثر می باشد .جنس سطوح بکار رفته در آزمایشگاه
کالیبراسیون و حتی جنس لباس پرسنل در این محیطها برای برخی
از فرایندهای کالیبراسیون بسیار حایز اهمیت می باشد .بدین منظور
بسیاری از آزمایشگاههای کالیبراسیون با شرایط کالس تمیزی ،D
طراحی و مورد بهره برداری قرار می گیرد .به صورت کلی و با دیدگاه
فنی ،یک آزمایشگاه کالیبراسیون با توجه به دامنه کاری و حساسیت
مولفههای کالیبراسیونی ،در کالسهای مختلف کنترل و پایش می شود.
 -1آزمایشگاه کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری کمیت طول:
برای این آزمایشگاهها ،سه سطح کنترلی صفر ،یک و دو درنظر گرفته
شده است.
سطح صفر :شرایط دمای محیط  20 ±0.5o Cهمراه با نواسانات ±0.1o C
در ساعت و رطوبت نسبی  %35-55می باشد .این شرایط معموال برای
کار با دستگاههای کالیبراسیون اپتیک و لیزری می باشد.
oC
سطح  :1شرایط دمای محیط 20 ±0.1o Cهمراه با نواسانات  ±0.5در
ساعت و رطوبت نسبی  %35-55می باشد .این شرایط معموال برای کار
با دستگاههای کالیبراسیون از نوع مکانیکی ،پنوماتیکی و دیجیتالی و
همچنین دستگاههای اندازه گیری دقیق مانند ریزسنج ها می باشد.
سطح  :2شرایط دمای محیط  20 ±0.2o Cهمراه با نواسانات  ±0.1o Cدر
ساعت می باشد .این شرایط معموال برای کار با دستگاههای کالیبراسیون
معمولی همانند گیج بلوک ها می باشد.

-4آزمایشگاه کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری کمیت دما:
برای این آزمایشگاهها یک سطح کنترلی صفر در نظر گرفته شده است.
سطح صفر :شرایط دمای محیط20 ±0.2o Cهمراه با نواسانات  ±1o Cدر
ساعت و رطوبت نسبی %35-55می باشد .این شرایط معموال برای کار
با دستگاههای کالیبراسیون مرجع ،مقایسه ای و پرتابل همانند کورههای
مرجع ،ترمومترهای مرجع و همینطوردستگاههای کالیبراتور چندکاره
دیجیتالی می باشد.
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از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران ،پرسشهای فراوانی درباره این بیماری
مطرح میشود از چگونگی نحوه انتقال گرفته تا نحوه درمان بیماری که
پاسخهای روشنی از سوی پزشکان ارائه شده است اما در این بین اظهارات
ضد و نقیضی در فضای مجازی مطرح میشود که موجب افزایش نگرانی
مردم میشود که از جمله میتوان به «استفاده از ماسک ،فاصله مجاز افراد
با یکدیگر ،زنده ماندن ویروس در هوا و ابتالی گروههای خونی خاص به
ویروس کرونا و  » ...اشاره کرد .دکتر مسعود مردانی ،عضو کمیته کشوری
مبارزه با بیماریهای عفونی در گفتوگو با برنامه تیتر شبکه خبر،به این
سواالت و ابهامات پاسخ داده است.
چه کسانی از ماسک استفاده کنند؟
دکتر مسعود مردانی ،عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماریهای عفونی
در پاسخ به اینکه اظهارات ضد و نقیضی برای استفاده از ماسک منتشر
شده است ،آیا باید برای پیشگیری از کرونا از ماسک استفاده کرد؟ گفت:
اکنون میزان شیوع بیماری کرونا در کشور آمریکا فوقالعاده وحشنتاک
است و آلودهترین کشور دنیاست و نیویورک آلودهترین شهر دنیا اعالم شده
است .اگر در شهری مثل نیویورک تردد کنید مانند این است که در یک
بیمارستان پر از بیمار کرونا تردد حضور دارید .بنابراین برای حضور در این
شهر حتما باید ماسک استفاده شود چون تعداد موارد ابتال بسیار زیاد است.
این متخصص بیماریهای عفونی گفت :اما در جایی که فردی حضور ندارد
و کسی اطراف فرد نیست الزم نیست که از ماسک استفاده شود.
ویروس کرونا تا چند ساعت در هوا میماند؟
وی ادامه داد :سازمان جهانی بهداشت در دستورالعمل خود اعالم کرد که
ویروس کرونا تا  8ساعت در هوا زنده میماند و بهتر است که در مجامع
از ماسک استفاده شود .توصیههای مقامات بهداشتی شستن دستها،
ممنوعیت روبوسی و بغل کردن و دست دادن است.
این پزشک متخصص گفت :اگر فردی احساس میکند که دارای عالمت
بیماری است ،اصال نباید بیرون برود و اگر برای بیرون رفتن اجبار دارد ،باید
ماسک بزند تا بیماری را به دیگران منتقل نکند .همچنین پرسنل پزشکی
حتما باید از ماسک استفاده کنند و پزشکانی که مریض را احیا میکنند و
در بخش مراقبتهای ویژه هستند ،باید حتما از ماسک  N95استفاده کنند.
وی تاکید کرد :استفاده از ماسکهای  N95برای عموم مردم ضرورت ندارد
و این ماسکها برای استفاده کادر درمانی است.

فاصله مجاز برای پیشگیری از ابتال به کرونا چقدر است؟
دکتر مردانی در پاسخ به این سوال که برای پیشگیری از کرونا حداقل
فاصله مجاز افراد با یکدیگر چقدر است ،گفت :تمام منابع دنیا میگوید
فاصله مجاز  6فوت( 180سانتیمتر) است که گفته میشود  1.5متر حداقل
فاصله مجاز است که باید از سوی افراد رعایت شود .مهمانیهای بیش از
 ۱۰نفر زیر یک سقف تجمع محسوب میشود و خطر ابتالء را باال میبرد و
در این مهمانیهای کوچک هم باید فاصله یک و نیم متر و موارد بهداشتی
را کام ً
ال رعایت کرد.
آیا گروههای خونی با ابتال به کرونا ارتباط دارند؟
وی درباره رابطه گروه خونی با ابتال به ویروس کرونا گفت :گروههای خونی
هیچ فرقی برای کرونا ندارد و کرونا هر فردی که موارد بهداشتی را رعایت
نکند ،درگیر میکند و اصال نباید روی گروه خونی تاکید کرد.
پیک دوم و سوم کرونا واقعیت دارد؟
با بیان اینکه ساخت واکسن بیماری کرونا حداقل  ۸تا  ۹ماه دیگر زمان
میبرد ،افزود :پیک دوم و سوم بیماری واقعیتی است که وجود دارد و
جمعیتی که فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند و دستهایشان را
مرتب نشویند و آنتی بادی نداشته باشند ،هر لحظه و هر جا در معرض
ابتالء به بیماری هستند.
گرم شدن هوا باعث از بین رفتن کرونا می شود؟
وی با بیان اینکه گرمای هوا تأثیری روی ویروس کرونا ندارد ،گفت :مشاهده
میشود که به رغم گرم شدن هوا در خوزستان ،اهواز ،آبادان و ،...سیر
بیماری کرونا صعودی است و تنها راه جلوگیری از ابتالء رعایت تمام
دستورالعملهای بهداشتی به ویژه شستشوی مرتب دستها است برای
اینکه کرونا بچه و پیر و پولدار و فقیر و زن و مرد نمیشناسد.
تفاوت بین آنفوالنزا و کرونا
این متخصص عفونی در خصوص فرق آنفوالنزا و کرونا ،گفت :آنفوالنزا
یکدفعه و به صورت ناگهانی بروز میکند و یکدفعه تب باالی  ۳۹و ۴۰
درجه در فرد ظاهر میشود همراه با بدن درد ،اما کرونا شروع ناگهانی ندارد
و تب آن هم حداکثر  ۳۸درجه و به ندرت  ۳۹درجه است و اغلب مبتالیان
کرونا با افراد کرونایی به نوعی تماس داشته اند و عالمت کرونا تب  ۳۸درجه،
سرفههای خشک و تنگی نفس و کاهش حس چشایی و بویایی و عدم
گردآوری:افسانه پاسبانی
توانایی در راه رفتن است.

مرغ زیرک گر در دام افتاد؛ صبر و تحمل بایدش!
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میرتازاپین
میرتازاپین اولین بار در سال  1987در هلند به عنوان داروی
ضدافسردگی معرفی شد و سپس در سال  1996در آمریکا ثبت شد.
این دارو از لحاظ ساختار شیمیایی با داروهای مرسوم نظیر  TCAو
 SSRIمتفاوت بوده و عوارض کمتری داشته و در بیماران بهتر تحمل
می شود .همچنین شروع اثر دارو سریعتر بوده و ظرف مدت  2تا 4
هفته به حداکثر اثر درمانی می رسد.
فارماکولوژیمیرتازاپین:
میرتازاپین از طریق بالک رسپتورهای آدرنرژیک و سروتونین اثر درمانی
خود را ایجاد می کند .این دارو به خوبی از دستگاه گوارش جذب شده و
فراهمی زیستی معادل  50درصد را ایجاد می کند .این فراهمی زیستی
تحت تاثیر غذا قرار نمی گیرد.
میرتازاپین به طور وسیع در کبد متابولیزه شده و  75درصد توسط کلیه
و  15درصد توسط رودهها دفع می شود.
فارماکولوژی دارو وابسته به سن و جنس و نارسایی کبدی و کلیوی
میباشد و نیمه عمر دارو  20تا  40ساعت بوده که در نارسایی کبدی
 30تا  40درصد افزایش و کلیرانس دارو در نارسایی کلیوی تا  30تا
 50درصد کاهش مییابد.
در مردان مسن کلیرانس دارو تا  40درصد و در زنان مسن تنها 10
درصد کاهش می یابد.
در زنان در همهی سنین کلیرانس دارو و نیمه عمر طوالنیتر از مردان است.
میرتازاپین ریسک کمی برای تداخالت دارویی دارد.
عوارض جانبی میرتازاپین:
خواب آلودگی و افزایش اشتها از عوارض شایع دارو است که به دلیل
اثرات آنتی هیستامینی دارو می باشد .بیمار حین مصرف دارو باید از
لحاظ تب ،گلودرد ،عفونت لب و دهان بررسی شود و در صورت بروز این
عالئم مصرف دارو قطع شود.
در صورت مصرف همزمان دارو با آنتاگونیستهای دوپامین و سروتونین

ممکن است سندورم سروتونین یا سندورم  NMSبروز کند.
این سندرومها تهدید کننده ی حیات بوده و باعث هایپرترمی ،سفتی
عضالت و مشکالت مغزی می شود .بین مصرف میرتازاپین با داروهای
مهارکننده ی  MAOباید  2تا  4هفته فاصله باشد.
در کودکان و نوجوانان می تواند ریسک اقدام به خودکشی را افزایش دهد
لذا در افرادی که سابقه ی اقدام به خودکشی داشته اند می بایست با
احتیاط مصرف شود و در صورت مشاهده عالئم خودکشی دارو قطع شود.
مصرف میرتازاپین:
دارو به دو فرم قرص خوراکی و قرص بازشونده در دهان موجود میباشد.
در افراد بزرگسال با  15میلی گرم در زمان خواب شروع میشود و
برحسب نیاز ظرف یک تا دو هفته افزایش مییابد .دوز موثر دارو  15تا
 45میلی گرم روزانه است .در سالمندان به دلیل نیمه عمر طوالنی تر و
کلیرانس کمتر با دوز  7/5شروع می شود .در کودکان و نوجوانان ایمنی
و اثربخشی دارو ثابت نشده است.
موارد مصرف میرتازاپین:
در زیر به بررسی موارد مصرف مختلف میرتازاپین می پردازیم ،برخی
از موارد مصرف تایید شده است و برخی در مرحله ی مطالعات بالینی
قرار دارد.
افسردگی:
این بیماری یکی از شایعترین مشکالت روحی در جهان است که اثر
بخشی میرتازاپین در انواع مختلف افسرگی ثابت شده است.
افسردگی راجعه:
میرتازاپین باعث کاهش شدت و توالی بازگشت عالئم افسردگی میشود.
افسردگی در سالمندان:
در سالمندان عالوه بر افسردگی ،مشکالت اضطرابی و خواب نیز
وجود دارد .مصرف میرتازاپین عالوه بر درمان افسردگی ،باعث کاهش
اضطراب و بهبود پروفایل خواب نیز شده و باعث کاهش هزینه های
درمان در سالمندان میشود.

گاهی صبر از هر کار سختی؛ سختتر است.

معرفی دارو
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درمان با میرتازاپین قرار گرفته اند ،ظرف یک هفته عالئم افسردگی کاهش
پیدا کرده است.
افسردگی در مبتالیان به دمانس:
در بیماران مبتال به آلزایمر درمان با میرتازاپین باعث کنترل عالئم افسردگی،
بهبود خلق و خوی ،کاهش اضطراب و افزایش اشتها می شود در حالی که
عوارض جدی حاد یا اختالالت شناختی را ایجاد نکرده است.
افسردگی بعد از سکته ی قلبی:
افسردگی بعد از  MIبسیار شایع است .میرتازاپین در کنترل این نوع
افسردگی موثر بوده ،از طرفی توانسته فاکتورهای التهابی بعد از سکته را
به شدت کاهش دهد.
افسردگی بعد از سکته ی مغزی:
در این افراد میرتازاپین به عنوان انتخاب اول در پیشگیری از افسردگی به
کار می رود.
افسردگی ناشی از ابتال به ایدز:
اثربخشیمیرتازاپیندرکنترلاضطرابوافسردگیاینبیمارانثابتشدهاست.
اضطراب و افسردگی ناشی از پیوند اعضا:
بعد از پیوند اعضا می بایست اضطراب و افسردگی درمان شود ،از آنجا که
میرتازاپین عوارض جانبی و تداخالت کمی داشته و دارای اثرات کم سرکوب
کنندهی ایمنی نیز بوده ،در این افراد انتخابی است .بعالوه به دلیل اثرات
خواب آلودگی و افزایش وزن در افرادی که پیوند اعضا شده اند و دچار
کاهش اشتها و اختالالت خواب هستند این دارو موثر می باشد.
بی اشتهایی عصبی :میرتازاپین عالوه بر درمان افسردگی ناشی از این
بیماری ،به دلیل افزایش اشتها و وزن می تواند موثر واقع شود.
اختالالت خواب:
میرتازاپین با کاهش زمان به خواب رفتن ،کاهش زمان بیدار در بین خواب
و همچنین افزایش مدت زمان خواب باعث بهبود پروفایل خواب در بیماران
مبتال به افسردگی می شود .بعالوه میرتازاپین نسبت به سایر داروهای خواب
آور نظیر بنزودیازپین ها ایمن تر است.
اختالالت اضطرابی:
میرتازاپین در بسیاری از اختالالت اضطرابی نظیر اضطراب پنیک ،اضطراب
اجتماعی PTSD ،و انواع فوبیا موثر است.
اختالل وسواس اجباری :در این بیماری  SSRIخط اول درمان محسوب
می شوند که در  50درصد از بیماران موثر نبوده ،با افزودن میرتازاپین به
رژیم درمانی ،شروع اثر درمانی سریعتر و عوارض کمتر مشاهده شده است.
سوء مصرف مواد:
بیخوابی و افسردگی از عوارض شایع ترک مواد میباشد که با مصرف
میرتازاپین این عالئم کاهش می یابد.
افسردگی ناشی از مصرف الکل:
آمی تریپتیلین خط اول درمان افسردگی در افراد معتاد به مصرف الکل است.
بررسی ها نشان دهنده ی عملکرد بهتر میرتازاپین نسبت به "آمیتریپتیلین"
بوده است.
سندروم ترک الکل:
میرتازاپین با کاهش اضطراب می تواند عالئم ترک الکل را کاهش دهد.
سندروم ترک بنزودیازپین:
میرتازاپینمیتواندعالئمبیخوابیناشیازترکبنزودیازپینهاراکاهشدهد.
سندرم ترک مواد محرک نظیر آمفتامین ،کوکائین و ماری جوآنا:
اثربخشی میرتازاپین در کنترل عالیم ناشی از قطع مصرف مواد محرک
ثابت شده است.

درمان تهوع در بیماران مبتال به سرطان:
حالت تهوع و استفراغ در انواع سرطان ها بسیار شایع است که این عوارض در
حین شیمی درمانی می تواند کیفیت زندگی را مختل کند .میرتازاپین با اثرات
آنتاگونیستی سروتونین می تواند اثرات ضد تهوع در این بیماران داشته باشد.
درمان الغری مفرط:
اختالل خواب ،کاهش اشتها و وزن با اثرات بالک کنندگی رسپتور
هیستامینی و آنتاگونیستی سروتونین بهبود یافته و سبب افزایش وزن و
بهبود خواب می شود.
سندروم روده تحریک پذیر:
یک بیماری گوارشی شایع است که ریشه ی عصبی و روانی دارد .میرتازاپین
با اثرات آنتاگونیستی سروتونین باعث کاهش عالئم بیماری و تنظیم
ترشحات گوارشی می شود.
گاستروپارزی یا فلج معده:
در این بیماری تخلیه معده با تاخیر انجام می شود و عالئمی نظیر تهوع،
استفراغ و درد شکمی را ایجاد می کند .درمان این بیماری محرک های
دستگاه گوارش  ،کاهنده های تهوع ،اندوسکوپی و جراحی است .در افرادی
که به درمان داروهای مرسوم نظیر متوکلوپرامید جواب نداده اند ،میرتازاپین
گزینه ایمن بوده که توانسته به خوبی تهوع و استفراغ رو کاهش دهد.
استفراغ بارداری:
استفراغ بارداری در خانم ها سبب کاهش وزن و دهیدراته شدن می شود.
برخی بررسی ها نشان داده که میرتازاپین با شروع اثر سریع در صورت مقاوم
بودن به درمان های مرسوم ،بسیار موثر بوده است.
اختالالت عصبی حرکتی:
در اختالالت حرکتی ،انواع ترمور ،پارکینسون و  ...میرتازاپین عملکرد
مناسبی داشته است.
سردرد عصبی:
میرتازاپین توانسته شدت سردرد ،توالی و مدت سردرد را در افرادی که به
آمی تریپتلین مقاوم هستند را کاهش دهد.
گرگرفتگی:
در مبتالیان به سرطان سینه که تحت درمان با تاموکسیفن هستند،
میرتازاپین توانسته عالیم گرگرفتگی را کاهش دهد.
موارد مصرف در کودکان و نوجوانان:
در مشکالت بی خوابی ،اضطراب اجتماعی و بی اشتهایی عصبی میرتازاپین
تجویز شده است که نتایج رضایت بخشی داشته ولی نیاز به بررسی های
بیشتر می باشد.
نتیجه گیری:
میرتازاپین داروی تایید شده جهت درمان افسردگی است .به دلیل مکانیسم
اثر خاص دارو و نوع عوارض جانبی در بیماری های بسیاری تجویز میشود.
برخی مطالعات اثربخشی دارو را در بهبود خواب ،افزایش اشتها و وزن،
کاهش تهوع و استفراغ و تثبیت خلق و خوی نشان داده است .از طرفی به
دلیل پروفایل قلبی عروقی ،عدم ایجاد تشنج و شروع اثر سریع ،داروی ایمن
به نظر می رسد .درباال بیماری های بسیاری نام برده شد که میرتازاپین در
آن ها تجویز شده بود و نشان دهنده ی اثربخش بودن میرتازاپین بوده است.
برخی موارد مصرف ذکر شده تایید  FDAرا نداشته اند و جزء Off label use
دارو محسوب می شوند ،ولی انتظار می رود با بررسی های بیشتر عملکرد
دکتر نرگس گندمی
میرتازاپین در این بیماری ها به تایید برسد.
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موارد مصرف میرتازاپین در شرایط خاص پزشکی در یک یا چند مطالعهی
افسردگی در دوران منوپوز:
در خانم های منوپوز که به درمان جایگزینی استروژن مقاوم بوده اند و تحت بالینی بررسی شده اند:
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انعکاس

حمله علیه کیفیت دارو؛ در لباس دفاع از ارز و تولید دارو

مقدمه:
اخیرا ً شاهد بودهایم که برخی دلسوزانه و یا مغرضانه مطالبی را در دفاع
از صنایع دارویی میگویند که به نوعی تخریب وجههی این صنایع ملی
و دانش محور محسوب میشود .عالوه بر آن تفاوت نرخ ارز در سه سطح
ارز دولتی ،سامانهای و آزاد (که تفاوت ارزشی باالیی نسبت به هم دارند) و
تخصیص ارز برای دارو (چه در بخش تولید و چه واردات) به دلیل ماهیت
الویتدار دارو ،شبهاتی را فراهم کرده که برخی متوجه کلیت صنعت و
بخشی هم به سازمان غذا و دارو باز میگردد .در همین راستا فدراسیون
اقتصاد سالمت ایران (که متشکل از دهها تشکلهای دارویی ،بهداشتی
و تجهیزات پزشکی است) ،طی یک دفاع منطقی و مستدل از صنایع
داروسازی ،مطلب مهمی را در روزنامه مورخ  22خرداد «جهان صنعت»
منتشر نمود که بخشهای مرتبط با صنعت و کیفیت داروی ساخت داخل
این گزارش در پی میآید.
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مختصری از صنایع دارویی کشور:
صنعت داروسازی ایران ،صنعتی کوچک ،ا ّما در قیاس با صنایع دیگر ،کارآ
و کارآمد محسوب میشود .این صنعت هماینک فقط دارای  170کارخانه
با نزدیک  370خط تولیدی است ،خطوطی که بهرغم تعداد کم ،ظرفیت
کوچکی برای یک کشور در حال توسعه محسوب نمیشود؛ کما اینکه شاهد
ظرفیتهای مآزاد و موازی برای تولید اکثر داروها؛ در این صنعت هستیم.
همچنین صنایع دارویی کشور؛ قادر به فرآوری تمامی اشکال دارویی رایج
(ویال ،آمپول ،قرص ،کپسول ،ساشه ،سرم و )...بوده و چند سالی است که
وارد عرصههای نوین تولید دارو (بیو و نانوتکنولوژی) شده است.
این کارخانهها؛ ساالنه بالغ بر  42/5میلیارد عدد دارو (هر یک قرص؛ یا یک
سرم و یا هرشکل دیگر دارویی...یک عدد دارو محسوب میشود) را وارد بازار
داخلی نموده و حداکثر نیممیلیارد عدد نیز صادرات (به کشورهایی مانند
عراق ،افغانستان ،سوریه و تا حد کمتری روسیه و آسیای میانه) داشته است.
لذا؛ ازحدود  44میلیارد عدد داروی مصرفی در کشور ،چیزی حدود 95و
نیم درصد ساخت داخل و 4ونیم درصد وارداتی است.
ولیاز فهرست دارویی  2600قلمی کشور؛ فقط نزدیک به دو سوم آن را
تولیدی؛ و الباقی؛ وارداتی است.
صنایع دارویی به جهت مالکیتی دارای شش هولدینگ (یا گروه دارویی)
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بزرگتر و چندین هولدینگ کوچک (دو-سه شرکتی) بوده و الباقی
شرکتهای تک کارخانهای هستند .بزرگترین این هولدینگها متعلق
به سازمان تامیناجتماعی ،ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت
سرمایهگذاری بانک ملی بوده و الباقی خصوصی میباشند (که در میان
هولدینگ های خصوصی گروه «نوفیکو» بزرگترین هولدینگ دارویی
محسوب می شود).
لذا بیش از نیمی از ظرفیتهای صنعت داروسازی متعلق به بخش
غیرخصوصی و الباقی در مالکیت بخش خصوصی است .به جهت روند
توسعه نیز ،باید دانست که این صنایع در سال  1357برای جمعیت 35
میلیون نفری آن زمان ،فقط توان تامین 25درصد نیازهای تعدادی و 40
درصد از اقالم دارویی را داشت ،ولی اکنون به شرایطی رسیده است که
بیان شد.
البته بایستی اذعان نمود که صنایع پایین دستی و جانبی (شامل :مواد
موثره ،مواداولیه و ملزومات تولید و بستهبندی) توسعه کمتری داشته و
هماینک فقط  50درصد مایحتاج صنایع دارویی را تامین مینماید (که
تازه بخشی از آن هم موادی چون شکر و یا لوازم بستهبندی و یا موادموثره
پرمصرفی چون استامینوفن است).
از لحاظ ارزی کل صنایع دارویی؛ ساالنه حداکثر 200میلیون دالر ،درآمد
صادراتی داشته؛ درحالی  12برابر این عدد ( 2/5میلیارددالر) ارز مصرفی
در دارو است؛ که ازاین مبلغ بیشاز  1/3میلیارددالر برای تامین نیازهای
تولیدی و الباقی برای واردات هزار قلم داروی دیگری است که عمدتاً در
داخل تولید نمیشوند.
اتحاد ،رقابت ،نهادها و مشکالت صنفی در صنایع دارویی:
از آنجا که بعداز انقالب اسالمی ،داروسازان شاغل در مراکز دولتی و
خصوصی ،به اتفاق هم؛ صنایع دارویی را توسعه دادند و ظرفیتهای بازار
نیز نیازمند عرضه فراوان و رو به تزایدی بود ،تا نیمه دهه  1380شاهد نوعی
اتحاد ،همدلی و احترام به پیشکسوتان در این صنایع بودیم .تا این زمان کل
صنایع دارویی کشور ،تنها یک تشکل کارفرمایی در تولید داروهای انسانی
داشت که مسایل فیمابین تولید را با ذیربطان دیگر؛ تنظیم مینمود.
پساز حذف ارز تخصیصی (دولتی و کم قیمت دارو) در ابتـدای دههی
 1380و رسیدن ظرفیتهای تولیددارو به مآزاد نیاز بازار و بــا ورود

باغداری که صبور باشد ،میوه های بهتر و گرانتری میچیند!

انعکاس

صبر؛ در بیشتر مواقع با خود دانایی و یادگیری دارد
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فهرست واقعی درخواستهای واقعی صنعتگران داروسازی:
در انتهای مطلب بلند فدراسیون اقتصاد سالمت به درستی خواستهای
واقعی صنایع دارویی این گونه مورد اشاره بوده است:
 -1صنعت داروسازی در این روزهای سخت ،با تالشی مضاعف ،درحال
تدارک داروهای مصرفی کشور با حداکثر کیفیت ممکن است ،لذا هرگونه
ایجاد تفرقه و یا زیر سوال بردن بخشی از این صنایع در چنین شرایط را،
حقیقتاً جفا به کشور میداند.
 -2به علت فساد ممکن در چند نرخی بودن ارز ،خواست اکید تولید
کنندگان واقعی داروهای انسانی این است که ارز تخصیصی به صنایع
دارویی همان ارز بازار باشد و به همان ترتیب نرخ داروها منطقی گردد،
البته در راستای مسئولیت اجتماعی ،داروسازان کشور خواستار جبران
گرانی دارو (حاصل از آزادشدن ارز دارو)؛ برای بیماران (به ُطرق منطقی
نظیر ارتقاء پوشش بیمهای) هستند.
 -3هرگونه اظهار نظر در خصوص دارو و صنعت داروسازی باید همه جانبه
و کام ً
ال کارشناسی و بدون َمطامِع مالی و با حضور همه طرفها باشد.
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ارز دارو نصیب چه افرادی میشود؟!
در این روزها (که بهواسطه اقدامات موثر قوهی قضائیه کشورمان برای
پیگیری سرنوشت دالرهای موسوم به دالر  4200تومانی) ،بحث تخصیص
این نوع ارز بسیار داغ است ،ارز تخصیصی به دارو با اغراق و به انحاء
مختلف ،به یکی از سوژههای اصلی ایراد تشویش اذهان عمومی تبدیل
شده است؛ زیرا برخی دائماً این سوال را مطرح میکنند که «ارز دارو به
جیب چه کسانی میرود؟!»
در این میان متاسفانه برخی از نشریات نیز به علت حساسیت حیاتی دارو،
بدون تحقیقات الزم ،ناخواسته به تربیون برای ایجاد این شبهه تبدیل شده
و مطالبی را بهصورت تک صدا؛ درج مینمایند ،غافل از اینکه تمامی این
تشکیکها شاید برای دریافت سهم بیشتری از همان سهمیه ارزی است!
درهمین راستا؛ اخیرا ً توسط برخی در یک رسانه عمومی عنوان شد که
برای واردات دارو 2رانت و الویت وجود دارد :اول آنکه واردکنندگان دارو
در ابتدای سال و با دست و دلبازی تمام؛ ارز دلخواه و مورد سفارش خود
را دریافت میکنند و دوم اینکه به نرخ دلخواه و بدون کنترل (یا حداقل
با دست و دلبازی تام و تمام کمیسیون قیمتگذاری دارو) ،محصول خود
را نرخگذاری میکنند.
درحالی که تولیدکنندگان مظلوم دارو ،برای واردات مواد اولیه و سایر
مایحتاج خود؛ با زحمت فراوان ارز مورد نیاز خود را (آنهم تازه بعداز
نیمه سال) و به صورت قطرهچکانی دریافت نموده و نرخ داروهای ساخت
ایران در حداقل ممکن و بدون حاشیه سود مناسب ،تعیین میشود!.
این که بخش تولید دارو دارای مشکالت فراوانی در تهیه منابع ريالی و ارزی
است ،بحثی در آن نیست ،اما این نوع دفاع؛ خود نوعی حمله بر علیه دارو
است ،زیرا دائما این موضوع را در اذهان ایجاد مینماید که صنایع دارویی
چون در طول سال دسترسی به ارز ندارند ،پس در خریدهای خود جهت
حفظ کیفیت ساخت (برعکس بخش واردات) دچار مشکل بوده و الویت
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سرمایهگذاران و مدیران جدید به این صنایع و همزمان؛ گرم شدن تنور
صادرات به کشورهای همسایه و آسیای میانه ،از اواسط همین دهه ،بحث
کمی؛ کمکم وارد عرصهی دارویی شد و در انتهای این دهه؛ به
رقابتهای ّ
اوج خود رسید ،به گونهای که در سال  1389برآوردها حاکی از آن بود
که بیش از 20درصد ارزش تولیدات صنایع دارویی (در بازارهای داخلی و
خارجی) صرف اعطای تخفیفات و جوایز فروش در بازارهای میشد .از آنجا
که اولین تشکل صنعتی دارو ،فقط تولیدکنندگان داروهای انسانی را در
بر میگرفت ،تولیدکنندگان مواد اولیه ،موثره ،شیمیایی و بستهبندی نیز
به مانند توزیعکنندگان ،وارداتکنندگان و ...نهاد صنفی موازی خود را
تاسیس نمودند و یک موج نهادسازی صنفی ،ایجاد شد .طبیعتاً مجموعه
این موارد رقابتساز(در بازارفروش و یاتعدد تشکلها) ،درحالی باعث تبدیل
اتحادهای دیروزی به رقابتهای امروزی گردید که در ساختار صنایع
دارویی مشکالت ذاتی قبلی (مانند :تعیین نرخ دارو و عدم تعیین نرخ مواد
متشکله و هزینههای تولید دارو ،بروکراسی فراوان اداری و یا عدم پرداخت
به موقع مطالبات صنایع داروسازی توسط مشتریان دولتی و بیمهایی و،)...
کماکان ادامه داشت .در اوایل دهه 1390به این مشکالت مزمن ،مشکل
حادی به نام تحریمها و پیآمدهای آن (مثل :تامین ارز و منابع ریالی تهیه
ارز ،تغییر تامینکنندگان غربی به تامینکنندگان شرقی و )...اضافه شد.
با اینکه اولین چارهای عقالنی رفع مشکالت قبلی و جدید ،کنار گذاردن
رقابتهای موجود و رسیدن به اتحادی راهبردی بود (راهی که موسسان
تاسیس فدراسیون اقتصاد سالمت پیش گرفته و چندین تشکل دارویی
را زیر یک سقف جمع نمودند) ،ا ّما رقابتها ازسوی برخی؛ به مرحله
«رقابتهای تخریبی» رسید.

تامین مواد و ارز مورد نیاز ،باعث از میان رفتن کیفیت داروهای ایرانی است.
غافل از اینکه تولید یک امر مستمر است ،در تولید هر دارو تعداد متعددی
موادموثره و اولیه و ملزومات دیگر به کار میرود که نبود هر یک از آنها
باعث عدم امکان تولید و عرضه داروها میشود.
لذا نمیتوان واردات حتی یک قلم از این مواد متشکله و ملزومات تولیدرا
9-8ماه به تعویق انداخت (تا آنچنان که ادعا شده)؛ وزارت بهداشت ارز
الزم برای تامین آن مواد موثره و اولیه و ملزومات تولید را در آذر و دی به
تولیدکنندگان دارو تخصیص دهد.
پس چنین چیزی نمیتوانست و نمیتواند که ادعای درستی باشد ،زیرا
کام ً
ال واضح است که اگر چنین ادعایی صحت داشت ،هماینک باید تمام
کارخانههای داروسازی کشورمان تعطیل میبودند!
به همین علت در مطلب فدراسیون اقتصاد سالمت ایران آمده است که؛
بایستی در نظام نرخگذاری داروها (خصوصاً برای داروهای ساخت داخل)،
تجدید نظرشده و حاشیه سود ملحوظ شده برای بخش تولید در برگیرنده
هزینههای ثبت ،معرفی دارو ،هزینههای تحقیق و توسعه و سایر هزینههای
سربار تولید (مانند تعمیر و نگهداری و توسعه فنی و ،)...ارتقاء یافته و هزینه
افزایش نرخ داروهای داخلی با پوشش بیمهای برای بیماران جبران شود.
تخریب تولیددر پوشش حمایت ازآن!:
اما حمله مستقیم بر کیفیت داروهای ساخت داخل ،در واقع نوعی از
دفاع است که بسیار مخربتر از هر تخریب دیگری است ،که متاسفانه
درلباس حمایت از تولید هم انجام می شود .به عنوان نمونه؛ در مطلبی
(که اخیرا در یک روزنامه دیگر درج شد) عنوان شده که «به علت کمی
سود داروهای ساخت داخل و سوددار بودن واردات آن و به جهت عدم
دسترسی به موقع تولیدکنندگان دارو به ارز مورد نیازشان ،تولیدکنندگان
داروهای ساخت داخل ،دائماً ناچار به کاهش کیفیت محصوالت خود شده
و میشوند»! ناگفته پیداست که طرح این موضوع بهظاهر حمایتی ،چیزی
به جزء تخریب تصویر صنایع داروسازی کشورمان نیست! در این اتهام ضد
مسئولیتپذیری کارخانههای داروسازی ایرانی ،درحالی دائما در لباس دفاع
از تولید شنیده می شود که کیفیت داروی ساخت ایران از چند دهه قبل
زبان زد است .ضمن این که علیرغم ادعاهای برخی دال بر کاهش مستمر
کیفیت داروهای ایران ،طی سالهای اخیر؛ تعداد خطوط داخلی دارای
کیفیت بهینه تولید منطبق بر استانداردهای جهانی داروسازی( )GMPتا
سه برابر بوده است.
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صنعت دارو

پــرکنی پودرهای استریل
چالشهای ُ

فرایند پرکنی ویال های لیوفیلیزه یا هر محصول تزریقی دیگری که
به شکل پودر استریل تبدیل می شوند ،چالش هایی را نشان می دهد
که در سایر روش های پر کردن استریل وجود ندارد.
بسیاری از محصوالت تزریقی و مواد موثره دارویی که به شکل bulk
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هستند به صورت مایع یا منجمد ،پایدار نیستند.
بسیاری از آنها به صورت طبیعی به شکل پودر در دمای اتاق هستند در
حالیکه در بقیه موارد به دلیل نیاز به پایداری در شرایط انبارداری ،شرایط
قبل از تجویز و حمل نقل ،به لیوفیلیزاسیون نیاز دارند.
در هر صورت ،پودرهای استریل با استفاده از فناوری خال و اتاق های
تمیز از طریق فرایند مشابه پرکنی آسپتیک سایر محصوالت دارویی،
میتوانند در شیشه های ویال یا سایر ظروف پر شوند.
با این حال دست زدن به پودر استریل مجموعه بی نظیری از چالش
هایی که باید قبل از بازاریابی برای شروع پر شدن آسپتیک برنامه ریزی
شود را با خود به همراه می آورد.
با وجود اینکه ترکیبات لیوفیلیزه اغلب از ترکیباتی که به شکل مایع
هستند پایدارتر هستند ولی کار کردن با پودرها گاهی سختتر از مایعات
است .به دلیل اینکه پودرها فاقد چسبندگی سطحی مایعات هستند،
نگه داشتن یک پودر در محیط استریل نیاز به کنترل دقیق جریان هوا،
الکتریسیته ساکن و سایر متغیرها دارد.
کنترل این متغیرهای منحصر به فرد ،نیاز به فناوری و فرایندی دارد
که ممکن است برای سایر روش های پرکردن آسپتیک الزم نباشد.
همه سازندگان برای خطرات و مشکالتی که با استفاده از پرکردن پودر
استریل بوجود می آید ،آمادگی ندارند برخی ممکن است اقتصادی تر
بدانند که با بنگاههای اقتصادی که از قبل برای پرکردن پودر استریل
مجهز شده اند به صورت قراردادی ،کار کنند تا اینکه یک محیط تولیدی
جدید برای پرکنی پودرهای استریل ،ایجاد کنند.
به گفته کریس رابینسون یک متخصص تولید یکی از مشکالت در
لیوفیلیزاسیون  ،آلودگی است که می تواند به وجود آورد.البته این مشکل
فقط به ویال های لیوفیلیزه محدود نمی شود .این مشکل در مورد هر
ماده پودری نیز صدق می کند به خصوص ماده ای که باید در یک محیط
آسپتیک مورد استفاده قرار گیرد.
کثیفی ناشی از پاشیده شدن پودر یکی از مشکالتی است که در پرکنی
پودرهای استریل .بسیار چالش برانگیز است .هر چیزی که پراکنده شود
می تواند ریسک بزرگتری برای آلودگی به وجود آورد .الزم به ذکر است
که پودرهایی که پخش می شوند دیگر قابل استفاده نیستند و می توانند
روی راندمان بچ نهایی تاثیر گذار باشند .خوشبختانه تولیدکنندگان ،در
تولید محصوالت لیوفیلیزه یا سایر پودرها از تجهیزات و اتاق های تمیز
بسیار ویژه استفاده می کنند که چالش های ناشی از استفاده از پودر
استریل  ،اطمینان از مقدار پر شدگی ویال ها و اینکه پودر و ظروف هم
در طی فرایند ،استریل می شوند را کاهش می دهد.
پیشرفت در فناوری و بهترین روش های فعلی می تواند به تولیدکنندگان
کمک کند تا پودر استریل را با خیال راحت و کارامد اداره کنند .بخش
عمده ای از استفاده از پودرهای استریل وابسته به استفاده از ماشین های
وکیوم/فشار است که می توانند با شرایط اتاق تمیز کار کنند .خواص
ریزش پودر می تواند روی سرعت و تکرارپذیری وزن ها تاثیر داشته
باشد .برای پودرهایی که خصوصیات ریزش آنها امکان عملکرد اتوماتیک
را غیر ممکن میکند راه حل های دیگری الزم است .فعالیت های تحقیق

و توسعه و اعتبار سنجی منظم برای اطمینان از اینکه پودر برای استفاده
در محیط آسپتیک مناسب است و اینکه محصول نهایی اثر خود را حفظ
می کند بسیار مهم است.
فاکتورهای موثر بر کاربرد پودرها
پرکردن پودر اصطالحی است که در بسیاری از صنایع به کار می رود این
درحالی است که تصمیم گیری در مورد مناسب ترین راه حل پرکردن
باید با در نظر گرفتن خصوصیات محصول انجام شود.
 -1تراکم پذیری -2 .ریزش -3 .چسبندگی -4 .اندازه و شکل ذرات.
 -5اندازه دوز مورد نظر -6 .ارزش محصول فاکتورهای موثر در کاربرد
پودرها هستند.
خصوصیاتمحصول
مهم نیست که نمونه شما چه سایز ذره ای باشد ،شکل و ابعاد یکنواخت
ذره و توزیع هماهنگ در جهت های یکنواخت باعث می شود دوزاژ
بهتری به دست آید .با نگاهی به تصویر مقابل متوجه می شوید که اندازه
ذرات به طرز قابل توجهی متفاوت هستند که به احتمال زیاد تکرار
پذیری دوزها را به خطر می اندازد .این موضوع به این دلیل است که
مقدار ذرات خیلی کوچک و خیلی بزرگ در هر وکیوم روی چگالی پودر و
وزن پرشدن تاثیر میگذارد .با فرض اینکه نمونه ،دارای ذرات با اندازه ثابت
است ،میتوانیم به دقت و تکرارپذیری دوز باالیی دست یابیم .در مواردی که
پودرهای ناهمگن وجود دارند احتمال آسیب رسیدن به محصول زیاد است.
این مورد منجر به توزیع ناهمگون و تکرارپذیـری کم در دوزهای پایین
میشود .عالوه بر این در مورد این پودرها نیاز به کار با سرعت پایین است
تا سطح دقت افزایش یابد .در سیستم های حجمی ،محصول با خال منفی
جمع می شود و در محفظه پرکنی بدون از دست رفتن یکپارچگی محصول،
متراکم می شود .بدون شک میزان تراکم پذیری به نوع پودر بستگی دارد.
پودرهای سبکتر ممکن است سریعتر جمع شوند اما دارای گرد و غبار زیادی
هستند .گرد و غبار محصول باعث هدر رفتن غیر ضروری و افزایش تمیزکاری
می شود و در حالیکه بر اختالف بین وزن های پرکنی نیز تاثیر می گذارد.
نوع حامل
نوع حامل در مرحله اولیه فرایند تولید محصول تعیین می شود .پارامترهای
حامل ها نقش اصلی در انتخاب تجهیزات پرکنی بازی میکنند زیرا انطباق
تجهیزات در هنگام پرکنی بسیار مهم است .اندازه مناسب نازل ها امکان
اندازه گیری دقیق تر متناسب با محصول شما را ممکن می سازد.
فشار دوزینگ پارامتری تعیین کننده در کاهش ریسک باقی ماندن پودر در
نازل هاست .مانند هر نوع دیگری از پرکردن آسپتیک راه حل های مختلف
نیز برای رفع نیازهای مختلف در دسترس است .تجهیزات مورد استفاده
به گردش کار و اندازه بچ ها بستگی دارد .بچهای کوچکتر پودر استریل
نسبت به بچ های بزرگتر به ماشین آالت و فرایندهای متفاوت احتیاج دارند.
دقیقا همانطور که اندازه ویالها و ویژگیهای پودر در جریان میتواند بر
سرعت تولید و اقدامات اضافی تاثیر بگذارد .در نهایت ابزاری که مناسب هر
سازنده باشد به محصولی که سعی در تولید آن دارند ،ویژگی های پودر مورد
استفاده ،بچهایی که در حال فرایند هستند و نیازهای منحصر به فرد آنها
بستگی دارد .چالش های پرکردن پودرهای استریل بسیار بیشتر و گسترده
تر از آن است که در این مقوله آورده شود اما با وجود تمام چالش ها نیاز و
سود حاصل از این فرایند پیچیده به اندازه ای هست که بتواند شرکت های
سازنده را به سمت پرکنی های پودر آسپتیک متمایل سازد.

انسان عاقل در کالم نیز صبور است!

مریم گوهرزاد

مدیریت
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تعریف انضباط
انضباط درفرهنگ لغات مترادف با مفهوم هایی نظیر تربیت،کنترل،نظم
و نظارت،حس فرمانبرداری،خوی اطاعت و نظیر آنها آورده شده است.
از مجموع این مفاهیم می توان نتیجه گرفت که انضباط عبارت است
از اعمال تربیتی که باعث ایجاد نظم در کار و حس انجام وظیفه طبق
موازین تعیین شده،در افراد می شود و تخطی از آنها کارکنان را با نوعی
تنبیه روبرو می سازد.
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یکی از متغیرهای کلیدی در رشد و توسعه هر سازمان نظم و ترتیب
در امور و داشتن کارکنانی منضبط است؛ نظمی که بر اطاعت و
احترام متقابل بین سازمان و کارکنانش مبتنی است و برای موفقیت
در کار ضرورت دارد زیرا در سایه همین نظم و انضباط است که
بسیاری از دغدغه های سازمانی مرتفع می شود و بستر امنیت
پایدار در سازمان حکمفرما خواهد شد.
از این رو ،بحث نظارت در برقراری نظم یکی از مهمترین وظایف مدیریت
منابع انسانی در سازمان ها به شمار می آید .البته بعضی از کارکنان
به دلیل ترس از توبیخ یا انضباط کاری بدون اعمال قدرت ظاهری
سرپرستان ،خود را با قوانین و مقررات تطبیق میدهند.
ولی تعداد محدودی از کارکنان مسئولیت منضبط بودن را نمی پذیرند
و در این موارد مدیران می توانند با استفاده از اقدامات انضباطی مقتضی
فضای مناسبی را به وجود آورند و باعث افزایش بهرهوری و کارایی
سازمان شوند.
امروزه سازمانها به منظور اداره مطلوب امور خویش نیازمند ایجاد
برقراری نظم و انضباط و شناسایی و برخورد با کارکنان خاطی و متخلف
هستند که موجب اخالل در محل کار می شوند و با غیبت های مکرر،

مشاجره با همکاران و نافرمانی در برابر سرپرستان خود نه تنها رنجش
خاطر آنان را فراهم می سازند بلکه در پاسخگویی به ارباب رجوع نیز با
مشکالت عدیده ای روبه رو می شوند به طوری که در برخی از موارد
به درگیری لفظی با آنان منجر می شود .حال آنکه پاسخگویی و تکریم
ارباب رجوع در همه سازمان ها نقش محوری و اساسی دارد و بسیاری
از مدیران و مسئوالن خواستار آن هستند ،لذا برای ارائه خدمات مطلوب
و باکیفیت به مشتریان و ارباب رجوع ،الزم است تا مسئولین سازمان از
عوامل موثر در تغییر رفتار کارکنان و اصالح آن مطلع باشند تا بتوانند با
اجرای صحیح قوانین در سازمان نظم و انضباط را برقرارنمایند .
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مـدیریت
اهداف انضباط
چهار هدف عمده برای انضباط مطرح است.این اهداف عبارتند از :
 )۱حفظ و حراست از منافع کلی سازمان.
 )۲حمایت از حقوق کارکنان.
 )۳رفع ناهنجاریهای محیط کاری و ایجاد محیط آرام برای کار کنان.
 )۴باال بردن کیفیت کار کارکنان .
آئین نامه انضباطی
آئین نــــــامه انضباطی مجموعه مقرراتی است که در چهار چوب قانون
کار و مقررات در کارگاههای بیش از ده نفر کارگر متناسب با شرایط و
اوضاع و احوال کارگاه توسط کار فرما تهیه شده و پس از تـــــأیید اداره
کار و امور اجتماعی محل توسط کمیته انضبـــــاط کار به مورد اجرا
گذاشته می شود.
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معامله ،ارتکاب جرم،کار برای سازمانهای رقیب
شاخصهای مورد توجه در رسیدگی به تخلفات
 )۱جدی بودن مشکل :مشکل تا چه اندازه جدی است و نیازمند توجه.
 )۲طول مدت مسئله :آیا مشکالت انضباطی دیگری در گذشته وجود
داشته است و با چه فاصله ی زمانی؟
 )۳تواتر مسئله :آیا مسئله موجود جزء تخلفات مستمر است یا اخیرا ً
بروز کرده است؟
 )۴سابقه کار فرد :تخلفات برای کارکنان با سابقه خدمت طوالنی متفاوت
از افراد باسابقه کم است.
 )۵عوامل تخفیف مجازات :آیاشرایط تخفیف وجود دارد.
 )۶درجه جامعه پذیری :مدیریت چقدر در مورد اصول و مقررات
انضباطی و پیامدآن تخلفات،آموزش داده است؟
 )۷سابقه سازمان در رسیدگی به تخلفات :رفتار مبتنی بر مساوات در
مورد کارکنان حکم می کند که سابقه اقدامهای انضباطی در واحدهای
مختلف سازمان در نظر گرفته شود.
)۸اثرگذاریبرسایرکارکنان:اگرتصمیمانضباطیدرموردیکفرداثرهای
منفی و بازدارنده بر سایر کارکنان داشته باشد ،این تصمیم سودی ندارد.
 )۹قضاوت دقیق مدیریت :مدیر باید شواهد مستند برای تصمیم
انضباطی خود داشته باشد تا در صورت رجوع کارکنان شواهد و دالیل
را بیان دارد.

رویکردهای انضباطی
 )1رویکرد منفی:استفاده از جریمه یا ترس از جریمه برای واداشتن افراد
به اطاعت از قوانین رویکرد منفی نام دارد.
 )۲رویکرد مثبت:انضباط مثبت در حقیقت شامل آفرینش یک نگرش
و فضای سازمانی در بین کارکنان برای سوق دادن آنها به تطبیق و
سازگاری با قوانین و مقررات است.انضباط مثبت زمانی حاصل می شود
که مدیریت به دنبال اصول انگیزشی مثبت و سازمان کارآمد است.
مدیر باید در جستجوی ایجاد حس مسئولیت فردی و خود انضباطی
انواع اقدامات انضباطی:
باشد.او باید اصول انگیزشی مثبت را به کار گیرد و سعی در تنویر افکار
تذکر یا اخطارشفاهی :مالیمترین نوع تنبیه تذکر یا اخطار شفاهی
و شناخت تفاوتهای فردی کارکنان داشته باشد.برای دستیابی به انضباط
مثبت یک سرپرست یا مدیر خودش باید نمونه ای از آنچه از دیگران است.این شیوه تنبیه زمانی اثربخش است که در موقعیتی غیر رسمی
وخصوصی انجام شود .مدیر باید با دادن اطالعات روشن درباره مقرراتی
انتظار دارد باشد.
که نقض شده ودشواریهایی که این تخلف پدید آورده است کار را آغاز
کند .برای مثال اگر فرد چندین بار پی درپی تاخیر ورود داشته باشد،
انواع مشکالت انضباطی
مشکالت انضباطی به ۴گروه دسته بندی می شوند :حضور در محل مدیر باید مقررات سازمان را در این مورد که همه باید در ساعت  7صبح
کار ،رفتارنامناسب در محل کار ،نادرستی و درنهایت فعالیتهای خارج در محل کار خود حضور یابند بازگو کند و سپس شواهد روشنی مبنی بر
اینکه عدول از این قاعده به افزایش مقدار کار دیگران منجر شده و روحیه
از سازمان.
حضور در محل کار :یکی از مسائل جدی که مدیران با آن مواجهند ،آنها را در واحد مربوط پایین آورده است ،بازگو کند.
اخطار کتبی :دومین اقدام در تنبیه گام به گام ،اخطار کتبی است که
نامرتب بودن حضور کارکنان در محل کار است .از جمله دالیل
در واقع نخستین گام رسمی در جریان تنبیه به شمار می آید ،زیرا اخطار
ایجادکننده این مشکل عبارتند از:
کتبی در پرونده رسمی متخلف نگهداری می شود.
 )۱همسو نبودن اهداف سازمان با اهداف کارکنان.
ازآنجا که اخطارکتبی شدیدتراست،بسیاری از سازمانها به افراد فرصت
 )۲تغییر نگرش در مورد اشتغال و دلبستگی نداشتن به آن.
میدهند ،پرونده خود را پس ازمدتی (برای مثال دوسال خدمت رضایت
 )۳عقیده کارکنان بر استفاده از مرخصی استعالجی در هر شرایطی.
بخش)از این اخطار پاک کنند.
 )4حمایت اتحادیه ها از کارکنان و کاهش اختیارات مدیریت.
تعلیق از کار :تعلیق اغلب زمانی به کار گرفته می شود که گامهای
چگونگی رفتار در محل کار :برخی از رفتارهای افراد در محل کار
عبارتند از :نافرمانی ،شوخیهای بیجا ،نزاع ،رعایت نکردن اصول ایمنی ،پیشین نتیجه ای نبخشیده باشد.موارد استثنایی نیز وجود دارد که در
بی دقتی و مصرف مواد مخدر .این رفتارها عدول از استانداردهای سازمان صورت شدت تخلف بدون هر گونه توبیخ شفاهی یا کتبی به فرد تعلیق
داده می شود.تعلیق را میتوان از یکروز تا چند هفته تعیین کرد .
است وباید در مورد آنها بی درنگ اقدامهای اصالحی انجام گیرد.
نادرستی :ارتکاب یک عمل نادرست بیش از هر رفتاری بازتاب تعلیق کوتاه مدت و بدون پرداخت دستمزدی که بتواند بی چون وچرا
مستقیم شخصیت فرد است .مثال فرض بر این است که وقتی یک یک فرد مشکل آفرین را بیدارکند ،می تواند او را متقاعد سازد که
کارمندی یک باردروغ گفت،یا چیزی سرقت کرد دیگر نمی توان به او مدیریت در برخورد جدی است.در نتیجه فرد به خود می آید وبرای
پیروی از مقررات سازمان مسئولیت پذیر می شود.
اعتماد کرد و از این رو باید از کار برکنارشود.
اخراج :سخت ترین تنبیه انضباطی مدیریت ،اخراج فرد مشکل
فعالیتهای خارج از سازمان :فعالیتهایی را که فرد در خارج از محیط
کار خود دارد ممکن است به گونهای بر عملکرد آنها در محیط کار اثر آفرین است.اخراج را تنها باید برای پر خطاترین رفتارها درنظر گرفت و
این زمانی است که رفتار فرد آن قدر نامطلوب است که به عملیات واحد
بگذارد.
برخی از این فعالیتها عبارتند از :دریافت رشوه از افراد یا سازمانهای طرف یا سازمان خلل جدی وارد می کند.

صبر الزام ًا توقف نیست ،بلکه گاهی صبر در حرکت به مراتب سختتر است
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موفقیت انسانهای صبور به این دلیل بیشتر از افراد عجول است که به خود اجازه تفکر بیشتری میدهند.
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رویکرد های انضباطی
رویکرد سنتی به انضباط برای بسیاری از سازمانها مفید بوده است ،اما برای
برخی دیگر نیز مشکل آفریده است.حتی در مواردی که رویکرد سنتی
بهبودهایی پدید می آورد و با پاداش و بازخورد مثبت همراه است،تاکید
بر اقدامهایی دارد که در نهایت ناراحت کننده است.در نتیجه حتی یک
نظام انضباطی بهسازی شده نیز می تواند به ایجاد حالت خصومتآمیز
بین کارکنان و سرپرستان دامن بزند ،به گونه ای که سرپرستان در پی
مچگیری از کارکنان مشکل آفرین باشند و کارکنان بکوشند شیوه های
فرار از اتهام را در پیش گیرند .رویکرد سنتی،گذشته از آنکه منفینگر
است ،به شدت بر قوانین و مقررات تکیه دارد .چون الزمه این رو یکرد
آن است که اقدامها برپایه تعریفهای قانونی انجام پذیرد.
ممکن است مدیریت بیش از حد الزم به رفتار کارکنان چشم بدوزد و
این به معنای اجرای واژههای قانون است ،نه روح قانون.
افزون بر نکات باال ،رویکرد سنتی به شدت انعطاف ناپذیر است.
نتیجه گیری
الزام وحدت رویه،مدیران را به یکسو نگری وا میدارد ،به گونه ای که
بادو تخلف مشابه یکسان برخورد کنند ،حتی اگر یکی از آنها در شرایط برای فعالیت تمامی گروههای سازمانی ،انضباط امری ضروری است.
و مقتضیات خاصی رخ داده باشد.
خواستههای اعضا باید کنترل شده و در جهت اهداف سازمانی سوق داده
شود .عالوه بر این حقوق افراد حفظ شده و محیط آرامی برای کار در
رویکرد نوین -انضباط بدون تنبیه
سازمان فراهم شود.
در رویکرد جدید سعی بر آن است که تا حد امکان مسائل بدون تنبیه کلمه انضباط اغلب بحث تنبیه را در ذهن به دنبال می آورد و آنچه که
تا کنون در عمل نشان داده شده،همینگونه بوده است .تنبیه و ترس از
حل شوند .در این شیوه مراحل زیر وجود دارد:
 )۱تذکر شفاهی  )۲تذکر کتبی  )۳یک روز مرخصی برای تصمیمگیری آن ،سبب پیروی شده است اما با فائق آمدن براین ترس فرد خاطی فقط
به خواسته فعلی خود فکر خواهد کرد ،نه پیامد کارش .آنچه در انضباط و
با حقوق  )۴اخراج
در گام نخست،مدیر با زیر دست دیدار می کند تا استانداردهای عملکرد رویکرد آن باید مد نظر قرار گیرد ،این است که این روند برای انسان به کار
یا رفتار را برای وی روشن کند و از او می خواهد که تصمیم به تغییر برده میشود .انسانی که فکر ،احساس و شعور دارد و باید آثار تنبیه رابر
بگیرد .در اینجا به هیچ گونه تنبیه و تهدیدی اشاره نمی شود،ولی این انسان مد نظر قرار داد.تنبیه یک حالت اجبار دارد و برای یک انسان
سعی می شود توجه فرد به مقررات و استانداردها جلب شود.در گام راههای موثرتری جز اجبار نیز وجود دارد .انسان را میتوان برانگیخت تا
بعدی،یادداشتی برای زیر دست می فرستد و گفتگوی پیشین و تعهدات مسئول کارش شود نه مجبور به کار و با ایجاد احساس مسئولیت در او
وی را گوشزد می کند،البته در صورتی که رفتار خطا تکرار شده باشد .به رشد و ارتقای او نیز کمک شود ،رشدی که با به کار بردن تنبیه هرگز
تفاوت بین اخطار در شیوه های سنتی و یاد آوری یا تذکر در روش نوین در حاصل نخواهد شد .از اینرو دستیابی به محیطی آرام برای کار ،رشد
مفهوم آنهاست .در اخطار ،شیوه تنبیه برای فرد روشن می شود (یعنی نحوه کارکنان ،انجام کارها به بهترین نحو و جلوگیری از بیانضباطی و هرج
عمل بعدی مدیران مشخص می شود) ،اما هدف از یادآوری روشن ساختن و مرج و مسئول دانستن خود کارمند برای حل مشکل ،با رویکرد نوین
محمد علی نیک هوش
نحوه بر طرف کردن رفتار مشکل آفرین است( .یعنی فرد بعد چه خواهد انضباطی یعنی انضباط مثبت محال نیست.
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نکته حساس در اخراج عبارت است از کسب اطمینان از رعایت مقررات
ناظر برآن و دردست داشتن دالیل کافی.عبارت «دالیل کافی» جای
تامل دارد چرا که ممکن است تعریف مشخصی برای آن در دست نباشد.
با این همه رهنمودهای زیر کمک می کند که کارفرما بتواند تا حدودی
بر کافی بودن دالیل خود اطمینان یابد:
 )۱آیا اخطارهای کافی مبنی بر پیامد رفتار کارمند یا کارگر اخراجی به
وی داده شده است؟
 )۲آیا مقررات موجود منطقی است و در راستای عملیات کارآمد قرار
دارد؟
 )۳آیا پیش از تصمیم به اخراج،تحقیقات منصفانه در زمینه تخلف فرد
انجام گرفته است؟
 )۴آیا تحقیقات،نقض مقررات و عمل خالف فرد را اثبات می کند؟
 )۵آیا در موارد مشابه (قبل یا بعد از مورد کنونی)به همین ترتیب و بدون
تبعیض تصمیم گیری شده است؟
 )۶آیا این مجازات با تخلف و همچنین با سابقه عملکرد مستخدم
همخوانی دارد

کرد) بدین ترتیب ،در انضباط بدون تنبیه ،تاکید بر مسئولیت زیردست
است و تصور مدیران بر آن است که او این مسئولیت را خواهد پذیرفت.
مدیران برای روزی که فرد خطاکار را برای تصمیم گیری به مرخصی
می فرستند به او حقوق پرداخت می کنند تا به وی نشان دهند که میل
دارند او همچنان در سازمان باقی بماند.در اینجا نیز تصور مثبت است:با
این مرخصی ،کارمند به تفکر میپردازد و تغییر می کند.هنگام بازگشت
به کار ،وی با مدیر خود دیدار می کند تا به او بگوید در سازمان خواهد
ماند یا آن را ترک خواهد کرد.اگر تصمیم بر تغییر کردن و ماندن باشد،
آنگاه مدیر و زیر دست میتوانند هدفهای ویژه را همراه با طرح عملی
آنها تدوین کنند.مرخصی برای تصمیم گیری بحث انگیزترین جنبه
انضباط بدون تنبیه است.مخالفان آن میپرسند که چگونه میتوان یک
فرد مشکل ساز را برانگیخت که با دریافت مرخصی با حقوق برای تخلفی
که مرتکب شده است ،خود را تغییر دهد.
اما پیروان این نظام بر این عقیده اند که این نگرانیها بیمورد است.
سازمانهایی که نظام نوین را به کار میگیرند میدانند که از نظر کارکنان
خوب ،این مرخصی همانند آخرین تیر ترکش است وکارکنان خطا کاری
که از این مرخصی استفاده می کنند ،آن را هر چیزی می پندارند جز
تعطیلی .انضباط بدون تنبیه مزایای دیگری نیز دارد .با این مرخصی،
فرد خطاکار احساس نمیکند که باید حیثیت خود را حفظ کند یا در
برابر مدیران به عمل متقابل دست بزند .همچنین میزان شکایتها را
در سازمانهایی که اتحادیه دارند کاهش می دهد .چگونه ممکن است
فردی که از مرخصی با حقوق برخوردار می شود ،شکایت کند؟
شاید عیب اصلی انضباط بدون تنبیه این است که گاهی به دشواری
میتوان اطمینان یافت که مدیران آن را بپذیرند وخود را بدان متعهد
بدانند.مدیران اگر حتی به نگرانیهای خود در مورد مرخصی با حقوق غلبه
کنند،ممکن است به دشواری بتوانند سبک تنبیهی خود را تغییر دهند.
خالصه عنصر اساسی تفاوت انضباط بدون تنبیه و شیوه سنتی همین
پیش فرض است که کارکنان مسئول رفتار خود هستند و هرگونه
بهبودی در انضباط بستگی به پذیرش این مسئولیت از سوی آنان دارد.
با این برداشت ،انضباط بدون تنبیه نوعی یاری رسانی به کارکنان است.
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همیشه این سوال مطرح است که چرا باید اتاق های تمیز  ،تمیز نگه
داشته شوند و چرا پایش و پیشگیری از آلودگی و ذرات و همچنین
تامین محیطی عاری از باکتری در این اتاق ها الزم است؟
اتاقهای تمیز برای پیشگیری از آلودگی محصوالت تولیدی در صنایع مختلف
ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرند .هزینههای باالیی برای طراحی و
ساخت اتاق های تمیز و همچنین حفظ شرایط محیطی آنها خرج میگردد.
اگر اتاق تمیز آلوده شود ،آلودگی میتواند وارد محصول تولیدی شود و در
صورت ورود به بازار ،جان انسان ها را تهدید خواهد کرد و در صورت تشخیص
و ممانعت از عرضه ،خسارت مالی فراوانی را به تولیدکننده وارد می کند .در
این مواقع مانیتورینگ و جمع آوری دادهها میتواند به عنوان عامل پیشگیرانه
در به حداقل رساندن این مشکالت کارساز باشد.
ق طبق استاندارد  ISO 14644اتاق تمیز ،اتاقی است که تراکم
به طور دقی 
عددي ذرات هوا در آن کنترل شده باشد و به نحوی ساخته شود که تعداد
ذرات معلق در فضا از حد مجاز بیشتر نشود (متناسب با نیازمندی آن فضا)
و پارامترهای مرتبط دیگر از جمله دما ،رطوبت و فشار نیز تحت کنترل قرار
گیرد .اتاق تمیز اصوال به محیطی گفته میشود که جهت تولید یا تحقیقات
علمی و صنعتی در آن فعالیتهایی صورت میگیرد و در این محیط مقدار
آالیندههای زیست محیطی بسیار پایینتر از حد معمول فضای یک محیط
بسته میباشد .آالیندههای معمول عبارتند از :گرد و غبار ،میکروبهای معلق
در فضا و بخار مایعات محیطی.

برای تولید فرآورده های داروئی استریل  ،معموال چهار کالس از مناطق
تمیز وجود دارند.
کالس  : Aمحلی می باشد که عملیات مواجه با خطرات باال می باشند ،برای
مثال :منطقه پرکنی ویال ها که در این مناطق ماده دارویی در مواجه با محیط
اطراف قرار می گیرد .
به طور معمول چنین شرایطی به وسیله سیستم جریان هوای موازی-المینار
فراهم می شود .سیستم های جریان هوا ی المینار باید تامین کننده سرعت
هوای یکنواختی در محدوده  0/36 – 0/54متر بر ثانیه در محل کار در مورد
اتاق های تمیز باشند.
حفظ و نگه داری چنین شرایطی باید بصورت مداوم پایش و کنترل شود.
درجه  :Bاین محیط زمینه در جه  Aبرای فعالیت های آسپتیک و پرکردن
می باشد.
درجه  Cو  : Dاین مناطق تمیز ،برای مراحلی که در ساخت فرآورده های
استریل کمتر حیاتی هستند،مورد استفاده قرار میگیرند.
پایش اتاق تمیز
بنا به تعریف موجود در استاندارد  ISO 14644پایش بصورت زیر تعریف
می شود :
جمع آوری مداوم اطالعات و داده ها بوسیله اندازه گیری یا مشاهده
پارامترهای بحرانی ،مطابق یک روش و نقشه تعریف شده جهت تهیه شواهد
از عملکرد و وضعیت یک اتاق تمیز یا یک منطقه تمیز.

پیآمد عجله؛ معموال کاهش کیفیت انجام امور است
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شماره /56دورجدید

جهت پايش اتاقهای تميز روشهای متفاوتی وجود دارد.
استفاده از دستگاه ذره شمار يا پارتيکل كانتر
استفاده از محيطهای كشت در نقاط مختلف اتاق
کنترل دما و رطوبت
دستگاه ذره شمار يا پارتيكل كانتر:
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در این روش از پلیتهای استاندارد برای این منظور استفاده میگردد .در این
پایش از انگشت ها و آرنج پرسنل حاضر در اتاق تمیز  ،به صورت شیفتی
نمونه برداری می شود.
استفاده از محيطهای كشت در پايش اتاق تميز
به روش : Air Sampling
در این روش با استفاده از پليتهاي استاندارد و با کمک دستگاه،Air sampler
دستگاهی است كه برای اندازه گيری تعداد ذرات موجود در حجم معينی تعداد میکروبهای موجود در حجم یک متر مکعب از هوا محاسبه میشود.
از هوا مورد استفاده قرار میگيرد.اين دستگاه حجم معينی از هوای مورد
آزمايش را بلعيده و پس از تجزيه آن ،ذرات در ابعاد مختلف را تفكيك و
شمارش میكند.
از این دستگاه برای پایش روزانه تعداد پارتیکل موجود در اتاق تمیز  ،در
کالس های  A ، B ، Cو  Dطبق استاندارد  ISO 14644استفاده میگردد.
استاندارد ISO 14644برای این روش به موارد زیر اشاره کرده است:
تعداد محل های نمونه برداری
حجم مورد نیاز برای هر نمونه
محدوده های مورد پذیرش
کنترل دما  ،رطوبت و فشار:
که هرکدام از این آیتمها طبق جدول زیر برای اتاق تمیز بسیارحیاتی میباشد با توجه به اهمیتی که رطوبت ،دما و فشار در اتاق های تمیز دارند نظارت و
پایش این موارد بطور دائم انجام می گیرد .زیرا این عوامل عالوه بر تاثیری که
بر روی راحتی و آسایش افراد دارد می تواند بر سالمت عملیات صورت گرفته
در اتاق های تمیز و محصول تولیدی تاثیر بسزایی را داشته باشد .تنظیم فشار
در تمیز نگه داشتن اتاق های تمیز امر بسیار مهمی به حساب می آید .این
مساله تا جایی اهمیت دارد که معموال الزم است که فشار مناطق اجرای
عملیات میزان باالتری را نسبت به فضای دیگر اتاق های تمیز داشته باشد.
بطور کلی پایش اتاق های تمیز باید بصورت روزانه و در هر شیفت کاری بر
اساس دستورالعمل های مربوطه انجام شده و نتایج آن ثبت و بررسی گردد
الزم به ذکر است  ،برای به دست آوردن هر گونه انحرافات فرکانس .پایش های مداوم اتاق های تمیز تاثیر بسزایی در حفظ سالمت محصول و
مجید روشن ضمیر
نمونهگیری ،تعیین مختصات دقیقی از تعداد موقعیت ها و بازه های تضمین کیفیت آن دارد.

فصلنامه داخلی آفاشیمی

اطالعات بدست آمده از پایش برای نمایش وضعیت کلین روم استفاده میشود
و میتوان از آن برای تعیین دوره تناوب تستهای مربوطه استفاده کرد.
پایش اتاق تمیز داروسازی طبق برخی استانداردها مانند  ISO 14644به
صورت مستند و تست هایی که از قبل تعیین شده هستند احراز می شود و به
بیانی  ،وضعیت کلین روم در داروسازی گزارش داده می شود .که با استفاده
از پایش اتاق تمیز در داروسازی این امکان وجود داشته تا تناوب های تست
های متفاوت در اتاق های تمیز تعیین گردد.
روشهای پايش اتاق تميز

نمونهگیری در هر نمونه و همچنین کمینه حجم هوا الزم است مشخص
شود و در هر نمونهگیری مدت زمان باید تعیین شده باشد.
استفاده از محيطهای كشت در پايش اتاق تميز به روش
پلیتگذاری یا : Settle plate
برای این آیتم میتوان از محيطهای كشت باكتريايی و قارچی استفاده
كرد .برای اين منظور  ،پليتهای حاوی محيطهای كشت را در نقاط تعیین
شده اتاق تميز قرار داده و درب آنها را به مدت چهار ساعت باز گذاشته
شده و سپس درب آنها را بسته و در آزمایشگاه میکروبی و تحت دمای
 32/5درجه سانتيگراد به مدت  72ساعت انكوبه میشود و از نظر ظهور و
رشد كلنی باكتريایی بررسی می شود .در مورد محيط كشت قارچی هم
از همين روش استفاده می شود ،اما آنها را در دمای  22/5و به مدت 7
روز نگهداری و سپس از نظر ظهور و رشد كلنی قارچی بررسی میشود.
از این روش در کالس های  A ، B ، Cو  Dاستفاده می شود.
استفاده از محيطهای كشت در پايش اتاق تميز به روش
تماسی : Contact plate

فصلنامه داخلی آفاشیمی
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تولید قرص به روش
گرانوالسیونمرطوب

گرانوالسیون یک قسمت از عملی است که در آن ذرات کوچک پودر با هم
جمع شوند تا به شکل گرانول تبدیل گردند برای بدست آوردن چسبندگی
بین پودرها باید در فرموالسیون مواد چسباننده یا گرانول کننده وجود داشته
باشد این یک تجربه عمومی است که از محلول گرانوالسیون استفاده کنیم
که موثر تر از همان مقدار ماده چسباننده به صورت خشک می باشد.
مخلوط کردن پودر در تماس با خواص چسبندگی،چسباننده باعث می شود
که شکل گرانول ها در موقعی که دستگاه پرس مورد استفاده قرار می گیرد
در حالت مناسبی باشد و شکل قرص ها و فرم آن ها حالت مطلوبی باشد.

دستگاه از هم جدا گردند
 .4گرانول ها باید دارای خاصیت بازکنندگی و روان کنندگی مناسبی داشته
باشند تا اصطکاک کمی با دیواره قالب ها داشته باشند
.5گرانولها باید به اندازه کافی گرانولهای Fineداشته باشند تا فضای بین
گرانولهای درشت را پرنمایند تا خصوصیات پرسپذیری مناسبی ایجاد شود
 .6یک گرانوالسیون قرص باید خصوصیات فیزیکی نیرومند و با توانی را
به اندازه کافی داشته باشد تا قرص های محکم و سختی در هنگام فرآیند
تراکم ایجاد گردد

تولید قرص ها به وسیله روش گرانوالسیون مرطوب
دالیل گرانوالسیون
دالیل متعددی برای تبدیل پودرها و مخلوطها به گرانول وجود دارند که روش گرا نو السیون مرطوب یک فرایند برای افزایش اندازه پودرهای Fine
می باشند که به وسیله چسبیدن پودرها به هم و تبدیل به ذرات بزرگتر و
شامل:
محکمتر که از نظر ساختمانی گرانول نامیده می شوند می باشد و از مواد
 .1برای باال بردن خاصیت ریزش پودر مخلوط شده
 .2جهت جلوگیری از جداسازی اجزای پودر در خالل تولید قرص یا مایع غیررسمی گرانول کننده آب ،اتانول یا ایزوپروپانول ( یا مخلوطی از
آنها) استفاده می شود مایع گرانول کننده می تواند به تنهایی یا با یک
انبارداری
حالل شامل یک ماده چسباننده یا یک عامل گرانول کننده همراه باشد.
 .3در جهت کاهش غبار ایجاد شده در هنگام تولید
 .4در جهت کاهش  Cross Contaminationبه ویژه در ارتباط با پودرهای انتخاب ماده گرانول کننده بستگی زیادی به خواص ماده گرانول شونده دارد
سمی
مخلوط کردن پودر در اتصال با خواص چسباننده پودر باعث ایجاد گرانول
 .5در جهت پیشرفت و بهبود خاصیت تراکم پذیری
میگردد .کارایی و خواص محصول نهایی به طور زیادی بستگی به این مساله
 .6در جهت بهبود ظاهر محصول پایانی
دارد که پارتیکل های پودر به یکدیگر اثر بگذارند تا گرانولها شکل دهند
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خصوصیات مطلوب گرانول ها
برای تولید موفقیت آمیز قرصها گرانولها باید دارای خصوصیات ذیل باشند:
 .1همه اجزای فرموالسیون باید بصورت یکنواختی درگرانولهـا توزیع
شده باشند
 .2در یک گرانوالسیون مطلوب شکل گرانول ها باید در حد امکان کره ای
و گرد باشند تا ریزش ایجاد شده در تولید قرص ها مناسب باشند و تضمین
کننده ثبات وزنی در قرص ها باشند
 .3گرانول ها با سایزها یا جرم حجمی های مختلف نباید بر اثر لرزش

مکانیسم شکل دادن گرانولها در گرانوالسیون مرطوب
 4مرحله اصلی در مکانیسم تولید گرانول ها در این روش وجود دارد:
 .1مرطوب کردن :فاز اول مرحله مهمی در گرانوالسیون می باشد رطوبت
اولیه برای تولید هسته گرانولها را ایجاد مینماید و گرانول هایی به وسیله
مایع گرانول کننده به شکل هستهای ایجاد میکند این مرحله از سرعت
اسپری مایع یا توزیع مایع تاثیر میپذیردCoale Scence Orball groath .
 .2در مرحله رشد گرانول ها به هم آمیختن ،پارتیکل های مرطوب اولیه
با هم آمیخته و مخلوط مـیشوند و گرانولهایی از مجموع چند پارتیکل

زمان و زمین به سرعت در حال حرکتند ،در میان این همه حرکت؛ عجله کار شیطان است!

صنعت دارو
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 :Attrition Or Breakage .4در این مرحله گرانول های شکل گرفته به
تکه هایی شکسته میشوند که این تکه ها به گرانول های دیگر چسبیده
میشوند و یک الیه روی سایر گرانولها ایجاد میکنند مکانسیم های
باال در همه مراحل گرانوالسیون مرطوب میتوانند اتفاق یابد با این حال مرحله  : 4خشک کردن گرانول های مرطوب
مکانیسمهای حاکم به تولید گرانول ها به نوع تجهیزات و دستگاه های مورد گرانول های مرطوب الک شده در یک آون در دمـای کنترل شده و کمتر از
 ۵۵درجه سانتیگراد خشک می گردند تا یک مقدار مشخص وزنی به دست
استفاده وابسته میباشد.
آید دمای خشک کردن و تناوب مراحل آن به طبیعت ماده موثره و اندازه
روشگرانوالسیونمرطوببرایتولیدقرصشاملمراحلزیرمیباشد :رطوبتی که برای تولید موفقیت آمیز قرص الزم است بستگی دارد سینی
ها یا قفسه های مخصوص خشک کردن FBD،برای رسیدن به این هدف
مرحله  : 1توزین و اختالط اجزای فرموالسیون(به استثنای لوبریکانت) استفاده میشود.
این مرحله مستلزم توزین کردن .الک کردن و مقدمه ای است برای خرد کردن
مواد در مخلوط کن می باشد این اجزا و مواد به وسیله مخلوط کن مخلوط مرحله Sizing The granulation by dry Screening :5
می شوند تا یک پودر یکنواخت به دست آید کارایی مخلوط کردن پودرها گرانول های خشک از یک الک ریزتر نسبت به الکی که برای تهیه گرانول
وابستگی زیادی به اندازه و سایز پودر ها و شباهت میانگین آنها بهم دارد های مرطوب استفاده شده بود عبور داده میشوند اندازه گرانول های نهایی
تعداد زیادی از رقیق کننده ها و پرکننده ها در تجارت وجود دارد اما به سایز پانچ های به کار برده شده بستگی دارد معموال بین  ۱۴تا  ۲۰برای
آنهایی که در گرانوالسیون مرطوب استفاده میشوند شامل الکتوز ،منظور استفاده می گردد.
میکروکریستالین سلولز ،نشاسته ،مانیتول ،فروکتور ،سوربیتول و فسفات
کلسیم می باشند الکتوز به علت قیمت پایین و مناسب بیشترین ماده ای مرحله Lubrication of granules : ۶
است که استفاده می گردد و حاللیت و سازگاری با بیشتر مواد و داروها گرانول های خشک شده و سرند شده به گرانول های نرم و درشت به وسیله
و مواد کمکی و میکرو کریستالین سلولز را دارد پرس پذیری آسان و الک با مش  ۲۵۰جداسازی میشوند و مقدار مناسب ماده سردهنده از
سازگاری با بیشتر فرموالسیونها و اجزای آن راحتی تامین آن از مزایای مش  20عبور داده میشود قبل از اینکه گرانول های های درشت با هم
ترکیب گردند ماده سردهنده باگرانول های نرم مخلوط می شود مقدار ماده
این ماده میباشد.
رقیق کننده ها معموالً بر اساس تجارت سازنده ها و قیمت و سازگاری سردهنده از یک فرمول تا فرمول دیگر متفاوت خواهد بود اما معموال دامنه
آنها با داروها و دیگرمواد انتخاب میگردند باز کننده هایی که در آن بین %0.1تا  %5وزنی گرانولها میباشد مثالهایی از مواد سردهنده که
گرانوالسیون مرطوب استفاده میگردند شامل کراسکارملوز ،سدیم در گرانوالسیون مرطوب استفاده میشوند :شامل منیزیم استئارات ،کلسیم
استارچ گالیکوالت ،سدیم کربوکسی متیل سلولز ،پلی وینیل پیرولیدون ،استئارات ،استئاتیک اسید ،واکس ،روغنهای گیاهی هیدروژنه ،تالک،
کراس پوویدون،نشاسته ذرت و سیب زمینی می باشند و دیگر موادی که نشاستهمیباشند.
اثر چسباننده ها و نیروهای متراکم کننده را خنثی می کنند در شکل مواد بازکننده ممکن است در این مرحله و یا در داخل گرانول اضافه گردند
و یا امکان دارد در هر دو مرحله اضافه گردند.
دادن قرصها استفاده می گردند.
کراس کارملوز  %2و سدیم استارچ گالیکوالت  %5بعلت عملکرد سریع
مرحله Compression of granules into tablets :7
جذب آب اغلب استفاده می گردند.
گرانول های مخلوط شده در دستگاه های پرس روتاری یا تک سنبه بوسیله
مرحله Preparing Damp Mass :2
قالب و پانچ مناسب تبدیل به قرص میگردند.
در این مرحله چسباننده با پودر مخلوط می گردد تا جرم چسباننده ای ایجاد قرص های متراکم شده در صورت نیاز جهت پوشاندن و زمان آزادسازی مواد
نماید که توانایی تبدیل به گرانول ها را داشته باشد مقدار ماده چسباننده ای دارویی روکش میگردند.
که استفاده میشود یکی از مهارت های اپراتور می باشد با این وجود پودر
نتیجهگیری
مخلوط شده به ماده چسباننده باید موقعی که در دست متراکم می شود
تولید قرص به روش گرانوالسیون مرطوب با چندین عملکرد ارتباط
فشرده شود.
استفاده از چسباننده ناکافی چسبندگی کمی در پودر ایجاد مینماید و باعث دارد برای تولید قرص ها با خواص خوب فهم درست از پروسههای
تولید قرص های کپ کرده و نرم میگردد و استفاده از ماده چسباننده زیاد تولید ضروری می باشد در شرکت داروسازی آفاشیمی برای تولید
هم باعث می شود قرص های تولید شده سفت باشند و خاصیت باز شوندگی محصوالت جدید به زودی از روشهای گرانوالسیون مرطوب برای
تهیه قرصهای جدید استفاده خواهد شد
آنها کاهش یابد از جمله عوامل گرانول کننده مایع پوویدون ،مایع آبی مثل
تهیه کننده:دکتر اشکان خرمی
مالس ،متیل سلولز ،کربوکسی متیل سلولز ،محلول گلوکز و میکروکریستالین
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 :Consolidation .3گرانول ها در اندازه شان افزایش پیدا میکنند آنها
توسط نیروی متراکم کننده استحکام پیدا میکنند استحکام وابستگی
زیادی به نیروهای وارده بر اساس بر هم زدن توسط دستگاه گرانوالسیون و
مقاومت گرانول ها به تغییر شکل دارد این مرحله از شکل دادن گرانول ها
تأثیر زیادی روی ویژگیهای گرانول ها مثل سختی حاللیت و استحکام دارد.
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و ذره را تشکیل می دهند

سلولز میباشند چسباننده های خشک و غیر محلول در آب ممکن است برای
داروهایی که با محلول های آبی ناسازگاری دارند استفاده گردند مواد رنگی
و طعم دهنده ممکن است به مواد چسباننده اضافه گردند تا گرانول های با
ترکیب اضافی تهیه شود.
مرحله Wet Screening :3
پودر مرطوب مخلوط شده توسط مش  6تا  12الک می گردد تا گرانول های
مرطوب تهیه گردد این عملیات ممکن است با دست یا بوسیله یک دستگاه
که گرانول تهیه میکند صورت گیرد که پودر را از صفحات مشبک دستگاه
عبور میدهد گرانول های تهیه شده روی سینی ها پخش می گردند بوسیله
اون خشک می گردند.
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در فصل هاي گرم سال تامين سرمايش هر مجتمع مسكوني ،تجاري ،صنعتي ،دما باال و ديگري مولد حرارتي دما پايين مي باشد كه اين امر باعث كاهش
داروسازی و خدماتي از نيازهاي ضروري است و دستگاههاي گوناگوني جهت اين بسيار چشمگير مقدار مصرف سوخت شده و ضريب عملكرد ( )copدستگاه
امرساختهشدهوبكارميرونديكيازايننمونهتجهيزات،چيلرميباشدكهكاربرد را تا دو برابر افزايش مي دهد.مهمترين شرط براي بكارگيري چيلر جذبي با
فراواني دارد و به طور كلي به دو دسته تراكمي و جذبي تقسيم بندي مي شوند .تغذيه بخار وجود تاسيسات تامين كننده بخار با فشار حداقل يك اتمسفر
چيلرهايجذبي:
مي باشد .بنابراين بدليل هزينه زياد تجهيزات توليد و انتقال بخار ،استفاده از
در اين نوع خنك كننده ،به جاي كمپرسور از جذب كننده( )Absorberو اين نوع چيلر در پروژه هايي كه جهت مصارف ديگري نياز به بخار حداقل
مولد حرارتي ( )Generatorاستفاده مي گردد .يكي از پركاربردترين خنك يك اتمسفر دارند مانند پروژه هاي صنعتي و بيمارستاني توصيه مي شود.
كننده هاي اين نوع،سيستم ليتيوم برمايد است .در اين سيستم ،بخار آب در در چيلرهاي جذبي شعله مستقيم حرارت حاصل از احتراق سوخت بطور
جذب كننده توسط ليتيوم برمايد غليظ جذب شده و آب در مولد حرارتي مستقيم باعث گرم شدن و تغليظ محلول ليتيوم برمايد شده و ديگرنيازي به
بر اثر حرارت تبخير مي شود.اين بخار آب ،در كندانسور كه فشار آن حدود ايجاد تاسيسات بخار يا آب داغ نمي باشد كه باعث كاهش زيادي در سرمايه
 0/1اتمسفر است ،به آب مايع تبديل شده و سپس در خنك كننده كه فشار گذاري اوليه مي شود.همچنين بدليل كم شدن تجهيزات ،هزينه تعميرات و
آن حدود  0/01اتمسفر است ،دوباره به بخار تبديل مي گردد وآب گرماي نگهداري كاهش خواهد يافت .از ديگر قابليت هاي چيلر شعله مستقيم توليد
نهان خود را براي تبخير ،از محيط خنك كننده و يا كوئل آب مي گيرد .بخار آب گرم مي باشد ولي بدليل پايين بودن دماي آب گرم خروجي كه حداكثر
آب ايجاد شده در خنك كننده به جذب كننده هدايت شده و جذب ليتيوم دماي آن 60سانتي گراد مي باشد و استهالك دستگاه ،در بيشتر مواقع از
برمايد غليذ مي شود و دوباره به مولد حرارتي مي رود  .اين چرخه تكرار اين امكان استفاده نمي گردد.
مي شود.بدليل مصرف باالي برق توسط چيلرهاي تراكمي امروزه چيلرهاي مهمترينمزايايچيلرهايجذبينسبتبهچيلرهايتراکميعبارتنداز:
جذبي از استقبال خوبي برخوردار شده اند.در اين نوع چيلر بجاي انرژي الف  -صرفه جويي در مصرف انرژي الکتريکي :همانطور که گفته شد
الكتريكي از انرژي حرارتي كه از سوختن سوخت فسيلي ايجاد مي شود براي چيلرهاي جذبي از گاز طبيعي  ،گازوئيل يا گرماي تلف شده به عنوان منبع
توليد سرما استفاده مي گردد و داراي قطعات متحرك كمتري نسبت به انواع اصلي انرژي استفاده مي کنند و مصرف برق آنها بسيار ناچيز است .به ميزان
كمپرسوري هستند و ميزان خرابي و هزينه هاي مربوط به تعميرات آنها مصرف برق  ،مقايسه و تحليل هاي کمي در فصول بعدي اشاره خواهد شد.
كمتر از نوع چيلر تراكمي است.چيلرهاي جذبي به دو گروه تك اثره ( Singleب  -صرفه جويي در هزينه خدمات برق :هزينه نصب سيستم شبکه
 )effectو دو اثره ( )Double effectطبقه بندي مي شوند.چيلرهاي تك الکتريکي در پروژه ها بر اساس حداکثر توان برداشت قابل تعيين است .يک
اثره با تغذيه بخار ،تك اثره با تغذيه آب داغ ( دماي باالي  )100 Cو تك چيلر جذبي به دليل اينکه برق کمتري مصرف مي کند  ،هزينه خدمات را نيز
اثره با تغذيه آب گرم ( دماي زير  )C100تقسيم مي شوند كه سيكل كاري کاهش مي دهد .در اکثر ساختمان ها نصب چيلرهاي جذبي موجب آزاد شدن
آنها مشابه بوده و همگي داراي حداقل يك مولد حرارتي مي باشند.چيلرهاي توان الکتريکي براي مصارف ديگر مي شود.
دو اثره به دو دسته دو اثره با تغذيه بخار و دو اثره با شعله مستقيم طبقه ج  -صرفه جويي در هزينه تجهيزات برق اضطراري  :در ساختمانهايي مانند
بندي مي شوند .اين چيلرها ،نسل جديد چيلرهاي جذبي تك اثره است .مراکز درماني و اتاق های تمیز و يا سالن هاي کامپيوتر که وجود سيستمهاي برق
در چيلرهاي جذبي دواثره برخالف چيلرهاي جذبي تك اثره كه يك مولد اضطراري براي پشتيباني تجهيزات خنک کننده ضروري است  ،استفاده از چيلر
حرارتي وجود دارد داراي دو مولد حرارتي مي باشد كه يكي مولد حرارتي هاي جذبي موجب صرفه جويي قابل توجهي پشتيباني تجهيزات خنککننده

صبر یک صفت انسانی است ،زیرا حاصل تعقل و تفکر است ،نه غریضه!

صنعت دارو
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ضروري است ،استفاده از چيلرهاي جذبي موجب صرفه جويي قابل توجهي بشن اين عمل انتقال حرارت را بهتر میکنه و حداکثر استفاده از مبرد
در هزينه اين تجهيزات خواهد شد.
میشه .مبرد وارد شده به اواپراتور  ،آب سرد برگشتي از دستگاه هاي
د  -صرفه جويي در هزينه اوليه مورد نياز براي ديگ ها:
هوارسان است که حدودا  10تا  15درجه سرد میشه و خارج مي شود.
برخي از چيلرهاي جذبي را مي توان در زمستان ها به عنوان هيتر مورد در مقايسه با چيلرهاي تراکمي بسيار کمتر است.
استفاده قرار داد و آب گرم الزم براي سيستم هاي گرمايشي را با دما تأمين
نمود .در صورت استفاده از اين چيلرها نه تنها هزينه خريد ديگ کاهش
چیلر های جذبی لیتیم بروماید
مي يابد بلکه صرفه جويي قابل مالحظه اي در فضا نيز بدست خواهد آمد.
چیلر های جذبیاکاجزاي اصلي دستگاه چيلر
ه  -بهبود راندمان ديگ ها در تابستان  :مجموعه هايي مانند شرکت های
ژنراتور
كندانسور
داروسازی و بيمارستان ها که در تمام طول سال براي سيستمهاي استريل
ابزوربر
کننده  ،اتوکالوها و ساير تجهيزات به بخار احتياج دارند مجهز به ديگ هاي
اوپراتور
بخار بزرگي هستند که عمدتاً در طول تابستان با بار کمي کار مي کنند.
مبدل حرارتي
نصب چيلرهاي جذبي بخار در چنين مواردي موجب افزايش بار و مصرف
پمپ محلول
بخار در تابستان ها شده و در نتيجه کارکرد ديگ ها و راندمان آنها بهبود
پمپ مبرد
قابل توجهي خواهد يافت.
سيستم وكيوم
و  -بازگشت سرمايه گذاري اوليه :چيلرهاي جذبي به دليل نياز کمتر به برق
مانومتر  Uشكل جيوه اي
در مقايسه با چيلرهاي تراکمي ،هزينه هاي کارکردي را کاهش ميدهند.
سيستم آنتي كريستال
اگر اختالف قيمت يک چيلر جذبي و يک چيلر تراکمي هم ظرفيت را به
تابلوي برق و سيستم كنترل
عنوان ميزان سرمايه گذاري و صرفه جويي ساالنه از محل کاهش يافتن
هزينه هاي انرژي را به عنوان بازگشت سرمايه در نظر بگيريم  ،مي توان با
سيكل ترموديناميكي چيلر دو اثره
قاطعيت گفت که بازگشت سرمايه گذاري صرف شده براي نصب چيلرهاي
سيكل چيلر دو اثره
جذبي با شرايط بسيار خوبي صورت خواهد گرفت.
ز  -کاسته شدن صدا و ارتعاشات  :ارتعاش و صداي ناشي از کارکرد
اصطالحات فني رايج در چيلر جذبي
چيلرهاي جذبي به مراتب کمتر از چيلرهاي تراکمي است .منبع اصلي توليد
کننده صدا و ارتعاش در چيلرهاي تراکمي ،کمپرسور است .چيلرهاي جذبي ژنراتور
فاقد کمپرسور بوده و تنها منبع مولد صدا وارتعاش در آنها پمپهاي کوچکي ژنراتور معموالً در محفظه بااليي چيلرهاي جذبي قرار داشته و وظيفه
هستند که براي به گردش درآوردن مبرد و محلول ليتيم برمايد کاربرد دارند .تغليظ محلول ليتيوم برومايد رقيق و جدا سازي آب مبرد را بر عهده دارد.
جذب کننده
ميزان صدا و ارتعاش اين پمپهاي کوچک قابل صرف نظرکردن است.
ً
جذب کننده معموال در پوسته پاييني چيلرهاي جذبي قرار داشته و وظيفه
ح  -حذف مخاطرات زيست محيطي ناشي از مبردهاي مضر:
چيلرهاي جذبي بر خالف چيلرهاي تراکمي از هيچ گونه ماده  CFCيا جذب بخار مبرد توليد شده در محفظه اواپراتور را بر عهده دارد.
 HCFCکه موجب تخريب اليه ازن مي شوند  ،استفاده نمي کنند .لذا اواپراتور
براي محيط زيست خطري ايجاد نمي نمايند .چيلرهاي جذبي غالباً از آب اواپراتور معموالً در پوسته پايين چيلرهاي جذبي قرار مي گيرد .مايع مبرد
به عنوان مبرد استفاده مي کنند .يک چيلر جديد در هر شرايطي ،يک در اواپراتور به لحاظ فشار پايين محفظه (خأل نسبي) تبخير شده و باعث
سرمايه گذاري بيست و چند ساله است .تغييرات دائمي قوانين و مقررات کاهش درجه حرارت آب سرد تهويه درون لوله هاي اواپراتور مي گردد.
استفاده از مبردها موجب مي شود تا استفاده از مبردي طبيعي مانند آب کندانسور
کندانسور معموالً در پوسته هاي بااليي چيلرهاي جذبي واقع شده است و
در چيلرهاي جذبي گزينه اي بسيار قابل توجه به شمار آيد.
ط -کاستن از ميزان توليد گازهاي گلخانه اي و آالينده ها :
وظيفه تقطير مبرد تبخير شده توسط ژنراتور را بر عهده دارد .بخار مبرد
ميزان توليد گازهاي گلخانه اي (مانند دي اکسيد کربن) که تأثير قابل در برخورد با لوله هاي حاصل از آب برج  ،تقطير شده و به تشتک اواپراتور
توجهي در گرم شدن کره زمين دارند و آالينده ها (مانند اکسيدهاي سرريز مي شود.
گوگرد  ،اکسيدهاي نيتروژن و ذرات معلق) توسط چيلرهاي جذبي کال محلول جاذب
اين سيستم های جذبی در دو فشار کار مي کنند  -1.ژنراتور و کندانسور اين محلول در سيکل هاي پروژه حاضر محلول ليتيوم برومايد و آب است.
مايع مبرد
در فشار باال و  -2جذب کننده و اواپراتور در فشار پايين مي باشند.
مايع مبرد در چيلرهاي جذبي پروژه حاضر آب خالص (آب مقطر) مي
آب در چهار مسير اصلي حرکت میکنه
اول مسير کندانسور به اواپراتور که آب درحالت مايع دارد
باشد که به جهت فشار پايين محفظه اواپراتور در اثر تبخير خاصيت خنک
دوم مسير اواپراتور به جذب کننده که آب درحالت بخار دارد
کنندگي خواهد داشت.
کريستاليزهشدن
سوم مسير ژنراتور به کندانسور که آب درحالت بخار دارد
و اخر در مسير جذب کننده به ژنراتور و برگشت از آن که آب به صورت محلول ليتيوم برومايد در غلظت معمولي به صورت مايع است  ،ولي
محلول با ليتيوم برومايد است.
چنانچه تغليظ اوليه بيش از حد ادامه يابد حجم بلورهاي ريزي که در آن
درچیلرهای جذبي همیشه يک پمپ  ،مايع مبرد جمع شده در کف تشکيل مي شوند  ،بزرگتر شده و ممکن است باعث مسدود شدن کامل
اواپراتور را گردش مي دهد .در اینجا مبرد( آب) به نازل های باالي لوله مسير عبور محلول شود .به اين پديده کريستاليزه شدن گويند.
هاي اواپراتور مي رود .نازل هاا کمک مي کنند که سطوح خارجي لوله ها
مهندس رضا زارع
در همه حال خيس باشد .نازلها اب رو اسپری میکنن تا زود تر هم بخار
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خواندنی ها

دوچرخــههایالکتریکی
در دو شمارهی قبلی مجله تحت مطلبی با
عنوان راه حلی شخصی عملی برای مدیریت
مصرف بنزین و هوای آلوده به بررسی مزایا و
معایب موتورسیکلتهای برقی پرداختیم .چند
مورد از برتری موتورسیکلتهای برقی نسبت به
موتورسیکلتهای بنزینی را برشمردیم و همچنین
به مواردی از کاستیهای آنها نیز اشاره کردیم .در
این شماره قصد دارم با شما راجع به دوچرخههای
برقی و مزایای استفاده از آن در زندگی روزمره
در شهری مانند تهران صحبت کنم .از آنجاییکه
سالهاست شخصا از دوچرخه به عنوان وسیلهای
جهت رفت و آمد (و نه تنها به عنوان وسیلهای
تفریحی) استفاده میکنم و اخیرا نیز مدت کوتاهی
است شروع به استفاده از دوچرخهی الکتریکی
جهت رفتوآمد کردهام ،بخش اعظم این مقاله
تجربههای شخصی من در زمینهی استفاده از این
دو وسیل ه خواهد بود.
علی رغم اینکه سعی خواهم نمود صحت علمی
و فنی مطالب حفظ شود ،پر واضح است که
جایجای مقاله پر از تجربیات و ترجیحات شخصی
خواهد بود .برای مثال من معتقدم دوچرخهی
الکتریکی با وجود برخی مشکالت ،همچنان به
دالیل فنی و اجتماعی از موتورسیکلت الکتریکی
وسیلهی بهتری هست.
البته در ادام ه دالیلم برای این استدالل را ارائه
خواهم کرد ،تا مخاطب بتواند بر اساس شواهد و
مستندات انتخاب مناسبتری برای خود برگزیند.
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اما چرا دوچرخهی الکتریکی؟
اولین سوالی که در ذهن خوانندگان این مطلب ،یا
کسانی که با دوچرخهی الکتریکی برخورد میکنند
در ذهن شکل میگیرد ،این سوال است  :اگر قرار
است رکاب بزنم چرا دوچرخهی معمولی (غیر
الکتریکی) نخرم؟ و اگر قرار است رکاب نزنم چرا
موتورسیکلتالکتریکینخرم؟
سوال کامال به جایی است ،اما نکته جالب اینجاست
که پاسخ شما در خود سوال داده شده است .هدف
از خرید دوچرخهی الکتریکی این است که گاهی
به قصد تفریح و ورزش رکاب بزنیم وگاهی به قصد
رسیدن سریعتر به مقصد مانند موتورسیکلت گاز
بدهیم .یکی از بزرگترین معضالت شهر تهران برای
دوچرخ سواری ( البته بعد از آلودگی هوا !!!) وجود
سراشیبی و به تبع آن سرباالییهای بسیار زیاد
است.
واقعیت این است که در صورت نداشتن آمادگی
و تمرین کافی ،استفاده از دوچرخه برای مسافت
و زمان طوالنی در تهران تقریبا غیر ممکن است.

قسمت اول

به ویژه در فصل گرم سال ،تعرق زیاد ،عالوه بر
خستگی ،عمال حضور در محلهای عمومی و یا
محل کار را غیر ممکن میسازد.
پس چه میتوان کرد که عالوه بر داشتن سبک
زندگی سالم و استفاده از دوچرخه جهت رفتوآمد،
بدون تعرق و خستگی زیاد در محل کار حاضر شد؟
جواب استفاده از دوچرخهی برقی است.
دوچرخهی برقی یا به اختصار  e-bikeچیست؟
طبق تعریفی ساده ،دوچرخهای معمولی که
یک موتور الکتریکیو یک باتری جهت تامین
انرژی موتور ،بر روی آن نصب شده است .امروزه
صدها مدل دوچرخهی برقی وجود دارند .از
دوچرخههایی شامل یک موتور کوچک جهت
تسهیل رکاب زدن ،تا  e-bikeهایی که کامال
مانند یک موتورسیکلت الکتریکی قابلیت حمل
و نقل و رسیدن تا سرعت باالی  50کیلومتر بر
ساعت را دارند.
طی این شماره و شماره آیندهی مقاله به بررسی
انواع موتورهای موجود در بازار و محل قرارگیری
آن خواهیم پرداخت.
جهت تامین انرژی موتور  E-Bikeها از باتری
شارژی استفاده میشود.
عــــلی رغم اینـکه امـروز سیستمهایی مـــانند
 Regenerative brakeجهت شارژ باتری
دوچرخه هنگام ترمز گرفتن یا رکاب زدن توسعه
یافته ،همچنان استفاده از برق شهر و شارژر
مخصوص رایجترین و سریعترین روش شارژ
باتریهای  e -bikeهاست .باتریهای پاشنهی
آشیل دوچرخهها و متورسیکلتهای الکتریکی
هستند.
به شما خواهیم گفت چرا.
سوال رایج دیگری که برای مخاطبان پیش میآید
این است که باالخره باید رکاب بزنیم ،گاز بدهیم یا

هردو؟ جواب تقریباً درست این است :هر سه.
به طور خالصه:
 -1هنگام استفاده ازیک  ، e-bikeمیتوانید مانند
یک دوچرخهی معمولی رکاب بزنید .ولی در نظر
داشته باشید که به علت سنگینتر بودن وزن
آن و همچنین درگیری موتور و در بعضی موارد
گیربکس ،به طور کلی رکاب زدن با یه دوچرخهی
الکتریکی بسیار انرژیبرتر از رکاب زدن با یک
دوچرخهی معمولی است.
 -2در صورت تمایل میتوانید مانند یک
موتورسیکلت با چرخاندن دستهگاز یا فشار دادن
شستی گاز که جای دستهی معمولی دوچرخه
روی فرمان نصب میشود ،دوچرخه را بدون صرف
هیچ گونه انرژی به حرکت درآورید.
 -3و نهایتن با استفاده از سیستمهای ملقب به
 pedal assistهمزمان عالوه بر رکاب زدن از نیروی
محرکهی ایجاد شده توسط موتور نیز بهره ببرید.
امروزه سیستمهای رکابکمک بسیار پیشرفته
شدهاند .به طوری که به نحو منعطفی قابل تنظیم
هستند .مثلن میتوانید طوری آنها را تنظیم کنید
که  50درصد انرژی رانش از رکابزدن شما و 50
درصد از موتور تامین شود و یا  10درصد رکاب
شما 90 ،درصد موتور و همینطوری ادامه دهید تا
جایی که  90درصد رکاب زدن شما و  10درصد
موتور الکتریکی انرژی الزم برای رانش دوچرخه را
فراهم آورند .درشمارهی بعدی راجع به انواع موتور،
باتری دوچرخه الکتریکی ،هزینههای مربوطه و
مزایا و معایب هر کدام صحبت خواهیم کرد .در
پایان مقالهی بعدی به یک سری سواالت رایج دیگر
که ممکن است ذهن مخاطب را قبل از خرید یک
دوچرخهی برقی مشغول کند خواهیم پرداخت.
ادامه دارد...
مهندس افشین میرزایی

از دوستی و پیوند با آن که صبوری ندارد ،پرهیز نما ،زیرا سرانجام عجله وی برایت دردسرساز خواهد شد.

گردشگری
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یکی از جزیرههای زیبا در هرمزگان که
مجموعه ای از زیبایی های منحصر به فرد را
در خود جای داده است جزیره زیبای قشم
است .غار نمکی جزیره قشم را میتوان یکی
از جاذبه های بی همتای این جزیره دانست.
این غار به طول بیش از  6400متر دومین غار
طوالنی جهان بشمار می آید.

قابل مشاهده است .در بعضی مواقع آب نمک موجود
در غار همانند آینه تصاویر را منعکس میکند و این
خود باعث به وجود آمدن منظرهای زیبا و بینظیر
در این منطقه میگردد.
بستر اصلی این چشمه ،رنگی سرخ دارد و میتوان
رسوبات را در آن مشاهده کرد .رسوباتی که در این
منطقه به وجود آمده اند نیز حاوی ترکیبات اکسید
آهن و ب ه خصوص هماتیت هستند.

که نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند.
در کف این غار جریان هایی از آب نمک قابل
مشاهده است که منظرهی فوق العادهای را پدید
آورده است .رطوبت هوای جزیره و نفوذ آب در
غارها سبب چکیده شدن آب نمک اشباع شده
بر بدنه قندیلها میشود و باعث به وجود آوردن
پیوسته این قندیل ها می شود .این جریان آب
در دل کوه نمکدان به طور یک جریان دائمی
غار نمکدان در فاصلهی  ۲کیلومتری از ساحل قرار زیرزمینی است و راه را به خارج از این غارمیگشاید .نمکهایی که از این غار نمکدان استخراج میشوند
خاصیت دارویی دارند و از آنها بهعنوان نمکی برای علم
گرفته است .داخل این غار به ویژه در اعماق آن،
طب استفاده میشود .ترکیباتی که نمکهای درون
برای مشاهده استاالکتیتهای بلورین نمک ،نیاز به
این غار دارند از منیزیم تشکیل شده اند .با توجه به
چراغ قوه پرنور است ،زیرا نور کافی وجود ندارد.
تحقیقاتوبررسیهاییکهتوسطزمینشناسانانجام
سقف غار نمک از قندیل های مرمرین و بلورین که
شده نیز متوجه شدند که این غار یکی از طوالنیترین
در اشکال مختلف هستند پوشانده شده است
غارهای نمک جهان است .باهم بهتماشای تصاویری
شیرین مقیمی
از این غار مینشینیم.
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مقدرات ،صبر در بالیا و سختیها و دعا در درگاه خدا.
سه خصلت موجب خیر دنیا و آخرت است :خشنودى به ّ
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در مقال این غار یک حوضچه ای طبیعی به رنگ
سفید وجود دارد که آبی که از دل این غار بیرون
می آید درون آن جمع می گردد و به صورت یک
چشمه نمک در دامنه کوه جلوه گری میکند.
این چشمه در تمام طول سال جریان دارد و در
بخش های داخلی این غار نمکدان نیز جریان آب
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غار نمکی جزیره قشم
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سواالت گزینهای:

سواالتتشریحی:

 ) 1ابعاد و اندازهی بلبرینگهای متداول در کدام استاندارد  )6درکدام یک از سیستم های ارتینگ یک هادی مشترک
به عنوان هادی حفاظتی خنثی استفاده میشود؟
مشخص شده است؟
 )2پسوند  RSدر شماره ی بلبرینگ ها به چه معنا می باشد؟ الف) سیستم  TN-C-Sب) سیستم TN-C
د) سیستم TT
 ) 3مهمترین ویژگیهای  PLCبه عنوان هستهی مرکزی ج) سیستم TN-S
 -7صفحه مسی موجود در چاه ارت با ابعاد سانتیمتر برای
ماشینآالتچیست؟
 )4مزیتهای الکترونیکی شدن ماشین آالت در صنعت کدام مناطق کشور مورد استفاده قرار میگیرد؟
ب) مناطق نیمه خشک
الف) مناطق شمالی
داروسازی چیست ؟
د) هر سه گزینه صحیح می باشد
ج) مناطق کویری
 )5مزایای بروزرسانی دستگاهها و تکنولوژی ها چیست؟

برندگان مسابقه شماره قبـل
پس از دریافت پاسخها ازطرف شرکت کنندگان و به قید قرعه به سه نفر از افراد جایزه ای تعلق گرفت
بررسی جوا بها10نفراز شرکتکنندگان به تمامی که اسامی برندگان از این قرار می باشد:
 )1خانم مهنوش غروی
سواالت پاسخ صحیح داده بودند.
که با حضور ایشان و طراح سواالت
) 2خانم معصومه گلینی
آقای مهندس هژبری
) 3آقای علی تیموری
تبریک

ازدواج

تبریک

...و خیرمقـــدم به همکاران جدید

میالد

صبر مقدمه پیروزی و موفقیت است
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آغاز زندگی
مشترکتان را
تبریک و تهنیت
عرض نموده و
برایتان آرزوی
خوشبختی
داریم.

تولد فرزند عزیز
و دلبندتان
(محمد برهان)
را شادباش
گفته و برایش
بهترینها را آرزو
داریم.

(تولید)

(تولید)

Afa Chemi's Newsletter

همکار گرامی؛
جناب آقای
علیرضاحمیدوند

همکار ارجمند؛
جناب آقای
حسین عینی

همکاران محترم ؛
سرکارخانمهـــا
سارا درویش و مریم صادقی
(آزمایشگاه)
و جناب آقای
آرمین مقدس نژاد
(برنامهریزی و انبارها)
پیوستن شما بزرگواران را بهجمع صمیمی
شرکت داروسازی آفاشیمی خیر مقدم
عرض نموده و برایتان موفقیت
مسئلت داریم.
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مـسابقه
این شـماره

فصلنامه داخلی آفاشیمی

بهــــار 1399

طب کار

جلوگیریازاشاعهیبیماریهایعفونیدرمحلکار

Spring2020

www.afachemi.com

32

همانطــور که میدانید عوامل شغلی آسیبرسان در محل کار شامل
تمامی مواردی می شود که باعث بیماریهای جسمی وروانی برای افراد
شاغل میشود.
بنابراین عالوه بر عوامل شیمیایی و فیزیکی و روانی محیط کار عوامل بیولوژیک
محل کار نیزجزء آسیبهای شغلی دسته بندی می شوند.
بخصوص تا قبل از پا ندمی کوید  19این گونه عوامل آسیب رسان کمتر جزء
بیماریهای شغلی دسته بندی می شدند مگر در مورد کارکنان مراکز بهداشتی
درمانی .
کرونا ویروسها یک خانواده بزرگ از ویروسها هستند که طیف وسیعی از
بیماریها ،از سرماخوردگی گرفته تا سارس و مرس را شامل می شود.
بر اساس تحقیقات انتقال این ویروس از فرد به فرد از طریق قطرات تنفسی
آلوده به ویروس صورت می گیرد.
قطرات آلوده تنفسی از فرد بیمار به دنبال عطسه وسرفه و تماس نزدیک با
فرد آلوده انتقال می یابد.
ویا به دنبال تماس دست با سطوح آلوده به قطرات تنفسی حاوی ویروس و
سپس تماس دست آلوده با بینی  ،دهان وچشم به افراد دیگر انتقال می یابد.
بنابر اطالعات باال وبا توجه به شیوع باال و سرایت بسیار سریع این بیماری
از فردی به فرد دیگر سازمانهای بهداشتی سراسر دنیا ؛ دستورالعملهای
متعددی را برای محیط های کاری تدوین کرده اند؛ که خالصه ای از موارد در
خور در ذیل بیان شده است:
-1اجتناب از تماس و جلوگیری از حضور افرادی که دارای عالئم سرماخوردگی
هستند ،در محیط کار
-2آموزش و رعایت آداب بهداشتی مربوط به عطسه وسرفه
-3شستشوی مکرر دستها با آب و صابون در طول روز
-4شستشوی دستها پس از استفاده از سرویسهای بهداشتی
-5شستشوی دستها قبل از خوردن غذا
 -6بازگشت بیماران پس از بهبود باید بر اساس دستورالعملهای خاص
بهداشتی مصوب وزارت بهداشت وبه دنبال بررسیهای الزم از نظر سپری
شدن دوره کمون و به پایان رسیدن زمان بیماریزایی (که از  7تا  20روز

دردستورالعملهای مختلف متفاوت است) صورت پذیرد.
-7همکارانی که به مناطق با شیوع باالی بیماری سفر میکنند ،باید پس از
بازگشت اقدام به خود قرنطینهسازی کنند .به این معنا که باید از هرکاری که
باعث سرایت بیماری به دیگران شود اجتناب کنند .نظیر؛ گردهمایی های
اجتماعی ،رستوران و...
در ضمن چنانچه فرد مذکوردر مراکز درمانی یا آسایشگاههای سالمندان یا
مهدکودک ها شاغل است باید تا دو هفته از حضور در محل کار اجتناب ورزد.
به طور کلی برای جلوگیری از شیوع بیماریهای عفونی در محل کار یکی از
موثرترین روشها واکسیناسیون پرسنل است که متاسفانه در مورد ویروس
کرونا هنوز ممکن نیست.
وسایل حفاظت فردی بخصوص ماسک،گان ،دستکش وشیلد می باشند که
به فراخور نوع فعالیت ومحل کار برای افراد تعریف می شوند.
بنابراین برای محیطهای کاری کم خطر تر استفاده از ماسکهای جراحی
معمولی ورعایت فاصله اجتماعی مناسب ( 1.5تا  2متر) کفایت می کند.
و استفاده از ماسک در محیطهای بسته ،مانند سرویسهای ایاب و ذهاب،
رختکن ها ،اتاقهای عمومی و سالنهای تولید ضروری می باشد.
تمیز نگه داشتن سطوح و ضدعفونی مکرر آنها ریسک تماس با سطوح آلوده
و انتقال بیماری را کاهش می دهد.
برقراری تهویه مناسب در محیطهای بسته جهت قطع زنجیره انتقال ،بسیار
ضروری است.
در محلهایی که فاقد سیستم تهویه کارآمد هستند با بازکردن پنجره ها به
تهویه هوا کمک کنید.
در پایان یادآوری این نکته ضروری است که مهمترین کار برای پیشگیری از
شیوع بیماری  ،قطع زنجیره انتـقال است و با توجه به آنکه خیلی از موارد
سرایت بیماری ،از طریق ناقلین بدون عالمت به افراد سالم صورت می گیرد؛
باید به صورت پیش فرض هر فردی را ناقل و هرسطحی را آلوده دانست و
از شستشو و ضد عفونی مکرر دستها ،استفاده از ماسک و رعایت فاصله
اجتماعی ایمن تا پایان قطعی پاندمی کوید  19فروگذار نکرد.
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