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نگاهی به فصل زمسـتان1400؛ درکتاب تـاریخ:
سپیدی برف زمستان به امر یزدان، با بارش برف )منشاء خیر و برکت(،آغاز گردیده و بُگذشت تاکه نوروز آید.... 
دی؛آغازین ماه سرد و برفی زمستان برای ما ایرانیان؛ با گذشت یلدا، روز میالد خورشید و نخستین جشن 
دیگان است و ۴ دی؛ جشن کریسمس برای پیروان مسیح بود. اّما ۵ دی همچون18 ساِل گذشته، یادآور حادثه 
تلخ زمین لرزه ی بم در سال 1۳8۲ بود و 11 دی؛ سال نو میالدی آغاز گردید. روز1۲ دی روز فخر ادبیات جهان؛ 
حافظ کل قرآن و 1۳دی؛ سالروزدرگذشت نیما یوشیج پدر شعرنو پارسی بود، 1۵دی، سالروز درگذشت فرمانده 
دالور نیروی هوایی ارتش کشورمان سرتیپ منصور ستاری و خلبان ممتاِز هواپیمای حامل وی، سرهنگ رضا 
جم منش )از خلبانان استاد و ُزبده ی نیروی هوایی ارتش ج. ا. ایران(بود... و  1۷ دی]مطابق با ۳جمادی الثانی[ 
هم روز شهادت ُدخت گرامی پیامبراکرم )س(  بود و   ۲۰ دی نیز؛ سالروز قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه 
َقجری بود.... و بهمن آمد، ماه پُر از خاطره و مملو مناسبت ها؛ و یکمین روزآن؛ زادروز فردوسی؛ بزرگ ادیب و 
شاعر ایرانی بود و۲ بهمن؛ بهمن روز، روزجشن بهمن گان و۴ بهمن، روز زیبای مادر به واسطه زادروز والدت بانوی 
بزرگ اسالم)س( و روزتجلیل از مقام زن بود. ششم بهمن روز درگذشت کاشف واکسیناسیون )ادوارد ِجنر( 
بود، پزشکی که واکسن بیماری آبله را کشف نمود. روز 1۰ بهمن در تقویم ایرانیان از دیرباز؛ روز جشن سده نام 
دارد و 1۲بهمن آغاز دهه فجر و سالروز بازگشت امام خمینی )ره( به ایران و 1۴بهمن]مصادف با اول ماه رجب[ 
زادروز والدت امام پنجم ما شیعیان )ع( و 1۶ بهمن ]معادل با سوم ماه رجب[ شهادت امام هادی )ع(و 19بهمن 
روز نگاهبان آسمان ایران، روز نیروی هوایی بود. ۲۲ بهمن روز پیروزی انقالب اسالمی1۳۵۷ و ۲۳ بهمن]1۰ 
رجب[،خجسته روز والدت امام دهم )ع(        و ۲۶ بهمن]مصادف با 1۳ماه رجب[ والدت امام اول و امیرمومنان)ع( 
و روز پدران فداکار بود و    ۲8 بهمن]1۵رجب[، سالروز وفات ُدخت ُکبرای حضرتش، پیام رسان بی همتای واقعه 
عاشورا)س( بود. روز  ۲9 بهمن از قرن ها قبل از غربی ها، توسط ما ایرانیان، روز عشق و جشن سپندارمذگان نام 
گرفته است... و سرانجام ماه پایانی سال، فرا رسید. اسفندماه، و آغازین مناسبت این ماه در۲ اسفند، روز جهانی 
زبان مادری در تقویم سال 1۴۰۰ نقش بسته بود و۵ اسفند: روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز 
مهندس نام داشت و8 اسفند]۲۵رجب[، روز شهادت امام هفتم )ع( و دو روز بعد از آن)یعنی۲۷ماه رجب و 1۰ 
اسفند(روز عید بزرگ مبعث و چندروز بعدش،در روز 1۶ اسفند؛ اعیاد شعبانیه با والدت ساالر شهیدان)ع( و روز 
پاسدار آغاز گردید و روز بعدآن روز والدت برادر با وفای حضرتش)ع( و روزجانباز و یادآور رشادت های جانبازان 
عزیز دفاع از کشورمان بود و 18 اسفند نیز روز والدت با سعادت امام چهارم )ع( و روزآزادگان سرافراز بود. 
۲۶اسفند مصادف با 1۷ ماه میالدی »مارچ« روز پروین اعتصامی است. ...وسرانجام دوروز پایانِی اولین ساِل قرن 
پانزدهم؛ با دو مناسبت بزرگ همراه بود، ۲۷ اسفند1۴۰۰ مصادف با 1۵ شعبان، مناسبت مبارک والدت منجی 
بشریت را بشارت داد و روز ۲9 اسفند نیز؛ سالروز ملی شدن ثروت ایرانیان و صنعت نفت ایران بود... و این گونه؛ 

با تحویل سال و رسیدن نوروز؛ بهاران آغاز گردید. )روز نو و رسیدن بهار با طراوات، مبارک(. 

    # یادی-ازمناسبتهای-فصل   
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امام اول )ع(: به کالم انسان ها توجه نما و نه گوینده ی آن... )پیام موضوعی این شماره: تحول و تکامل(

ویژه نامه داخلی - رایگان- فصلی
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تحول سازنده چون بهار است که تکامل را در پی دارد.

رندیم. آخرین سال قرن 14 هجری را رد کنار هم گذا

با همه ی سختی اه و دستاورداهیش، تمامی موفقیت اه و تلخی اهیش و رد راس این انکامی اه از دست دادن پدر معنوی شرکت 

داروسازی آافشیمی، مرحوم حاج عباس سعیدی ژناد)روحش شاد و ـقرین رحمت واسعه الهی باد(.

امابا این حال و با وجود تمام این موارد و مسائل؛ باز هم هب شیپ رفتیم.

کلف و موظف هب تالش هستیم و هجیتن را او هک خالق و اقرد و حافظ و  همانگوهن هک آموخته ایم؛ همانطوری هک یاد گرفته ایم هک ما م

اهدی ما است، رقم می زند، هب تدبیر خویش، هب مصلحت ما. 

وند را شاکریم هک رد تمامی این لحظات با همه ی ما همراه بود. ...و خدا

کاء هب یکدیگر و  سال 1401 نیز از این اقعده ربای ما مستثنی نیست، تالش مستمر و رو هب جلو؛ دست رد دست هم و با ات

دست رد کار، دل رد گرو یار، یاری هک عاقبت همه ی ما را ؛او رقم خواهد زد.

کارم، بهترین اه را آرزومندم و از ردگاه  و رد این تالش و توکل؛ این جانب هب نوهب خود ربای تمامی شما زعزیان هم

ازید منان؛ سرور  و سعادت و سالمتی، شو رو شعف و شادمانی، توفیق و توکل  و موفقیت آرزومندم.

ـطارهه حاجتی
23 اسفند سال1400

به نام او که آفرید و زنده نمود گیاهان 
را پس از آنکه مرده به نظر می آمدند... 
به نام او؛ که هرآنچه که هست؛  از آن 
اوست. به نام محول الحول و االحوال 
و به نام مدبّر اللیل و النهار و به  نام 
خالق بهاران، آفریننده بزرِگ سرور  و 

شور و شعور؛ در آدمیان.
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بخش بسیار مهمی از روند تکامل الهی انسان ها، سفر به جـهان باقی است

رادمردي به وسعت ایران
 فروتنی، گرمای وجود، چهره متبّسم و اخالق نیکویش، زبانزد خانواده، خویشاوندان، همکاران 

و تمامي آناني است که او را ميشناختند. 
ت مدیره شرکت 

ء
 هشتم دي ماه سال1۴۰۰، جناب آقاي سعید سعیدينژاد، رئیس محترم هیا

داروسازي آفاشیمي )و مجموعه دارویی نوفیکو( در سوگ از دست دادن پدر مهربان و پارسای 
خویش - مرحوم آقاي حاج عّباس سعیدينژاد - آرزوي رحمت و غفران الهي را بدرقه راه پدر نمود.
 انساني وارسته که با جّدیت و هّمتي بينظیر در کار، از دوران جواني تا زمان وفاتش، الگوي 

اطرافیان و آشنایان در تالش براي کسب روزي حالل بود. 
برآوردن  در  را  دیگران  عاشقانه  و  ندارد  تعلق  وی  به  تنها  او،  الهي  روزِي  داشت  ایمان  او 
مانند  یاري مي رساند؛  بود  بعضاً مستلزم َصرف هزینههاي مادي بسیاری  آرزوهایشان که 
پرداخت هزینه درمان بیماران، پرداخت هزینه ازدواج جوانان، کمكهاي مختلف به نیازمندان، 
و...؛ چنانکه میگویند: دنیا در دستش  کمكهای ساخت مدرسه، مراکز درمانی، مسجد 
بود نه در دلش. چه بسیار مددهای دیگر او، نه با َصرف هزینه مادی، بلکه صرفاً به واسطه 
آبرو و وجاهتش در قلب دیگران، گره از کاری باز مینمود یا وصلی صورت میداد یا... و چه 
بسیار همدلیهای او که هّم و غّم مخاطبش را از دل میزدود. کنارش که مینشستی، آرامش 

بینظیرش، کشتی دلت را از طوفان روزگار به ساحل آرام می نشاند.
سادگی و تواضع او در تعامل، پوشش ظاهری، خودروی شخصی و... فرسنگها با منزلت 
اقتصادی و اجتماعیاش فاصله داشت و خانواده و اطرافیان را هم به این روش زندگی توصیه 
مینمود.  به ادای بههنگام دیون شرعی و ادای نماز اول وقت، اهتمام شگفتی داشت. همواره 

موفقیت خود را مرهون خواست خداوند به دعای خیر مادر و پدر و تربیت آنان میدانست. 
خانهاش در خدمت به آستان مقّدس رسول خدا و ائمه اطهار علیهمالسالم، یك روز در تمام 
هفتههای سال و همواره در ایام و مناسبات گوناگون مذهبی به روی محّبان آن انوار قدسی، 

گشوده بود. 
از حدود سی سال پیش که لباس خدمتگزاري آستان امام عليابنموسيالرضا علیهالسالم را 
به تن کرد،  همواره از اولویتهاي زندگیش اهتمام به سفر به قصد زیارت و خدمت به آن آستان 
قدسي، از تهران به مشهد بود؛ چنانکه در پایان عمر با برکتش، آن امام رئوف، این خدمتگزار 

به مردم و آستان خویش را با مهر و راءفتش در آغوش کشید. 
آري، پیکر آن مرحوم در حرم امن ثامنالُحجج علیهالسالم در رواق دارالحّجه در نزدیكترین 
مکانها به پیکر مطّهر امام رضا علیهالسالم و در کنار مزار برادر بزرگوار خویش - مرحوم آقای 

حاج محّمدمهدی سعیدينژاد - جاي گرفت.                                   
مصطفي علمافر

تسلیت

جناب آقاي سعید سعیدي نژاد، رياست محترم هیاءت 
مديره شرکت داروسازي آفاشیمي و هولدينگ دارويی 

نوفیكو؛ درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده 
و برای حضرت عالی و خانواده محترم، تسكین قلوب و 

شكیبايی مأجور از درگاه خداوند توانا، و برای آن رادمرد 
راستین، آمرزش و هم نشینی با اولیای الهی آرزومنديم.

توخود نشان بودی؛ نشانی از خوش قلبی و کار و تلاش، ادب و عبادت و درستی و نیکی

خیرمقدم

دریافت نشان امین الضرب در سالروز 133 سالگی تاسیس اتاق بازرگانی/1395
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روش های علمی برای آرام شدن ذهن

تحول؛ بزرگترین الزمه تکامل آدمی است

در دنیای آشفته امروزی با وجود دغدغه های ذهنی متفاوت، نیاز به 
آرامش ذهن بیش از بیش پررنگ تر شده است. شاید برخی روش ها 
را تاکنون امتحان کرده باشید و به نتیجه دلخواه نرسیده باشید؛ اما 
آشفتگی ذهنی ما یك روزه ایجاد نشده که با یك روز مراقبه، بهبود یابد.
احتمالزیاددرمطالبمختلفبهاهمیتبرنامهریزیبرایزندگی،زیاد
برخوردهایدولیبپذیریدکهبرخیمواردازدستشماخارجاستوبافکر

کردنبهاینمواردذهنخودراآشفتهنکنید.
روشهاییرابهشماپیشنهادمیدهمبرایآرامکردنذهنکهشایدبسیار
سادهوابتداییبهنظربرسدولیدرطولزمانبهشماکمکزیادیخواهدکرد.

1. نفس عمیق بکشید
اینموردبسیارواضحبودهونفسعمیقظاهراتاثیریشگفتانگیزدرآرام
کردنذهندارد.تمرینهایزیرراروزانهودرمواقعاسترسانجامدهید؛زیرا

بهکاهشاسترسکمکمیکنند:
 دهانتانراببندیدوازطریقبینینفسیعمیقبکشید.سعیکنیدمدت
ایندمرابهچهارثانیهبرسانید؛سپسنفستانرابهمدتهشتثانیهنگه
داشتهوپسازآنبهمدتهشتثانیهنفستانرابیروندهید.اینتمرینرا

چهاربارتکرارکنید.
 اگرباکاهشسرعتتنفستانمشکلدارید،باسرعتیبیشترشروعکرده

وبهتدریجزمانآنراافزایشدهید.
 میتوانیدزمانهردموبازدمراخودتانمشخصکنید،ولیتوجهکنید
کهمدتهربازدمبایددوبرابرمدتزماندمباشد.بینهرتنفسمکثکنید.

۲. مراقبه کنید و یا حس خوب در خود ایجاد کنید
اینمورد،فرایندیبرایخالیکردنوآرامکردنذهنباتمرکزبرفکر،
مکان،کلمات،رنگیاشیءمشخصاست.برایانجاممراقبه،درمکانیراحت
بنشینید)زانوزدهیادرازبکشید(ودعاکنیدیابهچیزیمشخصفکرکنید.

ممکناستاینکاربیشازدهدقیقهطولبکشد،ولیهیچاشکالینداردو
مسئلهایعادیاست.

 میتوانیددرطولمراقبهبنشینیدیادرازبکشید،امابرایتمرکزبهترذهن
وروح،همیشهچشمهایتانراببندید.

 عادیاستکهدرطیمراقبه،افکاریناخواستهبهذهنتانهجومبیاورند.
سعیکنیدتاحدممکن،آنهارانادیدهگرفتهوبریکموضوعمشخص

تمرکزکنید.
 ازتصویرسازیبرایخالیکردنذهناستفادهکنید.مکانیواقعییا
خیالیراتصورکنیدکهدرآناحساسآرامشمیکنید.بهبودندراینمکان
تمرکزکردهوبهجزئیاتظاهریآنواحساسیکهدرآنجاداریدفکرکنید.
 میتوانیدبرایهرمدتکهبخواهیدمراقبهراانجامدهید؛اماثابتشده
استکهاستراحت،حداقلبهمدتدهدقیقهپسازآنکهذهنتانراخالی

کردهاید،برایکاهشسطحاضطرابوافزایشتمرکزکمکمیکند.
 گوشدادنبهموسیقیآرامشبخشیاعباراتمثبتآهنگها)مانند:من
حسمیکنماتفاقیخوبقراراسترخدهد.حسمیکنماتفاقیخوبدر

راهاست(.بهتمرکزبهترکمکمیکند.
هرکاریکهفکرمیکنیدبهآرامششدنذهنبیشترکمکمیکند،انجام

دهید.
 ثابتشدهاستکهمراقبهعالوهبرآرامکردنذهن،مزایایینیزبرایسالمتی

دارد؛ازجملهکاهشفشارخون،سطحکلسترولوقندخون.

۳. تجسم کنید
اینموردبسیارمشابهتصویرسازیدرمراقبهاستکهدرآن،برایآرامشدن

ذهنبایدصحنهایآرامشبخشراتصورکنید.
آنصحنهراتاهروقتکهدوستداریددرذهنخودمجسمکنید؛اماتمام

انرژیوفکرخودرابرمجسمکردناینمکاندرذهنخودمتمرکزکنید.
ادامه در صفحات بعدی
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...و تحول سازنده نیازمند آگاهی و اراده است

۴. آرام سازی عضالنی را انجام دهید
دراینفرایند،تمامیعضالتبدنراابتدامنقبضکردهوسپسشلمیکنید.
اینکار،وضعیتروحیوروانیراتغییردادهوبهذهنکمکمیکندتامانند

بدنبهآرامشبرسد.
ابرودرهم انقباضعضالتصورتشروعکنید؛ماننداخمکردن،  با
کشیدن،چیندادنبهپیشانیوحرکتدادنفک.سپسبههرعضلهاجازه

دهیدتااستراحتکند.
 هنگامیکهکارباعضالتصورتتمامشد،آرامآرامبهپایینپیشرفتهو

اینکارراباتمامیعضالتبدنانجامدهید.
 براینتیجهیبهترازاینفرایند،هرعضلهرابهمدتپنجالیدهثانیه

منقبضکنید.

۵. انجام یوگا
یوگاورزشیکششیبودهوبهبدنفشارواردنکردهوبهآزادوشلشدن
عضالتدربدنکمکمیکند؛زیرابایدبرهرحرکتآنتمرکزکردهوذهن
نمیتواندبهمسائلاضطرابآورفکرکردهوبههمیندلیل،میتواندبهآرام

شدنذهنکمککند.
 بهتراستکهبرایشروع،درکالسثبتنامکنید.بااینکهدراینکالسها

افراددیگریهمهستند،اماشرکتدرآنهاباعثآرامشمیشود.
میتوانیددراطرافمنزلبهدنبالاینکالسهابگردید.

 هاتایوگا،ابتداییتریننوعیوگابودهوبرایآرامششدنذهنبسیارموثر
است.میتوانیدحرکاتیازآنرانیزدرمنزلانجامدهید.

 اگرمشکالتجسمی،ازجملهدیسککمروپوکیاستخوانداشتهیادر
معرضلختگیخونهستید،ازانجامورزشیوگااجتنابکنید.

۶. آب زیاد بنوشید
برایداشتنآرامشذهن،بدنیسالموعاریازسموم،نوشیدنآببسیاربا
اهمیتبودهوبهذهنکمکمیکندتابهترتمرکزکند.برایبهترانجامدادن

فعالیتهایآرامشبخش،آبزیادبنوشید.

۷. غذاهایی بخورید که به آرام شدن ذهن کمك می کنند
غذاهاییخاصبهبدنکمکمیکنندتاهورمونهایمربوطبهاضطرابرا
کاهشدادهوهورمونهاییراکهمسئولایجادحسشادیوآرامشذهن

هستند،افزایشدهد.
 غذاهاییباسلنیومباالدرکاهشاضطرابوافسردگیموثرهستند؛مانند

مغزها)بهخصوصجوزبرزیلی(،ماهیتنیاسالمونو....
 ازغذاهاییاستفادهکنیدکهمنیزیمباالییدارند؛ماننداسفناج،تخمکدوو...
 غذاهاییرابخوریدکهتریپتوفانباالییدارند؛زیرااینمادهبهتولید
سروتونینمنجرمیشودکهشادیراافزایشمیدهد.ازشکالتتلخ،مغزها

وگوشتقرمزاستفادهکنید.

8. به طور مرتب ورزش کنید
ورزشباعثآزادشدناندورفینمیشودکهاینمادهباعثایجادحسشادی
دربدناست.سعیکنیدهرروزمقداریورزشکردهوپسازیکبرنامهی

کاریپرازاسترس،ذهنتانراآرامکنید.
 درمکانهاییکهساکتبودهیامیتوانیددرآنهاتنهاباشید،ورزش
کنید.اگردرباشگاهورزشمیکنید،مکانیراپیداکنیدکهخلوتباشدتا

حواستانبهچیزهاییکهدراطرافتانهستندپرتنشود.
 سعیکنیددرفعالیتهایتکراریوآنهاییکهنیازیبهتفکرندارند

شرکتکنید؛مانندشنایادویدن.

9. در فعالیت های مورد عالقه تان شرکت کنید
اگربهآشپزی،مطالعهیاورزشعالقهدارید،انجامشاندهید!انجامدادن
کارهاییکهبهآنهاعالقهداریدبهشماکمکمیکندتاذهنراازاضطراب

خالیکردهوترشحاندورفینراافزایشمیدهدکهباعثشادیمیشود.

1۰. مایعات گرم بنوشید
نوشیدنیهایگرمباعثمیشوندتاتنشازبدنخارجشدهواضطراب
کاهشیابد.نوشیدنیهایگرمیرابنوشیدکهفاقدکافئینوالکلهستند؛

زیرااینموادمیتواننداضطرابوافسردگیراتحریککنند.
 چایسبزشاملموادیاستکهاضطرابراکاهشمیدهند.برای
بهرهمندیازفوایدآرامشبخشاینچای،میتوانآنراداغیاسردنوشید.
 شیرگرمبنوشید.ایننوشیدنیرامیتوانقبلازخوابنیزنوشیدهواین
کاربهآرامشدنذهنآشفتهتانکمکمیکند؛زیراحاویمقدارزیادی

تریپتوفاناستکهبهترشحسروتونینبیشتردرمغزکمکمیکند.
شیرگرمبههمراهعسلبرایآرامکردنذهنبسیارمفیداست.

 اگربرایآرامشدنذهنقهوهمینوشید،سعیکنیدنوعیازآنراکه
کافئیننداردبنوشیدتاباعثبیشفعالینشود.

 ازنوشیدنهرچهکهبیشازاندازهشکردارد،اجتنابکنید؛زیراباعث
تحریکمغزشدهوآرامشدنذهنرابسیارسختترمیسازد.

11. به فعالیتی تکراری و بدون نیاز به درگیری ذهنی بپردازید
انجامفعالیتیکهبهتفکرنیازندارد،میتواندبهآرامشدنذهنکمککند.

 سعیکنیدیکنقاشیانتزاعیبکشید.دراینحالتشمابایدبرفعالیت
نقاشیکشیدنتمرکزکردهوبههمیندلیلبهچیزهاییکهباعثاضطرابتان

میشوندفکرنمیکنید.
 انجامکارهاییکهحرکاتتکراریرادربرمیگیرند،میتواندمنجربه
آرامشذهنشود؛مانندجمعآوریبرگهایدرختان،جاروزدنزمینویا

تاکردنلباسهایشستهشده.
 میتوانیدقالببافییابافتنیکدستبندرانیزامتحانکنید.

 ازانجامکارهاییکهحرکاتزیادیداشتهویاذهنرادرگیرمیکنند
اجتنابکنید؛زیرااینفعالیتهابهجایکاهشاضطراب،آنراافزایشمیدهند.

1۲. به موسیقی آرامش بخش گوش کنید
حتیاگربهموسیقیهاییمانندرپیاراکعالقهدارید،بهآهنگهاییآرام

وآرامشبخشگوشدهیدتاذهنتاننیزآرامشود.
 ازگوشدادنبهموسیقیهاییکهصدایسازیاخوانندهبسیاربلنداست
اجتنابکنید؛زیرااینها،آرامکردنذهنراسختترمیکنند.حتیگاهی

بهتراستبهموسیقیهایبیکالمگوشدهید.
 بهجایموسیقی،میتوانیدبهصدایطبیعت،مانندصدایدریایاجنگل،

یانویزسفیدکهبرایآرامشافرادایجادشدهاند،گوشدهید.
 اصواتدوگانه،نوعیخاصازموسیقیهستندکهامواجآلفایبیشتری
درمغزتولیدکردهکهبهآرامشکمکمیکند.میتوانبرخینسخههای

رایگانآنرادراینترنتپیداکرد.
 سعیکنیدبهموسیقیگوشدهیدکهتکراردرآنزیادبودهوخواننده
کمتردرآنمیخواند.بسیاریازانواعموسیقیهایالکترونیکمانندهاوس،

ترنس،ترپوتریپهاپاینگونههستند.
 موسیقیسنتیهمیشهجزوگزینههاست.برخیازایننوعموسیقیها
ممکناستشدیدباشند؛بهخصوصموسیقیهایکامالًسمفونیککهدر
قرنبیستمساختهشدهاند؛مانندشوستاکوویچ.برایآرامکردنذهن،بهتر
استکهبهتکنوازیهایاگروهنوازیهایکوچکترموسیقیکالسیکگوش
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دهید؛مانندموسیقیهایدورانکالسیکیاباروک)برایمثال،باخ،بتهوون،
موزارتوویوالدی(.

1۳. با حیوانات وقت بگذرانید
تحقیقاتنشاندادهاندافرادیکهباحیواناتوقتمیگذرانند،فشارخون
پایینتریداشتهومهمترازهمه،نسبتبهافرادیکهبهندرتباحیوانات

درتماسهستند،اضطرابکمتریدارند.
 اگرخودتاندرخانهحیواننگهنمیدارید،میتوانیدسگدوستتانرابرای
پیادهرویبیرونببرید.ارتباطروزانهباحیوانات،هرچندکوتاه،دربلندمدت

تاثیریشگفتانگیزدارد.
 بهتاثیرحیواناتدررواندرمانیتوجهکنید.اینروش،یکنوعدرمان
استکهبااستفادهازحیوانات،بهکاهشاضطرابکمکمیکنند.اغلب
دراینروشازاسبهااستفادهمیشود،ولیسگوگربهنیزانتخابهایی

محبوبهستند.

1۴. آروماتراپی
اینروشهنگامیاستکهازرایحههایآرامشبخشاستفادهمیشود.
برخیازاینرایحههایمعروفعبارتنداز:اسطوخودوس،نعناواوکالیپتوس.
 میتوانیداسانسهایآروماتراپیرامستقیماًرویپوستخودبزنید.
مقداریبررویشقیقهها،داخلمچوآرنجبمالید.ایننواحی،جزوگرمترین

نواحیبدنبودهوبهسریعترپراکندهشدنرایحهکمکمیکنند.
 میتوانازرایحههایآروماتراپیوخوشبوکنندههایمنزلاستفادهکرده
واتاقتانرابهمحلیبرایآرامشتبدیلکنید.میتوانازآنهادرمحفظهی

بخوریارویشمعاستفادهکرد.

1۵. فرو رفتن در وان حمام یا استخر
آبگرمبهترشحاندورفینکمکمیکندکهاینماده،اضطرابراکاهش

میدهد؛پسبهمدتبیستدقیقهدروانآبگرمبنشینید.

1۶. از شبکه های اجتماعی استفاده نکنید
یکیازبزرگترینمحرکهایاضطراب،شبکههایاجتماعیاست؛خواهتلفن
همراهتانباشدیاحسابکاربریفیسبوک.سعیکنیدبرایکاهشاضطراب،

زمانیرابهدورازاینهابگذرانید.
 تلفنهمراهتانراخاموشکردهوبرایمدتیدرماشینتانبگذاریدتاهر

چنددقیقهیکباروسوسهنشویدتاآنراچککنید.
 لپتاپوکامپیوترتانراخاموشکنیدتاوسوسهنشویدحسابهای

کاربریشبکههایاجتماعیتانراچککنید.

 اگرشبکههایاجتماعییکیازبزرگترینمحرکهایاضطرابدر
زندگیتانهستند،سعیکنیدبراییکمدتکامالآنهارااززندگیتان
حذفکنید.برایچندهفتهیاچندماه،تازمانیکهدیگربرایتانمشکلی
ایجادنمیکنند،حسابهایکاربریشبکههایاجتماعیتانراغیرفعال

کنید.

1۷. تلویزیون تماشا نکنید
دوریازتلویزیونمیتواندبهآرامشدنذهنکمککند.تلویزیونمملواز
رنگهایروشن،تصاویرشلوغوصداییممتداستکهباعثافزایشمیزان

اضطرابمیشود.

18. زمانی را در تنهایی بگذرانید
اغلبافرادیکهدراطرافمانهستند،بیشترینمیزاناضطرابرادرماایجاد

میکنند؛پسسعیکنیدزمانیرابرایتنهاییدرنظربگیرید.
 ازمحلکارتانمرخصیبگیریدتاکمیاستراحتکنید.آخرهفته،سفری
بهحومهیشهریاطبیعتیاجاییکهبتوانیددرآنتفکرکنیدداشتهباشید.
 اگربرنامهیبسیارفشردهایدارید،قرارهاییراکهبادوستانتاندارید

کنسلکنید.
گذراندنوقتباخودتانپیشازاشتراکآنبادیگران،بسیارمهماست.

زمانیرابهدورازخانوادهتانبگذرانید.مهمنیستکهچقدرآنهارادوست
دارید،هرکسیبرایداشتنذهنیسالم،الزماستزمانیرادورازخانواده

اشبگذراند.

19. از محرک هایی که باعث اضطرابتان می شوند، اجتناب کنید
اگرمیدانیدامتحانیاقرارمالقاتیکهداریدباعثاضطرابتانمیشود،سعی

کنیدبرایجلوگیریازاضطراببیشتر،بهآنفکرنکنید.
 اگراینمحرکهامرتبطباکاریامدرسههستند،برایزمانهاییکه
تمایلداریدباآنهاسروکارداشتهباشید،حدودمشخصیراتعیینکنید.به
خودتانقولدهیدکهفقطتاساعتهشتبعدازظهرتکالیفتانراانجامداده

وپسازآن،زمانیرابرایرهاییازاضطرابتخصیصدهید.
 اگرفردیافعالیتیمشخصباعثاضطرابتانمیشوند،ازآنهااجتناب
کنیدوزمانیرابرایتفکردربارهیاینکهچراآنموضوعبهخصوص،آزارتان

میدهداختصاصدادهوراهحلیبرایآنبیابید.
این توصیه های به شما کمك می کند تا ذهنی آرام تر داشته باشید ولی 
مهم ترین عامل در آرامش ذهن، توکل به خدا و اعتماد به عدالت اوست. 

به خودتان اهمیت دهید و زمانی را برای خودتان اختصاص دهید.
 دکتر افسانه پاسبانی

تبریک

همکاران ارجمند 

جناب آقايان: عزيزاله يعقوبی) بازاريابی و فروش( تولد فرزند عزيزتان )آروشا(، کامران 
نوروزی)تضمین کیفیت( تولد فرزند نازنین تـان )النا ( و موسی مهدی پورشیوائی)تولید( 
تولد فرزند دلبندتان )کیان( را از صمیم قلب به شما عزيزان همكار تبريک و تهنیت 

عرض نموده و آينده ای درخشان برای فرزندتان آرزومنديم. 

#با_همکاران

تولد فرزندان، مهم ترین تحول خانواده ها است
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برنامه ریزی چیست؟
بگذاریدتکلیفمانراهمینجاباخودمانمشخصکنیموهمینابتدابگوییم

کهبرنامهیاطرحریزییعنیچه؟
دقتکنیدکهاصالًبرنامهریزیموفقبهمعنیانجامدادنحجمانبوهیاز

کارهانیست.معنیخالصهومفیدآنمیشود:
انجامکارهابهصورتمنظمودقیقبرایرسیدنبهاهداف)اهدافمیتوانند
روزانهباشندمثلخواندنیککتاب،میتوانندهفتگیوماهانهباشندویا

حتیداشتنیکروزخوبباشندو...

اهمیت برنامه ریزی
تاحاالبهاینموضوعدقتکردیدکهچراافرادموفقکارهاییکهدرطول
روزانجاممیدهندازسایرافرادمفیدتراست؟آنهاهممثلمادرهر
روزشان۲۴ساعتوجوددارد.ولیبااینحالتعدادکارهایانجامشدهدر
طولروزشانبیشترازمااست!دلیلشمشخصاست.چونآنهامدیریت
زمانوبرنامهریزیرابهخوبیبلدندوباایندومهارت،توانستنداززمانشان
بهتریناستفادهراببرند.یکباردیگربهجمالتودردسرهاییکهدرمقدمه
گفتهشددقتکنید.فکرمیکنمازبینرفتنهمینمشکالتبهاضافهکلی
مشکلدیگربرایپیبردنبهاهمیتباالواهدافبرنامهریزیکافیباشد.

امابازهمبهبرخیازاهدافآناشارهمیکنیم.
مدیریتزمان
منظمشدن

انجامدادنتمامکارها
افزایشقدرتارادهوسرسختی

غلبهبرتنبلی

چرا برنامه ریزی نمی کنیم ؟
شایداینسوالبرایشماهمپیشآمدهباشدکهچراباوجوداینکه
میدانیمبرایرسیدنبهموفقیتواهدافمانبایدبرنامهریزیدرزندگی
شخصیخودمانکنیم،بازهمعالقهایبهبرنامهداشتنوعملکردنبهآن

نداریم!بایدبدانیدکهاینعدمبرنامهریزیموفقدالیلزیادمختلفیدارد
کهدرادامهبه۴موردازمهمترینآنهااشارهمیکنیم.

1-ترسازمحدودشدن
اولیندلیلعدمبرنامهنریختن،ایناستکهمیترسیموقتهایآزادو
تفریحمانازبینبرود،محدودبشویم،نتوانیممثلقبلهرکاریکهدلمان

میخواهدانجامبدهیمو...
درحالیکهاصالًاینطورنیست!برنامهریزیدرستنهتنهاباعثمحدود
شدنمانمیشود،بلکهباعثمیشودوقتهایآزادبیشتریهمداشته
باشیم!چوناگراینبرنامهدقیقوصحیحباشد،همبهتفریحاتمانمیرسیم،
هممیتوانیمباقدرتبیشتریبهسمتموفقیتواهدافمانحرکتکنیمو

حتیکارهایبیشتریراهمانجامبدهیم.
پسحتماًایننکتهمدنظرمانباشدکهبرنامهریزیموفق،دلیلیبرای

محدودشدننیست.
۲-وقتیازبرنامهعقبمیاُفتیمدیگرادامهنمیدهیم!

دومیندلیل،ایناستکهوقتیمافقطوفقطیککاررانمیتوانیمانجام
بدهیم،کالًبیخیالادامهبرنامهمانمیشویموآنرارهامیکنیم.این
کارما،درستمثلاینمیماندکهوقتییکسوالرادربرگهامتحانیبلد
نیستیم،بقیهسواالتراهمجوابندهیموقیدکلآنامتحانرابزنیم!دقیقاً

همینقدرغیرمنطقی!
پسانجامندادنیککاردربرنامهریزیروزانه،نبایدباعثشودماتمامآن
برنامهراانجامندهیم.بلکهبایدقدرتوانرژیمانرابرایانجامدادنادامه

آنبرنامهافزایشدهد.
3-کارهاییکهدربرنامهمانهسترادوستنداریم

زندگیشخصی در ریزی برنامه در ما اشتباهات از یکی از دلیلسوم،
سرچشمهمیگیرد.مامعموالًکارهاییرادربرنامهقرارمیدهیمکهازآنها

خوشماننمیآید.مثالً:
۲ساعتمطالعه،3ساعتتحقیقعلمی،صبحزودبیدارشدنوورزش
کردنو...مسلماًوقتیمااینقدرسختبرنامهمیریزیم،انجامدادنشهم
همینقدرسختخواهدبود.ادامهدرصفحاتبعدی

شروع تحول، پی بردن به شانیت باالی خود است، حرمت نفس موتور محرک تحول انسان ها است

چگونه برنامه ریزی کنیم؟
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انسان بدون تحول، هر چقدر هم که انسان خوب و یا دارای شرایط خوبی باشد، در نهایت مانند آب زالل مانده دریك جا است.

پسبایدبرنامهایراطراحیکنیمکههمبشودآنراانجامدادوهمبرایمان
مفیدباشد.

۴-حجمزیادکاردربرنامه
خیلیازاوقاتهممایایکبرنامهخوبدرزندگینداریم،یاطوریبرنامه

میریزیمکهانجامدادنشکاریکروزوحتیدوروزهمنیست!
یعنیتقریباًتمامکارهاییکهفتهقبلوبعدمانرادربرنامهروزانهمان
مینویسیم!طبیعیاستکهوقتینمیرسیمتمامکارهاییکهمدنظرمان

هستراانجامبدهیم،کالًازریختنبرنامهنااُمیدمیشویم.

اصل مهم برنامه ریزی چیست ؟
داشتنیکبرنامهحرفهای،تکنیکهایمخصوصخودشراداردکهدر
ادامهاینمقالهباآنهاروبهروخواهیمشد.امامهمتریناصلیکهدرتمام
برنامههاوجوددارد،هدفاست.تعریفآنهمهمینرامیگوید.درحقیقت

ماکلیبرنامهمینویسیمتابهاهدافخودمانبرسیم.
بهعبارتسادهتر،اگرهدفیوجودنداشتهباشد،برنامهایهموجودندارد.
پسقبلازاینکهقلمبهدستبگیریدوشروعبهنوشتنبرنامهخودبرروی

کاغذکنید،بهتراستکههدفخودتانراواضحوروشنمشخصکنید.

هدف از برنامه ریزی چیست؟
برنامهریزیخودوسیلهاستنههدف!هدفومنظوراصلیازبرنامهریزي،
تهیهوتدوینبرنامهنیست،بلکههدفومقصوداصلیدستیابیبهنتایج
منطقیاست.هدفاصلیبرنامهریزیکاهشمیزانقبولخطر،نسبت
بهاتفاقاتاحتمالیودستیابیبهراهکارهاییهماهنگبرایرسیدنبه

موفقیتهایکوچکوبزرگاست.
برنامهریزيماهیتاًباپیشبینیهمراهاستاصوالًقبلازاینکهعملیانجام

شودبایدنوعکاروچگونگیانجامآنرامعلومکرد.
1.برنامهریزییکنظامتصمیمگیرياست.

۲.برنامهریزیبرنتایجمطلوبیتاکیدداردکهدرآیندهبدستمیآید.

اهداف برنامه ریزی :
تعیینمسیر
تغییرمحیط

کاهشتاثیرتغییرات
پیداکردناستاندارهاییبرایاسانکردنکنترل

کاهشضایعاتواضافات
افزایشکاراییواثربخشی

و در آخر 
شمابهدنیاآمدهایدتابرندهباشیدامابرایبرندهشدنبهبرنامهریزینیازدارید.

۷ اپلیکیشن ردیابی هدف برای رسیدن به تمام خواسته ها


بهرهورییکفرددرزندگیاشزمانیافزایشپیدامیکندکهبیشترین
کنترلروی۲۴ساعتهایعمرش،داشتهباشد.اینکهماچطورکارهای
مانرادراین۲۴ساعتبرنامهریزیمیکنیمنقشاساسیدراینداردکه

چقدردرآیندهبههدفهایمانبرسیم.
بهرهوریوتغییرفاززندگیبهسمتتولیدواستفادهازوقتکارآسانی
نیستبههمیندلیلاپلیکیشنهایمدیریتهدفوردیابیهدفدراین

بارهمیتوانندنقشیکهمیارخوبرابازیکنند.

Stridesاپلیکیشن ردیابی هدف
Strides یکیازبهتریناپلیکیشنهایردیابیهدفاست،کهتقریبااین

روزهابینالمللیشدهوهمهازآناستفادهمیکنند.
باکمکایناپلیکیشنمیتوانیدکارهایروزخودراتنظیموبرنامهریزی
کنیدتابهشماکمککندبایادآوری،رویزمانسوارشویدوبههمه

کارهایخودوهدفهایکوچکوبزرگروزانهتانبرسید.

تمامکاریکهبایددرایناپلیکیشنانجامدهیدایناستکهیاازپیشنهادات
هدفروزانه،دراپلیکیشناستفادهکنیدیااینکهخودتانیکهدفتعریف
کنید،شاخههایالزمبرایانجامدادنبرایرسیدنبههدفرامشخص
کنیدوکارهاییکهبایدانجامدهیدتابههدفنزدیکشویدرابنویسیدو

یادآوریآنرابهعهدهایناپلیکیشنبسپارید.
باکمکایننرمافزارمدیریتهدف،میتواندموفقبهردیابیهدفبه

صورتماهانه،روزانهوهفتگیشوید.
وقتیکهشمادیتاهایتانرادراکانتتانمجموعمیکنید،هرجاکهباشید،
رویهرپلتفرمیکهباشیدصرفاباهماناکانتتانبهنتایجهدفبندیهای

تاندسترسیداشتهباشید.
داشبورداینبرنامهبهگونهایسازماندهیشدهکهبهشماکمکمیکند،
بایکنگاه،متوجهشویدکهچقدرازهدفتانرابهخوبیدنبالکردهایدو

چقدربهآننزدیکشدهاید.

Way of Life برنامه ردیابی هدف
اگربهدنبالاینهستیدکهدنبالهایازعملکردخودبرایرسیدنبهاهداف
وعملیاتهایمنتهیبههدفهایخودرابهطوردقیقمشاهدهکنید،این

اپلیکیشنمیتواندبرایشمایکآیتمخوبباشد.
تمامکاریکهالزماستبانرمافزارکنیدایناستکههدفرامشخصکنید
وازاپبخواهیدیکیادآوربرایتانتنظیمکندودرتایممشخصشده،این

یادآوریرابرایشمانمایشدهد.
درنهایتشمانیزریشکنخودرانسبتبهآنیادآورانجامدهید.

الزمنیستحتماکارهایانجامدادنیراتنظیمکنید.
ادامهدرصفحاتبعدی
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عشق تحول آفرین ترین عامل تکامل است و عشق مادری بعد از عشق الهی،  در راس تمامی عشق ها است
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شمامیتوانیدحتیکارهایممنوعهخودرابرنامهبندیکنیدتادرتایم
موردنظر،بایکیادآوریبهشماانگیزهدهدکهدستازانکاربردارید.
خواهخواباضافیباشد،یاسیگارکشیدنباشدیاحتیدیدنبرنامههای

بیارزشتلویزیون!
باگذشتزمان،برنامهقادرخواهدبودتاآماریصحیحرادراختیارشماقرار
دهدکهبانمودارها،زنجیرههایعملیاتانجامشدهپیشرفتیاپسرفتهای
شمارابهشماگوشزدخواهدکرد.آنچهکهاینجاایناپلیکیشنرامتمایزکرده
ایناستکهبرایکاربرانآیفونواندرویدهردودردسترساستواینکه،

رابطکاربریسادهداردکهشمارابهدردسرنمیاندازد.

Goals on Trackبرنامه هدف سازی و پیگیری هدف ها
Goals on Track اپلیکیشنیاستکهتحتدوپلتفرم،وبوموبایلبهشما
اینامکانرامیدهدتاهدفهایهوشمندانهتان)یعنیهدفهایواقعی
–برنامهمندوقابلدسترسی(راتنظیمکنیدونسبتبهآنهااقداماتی
انجامدهید.اماشایدمهمترینبخشازایننرمافزاراینباشدکهبهشمااین
اجازهرامیدهدتایکهدفبزرگوکلیرابهریزهدفهاتقسیمکنیدو
درنمایکلی،بتوانیدمتوجهشویدکهرویکردتاندررابطهباهدفوپیشروی

بهسمتآنبهطورجزییوکلیچطوربودهاست.

همچنینیکرابطکاربریساده،وقابلیتبررسیومدیریتآنبهحالت
افالینموجبمحبوبیتبیشترGoals on Track شدهاست.درانتها،بخش
ویژهایناپلیکیشنچیزیاستکهبهشمااجازهنوشتندرموردهرمرحلهاز
هدفهارامیدهدتابهنکاتمهمبپردازیدوچیزهایضروریرایادداشت
کنید.هرچندایناپلیکیشنصرفابرایآیفونیهاساختهشده،اماوقتیبعداز
خریدازآناستفادهکردیدمتوجهمیشویدکهچقدرارزششراداشتهاست.

Habitica جذابیت ردیابی هدف ها با
بسیاریازمامیخواهیمدرزندگیموفقشویم،اماواقعاهدفبندیودنبال

کردنآنبسیارسختاست.درعینحالHabiticaفرصتیسرگرمکننده
ایجادمیکندتاشمابتوانیدبیشترباهدفهایتاندمخورباشید.ارزشاین
اپلیکیشندراینجامشهوداستکهروشهایشبرایردیابیهدف،متفاوت

استبهطوریکهکارهایسخترابهعاداتشماتبدیلمیکند.
وقتیچیزیبهعادتشماتبدیلشودماندگاریآننیزبیشترمیشودوشما
ازبودندراینبازیلذتخواهیدبرد.بهعنوانمثالHabiticaبهشمابهازای
درستانجامدادنکارهاامتیازهاییمیدهد)پاداش(ومیتوانیدباکمک

بسترشبکههایاجتماعیمربوطبهایناپلیکیشن،متفاوتترعملکنید.
ایننرمافزارکاریمیکندکهشماباسایرکاربرانایناپلیکیشندرارتباط

باشیدوازمزیتهایدیگرسرگرمکنندهنرمافزاربهرهمندشوید.

Coach.meآموزگار مدیریت هدف های شما و
Coach.meادعامیکندکهیکیازبهتریناپلیکیشنهایردیابیهدفدر
بازارکنونیاست.البتهاینموضوعقابلبحثاستامانمیتوانازاینموضوع
چشمپوشیکردکهرابطکاربریCoach.meیکیازبهترینهایرقبادر

حالحاضراست.

درایناپلکییشنهدفیاهدفهایخودراتعیینمیکنیدوبرایهرهدف،
مسیرهایمشخصیتنظیممیکنیدوبهپاسهرقدرکهپیشرفتکنید
امتیازهاییرامیگیرید.دراینبرنامهشمارزیادیازافرادوجوددارندکهمثل
شمابهدنبالهدفهایمشابههستند.بااینشبکهازافرادمیتوانیدصحبت
کنیدودرموردرسیدنبههدفهایتانبهیکدیگرراهکاروانگیزهدهید.

ATrackerیك ردیاب واقعی برای اهداف
ایننرمافزاربهطوردقیقبهردیابیبرنامههایروزانهشمامیپردازد.به
طوریکهوقتیبهکارهایتکراریدرطولروزمیرسیدنهایتتالشرادارد
تاوقتتانرابهدرستیمدیریتکنید.   تماموقتیکهصرفمیکنیددر
ایناپلیکیشنبادقتتمامنمایشدادهمیشود.ادامهدرصفحهبعدی
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ادامه » چگونه برنامه ریزی کنیم؟«
ازسهصفحهقبلی

بایکنگاهبهنمودارهامیتوانیدمتوجهشویدکهبرایچهکاریوقتبیشتری
صرفکردهایدوسبکزندگیتانرابایدبرایچهچیزیبهبودببخشید.از
طرفیبابررسیروندکارهایتانبهطورهفتگی،روزانهوماهانهمیتوانید

دیدوسیعتریازروندزندگیتانپیداکنید.

Toodledoبرنامه دقیق هدف گذاری و ردیابی
شایدToodledoیکاسمبیربطوحتیفانتزیباشداماعملکرداپلیکیشن

Toodledoواقعاجدیاستونمیتوانآنراشوخیگرفت.
دراینبرنامهمیتوانیدکارهایثابتایجادکنیدحتیبرایوقتاستراحت
خودتایممشخصکنیدوکارهایتکراریرابارهاستکنیدودرنهایتروی
هدفهایتانمتمرکزشویدتاجاییکهبتوانیدبهبهتریننتیجههادستیابید.
همهمااهمیتبرنامهریزیبرایهدفهاراخوبمیدانیماماابزاریکه
بتواندبهماکمککندتااینهدفبزرگرابهمقصدبرسانیم،نیزاهمیتدارد.
ازاینرواینلیستازبهتریناپهاییاستکهکمکمیکندبهترینتجربه

کاربریراداشتهباشیدواززندگیمعنیدارخودلذتببرید.

  مهندس امیرحسین کاویانی

نوروز؛ گاه مناسبی برای آغاز تحوالت بزرگ و برنامه ریزی برای متحول شدن است

ها
نی 

ست
دان

 

خیر مقدم

همکاران ارجمند 
سرکار خانم ها: فاطمه صفرخانی)بازرگانی خارجی(، فاطمه ناظم الرعايا)فنی دارويی(، 
مريم خلج)تضمین کیفیت(، فاطمه همتی)فنی مهندسی( و نیلوفرحسن نیا )تدارکات(  

وجناب آقايان: امیرآزاد و محمدرضا صدری بدرلو)برنامه ريزی و انبارها(، سجادپروين 
و شهرام ده ده خانی )منابع انسانی(،  محمد ارشادی عنبران، حمیدرضا پورخاوری، 

امیرحسین خیری، محمد ياری، میثم کريمی، امیرحسین حسینی پورآذر، علی تقی لو، 
مهران کريمی، سجاد آزادی، علی مهرجو،  ابوالفضل يوسفی و قديرايرانی)تولید( ، 

پیوستن شما همكاران فرهیخته و گرامی را به خانواده بزرگ شرکت 
داروسازی آفاشیمی خیر مقدم و خوش آمد عرض نموده و برای شما عزيزان؛ 

توفیق در کار و تالش را از درگاه ايزد متعال خواهانیم.  
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سیستم دارو رسانی لیپوزومال

داروی کریستانه شده
         در محلول آبی

برای همه ی جانداران اساس تکامل سازگاری است، اّما تکامل برای انسان رسیدن به رستگاری است 

کی
ش

پز

داروی محلول  در چربی

دو الیه لیپیدی
آنتی بادی

 

و  پروتئیني  حساس  داروهاي  گسترده  و  شدید  افزایش  به  توجه  با 
پپتیدی، نیاز به طراحي سیستم هاي دارورساني جدید کامال ضروري 

به نظر مي رسد.
باسیستمهايدارورسانيسنتيعمالهیچکنترليبررويزمان،مکانو
سرعتآزادسازيدارووجودندارد،عالوهبراینغلظتدارومرتبادرخون
داراينوساناتیبهصورتدرهوپیکمیباشدوممکناستازرنجدرماني
فراتربرودوکارایيکمتروعوارضجانبيبیشترراموجبگردد.اهدافاصلی
اینسیستمها،شاملایجادشرایطیبهینهبرایانتقالدارو،محافظتازماده

موثرهاصلیدارووبهحداقلرساندناثراتجانبیداروهامیباشد.
یکیازاینسیستمها،سیستمدارورسانیباحاملهایلیپوزومیاست
.لیپوزومهاحاملهاییبرایانتقالمواددربدنهستند،کهباآسانکردن
جذبازطریقدهانوجلوگیریازشکستنداروتوسطاسیدمعدهبه
صورتموثردردارورسانیکاربرددارند.ازسال1970لیپوزومهابهعنوان
حاملدرسیستمانتقالداروبکاربردهمیشوند؛چراکهلیپوزومهابابافت
زندهیبدنسازگاریخوبیدارندهمچنینتواناییترکیبشدنباعوامل

درمانیچربیدوستوآبدوسترادارد.

ازسال1980تاامروزمتوجهشدندکهتکنولوژیلیپوزومهامیتوانددر
صنعتداروبسیارموفقعملکند.

لیپوزمهااولینبارتوسطیکهماتولوژیستبهنامAlecBenghamکشف
شد.اینسیستمدارورسانیمزیتهایزیادیداردبخصوصکاهشریسک
عوارضجانبیکهیکمعضلمهمدرشیمیدرمانیبیمارانسرطانیاست
چراکهمعموالبافتهاوارگانهایسالماینافراددرمعرضسمیتزیادی

قرارمیگیرند.
لیپوزومهایکگویکرویشکلبهقطر۲نانومترهستندکهازیکیاچند
الیهفسفولیپیدتشکیلشدهاستوبهساختارغشایسلولیشباهتزیادی

دارد.ایندوالیهیفسفولیپیدییکفضایآبیرااحاطهکردهکهتوسط
اینفضاکاردارورسانیراانجاممیدهد.

مزایای دارورسانی به روش لیپوزومال:
1-فراهمیزیستیوجذبباالدرمقایسهبادیگرفرمهایخوراکی

۲-افزایشدارورسانیبهسلولها
3-تواناییترکیبعواملچربیدوستوآبدوست

۴-استفادهازدوزداروییکمترونتیجهیبهتروکاهشعوارضجانبیدارو
5-قابلیتتنظیمدوزبرایکودکانوبزرگساالن

6-روشیایدهآلبرایافرادیکهمشکلبلعدارند.
ازجملهمعایباینروشمیتوانبههزینهیباالوامکانناپایداریدارو

اشارهکرد.
دوروشکلیدرتهیهلیپوزومهابرپایهبارگیریدارووجوددارد:

تکنیك های بارگیری غیر فعال:دراینشیوهبدامانداختنداروها،قبلاز
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ساختیادرطیساختلیپوزوممیباشد.اینروشبهسهدستهتقسیم
میشودکههرکدامشاملتکنیکهایمختلفیهستند.دراینتکنیکها،
داروهایآبدوستدرمحیطآبیدرونلیپوزومهاانکپسولهمیشوندوداروهای

آبگریز)چربیدوست(دربیندوالیهفسفولیپیدیمحصورمیگردند.
داروهایمحلولدرآب،بهمحلولآبیایاضافهمیشوندکهبینتودهوتجمع
سرهایآبگریزبهدامافتادهاستوموادمحلولدرچربیدربیندوالیهی

فسفولیپیدیجادادهمیشوند.

تکنیکهایبارگیریفعال:بهنوعمشخصیازترکیباتباگروههاییونیزه
شوندهویاترکیباتیکههمدرآبوهمدرچربیمحلولندومیتوانندبه
داخللیپوزومهابعدازمرحلهتشکیلشاننفوذکنند،مربوطمیشود.به
طورمثالداروهاییکهدارایخواصدوگانهدوستمیباشندمیتوانندبه
راحتیبعدازتشکیلشدنلیپوزومهابهدرونآنهانفوذکنندودردرون
آنهابارگیریشوند.توجهبایدداشتکهدرتکنیکهایبارگیریغیرفعال
داروهاقبلیادرطیتشکیللیپوزومهادردرونآنهابهداممیافتندو
بعدازتشکیللیپوزومهانمیتوانندبهدرونآنهانفوذکنند.درنتیجه

تکنیکهایبارگیریفعالمنحصربهداروهایمحدودیمیشود.
 B آمفوتریسین تزریقی ویال آفاشیمی داروسازی راستاشرکت این در
لیپوزومال50میلیگرمیرادرپایپالینتحقیقوتوسعهبهنتیجه

رساندهودرایندهنزدیکواردبازارداروییایرانخواهدکرد.
آمفوتریسینبییکدارویضدقارچتزریقیاستکهبرایدرمانعفونت
قارچیمهاجمتجویزمیشود.آمفوتریسینبیلیپوزومالفرموالسیونی
ازدارواستکهمولکولهایداروتوسطغشاییلیپیدیاحاطهشدهاند.
دارو بخشی اثر میزان در اینکه بدون را دارو جانبی عوارض امر این
تغییریایجادکند،کاهشمیدهد.غلظتپالسماییایجادشدهباکاربرد
آمفوتریسینبیلیپوزومالبیشترازنوعسادهدارومیباشدوبنابراین
تجمعونفوذداروبهبافتهایچربیومغزنیزبیشترخواهدبود.با
توجهبهنکاتذکرشده،اینداروباغلظتوسرعتثابتیبهبافتعفونی
ومصرف تولید اصلی علل از دارو ناخواسته عوارض کاهش رسد. می
آمفوتریسینبیلیپوزومالبودهاست.
دکترناظمالرعایا 

کاری و تالشی که انسان را به تحول و تکامل مثبت سوق ندهد، عمل مفیدی نیست

استریلیزاسیون گازها به وسیله فیلتراسیون 
در صنعت داروسازی

در فرایند تولید دارو و در مراحل مختلف تولید، ممکن است از گازهای 
فشرده،اکسیژن،  هوای  نیتروژن،  گاز  مانند  شود.  استفاده  مختلفی 
بخار و.... بنابراین برای حذف ناخالصی ها و میکروارگانیسم ها نیاز به 

جداسازی است که عمدتا با استفاده از فیلتراسیون انجام می گیرد. 
چنانچهباکتریهادرفرایندهایپاییندستیرشدکنند،ردگیریوازبین
بردنمنابعآلودگیزمانبروپرهزینهخواهدبودلذااستفادهازفیلترودر
نظرگرفتنمعیارهایمناسببرایانتخابفیلترها،موضوعیمهموحساس
درصنعتتولیددارومیباشند.عالوهبرورودآلودگیهابهمحصولدارویی
کهعواقبجبرانناپذیریدرپیدارد،بحثاقتصادیتولیدداروکهبازده
تولیدرادربرمیگیرد،بسیارحائزاهمیتاستچونآلودگیمحصول
موجبکاهشراندمانوهدررفتمنابعمالیمیشود.استفادهازفیلترهابا

عملکردمناسب،بخشیازالزاماتGMPرابراوردهمیسازد.
بامعرفیموادغشاییمناسبوساختفیلترهایغشایی،استفادهازفیلترهای
غشاییبرایگازهاموردتوجهقرارگرفت.ماننددریچههایخروجیمخازن

استریلوهوایورودیجهتتخمیر.
فیلتراسیونگازمشکالتخاصخودرابرایاستریلداردچونازفیلترها
استفادهطوالنیمدتمیشودواحتمالآسیبدراستفادهمکرروجوددارد.
فیلترهایگازیبیشتربرایعملیاتپیوستهمناسبهستندمانندفیلترهای

خروجیتانکهاکهبهطوردائمدرطولعملیاتفعالهستند.
بافرضاستفادههفتگیازفیلترهاچنینفیلترهاییقبلازتعویض50
باراستریلمیشوند.دلیلاصلیقابلاستفادهبودناینفیلترهابهصورت
مکررایناستکهمانندفیلترهایمایعآنهابهسرعتمسدودنمیشوند.
فیلترهایگازهامکانیسمهایبازدارندگیاضافیدارندوذراتکوچکتررانگه
میدارند.درمطالعهایازحذفذراتتوسطفیلترهایگازایننتیجهبه
دستآمدکهفیلترهادرحذفذراتتااندازه۲برابرکوچکترازسایزذره

فیلتر،بسیارکارآمدهستندکهدرشکلزیرنشاندادهشدهاست.

کی
ش
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هر که دو روزش یك جور باشد و تحولی در روزهایش ایجاد نکند، زیان دیده است

ایناثربخشیباالبهدلیلحرکتبراونیذراتاستونهبهدلیلجاذبه
الکتروستاتیکیسطحفیلتر.

فیلترهایهوابهروشهایمختلفیمیتواننداجازهعبورمیکروارگانیسمها
رابدهند.عبورازمحیطفیلتر،عبورمیکروارگانسیمهاازیکخرابیویاعبور
ازطریقرشدزیادمیکروارگانیسمهادربافتوسطحفیلترازروشهایعبور

میکروارگانیسمهامیباشند.
اساساًدومکانیسمبرایفیلتراسیونوجوددارد.جذبوغربال.

غربـــال: فرآینـدیاستکهدرآنذرهازعبورازمنفذیکهازخودذره
کوچکتراستمنعمیشود.

غربالفرایندیفیزیکیبرایحذفپارتیکلومیکروارگانیسمهاست.
باتوجهبهفیلتریکهاستفادهمیشودغربالدرقسمتباالییفیلترویا

بخشیازقسمتداخلیبافتفیلتررخمیدهد.
جـذب:یکمکانیسمشیمیاییاستکهبعدازبرهمکنشبینپارتیکلو
بافتفیلتراتفاقمیافتد.ذراتیکهبسیارکوچکترازاندازهمنافذفیلترهستند
بهمادهبافتفیلترویابهذراتیکهازقبلرویبافتفیلترچسبیدهاندمتصل

میشوند.
بافتیفیلتر ازفواصلبین درفیلترهایجذبیممکناستسایرذرات
کوچکترباشدبااینحالچسبندگیبهبافتفیلترمانعازعبورذرهمیشود.

مکانیسمجذببهشیمیواکنشبینذراتوفیلتربستگیدارد.
درموردفیلترهایگازها،بهدلیلچهارعاملبرخورد،رسوب،حرکتبراونی

ونیرویالکتریکیگازها،مکانیسمجذبعملکردبهترینیزدارد.

)debth( و فیلترهای عمقی )membrane(تفاوت های فیلترهای غشایی
فیلترهایغشاییعموماتمامیابیشترباکتریهارادرسطحخودنگه
میدارنددرحالیکهفیلترهایعمقیبرایحفظذراتازضخامتخود
استفادهمیکنند.بعنوانمثالاگریکفیلتر0.۲۲میکرونغشاییاستفاده
شودتقریباتمامیذراتباقطربیشتراز0.۲۲میکرونرویسطحفیلتر
باقیمیمانندوسطحفیلتربایکالیهپوشاندهمیشودولیاگرذرات
0.۴5میکرونباشدبعضیازذراتومیکروارگانیسمهاباقطرکمتراز0.۴5

میکرونازسطحعبورکردهودرعمقبافتفیلتربهداممیافتند.
فیلترهای غشایی به چند دلیل نسبت به فیلترهای عمقی در فیلتراسیون 

گازها مزیت دارند:

1.حذفکارآمدمیکروارگانیسمهاباخاصیتآبگریزیحتیدرجریانهای
گازیمرطوبومقاومتدربرابرمسدودشدنباآب
۲.حفظقطعیذراتبزرگترازاندازهذرهایفیلتر

3.عملکردنگهداری،مستقلازدینامیکذرات
۴.آزادنکردنبافتفیلتر

5.ساختارغشاییبدونکانال
6.سابقهخوبدرعملیاتواقعی

7.مقاومتدربرابررشدمیکروارگانیسمهاوهمچنینراندمانهایباالی
جذباندازههایکوچکدرجریانهوا
8.حفظذراتویروسباکارآمدیباال:

جذبویروسحتیدرفیلترهایعمقیمشکالتیکهجذبباکتریهاایجاد
میکنندرابهوجودنمیآوردزیراویروسهابهسلولهایزندهدیگربرای

زندهماندننیازدارندوعمالًتوسطفیلتراسیونحذفمیشوند.
فیلترهای غشایی آبگریز

بهایندلیلمطلوبهستندکهبهراحتیباآبخیسنمیشوندوبنابراینبه
آسانیباآبمسدودنمیشوند.اینمورد،ممکناستدرغشاهایآبدوست

رخدهد.
فیلترهادرجدولزیرآبگریزهستند:

اندازه ذره ای فیلتر
اندازهواقعیمنافذنبایدباآنچهتوسطسازنده،ارائهشدهاست،اشتباهگرفته
شود.فیلترهایگازبهبهترینوجهآزمونعملکرددرتستهاینفوذپذیری

رابرآوردهمیکنند.
معیارهای انتخاب فیلتر:
1.توانایینگهداریذرات
۲.نتایجتستنفوذپذیری

3.سرعتجریانوتوانخروجی
۴.موادوساختار:

هیدروفوببودن
میزانسمیت

قابلیتانطباقباسایراجزایدستگاه
دواموماندگاری

ریزشذراتازفیلتر
فیلترگازیایدهآل:

فیلتریایدهآلاستکهمیکروارگانیسمهاراحتیدرشرایطنامطلوب
مانندرطوبتباالنگهداردومقاومتدماییومکانیکیباالییداشتهباشد.
همچنینتحملچرخههایاستریلیزاسیونزیادوجریانباالبدوناینکه

اختالففشارزیادیایجادکندراداراباشد.
یکفیلترگازایدهآلبایدهیدروفوبباشدوبافتفیلترراآزادنکند،قابلیت

تستنفوذداشتهباشد،

Polymer  Critical Surface tension
)dynes/cm(

PTFE

PVDF

Polypropylene

Polyethylene

18

25

29.5

32
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بهراحتینصبونگهداریشودوباکاربردهایمختلفقابلانطباقباشد.
مواردیکهدرطراحیفیلترهایگازهابایدلحاظشود:

حداقلانسدادتوسطآبراداشتهباشد
جکتیامحفظهاثرحرارتیداشتهباشد

دریچههوایبازداشتهباشد
باپریفیلترادغامشدهباشد

حساس ترین کاربردهای فیلترهای گازها : 
درمکانهاییکهگازبامحصولنهاییاستریلدرتماساستویاباسطوحی

کهبامحصوالتحساسدرتماسهستندکاربردداردمانند:
هوایفشردهشدهکهبرایپرکنیفرآیندهایآسپتیکاستفادهمیشود

هوایموردنیازبرایشکستنخاللیوفیلیزهکنندههاواتوکالوها
هواییکهبرایشستشویویالهاوآمپولهااستفادهمیشود

دریچههایمخازننگهدارندهموادکهاستیلهستند
چترهاینیتروژن

فیلتربایدبایکتستچالشمیکروبیبرپایهمایع،صالحیتسنجیشود
ودریکتستنفوذپذیریفیزیکیمرتبطبانگهدارندگیدرمایعتاییدشود.

 
معتبر سازی توانایی نگهدارندگی فیلترهای گازی: 

هیچاستانداردمخصوصیبرایاینکهالزاماتنگهدارندگیفیلترغشایی
مورداستفادهدراستریلکردنگازهاراتعیینکندوجودندارد.رویکردهای

متفاوتیوجودداردکهچالشمالیوچالشذراتازآنجملههستند.
چالشذراتشاملباکتریها،اسپورها،ویروسهاوذراتروغنپراکنده،

میباشد.
مطالعاتنگهدارندگینیازینیستکهتوسطکاربر،تکرارشودومیبایست

ارزیابیتوانایینگهدارندگیبرایکاربردموردنظر،حتماانجامگیرد.

چالش مایع
چـالشباکتریایــیمایع،شراـیطبدتریـنحالتمحسوبمیشود،زیرا

نگهدارندگیدرمایعات،پایینترازگازهاست.
ASTM F838 یاتستمشابهرویصفحه،کپسولیاکارتریجهایبا

مساحتباال،میبایستانجامشود.

چالش های آئروسل
چالشهایآئروسلباکتریواسپورهمیشهسختترازچالشهایمایع
هستند،اگرچهنشاندهندهروشیاستکهفیلترهادرفرایندهایگازهای

خشک،عملمیکنندواینگونهبهچالشکشیدهمیشوند.
چالشهایباکتری/ویروس،ممکناستسختترینچالشباشدزیرادر

فیلتراسیونگازها،حفظکوچکترینذرات،سختترینکارنیست.

تست های نفوذپذیری
چالشهاینگهدارندگیبایدباازمونهاینفوذپذیری،مرتبطباشد.

آزمایشاتغشاهایمرطوبکهازمایعاتباکششسطحیپاییناستفاده
میکنند.

تستنقطهحباب
تستجریان
تستفشار

)WFI(تستنفوذآب
تستنفوذپذیریآئروسل

چه زمانی باید تست نفوذپذیری انجام شود؟
قبلازاستریلکردنونصبصحیحفیلتر

بعدازاستریلکردنکهآیافیلتردرطولاستریلیزاسیونخرابشده
استیاخیر.

پسازاستفادهدرفرایندهایحساسکهنشاندهدفیلتربخوبیباقی
ماندهاست.

معتبرسازی استفاده کنندگان در کاربردهای حساس
نگهدارندگیمرتبطبافاکتورهایاصلی)باکتریایییاویروسی(باتست

نفوذپذیری.
اطالعاتصالحیتسنجیبرایسمیت،مدتزمانکارکرد،انطباقپذیری

وتوصیههاییبرایپارامترهایتستنفوذپذیری.
ارزیابیاطالعاتمربوطبهنگهدارندگیفیلتردرهنگاماستفاده.

تستنفوذپذیریفیزیکی
انطباقوزمانسرویسدرهنگاممصرف.

زمانهایطوالنی گازها، فیلترهای عادی عملکرد بطورخالصه،شرایط
مصرفاستدرحالیکهممکناسترطوبتنیزدرگازیاهواوجودداشته

باشد.
فیلترهایهوابارهاقابلاستریلکردنبابخارمیباشندوتازمانیکه
تواناییحفظمیکروارگانیسمهاراازدستدادهباشندومیکروارگانیسمها
داخلآنرشدکنندقابلاستفادهمجددهستند.آبگریزیفیلتریکویژگی
کلیدیبرایجلوگیریازانسدادجریانتوسطآبوجلوگیریازرشد
میکروارگانیسمهااست.آبگریزیفیلتربااستفادهازمحیطیکهذاتاآبگریز
استواندازهذرهایکوچکیداردودرنتیجهدربرابرنفوذآبمقاوماست،
ماندگاریبیشتریدارد.عالوهبراین،اندازهمنافذدربرابرمیکروارگانیسمها

ازنفوذگستردهباکتریهادرفیلترجلوگیریمیکند.
البتههنگامیکهازمکانیسمغربالاستفادهمیشود.فیلترهایغشاییبا
اندازهذرهای0.۲۲میکرونکههیدروفوبهستند؛برایفیلتراسیونهوا
ایدهآلهستندوروشهایتستمعتبرسازیاینموضوعراتاییدکردهاست.
درمقالهباالمواردکلیدرانتخابواستفادهازفیلترهایگازیعنوانشده
است.بدیهیاستکهبهترینانتخاببهاهمیتموضوع،نتیجهموردنظرو
بررسیریسکهایمرتبطبابهکارگیریانواعفیلترهاوروشهایتولید،
تهیه کننده:مریم گوهرزاد وابستهمیباشد.


ورزش؛ عامل تکامل جسم و زمینه ساز تحول ذهن است، زیرا ذهن در بدن سالم فعال تر است 
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پیام نوروزی مشترک واحدهـای شرکت داروسازی آفاشیمی  زی
رو

نو
م 

پیا

یکی از زیباترین فرازهای دعای تحویل سال، "حّول حالنا الی احسن الحال" است
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معاونت 
فروش و 
بازاریابی

  به نام او
عید آمد و عشق آورد و            

هنگامه ای درعالم پدیدار شد... شور آمد و 
شعف؛دل ها یاِر بهاران شد و قّوت تازه ای طبیعت 

را در برگــرفت و نغمه رودها با صدای پرندگان 
درآمیخت و وله ولـه ی شهرها فرو نشست و گاه با هم 

بودن آمــد و مگر غیر از این است که تمام مساله دنیــا 
همین است، »بودن«! بودِن با هم و بودِن با خـوبی ها و 

»نبـودن«، نبودِن با بدی ها، بدی هایی که با غــم ها و اندوه 
انجین اند و هر دو؛ محصول حرص و بدخواهی و بدبینی.... 

با بـــــاران بهاری؛ چشم ها را باید به سان آب زالل 
چشمه ها؛ ُشست و دنیای سرسبز شده را طور دیگری 
دید. آن گونه که هست و آن گونه آفریده شده است: 

»زیبا و دلنواز«... آری بهاران است، فصل تحّول 
و از مّحِول، تحول خوب خواستن! حال خوب 

مسئلت نمودن! ما هم برای یکدیگر، برای 
ایران و ایرانی »حّول حالنا ِالی اَحسن 

االحوال« را خواهانیم. 

 
نوروزمبارک
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زیپیام نوروزی مشترک واحدهـای شرکت داروسازی آفاشیمی 
رو

نو
م 

پیا

پیام نوروز؛ تحّول در مسیر تکامل است

ت
قا

قی
ح

ت

ری
ادا

ی
ار

اد

گاه
ش

مای
آز

ی 
یز

ه ر
ام

رن
ب

ها
ار

نبـ
و ا

مـالی
معاونت 
فروش و 
بازاریابی

  به نام او
عید آمد و عشق آورد و            

هنگامه ای درعالم پدیدار شد... شور آمد و 
شعف؛دل ها یاِر بهاران شد و قّوت تازه ای طبیعت 

را در برگــرفت و نغمه رودها با صدای پرندگان 
درآمیخت و وله ولـه ی شهرها فرو نشست و گاه با هم 

بودن آمــد و مگر غیر از این است که تمام مساله دنیــا 
همین است، »بودن«! بودِن با هم و بودِن با خـوبی ها و 

»نبـودن«، نبودِن با بدی ها، بدی هایی که با غــم ها و اندوه 
انجین اند و هر دو؛ محصول حرص و بدخواهی و بدبینی.... 

با بـــــاران بهاری؛ چشم ها را باید به سان آب زالل 
چشمه ها؛ ُشست و دنیای سرسبز شده را طور دیگری 
دید. آن گونه که هست و آن گونه آفریده شده است: 

»زیبا و دلنواز«... آری بهاران است، فصل تحّول 
و از مّحِول، تحول خوب خواستن! حال خوب 

مسئلت نمودن! ما هم برای یکدیگر، برای 
ایران و ایرانی »حّول حالنا ِالی اَحسن 

االحوال« را خواهانیم. 

 
نوروزمبارک



18

w
w

w
. a

f a
ch

em
i.

c o
m

w
in

te
r2

02
2 

می
شی

آفا
ی 

خل
 دا

ه 
نام

صل
ف

ی(
وز

ور
ه  ن

یژ
1)و

40
ن  0

ستا
زم

فرآوری و معتبرسازی سیستم آب دارویی
آبیکیازعناصرپرکاربرددرصنعتداروسازیمیباشد.دربخشهای
مختلفاینصنعتبرایمصارفیهمچونشستشو.ضدعفونیویابهعنوان
موادجانبیدرساختمحصولمورداستفادهقرارمیگیرد.آببرایاستفاده
درصنعتداروبایداستانداردهایموردنظرنسبتبهنوعفعالیتراداراباشد.
بهفرآیندتصفیهوپاالیشآببرایرسیدنبهاستانداردهایکیفیمورد
نظرWaterTreatmentودراصطالحرایجبهزبانفارسیآبسازیگفته
میشود.بهدلیلاینکهتنهاپاالیش.تصفیهوبهبودخواصآبدراینفرآیند
انجاممیگیردونهتولید.دراینمقالهازاینفرآیندبهعنوانفرآوریآبنام
بردهخواهدشد.براساسفارماکوپهآمریکاانواعمتفاوتیازآببااستانداردهای
مختلفیدرصنعتداروییوپزشکیاستفادهمیشودکهپرکاربردترینآنها
)WaterforInjection(وآببرایتزریق)PurifiedWater(آبخالص

میباشند.مشخصاتاینآبهابهشرحزیرمیباشد:

دربلوکدیاگرامزیرمراحلموردنیازبرایتولیدآبPWوWFIرامشاهده
میکنید.درزیرساختارهرکدامازاینبخشهارابررسیمیکنیم.

)Pre-treatment( پیش فرآوری
هدفازعملکرداینمرحلهبهبودخواصکیفیآبمتناسببانیازبخش
فرآوری)Treatment(میباشد.عمدتااینمرحلهازبخشهایکلرزنی.
سختیگیری.المپUV.یکیاچندینمرحلهفیلتراسیونوتزریقمواد
شیمیاییتشکیلمیشود.بخشکلرزنیبرایآلودگیزداییوکاهشبار
 UVمیکروبی.سختیگیریبرایحذفموادمعدنیونرمسازیآب.المپ
برایکاهشبارمیکروبی.فیلتراسیونبرایجلوگیریازعبورذراتناخواسته
وتزریقموادشیمیاییبرایحذفکلروجلوگیریازگرفتگیفیلترهای
مرحلهیبعددرسیستمایجادمیشود.ممکناستنسبتبهطراحیو
کیفیتآبخامورودیهرکدامازمراحلباالحذفودچارتغییراتگردد.

)Treatment( فرآوری
با متناسب خروجی در )PW( خالص آب تولید مرحله این از هدف
استانداردهایطراحیوالزاماتکیفیمیباشد.اینبخشعمدتاازیک
یادومرحلهفیلتراسیوناسموزمعکوس)Reverseosmosis(بههمراه
این انجاممیگیرد. )ElectronicDeionizing( الکتریکی زدایی یون
مراحلباعثکاهشهدایتآب.بارمیکروبیوpHآبگردیدهوکیفیتآب

خروجیمتناسببااستانداردهایموردنظرراایجادمیکند.

)Distillation( تقطیر
آبخالصفرآوریشدهبهعنوانورودیبرایبخشتقطیروتهیهآببا
کیفیتWFIمورداستفادهقرارمیگیرد.تفاوتکیفیآبPWوWFIدر
پارامترمیکروارگانیسمهایموجوددرآببودهکهباروشتقطیروکنترل
دمایآبباالی75درجهبهاینسطحکیفیدستپیدامیکنیم.امروزه
روشهایجدیدیبرایفرآوریآبباکیفیتWFIبدونانجامتقطیرنیز

مورداستفادهقرارمیگیرد.

)Storage and Distribution( ذخیره سازی و توزیع
دراینمرحلهآبفرآوریشدهدرمخازنطراحیشدهذخیرهگردیدهو
بوسیلهیپمپالکتریکیولولههایطراحیشدهبهصورتحلقهبسته
)Loop(بهتمامینقاطمصرفتوزیعشدهوبهمخزنذخیرهبازمیگردد.
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برنامه ریزی برای تحوالت بزرگ و یکباره، بسان همان سنگ بزرگ است!
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حرکتآبدروناینچرخهبرایجلوگیریازایجادآلودگیورعایتالزامات
.pHموردنظربهطورمتداوموبدونتوقفادامهیابد.کنترلپارامترهای
هدایتومجموعکربنهایآلیآبودرسیستمتوزیعWFIکنترلدمایی

آبعمدتابهصورتآنالینانجاممیگیرد.

معتبرسازی سیستم فرآوری و توزیع آب دارویی
معتبرسازیسیستمبهطورمتداولدرسهمرحلهانجاممیگردد:

)Installationqualification(معتبرسازینصب
)Operationqualification(معتبرسازیعملکرد

)Performancequalification(معتبرسازیکاراییوکیفیت

رابط کاربری سیستم فرآوری آب دارویی برای خط تولید داروهای خوراکی عمومی 
در شرکت داروسازی آفاشیمی

الف( 
معتبرسازینصب:دراینمرحلهانطباقنصبتجهیزاتوالمانهایسیستم
باتوجهبهطراحیسیستموکیفیتآبموردنیازدرخروجیصحتسنجی
میگردد.نصبتجهیزاتابزاردقیقمتناسببادرجهیتمیزیبخشمورد
استفادهدرسیستم.تصدیق لولههایمورد استفاده.جنس.مشخصات
جوشهایمورداستفاده)Welding(.سازندگانتجهیزاتمطابقباطراحی
و....ازقبیلمواردیاستکهدرمعتبرسازینصبموردبررسیقرارمیگیرد.

ب( 
معتبرسازیعملکرد:اینبخشوآزمونهایموردنظربعدازاتماممرحلهی
معتبرسازینصبانجاممیگیرد.دراینمرحلهسیستمراهاندازیشدهو
پارامترهایعملکردیمانندمیزانظرفیتفرآوری.راندمانفرآوری.آزمون
آلودگیزداییشیمیایی.سرعتونوعحرکتآبدرلولهها.کالیبراسیون
تجهیزاتابزاردقیق.آزمونتخلیهآب.مستنداتموردنیازبرایکاربادستگاه.

آموزشاپراتوریدستگاهبهپرسنلو....تصدیقمیگردد.
ج( 

اتمام از پس معتبرسازی از بخش این : کیفیت و کارایی معتبرسازی
معتبرسازیعملکردانجاممیشود.دراینبخشکاراییکیفیآبفرآوری
شدهدرخروجیسیستمنسبتبهشرایطومتغیرهایموردنظردر3مرحله

انجاممیگیرد:
مرحله ی اول: 

بهمدت1۴روزمتوالیپارامترهایکیفیبهصورتآنالینویاآفالینوروزانه
بخشهایمختلفسیستم)پیشفراوری.فرآوری.ذخیرهسازیوتوزیع(

پایشمیگردد.
دراینمرحلهامکاناستفادهازآبدرفرآیندتولیدبهدلیلعدماطمیناناز
عملکردوپارامترهایکیفیآنوجودندارد.دراینمرحلهسیستمبایدبهطور
مداوموبدونهیچوقفهویاتوقفیبهکارخودادامهدهد.انطباقکیفیآب

خروجیباتوجهبهطراحیواستانداردهایآبموردنیازازمواردیاستکه
درانتهایاینمرحلهبایدتصدیقگردد.

مرحله ی دوم: 
بهمدت1۴روزوپسازاتماممرحلهیاولآغازمیشود.نقاطنمونهبرداری
عمدتابامرحلهیاولیکسانمیباشند.استفادهازآبدرفرآیندتولیدوبا

توجهبهتصدیقکیفیتدرمرحلهیاولبالمانعمیباشد.
دراینمرحلهپایداریعملکردسیستمدربازهیزمانیطوالنیترکنترلو
بررسیمیگردد.پسازاینمرحلهوباآنالیزنتایجمقادیرهشدارنسبتبه

عملکردسیستمواستانداردهایالزمتعیینمیشود.
اینمقادیربرایکنترلعملکردسیستموردیابیهرگونهانحرافاحتمالیدر

سیستممشخصمیشوند.
مرحله ی سوم:

اینآزمونطوالنیمدت)یکساله(بودهواندازهگیریدراینمرحلهوپس
ازتصدیقعملکرددرمراحلقبلیانجاممیشود.

بازههایزمانینمونهبرداریدراینمرحلهنسبتبهمراحلقبلیافزایش
مییابد.

هدفازاینمعتبرسازیبررسیتاثیرتغییراتفصلیبرآبخامورودیو
همچنینخروجیسیستمفرآوریآبمیباشد.

درنهایتاطالعاتبهدستآمدهدراینمرحلهآنالیزگردیدهومقادیرهشدار
وکنترلیمیتواندنسبتبهنتایجموردبازبینیقرارگیرند.

بهطورمعمولعملکردسیستمباانحرافکمترازدوبرابرانحرافمعیاردر
تمامیپارامترهاحدعملکردمناسبدرنظرگرفتهمیشود.

در شرکت داروسازی آفاشیمی با راه اندازی خط جدید خوراکی در 
گروه داروهای عمومی و با توجه به الزامات کنترلی سازمان غذا و دارو 
سیستم فرآوری آب دارویی به صورت مجزا )Dedicate( طراحی و 

نصب گردیده است. 
طراحیاینسیستمباتوجهبهنیازآبخالص)PW(درفرایندتولیدداروی
خوراکیبادرنظرگرفتنباالترینسطوحکیفیموردنیازانجامگردیدهاست.
انجامآزمونهایکیفیآبمورداستفادهدرتولیدباتوجهبهبرنامهریزی
مشخصوباتکیهبردستگاههایآندازهگیریبهروزتوسطواحدکنترل
کیفیانجامگردیدهونتایجبرایبررسیوآنالیزهایبیشتربرپایهروشهای

آماریبهواحدتضمینکیفیتارسالمیگردد.
معتبرسازیکاراییاینسیستمباتکیهبردانشفنیپرسنلوبارعایت
تمامینکاتبرپایهیروشهایمعتبرسازیروزدنیادرداخلمجموعهانجام

میگردد.
تهیه کننده : مهندس کامران نوروزی 
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برای متحول شدن؛ باید از گام های شدنی و کوچك آغاز کرد.
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شاکر بودن جای شکر فراوان دارد، زیرا هر انسانی این توفیق را ندارد

تی
نع

ص
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بیش از ۲ سال است که جهان با بیماری کووید-19 درگیر است. 
آن  از  ناشی  اقتصادی  و  اجتماعی  بهداشتی،  پیامدهای  گستره 
توجهات را به بیماری های عفونی و اهمیت داشتن سیستم ایمنی 

خوب متمرکز کرده است.
 امروزه تنها راه مقابله با این بیماری واکسیناسیون است. 

واکسن ها سیستم ایمنی بدن را برای عملکرد صحیح در برابر پاتوژن ها 
آماده می کنند. از طرفی برنامه های  واکسیناسیون ها برای عملکرد مناسب 
نیاز به پاسخ ایمنی قوی دارند. با توجه به همه گیری فعلی کووید-19 
و نبود درمان موثر و اثبات شده، سیستم ایمنی سالم یکی از مهم ترین 

راهکارهای درمانی است.

سیستم ایمنی چهار عمل کلی دارد: 
1- به عنوان سد فیزیکی)جلوگیری از ورود میکروارگانیسم ها به بدن(
2- شناسایی میکروارگانیسم ها و تشخیص مضر بودن یا نبودن آن ها 

3- از بین بردن میکروارگانیسم های مضر
4- ایجاد حافظه ایمونولوژیک در برخورد های بعدی با میکروارگانیسم ها و 

پاسخ ایمنی سریعتر و قوی تر. 
بدیهی است که دفاع موثر در برابر ارگانیسم های بیماری زا مستلزم عملکرد 
خوب سیستم ایمنی است. در نتیجه، افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی 
دارند، در معرض افزایش خطر ابتال به عفونت های جدی  و حتی کشنده 
هستند. عوامل بسیاری بر سیستم ایمنی اثر می گذارند نظیر استرس، 
آمادگی جسمانی، ضعف، چاقی بدن، رژیم غذایی و استفاده از مکمل ها. 
نقش مواد مغذی در تقویت سیستم ایمنی جهت ایجاد پاسخ ایمنی مناسب 

بسیار ضروری است. 
چندین ویتامین و مواد معدنی وجود دارند که برای عملکرد طبیعی سیستم 

ایمنی ضروری هستند. 
 ، B12،B9 ،A، B6 ویتامین های )EFSA( سازمان ایمنی در غذای اروپا
C، D و مواد معدنی مثل روی آهن، سلنیوم و مس و اسید چرب امگا 3 
را جهت حفظ عملکرد سیستم ایمنی به رسمیت شناخته است. در این 
فصلنامه به بررسی 3 دسته، و در فصل نامه های بعدی به بررسی مابقی 

موارد می پردازیم: 

B ویتامین های گروه
مطالعات زیادی در مورد اثرات ویتامین های گروه B بر سیستم ایمنی انجام 
شده است. ویتامین های B در تنظیم ایمنی دستگاه گوارش نقش دارند، 
بنابراین به عملکرد دستگاه گوارش به ویژه روده کمک می کنند. کمبود 
ویتامین B9 و B6 در آزمایشات حیوانی منجر به آتروفی تیموس و طحال 
شده و تعداد لنفوسیت های T در گردش را کاهش داده و باعث اختالل 
در تکثیر لنفوسیت ها و پاسخ های ایمنی ناشی از لنفوسیت T می شود. 
همچنین کمبود ویتامین B12 ظرفیت فاگوسیتی و کشتن باکتریایی 
نوتروفیل ها را کاهش می دهد. ویتامین های B12 ،B6 و B9 همگی از 

 CD8+ سیتوتوکسیکTفعالیت سلول های کشنده طبیعی و لنفوسیت های
که در دفاع ضد ویروسی نقش دارند، پشتیبانی می کنند. 

مطالعه بر روی افراد مسن سالم نشان داده است که کمبود ویتامین B6 در 
رژیم غذایی به مدت 21 روز منجر به کاهش تکثیر لنفوسیت های T و B و 

همچنین کاهش تولید IL -2 نیز می شود. 
تامین ویتامین B6 اضافی )33/75 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز، 
که 2/362 میلی گرم در روز در یک فرد 70 کیلوگرمی است( به مدت 4 

روز باعث افزایش در تکثیر لنفوسیت ها و تولید IL -2 می شود.

C ویتامین
نقش ویتامین C در ایمنی و افزایش مقاومت میزبان به عفونت ثابت شده 
است. ویتامین C در بیوسنتز کالژن و حفظ یکپارچگی اپیتلیال حیاتی 
است. همچنین در چندین سطح ایمنی، از جمله مهاجرت لوکوسیت ها 
به محل های عفونت، فاگوسیتوز و کشتن باکتری ها، فعالیت سلول های 
کشنده طبیعی، عملکرد لنفوسیتT به ویژه لنفوسیت های T سیتوتوکسیک 

)+CD8(  و تولید آنتی بادی نقش دارد. 
شواهد نشان می دهد که کمبود ویتامین C در رژیم غذایی در افراد سالم 
و جوان، محتوای ویتامین C سلول های را تا 50 درصد کاهش داده و 
پاسخ های ایمنی ناشی از لنفوسیت T را برای یادآوری آنتی ژن ها کاهش 
می دهد. بر اساس مطالعات کمبود ویتامین C شانس ابتال به انواع عفونت ها 
را افزایش می دهد. افراد با کمبود ویتامین C مستعد ابتال به عفونت های 
شدید تنفسی مانند پنومونی هستند همچنین بررسی های اخیر نشان داده 
است که مصرف مکمل های حاوی ویتامین C به ویژه در افرادی که تحت 
استرس های فیزیکی شدید هستند؛ باعث کاهش مدت و شدت عفونت های 

دستگاه تنفسی فوقانی مانند سرماخوردگی می شود.

زینك: 
زینک فعالیت بسیاری از سلول های سیستم ایمنی را تقویت می کند و 
به کنترل استرس اکسیداتیو و التهاب کمک می کند. این ماده معدنی 
پاسخ های واکسیناسیون را بهبود می بخشد. همچنین با مهار RNA پلیمراز 
از تکثیر ویروس ها نیز جلوگیری می کند. لذا نقش کلیدی در دفاع میزبان 

در برابر ویروس های RNA دار )نظیر ویروس مولد کووید-19( دارد.
زینک تأثیر قابل توجهی بر مغز استخوان نیز دارد؛ کمبود آن باعث کاهش 
تیموس می شود  آتروفی  و  ساده   B لنفوسیت های پیش ساز  سلول های 

بنابراین زینک در حفظ تعداد لنفوسیت های T و B مهم است. 
جمله  از  ذاتـی  ایمنی  جنبه های  از  بسیاری  معدنی  ماده  این  کمبود 

فاگوسیتوز و فعالیت سلول های کشنده طبیعی را مختل می کند. 
زینک همچنین از تله های خارج سلولی نوتروفیلی که میکروب ها را جذب 

می کنند، پشتیبانی می کند.  
بیماران مبتال به سندرم سوء جذب زینک اختالالت شدید ایمنی را نشان
ادامه در صفحه بعد

نقشمکـملها
  کـووید  در مبارزه با 

DE A C
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بزرگترین سود سختی ها، متحول شدن است.

Na
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1.مزایای پیاده سازی استاندارد 17025 چیست؟

2.تفکر مبتنی بر ریسک در ایزو 17025 چه 
اهمیتی دارد؟

3. آزمایشگاه اعتبار دهی شده براساس استاندارد 
17025 چه خصوصیاتی دارد؟
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می دهند و مقاومت کمتری نسبت به عفونت های باکتریایی، ویروسی و 
قارچی دارند. 

بررسی هـا نشان داده مکمـل زیـنک )30 میــلی گـرم در روز( تکثـیر 
لنفوسیت های T را افزایش می دهد. 

تعداد لنفوسیت های B و تولید آنتی بادی در کمبود زینک کاهش می یابد. 
که   ،CD8+سیتوتوکسیک  T لنفوسیت های  تکثیر  از  زینک  همچنین 

سلول های کلیدی در دفاع ضد ویروسی هستند پشتیبانی می کند. 
زینک عامل مهمی در افزایش مقاومت به عفونت ها، به ویژه عفونت دستگاه 
تنفسی تحتانی و دستگاه گوارش است. مصرف زینک احتمال اسهال و 
عفونت های تنفسی و پوستی را کاهش می دهد. بررسی های بالینی اخیر 
نشان داده است مصرف زینک کاهش ابتال به سرماخوردگی و پنومونی و 

مرگ و میر ناشی از آن ها در کودکان و بزرگساالن می شود.

توصیه ها:
در مجموع، شواهد موجود نشان می دهد که ریزمغذی ها نقش حیاتی در 

تقویت پاسخ ایمنی دارند. 
بنابراین مصرف آنها در بیماری های مختلف به ویژه عفونت های ویروسی 
باید کنترل شود. گرچه ریز مغذی ها در قالب بخشی از یک رژیم غذایی 
گیاهی متنوع ارائه می شوند اما  این سوال وجود دارد که آیا مقادیر کافی 
از ریزمغذی ها را می توان از رژیم غذایی به دست آورد؟ یا اینکه آیا مصرف 

مکمل ها برای تامین این ریزمغذی ها ضروری هستند؟

مجموعه ای از توصیه های تغذیه ای در خصوص مکمل ها وجود دارد:
 1- مصرف مکمل ها حاوی ریز مغذی راهی ایمن، مؤثر و کم هزینه برای 
کاهش مشکالت تغذیه ای و حمایت از عملکرد بهینه سیستم ایمنی است، 

بنابراین خطر ابتال به عفونت ها را کاهش می دهد. 
لذا مقدار مصرف  مکمل ها  باید در محدوده ایمنی توصیه ی  شده توسط 

متخصصین )محدوده RDA برای هر ویتامین( باشد. 
بنابراین، در یک رژیم غذایی متعادل مصرف مولتی ویتامین ها که ویتامین ها 

و مواد مغذی مورد نیاز روزانه را تامین کند توصیه می شود.
 RDA باالتر از محدوده D و C 2- در برخی موارد مصرف ویتامین های

توصیه می شود. 
کاهش شدت  باعث   C ویتامین  مصرف  داده  نشان  اخیر  های  بررسی 

عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی می شوند. 
و همچنین خطر مرگ سالمندان ناشی از این بیماری ها را کاهش می دهد.  
بر این اساس مصرف روزانه ویتامین C حداقل 200 میلی گرم در روز برای 
افراد سالم توصیه می شود. این مقدار باالتر از سطح توصیه شده RDA که 
75و 90 میلی گرم در روز برای بزرگساالن است. الزم به ذکر است که نیاز 
به ویتامین C به وضعیت سالمتی نیز بستگی دارد و مصرف 1 تا 2 گرم در 
روز برای بازگرداندن سطح طبیعی ویتامین C در خون افراد بیمار، با شروع 
عالئم، توصیه می شود )توجه داشته باشید که حداکثر مقدار مصرف برای 

کودکان 1 تا 3 ساله 400 میلی گرم در روز است(.

جمع بندی : 
اقدامات بهداشتی نظیر واکسیناسیون شیوع بیماری های عفونی نظیر کووید 

19 را کاهش داده است. 
با این حال، وضعیت کنونی این بیماری و پیامدهای آن و بررسی ارقام مرگ 
و میر ساالنه ناشی از عفونت های تنفسی به طور کلی روشن می کند که 
این اقدامات به تنهایی کافی نیستند. به این ترتیب، استراتژی های ایمن 
و مقرون  به  صرفه جهت حمایت از سیستم ایمنی و محافظت بیشتر افراد، 
مورد نیاز است. یکی از راهبردهای اساسی، حمایت تغذیه ای جهت تقویت 
سیستم ایمنی است. همانطور که در این مقاله توضیح داده شد، مصرف 
مکمل ها سبب بهبود عملکرد سیستم ایمنی و کنترل بهتر عفونت ها 
 شده و می تواند به محدود کردن ظهور گونه های جدید و خطرناک تر 
دکتر معصومه بحیرائی  ویروس های بیماری زا کمک کنـد.                       

 

 References: 
1. Review of Optimal Nutritional Status for a Well-

Functioning Immune System Is an Important Factor 
to Protect against Viral Infections 2020 
Apr;12)4(:1181. 

2. Review of Oral Nutrition, immunity and 
COVID-19. BMJ Nutrition, Prevention & Health. 
2020;3(1):74. 

 

لحظه به لحظه جهان خلقت در حال تحول و حرکت هستی به سوی تکامل است، با این حرکت باید همراه بود

تسلیت

همکار ارجمند 

جناب آقای بهروزحسین زاده 
)تدارکات( درگذشت پـدر 

گرامی تان را تسلیت عرض نموده، 
برای آن رحیل مرحوم، 

غفران و جهت بازماندگانش
 صبر وسالمتی، 

از درگاه ايزد مّنان خواهانیم.  

#با_همکاران مسابقه این شماره؟
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وقتیشروعبهنوشتنمقالهینوروزیکردم،کمیطولکشیدتامحاسبه
کنمکهاینچندمیننوروزیاستکهباترسکروناسپریخواهیمکرد.

ترسیکهکمکمجایخودرابهیکخستگیوفرسودگی،وخستگیای
کهجایخودرابهطعمتلخوتکراریازدستدادنمیدهد.

ترسیکهازبستحملشکردیم،تبدیلبهیکعادتنهادینهشده.ترسی
کهمارابرآنداشتهتابخشجدیدیازپوششرابااکراهوسختیبرای
پوشاندنبخشیازبدنمانبپذیریمکهازورایآنقبلهاکهنمیدانم
کیبود،احساساتوعواطف،غموشادی،رضایتودلخوریمانرابروز

میدادیم.
حاالدیگرتنهادریچهیارتباطمابادیگران،چشمهاییهستندکهرفته
رفتهکمفروغوبیحالتشدهاند،کهازبسدلبستگیهایمانرابوسیدیم

وکنارگذاشتیم،فروغشادیازچشمهایمانرختبربسته.
همانروزکهدستبیرحمپاندمی،دستهدسته،عزیزانمانراازماربود

وبهکاممرگکشیدفهمیدیمسونامییعنیچه؟
همانروزکهدیوارهایخانهیهمسایهها،اقوام،همکارانوشهرهایمان

بهیکبارهسیاهپوششدفهمیدیمهمآغوشیبامرگیعنیچه؟.
آنروزکهپشتپیشخوانداروخانهها،مادرانآشفتهومستاصلرابا
چشماناشکباروپدرانکالفهوعصبیراواماندهازتهیهیداروبرای
جگرگوشهینازنینشانکهذرهذرهقدکشیدنشراانتظارکشیدهبودند
میدیدیمودرعیندلسوزیبرایشانخداراشکرمیکردیمکهجایآنها؛

تبدیلبهاینانسانامروزیبدلشدیم.
آنروزکهباضعفوبیحالی،بابینفسیرویتختبیمارستانبیاعتماد
بهمعجزهیآنهمهداروخوابیدهبودیموسعیمیکردیمبهفرداها
فکرکنیموناگهاننفسبیماربغلدستیکهشبقبلباهمتلویزیون
میدیدیمبهشمارهمیافتاد،حسمرگرازندهزندهتجربهکردیموتبدیل

بهاینانسانامروزشدیم.
باریبهنظرمیرسدمادرقرنجدیدنهتنهاقراربودهیکزندگیشتابزده
راباویژگیهایمبهوتکنندهناشیازارتباطاتاینترنتیبافنآوریبسیار
پیچیده،تاکوتاهشدندستبشرازکنترلفرایندهایپیچیدهبارشد
دانشانفورماتیکوساخترباتهاییکههرروزبیشترازقبلویژگیهای
انسانیپیدامیکنندتاشکلگیریواستقرارمتاورسبزیایم،بلکهقرار
بودهدچاریکدگردیسیشتابزدههمبشویموبهنظرمیرسدتحمل
اینفشاردرتمامنقاطدنیا،بشرراازتعادلیکهسالهاطولکشیدهبودبه

آندستیابدوبهشدتبهآنمیبالیدخارجسازد.
پاندمیکروناکههنوزنمیدانیمچگونهوازکجاسربرآوردتیرآخری
بودکهازچلهیاینکمانرهاشد.بشرمتمدنامروزازترسیکبیماری

ویروسیخانهنشینشد.
شهرهایمدرنساکتوسوتوکوروطاعونزدهرهاشدند.

کسبوکارهایکوچکوبعضابنگاههایاقتصادیبزرگتردچاربحران
جدیشدند.ارتباطاتانسانهامحدودبهفضاهایمجازیشدودرنهایت
رهاورداینپاندمیبرایدنیایامروزکمشدنشتابزندگیوتوجهمجدد
بهارزشهاییشدکهیافراموششدهبودندویاجنبهیشعاریپیداکرده

بودند.
درهرصورتازآنجاکهمنیکپزشکهستموکارمتشخیصودرمان

امراضجسمانیوامراضروحیاستونهبررسیآسیبهایاجتماعی،
آنچهدرباالشرحدادمصرفادرددلیکهمنوعوشایدمقدمهایبرای

گذارازیکدورهبهدورهیجدیدبودهاست.
اگربخواهیمازمنظرعلمپزشکیوآمارخالصهایازگمانهزنیهایموجود

دررابطهباآنچهدرموردکویدانتظارمیکشیمارایهدهم،بایدبگوییم:

غالبپیشبینیهابرایناستواراستکهماهمچناندردامکووید
گرفتاریموراهیجزواکسیناسیونسراسریوباتمامقوادرتمامدنیا،
نخواهیمداشت.واینیعنینیازمندیکعزمسیاسی،فرهنگیواجتماعی

بهصورتبینالمللیهستیم.
باراولواکسیناسونکوویددرابتداامیدزیادیرادرجوامع،بهخصوص
مللثروتمندوپیشرفتهایجادکردولیبروزموجهایبعدیبیماریدر
اینکشورهابامیزانباالیمرگومیرازیکطرفوپیدایشسویههای
جدیدازویروسازسویدیگرنشاندادوثابتکردکهپاندمینژادوگونه
ومذهبوقارهوکشورنمیشناسدوهمگیناگزیرازهمیاریوکمک

بههمهستیم.


باتوجهبهمیزانوسرعتواکسیناسیوندرسراسردنیاازیکسوو
سرعتموتاسیوناینویروسوتولیدسریعگونههایجدیدازسویدیگر
میتوانگفتعلیرغمهمهیتالشهادربهترینشرایط،ماهمپایاین

ویروسدرحرکتیم.

درجوامعیمانندماکهغالباباواکسنهایینظیرسینوفارمواکسینه
شدهاندتوصیهمیشودچهارباردرسالواکسیناسیونانجامشود.

درتمامجوامعتوصیهبهبرداشتنماسکبااحتیاطکاملمیشود:
برداشتنماسکدرمحیطهایبازوبارعایتفاصلهیاجتماعیواستفادهی

حتمیازماسکدرمحیطهایبستهوباتراکمباالیجمعیت.

همچناندرجوامععلمیاعتقادراسخبرایناستکههنوزازبحران
عبورنکردهایمودرآزمایشگاههایتحقیقاتیدرسراسردنیارفتارویروس
دقیقابررسیمیشودتاازبروزسویههایجدیدبیماریبالفاصلهمطلع

شویم.

درموردسویهیاومیکرونکهبهنظرمیرسدشدتبیماریزاییاشدر
حدویروسهایسرماخوردگیاست،نگرانیازهمراهشدنآنباسویهی

دلتاوافزایشناگهانیمیزانمرگومیراست.

ودرپایانعلیرغمتمامیبیمهاوامیدهایموجود،توصیهیتمامی
جوامععلمی،بازگشتبهسبکزندگیگذشتهوسعیبرداشتنرفتاری
منطقیوواکنشبهاندازهومعقولدربرابربیماریایاستکهکموبیش
دستشبرایماروشده.بنابراینچهبهترکهفرارسیدنبهاررافصلالختام
آالمپیشینبنامیموباامیدوسرزندگیچونطبیعتپایدرراهیجدید
دکتر ندی کاویابی نهیم.
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ما هنوز در دام کرونا اسیریم

تحوالت بنیادی و اساسی سازنده؛ از گام  های کوچك و مستمر؛ میسر می شود



25

C
he

m
i's

 N
ew

sle
tte

r
N

o6
3

می
شی

آفا
ی 

خل
 دا

مه
لنا

ص
ف

ید
جد

ره 
دو

/6
3 

ره
شما

A
fa

برای رسیدن به حد مطلوبی از تکاملی انسانی باید ابتدا خود را شناخت وسپس خالق متعال را  

لی
اخ

 د
بار

اخ

واحدتولیدداروهایجامدخوراکیجنرالدرمساحتیحدود500مترمربع
اتاقتمیزوظرفیتتولیدساالنهمیلیونهاقرصوکپسولدرسال1۴00در
شرکتداروسازیآفاشیمیبهبهرهبرداریرسید.بهمنظوراجرایواحدتولید
داروهایجنرالعالوهبرهمکاری38شرکتخارجیوداخلیکلیهواحدهای
شرکتنیزهمکاریگستردهایبرایراهاندازیسریعوباکیفیتاینبخش
انجامدادندوبابهرهبرداریآنبیشترازدههانفربهصورتمستقیمجذب
خواهندشد.اینبخشدارایسیستمکنترلتهویههواوآبسازیمنطبقبا
قوانینGMPواستانداردهایبینالمللیوجهانیهستندطبقهتکنیکالمجزا
دستگاههاوماشینآالتبروزکهمنطبقباGMPمیباشندوهمچنینخط

بستهبندیجداگانهوکامالبراساساصولداروسازیمیباشد.
آفــــاشیمیمحصوالت ازگذشتهدربخشخوراکیشرکتداروسازی
آنتیبیوتیکازدستهپنیسیلینهاوسفالوسپورینهادرحالتولیدمیباشند
بعلتقوانینداروییتولیدمحصوالتدیگرامکانپذیرنبودهاستولیدر
حالحاضرباایجادبخشجدید)جنرالخوراکی(کهمطابقبااستانداردهای
بینالمللیطراحیشدهاستامکانتولیدانواعداروهادردستههایمختلف
میسرمیباشدکهعالوهبرکاملکردنسبدداروییشرکتگامیدر

خودکفاییوبینیازیکشوروهموطنانعزیزبرداشتهشدهاست.
داروهایبخشجدیدبارعایتقوانینداروییوGMPتولیدمیگردندتا
داروهاییباکیفیتباالدراختیارهموطنانعزیزقرارگیردازداروهاییکهدر
حالتولیدمیباشندویابزودیواردچرخهتولیدمیگردندمیتوانبهموارد

ذیلاشارهکرد.
قرصکلوپیدوگرل75:

ایندارودرردهدرمانیضدانعقادخونقرارمیگیردوپیشگیریازبروز
حوادثترومبوآمولیکعروقیمانندسکتهقلبییاسکتهمغزیوبیماریهای

عروقیمحیطیکاربرددارد.
قرصکارودیلول:6.۲5و1۲.5و۲5میلیگرم

منشاء با یا تاشدید ایسکمیخفیف قلبی نارسایی درمان در دارو این
کاردیومیوپاتیکهمعموالعالوهبردیورتیکهامهارکنندههایآنزیمتبدیل
کنندهآنژیوتانسینودیژیتالبرایافزایشبقاءبیماروبرایکاهشخطر

بستریشدندربیمارستانبهکارمیرود.
قرصهیدروکسیزین10و۲5میلیگرم:

دارویضدحساسیتازگروهآنتیهیستامینهایخوابآورمیباشد.که
برایکاهشخارشهایپوستیدراثرحساسیتاثردارد.

قرصزولپیدم5و10میلیگرم:
زولپیدمداروییخوابآورغیربنزودیازپینیسریعاالثرمیباشد.زولپیدمبرای
کنترلکوتاهمدتبیخوابیدرکمتریندوزممکنتجویزمیگردداینهم
بهکاهشزمانبخوابرفتنوهمبربهبودطولزمانخوابتاثیرگذاراست.

قرصمونتهلوکاست5و10میلیگرم:
داروییبرایکنترلوجلوگیریازعالئمناشیازآسممانندخسخس
کردن.تنگیتنفسیتجویزمیگردداینداروممکناستقبلازورزشبرای
پیشگیریازمشکالتتنفسیاستفادهشودوتعدادنیازبهاستفادهازدستگاه
استنشاقیراکاهشدهداینداروجزءآنتاگونیستهایگیرندهلوکوترین

میباشدوازتاثیرلوکوترینبربدنجلوگیریمیکند.
اناالپریل5و10و۲0میلیگرم:

اناالپریلیکیازداروهایمهموموثردردرمانبیماریفشارخونباالو
همچنیننارسائیقلباستاینداروبهخانوادهمهارکنندههایآنزیمتبدیل
کنندهآنژیوتانسینAceinhibitorمتعلقاستوموجبجلوگیریازتبدیل

آنژیوتانسین1بهآنژیوتانسین۲میگردد.
آنژیوتانسین۲طیفرایندآنزیمیدربدنساختهشدهوموجبانقباضعروق
وجذبسدیمازکلیههامیشودکاهشتولیدآنباشلکردندیواره
رگهایبدنودفعسدیموآبازکلیههاموجبپایینآمدنفشارخونو

بهبودنارساییقلبخواهدشد.
قرصلیزینوپریل5و10و۲0میلیگرم:

کنندهی تبدیل آنزیم کننده مهار داروهای دسته به متعلق لیزینوپریل
آنژیوتانسین1به۲است.کهبرایمشکالتمتعددیتجویزمیشودممکن
استاینداروجهتکاهشفشارخونباالدرماننارساییقلبیمحافظتاز
قلبوعروقدربرابرآسیبوحملهقلبیومحافظتازکلیهدرافراددیابتی

تجویزشود.
قرصمیرتازاپین7.5و15و30و۴5میلیگرم:

برای اپینفریناستکه ازگروه افسردگیسروتونرژیک یکدارویضد
داروی عنوان به داروهمچنین این تجویزمیشود. نیز اختالالتخواب

ضداضطرابخوابآورضدتهوعاستفادهمیشود.
هیدروکلروتیازید۲5و50میلیگرم:

ایندارودردرمانخیز)ناشیازنارساییقلب،سیروزکبدیهمراهباآسیب(
زیادیفشارخونبهتنهایییابعنواندارویکمکیاستفادهمیشود.

قرصونالفاکسین37.5و75میلیگرم:
یکدارویضدافسردگیازگروهمهارکنندههایبازجذبسروتونینونوراپی
نفریناستاینداروبرایاختاللافسردگیاختاللاضطراباجتماعیو
اختاللپانیکتجویزمیشود.ازدیگرمحصوالتپرمصرفدارایپروانهقرص
سرماخوردگیمیباشدکهبزودیتولیدخواهدشدوتعدادزیادیمحصوالت
دیگردرواحدتحقیقوتوسعهدرحالبررسیوآمادهسازیهستند.پیگیریهای
مدیریتمحترمشرکتدرجهتتسریعراهاندازیاینبخشجهترفعنیازهای
کشوروهموطنانبسیارچشمگیربودهاستتااینبخشدرزمانمناسبو
کیفیتالزمشروعبهتولیدنماید.                         تهیه کننده: دکتر اشکان خرمی

 

آغاز به کار واحد تولید 
داروهای 

جامدخوراکی جنرال 
در

 داروسازی آفـاشیمی
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SOP نویسی در فضای GMP با 
رویکرد مستندات و مستند نمودن

SOP چیست؟
SOPبهمجموعهایازروشهایاجراییمکتوباطالقمیگرددکهیک
فعالیتروزمرهدریکگروهکارییایکواحدویایکشرکترامعین
مینماید.SOPمستندیاستکهتأییدکنندهانجامتکتکمراحلکاربر
اساسمستندیمکتوبومعتبرمیباشد.کاربربایددرشروعودرخالل
کارودرهرمرحلهازفرآیندکارینسبتبهتکمیلوامضاءدستورالعمل

اقدامنمودهوازتکمیلشدنمراحلکاراطمیناندهد.
 SOP ویژگی های

ایندستورالعملهابایدتضمینکنندهتمامیجوانباجراییکارباشندو
طورینگارششوندکهفرداستفادهکنندهبتواندتمامیکارراباکمترین
اشکالانجامدهد.SOPنویسییکیازاصولاساسیسیستمهایمدیریت
در و بوده )PQS( دارویی مدیریت سیستمهای و )QMS( کیفیت
ممیزیهایاینسیستمهانقشیبنیادیبهعهدهداردبهطوریکهبرای
)PIC/S(بررسیاینروندفصل۴راهنمایبازرسیسیستمهایدارویی
وجوددارد.درسیستمهایمدیریتکیفیتبایدتمامیفعالیتهایسازمان

مکتوبومستندبودهودارایSOPمستقلباشد.
SOPهابایددرهرزماندردسترسکاربربودهوکاربردهایزیررادارد:

انجامصحیحواصولیکار
آموزشکارکنانجدید

بازآموزیکارکنان
ارائهدرخاللممیزیهاوارزیابیها

:SOP مراحل جاری سازی
SOP for SOPنویسییاSOP آموزش

نگارشSOPمربوطبهفعالیتتوسطفردآموزشدیده
تأئید SOPهاینگارششده
SOPپیکربندیوکدینگ

الصاقمستنداتپیوستیومرتبط
امضاءواجرایفرآیندکنترلمستنداتوتخصیصتاریخمؤثر

تصویبنهاییوتوزیعنسخ
اهمیت SOP نویسی و انجام فعالیت ها بر اساس SOPهای مکتوب:
ارکانسیستمهایداروییبرپایهایمنبودن،اثربخشیوکیفیتمحصول
استوارمیباشد.لذابرایایجادکیفیتمستمرومداوم،استفادهازروشها،
Consistencyمواد،فرآیندهاواصولبالتغییرضروریاست.برایتداومیا

ازروشهایکار استفاده یاIntegrityاصولکیفیتی تمامیت وحفظ
استانداردمکتوبمبتنیبرمراجعومنابعمعتبراجباریاست.اینویژگیها

رامیتواندرSOPهایسیستمهایباکیفیتمشاهدهنمود.
SOP قوانین مربوط به استفاده از

هرگونهفعالیتدرسیستمهایمدیریتکیفیتبایدبراساسSOPباشد.

تمامیSOPهاینگارششدهبایدبهتأییدباالترینمقامواحدکیفیتبرسد.

هرگونهتغییردرمفادSOPبایدبراساسروندکنترلتغییرانجامشود.
هرSOPبایددارایتاریخمؤثربودهوقبلازاتمامآنبازنگریگردد.

تمامیفعالیتهایدارایSOPبایدطبقروشمکتوبوبهتدریجو
مرحلهبهمرحلهانجامگرددوزمانبندیکارهابراساسروندمندرجدر

SOPباشد.
تمامیSOPهایموردنیازبرایانجامفعالیتبایدهموارهدردسترس

کاربرباشد.
SOP مزایای استفاده از

توصیفمشروحوظایفمربوطبهیکشغل
اطمینانازتداومانجاممراحلتولید

اطمینانازادامهبدونتداخلفرآیندهاوتکمیلمراحلبراساسجدول
زمانبندی

اطمینانازعدمایجادنقصدرمراحلتولید
اطمینانازانطباقدستورالعملهایموجودبامقرراتشرکتوالزامات

قانونی
ایجادسندیآموزشیبرایتدریسکاربراندخیلدرفرآیند

ارائهچکلیستبرایچکرهایناظرفرآیندهاجهتتأکیدبهرعایت
اصولمدون

ارائهچکلیستبرایبازرسانGMPوممیزانداخلیوبرونسازمانی
ارائهثبتنامه)Records(تاریخچه ایبرایمرورتغییرات

ارائهتوصیفکاملدرمواردبررسیوتحقیقدرخصوصوقایعناخواسته
وانحرافات

SOP کاربردهای
شناساییفردمسئولبرایهریکازوظایف

توصیففعالیتها)کاریکهبایدانجاموتکمیلشود(
موادوتجهیزاتالزمبرایکار

آموزشپرسنل
پایشنحوهاجرایکار

ایجاداستقاللکاریدراپراتورهاوعدملزومارجاعبهمنابعورفرانسها
بهبودکیفیتجمعآوریدادههاوارتقاءدانشوسهولتدرمدیریتدانش

 نویسنده: مژگان آقاجانی 
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کنگره   ، ایران  کودکان  و سرطان  انجمن خون  سیزدهمین همایش 
تاالسمی و هموگلوبینوپاتی در 11 و 1۲ اسفند ماه 1۴۰۰ در هتل ونوس 

نمك آبرود با محوریت:
مدیریتبالینیتاالسمیوپیشنهادگایدالینها

ارزیابیوضعیتآهنوشالتورهایآهندرتاالسمی
درمانهایجدیددرتاالسمی

مدیریتعوارضقلبی،کبدیوآندوکریندرتاالسمی
مدیریتتاالسمیانترمدیا

باحضورداروسازیآفاشیمیبعنوانتولیدکنندهکیفیویالدفروکسامین
500میلیگرمو۲گرمبابرندفروزآف®برگزارگردید.

کننده تولید شرکتهای برای اولیه مواد تامین در که ای وفقه از بعد
شده کشور داروئی بازار در کمبود به منجر و شد ایجاد محصول این
بود،خوشبختانهشرکتداروسازیآفاشیمیدرپاییز99موفقبهتامینمواد
وتولیدمجدداینمحصولگردید.شایانذکراستدوز۲گرماینمحصول
فقطتوسطداروسازیآفاشیمیتولیدودراختیاربیمارانقرارگرفتهاست.
یکیازمحصوالتیکهدرخطوطتزریقیداروسازیآفاشیمیتولیدمیشود
ویالهایحاویپودردفروکسامینبادوز500میلیگرمو۲گرماستکه

مادهیاولیهیآندربستهبندیاستریلازشرکتEXELLAخریداری
میگرددوبعدازآنالیزکاملدرشرایطآسپتیکدرویالهایپرمیشودو

بااقالمبستهبندیمناسبواردبازارداروییکشورمیگردد.
باتوجهبهشرایطفعلیبازارداروییکشوراستفادهازمحصولدفروکسامین
تولیدداخلکهازنظرکیفیتبانمونهیوارداتیآنبرابریکندمنجربه
کاهشهزینهیدرماندربیمارانمیگردد.عالوهبرهزینهیدرمانجلب
اعتمادبیماراندراثربخشیوکمعارضهبودندارویتاالسمیبسیارحائز
اهمیتاستچراکهترسازمصرفدارویایرانیودردسترسنبودنداروی
وارداتیمیتواندمنجربهعدممصرفدارودربیمارشدهومخاطراتجدی
رابرایسالمتبیمارتاالسمیایجادکند.تمامیتالشمادرداروسازی
آفاشیمیتولیدفرآوردههایستکهباالترینکیفیتراداراباشندورضایتو
اعتمادبیمارانرادرکیفیتواثربخشیمحصوالتاینشرکتجلبنماییم.
باامیدبهروزیکهتمامیبیمارانتاالسمیبااعتمادبهداروهایایرانیبا
کیفیتوقطعوابستگیبهواردات،مسیردرمانخودراطینمایند.مادر
داروسازیآفاشیمی،تمامتالشخودرادرپروسهتولیدمحصولباکیفیت
بکاربردهایموامیدواریمبایاریپزشکاندرمانگرتاالسمیوبیمارانبتوانیمبه
دکتر افسانه پاسبانی بهتریننحوممکندردرمانایشانتاثیرگذارباشیم.

 حضور فروزآف®
 در کنگره تازه های

 تاالسمی

عبادت عامل تکامل اندیشه و روح آدمی است

لی
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تعمیر سلول های باتری دریل شارژی 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

طبققرارقبلیبایددراینمقاله،بهادامهیمباحثمربوطبهانتخابو
خریدباتریدوچرخهمیپرداختم،امابنابهدالیلیتصمیمگرفتمفعاًل
سریمقاالتمربوطبهباتریدوچرخهرامتوقفکنمومطلبیغیرمرتبط
بادوچرخههایبرقیاماهمچنانمرتبطباباتریبنویسم.اینتصمیمدو
علتمهمداشت:نزدیکبودنتعطیالتنوروزوگرانشدنابزاربرای
آدمهایعالقهمند.البتهعلتفرعیدیگریهمبودکهاشارهبهآنخالی
ازلطفنیست.ارزانشدندالر.امروزهدریلهایشارژیطیفوسیعیاز
قیمتوکیفیتدارند.سهولتاستفاده،خوشدستبودن)اصطالحرایج
بینآقایانفنی(،کاربردیبودن،ووجودمدلهایارزانقابلخریدبرای
اکثراقشارجامعه،باعثشدهبیشترمایکیادومدلازآنهارادرخانه
داشتهباشیم.اگرهمشخصابهخریدآنمبادرتنورزیدهایم،ازپدر،عمو،

دوستیاشخصدیگریهدیهگرفتهایم.
چهچیزیکیفیتیکدریلشارژیراتعیینمیکند؟خیلیفاکتورها،ولی

متاسفانهجوابکلیشهایوبهشدتدرستایناست:باتری.
برایکاربردیکردنمطلباینشمارهازذکرجزئیاتمربوطبهباتری
صرفنظرمیکنیموفقطمیتوانیمبگوییم،تقریباتمامیمطالبیکهدر
تقریبا قبلخواندهاید، ازشمارههای برقی دوچرخه باتریهای با رابطه
مهمترین است، صادق هم شارژی دریل باتری مورد در استثنا، بدون
تفاوتبحثولتاژوآمپراستکهخوبمنطقادرهرموردبهوسیلهی
تعویض برای برویمسراصلمطلب: دارد.خوب بستگی استفاده مورد
است. نوعی چه از آن باتری بدانید باید اول شارژیتان دریل باتری
بعدازبازکردنجلدباتریدریلشارژیتان،بااحتمالباالینوددرصدبا

یکیازدوتصویرزیرمواجهخواهیدشد:
اگرمطالبشمارههایقبلیدررابطهباباتریرادنبالکردهباشید،میدانید
کهتصویرسمتچپباترینیکلکادمیوموسمتراستلیتیومیوناست.
اگرباتریدریلتانازنوعنیکلکادمیوماست،کارتانراحتتروهزینهتان

کمترخواهدبود.
تنهاکاریکهبایدبکنیدجایگذاریباتریهایقدیمیباباتریهایجدید
نیکلکادمیومدرونجاباتری باتری ابتدابشماریدکهچندعدد است.

دریلتانقراردارد.
سپسبههمانتعدادباتریجدیدخریداریکنید.

قسمتمشکلمسالهاتصالباتریهابهیکدیگراست.
برایاینکاربهیکدستگاهنقطهجوشاحتیاجدارید.

چیزیشبیهشکلصفحهمقابل،امابههیچوجهلزومینداردآنرابا
قیمتحدودادومیلیونتومانخریداریکنید.برایاتصالباتریهایتانبه
همدیگرپیشنهادمنمراجعهبهخیابانجمهوری،جنبپاساژامجداست.
اگرپاساژامجدراردکنیدبالفاصلهباتعدادقابلتوجهیمغازهروبرومیشوید

کهکارشانتعمیرانواعباتریبخصوصباتریابزارشارژیاست.
بهتاریخاینمقالهکهاحتماالبایداواخرزمستان1۴00بهدستشمابرسد،
بیشتراینمغازههابادریافتحداکثر۲0000تومانکارجوشباتریرا
برایتانانجاممیدهند،اگرباتریراهمازخودشانبخریدکهاحتمالزیاد
اینکاررابهصورترایگانبرایتانانجامخواهندداد.تنهانکتهیمهمهنگام
تعمیروتعویضباتریهایدریلشارژی،دقتوجلوگیریازبروزاتصال
کوتاهاست.اگرهنگامبازکردندریلکمیدقتداشتهباشید،میتوانید
شکلووضعیتباتریهاراحفظکنید،تاهنگامجایگذاریباتریجدید
بهمشکلیبرنخورید.طبقگفتههایباال،کارنقطهجوشراهمانجامداده
باشید.تنهاکاردیگریکهبایدبکنیداتصالباتریهابهکانتکتهایاتصال
باتریبهدریلاست.اینکاررابااستفادهازیکهویهیخیلیمعمولیو

کمیقلعمیتوانیدانجامدهید.
بعدازپایانکارنیزشارژوتستباتریبههمانروشهایمعمولاستفاده
ازدریل.درموردباتریلیتیومنیزغیرازگرانتربودنباتریروشکاربه
همانحالتقبلیاست.تنهاتفاوتاصلیوجودیکمدارکنترلباتری
BMSاستکهبینباتریومدارمصرفومدارشارژقرارمیگیرد.هنگام
جداکردنولحیمکردنمجددBMSدقتکنیدکهاتصاالترویکییکی
سواکنیدوبهباتریهایجدیدلحیمکنیدکهاشتباهیرخندهد.ازرساندن
حرارتزیادبهمدارکنترلهمپرهیزکنید،چراکهموجبآسیببهقطعات
الکترونیکحساسمدارمیشود.معموالاستفادهازیکهویهیحداکثر
60واتوحداقل۴0واتجهتاتصالBMSتوصیهمیشود.براساس
تجربهیشخصی،تعمیرسلولهایباتریدریلشارژی،بهجایخریدباتری
جدیدونو،هزینهیشمارابهنصفوحتیگاهیکمتر)درصورتخرید
باتریارزان(کاهشمیدهد.عالوهبرآنوقتیخودتاناقدامبهتعویض
سلولهامیکنید،ازکیفیت،توانوبرندواقعیآنآگاهید،برخالفزمانی
کهآنرابهصورتآمادهتهیهمیکنید.تمامیاینمزایابهاضافهیلذت
تعمیریکابزارشخصیدرمنزل،ازنظرمنتعمیرباتریدریلشارژیشما
راتوجیهمیکند.انجاماینکارباصرفکمیحوصلهودقتبسیارسادهو
سرگرمکنندهوازهمهمهمتر،اقتصادیخواهدبود.شایدقسمتسخت
اینکار،جایگزینیباترینیکلکادمیومبالیتیومیونباشد.انجاماینکاربه
کمیدقتوحوصلهوهمچنینتجهیزاتبیشتردارد.درشمارههایقبلیدر
موردبرتریهایباتریلیتیومنسبتبهدیگرانواعباتریزیادصحبتکردیم.
بنابراینشایدبدنباشدکهاگرباتریدریلشارژیشماازنوعنیکلکادمیوم
است،آنرابهلیتیومیونتبدیلکنید.ماطییکپروژهیشخصیاین
کاررابراییکدریل18ولتمکیتاانجامدادهایم.درشمارهبعدسعی
خواهیمکردباتصاویروتوضیحاتمناسبدرموردنحوهیانجاماینکاربا
مهندس افشین میرزایی شماصحبتکنیم.

تکامل ذهن و فکر و اندیشه و عمل است که روند تکاملی انسان را از تکامل موجودات دیگر جدا می نماید
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 ONBORADING )آنبوردیگ( 
یاهمسوسازیکارکنانتازهوارددرشرکت،فرآیندتطبیقاینافرادباروند
فعالیتشرکتوهمچنینفرهنگسازمانیآناست.همچنین،شاملارائه

ابزارهاواطالعاتموردنیازبرایحضورمولداودرتیمنیزمیشود.
آنبوردینگیکفرآیندپیوستهاستکهممکناستازچندماهتایکسال

بهطولانجامدوبرایجذبکارمندانجدیدبسیارمهماست.
امروزهدرمشاغلمختلف،رقابتبرایجذبنیرویبااستعدادوباانگیزه
بهطورپیوستهدرحالافزایشاست؛بههمیندلیلشرکتهاوسازمانها

برایجذباینافرادبایدروشهایکارآمدیداشتهباشند.
بهینهسازیروندآنبوردینگیکاستراتژیکلیدیبرایبهبودنامشرکتها

وجذبنیرویانسانیبهتراست.
پیداکردنافرادمناسبوتوانابرایفرصتهایشغلیوپستهایسازمانی

تنهابخشیازفرایندتیمسازیدرشرکتهابهشمارمیآید.
فرآینداستقرارکارکنانجدیدوهمسوسازیآنهاباشرکتمیتواندیکیاز
مهمترینعواملدرتضمیناینباشدکهافرادتازهاستخدامشدهدرآینده
میتواننددرکاربسیارسازندهعملکنندوازکاردرشرکتراضیباشند.

تأثیرموفقیتآمیزآنبوردینگبهطورگستردهمشارکتراافزایشمیدهد
وباایجادیکتجربهموفقبرایکارمندان،احتمالترکسازمانازسوی

آنهاکاهشمییابد.
بااینحال،دربرخیازسازمانها،همسوسازیکارکناناغلبباجهتگیری

اشتباهگرفتهمیشود.درحالیکهجهتگیریدرسازماننیزامریمهم
استکهدرآنکاغذبازیوسایرکارهایمعمولبایدتکمیلشوند؛اما
همسوسازییکفرایندجامعاستکهدرآنهممدیریتوهمدیگر

کارکناننیزدرگیرهستند.
اگرازقبلبرایشروعبهکارکارمندجدیدخودبرنامهاینداشتهباشید،
بایدبگوییمکهنمیتوانیددرراضینگهداشتناو،پیشرفتاو،نگهداشت
اووهمچنینمولدبودناودرشرکتموفقعملنمایید.بهجایاینکه
کلیکاغذبازیبرایرونداستخدامکارمندجدیدخودداشتهباشیدواو
راازاینپروسهخستهکنید،میتوانیدکارهارابسیارمکانیزهپیشببرید
وحتیسراغابزارهایآنالینبرایاینروندبروید.دربارهمزایایروشهای
نویناستخدامیتحقیقکنید،سراغفناوریبرویدوازآنبهجایکاغذ
بازیهایخستهکنندهاستفادهکنید.حتیسراغپورتالهایشرکتیبروید،
کهبهترینابزاربرایراحتکردنکارهابرایدرروزاولکاریکارمندان
جدیداست.امروزهبسیاریازشرکتهابهاینپورتالهامجهزهستندوبه
محضورودکارمندجدید،آنهامیتوانندبهاینپورتالدسترسیداشته
باشندومواردیمانندیادداشتخوشامدگوییکارفرما،اطالعاتروزاول
کاری،پیامهایخوشامدگوییازطرفکارکنانوعکسهایهمتیمیهای
جدید،اصطالحاتوواژگانمنحصربهفرددرشرکت،یکنسخهمجازی
ازروندکاردرشرکتوفرهنگسازمانیآنوسایرجزئیاتدرموردبخش

استخدامشدهومسئولیتهایشغلیدراختیاراوقرارمیگیرد.

با رفتار خود به فرزندانمان تکامل شخصیت و تحول زندگانی را بیآموزیم

 آنبوردینگ یا جامعه پذیری

 

 
 

 

آنبوردینگ چیست؟
چرا آنبوردینگ مهم است؟

مراحل آنبوردینگ موفق چیست؟
تأثیرات و مزایای آنبوردینگ یا جامعه پذیری
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شیطان آدمی را به سمت تحوالت منفی و نقصان در انسانیت و حرکت به سوی حیوانیت؛ سوق می دهد. 

 

روز اول در همسوسازی یا آنبوردینگ
دوهدفاصلیدرروزاولکاریکارمندجدیدبایدمدنظرگرفتهشود؛اول
اینکهوظایفاوبهطورکاملوواضحمشخصشود،سپساینکهاهداف
باید بهصورتکاملتوضیحدادهشود.کارکنانجدید او برای سازمان
ایدههایواضحیدرموردوظایفومسئولیتهایشغلیخوددرروزاول

داشتهباشند.
آنهابایدشغلوهمکارانجدیدخودرابشناسند.تعاملاجتماعیدرروزاول
هرکارمندجدیدیبسیارمهماست.مطمئنانمیخواهیددرروزاولکاری
کارمندجدیدخودتصویرینادرستازمدیریتدرذهناوشکلبگیرد
واوراازدستبدهید.مهمترینهدفدیگردرروزاولکار،همسوسازی
انتظاراتازکارمنداست.سازمانهاییکهتمرکزخودرابررویسازگاری
کارکنانجدیدبافرهنگسازمانیخودقرارندهند،باضررقابلتوجهی
روبرومیشوند.کارکنانیکهمیدانندازفرهنگومحیطکاریشرکتخود
چهانتظاریدارند،تصمیماتبهتریمیگیرندکهبیشترمیتوانندخودرابا

انتظاراتیکهشرکتازآنهاداردمطابقتدهند.

شماهمچنیندرروزاولبایدنقشهاومسئولیتهاعضوجدیدرابرایکل
تیمشرحدهیدتاازبروزسوءتفاهمونارضایتیدرتیمجلوگیریکنید.

گاهیاوقاتاعضایفعلیتیمممکناستاحساسخطرکنندکهشخص
جدیدقراراستمسئولیتهایآنهارابرعهدهبگیردوانجامدهد.بنابراین
بسیارخوباستکهموقعیتشغلیوشرحوظایففردتازهاستخدامشده
وهمچنینموقعیتوشرحوظایفسایراعضایتیمراکهکارآنهاارتباط
نزدیکیبااودارد،ونحوهعملکردآنهاراروشنکنید.بااینکارتعاملاین

افراددرتیمراافزایشخواهیددادوازتنشنیزجلوگیریخواهیدکرد.

چرا آنبوردینگ مهم است؟
برایپیبردنبهاهمیتفرآیندآنبوردینگوتأثیراتآنرویعملکرد

کارکنان،تعدادزیادیکارمند،موردبررسیقرارگرفتهاست؛
افرادیکههنگامورودبهسازمانآنبوردینگدریافتکردهبودندباآنهاییکه
دریافتنکردهبودند،مقایسهگردید،بعدازاینمقایسهدریافتندکهافرادیکه

بسیاریازشرکتهانهتنهاازطریقهمینپورتالهارونداستخدامنیروی
جدیدخودراانجاممیدهند،بلکهاطالعاتتمامموازینحضوردرشرکت
ماننداینکهروزاولکجابایدبروند،دربدوورودسراغچهکسانیرابگیرند
وچهلباسیبپوشندرا،میتواننددراینپورتالهابهدستآورند.تیم
استخدامینیزتمامرمزها،امکاناتمانندتلفن،کامپیوتروتمامابزارهای

موردنیازرابرایشخصتازهاستخدامشدهمهیامیکند.
بدترینچیزبراییککارمندجدیدایناستکهدرهمانمراحلاولیه
استخدامیهیچتوجهینبیندوحتیبدونگرفتناینامکاناتکارخود
راآغازکند.اینروندمیتواندرویطرزتفکرآنفردرویشرکتشما
اثرمنفیبگذاردوهمکاریاوباشماحتیبهیکسالهمنرسد.درواقع
چیزیکهمادرتعریفوبیان"آنبوردینگچیست"جاانداختیمایناست
که،کارشمادرپروسهاستخدامافرادوشروعکارآنهادرشرکتمیتواند
باعثتوسعهفردیآنهاشودکهاینتوسعهفردیدرآیندهبرایشماو

شرکتشمامزایایبسیاریبههمراهخواهدداشت.

آنبوردینگدریافتکردهاند:
 18درصدبیشترازافراددیگربهسازمانخودمتعهدهستند.

 30درصدبیشتربافرهنگمحلکارخودارتباطبرقرارکردهاند.
 30درصدبیشتراحساسرضایتشغلیدارند.

بنابراینمیتوانگفتپیرویازشیوههایخوبآنبوردینگ،سودخوبیرا
برایسازمانهابههمراهدارد.

مراحل آنبوردینگ موفق چیست؟
یکیازمواردیکهکارشناسانمنابعانسانیاغلببرآنتوافقدارند،این
استکهورودکارمندانبهسازمان،ازلحظهایکهیککارجوپیشنهاد
شغلیرامیپذیرد،شروعمیشودوزمانیپایانمییابدکهیککارمند
جدیدبهطورکاملباسازمانادغامشدهباشدوطبقانتظاراتیکهازاو
میرود،عملکند.تحقیقاتنشاندادهاندکهکیفیتفرآیندآنبوردینگ
کارکنانجدید،بهطورچشمگیریبرمشارکت،عملکرد،ماندگاریکارکنان

درسازمانوسایرعواملتأثیرمیگذارد.
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مهترین مراحل فرآیند آنبوردینگ شامل موارد زیر است:
  آماده کردن دیگر کارمندان شرکت برای ورود کارمند جدید

  آماده کردن یک محل کار جدید برای کارمند
  اطمینان یافتن از دسترسی مناسب کارمند به نرم افزارها یا سایر موارد

  معرفی کارمند جدید به دیگر کارکنان و بخش های مختلف شرکت
  برنامه ریزی برای معارفه تیمی مانند دورهمی رسمی یا ناهار

  اختصاص دادن زمان کافی برای آموزش کارمند
  ایجاد حس اعتماد و اطمینان

 تعریف واضح و روشن از نقش شغلی کارمند و انتظاراتی که از او می رود.
شروع یک کار جدید، گاهی اوقات می تواند استرس آور باشد و آنبوردینگ 

می تواند بخش زیادی از این استرس و نگرانی را کاهش دهد. 
فرآیند آنبوردینگ به کارمندان زمان می دهد تا اطالعات بیشتری از سازمان 

دریافت کنند و در صورت نیاز سؤاالت خود را بپرسند.
در اینجا شما می توانید چک لیستی از آنچه در پروسه آنبوردینگ مورد نیاز 

است را مشاهده کنید:

تأثیرات و مزایای آنبوردینگ یا جامعه پذیری
تأثیرات  و  کارمندان  نامناسب  آنبوردینگ  روی  زیادی  تحقیقات  امروزه 
منفی آن روی سازمان ها انجام  شده است. در مقابل نیز مزایای یک برنامه 
آنبوردینگ منظم و بهینه روی عملکرد کارمندان و سودآوری برای شرکت، 
بسیار زیاد است. به عنوان مثال، تحقیقات نشان داده است که فرایند استراتژیک 
آنبوردینگ می تواند کارکنان جدید را تا 50 درصد سریع تر با نقش های خود 
آشنا کند و آن ها سریع تر و کارآمدتر می توانند در دستیابی به اهداف شرکت 
سهیم باشند. در ادامه به مزایای دیگری که یک آنبوردینگ خوب دارد اشاره 

کرده ایم و به شرح هرکدام پرداخته ایم:

ایجاد تجربه شغلی مطلوب برای کارمندان
بدون شک می توان گفت اگر کارمندان تجربه خوبی از کار کردن در سازمان 
شما نداشته باشند، آنجا را ترک می کنند و به سراغ جای دیگری برای 
کارکردن می روند. بخش بزرگی از این تجربه توسط یک فرآیند آنبوردینگ 
خوب تعیین می شود. تمرکز بر مواردی مانند فرهنگ سازی مناسب در 
شرکت، توجه به آموزش و پیشرفت کارکنان و پیگیری های پیوسته به 

کارمندان نشان می دهد که شما به عنوان کارفرما یا منابع انسانی به تجربه 
آن ها در شرکت اهمیت می دهید.

مشارکت بیشتر کارکنان
کارکنان باانگیزه در انجام وظایف شغلی خود فراتر می روند که این امر باعث 
افزایش بهره وری و سودآوری بیشتر برای سازمان می شود. آنبوردینگ به 
روش بهینه می تواند به کارکنان کمک کند تا با سازمان و ارزش ها و اهداف 
آن ارتباط بیشتری برقرار کنند و درنتیجه مشارکت آن ها برای دستیابی به 

اهداف شرکت و سودآوری برای شما باالتر می رود.

حفظ بهتر کارکنان
حفظ کارکنان اولویت بسیاری از سازمان ها است؛ زیرا جایگزینی کارکنان 
در سازمان ها فرآیندی پرهزینه است. در هر شرکتی رفتن کارکنان همیشه 
مورد انتظار است؛ اما برنامه ریزی برای به حداقل رساندن آن از اهمیت 
زیادی برخوردار است. به طور مثال جایگزینی یک نیروی جدید که به تازگی 
به سازمان شما پیوسته است، هزینه برتر از جایگزینی یک کارمند باسابقه 
است که سال های زیادی است در سازمان شما کار می کند و برای شما 
سودآوری کرده است. اینجاست که یک فرآیند آنبوردینگ خوب تأثیرات 
خود را نشان می دهد. سازمان هایی که آنبوردینگ قوی تری دارند، 82 
درصد بیشتر از سایر سازمان ها در حفظ کارکنان جدید خود موفق هستند، 
برای این کار سعی کنید تا استقبال گرمی از کارمندان جدید خود داشته 
باشید تا به آن ها انگیزه بدهید و هیجان فرآیند استخدام را برای آن ها 
افزایش دهید. کارهای اداری را در روز اول کنار بگذارید تا اولین روز کارمند 
شما مملو از خوش آمد گویی، معرفی و یادگیری های اولیه باشد. سپس 
فرآیند آنبوردینگ خود را حداقل 90 روز ادامه دهید تا اطمینان حاصل 
کنید که نیروهای جدید به طور مؤثری با نقش های جدید خود، سازگار 

شده اند و در بلندمدت قصد ماندن در شرکت شما را دارند.

جذب آسان تر نیروهای باانگیزه و بااستعداد
با توجه به آماری که در یک سایت معتبر منتشر شده است، 20 درصد 
از کارمندان جدید بعد از تجربه آنبوردینگ شرکت خود، آن سازمان و 
کارفرما را به دوستان یا نزدیکان خود پیشنهاد نمی دهند که این به ناراضی 
بودن آن ها و ضعف در آنبوردینگ برمی گردد. همچنین آنبوردینگ نامناسب 

می تواند شهرت سازمان شما را خدشه دار کند.
برنامه آنبوردینگ مناسب که تجربه کارکنان از آن مثبت باشد، نه تنها باعث 
می شود تا کارکنان بااستعداد و باانگیزه خود را حفظ کنید، بلکه به شما در 

جذب افراد بااستعداد دیگر نیز کمک خواهد کرد.

بازده بیشتر کارمندان
افراد جدیدی که در سازمان استخدام می شوند، اغلب به یک سال زمان 
نیاز دارند تا به بهره وری و بازده کامل برسند. آشنایی با شرکت و ارتباط 
برقرار کردن با افراد تیم و کارکنان دیگر از مواردی هستند که روی بازدهی 

کارمندان تأثیر می گذارد و به زمان نیاز دارند.
 به همین دلیل روند آنبوردینگ قوی می تواند این روند را تسریع کرده و 

بهره وری را بیش از 70 درصد افزایش دهد.
فرایند آنبوردینگ مناسب به کارمند جدید کمک می کند تا با سازمان به طور 
کامل آشنا شود و روابط بین کارکنان را تسهیل می بخشد. همچنین تعیین 
اهداف برای آن ها و پیگیری های مدیران باعث می شود تا کارکنان بدانند از 
آن ها چه انتظاری می رود، در کجای مسیر قرار دارند و چه برنامه ی شغلی ای 
برای بهبود خود دارند.                                            ادامه در صفحه بعد

بزرگترین پیام الهی در مکاتب ابراهیمی )ع( تکامل و حرکت مستمر به سوی کمال انسانیت است.
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بزرگترین تحول در تاریخ و عالم بشریت، ظهور منجی)ع( و تحول و اصالح انسان ها بعد از آن است. 

ادامه از صفحات قبل 
 تنها 21 درصد از کارکنان ابراز کرده اند که عملکرد آن ها به گونه ای مدیریت 
می شود که آن ها را به انجام کارهای بیشتر ترغیب می کند؛ به همین دلیل 
این موضوع برای بسیاری از سازمان ها به یک هدف مهم تبدیل شده است.

ایجاد حس تعهد در کارمندان
در طول فرآیند ورود یک کارمند جدید به شرکت، مدیران این فرصت 
را دارند که از همان ابتدا حس تعهد نسبت به سازمان و اهداف آن را در 
کارمندان پایه گذاری کنند. مدیران با همکاری و ارتباط نزدیک با کارمندان 
جدید، می توانند ارتباط، تعهد، مشارکت و پیشرفت را در آن ها مشاهده کنند.

ایجاد اعتماد
به اشتراک گذاری اطالعات در مورد سازمان در برنامه آنبوردینگ، باعث 
ایجاد حس اعتماد بین کارکنان و مدیران آن ها می شود. یک راه خوب برای 
ارتباط بیشتر و انگیزه باالتر در کارکنان جدید این است که مدیران ارشد با 
آن ها مالقات کنند و اهداف استراتژیک شرکت را برای آن ها توضیح دهند.

حفظ این خطوط ارتباطی پیوسته در طول برنامه آنبوردینگ، سطح اعتماد 
را باالتر می برد که باعث مشارکت طوالنی مدت کارمندان با شرکت شما 

خواهد شد.

کاهش استرس کارمندان
شروع کار برای کارمندان جدید می تواند بسیار استرس زا باشد؛ اما کارفرمایان 
می توانند با انجام جامعه پذیری یا آنبوردینگ مناسب و ارائه تمام اطالعاتی 
که کارمندان باید برای ایفای نقش خود بدانند، این استرس را کاهش دهند.

یک فرآیند آنبوردینگ قوی منجر به ایجاد حس خوب در کارکنان می شود. 

این فرآیند به آن ها کمک می کند تا یکدیگر را بهتر بشناسند و نحوه برقراری 
ارتباط مؤثر را بیاموزند. آنبوردینگ همچنین به افراد کمک می کند تا دریابند 
که نقش آن ها چگونه با نقش دیگر کارمندان شرکت مطابقت دارد. این امر 
باعث آسان تر شدن ایجاد روابط و منجر به دوستی هایی می شود که عنصر 
بسیار مهمی از یک زندگی کاری شاد و رضایت بخش است. گفتنی است که 
اکثر کارمندانی که روابط خوبی با همکاران خود ندارند، از ادامه در آن شغل 

حتی با وجود حقوق بسیار خوب، امتناع می کنند.

جمع بندی
معارفه  و  گویی  خوش آمد  فرآیند  کارکنان،  همسوسازی  یا  آنبوردینگ 
که  دارد  را  پتانسیل  این  آنبوردینگ  است.  سازمان  به  جدید  کارمندان 
کارکنان را برای موفقیت سازمان آماده کند و اگر ضعیف انجام شود، به 

سازمان ضررهای زیادی خواهد زد.
بهینه سازی تجربه کارکنان در آنبوردینگ می تواند به شرکت ها کمک کند 
تا افراد خود را حفظ کرده و بهره وری را افزایش دهند. ازآنجایی که امروزه 
مشاغل به دلیل وضعیت اقتصادی کشور با تغییرات زیادی روبرو می شوند، 

وجود این عوامل برای یک سازمان از اهمیت باالیی برخوردار است.
همان طور که در بخش آنبوردینگ چیست توضیح دادیم، پیدا کردن افراد 
توانا و با استعداد برای تیم ها تنها بخش کوچکی از روند استخدامی در 
شرکت ها است. حمایت از آنها و همچنین همسو کردن آنها با روند کار 
در شرکت است که باعث حفظ آنها می شود و بهره وری را در شرکت شما 
افزایش می دهد. به همین خاطر آنبوردینگ را در شرکت خود جدی بگیرید 

و در کارهای اصلی خود قرار دهید.
مهندس مقصود جعفر زاده 
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 یکی از اهداف شرکت داروسازی آفاشیمی برنامه ریزی مناسب و 
مداوم ورزشی برای حفظ سالمت روح و جسم کارکنان در محیطی 

شاد و مناسب و درخور پرسنل می باشد.
با توجه به اهمیت سالمتی بانوان شاغل در شرکت داروسازی آفا شیمی و به 
منظور کمک به سالمتی و فراهم نمودن اوقات مفرح و خوش برای بانوان، 
شرکت داروسازی آفاشیمی اقدام به ایجاد زمانی جهت فعالیت دوچرخه 
سواری در پیست مخصوص بانوان در پارک جنگلی چیتگر نمود که مورد 

استقبال زیاد بانوان شرکت قرار گرفت.
همچنین مسابقه طناب کشی جهت بانوان در نظر گرفته شد که  نفرات پیروز 
آن خانم ها صالحی- آقاجانی- غروی- صادقی- حسینلو-علی نژاد-مقیمی-

اسماعیل زاده بودند.

دیدارهای دوستانه فوتسال
برگزاری بازی های دوستانه در سال 1400 با داروسازی خوارزمی/الحاوی/

ژالتین کپسول/تهران شیمی و.....
آفاشیمی از تیم فوتسال جوان و خوبی برخوردار است و برای راه یابی به  
مسابقات کارگری دیدارهای دوستانه ای با شرکت هایی که در امر فوتسال 

فعالیتهای خوبی دارند ترتیب داده شد.
نتایج این دیدارها بسیار عالی و انجام این مسابقات بسیار مثمر ثمر بود.

تمام دیدارها با پیروزی مقتدرانه و یا تساوی به پایان رسید.

والیبال
رابطه دوستانه بین دو شرکت ژالتین کپسول و آفا شیمی ما را بر آن داشته 

که دیدارهای دوستانه در زمینه های ورزشی با این شرکت داشته باشیم.
ژالتین  میزبانی  به  کپسول  ژالتین  بین شرکت  والیبال  دوستانه  مسابقه 

کپسول انجام شد و تقابل این دو تیم بسیار جذاب و دیدنی بود.
انشااهلل با از بین رفتن ویروس کرونا دیدارهای بسیاری با شرکت های بزرگ 

داروسازی و دوستان عزیزمان همچون ژالتین کپسول داشته باشیم.
از قدیم االیام دیدارهای دوستانه بسیاری بین دو تیم قدیمی تهران شیمی 
وآفاشیمی برگزار میشود که امسال دوستان فعال در تهران شیمی تدارک 
یک بازی فوتبال گل کوچک برای پیشکسوتان ترتیب دادند که بسیار دیدنی 

و برای همه لذت بخش بود.
جا دارد از دوستانی که تدارک این دیدار را دادند و باعث تداوم رفاقتها می 

شوند کمال تشکر را داشته باشم.
در پایان از کلیه همکاران و دوستانی که هر کدام به نحوی در برگزاری 
این دیدارها با اینجانب همکاری داشته اند تشکر نموده و آرزوی سالمتی  

تندرستی و موفقیت همه آنها را از خداوند متعال خواهانم.
 داود بدری/ مسئول ورزش

فعالیت های ورزشی انجام شده 
در شرکت آفا شیمی


