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بـه نام آفريننده زيبايي ها

بهــار طبیعــت از راه مــی رســد و صحنــه ی جهــان آیینــه تمــام نمــای قــدرت خداونــدی مــی گــردد خداونــد ســبحان را شــاکریم کــه بــه 
مــا عنایــت فرمــود تــا یکســال پــرکار و تــاش را ســپری کنیــم و گامهایــی در جهــت اهــداف بلنــد شــرکت برداریــم، بــی شــک فعالیتهــای 
گســترده ای کــه در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه و موجــب کســب دســتاوردهای ارزشــمند و بالندگــی شــرکت گردیــده، در ســایه همدلــی و 
تــاش شــبانه روزی همــه همــکاران عزیــز در بخشــهای مختلــف شــرکت بــوده اســت. اینجانــب در آســتانه شــکفتن شــکوفه هــای بهــاری 
ــی از زحمــات و تاش هــای یکایــک همــکاران محتــرم، فــرا رســیدن فصــل شــادی بخــش و  نشــاط آور بهــاران و حیــات  ضمــن قدردان
دوبــاره ی زمیــن کــه  نشــانه ای از قــدرت و رحمــت الهــی اســت را بــه محضــر شــما و خانــواده محترمتــان صمیمانــه تبریــک عــرض نمــوده 

و آرزوی ســعادت و بهــروزی تــوأم بــا خیــر و برکــت از درگاه خداونــد بــزرگ بــرای همگــی آرزومنــدم.

دکتر پیام سیفی          
              مديرعامل و عضو هیأت مديره

مديــران شــرکت داروســازی تولیــددارو ضمــن تبريــک ســال نــو و عیــد ســعید باســتانی، ســالی پــر از موفقیــت و شــادکامی را بــرای 
همــکاران عزيــز و خانــواده محترمشــان آرزو دارنــد.
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بررسی عملـکرد واحد های 
مختلف شرکت در سال 1393

تیم ورک اصل موفقیت در شرکت داروسازی تولیددارو

هماهنگــی و هــم دلــی مديــران مختلــف شــرکت اساســی ترين 
اصــل موفقیــت در شــرکت داروســازی تولیــددارو مــی باشــد 
ــد و  ــث رش ــه باع ــت ک ــی اس ــک دل ــدت و ي ــن وح و همی
شــکوفائی مجموعــه گرديــده، هــر يــک از واحدهــا موفقیت 
ــرد  ــد و از عملک ــی دان ــروه م ــت گ ــرو موفقی ــود را در گ خ
جزيــره ای دوری جســته و همســو بــا ســاير واحدهــا 
ــد.  ــی نماين ــت م ــرکت حرک ــداف ش ــق اه ــت تحق در جه
ــک  ــی ي ــوم واقع ــه مفه ــز ب ــرکت نی ــل ش ــت عام مديري
ــده  ــق ش ــه موف ــد ک ــی باش ــرکت م ــر در ش ــا و رهب راهنم
حــس اعتمــاد و احتــرام متقابــل را در میــان زيــر مجموعه های 
خــود بــر انگیــزد و حفــظ نمايــد تــا يــک جــو دوســتانه در 
ــزه  ــا انگی ــش و ب ــاء در آرام ــده، اعض ــرار ش ــرکت برق ش
مضاعــف در جهــت تحقــق اهــداف شــرکت قــدم برداشــته 

ــد. ــه بپردازن ــه انجــام امــور محول ــا تعهــد ب و ب
حــال بــه بررســی عملکــرد برخــی از قســمت هــای مختلف 
ــی  ــروش و مال ــد، ف ــزی، تولی ــه ري ــامل برنام ــرکت ش ش

ــی شــرکت بپردازيــم. وحسابرســی داخل

عملکــرد واحــد برنامــه ریــزی 
در ســال 1393 تولیــد 

ــا  ــزی و انباره ــه ری ــد برنام ــدف واح ه
بــا بودجــه مصــوب 43,000,000 واحــد 
مشــخص   1393 ســال  در  محصــول 
ــی دو  ــا هماهنگ ــد ب ــن واح ــد. ای گردی

ــور  ــد و همینط ــدارکات و تولی ــد ت واح
ــود را  ــاش خ ــت ت ــروش نهای ــد ف واح
در جهــت محقــق شــدن بودجــه تولیــد 
ــال  ــدای س ــت. از ابت ــه اس ــه کار گرفت ب
ــاه ســال جــاری  ــا نیمــه اول بهمــن م ت
محصــول  واحــد   41,000,000 تعــداد 

تولیــد گردیــده کــه 
بودجــه  درصــد   95
محقــق  تاکنــون 
و  اســت  گردیــده 

ــه %100  ــا پایــان ســال ب ایــن درصــد ت
ــد  خواهــد رســید. در ســال جــاری تولی

کمتریــن انحــراف را نســبت بــه بودجــه 
داشــته اســت، کــه ایــن ناشــی از تــاش 
عوامــل واحدهــای تولیــد، برنامــه ریــزی 
ــن  ــن بی ــد. در ای ــی باش ــی م و بازرگان
تــاش واحــد فــروش هــم بــه نوبــه خــود 
ســتودنی اســت. هــدف برنامــه ریــزی در 

ســال 1394 تولیــد 51,000,000 واحــد 
ــه  ــت، ک ــده اس ــن گردی ــول تعیی محص
افزایشــی حــدود 18 درصــد  شــامل 
ــا  ــد. ب ــی باش ــل م ــال قب ــه س نســبت ب
امیــد تحقــق کلیــه اهــداف ســال آتــی.
عملکــرد واحــد فــروش و بازاریابــی 

در ســال 1393
شــرکت،  بازاریابــی  و  فــروش  واحــد 
ــد  ــه خداون ــوکل ب ــا ت ــاری را ب ــال ج س
متعــال و بــا هــدف دســتیابی بــه بودجــه 
935 میلیــاردی آغــاز و علیرغــم شــرایط 
ــا در  ــت شــدید رقب ــازار و رقاب ــی ب بحران
ــه  ــد ک ــق گردی ــاه موف ــفند م ــان اس پای
بــه تمامــی اهــداف از پیــش تعییــن 
شــده دســت یابــد و طبیعــی اســت کــه 
ــه ایــن موفقیــت کلیــه  در راه رســیدن ب
ــران و ارکان شــرکت نهایــت تــاش  مدی
را بعمــل آورده انــد و در اینجــا ضــرورت 
ــامل  ــا ش ــن واحده ــک ای ــک ت دارد از ت
ــزی،  ــه ری ــی، برنام ــی، مال ــد بازرگان واح
فنــی  مســئول  و  آزمایشــگاه  تولیــد، 
ــا تــدارک، برنامــه ریــزی،  شــرکت کــه ب
ــت،  ــا کیفی ــوالت ب ــد محص ــه و تائی تهی
تحقــق  جهــت  در  بزرگــی  گامهــای 
ــکر  ــد تش ــته ان ــرکت برداش ــداف ش اه

ــردد. گ
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بدیهــی اســت کــه دســتیابی بــه اهــداف 
ــر  ــه ب ــا تکی ــرکت ب ــروش ش ــه ف بودج
یــک برنامــه منظــم جهــت فــروش 
ــه  ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــوالت ص محص
ســرلوحه آن، برنامــه ریــزی دقیــق، 
ــت  ــروش، هدای ــم ف ــی تی ــازمان ده س
و رهبــری و نظــارت و هماهنگــی هــای 
بعمــل آمــده بــوده اســت و بــا برگــزاری 
جلســات متعــدد بــا شــرکت هــای 
پخــش، مدیریــت شــرکت و مدیــران 

تولیــد و برنامــه ریــزی و انتقــال شــرایط 
ــرکت  ــف ش ــای مختل ــه واحده ــازار ب ب
و نهایتــاً ارائــه برنامــه جهــت تولیــد 
ــازار و  ــاز ب ــا نی ــب ب ــوالت متناس محص
جلوگیــری از خــواب ســرمایه و انباشــت 
ــور  ــرکت تبل ــای ش ــودی در انباره موج

ــت. ــه اس یافت

و  امورمالــی  واحــد  عملکــرد 
حسابرســی داخلــی در ســال 1393

و  مالــی  امــور  واحــد  مســئولیت 
ریــزی  برنامــه  داخلــی،  حسابرســی 
بمنظــور تهیــه و تنظیــم دســتورالعملها، 
ــور  ــی بمنظ ــای مال ــه ه ــها و روی روش
ــلیات  ــام عمـ ــنگی و انجـ ــاد هماهـ ایج
ــتانداردهای  ــاس اس ــر اس ــابداری ب حس
ــزی بمنظــور  ــه ری ــن شــده و برنام تعیی
ــی  ــدی، ارزیاب ــه بن ــی، بودج ــن مال تامی

ــرای  ــذاری ب ــرمایه گ ــای س ــروژه ه پ
طرح ریزی اســتراتژیهای بازاریابی و قیمـــت 
گــذاری محصــوالت و برنامــه ریــزی بمنظور 
نســبتهای  تحلیــل  و  تجزیــه  انجــام 
مالــی و بررســی گزارشــهای مالــی و 
روشــن نمــودن وضعیــت مالــی شــرکت 
و  ســازمانی  درون  گزارشــات  ارائــه  و 
ــه  ــد ک ــی باش ــازمانی و ... م ــرون س ب
ایــن مســئولیت بــا همــکاری واحدهــای 
مختلــف شــرکت امــکان پذیــر مــی باشــد 

و در اینجــا از همــکاران ســایر بخشــهای 
ــم.  ــی نمائی ــکر م ــرکت تش ش

اقدامــات واحــد  از  ای  خالصــه 
ــی و حسابرســی داخلــی  امــور مال
ــه  ــل ب ــرح ذی ــال 1393 بش در س

ــد: ــی رس ــالع م اط
• تهیــه صورتهــای مالــی و اخــذ گــزارش 
مطلــوب از حســابرس و بــازرس قانونــی 
ــی ــی 1392 و دوره مال ــال مال ــرای س ب

6 ماهه منتهی به 1393/06/31
• تســویه حســاب بــا ســازمان امــور مالیاتی 

تــا پایــان ســال 1391
• ثبت افزایش ســرمایه شــرکت از 100 میلیارد 

ریــال بــه 130 میلیــارد ریــال
• تهیــه گزارش افزایش ســرمایه از 130 میلیارد 
ــذ  ــال و اخ ــارد ری ــه 160 میلی ــال ب ری
گــزارش مطلــوب از حســابرس و بــازرس 

ــورس  ــازمان ب ــه س ــال ب ــی و ارس قانون
ــادار اوراق به

ریــال  میلیــارد  اخــذ حــدود 170   •
بانکــی در طــی ســال تســهیات 

ــدوره ای  ــه گزارشــات میان ــه و ارائ • تهی
ــه  ــورس و تهی ــازمان فراب ــاز س ــورد نی م
ــال  ــر( س ــه تدبی ــه عملیاتی)بودج بودج

ــی 1394  مال
راهــکاران  سیســتم  انــدازی  راه   •
سیســتم – داشــبرد مدیریتــی بــرای 

گــروه ســرمایه گــذاری البــرز همچنیــن 
ــت  ــه از وضعی ــات ماهان ــال گزارش ارس
ــه ســرمایه  ــی و عملکــرد شــرکت ب مال

ــرز ــذاری الب گ
• انعقــاد قــرارداد حسابرســی کنترلهــای 
بــا  عملیاتــی  و حسابرســی  داخلــی 
موسســات حسابرســی معتبــر و انجــام 
و  مربوطــه  حسابرســی  عملیــات 

ــی ــزارش نهای ــت گ دریاف
• بررســی تســهیم هزینــه هــای بهــای تمام 
ــین آالت و  ــت ســنجی ماش شــده و ظرفی

ــدی ــتگاههای تولی دس
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گــزارش مجمــع عمومــی فــوق العاده 
بــا دســتور افزایــش ســرمایه شــرکت 
ــام(  ــهامی ع ــازی تولیددارو)س داروس

مجمــع عمومــی فــوق العــاده بــا دســتور افزایــش ســرمایه شــرکت داروســازی تولیددارو)ســهامی عــام( در ســاعت 10 
صبــح روز دوشــنبه مــورخ 11 اســفند مــاه 1393 بــا حضــور اکثریــت نماینــدگان و صاحبــان ســهام برگــزار شــد. در 
ایــن مجمــع ابتــدا آیاتــی از کام ا... مجیــد تــاوت و ســپس ســرود رســمی کشــور پخــش و انتخابــات هیــات رئیســه 

انجــام و رئیــس مجمــع رســمیت جلســه را اعــام نمودنــد.
در ادامــه پــس از قرائــت دســتور جلســه توســط

 دبیــر مجمــع، جنــاب آقــای دکتــر ســیفی مدیــر عامــل 
ــای  ــه و فعالیته ــی از تاریخچ ــرکت گزارش ــرم ش محت
ــت  ــرمایه جه ــش س ــزوم افزای ــر ل ــه و ب ــرکت  ارائ ش

ــد. ــد نمودن ــی تاکی ــاختار مال اصــاح س
در ادامــه پــس از بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون دســتور 

جلســه، مــوارد زیــر تصویــب گردیــد:
ــغ ــرمایه را از مبل ــش س ــاق آراء افزای ــه اتف ــع ب مجم

ــال از  ــارد ری ــغ 160میلی ــه مبل ــال ب ــارد ری  130 میلی
ــود. ــب نم ــته تصوی ــود انباش محــل س
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معــرفی کـرم سـورین 
)افلورنیتین هیدروکلراید( 

در سمینار تخصصی 

شــرکت داروســازی تولیــددارو محصــول جدیــد پوســتی خــود بــا نــام کــرم ســورین را طــی برگــزاری ســه ســمینار علمــی در تاریخهــای 
ــران و 93/11/19 در  ــت ای ــن پوس ــن متخصصی ــل انجم ــذام، 93/11/2 در مح ــت و ج ــش پوس ــوزش و پژوه ــز آم 93/10/28 در مرک

ــی نمــود.  ــه جامعــه متخصصیــن پوســت معرف ــا حضــور 120 نفــر از متخصصیــن پوســت ب بیمارســتان رازی ب

ــص  ــی متخص ــر نصراله ــای دکت ــاب آق ــران و جن ــت ای ــن پوس ــرم انجم ــت محت ــی ریاس ــر دولت ــای دکت ــاب آق ــمینارها جن ــن س در ای
ــه و  ــه چان ــد ناحی ــای زائ ــد موه ــش رش ــرم در کاه ــن ک ــتفاده از ای ــای اس ــی مزای ــه بررس ــگاه ب ــتادیار دانش ــیوتیکس و اس فارماس
ــد.  ــام بردن ــرم ن ــن ک ــی ای ــده داخل ــا تولیدکنن ــن و تنه ــوان اولی ــه عن ــددارو ب ــازی تولی ــرکت داروس ــه و از ش ــوان پرداخت ــورت بان ص

این محصول با استقبال چشمگیری از طرف متخصصین پوست روبرو گردید.



8

دکتــر زهــرا اکرامــی بیرجنــد نــژاد فــارغ التحصیــل رشــته داروســازی در 
ســال 1365 مــی باشــند و در ســال 1365 در شــرکت تولیــددارو مشــغول 
بــکار شــدند کــه در ایــن مــدت عناویــن ایشــان  بــه ترتیــب سرپرســت 
ــوار،  ــوار فرموالســیون بهداشــتی، رئیــس حفاظــت محصــول البرات البرات
رئیــس حفاظــت محصــوالت داروئــی، رئیــس بخــش جامــدات داروئــی، 
ــی، مدیرالبراتوارهــای  ــر واحــد داروئ ــی، مدی ــد جامــدات داروئ ــر تولی مدی
کنتــرل و حفاظــت محصــول و مدیــر کارخانــه کــه درحــال حاضــر پســت 
ســازمانی  بعنــوان مدیــر آزمایشــگاه کنتــرل و در کنــار آن مدیــر مســئول 
نشــریه پیــک ســبز شــرکت داروســازی تولیــددارو )ســهامی عــام( مشــغول 

بــه فعالیــت هســتند.

لطفاً از تاريخچه تشکیل آزمايشگاه شرکت بفرمائید؟
ــدارم و از  ــه قدمــت شــرکت اطــاع دقیقــی در ایــن مــورد ن ــا توجــه ب ب
آنجائیکــه همــواره تاریــخ کنتــرل کیفیــت بــا تاریــخ صنایــع بــه خصــوص 
ــز  ــگاه نی ــیس آزمایش ــت تأس ــوده اس ــان ب ــم زم ــازی ه ــع داروس صنای
ــون در آن  ــی چ ــوده ول ــه ب ــن مجموع ــه کار ای ــروع ب ــا ش ــان ب ــم زم ه
زمــان اکثــر محصــوالت تحــت لیســانس تهیــه مــی شــده و مــواد اولیــه 
ــه  آنهــا نیــز توســط همــان کمپانــی هــا تأمیــن مــی شــده آزمایشــات ب

ــوده اســت. گســترگی و دقــت امــروزه نب

نحــوه ارتبــاط واحــد آزمايشــگاه بــا ديگــر واحدهــا چگونــه 
اســت؟

ــرای نظــارت برکلیــه  کنتــرل کیفیــت در حقیقــت یــک سیســتم فعــال ب
امــور یــک واحــد تولیــدی شــامل طراحــی، انتخــاب مــواد اولیــه، امکانــات 
الزم بــرای تولیــد، بازرســی – فــروش، رســیدگی بــه شــکایات مشــتریان، 
ــا  ــذا ب ــی اســت ل ــک کارگروه ــت ی ــعه اســت و در حقیق ــق و توس تحقی

اکثــر واحدهــای مجموعــه در تعامــل مــی باشــد.

ــی  ــه فرايندهاي ــر روی چ ــی ب ــرل کیف ــد کنت ــز واح تمرک
ــت؟ اس

چــون کنتــرل کیفیــت مقولــه ایــی فراگیــر اســت بــر تمــام فرآیندهایــی 

ــد  ــول تأثیرگذارن ــد محص ــر تولی ــتقیم ب ــا غیرمس ــتقیم ی ــور مس ــه بط ک
تمرکــز دارد یــا بــه عبارتــی از خریــد مــواد اولیــه تــا فــروش محصــول و 

ــرل دارد. ــازار مصــرف را تحــت کنت ــی پایــش محصــول در ب حت

اهمیــت آزمايــش و جايــگاه آزمايــش در صنايــع دارو 
چیســت؟

آزمایــش در حقیقــت  انــدازه گیــری و ارزیابــی کیفیــت محصــول و تطابــق 
آن بــا اســتانداردهای مشــخص شــده مــی باشــد و باعــث حصــول اطمینان 
ــع خصوصــًا صنعــت  ــذا در همــه صنای ــت محصــول مــی شــود ل از کیفی

داروســازی حائــز اهمیــت مــی باشــد.

تعريف کیفیت از نظر شما چیست ؟
 کیفیــت یعنــی بــه نیازهــا و انتظــارات مشــتریان پاســخ دادن، بــه همیــن 
ــاص  ــای خ ــه ه ــده در جنب ــه ش ــت ارائ ــا خدم ــول ی ــر محص ــل اگ دلی
ــاز نداشــته باشــد  ــدان نی ــی مشــتری ب ــی داشــته باشــد ول ــت باالی کیفی
ــی  ــزوده ای ــی ارزش اف ــده ول ــه پرداخــت ش ــی اســت ک ــه ای ــا هزین تنه

ــرده اســت. ایجــاد نک

هدف از کنترل کیفیت چیست ؟
 کنتــرل کیفیــت روش موثــر و مفیــدی اســت کــه بــا اســتفاده از همــکاری 
و مشــارکت همگانــی باعــث حفــظ و بهبــود کیفیــت در موسســه می شــود 
ــر  ــات ب ــا خدم ــت محصــول ی ــاء کیفی ــظ و ارتق هــدف آن دســتیابی، حف
ــع بخصــوص  ــه صنای ــذا در هم ــت ل ــتانداردهای مشــخص اس ــق اس طب
صنعــت داروســازی کــه بــا ســامت مــردم ارتبــاط دارد از اهمیــت باالیــی 

برخــوردار اســت.

چه برنامه ای برای آينده  داريد؟
ــودن ســاختار آزمایشــگاه، بازســازی آزمایشــگاه  ــه قدیمــی ب ــا توجــه ب ب
ــزو 17025  ــتانداردهای ای ــذ اس ــال آن اخ ــه دنب ــول GLP و ب ــق اص طب
و اقــدام جهــت اکرودیتــه شــدن آزمایشــگاه از برنامــه هــای آتــی

 می باشد.

مصاحبه با بانوی 
اول البـراتـوار 

 نشــریه ی پیــک ســبز در ایــن شــماره  بــر آن شــد کــه مصاحبــه ای بــا 
ــه و خوشــنام و پیشکســوت  شــرکت داشــته باشــد  ــا تجرب همــکاران ب
کــه در ایــن رابطــه نظــر بــه خدمــات ارزنــده ســرکار خانــم دکتــر زهــرا 
ــا  ــه ای ب ــژاد در مــدت 28 ســال خدمتشــان مصاحب ــد ن اکرامــی بیرجن
ــه  ــرای هم ــان ب ــر ایش ــه نظ ــم نقط ــه امیدواری ــب داده ک ــان ترتی ایش

همــکاران در جامعــه داروســازی نقطــه عطفــی باشــد.
متن مصاحبه تقدیم حضور خوانندگان می شود:
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عامل اصلی موفقیت تان را در کار چه می دانید؟
تــوکل بــر خــدا، احســاس مســولیت کــردن، ثبــات در محیــط کار و تعامــل 

منطقــی بــا واحدهــای ذیربط.

ــا خانمهــای شــاغل دو شــغله  ــه اينکــه در جامعــه م ــا توجــه ب ب
ــن   ــه بی ــاغل چگون ــای ش ــی از خانمه ــه نمايندگ ــما ب ــتند ش هس

ــد؟  ــاد نمودي ــه ايج ــن دو رابط اي
ــا  ــر اینصــورت ب ــه در غی ــان، چــرا ک ــت زم ــح و مدیری ــزی صحی ــه ری ــا برنام ب
ــه زمــان محــدودی کــه در منــزل هســتیم امــکان انجــام امــور وجــود  توجــه ب

ــز نقــش مهمــی دارد. ــواده نی ــکاری و مســاعدت خان ــه هم ــدارد البت ن

نظر فرزندانتان نسبت به شغل شما چیست؟
نظرشــان نســبت بــه شــغلم مثبــت اســت ولــی کمــی از طوالنــی بــودن ســاعت 

کاری دلخورنــد کــه البتــه بــا ایــن مســئله نیــز کنــار مــی آینــد.

همکاری  و  همیاری همسرتان در کنار شغل اجتماعی چگونه است؟
ــور  ــه ام ــواره در هم ــت و هم ــگ اس ــیار پررن ــان بس ــش ایش ــورد نق ــن م در ای
همراهــی و همدلــی ایشــان باعــث ادامــه و پیشــرفت کارم شــده و دلیــل تــداوم 

ــت. ــوده اس ــان ب ــاعدت ایش ــت دارو مس کارم در صنع

نســبت بــه اينکــه يــک مديــر موفــق و همچنیــن مــادر خوب هســتید 
و توانســته ايــد ســه فرزنــد ســالم  و صالــح در اختیــار جامعــه قرار 

دهیــد چــه پیامــی بــرای خواننــدگان مخصوصــاً خانمهــا داريــد؟
مســائل کاری و امــور منــزل را تفکیــک کننــد  بطوریکــه هیچکــدام دیگــری را  

تحــت الشــعاع قــرار ندهــد.

رمز خوشبختی و موفقیت را در چه می بینید؟
اعتقــاد و تــوکل بــه خداونــد و بــه کار بســتن آمــوزه هــای دینــی کــه در حقیقــت 
مجموعــه کاملــی از همــه عوامــل موفقیــت از جملــه مســئولیت پذیــری، تعهــد 

روابــط و تعامــل ســالم در محیــط کار و .... مــی باشــد.

رابطه تان با دنیای مجازی و اينترنت چگونه است؟
فقط در حد نیاز و نه بیشتر چون نه فرصت کافی و نه عاقه چندانی دارم.

ــه  ــر در صنعــت داروســازی بجــز دانــش داروســازی ب يــک مدي
ــاز دارد؟ ــی نی ــه هاي چــه دانــش، مهــارت و تجرب

مباحث و اصول مدیریت و تا حدی روانشناسی و مدیریت ریسک.

ــی  ــای جهان ــل را در بازاره ــد داخ ــای تولی ــور داروه ــوان حض ت
ــد؟ ــی نمايی ــی م ــه ارزياب چگون

امیــدوارم بــا شــروع صــادرات دارو و رقابــت شــرکتها جهــت بــاال بــردن کیفیــت 
محصــوالت و همچنیــن الــزام وزارت بهداشــت بــه اجــرای اســتانداردهای جهانــی 
ــود  ــگ ش ــه روز پررن ــی روز ب ــازار جهان ــور در ب ــازی، حض ــرکتهای داروس در ش

البتــه نقــش واحدهــای بازاریابــی و تبلیغــات نیــز بــی تأثیــر نخواهــد بــود.

ــتای  ــبز در راس ــک س ــريه پی ــئول نش ــر مس ــوان مدي ــما بعن ش
ــه  ــرکت چ ــی ش ــی و فرهنگ ــی، آموزش ــطح علم ــردن س باالب

ــد؟ ــی داري اهداف
هــدف از چــاپ ایــن نشــریه اطــاع رســانی در مــورد فعالیــت هــای انجام شــده و 
اخبــار داخلــی شــرکت، معرفــی داروهــای جدیــد و بــاال بــردن اطاعــات عمومــی 
ــر از آن  ــود و مهمت ــت ب ــامت و بهداش ــف س ــای مختل ــه ه ــکاران در زمین هم
ــه اصــول  ــا صنعــت داروســازی از جمل ــط ب ــردی مرتب ــم کارب ســعی شــد مفاهی
GMP و GLP و مقــرارت PIC/S از طریــق ایــن نشــریه آمــوزش داده شــود 
لــذا بــا توجــه بــه الــزام آمــوزش پرســنل و بــاال بــودن هزینــه  هــای آموزشــی، 
یکــی از راههــای  آمــوزش مســتمر، تقویــت و گســترش ایــن آموزشــها از طریــق 

پیــک ســبز خواهــد بــود.

بــا تشــکر از وقتــی کــه در اختیــار مــا قــرار داديــد در پايــان اگــر 
ســخنی داريــد بیــان فرمايیــد.

بــا توجــه اینکــه در آســتانه ســال جدیــد هســتیم ضمــن تشــکر از همــه همــکاران 
و بخصــوص پرســنل محتــرم آزمایشــگاه کــه نهایــت ســعی و تــاش را در جهــت 
تحقــق اهــداف شــرکت داشــتند ســال نــو را بــه همــه تبریــک و تهنیــت گفتــه 
ــان را از  ــای محترمش ــواده ه ــا و خان ــت آنه ــتی و موفقی ــامتی و تندرس و س

خداوند منان خواهانم.
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10  محصول جدید جهان داروسازی 

 FDA در سال 2014 به گواهی

زکريا مومنی شريف/ ناظر انبار مواد اولیه

 Eisai شــرکت  Lenvatinib):Lenvima)1(محصــول 
ــد ــرطان تیروئی ــان س ــرای درم co,Ltd - ب

شکل دارویی: کپسول
ــد  ــرطان تیروئی ــان س ــرای درم ــده ب ــار کنن ــی مه داروی خوراک
پیشــرفته و ناســازگار مــی باشــد کــه بــا مکانیــزم دریافــت کینــاس 

ــد.  ــدی عمــل مــی کنن تیروئی

lamivadine and raltegravir):Dutrebis)2(محصــول 
شــرکت Merck - بــرای درمــان عفونــت هــای ناشــی از ایــدز

شکل دارویی: قرص
ــت از مهارکننــده واکنــش )نئوکلوزیــدی معکــوس  ترکیــب دوز ثاب
ــورت  ــتانی و بص ــر بیمارس ــب غی ــه در قال ــد ک ــی باش ــوگ( م آنال
داروی نســخه ای بــرای در مــان عفونــت HIV   تائیــد شــده اســت. 
ایــن دارو هنــوز در ایــاالت متحــده بــه تولیــد انبــوه نرســیده اســت. 

 -Pfizerشــرکت محصــول   )paibociclib):Ibrance)3
ــینه  ــرطان س ــان س ــرای درم ب

شکل دارویی: کپسول
ــان  ــرای درم ــه ب ــته ( ک ــایکلین وابس ــاس- س ــده )کین مهارکنن
ــرار ــتفاده ق ــورد اس ــم م ــینه بدخی ــرطان س ــاری س ــی بیم ترکیب

می گیرد.

ــول  linagliptin,  empagliflozin):Glyxambi)4(محص
شــرکتIngelheim - بــرای درمــان دیابــت نــوع 2 

شکل دارویی: قرص
ــز«  ــدیم گلوک ــال »س ــه انتق ــار چرخ ــا مه ــه ب ــی ک ــب داروئ ترکی
بــرای درمــان بزرگســاالن مبتــا بــه دیابــت نــوع دوم کاربــرد دارد.

محصــول   )olopatadine hydrochloride):Pazeo)5
شــرکتAlcon - بــرای درمــان ورم ملتحمــه آلرژیک چشــم

شکل دارویی:قطره
ــه  ــت ک ــلولی( اس ــود – س ــای )عم ــده ه ــت کنن ــه ای از تثبی گون
ــک  ــه آلرژی ــی از ورم ملتحم ــمی ناش ــارش چش ــان خ ــرای درم ب

ــود. ــی ش ــز م تجوی

cobicistat and darunavir):Prezcobix)6(محصــول 
شــرکت Janssen - بــرای درمــان عفونــت هــای ناشــی از ایدز

شکل دارویی: قرص
ترکیــب داروئــی بــا دوز ثابــت روزانــه یکبــار، بــا مهــار پروتئــاز بــه 

عنــوان داروی ضــد عفونــت HIV مصــرف مــی شــود.

ferric pyrophosphate citrate):Triferic)7(محصــول 
ــای  ــی ه ــم خون ــان ک ــرای درم ــرکتRock Well - ب ش

ناشــی از نارســایی مزمــن کلیــوی
شکل دارویی: محلول

ــن  ــر آه ــه فق ــوی ک ــاران کلی ــه در بیم ــن ک ــن آه داروی جایگزی
ــه  ــرای معالجــه ب ــی شــوند، ب ــم م ــز ه ــان همودیالی ــد، همزم دارن

ــی رود. کار م

)meningococal group B vaccine):Bexsero)8
ــت ــان مننژی ــرای درم ــرکت Novartis - ب ــول ش محص

شکل دارویی: واکسن تزریقی
داروی تزریقــی بــرای کنتــرل همــه گیــری عامــل بیمــاری 
.B منینگوکــوکال بــه علــت ابتــاء بــه مننژیــت زیــر گــروه

amlodipine/perindoprill):prestalia)9(محصــول 
ــون ــار خ ــان فش ــرای درم ــرکت Symplmed - ب ش

شکل دارویی: قرص 
بــا مســدود کــردن کانــال کلســیم و مهــار آنزیــم آنژیوتنیســن بــه 
ــون  ــار خ ــه فش ــان عارض ــد درم ــه رون ــدت، ب ــی م ــورت طوالن ص

کمــک مــی کنــد.

carbidopa levodopa):Duopa)10(محصــول شــرکت
ــون ــاری پارکینس ــان بیم ــرای درم Abb-vie- ب

شکل دارویی: سوسپانسیون داخلی
مهــار کننــده آمینــو اســیدهای آروماتیــک کــه بــا فرموالســیون بــه 
ــه  ــرای معالجــه بیمــاران مبتــا ب صــورت سوسپانســیون داخلــی ب

پارکینســون تجویــز مــی شــود.             
www.Drugs.com :منبع
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وازونیدیــن  قــرص 
گــرم میلــی   0/2

کلونیدیــن کــه از دســته داروهــای آلفــا 
ــرات  ــم دارای اث ــه ه ــوده ک ــت ب دو آگونیس

ــد. ــی باش ــی م ــم  محیط ــزی  و ه مرک
ــار  ــظ فش ــرای  حف ــز را ب ــای مغ ــام ه پی
خــون کاهــش  مــی دهــد و فعالیــت هــای 
عصبــی را کــه بــه پاییــن آوردن فشــار خــون 

ــد  افزایــش مــی دهــد. کمــک مــی کن
ــواب  ــب خ ــت موج ــن اس ــن ممک کلونیدی
آلودگــی و خشــکی دهــان و یبوســت و 
گیجــی و افســردگی و برخــی عایــم دیگــر 

ــود. ش
معاینــه چشــم بــه طــور مرتــب در مصــرف 
دارو توصیــه شــده و تنظیــم مقــدار دارو 
مــی توانــد موثــر باشــد. بهتــر اســت آخریــن 

نوبــت دارو در هنــگام خــواب اســتفاده 
شــود.

از مصــرف همزمــان آنتــی هیســتامین هــا 
ــه ای  ــردگی 3 حلق ــد افس ــای ض و داروه
ــا  ــای بت ــده ه ــای گیرن و مســدود کننده
آدرنرژیــک بــا کلونیدیــن خودداری شــود.

■ موارد احتیاط: 
قطــع دارو بایــد تدریجــی باشــد تــا 
ــون  ــار خ ــش فش ــت افزای ــب بازگش موج

ــود ــدید نش ش
آریتمی خفیف تا متوسط

یبوست
پلی نوروپاتی

ســندرم رینــود دیگــر بیمــاری هــای 
انســداد عــروق محیطــی

سابقه افسردگی
آسیب کلیوی

■ مصرف در رانندگی:
خــواب  آلودگــی در حیــن رانندگــی ایجــاد 

مــی کنــد
اثر الکل ممکن است تشدید شود

موارد منع مصرف :
بــرادی آریتمــی شــدید ثانویــه و بلــوک 
ــا ســوم گــره دهلیــزی بطنــی  درجــه دوم ی

ــی. ــندرم سینوس ــا س ی

■ بارداری و شیردهی:
ممکــن اســت باعــث کاهــش تعــداد ضربــان 
قلــب جنیــن شــود ولــی خطــرات اســتفاده 
ــش  ــی از افزای ــرات ناش ــر خط از آن در براب
فشــار خــون کنتــرل نشــده مــادر ســنجیده 
ــان  ــرف دارو در زم ــن  از مص ــود. همچنی ش
ــادر  ــت ترشــح در شــیر م ــه عل شــیردهی ب

ــردد. خــودداری گ

■ میزان مصرف :
100-50 میکروگــرم 3-2  بــار در روز / هر 2 
یــا 3 روز افزایــش یابــد و حداکثــر 
دوز معمــول  1/2 میلــی 

گــرم در روز مــی باشــد.
تنظیم دوز دارو بایســتی 
ــام  ــک انج ــط پزش توس

شــود.

www.wikipedia.org:منبع

قــرص کلونیدیــن با نام وازونیدین توســط شــرکت داروســازی 
تولیــد دارو بــه بــازار عرضــه می شــود.

کلونیدیــن  کــه بــا نــام تجــاری catapres در دنیــا شــناخته 
مــی شــود ابتــدا بــه عنــوان یــک داروی کاهنــده فشــار خــون 
ــای  ــان  درده ــا در درم ــی بعده ــد ول ــه ش ــازار عرض ــه ب ب
ــی،  ــی خواب ــگی، ب ــندرم یائس ــاد، س ــرک اعتی ــی، ت نوروپات
در  و  دردنــاک  قاعدگــی  درمــان  میگرنــی،  ســردردهای 

ــی شــود. ــتفاده م ــه اس ــم توج ــال ک ــودکان بســیار فع ک

آنیتا عطاری / دکتر داروساز  - رئیس تولید
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 PIC/S براساس GMP قوانین
)عملیات خوب آزمايشگاه کنترل کیفیت(

 Pharmaceutical Inspection Co-operation مخفف واژه PIC/S
Scheme اســت. معنــای لغــوی آن در فارســی معــادل )برنامه 

مجمــع بازرســی صنعت داروســازی ( اســت.
 WHO اســاس  بــر  دنیــا  در  داروســازی   GMPقوانیــن
ــذا و دارو  ــازمان غ ــی(، FDA )س ــت جهان ــازمان بهداش )س
ایــاالت متحــده آمریــکا(، EU )اتحادیــه اروپــا( و PIC/S  و ... 
مــی باشــد، ســازمان غــذا و داروی ایــران ســعی دارد صنایــع 
ــگ  ــای PIC/S هماهن ــتاندارد ه ــا اس ــران را ب ــازی ای داروس
نمــوده و ایــران نیــز بــه عضویــت ایــن مجمــع بیــن المللــی 
ــا  ــان ب ــاط کاری آس ــل ارتب ــای آن مث ــا از مزای ــد ت درآی
ــد  ــره من ــه به ــع داروســازی کشــورهای توســعه یافت صنای

شــود.
ایــن قوانیــن در 9 فصــل مهــم گنجانــده شــده اســت کــه در 
 Quality( شــش شــماره قبــل بــه فصــول مدیریــت کیفیــت

Management( و پرســنل )Personnel( پرداختــه شــد.

 در اینجــا قصــد داریــم بــه فصــل ششــم: کنتــرل کیفیــت 
بپردازیــم.

برنامه پایداری مداوم
ــازار،  ــه ب ــه و ورود ب 6-23( بعــد از اخــذ پروان

ــق  ــر طب ــد ب ــی بای ــول داروی ــداری محص پای
یــک برنامــه مناســب و مســتمر کــه بتواند هر 
مــورد پایــداری را آشــکار کنــد )مثــل تغییــر 
در مقادیــر ناخالصی هــا یــا تغییــر در پروفایــل 

ــه  ــداری ک ــوارد پای ــت( در م حالی
ــیون محصــول  ــا فرموالس ــط ب مرتب
ــا بســته بندی موجــود در  ــی ب داروی

ــد. ــازار می باش ب
6-24( هــدف از برنامــه پایــداری 
ــول  ــول در ط ــش محص ــداوم پای م
ــن  ــات ای ــه ای آن و اثب ــر قفس عم
ــق  ــر طب ــول ب ــه محص ــوع ک موض
در  شــده  تعریــف  مشــخصات 
ــده  ــب ش ــداری برچس ــرایط نگه ش

می مانــد. باقــی 
6-25( ایــن برنامــه عمدتــاً بــر روی 
محصــول دارویــی در بســته بندی 
ــا  ــی رود ام ــکار م ــده ب ــه ش فروخت

گنجانــدن  بــه  توجــه 
پایــداری محصــوالت بالــک 
ــرد. ــورت گی ــد ص ــز بای نی

وقتــی  مثــال،  بطــور   ■
محصــول دارویــی بــرای 
مــدت زمانــی طوالنــی قبل 
ــت  ــا جه از بســته بندی و/ی
ــاخت  ــایت س ــال از س انتق
بســته بندی  ســایت  بــه 
الزم  می شــود  انبــارداری 

اســت تاثیــر ایــن زمــان در پایــداری محصــول 
بســته بندی شــده ارزیابــی شــود و ایــن 
ــاق  ــارف و ات ــرایط متع ــد در ش ــات بای مطالع

ــود. ــام ش انج
■ عــاوه بــر محصــوالت بالــک بایــد بــه 
محصــوالت بینابینــی کــه بــرای مــدت زمانی 

ــود. ــه ش ــوند، توج ــارداری می ش ــی انب طوالن
■ مطالعــات پایــداری بــر روی محصــوالت 
ــال  ــد در خ ــده( بای ــل ش ــده )ح ــه ش تهی
دوره تحقیقــات و قبــل از اخــذ پروانــه ســاخت 
انجــام شــود و الزم نیســت در برنامــه پایــداری 

ــود. ــش ش ــداوم پای م
■ امــا بهــر حــال اگــر ایــن مــورد موضوعیــت 
داشــته باشــد پایــداری محصــول تهیه 
ــه  ــز در برنام ــده( نی ــل ش ــده )ح ش

ــداری مــداوم پایــش شــود. پای
ــد  ــداوم بای ــداری م ــه پای 6-26( برنام
در یــک پروتــکل کتبــی توضیــح داده 
شــود ایــن پروتــکل بایــد بــا توجــه بــه 
ــتندات(  ــل 4 )مس ــی فص ــن کل قوانی
تهیــه شــده باشــد و نتایــج ایــن 
گــزارش  بصــورت  بایــد  مطالعــات 

ــود. ــمی ش ــداری رس پای

واحد  تحقیقات

ادامه  قسمت ششم
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■ دســتگاه های اســتفاده شــده در برنامــه 
پایــداری مــداوم )مثــل اتاقــک پایــداری 
ــن  ــه قوانی ــه ب ــا توج ــر( و ب ــایل دیگ و وس
کلــی فصــل 3 )ســاختمان و دســتگاه ها( 
ــده  ــت ش ــراز کیفی ــد اح ــه 15 بای و ضمیم

ــند. باش
پایــداری  برنامــه  یــک  پروتــکل   )27-6

مــداوم بایــد تــا بــه پایــان 
ــد و  ــه یاب ــه ای ادام ــر قفس عم
بایــد حداقــل پارامترهــای زیــر 

ــود: ــامل ش را ش
هــر  بــرای  بچهــا  تعــداد  ـ 
بچهــای  انــدازه  و  قــدرت 
موضوعیــت  اگــر  مختلــف 

باشــد؛ داشــته 
ـ روشــهای آزمایــش فیزیکــی، 
ــک و  ــیمیایی، میکروبیولوژی ش

بیولوژیــک؛
ـ حدود قابل قبول؛

ـ رفرانــس یــا فارماکوپــه روش 
آزمایــش؛

ـ توصیف سیستم ظرف ـ درب؛
ـ فواصل آزمایش )نقاط زمانی(؛

)شــرایط  نگهــداری  شــرایط  توصیــف  ـ 
ــی  ــات طوالن ــرای مطالع ــتاندارد ICH ب اس
مــدت بایــد اســتفاده شــود و همچنیــن 
ســازگار بــا شــرایط ذکــر شــده در روی 

برچســب باشــد(؛

- ســایر پارامترهــای مرتبــط و مختــص 
دارویــی؛ محصــول 

6-28(پروتــکل یــک برنامــه پایــداری مــداوم 
ــداری  ــرای مطالعــه پای ــا آنچــه ب ــد ب می توان
طوالنــی مــدت اولیــه کــه در پرونــده پروانــه 
ــاوت  ــه شــده اســت متف ــازار تهی ــه ب ورود ب
باشــد کــه ایــن اختافهــا بایــد در پروتــکل 
توجیــه و مســتند شــود )بطــور مثــال فواصل 
.)ICH آزمایــش بــا توصیه هــای بــروز شــده

6-29(تعــداد بچهــا و فواصــل آزمایــش بایــد 
ــز  ــرای آنالی ــی ب ــج کاف ــا نتای ــوده ت ــی ب کاف

رونــد ارائــه شــود.
■  اگــر موضــوع دیگــری توجیه نشــده باشــد 
ــچ در ســال از هــر قــدرت و  حداقــل یــک ب
ــی  ــه محصــول داروی از هــر بســته بندی اولی
ســاخته شــده بایــد در برنامــه پایــداری 
مــداوم گنجانــده شــود )مگــر از محصــول در 

ســال ســاخته نشــده باشــد(.

در  معمــوالً  کــه  محصوالتــی  بــرای   ■
کنتــرل کیفیــت آنهــا احتیــاج بــه حیوانــات 
پایــش  در  وقتــی  اســت  آزمایشــگاهی 
پایــداری مــداوم قــرار می گیرنــد و روشــهای 
ــش  ــل آزمای ــدارد فواص ــود ن ــن وج جایگزی
ــرار  ــکار ریســک – خطــر ق ــورد راه ــد م بای

ــرد. گی
و  پرانتزگیــری  طراحی هــای  اصــل   ■
ماتریکــس کــردن را می تــوان بــکار بــرد 
ــه  ــکل مربوط ــا در پروت ــن طراحی ه ــر ای اگ

ــد. ــده باش ــی ش ــه علم توجی
ــر  ــای اضافه ت ــوارد بچه  6-30( در بعضــی م
بایــد در برنامــه پایداری مــداوم گنجانده شــود.

■  بــرای مثــال، مطالعــه پایــداری مــداوم باید 
متعاقــب هــر تغییــر معنــی دار یــا مغایــرت 
معنــی دار در فراینــد یــا بســته بندی رخ 

دهــد انجــام شــود.
ــراوری  ــازکاری، بازف ــات ب ــوع عملی ــر ن ■  ه
ــده شــدن در  ــرای گنجان ــد ب ــا بازیافــت بای ی
برنامــه پایــداری مــداوم در نظــر گرفته شــود.

ــداوم  ــداری م ــات پای ــج مطالع  6-31( نتای
ــدی خصوصــاً  ــار پرســنل کلی ــد در اختی بای
مســئول فنــی یــا شــخص )اشــخاص( مجــاز 

قــرار گیــرد.
■ وقتــی مطالعــات پایــداری مداوم در ســایت 
دیگــری غیــر از ســایتی کــه محصــول بالــک 
ــد  ــده اســت بای ــاخته ش ــام شــده س ــا تم ی
ــرارداد(  ــه )ق ــت نام موافق
گــروه  دو  بیــن  کتبــی 

ــد. ــود باش موج
مطالعــات  نتایــج   ■
ــد در  ــداوم بای ــداری م پای
ســایت ســاخت جهــت 
ــط  ــرور توس ــی و م بررس
دارو  امــور  کل  اداره 

باشــد. موجــود 
 OOS نتایــج   )32-6
ــول  ــای غیرمعم ــا رونده ی
ــد بازرســی  ــی دار بای معن

ــوند. ش
 OOS هرگونــه نتیجــه ■
ــی  ــد منف ــه رون ــر گون ــا ه ــده ی ــد ش تایی
معنــی دار بایــد بــه اداره کل امــور دارو 

ــود. ــزارش ش گ
■ بایــد بــه تاثیــر محتمــل بچهای موجــود در 
بــازار بــا توجــه بــه مفــاد فصــل 8 راهنمــای 
GMP )شــکایت و جمــع آوری محصــول( و 
مشــاوره بــا اداره کل امــور دارو توجــه شــود.

و  نتایــج  تمامــی  از  خاصــه ای   )33-6
هــر  شــامل  آمــده  بدســت  اطاعــات 
نتیجه گیــری موقــت در برنامــه پایــداری 

مــداوم بایــد کتبــی و موجــود شــود.
ــرور  ــش م ــد در بخ ــه بای ــن خاص ــه  ای ب

دوره ای محصــوالت توجــه شــود.

   
ادامه دارد...   
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آشنایی با راز های تاریخی 
هفت سین نوروزی

ــب،  ــخ، مکت ــگ، تاری ــا، فرهن ــته از باوره ــا برخاس ــزاری  آنه ــا و برگ آیین ه
شــیوه  زندگــی، شــرایط جغرافیایــی، اســطوره ها و نیــز نشــان از خواســت و 

آرزوهــای خفتــه مــردم هــر ســرزمین  اســت.
ــه  ــا ب ــن آیین ه ــه همی ــرا ک ــم چ ــای خــود را بدانی ــای آیین ه فلســفه زیب

ــد.  ــرزندگی می دهن ــردم س ــه م ــربلندی و ب ــه س جامع
ــه  ــوروز می آرایندک ــگام ن ــان هن ــه ایرانی ــت ک ــفره ای اس ــین س ــت  س هف
ــین  ــت  س ــفرهٔ هف ــار س ــال را در کن ــل س ــهٔ تحوی ــواده لحظ ــای خان اعض
ــد  ــوروز نگــه می دارن ــد. بعضــی ســفره را در مــدت ســیزده روز ن می گذرانن
ــد. ــه آب می دهن ــبزه را ب ــوروز، س ــیزده ن ــن دوره، در روز س ــان ای و در پای

ــی  ــن پارس ــنت که ــک س ــوروز ی ــین ن ــت س هف
ــروز  ــا ام ــتان ت ــان باس ــنت از زم ــن س ــت. ای اس
ــیان  ــزد پارس ــود را ن ــژه خ ــگاه وی ــان جای همچن
حفــظ کــرده اســت. ایــن ســنت کهــن دارای معانــی 
ویــژه و نیــز نشــانی از رمــز و رازهــای هوشــمندانه 

ــت. ــاکان ماس ــی نی زندگ
ــه  ــی گزین ــول زمین ــت محص ــین از هف ــت س هف
ــه انســان  ــد ب ــه خداون ــای ک ــا از نعمته می شــود ت
بخشــیده اســت، سپاســگزاری شــود. هفــت ســین 
نــوروزی آئیــن پارســی اســت. )نــه چینــی، هنــدی، 

ــی و….( ــی، روس عرب

■ گزینه هــای هفــت ســین بایــد دارای پنــج 
ویژگی باشــد:

1- نام آنها پارسی باشد
2- با واژه » سین« آغاز شوند
3- دارای ریشه گیاهی باشند

4- خوردنی باشند
5-  نــام آنهــا از واژه هــای ترکیبــی )ماننــد ســبزی 

پلــو، ســیر ترشــی و …( ســاخته نشــده باشــند

■ هفــت »ســین« کــدام انــد و هــر یــک نمــاد 
؟  چیست

»سبزه« نودمیده است،
»سنبل« خوش بر و خوشبو، 

»سیب« میوه بهشتی و نمادی از زایش، 
ــه  ــده تهی ــان و مائ ــو گیاه ــش و نم ــمنو« روی »س
شــده از جوانــه گنــدم کــه یــادآور بخشــی از 

آیین هــای باســتانی ایــران اســت، 
ــت آن  ــکوفه درخ ــرگ و ش ــوی ب ــه ب ــنجد« ک »س

ــت، ــی اس ــق و دلباختگ ــرک عش مح
 »سیر« دارویی برای تندرستی، 

ــده  ــه دورکنن ــدس« ک ــی »مق ــه معن ــپند« ب »س

ــت.  ــد اس ــم ب ــع چش ــا و داف بیماری ه
ــیر،  ــیب، س ــا س ــی ب ــین پارس ــت س ــوان هف  خ
سماک)ســماق بــه عبارتــی ســماغ(، ســرکه، ســمنو، 
ســبزی یــا ســبزه چیــده می شــود. در هفــت ســین 
پارســی انــار بــه نشــانه بــاروری و عشــق و یــا ســیب 
ــاک و زالل رهــا می شــود  ســرخ درون ظــرف آب پ

تــا عشــق و بــاروری همچنــان پاینــده بمانــد.
ــز  ــه نی ــفره آین ــن س ــر ای ــین ها« ب ــر »س ــاوه ب ع
می تابانــد،  روشــنایی  و  نــور  کــه  می گذاریــم 
ــش اســت؛  ــنایی و تاب ــه روش ــم ک شــمع می افروزی
تخــم مــرغ کــه تمثیلــی از نطفــه و بــاروری اســت. 
ــوب  ــای خ ــه آب ه ــانه هم ــه نش ــه آب زالل ب کاس
ــه نشــانه تازگــی و  ــده در آب، ب جهــان و ماهــی زن
شــادابی؛ عســل و نقل و شــیرینی و دیگــر چیزهایی 
ــتا و  ــهر و روس ــر ش ــاص ه ــم خ ــه رس ــا ب ــه بن ک
ــد. گذاشــتن  ــن ســفر می افزودن ــر ای ــواده ای ب خان
ــر زیبایــی  چنــد شــاخه بیدمشــک روح افــزا نیــز ب

ــد.  ــفره می افزای س
 وجــود قــرآن بــر ســر ســفره هفــت »ســین« بــرای 
ــت.  ــه اس ــط خان ــیطان از محی ــوان و ش ــدن دی ران
گذاشــتن نمونــه ای از غــات )معمــوالً نــان و برنــج( 
خانواده هــا  برخــی  در  همچنیــن  و  حبوبــات  و 
ــه نشــانه  ــای شــیری ب گذاشــتن شــیر و فرآورده ه

ــه متــداول اســت.  تضمیــن برکــت خان

■ چرا »هفت«؟
ــرداد«  ــام »ام ــه ن ــان باســتانی ب ــدد هفــت در زب ع
ــی  ــی مرگ ــای جــاو دانگــی و ب ــرداد معن اســت. ام
ــای  ــدد معن ــن ع ــه ای ــی ک ــت و از آنجائ ــام داش ن
ــای زندگــی و جاودانگــی را مــی داد هفــت واژه  زیب
را بــه نشــانه آن گزینــه کــرده و بــر خــوان نــوروزی 

می چیننــد.
ــه  ــت دان ــانه هف ــین«، نش ــت »س ــی هف ــه روایِت ب

گیاهــی اســت کــه می تــوان بــا آن ســبزه نــوروز را 
تهیــه کــرد: جــو، مــاش، عــدس، ارزن، لوبیــا، نخــود 

و گنــدم.
ــه،  ــردم از هــر هفــت دان ــان پارســیاِن کهــن، م زم
ســبزه مــی پروراندنــد )10 روز قبــل از نــوروز( 
و ظــروِف آنــرا بــر ســر درِ  خانــه هــای خــود 
ــبز  ــر س ــتر و بهت ــدام بیش ــر ک ــتند و ه می گذاش
ــرای  ــول ب ــرِی آن محص ــر ثم ــانه پ ــد، نش می ش

ــود. ــال ب ــت در آن س کاش
ــان اعــداد از اهمیــت و ارزش خاصــی  هفــت در می
ــان  ــران و ایرانی ــرای ای ــت ب ــت. هف ــوردار اس برخ
باســتان مقــدس بــود و از آن بــرای مفاهیــم مثبــت، 
خــوش یمنــی و فــال نیــک اســتفاده می شــد. 
دوران  کمــان،  رنگیــن  رنــگ  هفــت  ماننــد؛ 
ــتم  ــان رس ــت خ ــال اســت، هف ــت س ــی هف کودک
در شــاهنامه، هفــت آســمان، هفــت اقلیــم، هفــت 
ــت شــهر عشــق در  ــت فرشــته، هف ــه، هف روز هفت

ــر و… ــت پیک ــان، هف عرف
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ــذار نوروزی گشت و گـ

همــه جــای ايــران 
ســرای من اســت

ــم  ــمال خت ــه ش ــا ب ــه راه ه ــگار هم ان
مــی شــود در حالیکــه اســتان های مختلــف 
ــوا، آداب و  ــال و ه ــک ح ــر ی ــورمان ه کش
ــد  ــود را دارن ــاص خ ــای خ ــوم و جغرافی رس
هــر جــا کــه برویــد از شــمال تــا جنــوب از 
شــرق تــا غــرب حتــی اگــر آب و هــوا خــوب 
ــت  ــد داش ــفر رو خواهی ــن س ــد بهتری نباش
ــارغ از شــمال کشــور کــه حجــم انبوهــی  ف
گرمســیری  مناطــق  هســتند  عازمــش 
تــو عیــد آب و هــوای معتدلــی دارنــد از 
نقــاط خــوب مثــل یــزد، اصفهــان، بوشــهر، 
لرســتان، اردبیــل، شــمال غــرب کشــور و .... 
مــکان مناســبی بــرای ســفر هســتند.  یــزد 
هــم بــه واســطه بادگیرهــای زیبــا و کهنــی 
کــه دارد، شــهر بادگیرهــا نــام گرفتــه اســت 
و یکــی از بهتریــن شــهرهای خشــتی جهــان 
اســت کــه همــواره بــه عنــوان صاحــب یکــی 
ــای فرهنگــی  ــراث ه ــن می از درخشــان تری
در ادوار مختلــف تاریخــی ایــران مطــرح 
ــه  ــر چ ــزد اگ ــوای ی ــت. آب و ه ــوده اس ب
ــوروز و  ــام ن ــا در ای ــت، ام ــرم اس ــی گ خیل
اوایــل فصــل بهــار گرمایــش دل آزار نیســت. 
همچنیــن آســمان صــاف و بی ابــر یــزد 
ــه  ــدر ک ــت. آنق ــی اس ــام دیدن ــن ای در ای
می تــوان گفــت بایــد فرصــت را مغتنــم 
دانســت و مهمــان ســرزمین بادگیرهــا شــد 

ــرد. ــازه ک ــی ت ــای آن نفس و در فض

مسیر رسیدن به شهر یزد
هواپیمــا: فــرودگاه یــزد از بســیاری اســتان ها 

ــتقیم دارد. پرواز مس

ــی از  ــتان را یک ــن اس ــن ای ــط آه ــار: خ قط
شــاهرگ های حیاتــی راه آهــن در ایــران 
ــد  ــن موضــوع نشــان می ده ــد. همی می دانن
کــه ســفر از طریــق راه آهــن بــه ایــن اســتان 

آســان اســت. 
اتومبیــل: از شــرق از طریــق اســتان های 
ــد وارد  ــی می توانی ــوی و جنوب ــان رض خراس
ــوب  ــن از جن ــوید. همچنی ــس ش ــهر طب ش
ــزد  ــق،  ی ــان ،  باف ــای کرم ــق جاده ه از طری
ــرات از  ــهربابک ،  ه ــزد و ش ــنجان ،  ی و رفس
ــوه از  ــد ،  ابرک ــان و اقلی ــتان کرم ــق اس طری
ــیر  ــمال از مس ــارس از ش ــتان ف ــق اس طری

ــوید. ــزد وارد ش ــن   ـ  ی ــراه نایی بزرگ

جاهای دیدنی  این استان
 شــهر تاریخــی یــزد و مجموعــه امیــر 
ــاغ  ــرام ، ب ــش وره ــکده )آت ــاق، آتش چقم
ــدان  ــزد، مدرســه ضیائیــه )زن ــاد ی ــت آب دول
اســکندر(، آب انبــار شــش بادگیــری،  ناریــن 
قلعــه )نارنــج قلعــه(،  قبــه دوازده امــام، بقعه 
ســید شــمس الدیــن، مســجد جامــع کبیــر، 
ــد،  ــه میب ــد، چاپارخان یخچــال خشــتی میب
کاروانســرای شــاه عباســی در شهرســتان 
میبــد، نهــر مســیح در شهرســتان خاتــم و ...

ــن  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــک: ب ــر چک چ پی
مــکان بایــد از تعــداد زیــادی پلــه کــه ســر 
ــی در دل  ــه جای ــد و ب ــان اســت بگذری راهت
کــوه برســید. چک چــک یــا چک چکــو 
زرتشــتیان  مهــم  زیارتگاه هــای  از  یکــی 
اســت. ایــن زیارتــگاه کــه زرتشــتیان بــه آن 
پیرســبز نیــز می گوینــد. در کوه هــای میــان 

ــرار دارد.  ــره ق اردکان و انجی
محلــه فهــادان: محلــه فهــادان قدیمی تریــن 
محلــه شــهریزد اســت کــه در مجــاورت 
محــات بازارنــو، شــاه ابوالقاســم و کوشــک نو 
قــرار دارد و از جانــب شــمال بــه بخــش 
شــمالی خیابــان فهــادان، از جنــوب بــه 
ــرب  ــت الســاعت، از غ ــو و وق محــات بازارن
ــک نو و  ــم و کوش ــاه ابوالقاس ــات ش ــه مح ب
از شــرق بــه خیابــان امــام خمینــی محــدود 

می شــود. 
ــه  ــن ک ــن ســرو که ــوه: ای ــن ابرک ســرو که
در قســمت جنوبــی ابرکــوه واقــع شــده 
دارای 25 متــر ارتفــاع و 11/5 متــر دور تنــه 
ــب  ــا تصوی ــن درخــت کهنســال ب اســت. ای
عالــی محیط زیســت کشــور در  شــورای 
ســال82 ، بــه عنــوان اثــر طبیعــی ملــی بــه 
ثبــت رســیده اســت. مســجد جامــع ابرکــوه 
نیــز ازجملــه آثــار تاریخــی و بــا ارزش ایــن 

ــت. ــتان اس شهرس
شــهر ســفال و ســرامیک: شــهر میبــد هــم 
ــت  ــد دس ــه بروی ــت ک ــهرهایی اس از آن ش
ــای  ــفال های زیب ــد و س ــی برنمی گردی خال
ایــن شــهر کــه هنــر دســت ســفالگران 
ــت  ــدر زیباس ــت آنق ــی اس ــش نایین زحمتک
ــد. ــب می کن ــود جل ــه خ ــده را ب ــه بینن ک

»بــه هــر جــا کــه ســفر مــی کنیــد امیدواریم 
بهتریــن لحظات رو داشــته باشــید«
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 مقایسه درآمد 5 واکسن ساز 
برتر جهان در سال 2013

مقایســه درآمــد 5 واکســن ســاز برتــر جهــان در ســال 2012 بــا 
ــا اندکــی  ــروش واکســن ب ــازار ف ــه ب 2013 نشــان مــی دهــد ک

افــت همــراه بــوده اســت.
بــا توجــه بــه دیــدگاه خوشــبینانه نســبت بــه صنعــت 
ــارد دالر و  ــه 48 میلی ــال 2017 ب ــا س ــزان ت ــن می ــن ای واکس
ــا  ــا ب ــید. ام ــد رس ــارد دالر خواه ــه 100 میلی ــال 2050 ب ــا س ت
ــارد  دالر  ــانی از 24 میلی ــن انس ــازار واکس ــد ارزش ب ــود رش وج
در ســال 2000 بــه 26 میلیــارد دالر در ســال 2011 در ســال 2012 و 

2013  شــاهد کاهــش حــدود 1 میلیــارد مــی باشــیم.
ــر  ــرکت برت ــد 5 ش ــدی درآم ــش 3 درص ــوع از کاه ــن موض ای

ــت. ــده اس ــس ش ــال 2013 منعک ــن در س ــده واکس تولیدکنن

گفتــه مــی شــود کــه ایــن صنعــت در انتظــار 
تکنیــک جدید بــرای پاســخگویی بــه انتظارات 
تحلیــل گــران مــی باشــد.ما قبــأ شــاهد رشــد 
بــازار واکســن آنفوالنــزا بــوده ایــم. امــا آیــا این 
ــه خــروج ایــن صنعــت از  ــادر ب ــه تنهایــی ق ب
ــر  ــق نظ ــر طب ــود؟ ب ــد ب ــود خواه ــت رک حال
ــای  ــن ه ــاخت واکس ــا س ــران تنه ــل گ تحلی
ــت  ــه واکسیناســیون دول ــا برنام ــه ب ــد ک جدی
ــد  ــادر خواه ــد ق ــته باش ــی داش ــا هماهنگ ه
ــت  ــن صنع ــه ارزش ای ــا دالر ب ــود میلیارده ب

ــد. بیافزای

GlaxoSmithKline – $5.37 billion
بــه لطــف موفقیــت جهانی شــماری از واکســن 
هــا و بــا وجــود واکســن آنفوالنــزای چهارگانــه 
ــن  ــمیت کای ــکو اس ــت، گاس ــران قیم و گ
ــدی  ــش 2 درص ــاهد افزای ــال 2013 ش در س
ــارد دالر در  ــطح 5/37 میلی ــه س ــا ب درآمده
ــال 2013  ــارد دالر س ــا 5/26 میلی ــه ب مقایس

ــوده اســت.   ب
توجهــی  قابــل  افزایــش  شــرکت  ایــن   *
در فــروش واکســن synflorix ) واکســن 
کونژوگــه پنومونــی( در برزیــل و واکســن 
 ، کــزاز  )دیفتــری،   Infanrix/Pediarix
ســیاه ســرفه و هپاتیــت B ( در اروپــا در ســه 

ــت. ــته اس ــال داش ــر س ــه آخ ماه
* فــروش واکســن )Cervarix)HVP بــه 

ــد  ــن 27 درص ــن در ژاپ ــق واکس ــل تعلی دلی
ــت.  ــه اس ــش یافت کاه

Luarix/ واکســن آنفوالنــزای چهارگانــه *
ــد  ــی 40 درص ــت 30 ال ــا قیم Flulaval  ب
بیشــتر نســبت بــه همتایــان ســه گانــه خــود، 
ــده  ــرکت ش ــن ش ــد ای ــش درآم ــث افزای باع
اســت.در ســه ماهــه آخــر ســال فــروش 
ایــات  در    Luarix/Flulaval واکســن 
ــد  ــا 76 درص ــر و ت ــتر از دو براب ــده بیش متح
ــید. ــارد دالر رس ــه 87 میلی ــی ب ــطح جهان س

* مــوارد قابــل مشــاهده در ســال 2014: ســه 
MMR برنامــه بــرای واکســن ماالریــا، زونــا و

Sanofi Pasteur – $5.111
ســال 2013  در  پاســتور  شــرکت  درآمــد 
ــارد  ــال 2012 از 5/359 میلی ــه س ــبت ب نس
ــه  ــش یافت ــارد دالر کاه ــه 5/111 میلی دالر ب
ــا  بود.کاهــش 4/8 درصــدی درآمــد شــرکت ب
ــه  ــزا ب ــن آنفوالن ــروش واکس ــد ف ــود رش وج
دلیــل عرضــه کــم محصــول و کاهــش درآمــد 

ــد. ــی باش ــر م ــق دیگ در مناط
ــزا در ســه  ــروش واکســن آنفوالن ــش ف * افزای
ماهــه آخــر ســال 2013 باعــث افزایــش 

ــت. ــده اس ــرکت ش ــن ش ــد ای درآم
ایالــت  در  جدیــد  آنفوالنــزای  واکســن   *
متحــده 41 درصــد بــازار واکســن آنفوالنــزا را 
ــال  ــود و در س ــی ش ــامل م ــال 2013 ش در س
ــانه  ــر نش ــن ام ــت. ای ــته اس ــد داش 2014 رش
خوبــی بــرای شــرکت پاســتور کــه حجــم تولید 
ــد،  ــی باش ــا دارد م ــه رقب ــبت ب ــری نس کمت

افزایــش تولیــد در ســال 2014 باعــث افزایــش 
ــی شــود. ــد م درآم

ــش  ــال 2013 کاه ــت در س * واکســن مننژی
دو رقمــی داشــته اســت.

Pfizer: $3.974
 prevnar واکســن  فــروش  در  موفقیــت 
ــدت  ــه م ــی( ب ــه پنومون ــن کونژوگ 13) واکس
ــا  ــزر ب ــرکت فای ــا ش ــده ت ــث ش ــی باع طوالن
وجــود محصــوالت کــم موفقیــت خــود را بــه 
عنــوان یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان 
ــد  ــال 2012درآم ــد. درس ــظ کن ــن حف واکس
ایــن شــرکت بــه 4/267 میلیــارد دالر رســیده 
ــه در ســال 2011، 4/145  ــی ک اســت در حال
میلیــارد دالر مــی باشــد. ایــن امــر رونــد ثبــات 
ــوع  ــن موض ــی دهد.ای ــان م ــد را نش در درآم
یــک خبــر بــد بــرای کســانی اســت کــه پیــش 
بینــی کــرده انــد در ســال 2018 درآمــد 
ــارد  ــه 6/75 میلی ــن ب ــده از واکس ــت آم بدس

ــید. ــد رس دالر خواه
تغییــر   prevnar واکســن13  فــروش   *
 pheumovax نداشــته در حالــی کــه فــروش
)پنوموواکــس( شــرکت مــرک افزایــش داشــته 
اســت .آیــا ایــن نشــانه آن اســت کــه فــروش 

ــت؟ ــده اس ــته ش ــار گذاش prevnar 13 کن
* مــوارد قابــل مشــاهده: گــزارش نتایــج فــاز 3 
ــر بخشــیprevnar 13 در  ــده اث نشــان دهن
جلوگیــری از افزایــش جامعه پنومونی می باشــد که 
ایــن امــر باعــث جلوگیــری از کنــار گذاشــتن 

ایــن واکســن مــی شــود.

سمیه عطايی/کارشناس مترجمی زبان انگلیسی - واحد فروش
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فایــزر موفــق  * در ســال 2014 شــرکت 
واکســن  بــرای    FDA تائیدیــه اخــذ  بــه 
  Bمننژیــت مننگوکوکی )meningococcal B(
شــده و نتایــج مثبــت ایمنــی فــاز 2 آن در مــاه 

ــد. ــزارش ش ــال گ ــان س May هم
ــال  ــر در ح ــال حاض ــزر در ح ــرکت فای  * ش
ســاخت واکســن Staph )اســتافیلوکوکوس 
اورئــوس( میباشــد در حالــی کــه برخــی دیگــر 
ــرک در  ــرکت م ــه ش ــا از جمل ــرکت ه از ش

ــد. ــق نشــده ان ــای خــود موف ــاش ه ت

Merck & Co
شــرکت مــرک و شــرکا در اروپــا تمــام مســیر 
موفقیــت را طــی کردنــد و در ســال 2013 بــا 
ــه  ــری در عرص ــد سراس ــن رش ــروش واکس ف

ســهام داشــتند.
* Gardasil بــا وجــود ضربــه ای کــه از 
ــه  ــه ب ــود ک ــی خ ــابه ژاپن ــب داروی مش جان
شــکل سوسپانســیون بــود خــورد، 12 درصــد 

ــت. ــروش داش ــش ف افزای
*فــروشpheumovax تــا 13 درصــد رشــد 
ــن  ــروش واکس ــه ف ــت در حالیک ــته اس داش
ترکیبــی شــرکت فایــزر بــرای ذات الریــه بنــام 
ــت. ــده اس ــد مان ــان راک prevnar 13 همچن

لطــف  بــه    )Zostavax )shingles*
ــا  ــت بریتانی مشــارکت در برنامــه تصمیــم دول
 70 بــاالی  افــراد  واکسیناســیون  بــرای 
ــه  ــدی بود.البت ــد 16 در ص ــاهد رش ــال، ش س
ــی-  ــکات اجرائ ــی مش ــا بعض ــه ب ــن برنام ای

تدارکاتــی همــراه بــود.  
ــع آن در  ــه توزی ــن Gardasil ک ــز واکس بج
ــوده  ــراه ب ــا مشــاجراتی هم ــاالت متحــده ب ای
اســت و در صــورت عــدم حــل ایــن تشــنجها و 
خــروج بحــران از کنتــرل، ایــن امــر حتمــاً بــر 
رونــد موفقیــت آمیــز فــروش آن تاثیــر خواهــد 
ــر روی  ــان ب ــرک همزم ــرکت م ــت، ش گذاش
ــا  ــس، زون ــر هرپ ــا نظی ــدادی از واکســن ه تع
ــز  ــه تمرک ــش گان ــات ش ــه ای از ترکیب و گون
ــا در  ــب آنه ــه اغل ــت ک ــته اس ــام داش و اهتم

ــد. ــرار دارن ــد ق ــی پیــش تولی مراحــل نهای

Novartis Vaccines: $1.987
افزایــش رشــد در بخــش واکســن آنفوالنــزا )بــا 
ــد  ــوز تولی ــه آن هن ــه چهارگان ــن ک ــود ای وج
نشــده( و نیــز ســایر بخشــهای ایــن صنعــت، 
ــطح  ــا س ــرای ارتق ــس ب ــرکت نوارتی ــه ش ب
ــارد دالر در ســال 2012  ــد از 1/85 میلی درآم
کمــک قابــل توجهــی نمــود. البتــه تعجــب آور 

نیســت کــه  شــرکت نوارتیــس بــه عنــوان یک 
ــا دیگــر  واکســن ســاز کوچــک از مشــارکت ب
ــاز  ــن س ــای واکس ــرکت ه ــم ش ــای تی اعض
بــزرگ بــه رهبــری گاســکو اســمیت کایــن 

ــد. ــحال باش ــل 2014 خوش در اوری
واکســنهای  فــروش  در  فزاینــده  *رشــد 
Menoveo و واکســن آنفوالنــزای فصلــی 
ــرد. ــس کمــک ک ــد نوارتی ــش در آم ــه افزای ب

ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شــرکت هنــوز 
ــدارد. ــم ن ــه ه ــن چهارگان ــک واکس ی

 www.vaccinenation.org :منبع
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13روش بـــرای 
سریع تر خـوابیدن

نفــس عمیــق کشــیدن، شــل کردن عضــات، تجســم رویــا و ورزش 
ذهنــی از راه هایــی اســت کــه کمــک مــی کنــد ســریع تــر بخوابید.

تحقیقــات نشــان داده اســت کــه بی خوابــی مــداوم تاثیــرات منفــی 
زیــادی از جملــه پریشــانی، تحریــک پذیــری، گیجــی و چاقــی دارد. 
امــا دانســتن ایــن موضــوع کــه بــه خــواب کافــی نیــاز داریــم و فهم 
دالیــل علمــی آن، احتمــاال بیــدار شــدن ســاعت 3 بامــداد را بــرای 
ــرادی  ــا اف ــن م ــاکان بی ــا کم ــد. ام ــر می کن ــا ناراحت کننده ت م

ــد. ــج می برن ــی  رن ــه از بی خواب هســتند ک

 در زیــر بهتریــن شــیوه های علمــی کــه 
ســال ها  خــواب  بهداشــت  کارشناســان 
ــنهاد  ــد را پیش ــردآوری کرده ان ــی و گ بررس

: می کنیــم

ــه  ــن ب ــرای رفت ــم ب ــک روال منظ ■ ی
ــد ــاد کنی ــواب ایج ــاق خ ات

الزم اســت کــه پیــش از خــواب ذهــن و بدن 
خــود را بــا انجــام تمرینــات ســاده از قبیــل 
ــس  ــق، ریلک ــه عمی ــرم و مطالع دوش آب گ
کــردن  پیــدا  بــرای  می توانیــد  کنیــد. 
ایده هــای برتــر از لیســت کارهایــی کــه

ــواب  ــش از خ ــان پی ــهور جه ــرد مش  13 ف
ــد. ــره بگیری ــد به ــام می دادن انج

ــش از  ــم پی ــس ه ــل گیت ــال بی ــرای مث ب
خــواب کتاب هایــی بــا موضوعــات بهداشــت 
عمومــی و یــا تاریــخ حمــل و نقــل مطالعــه 
می کــرد و یــا هافینگتــون بــه مطالعــه 
ــی  ــه روش قدیم ــم ب ــواب آن ه ــل از خ قب
می پــردازد  چاپــی  کتاب هــای  مطالعــه 
ــای  ــاپ و ابزاره ــپ ت ــتفاده از ل ــا اس ــه ب و ن

ــی. الکترونیک

ــز  ــواب مجه ــرای خ ــود را ب ــاق خ ■ ات
کنیــد

خــواب  مدیرکلینیــک  اکســمن  رابــرت 
خــود  مراجعــان  از   Sleep to Live
ــاق خــواب  می خواهــد کــه درجــه دمــای ات
را بیــن 65 تــا 68 درجــه فارنهایــت )18 تــا 

20 درجــه ســانتیگراد( تنظیــم کننــد و اتــاق 
ــا اســتفاده از پرده هــای ضخیــم تاریــک  را ب

ــد. کنن

■ بــرای کــوک کــردن ســاعت از تلفــن 
همــراه خــود اســتفاده نکنید

تلفــن  کــه  سال هاســت  حقیقــت  در 
ــن  ــراد جایگزی ــیاری از اف ــرای بس ــراه ب هم
ــکل  ــت. مش ــده اس ــگ دار ش ــاعت های زن س
از آن جــا آغــاز می شــود کــه اگــر شــما بعــد 
ــه خــواب  ــه تخــت، ب ــان ب ــی از ورودت ازمدت
نرفتیــد وسوســه اســتفاده تلفــن و برنامه هــا 
ــه ای  ــچ بهان ــد. هی ــک می ده ــما را قلقل ش
ــک  ــزی ی ــه ناچی ــا هزین ــدارد، ب ــود ن وج

ــد. ــه کنی ــگ دار تهی ــاعت زن س

■ نفس عمیق بکشید
تنفــس عمیــق یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای 
دور کــردن اســترس اســت در حقیقــت 
زمانــی کــه نفــس عمیــق می کشــید پیامــی 
ــره  ــدن مخاب ــه تمــام ب ــز ب ــز و از مغ ــه مغ ب
ــدن  ــس ش ــه ریلک ــر ب ــه منج ــود ک می ش

می گــردد.
درمانگــر خانــواده ویکــی اســتارک در برنامــه 
»روانشناســی امــروز« پیشــنهاد می کنــد 
ــاده روی  ــک پی ــه ی ــه در عمــل دم، صحن ک
را تجســم کنیــد، هــوای پــاک و تــازه را بــه 
ریه هــای خــود و ســلول های خــود برســانید 
و در بــازدم، تصــور کنیــد تمــام ســموم بــدن 

ــدن خــود  ــارج از ب ــه خ ــی را ب ــکار منف و اف
ــدد  ــود را مج ــدن خ ــد و ب ــت می کنی هدای
ــن  ــه ای ــز ب ــا تمرک ــد. ب ــازی می کنی بازس
روش نفــس بکشــید ایــن یــک تمرین اســت 
کــه کــم کــم باعــث می شــود شــما احســاس 
آرامــش بیشــتری کنیــد و راحت تــر بــه 

خــواب رویــد.

■  عضالت خود را شل کنید
تنــش یــک روز کاری در تاندون هــا و عضات 
ــه رختخــواب  باقــی می ماننــد. زمانــی کــه ب
ــات  ــده عض ــیوه پیش رون ــا ش ــد ب می روی
ــیار  ــن کار بس ــد. ای ــس کنی ــود را ریلک خ
ســاده اســت. ابتــدا یــک گــروه از ماهیچه هــا 
را کشــیده و پــس از مدتــی رهــا کنیــد و بــه 

ســراغ گــروه بعــدی برویــد
کاتریــن دارلــی، مدیــر موسســه درمــان 
طبیعــی خــواب در ســیاتل توصیــه می کنــد 
کــه آرام ســازی را بــه صــورت پیش رونــده از 
انگشــتان خــود آغــاز کنیــد. انگشــتان پــای 
خــود را خــم کنیــد هفــت ثانیــه نگهداریــد 
ــه  ــد و ب ــن کار را تکــرار کنی ــد ای و آزاد کنی
ــش  ــردن پی ــات گ ــمت عض ــه س ــج ب تدری

بیاییــد.

■  ذهــن خــود را ســرگرم یــک ورزش 
ذهنــی کنیــد

ــی  ــواب کم ــش از خ ــفند پی ــمارش گوس ش
قدیمــی شــده اســت. دکتــر ویکــی ســیال، 
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متخصــص خــواب گزینــه بهتری را پیشــنهاد 
ــارب  ــوس مض ــمردن معک ــد و آن ش می کن
عــدد 3 از 100 اســت. )90-93-96-99...(

ریتــم شــمارش کمــک می کنــد وارد خلســه 
ــمارش  ــن ش ــوید همچنی ــی ش خواب آلودگ
ــش  ــک چال ــوان ی ــه عن ــود ب ــارب خ مض
ــر  ــود را ب ــز خ ــه تمرک ــود ک ــر می ش منج

ــد. ــظ کنی روی شــمارش حف

■ از تخت خارج شوید
ــواب  ــاالت خ ــک اخت ــا، پزش ــت والی هارن
ــد از  ــر بع ــد: »اگ ــد می گوی ــک کلیولن کلینی
30 دقیقــه دراز کشــیدن در تخــت بــه خواب 
نرفتیــد بایــد از روی تخــت بلنــد شــوید. در 

واقــع بــا مانــدن در رختخــواب بیــش از ایــن 
ــد  ــوزش می دهی ــود آم ــن خ ــه ذه ــدت ب م
کــه تخــت تنهــا جــای خــواب نیســت 
و ذهــن شــما بــه ایــن موضــوع عــادت 

می کنــد.«
ــی  ــر ذهن ــن تصوی ــاختن ای ــن از س بنابرای
اجتنــاب کنیــد، از تخــت خــارج شــوید، 
مطالعــه کنیــد، بــه موســیقی گــوش کنیــد، 
یــا  می توانیــد شســتن ظرف هــا  حتــی 
ــه شــما آرامــش می دهــد را  هــرکاری کــه ب

ــد. ــان کنی امتح

ــواب  ــه تختخ ــود ب ــا خ ــا را ب ■ نگرانی ه
نبریــد

اگــر ذهــن شــما درگیــر نگرانی هــای کاری، 
کارهــای امــروز، فــردا و یــا آینــده اســت، آنها 
را بــا خــود بــه تخــت نبریــد. والیــا در زمینــه 

دور کــردن نگرانی هــا پیشــنهاد می کنــد 
کــه تکــه کاغــذی برداریــد و آن چــه شــما را 

ــید. ــد در آن بنویس ــرب می کن مضط

■ ساعت را از خود دور کنید
بی خوابــی  در  نــکات  بدتریــن  از  یکــی 
آگاهــی از ایــن موضــوع اســت کــه فرصــت 
زیــادی بــرای خوابیــدن باقــی نمانــده اســت.

یکــی از عاداتــی کــه معمــوال در مواقــع 
بی خوابــی پیــش می آیــد آن اســت کــه 
مــدام ســاعت را چــک می کنیــد و از مهلــت 
کمــی کــه تــا صبــح داریــد و کارهایــی کــه 
فــردا قــرار اســت بــا خســتگی انجــام دهیــد 
مضطــرب می شــوید و بیشــتر در گــودال 

ــنهاد  ــا پیش ــد. والی ــرو می روی ــی ف بی خواب
ــان  ــرض دیدت ــا را از مع ــاعت ه ــد س می کن

ــد. دور کنی

■ یک رویای زیبا را تجسم کنید
ــات  ــرور اتفاق ــما از م ــن ش ــه ذه ــی ک زمان
ــر مــی رود و درگیــر  ــارغ شــد، فرات ــه ف روزان
وقایــع دیگــر می شــود. در این جــا یــک 
ــکان و  ــک م ــود را در ی ــم: خ ــه داری توصی
موقعیــت رویایــی تصــور کنیــد و بــه جزئیات 
بپردازیــد. مثــا تصــور کنیــد بــه یــک 
ــه ســاحلی  ــد، ب ــز رفته ای ســفر خاطــره انگی
ــک  ــفاف ی ــی ش ــوع، دریای ــوای مطب ــا ه ب
نوشــیدنی گــوارا، غروبــی دل انگیز و نســیمی 
کــه صــورت شــما را نــوازش می دهــد. 
تصاویــر زنــده می توانــد بســیار مفیــد باشــد 
ــه  ــن ب ــما را از پرداخت ــن ش ــل ذه و حداق

مــوارد منفــی و اســترس زا منحــرف می کنــد.

■ در طــول روز بــه میــزان کافــی 
فعالیــت داشــته باشــید

اگــر در طــول روز بــه انــدازه کافــی فعالیــت 
ــه  ــاز ب ــما نی ــدن ش ــید ب ــداده باش ــام ن انج
اســتراحت را احســاس نخواهــد کــرد در 
حقیقــت هرچــه شــما فعال تــر باشــید بهتــر 

ــت. ــد رف ــه خــواب خواهی ب

■ از بالشت بهتری استفاده کنید
بــه  بالشــت  کــه  دریافته انــد  محققیــن 
ــر و  ــرای س ــه ب ــی ک ــش حمایت ــل نق دلی
گــردن ایفــا می کنــد در بهبــود خــواب 

ــه  ــن در مجل ــم چنی ــر اســت. ه بســیار موث
ــر  ــواب بهت ــرای خ ــه ب ــت ک ــده اس ــرا آم اپ
ــده  ــکیل دهن ــواد تش ــه م ــت هایی ک از بالش
ــد و  ــتفاده کنی ــتند اس ــرژی زا نیس ــا آل آن ه
بالشــت را از گــرد و غبــار و کنــه محافظــت 

ــد. کنی

■ به دکتر مراجعه کنید
مشــکل  بی خوابــی  اگــر  باالخــره  و 
مزمــن شماســت حتمــاً بــرای دریافــت 
پزشــک  بــه  تخصصی تــر  راهنمایی هــای 

کنیــد. مراجعــه 
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ــی و اهمیت آن  بازاریاب
ــازی ــت داروس در صنع

اجتنــاب از فعالیتهــای بازاریابــی در عصــری کــه در آن 
زندگــی مــی کنیــم دشــوار اســت بــه عبارتــی دیگــر 
بازاریابــی اطــراف مــا را احاطــه کــرده اســت . مــا بــه 
موضوعــات بازاریابــی در منــزل، رادیــو، روزنامــه هــا، مجــات 
یــا حتــی توســط کلماتــی کــه دیگــری رضایتمنــدی خــود را 
از خریــد اظهــار مــی دارد نائــل مــی شــویم حتــی در حیــن 
رانندگــی )موســیقی رادیــو(، خریــد، کارکــردن یــا قــدم زدن 
در پــارک در معــرض فعالیتهــای بازاریابــی قــرار مــی گیریــم. 

ــت.  ــدن اس ــل دی ــا قاب ــه ج ــی در هم بازاریاب
بدیهــی اســت کــه ســازمانها جهــت اطمینــان 
از بقــاء طوالنــی مــدت خــود هزینــه مــی کننــد 
یکــی از روشــهای حفــظ بقــاء در بــازار امــروز 
ــی توســط شــرکتها  انجــام فعالیتهــای بازاریاب

اســت.
ــد  بســیاری از مــردم چنیــن تصــور مــی کنن
کــه بازاریابــی تنهــا بــه معنــی فــروش و 
تبلیــغ اســت. اگــر بدانیــم کــه فــروش و 
تبلیــغ بخــش نمایــان کــوه شــناور بازاریابــی 
اســت، نبایــد شــگفت زده شــویم امــروزه 
ــی آن  ــوم قدیم ــه مفه ــی را ب ــد بازاریاب نبای
ــر  ــروش در نظ ــول و ف ــروش محص ــی ف یعن
گرفــت. بلکــه بایــد بــه مفهــوم نویــن آن 
ــه  ــتری، توج ــای مش ــرآوردن نیازه ــی ب یعن

معتقدنــد  کارشناســان  اکثــر  کــرد. 
ــته  ــاز و خواس ــاً نی ــی عموم ــه بازاریاب ک
مشــتری را شناســایی مــی کنــد و تولیــد 
ــد  ــی دان ــه ای م ــه گون ــوالت را ب محص
کــه رضایتمنــدی مشــتری را بدســت 
آورد و بیــش از آن مــی تــوان گفــت کــه 
دامنــه بازارایابــی را رضایتمنــدی نیازهای 
مشــتری ایجــاد مــی کنــد، بنابرایــن 
حفــظ مشــتریان و رابطــه طوالنــی مــدت 
بــا آنــان و در نهایــت بدســت آوردن 

ــت ــروری اس ــتر ض ــتریان بیش مش
نیازهــای  بایــد  بازاریابــی  سیســتم  یــک 
مصــرف کننــده را شناســایی نمایــد و بــا 
ــن  ــدد تأمی ــات درص ــا و خدم ــه کااله عرض
ــت زندگــی  ــه در نتیجــه کیفی ــد ک ــا برآی آنه

مصــرف کننــده را بهبــود بخشــد.
ــی اســت  ــی اعمال ــوم تمام ــه مفه ــی ب بازاریاب

کــه شــرکتی در داد و ســتد خــود بــه کار می 
گیــرد. بازاریابــی هــدف نهایــی یــک شــرکت 
ــه  ــرادی ک ــل، همــه اف ــن دلی ــه همی اســت ب
ــتی  ــد، بایس ــی کنن ــرکت کار م ــک ش در ی
ــرکتها  ــند. ش ــی باش ــان بازاریاب ــران جری نگ
ــه  ــود را ن ــی خ ــای بازاریاب ــر فعالیته ــد اث بای
تنهــا بــر ســهامداران بلکــه بــر کلیــه ذینفــع 
ــع  ــان، توزی ــای شــرکت )مشــتریان، کارکن ه
ــدگان(  ــن کنن ــا و تأمی ــدگان، واســطه ه کنن
ارزیابــی کننــد. هــر یــک از گروههــای ذینفــع 
کــه ناراضــی باشــند، مــی تواننــد بــر طــرح هــا 
ــد. ــی بگذارن ــر منف و پیشــرفتهای شــرکت اث

ــه  ــتند ک ــدی هس ــی، مقاص ــداف بازاریاب اه
شــرکت بــه کمــک برنامــه  بازاریابــی در 

ــا اســت. شــرکت در  ــه آنه صــدد دســتیابی ب
ایــن بخــش بایــد مشــخص کنــد کــه بــه طــور 
دقیــق بــه دنبــال چــه چیــزی اســت بــه طــور 
ــه ســازمان  ــزی اســت ک ــی هــدف آن چی کل
ــان  ــی هم ــق آن را دارد یعن ــه تحق ــل ب تمای
ــی  ــداف بازاریاب ــی اه ــوب، برخ ــه مطل نتیج

ــد از: عبارتن
1- افزایش حجم فروش

2- افزایش نرخ فروش
3- افزایش سهم بازار

4- حداکثر کردن نرخ بازگشت سرمایه
5- به حداکثر رساندن سطح مصرف

ــرف  ــت مص ــاندن رضای ــر رس ــه حداکث 6- ب
ــده کنن

7- به حداکثر رساندن حق انتخاب
8- ارتقای تصور مثبت از سازمان

9- ارتقای مسئولیت اجتماعی
10- به حداکثر رساندن کیفیت زندگی

برخــاف فلســفه فــروش کــه از درون بــه 
بیــرون مــی نگــرد یعنــی از داخل موسســه کار 
را شــروع مــی کنــد و بــه محصــوالت 
از  و  دارد  توجــه  شــرکت  موجــود 
طریــق فعالیتهــای گســترده تبلیغی و 
ترویجــی بــه فــروش وســیع و نهایتــاً 
ســودآوری مــی رســد نگــرش فلســفه 
ــت  ــه درون اس ــرون ب ــی از بی بازاریاب
یعنــی اینکــه کار بــا یــک بــازار کامــًا 
ــاز مــی شــود. روی  ــف شــده آغ تعری
و  دارد  تأکیــد  مشــتریان  نیازهــای 
کلیــه فعالیتهــای بازاریابــی را هماهنگ 
ــر  ــه نحــوی مشــتریان را متأث ــا ب مــی کنــد ت
ــه  ــتری ب ــت مش ــن رضای ــا تأمی ــاخته و ب س

ــد.  ــودآوری برس ــتر و س ــروش بیش ف
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بازاریابــی و بازارســازی از جملــه عوامــل مهمــی 
ــک کاال  ــروش ی ــه ف ــد ب ــی توان ــه م ــت ک اس
و محصــول و یــا فــروش خدمــات مختلــف 
کمــک کنــد در واقــع مــی تــوان گفــت یکــی از 
مهمتریــن بخــش هــای یــک تجــارت، بازاریابــی 
اســت و موفقیــت در آن مــی توانــد تمامــی 
جنبــه هــای مختلــف یــک کســب وکار را تحــت 
ــن  ــوب تری ــن و مرغ ــد بهتری ــرار ده ــر ق تأثی
ــون  ــد چ ــی دارن ــه بازاریاب ــاز ب ــز نی ــا نی کااله
بــدون تبلیغــات قطعــاً مصــرف کننــده شــناختی 

ــرد. ــد ک ــدا نخواه ــه محصــول پی نســبت ب
پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران تقریبــاً 
ــور بــه صــورت  ــی کش تمــام نیازهــای داروی
ــرکتهای  ــط ش ــتقیم توس ــر مس ــتقیم و غی مس
ــروزی  ــس از پی ــد پ ــی ش ــن م ــی تأمی خارج
شــرکتهای  واگــذاری  بــا  اســامی  انقــاب 
داروســازی تحــت مالکیــت خارجــی بــه ســازمان 
صنایــع ملــی ایــران و ملــی شــدن بخــش عمــده 
ــتگی  ــادی از وابس ــدازه زی ــا ان ــت ت ــن صنع ای

ــد. ــته ش ــی کاس ــرکتهای داروی ش
ــال  ــد س ــور چن ــی کش ــازار داروی ــتم ب در سیس
ــر  ــه کمت ــه عرض ــه همیش ــا ک ــته، از آنج گذش
از تقاضــا و نیــاز بــازار بــود و آنچــه کــه در 
ــازی مــی کــرد  ــازار نقــش اصلــی را ب فراگــرد ب
تولیدکننــده و فروشــنده بــوده انــد و بــه دلیــل 
ــه  ــازار، آنچ ــی در ب ــوالت داروی ــود محص کمب
ــت دارو و  ــارات و کیفی ــود انتظ ــه نب ــورد توج م
غیــره بــود. در نتیجــه بیمــار نیــز بــرای رفــع نیاز 
و درمــان ناچــار تــن به تهیــه محصــوالت دارویی 
ــا پیشــرفتهای صنعتــی  ــی امــروزه ب مــی داد ول
و افزایــش تولیــد و رقابــت بیــن شــرکتهای 
ــه  ــی ب ــوالت داروی ــز ورود محص ــی و نی داروی
ــرکتهای  ــه ش ــی ک ــش های ــه کوش ــور، هم کش
دارویــی درخصــوص افزایــش کیفیــت محصوالت 
دارویــی و صنایــع وابســته و کســب تــوان رقابتی 
بــه کارمــی برنــد بــرای بدســت آوردن مشــتریان 
بیشــتر و حفــظ آنهــا و بــه بیــان دیگــر هــر چــه 
ــادار کــردن مشــتریان اســت چراکــه  بیشــتر وف
ــدار  و مشــتری –  رابطــه تولیــد کننــده – خری
ــر  ــال تغیی ــته در ح ــالهای گذش ــدار در س خری
ــلیقه  ــه س ــداری و رابط ــتری م ــوی مش ــه س ب
مشــتری – تولیــد اســت و از ایــن رو شــرکتهای 
ــوان  ــدی تحــت عن ــش جدی ــا چال داروســازی ب

ــرو هســتند. ــی روب بازاریاب

در راهبــرد مشــتری مــداری، بازاریابی بــه عنوان 
ــرد  ــی گی ــرار م ــه ق ــورد توج ــازار م ــر ب راهب
بازاریابــی در فضــای مشــتری مــداری درجهــت 
نیــاز و ســلیقه مشــتری درصــدد برنامــه ریــزی و 
خلــق بــازار جدیــد بازارســنجی و بــازارداری می کند 
بازاریابــی بــه عنــوان پــل واســطه بیــن ســازمان 
ــه ســازمان  و مشــتریان نیازهــای مشــتریان را ب
ــات  ــدات کاال و خدم ــازمان و تولی ــدگاه س و دی
آن را بــه مشــتریان ارائــه مــی دهــد. از ایــن رو 
اســت کــه بازاریابــی بــه عنــوان ســتون فقــرات 
ــاد  ــازار و اقتص ــد ب ــات در فرآین ــت و خدم صنع
مــورد توجــه اقتصاددانــان ، بازاریابــان، ســرمایه 
ــرد.  ــی گی ــرار م ــع ق ــان صنای ــذاران و صاحب گ
وظیفــه بازاریابــی تبدیــل خریــدار بــه مشــتری 

اســت.
رفتــار مصــرف کننــده دارو )بیمــار( تحــت تأثیــر 
ــود دارو در  ــدم وج ــات، ع ــر تبلیغ ــل نظی عوام
یــک بــازار، نســخه پزشــکان و تأثیرپذیــری 
پزشــکان از طــرف شــرکتهای داروســازی و غیره 
قــرار مــی گیــرد. تــاش علــم بازاریابــی برایــن 
اســت کــه شــیوه هــای رفتــار مصــرف کننــده را 

تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
عوامــل موثــر صنعــت داروســازی کشــور را مــی توان 

در ســه بعــد زیــر طبقــه بنــدی کــرد:
 )Structure Variable(1- عوامل ساختاری

 Content( )2- عوامــل محتوایــی )رفتــاری
)Variable

)Context Variable( 3-عوامل زمینه ای
متغیرهــای  ســاختاری،  عوامــل  از  منظــور 
ملمــوس و فیزیکــی داخــل صنعــت مــی باشــد 
مثــل تجهیــزات، امکانــات فیزیکــی و ســایر 
عوامــل اجرایــی درون صنعــت، منظــور از عوامل 
ــت  ــل صنع ــوس داخ ــر ملم ــوارد غی ــاری م رفت
نظیــر دانــش و مهارتهــای مدیریتــی، شــیوه هــای 
ــه ای  ــل زمین ــد و عوام ــی باش ــی و ... م بازاریاب
شــامل کلیــه متغیرهــای موثــر محیطــی و 
زیرســاختی اســت. توجــه بــه اســتراتژیها و 
ــم  ــل مه ــی از عوام ــی یک ــای بازارایاب ــه ه هزین
محتوایــی )رفتــاری( در صنعــت داروســازی 

ــردد. ــی گ ــوب م محس
ــد  ــه بای ــد ک ــه ان ــازی دریافت ــرکتهای داروس ش
ــل  ــغ قاب ــود مبل ــای خ ــروش داروه ــل ف از مح
توجهــی را صــرف هزینــه هــای اطــاع رســانی 
دارویــی و بازاریابــی بــه منظــور ارتقــای ســطح 

دانــش تخصصــی و تجویــز دارو و همچنیــن بــاال 
ــتری  ــت مش ــطح رضای ــی و س ــردن اثربخش ب
ــازی  ــرکت داروس ــه 12 ش ــرای نمون ــد. ب کنن
پیشــرو در جهــان ســاالنه معــادل 34 درصــد از 
فــروش محصــوالت خــود را صــرف به روزرســانی 
دانــش تخصصــی و تجویز دارو از ســوی پزشــکان 

ــی مــی کننــد. ــی داروی و بازاریاب
ــی  ــی داروی ــانی و بازاریاب ــاع رس ــع اط در واق
بســزایی  اهمیــت  از  داروســازی  صنعــت  در 
ــه  ــازی ب ــرکتهای داروس ــوده و ش ــوردار ب برخ
ایــن امــر توجــه ویــژه ای معطــوف مــی دارنــد 
ــا  ــی ب ــانی داروی ــاع رس ــی و اط ــرا بازاریاب زی
ــل  ــف آن از قبی ــای مختل ــیوه ه ــتفاده از ش اس
ــکان،  ــا پزش ــره ب ــه چه ــره ب ــو چه ــت و گ گف
ــاالت  ــر مق ــی و نش ــمینارهای علم ــزاری س برگ
و مجــات علمــی موجــب تجویــز علمــی و 
ــکان  ــط پزش ــاران توس ــرای بیم ــی دارو ب منطق
ــی دارو  ــر بخش ــای اث ــب ارتق ــن موج و همچنی
ــت  ــطح رضای ــش س ــاران و افزای ــان بیم در درم

ــد. ــد ش ــتریان خواه مش
از  یکــی  دارویــی  صنایــع  کــه  آنجایــی  از 
اســتراتژیک تریــن صنایــع، در جهــان مــی باشــد 
کــه در عیــن حــال کــه بــا جــان انســانها ارتبــاط 
مســتقیم دارد گــردش مالــی قابــل توجهــی 
را نیــز در ســطح دنیــا و همچنیــن داخــل 
ــا  ــر ب ــرف دیگ ــود دارد و از ط ــورمان در خ کش
ــع و  ــه شکســت ابزارهــای ســنتی ترفی توجــه ب
تغییــرات اخیــر در سیاســتها و مقــررات دولتــی، 
شــرکتهای داروســازی مــی بایســت بــه منظــور 
ــای  ــه دنی ــتر و ورود ب ــازار بیش ــهم ب ــب س کس
رقابــت از یــک برنامــه بازاریابــی مناســب بــرای 
ــرای  ــد و  ب ــا بهــره گیرن ــز« از رقب ایجــاد »تمای

ــد. ــاش کنن ــر ت ــای برت ــت ه کســب موقعی

منابع:
 Eph/WRA Lexicon: Apocket quide  -1
 to pharmaceutical marlceting terms and

.1998  .definitions
 The quest .1999 .Szeinbach, S.L.,et al -2
 for value. Pharmaceutical Executive

100-94:Janaury
3- کتــاب بازاریابــی و مدیریــت نامهــای تجــاری 

ــی ــزاد نجف ــر به ــف دکت تألی
4- روزنامــه دنیــای اقتصــاد شــماره 2977 بــه تاریــخ 

92/5/5 صفحــه 28
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21 قانــون کوچــک بــرای 
ــزرگ! ــی ب ــک زندگ ی

زندگی سرشــار از شور است، پاره ای از آن باش!
زندگی آمیخته به تالش اســت، با آن آغاز کن!
دای! زندگی با اندوه همراه اســت، درد از آن بِزُ

ــن،  ــش ک ــت، احساس ــراه اس ــادی هم ــا ش ــی ب زندگ
دریابــش و تقســیم اش کــن!

زندگــی بســته بــه آرمــان هایــی اســت، بکــوش تــا بــه 
واالترینشــان برســی!

زندگی مقصدی را می جوید، کاشــف آن باش!
»جوئیوان«

اول: قانون   ■
ــز  ــر چی ــت و ه ــگان نیس ــز رای ــچ چی هی

دارد! بهایــی 
ــما  ــه ش ــگان ب ــه رای ــزی را ب ــر چی اگ
داده انــد از دو حــال خــارج نیســت: 
ــد در  ــه ای ــای آن را پرداخت ــًا به ــا قب ی
حالــی کــه متوجــه پرداخــت بهــا نشــده 
ــراه  ــای آن را هم ــده به ــا در آین ــد ی ای

ــت. ــد گرف ــما خواهن ــودش از ش س

دوم: قانون   ■
ــری،  ــذت بب ــا ل ــتی از اینج ــر توانس  اگ

ــری! ــی ب ــذت م ــم ل ــس از آنجــا ه پ
وجــود  بدبختــی  نقطــه  زندگــی  در 
بــا  جــا  همــه  و  همیشــه  نــدارد. 
ترکیبــی از لــذت و درد، راحتــی و رنــج 

ایــم. مواجــه 

سوم: قانون   ■
 هیــچ چیز همه چیز نیســت!

بــاور کردیــم کــه کســی  اگــر روزی 
ــت و  ــا هس ــز م ــه چی ــزی، هم ــا چی ی
ــا آن  ــرد ی ــا در آن ف ــی م ــام زندگ تم
ــم  ــا داری ــی شــود. ی ــوم، خاصــه م مفه
ــه  ــا ب ــم ی ــی گویی ــان دروغ م ــه خودم ب

ــران. دیگ

چهارم: قانون   ■
ــاش!  ــی نب ــیب زمین ــاش! س ــل نب  فلف

ــاش! ــاس ب گی
ــد  ــد، تن ــل ان ــل فلف ــا مث ــی آدمه بعض
ــد  ــز تعصــب دارن ــه چی ــه هم ــز و ب و تی

ــد  بعضــی آدمهــا مثــل ســیب زمینــی ان
ــی  ــی برخ ــد ول ــی ندارن ــچ مقاومت و هی
شــیرین  و  نــرم  انــد،  گیــاس  مثــل 
را  آنهــا  راحتــی  بــه  توانیــد  مــی  و 
بچشــید، ولــی در میانــه خــود هســته ای 
دارنــد ســفت و محکــم کــه اینجــا خــط 
ــه اینجــا  قرمــز آنهاســت و هیــچ کــس ب

ــدارد. ــور ن ــازه عب اج

پنجم: قانون   ■
ــم  ــی توانی ــران م ــک دیگ ــا کم ــا ب  تنه

خودمــان رابشناســیم!
متنفرنــد،  مــا  از  حســود  افــراد  اگــر 
ــو  ــراد ترس ــر اف ــم. اگ ــا موفقی ــی م یعن
ــی  ــد، یعن ــی گردن ــا نم ــون دور م و زب
مــا شــجاعیم. اگــر افــراد ســتمکار و 
ــم  ــا ظل ــی م ــد، یعن ــا بیزارن ــو از م زورگ

ســتیزیم.

ششم: قانون   ■
ــاب  ــص کمی ــر خال ــا عنص ــن دنی  در ای

اســت!
در  گزینــه  یــک  انتخــاب  هنــگام 
زندگــی، همراهــان آن را نیــز بــه دقــت 
پولــدار  ســرعت  بــه  مثــًا  بنگریــد. 
اغلــب  کــه  دارد  همراهانــی  شــدن، 
مــردم نمــی پســندند ماننــد بــی اعتنایــی 

بــه حقــوق دیگــران.

هفتم: قانون   ■
بــه  فروشــی  خــود  بــا  کــس  هیــچ   

اســت! نرســیده  خرســندی 

ــن  ــول ت ــرای پ ــط ب ــط و فق ــر گاه فق ه
بــه کاری دهیــم کاری کــه هیــچ عشــق 
ــه  ــدام ب ــم، اق ــه آن نداری ــه ای ب و عاق

خــود فروشــی کــرده ایــم.

هشتم: قانون   ■
 همــه چیــز بــه همــه چیــز مربــوط 

ــت! اس
هــر پدیــده علتــی دارد، ولــی علــت 
هــر پدیــده بافاصلــه و بــه طــور خطــی 
ــد  ــن نباش ــح و روش ــت واض ــن اس ممک
ــنگها  ــده، فرس ــن پدی ــت ای ــی عل و گاه
ــه دارد. ــده فاصل ــا آن پدی ــالها ب ــا س ی

نهم: قانون   ■
'' صوفــی ابــن الوقــت باشــد ای رفیــق'' 
'' نیســت فــردا گفتــن از شــرط طریــق''  
یــک  هســتی،  در  کاری  هــر  بــرای 
زمــان طایــی وجــود دارد کــه اگــر 
ایــن کار در زمــان درســت خــود انجــام 
ــبی  ــه مناس ــم نتیج ــی توانی ــود، نم نش
را انتظــار داشــته باشــیم. زمــان شــروع 
یــک کار وقتــی اســت کــه ایــده آن کار 
ــرای  ــود ب ــی ش ــاد م ــا ایج ــن م در ذه
شــروع یــک رابطــه ســودمند همیــن 
ــان دادن  ــرای پای االن شــروع کنیــد و ب
همیــن  بــار  زیــان  رابطــه  یــک  بــه 

ــد. ــدام کنی ــروز اق ام

دهم: قانون   ■
 خــود را ارزیابی کنید!

چیــزی که قابل ارزیابی نباشــد، 

فرشته فريدونی/ پزشک عمومی - واحد بهداشت
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خردمنــد  نیســت.  مدیریــت  قابــل 
کســی نیســت کــه زیــاد مــی دانــد، بلکــه 
ــد  ــی دان ــه م ــه آنچ ــه ب ــت ک ــی اس کس

ــد. ــل کن عم

یازدهم:  قانون   ■
خنثــی  مــا  زندگــی  در  چیــز  هیــچ 
مضــر. یــا  اســت  مفیــد  یــا  نیســت 

دوازدهم: قانون   ■
ــا  ــا م ــف ب ــای مختل ــه زبانه ــی ب زندگ

ــکان ــرای ت ــی ب ــد زندگ ــی گوی ــخن م س
دادن رخــداد دقیــق، طوفــان نمــی فرســتد 
ــه خــواب  ولــی برخــی چنــان خــود را ب
ــک  ــا ی ــکان آنه ــرای ت ــه ب ــد ک زده ان

ــت. ــه الزم اس فاجع

سیزدهم: قانون   ■
ســیزده عدد شانس است!

ــس  ــعد و نح ــه س ــا را ب ــانیکه دنی  کس
تقســیم مــی کننــد بــرای دنیــا دو خــدا 
ــدای  ــا خ ــدای خوبیه ــتند، خ ــل هس قائ
ــی از  ــوادث زندگ ــه ح ــی هم ــا! ول بدیه

ــرد. ــی گی ــمه م ــع سرچش ــک منب ی

چهاردهم: قانون   ■
 جزئیــات بی اهمیت نیســتند!

یــک  زندگــی،  شــدن  خــراب  بــرای 
تــا همــة،  اســت  جــزء کوچــک الزم 
ــد. ــراب کن ــوده و خ ــزرگ را آل ــزا ب اج

پانزدهم: قانون   ■
میراث خود را دســت کــم نگیرید!

هیــچ کــس بطــور تصادفــی در یــک 
خانــواده یــا قبیلــه بــه دنیــا نیامــده 

ــیم،  ــه باش ــی ک ــر موقعیت ــت، در ه اس
اســت. کار  در  حکمتــی 

شانزدهم: قانون   ■
ــه  ــزی را ب ــت چی ــدون لیاق ــی ب  زندگ

ــد! ــی ده ــی نم کس
گاهــی انســانهایی را مــی بینیــم کــه 
مــا  نظــر  بــه  کــه  دارنــد  امکاناتــی 
بالعکــس.  یــا  و  ندارنــد  را  آن  لیاقــت 
اســت،  نکــرده  اشــتباه  زندگــی 

اســت. ناکافــی  مــا  اطاعــات 

هفدهم:  قانون   ■
حــل  بــرای  روش  تریــن  هوشــمندانه 
بــه  نیــاز  کــه  روشــی  مســاله،  یــک 
زور زدن نداشــته باشــد. اگــر هنــگام 
مذاکــره، عصبانیــت بــروز مــی کنــد، 
بــه ایــن معناســت کــه یکــی از طرفیــن 
مذاکــره یــا هــر دو، وقــت کافــی صــرف 

ــد. ــرده ان ــل نک ــرف مقاب ــدن ط فهمی

هجدهم: قانون   ■
منطقــی  قضــاوت  یــک  همیشــه 
امکانپذیــر نیســت، گاهــی یــک قــرارداد 
بهتریــن راه اســت چــرا کــه همــه آدمهــا 
خــود را منطقــی مــی داننــد، بنابــر ایــن بــه 
ــس دراینجــا  ــم پ ــد داری ــی تعه منطــق های
یــک قــرارداد بــه کمــک همــه مــا مــی آیــد.

نوزدهم: قانون   ■
تجربــه هــای ذهنــی جایگزیــن تجربــه هــای 

عملــی نیســتند!
ــه آن  ــد مــا را ب ــازی ذهنــی نمــی توان ب
نقطــه ای برســاند کــه تجربــه بــه عمــل 
ــل  ــل عم ــت اه ــراد پس ــاند. اف ــی رس م

نیســتند، پرحــرف، پــر ادعــا، ایــراد گیــر، 
ــزن هســتند. ــق ب عیــب جــو و ن

بیستم: قانون   ■
 انســانها نیــار به آیِش دارند!

کشــاورزان در یــک زمیــن بطــور مکــرر 
ــی،  ــد گاه ــر چن ــد، ه ــی کنن ــت نم کش
زمیــن را رهــا مــی کننــد تــا بــرای 
ــانها  ــردد. انس ــاده گ ــدی آم ــت بع کش
ــد. الزم اســت  ــش دارن ــه آی ــاز ب هــم نی
زمانــی هیــچ کار مهمــی انجــام ندهنــد، 

ــد. ــا کنن ــد و تماش ــد و بخوابن بخورن
انســانها دوگونــه کار می کنند:

عمــر  تمــام  ماشــین  هماننــد   -1
کننــد. مــی  کار  یکنواخــت 

ــد  ــای جدی ــه الگوه ــاق ک ــراد خ 2- اف
ــچ  ــز هی ــد و هرگ ــاد دارن ــای زی و راهه

ــرد. ــی گی ــا را نم ــای آنه ــی ج روبات

■ قانون بیســت و یکم:
انســانها نیــاز به یادآوری دارند!

ــه تکــرار دارد، هــر  ــاز ب ــی نی هــر مهارت
دانشــی نیــاز بــه یــادآوری دارد. اکنــون 
ــی را  ــون زندگ ــک قان ــت و ی ــه بیس ک
ــی در  ــش کمرنگ ــا نق ــد، تنه ــده ای خوان
ــر  ــت. اگ ــده اس ــاد ش ــما ایج ــن ش ذه
ــا را  ــار آنه ــن ب ــرای دومی ــون ب هــم اکن
ــوده،  ــر ب ــگ ت ــن نقــش پررن ــد ای بخوانی
ــوم  ــار س ــرای ب ــش ب ــس از آی ــگاه پ آن
وارد  بــار  ایــن  بخوانیــد،  را  قوانیــن 

ــوند. ــی ش ــما م ــی ش زندگ

: منبع
ــر  ــت! از دکت ــه حرک ــک دو س ــاب ی کت

محمدرضــا ســرگلزایی 
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چهارشنبه سوری

ــه  ــت ک ــی اس ــن های ایران ــی از جش ــوری یک ــنبه  س  چهارش
ــزار  ــب( برگ ــنبه ش ــال )سه ش ــنبه س ــن چهارش ــب آخری در ش
ــزم  ــاره ب ــاره هایی درب ــی اش ــاهنامه فردوس ــود. در ش می ش
چهارشــنبه ای در نزدیکــی نــوروز وجــود دارد کــه نشــان دهنــده 
کهــن بــودن جشــن چهارشــنبه  ســوری اســت. مراســم ســنتی 
ــنتی  ــگ س ــاز در فرهن ــی، از دیرب ــن مل ــن جش ــه ای ــوط ب مرب

ــگاه داشــته شــده  اســت. ــده ن ــران زن مردمــان ای
ــی  ــام یک ــه ن ــنبه ک ــوری« از دو واژه چهارش  واژه »چهارشنبه س
از روزهــای هفتــه  اســت و ســوری کــه بــه معنــی ســرخ اســت 

ســاخته شــده  اســت.

■  مراسم چهارشنبه سوری
ــه ی  ــه در هم ــوری، ک ــنبه س ــزاری چهارش برگ
شــهرها و روســتاهای ایــران ســراغ داریــم، بدیــن 
صــورت اســت کــه شــب آخریــن چهارشــنبه ی 
ســال )یعنــی نزدیــک غروب آفتاب روز ســه شــنبه(، 
ــب،  ــی مناس ــو در، در فضای ــه، جل ــرون از خان بی
ــرد  ــه، زن و م ــد  و اهــل خان ــی افروزن آتشــی م
ــن  ــا گفت ــد و ب ــش مــی پرن و کــودک از روی آت
: »زردی مــن از تــو، ســرخی تــو از مــن«، 
بیمــاری هــا و ناراحتــی هــا و نگرانــی هــای ســال 
ــو  ــا ســال ن ــش مــی ســپارند، ت ــه آت ــه را ب کهن
ــا آســودگی و شــادی آغــاز کننــد. از باورهــا  را ب
و رســم هــای چهارشــنبه ســوری کــه هنــوز بــه 
کلــی فرامــوش نشــده انــد و در برخــی از شــهرها 
و روســتا هــا هنــوز ایــن مراســم هــا برگزار می شــوند 

از: عبارتند 

■  کوزه شکنی
 یکــی از مراســم مخصــوص چهارشــنبه ســوری 
آن بــوده کــه کــوزه کهنــه ای را بــر می داشــتند و در 
آن مقــداری نمــک و ذغــال و ســکه  مــی انداختنــد 
ــار کــوزه را  ــواده یــک ب ــراد خان و هــر یــک از اف
دور ســر مــی چرخانــد و نفــر آخــری آن کــوزه را 
از پشــت بــام ، بــه کوچــه مــی افکنــد و مــی گویــد: 
درد و بــای مــا بـــره تــوی کــوزه و بـــره تــوی 

کوچــه

■ آجیل چهارشنبه سوری 
ــداول اســت،  ــران مت ــم در ای رســمی کــه از قدی
تهیــه و خــوردن آجیــل چهارشــنبه ســوری 
اســت. ایــن آجیــل شــور و شــیرین، ماننــد آجیل 
مشــگل گشاســت؛ یعنــی عــاوه بــر مــواد اصلــی 
بــو داده ی شــور و شــیرین، ماننــد آجیــل، برگــه 

ــز،  ــو، قیســی، کشــمش ســبز، موی ــو و زردآل هل
ـُــق، پســته و بــادام ، فنــدق بــو نــداده، نقــل،  باسل
شــکر پنیــر و مغــز گــردو هــم اضافــه مــی کننــد. 
تهیــه ایــن آجیــل را بــرای اســتجابت یــک مــراد 
نــذر مــی کننــد. خــوردن ایــن آجیــل در شــب 
ــث  ــردم باع ــاد م ــه اعتق ــوری، ب ــنبه س چهارش

شــگون و خــوش یمنــی اســت.

■ فالگوش ایستادن
دیگــر از مراســم مربــوط بــه چهارشــنبه ســوری، 
ــه  ــی ک ــن معن ــت، بدی ــتادن اس ــوش ایس فالگ
کســانی کــه حاجتــی دارنــد، نیــت مــی کننــد و 
ســر چهــار راه یــا در معبــری فالگــوش می ایســتند 
و بــه حــرف نخســتین عابــری، کــه از کنارشــان 
ــه  ــر کام ک ــد و ه ــی کنن ــذرد توجــه م ــی گ م
از دهــان او درآیــد در اســتجابت مــراد خــود 
بــه فــال بــد یــا خــوب مــی گیرنــد، اگــر گفتــه 
عابــری موافــق بــا آرزوی صاحــب حاجــت باشــد 

ــد. ــی دانن ــرآورده شــده م آن آرزو را ب
ــارراه و  ــه چه ــن ب ــای رفت ــه ج ــا ب ــی ه بعض
معابــر، ایــن کار را در پشــت در اطــاق هــم انجــام 
ــت  ــه از پش ــخنی ک ــتین س ــد و نخس ــی دهن م
ــا خــوب در  ــد و ی ــال ب ــه ف در اطــاق شــنیدند ب

ــد. ــی کنن ــرض م ــت حاجتشــان ف اجاب

■  چهار شنبه سوری در برخی از شهر ها
 در برخــی از شــهرهای آذربایجــان چــون ارومیه، 
ــاه  ــل و زنجــان، همــه چهارشــنبه هــای م اردبی
اســفند هــر یــک نقــش و نــام معینــی دارنــد، که 
از جملــه در منطقــه ی زنجان بدین شــرح اســت: 
نخســتین چهارشــنبه را مولــه گوینــد و به شســتن 
و تمیــز کــردن فــرش هــای خانــه اختصــاص دارد. 
ــن  ــد، در ای ــوله گوین ــنبه را س ــن چهارش دومی

روز بــه خریــد وســیله هــا و نیازمندیهــای عیــد 
مــی رونــد. ســومین چهارشــنبه را گولــه گوینــد 
ــه خیــس کــردن و کاشــتن گنــدم و عــدس  و ب
ــوروزی اختصــاص  ــرای ســبزه هــای ن ــره ب و غی
دارد. چهارمیــن و آخریــن چهارشــنبه ســال  
چهارشــنبه ســوری  را کولــه گوینــد؛ )کولــه در 
ترکــی بــه معنــی کهنــه و فرســوده اســت( و در 
ــنبه  ــار ش ــوری را »چه ــنبه س ــان چهارش اصفه

ســرخی« نیــز مــی گوینــد.

■ حوادث چهارشنبه سوری
 هرگونــه بــی توجهی به نــکات ایمنی و ســهل انگاری 
در برپایــی مراســم چهارشــنبه ســوری مــی تواند 
زیــان هــای جانــی و مالــی ســنگین و غیــر قابــل 
ــرای  ــد.حادثه ب ــته باش ــی داش ــی را در پ جبران
ــد. در برخــی حــوادث  ــاق مــی افت هرکســی اتف
ــیب ــدت آس ــه ش ــا ب ــده ی ــته ش ــرادی کش اف

مــی بیننــد. امــا از بــروز اغلــب حــوادث از جملــه 
حــوادث چهارشــنبه ســوری مــی تــوان جلوگیری 
کــرد. نکتــه مهــم در جهــت پیشــگیری از حوادث 
ناشــی از چهارشــنبه ســوری ایــن اســت کــه 
والدیــن در تهیــه وســایل آتــش بــازی بــی خطــر 
ــش  ــواد آت ــد و م ــی نماین ــان را همراه فرزندانش
ــی  ــه و انفجــاری( را از محــل های ــازی )محترق ب
ــد و در  ــداری کنی ــتند خری ــن هس ــه مطمئ ک
صــورت نگهــداری مــواد آتــش بــازی حتــی کــم 
ــک  ــک و خن ــای خش ــاً آن را در ج ــر حتم خط
ــازی )منفجــره و  نگهــداری کنیــد مــواد آتــش ب
محترقــه( را بــه طــرف افــراد دیگــر پــرت نکنیــد.

 fa.wikipedia.org :منبع
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پزشکی در سینما
Interstellar-2014)میان ستاره ای(

)Matrix( اســمیت، شــخصیت منفــی اصلــی ســه گانــه بــه یــاد ماندنــی ماتریــس
ــوع بشــر، تعلــق داشــتن انســان  ــا همــان بیــزاری آشــنایش از ن کــه در جایــی ب
بــه رســته پســتانداران را انــکار مــی کنــد.او مــی گویــد کــه مهــم تریــن ویژگــی 
زیســتی انســان هــا ایــن اســت کــه وقتــی در مکانــی مســتقر مــی شــوند مــدام 
تولیــد مثــل مــی کننــد و هــم زمــان منابــع  طبیعــی موجــود در محیــط را بــه 
طــرز بــی رویــه مصــرف مــی کننــد تــا آنکــه آن مــکان غیــر قابــل زیســت شــود. 
آن گاه انســانها بایــد دنبــال مــکان جدیــدی بــرای زندگــی بگردنــد و البتــه همــان 
ــد  ــد تکــرار خواهــد شــد. اســمیت مــی گوی ــکان جدی ــی بازهــم در م ــد قبل رون
کــه فقــط یــک گونــه حیاتــی دیگــر همیــن ویژگــی انســان هــا را دارد و آن هــم 

ویــروس اســت.

 Interstellar(»داســتان فیلــم »میــان ســتاره ای
2014( در بــاره ی گروهــی از دانشــمندان اســت 
کــه پــس از تبدیــل شــدن کــره ی زمیــن بــه مکانــی 
ــفانه  ــی متاس ــرای انســان )اتفاق ــل زیســت ب ــر قاب غی
غیــر قابــل اجتنــاب( در تــاش بــرای یافتــن ســیاره ی 
ــه ای  ــرم چال ــا از درون ک ــان ه ــرای انس ــدی ب جدی

ــد. ــی کنن ــور م عب
داســتان فیلــم در آینــده رخ مــی دهــد. در ایــن دوران 
ــا آفــت هــای مخــرب گیاهــی مواجــه شــده  زمیــن ب
ــن  ــی را در زمی ــدت زندگ ــه ش ــیژن ب ــران اکس و بح
تهدیــد مــی کنــد. کوپــر ) متیــو مــک کناهــی ( کــه 
ســابقاً یــک خلبــان تســت پــرواز بــوده، هــم اکنــون به 
ــی ــان زندگ ــه ش ــرش در مزرع ــر و دخت ــراه پس هم

 مــی کننــد. کوپــر بــزودی بــا یــک ایســتگاه مخفــی 
روبــرو مــی شــوند کــه در آن فضاپیمایــی قــرار گرفتــه 
ــکل  ــد ) مای ــر برن ــه دکت ــن مجموع ــر ای ــت. مدی اس
کیــن ( مــی باشــد کــه قصــد دارد بــرای نجــات 
بشــریت ســفینه ای را بــه فضــا ارســال کنــد تــا بتوانــد 
وارد گودالــی کــه در نزدیکــی ســیاره زحــل وجــود دارد 
ــن در آن  ــاکنین زمی ــات س ــرای نج ــی ب ــده و راه ش
ــه  ــه ب ــد ک ــی خواه ــر م ــد از کوپ ــد. برن جســتجو کن
همــراه یــک تیــم ، هدایــت ایــن فضاپیمــا را برعهــده 
ــی رغــم مشــکات شــخصی  ــز عل ــر نی ــد و کوپ بگیرن
کــه دارد تصمیــم مــی گیــرد بــرای نجــات بشــر ایــن 

ــد. فرصــت را از دســت نده
 کریســتوفر نــوالن را مــی تــوان یکــی از معــدود 
ــار اراده  ــه هرب ــت ک ــر دانس ــر حاض ــازان عص فیلمس
کــرده، دنیــای پیچیــده ای کــه در ذهنــش ســاخته را 
ــیده  ــر کش ــه تصوی ــینما آورده و ب ــه س ــی ب ــه راحت ب
ــوان  ــی ت ــوان را م ــن عن ــال از ای ــن مث ــت. بهتری اس
فیلــم » تلقیــن)Inception(« دانســت کــه احتمــاالً 
هیچکــس به جــز خــودِ نــوالن قادر نبــود پیچیدگــی های 
ــکل  ــن ش ــاده تری ــه س ــن را در آن را ب ــاختار ذه س

ممکــن بــرای مخاطــب توضیــح دهــد و اثــری جانانه و 
بــی بدیــل خلــق کنــد. امــا بحــث »میــان ســتاره ای« 
بطــور کل از دیگــر آثــار نــوالن جداســت بــرای اینکــه 
ایــن بــار ابــداً قــرار نیســت بــا یــک داســتان تخیلــی 
مواجــه باشــیم بلکــه بخــش زیــادی از فیلــم برگرفتــه 
از مباحــث مختلــف تعریــف شــده در دنیــای فیزیــک 
ــه مخاطــب  و نجــوم اســت کــه بطــور ســاده و روان ب

ــه شــده اســت.  ارائ
در ســاخت فیلــم از نظــر هــا و مشــاوره ی دکتــر کیــپ 
ــروف، اســتفاده شــده  ــک دان نظــری مع ــورن، فیزی ت
کــه عــاوه بــر مشــاور علمــی یکــی از تهیــه کننــدگان 

اجرایــی فیلــم هــم بــوده.
»میــان ســتاره ای« را مــی تــوان دقیــق تریــن فیلــم 
ــاره  ــینما درب ــخ س ــده در تاری ــاخته ش ــینمایی س س
ــن  ــی تری ــه جزئ ــرد ک ــوان ک ــی عن ــث فضای مباح
ایــن مباحــث را بــه زیبایــی در چارچــوب یــک 
داســتان احساســی روایــت کــرده اســت. نــوالن ماننــد 
ــم ــز در فیل ــار نی ــن ب ــته اش ای ــار گذش ــی آث تمام

»میــان ســتاره ای« تماشــاگر ســینما را بــا انــواع و اقســام 
ــد آورده و  ــه وج ــاب ب ــای ن ــوگ ه ــا و دیال ــه ه لحظ
اجــازه نمــی دهــد کــه لحظــه ای از فیلــم را از دســت 

بــرود.
تحســین برانگیزتریــن نکتــه دربــاره اثــر جدیــد نــوالن 
طــرح مســائل مختلــف نجــوم و فیزیــک اســت کــه در 
دنیــای واقعــی پیچیدگــی هــای شــرح آن بســیاری از 
افــراد بــی حوصلــه را فــراری مــی دهــد امــا در اینجــا 
ــن  ــوالن در قامــت یــک اســتاد نجــوم، پیچیــده تری ن
ــا و  ــیاهچاله ه ــوم س ــم از مفه ــی اع ــث فضای مباح
ــی  ــه راحت ــف را ب ــرایط مختل ــان در ش ــن زم همچنی
ــر کشــیده  ــه تصوی ــه ب ــاده و هنرمندان ــی س ــا زبان و ب
ــرای  ــتثنائی ب ــه اس ــک هدی ــد ی ــی توان ــه م ــت ک اس

ــه علــم نجــوم باشــد. عاقــه منــدان ب
ــطح  ــه در س ــم اگرچ ــژه فیل ــای وی ــوه ه ــت جل کیفی

ــت  ــا اهمی ــتند ام ــین هس ــل تحس ــاال و قاب ــیار ب بس
ــق شــده بســیاری  ــه موف ــن اســت ک ــی آن در ای اصل
از مباحــث علمــی کــه تــا پیــش از ایــن فقــط بــر روی 
کاغــذ مــی شــد بــه خوبــی آن را شــرح داد، در اینجــا 
ــا اســتفاده از جلــوه هــای ویــژه و کارگردانــی عالــی  ب
نــوالن ، بــه خوبــی بــه مخاطــب عــام ســینما تفهیــم 
کنــد ) مخصوصــا بُعــد زمــان ( کــه ایــن موضــوع بــه 
ــان ســتاره ای«  ــد باعــث شــود »می ــی توان ــی م راحت
یــک کاس درس جــذاب و اســتاندارد چــه بــرای 
ــینما  ــن س ــرای مخاطبی ــه ب ــم و چ ــتداران عل دوس

باشــد.
ــاق و  ــی خ ــا ذهن ــتاره ای« ب ــان س ــوالن در »می ن
ــه از  ــد ک ــق کن ــری را خل ــق شــده اث ــه موف هنرمندان
ــود.  ــی ش ــوب م ــتاندارد محس ــری اس ــاظ اث ــر لح ه
ــود  ــث خ ــودن مباح ــی ب ــر علم ــدت ب ــه ش ــم ب فیل
تاکیــد دارد و تقریبــاً مــی تــوان فــارغ از فضــای 
پســازمانی فیلــم باقــی مباحــث مطــرح شــده در فیلــم 
ــی  ــی فضای ــتان تخیل ــک داس ــوب ی ــه در چارچ را ن
بلکــه در علــم واقعــی فیزیــک و نجــوم دانســت. نکتــه 
تحســین برانگیــز دیگــر مطــرح کــردن مفهــوم عشــق 
بــی نهایــت اســت کــه همســو بــا رویکــرد و اعتقــادات 
اخاقــی نــوالن  بخــش زیــادی از فیلــم را در بــر

 می گیرد.
»میــان ســتاره ای« مــرزی اســت میــان علــم و 
ــک  ــوب ی ــه در چارچ ــانی ک ــق انس ــات عمی احساس
داســتان آخرالزمانــی بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. 
فیلــم جدیــد نــوالن بــه خوبــی شــکوه یــک اثــر عظیم 
ــه ایســتادن  ــور ب ــا را مجب ــد و م ــی کن ــادآوری م را ی
ــد  ــالها طــول خواه ــاالً س ــد. احتم ــی کن و تشــویق م
ــتاره ای«  ــان س ــِت »می ــا کیفی ــری ب ــه اث ــید ک کش
ــد ایــن چنیــن داســتان پیچیــده ای را در قالــب  بتوان
مفاهیــم انســانی بــا ســاده تریــن زبــان ممکــن روایــت 

کنــد.

ـ واحد البراتوار مرتضی بیاتی  /  کارشناس ارشد شیمی فیزیک 
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ارگونومــی

ــی  ــتجوی نوع ــه در جس ــت ک ــته ای اس ــن رش ــی بی ــی، دانش ارگونوم
طراحــی ابــزار، ماشــین آالت و تجهیــزات، وظایــف و کارهــا مــی باشــد.
کــه قابلیــت هــای انســانی بــه صــورت بهینــه در عمــل بــه انجــام برســد.

ــتم را  ــان و سیس ــن انس ــه بی ــه رابط ــت، ک ــی در آن اس ــعی ارگونوم س
بهینــه کنــد، هرچنــد کــه سیســتم یــک ابــزار دســتی و یــا یــک خــط 
کامــل تولیــد باشــد. هــرگاه طراحــی هــا، بــر اســاس تبــادل کارایــی بیــن 
انســان، ابــزار و کار صــورت گیــرد بــا دانــش ارگونومــی مواجــه هســتیم. 

بیان مواردی در ادامه این دانش را بهتر شرح می دهد.

ـ  رئیس ایمنی و  بهداشت محمد قربانپور  /  مهندسی بهداشت حرفه ای 

بخش دوم: رويکرد مهندسی فاکتورهای انسانی

ــه  ــد، ن ــب باش ــان متناس ــا انس *کارب
ــا کار  ــان ب انس

 انســان را از ابعــاد آناتومــی، فیزیولــوژی 
و روانــی بررســی کنیــد و ســپس کار را 
ــوای  ــا ق ــه ب ــد ک ــه نحــوی، طراحــی کنی ب

ــد. ــته باش ــب داش ــانی تناس انس

*کار با اصول و نظم، نه سخت تر 
ــی روش  ــان شــده ول ــاد بی ــه زی ــی ک عبارت
ــی  ــت، ارگونوم ــده اس ــه نش ــی آن ارائ عمل
راهــی بــرای حــل ایــن مســئله ارائــه مــی دهد، 
بــه نحــوی کــه بــا رعایــت اصــول و روش های 
آن بتــوان راهــی بــرای انجــام بهتــر کار بــه 

ــت آورد. دس

*دوست کاربر 
را  امــور  بتوانیــم  طراحــی  در  هرچــه 
ــای  ــا خط ــر، ب ــی ت ــر، اجرای ــم ت ــل فه قاب
ــی  ــر طراح ــرد بهت ــا عملک ــر و ب کمترکارب
کنیــم، بــا ارگونومــی ســر و کار داشــته 
ــری  ــول کارب ــت اص ــد: رعای ــم. مانن و داری
دوســتانه در طراحــی سیســتم هــا، بزرگــراه ها، 
مراکــز خریــد، ادارات، تجهیــزات و وســایل.

*قوانین کار 
ــوس  ــون و نوم ــش ارگ ــی از دوبخ ارگونوم
ــای  ــه معن ــه ب ــه ک ــکیل یافت ــی تش یونان
قوانیــن کار اســت. در کل مجموعــه ای 
ــا  ــاق آنه ــه انطب ــت ک ــن کاری اس از قوانی
بــر مراکــز کاری، محصــوالت و خدمــات 
ــق  ــانی تطاب ــای انس ــا نیازه ــد ب ــی توان م
ــی و  ــط مش ــی خ ــد. ارگونوم ــته باش داش
اســتراتژی را برای))طراحــی مهندســی(( 

اجــرای  بــرای  کاری((را  ونوعی))فلســفه 
ــد. ــی نمای ــاد م ــق ایج موف

مهندســی  وظیفــه  از  جامعــی  بیــان 
فاکتورهــای انســانی مــی توانــد تعریــف زیــر 

را در بــر داشــته باشــد.
ــات  ــانی، اطاع ــای انس ــی فاکتوره مهندس
و  هــا  توانایــی  رفتارهــا،  بــه  مربــوط 
ســایر  و  هــا  محدودیــت  اســتعدادها، 
ــه منظــور طراحــی  مشــخصات انســانی را ب
ــف،  ــا، وظای ــا، سیســتم ه ــزار، ماشــین ه اب
کارهــا و محیــط بــه نحــوی کــه بتوانــد بــه 
طریــق بهــره ور، کارا، ایمــن، راحــت و اثــر 
بخــش توســط انســان بــه کار رود را کشــف 

ــرد. ــی گی ــه کار م و ب

چهــار فاکتــور در داده هــای آنتروپومتری 
مــد نظــر قــرار مــی گیرند:
 )Clearance(1- فضای آزاد

ــی  ــد فضاهای  در طراحــی فضــای کاری، بای
ــت  ــت آزادی حرک ــراد جه ــرای کار اف را ب
و عملکــرد آنهــا در نظــر گرفــت، مثــل 
ــز،  ــر می ــای آزاد زی ــا فض ــا ی ــتگیره ه دس

ــا. ــرای پاه ب
)Reach(2- حد دسترسی

محــدوده ای کــه فــرد بایــد در آن بــا 
ــه  ــد و ب ــواد، کار کن ــا و م ــرل ه ابزار،کنت

آنهــا دسترســی داشــته باشــد.
ــا  ــت ی ــه حال ــچر)Postuer(: ب 3- پوس
ــتگاه  ــدن در ایس ــری ب ــرار گی ــت ق وضعی
کاری و در حــال انجــام کار، پوســچر گفتــه 
ــتگاه کاری و  ــاد ایس ــه ابع ــود  و ب ــی ش م
ــه عنــوان  ــرد بســتگی دارد. ب ــدن ف ابعــاد ب
ــه  ــبت ب ــطح کار نس ــاع س ــر ارتف ــال اگ مث

ــور  ــرد مجب ــد، ف ــر باش ــور، باالت ــرد اپرات ف
ــیده  ــاال کش ــود را ب ــای خ ــانه ه ــت ش اس
ــانه  ــل ش ــار درد مفاص ــدت دچ و در دراز م
ــا چنانچــه،  ــروز گــردن مــی گــردد. ی و آرت
ســطح کار پاییــن باشــد، فــرد بایســتی 
گــردن و کمــر خــود را بــرای تســلط بهتــر 

ــد.  ــم کن ــطح کار، خ ــه س ب
نمونــه هایــی از وضعیــت هــای بدنــی 
ــوند  ــی ش ــکات م ــروز مش ــب ب ــه موج ک
ــاز شــدگی بیــش  ــا ب عبارتنــد از: خمــش ی
از انــدازه مفاصــل، اعمــال نیــروی ماهیچــه ای 
ــت  ــاد حرک ــیار زی ــرار بس ــاد، تک ــیار زی بس
بدنــی خــاص و یــا فشــار تماســی بیــش از 

ــدازه. ان
کار ارگونومیــک، بــه نگــه داشــتن وضعیــت 
بــدن در حالــت صحیــح کمــک مــی کنــد. 
ــک  ــی ارگونومی ــا طراح ــی ب ــی های صندل
از  پیشــگیری  و  کاهــش  در  بالشــها،  و 
اختــاالت اســکلتی ـ عضانــی بســیار موثــر 

ــتند. هس
)strength(4- استقامت

ــه  ــی گفت ــول از نیروی ــل قب ــدار قاب ــه مق  ب
مــی شــود کــه در کنتــرل فراینــد یــا دیگــر 

وظایــف کاری بایــد اعمــال شــود.

کار نشسته 
ــای  ــای کار از فضاه ــدوده فض ــع مح در واق
ــه  ــه ب ــد ک ــده ان ــکیل ش ــدی تش ــه بع س
طــور معقولــی بــرای فــردی کــه در حالــت 
نشســته کار دســتی انجــام مــی دهــد، 

شــرایط مناســب و ایــده آل را دارد.



29

ــر  ــرل و دیگ ــای کنت ــن کلیده ــر ای ــا ب بن
ــل  ــتی در داخ ــتفاده بایس ــورد اس ــیاء م اش

ــوند. ــرار داده ش ــا ق ــن فض ای
بــرای انجــام کارهایــی کــه نیازمنــد دقــت و 
تثبیــت بــدن هســتند، کار معمــوالً بایســتی 
بــه صــورت نشســته صــورت گیــرد. طراحــی 
صندلــی و میــز کار مناســب جهــت هــر نــوع 
کار، نیازمنــد وجــود داده هــای آنتروپومتریک 
ــاغل در آن  ــر ش ــورد نظ ــران م ــرای کارگ ب
ــه کارگــر  کار مــی باشــد. صندلــی خــوب ب
ــه  ــه را ک ــی بهین ــچر بدن ــتن پوس ــکان داش ام
بســتگی بــه نــوع کار انجام شــده دارد، مــی دهد.

آسیب های ارگونومیک شایع ناشی از کار 
آســیب هــای ارگونومیــک ناشــی از شــغل، 
مــواردی هســتند کــه در اثــر عــدم تطابــق 
هــای  قابلیــت  و  هــا  توانمنــدی  بیــن 
جســمانی و فیزیکــی کاربــر و نیازمنــدی های 
کاری کــه وی انجــام مــی دهــد بــه عبــارت 
ــای  ــر وجــود ریســک فاکتوره ــر، در اث دیگ
ارگونومیــک موجــود در محیــط کار، حــادث 
مــی شــود. ریســک فاکتورهــای ارگونومیــک 

ــد از: ــط کار عبارتن محی
• اعمال نیروی بیش از حد 

• پوسچر نامناسب
• دسترسی نامناسب به سطح کار

• ارتعاش جزء یا کل بدن
ــی  ــب )طراح ــزات نامناس ــا و تجهی • ابزاره
نامناســب( و یــا در تقســیم بنــدی دیگــری 
مــی تــوان ریســک فاکتورهــای شــغلی 
ــای  ــیب ه ــتگی و آس ــات، خس ــرای صدم ب
ایــن  را  ازکار  ناشــی  اســکلتی عضانــی 

ــمرد: ــر ش ــن ب چنی
- فاکتورهای مربوط به نحوه انجام کار

* وضعیت بد بدن
* حرکات تکراری

* اعمال نیروی بیش از اندازه
* نقاط تحت فشار

دو نــوع بســیار شــایع از آســیب هــا و 
از: عبارتنــد  کار  از  ناشــی  اختــاالت 

ــی  ــی ناش ــکلتی ـ عضان ــاالت اس 1- اخت
)WRMDs(ازکار

اختــاالت اســکلتی عضانــی56 درصــد 
بیمــاری هــای ناشــی از کار اســت کــه 
بیانگــر اهمیــت عوامــل ارگونومــی در بــروز 
ــه  ــت و در نتیج ــغلی اس ــای ش ــیب ه آس
وارد شــدن ضربــات تکــراری در طــول زمــان 
ــه  ــوط ب ــاالت  مرب ــی شــود. اخت ایجــاد م
ماهیچــه هــا، زردپی)تاندون(هــا، غــاف 
زردپــی هــا، اعصــاب محیطــی، مفصــل هــا، 

ــی  ــروق خون ــا و ع ــاط ه ــا، رب ــتخوان ه اس
ــتند. هس

تجمــع  از  ناشــی  هــای  2-آســیب 
 )C T D ( ت بــا ضر

ــن  ــت. ای ــغلی اس ــوارض ش ــد از ع 44درص
آســیب هــا، ناشــی از حرکــت هــای تکــراری 
ــل  ــه عوام ــت و در نتیج ــد دس ــدام، مانن ان
فیزیکــی و مکانیکــی ایجــاد مــی شــود. 
ــی  ــدام فوقان ــی)CTD( در ان ــیب تجمع آس
ــت، در  ــت حرک ــورت درد، محدودی ــه ص ب
ــچ  ــج و م ــردن، آرن ــانه، گ ــه ش ــار ناحی چه
ــا  ــتر ی ــا بیش ــاه ی ــک م ــتر از ی ــرای بیش ب
بیشــتر از یــک هفتــه بــا تکــرار در هــر مــاه 

ــی شــود. ــف م تعری

اصول ارگونومی در صنعت
- طراحــی تغییــر )تغییــرات بــدون هزینــه 
و کــم هزینــه(، جایگزینــی و نگهــداری 
تجهیــزات بــرای ارتقــاء بهــره وری، زندگــی 

ــد. ــت تولی کاری و کیفی
و  کاری  فضاهــای  تغییــر  و  طراحــی   -
ــرعت  ــهولت و س ــرای س ــی کاری ب جانمای

عملیــات خدمــات و نگهــداری.
کاری،  هــای  روش  تغییــر  و  طراحــی   -
شــامل اتوماســیون و تخصیــص وظیفــه 
بیــن اپراتــور و ماشــین در محــل کار بــرای 

ــان. ــی کارکن ــن ایمن تأمی

جنبه های بهداشتی ارگونومی
ــاالت  ــا و اخت ــاری ه ــگیری از بیم *پیش

ــت  ــته و غیب ناخواس
* طراحی بهینه ایستگاه های کاری

* بهترین استفاده از انرژی تاش کاری
* بهتریــن اســتفاده از منابــع و قابلیــت هــای 

کارکنــان

جنبه های اقتصادی ارگونومی
*اســتفاده بهینــه از انــرژی کــه باعــث 

کارایــی بیشــتر مــی گــردد.
ــه  ــتراحت ک ــم کار و اس ــای منظ * دوره ه

ــردد. ــی گ ــره وری بیشــتر م باعــث به
* حــذف خســتگی کــه باعــث افزایــش 

کیفیــت کار مــی شــود.
ــارت اســت از  ■ خســتگی ناشــی از کار: عب
ضعــف و ناتوانــی در تمامــی حــرکات بــدن، 
ــت  ــتگی در صنع ــوع خس ــن ن ــه ای بطوریک
ــمی( و  ــتگی عضانی)جس ــورت خس ــه ص ب
خســتگی روحی)روانــی( ظاهــر مــی شــود.

ــی  ــول ارگونوم ــری اص ــج بکارگی نتای
ــل کار در مح

1- درک تأثیــر بخصــوص نــوع کار روی 
ــی شــغلی ایشــان. ــان و کارای جســم کارکن

ــی  ــرات طوالن ــی پتانســیل اث 2- پیــش بین
جســم  روی  کار  تجمعــی(  مدت)یــا 

کارکنــان.
3- ارزیابــی تناســب محــل کار و بهبــود بهــره وری 
و آســایش کارکنــان از طریــق تطابــق و 
مناســب ســازی کار بــرای فــرد شــاغل کــه 
نتایــج ایــن قبیــل تــاش هــا، دســتیابی بــه 
ــای  ــت ه ــان قابلی ــی می ــن هماهنگ بهتری
افــراد و نیازمنــدی هــای شــغل مــی باشــد. 

ــک  ــکالت ارگونومی ــی مش ــی و ارزیاب بررس
ــان ــر روی کارکن ــوارض آن ب ــط کار و ع محی

منبع: 
1( محمــد عبدلــی، مکانیــک بــدن و اصــول 

طراحــی ایســتگاه کار عصــر دانــش تهــران
ــی  2( علیرضــا چوبینــه، شــیوه هــای ارزیاب
ــاوری  ــغلی - فن ــی ش ــچر در ارگونوم پوس

ــران ته
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خاصیت شفا دهندگی 
آیات قرآنی

َونَُنــزُِّل ِمــَن الُْقــْرآِن َمــا ُهــَو ِشــَفاٌء َوَرْحَمــٌة 

» ِمِنیــَن ِّْلُمْؤ ل

ــفا و  ــه ش ــان مای ــرای مؤمن ــه ب ــرآن را ک ــا ق »و م

ــتیم«  ــی فرس ــرو م ــت ف ــت اس رحم

 ]سوره اسرا: آیه 82[

ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــمندان ب ــروزه دانش ام
تمــام رفتارهــای مــا نوســان هــای خاصــی 
را بــه ســلول هایمــان منتقــل مــی کننــد، 
ــه  ــد ک ــی کنن ــد  م ــر تأکی ــن ام ــر ای و ب
ــرض  ــی در مع ــور دایم ــه ط ــان ب ــر انس اگ
ــت ــرد حرک ــرار بگی ــی ق ــواج صوت ــن ام ای

ســلول هــای مغــزش بــه کلــی تغییر مــی کند. 
ــواج  ــر در ام ــن تغیی ــر ای ــی دیگ ــه عبارت ب

ــد.  ــی آی ــد م ــلولی پدی ــانی س نوس
در ایــن جــا اشــاره ای داریــم بــه امواجی که 
باعــث نوســان و لــرزش ســلولها بــه صــورت 
طبیعــی، فعــال و مثبــت مــی شــود و نیروی 
مثبــت ســلولها را افزایــش مــی دهــد و 
البتــه امواجــی هــم هســتند کــه باعــث آزار 
ســلولها و حتــی باعــث مــرگ مــی شــوند! 
ــمندان  ــرای دانش ــت ب ــواج مثب ــروزه ام ام
بحــث برانگیز شــده اســت کــه چگونه مــی توانند 
امــواج صوتــی کــه بــرای مغــز مفیــد اســت 

ــد؟ را تشــخیص دهن
قــرآن  آیــات  روی  متمرکــز شــدن  بــا 
دریافتنــد کــه ایــن آیــات دارای نظــام 
ــداد  ــان اع ــا زب ــت، ام ــی اس ــددی دقیق ع
تنهــا زبانــی نیســت کــه قــرآن دارد، بلکــه 
ایــن آیــات شــامل چیــزی اســت کــه مــی تــوان 
آن را برنامــه و یــا اطاعــات نامگــذاری 
کــرد کــه ایــن اطاعــات قــادر بــه برقــراری 
ــرآن  ــع ق ــلولها اســت. در واق ــا س ــاط ب ارتب

ــت. ــلول هاس ــان س دارای زب
ــه  ــد ک ــی، گمــان کن ــده گرام شــاید خوانن

ــی،  ــر علم ــت غی ــخنی اس ــخن، س ــن س ای
امــا آیــات زیــادی را یافتــه انــد کــه نشــانگر 
ــات  ــاوی اطاع ــرآن ح ــه ق ــت ک ــن اس ای
ــو  ــوج رادی ــل م ــاً مث بســیاری اســت، دقیق
ــا روی آن ــادی اســت ام ــوج ع ــک م ــه ی ک

مــی تواننــد اطاعــات و صداهــا و موزیــک و ... 
را منتقــل کننــد.

َعْت  )َو لـَـْو أَنَّ ُقْرآنــاً ُســیَِّرْت بـِـِه الِْجبــاُل أَْو ُقطِّ
ِ اْلَْمــُر  بـِـِه اْلَْرُض أَْو ُکلِّــَم بـِـِه الَْمْوتــي  بـَـْل ِلَّ
َجمیعــاً أَ َفلَــْم یَاْیَئــِس الَّذیــَن آَمُنــوا أَْن لـَـْو 
ــزاُل  ــاَس َجمیعــاً َو ال یَ ُ لََهــَدي النَّ یَشــاُء الَّ
الَّذیــَن َکَفــُروا تُصیُبُهــْم بِمــا َصَنُعــوا قاِرَعــٌة 
ــَي  ــي یَْأتِ ــْم َحتَّ ــْن دارِِه ــاً ِم ــلُّ َقریب أَْو تَُح

َ ال یُْخلِــفُ الْمیعــاَد ِ إِنَّ الَّ َوْعــُد الَّ

 خــدای تعالــی مــی فرمایــد: اگــر بــه وســیله ی 
قــرآن، کوه هــا بــه حرکــت درآینــد یــا 
ــه  ــا ب ــوند، ی ــه ش ــه قطع ــا قطع ــن ه زمی
ــه  ــخن گفت ــردگان س ــا م ــیله ی آن ب وس
ــد آورد!(  ــان نخواهن ــم ایم ــاز ه ــود، )ب ش
ــت!(  ــار خداس ــا در اختی ــه کاره ــي هم ول

ــه 31[  ــد: آی ــوره رع ]س
اگــر عمیقــاً در ایــن آیــات بیندیشــیم 
ــد  ــش بیای ــان پی ــؤال برایم ــن س ــاید ای ش
ــه قــرآن باعــث حرکــت کــوه هــا  کــه چگون
ــه  ــن را قطع ــه زمی ــا چگون ــود؟ ی ــی ش م
قطعــه مــی کنــد؟ یــا چگونــه بــا مــردگان 
ســخن مــی گویــد؟ در واقــع واضــح اســت 

ــرار  ــی کــه مــردگان را مخاطــب ق کــه زبان
مــی دهــد امــر خــدای تعالــی اســت و هیــچ 
ــی  ــر کس ــت مگ ــردار نیس ــان ب ــی فرم کس

ــد. ــدا اراده کن ــه خ ک
امــا در مــورد کــوه هــا امــروزه مــا مــی دانیــم 
کــه صفحــه هــای زمیــن بــه صورتــي 
چنــد  ســاالنه  تقریبــاً  یعنــی  آهســته 
ســانتیمتر، در حــال حرکــت اســت کــه

حرکــت  آن  همــراه  بــه  نیــز  هــا  کــوه 
مــی کننــد. ایــن حرکــت در نتیجــه ی امواج 
ــه ی  ــه از قســمت گداخت ــی اســت ک حرارت
ــوند.  ــی ش ــد م ــن، تولی ــته ی زمی ــر  پوس زی
بنابــر ایــن مــی تــوان بیــان کــرد کــه قــرآن 
ــا  ــد ب ــه مــی توان ــی اســت ک دارای خاصیت
ــا  ــد و ب ــرار کن ــاط برق ــی ارتب ــواج حرارت ام
تحریــک آن ســرعت فعالیــت و حرکتــش را 
افزایــش دهــد و یــا قــادر اســت کــه شــکافها و 
زلزلــه هایــی در زمیــن ایجــاد کند که ســبب 
از هــم گســیختگی پوســته ی زمیــن و تکــه 
تکــه کــردن آن شــود. ایــن همــان نیــروی 
ــازه  ــدا اج ــه خ ــت ک ــاده ای اس ــارق الع خ
ــه آن دســت یابیــم، امــا  ــا ب ــداده اســت ت ن
بــا توجــه بــه مشــاهدات مــی توانیم بــه این 
ــم.  ــی ببری ــرآن و عظمــت آن پ خاصیــت ق
ــن  ــا ای ــه آی ــد ک ــی آی ــش م ــؤالی پی حــال س
کتــاب که چنین نیــروی خــارق العــاده ای دارد، 
ــی نیســت؟ ــار ضعیف ــه شــفای بیم ــادر ب ق

ابوذر شريفی/ کارشناس امور قرآنی
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پــس از بیــان ایــن ســخنان یادآور می شــویم 
ــد  ــی فرمای ــرآن م ــی در ق ــدای تعال ــه خ ک
کــه قــرآن درمــان اســت و ایــن بــدان معنــی 
ــت  ــی اس ــاوی اطاعات ــرآن ح ــه ق ــت ک اس
کــه ســلولهای آســیب دیــده را ترمیــم کــرده 
و بســیاری از بیمــاری هایــی را کــه پزشــکان 

از درمــان آن عاجزنــد را درمــان مــی کنــد.

ــام  ــرای تم ــان ب ــن راه درم ــاده تری س
ــا  بیماریه

ــه  ــی ک ــواج صوت ــت از ام ــارت اس ــرآن عب ق
دارای فرکانــس و طــول مــوج مشــخص 
ــانی  ــای نوس ــته ه ــواج رش ــن ام ــت و ای اس
تولیــد مــی کننــد کــه بــر ســلولهای مغــزی 
تأثیــر مــی گــذارد و باعــث برگردانــدن توازن 
و هماهنگــی آنهــا مــی شــود کــه ایــن نیــز 
ســبب افزایــش چشــمگیر نیــروی دفاعی آن 
در مقابــل بیمــاری هایــی هــم چون ســرطان 
ــم  ــی دانی ــه م ــور ک ــان ط ــردد، هم ــی گ م
ــز  ــه ج ــت ب ــزی نیس ــرطان چی ــاری س بیم
اختــال در عملکــرد ســلولها، پــس شــنیدن 
قــرآن باعــث مــی شــود برنامــه و نظــم 

ــردد.   ــاره بازگ ــلولها دوب س

تأثیــر شــگفت انگیــز گــوش ســپردن 
بــه قــرآن 

- افزایش قدرت دفاعی بدن
- افزایش خاقیت
- افزایش حافظه

- درمان بیماریهای مزمن و سخت
ایجــاد تغییــری ملمــوس در رفتــار و   -
بــا  تعامــل  قــدرت  افزایــش  همچنیــن 

آنهــا اعتمــاد  دیگــران و جلــب 
- آرامش روان و درمان استرس های عصبی

- درمــان واکنــش هــای ســریع و عصبانیــت 
زود هنــگام

- افزایش قدرت تصمیم گیری درست
- تمــام مســایلی کــه باعــث تــرس و نگرانــی 

شــما مــی شــوند را فرامــوش خواهیــد کــرد
به  دستیابی  و  انسان  شخصیت  پیشرفت   -

شخصیتی قویتر
- افزایش فن بیان و سرعت کام

- درمــان بســیاری از بیماریهــای عــادی مثل 
لکنت زبــان، زکام و ســردرد

ــل  ــی مث ــای خطرناک ــگیری از بیماریه - پیش
ســرطان

ــا  ــوری و ی ــل پرخ ــد مث ــادات ب ــرک ع - ت
ــات ــتعمال دخانی اس

ــان  ــز وقتت ــرآن هرگ ــه ق ــوش دادن ب ــا گ ب
تلــف کــردن نیســت و بلعکــس حــس 
ــد!  ــه داری ــت اضاف ــدر وق ــد چق ــی کنی م
وقتــی پیامبــر صلــی ال علیــه و ســلم 
مــی فرمایــد: صدقــه از مــال کــم نمــی کنــد. 
ــوش  ــه گ ــم ک ــم بگویی ــی توانی ــم م ــا ه م
ســپردن بــه قــرآن وقتمــان را نمــی گیــرد و 
اگــر مــا تمــام وقتمــان را بــرای گــوش دادن 
ــاهد  ــم ش ــاز ه ــم، ب ــپری کنی ــرآن س ــه ق ب
ــی  ــدای تعال ــه خ ــود ک ــد ب ــی خواهی برکت
در وقتمــان گذاشــته اســت و بــه مــا توفیــق 
ــح را عطــا نمــوده اســت  انجــام اعمــال صال
ــان  ــود وقتم ــکات و کمب ــیاری از مش و بس
را حــل کــرده اســت و شــما خواهیــد دیــد، 
ــام  ــرای انج ــا ب ــًا روزه ــه قب ــی را ک عمل
دادنــش وقــت مــی گذاشــتید، پــس از 

گــوش ســپردن بــه قــرآن و وقــت گذاشــتن 
بــرای آن، همــان کار را در عــرض چنــد 

ــد داد. ــام خواهی ــه انج دقیق
از خــدای تعالــی مــی خواهیــم کــه قــرآن را 
شــفایی بــرای قلبهایمــان و نــوری در دنیــا و 
ــا رحمــت  ــا مــا را ب آخرتمــان قــرار دهــد. ت
ــد. اوســت  و لطــف بــی پایانــش شــاد گردان
ــا  ــر م ــفایش ب ــت و ش ــاب رحم ــا کت ــه ب ک
ــا  ــه م ــن گون ــه ای ــن آی منــت نهــاده و در ای
َُّهــا النَّاُس  را مخاطــب قــرار داده اســت: )یـَـا أَی
ُِّکــْم َوِشــَفاٌء لَِمــا  َقــْد َجاَءتُْکــْم َمْوِعَظــٌة ِمــْن َرب
ــَن*  ــٌة لِلُْمْؤِمِنی ــًدی َوَرْحَم ــُدورِ َوُه ــي الصُّ فِ
ِ َوبَِرْحَمِتــِه َفِبَذلـِـَک َفلَْیْفَرُحــوا  ُقــْل بَِفْضــِل الَّ

ــا یَْجَمُعــوَن ــٌر ِممَّ ــَو َخْی ُه
ــان  ــوي پروردگارت ــدرزي از س ــردم! ان اي م
ــراي  ــي ب ــت؛ و درمان ــده اس ــما آم ــراي ش ب
بــراي  )درمانــي  سینه هاســت؛  در  آنچــه 
ــت  ــي اس ــت و رحمت ــما( و هدای ــاي ش دله
ــه فضــل  ــو: ب ــر بگ ــان! ای پیامب ــراي مؤمن ب
و رحمــت خــدا بایــد خوشــحال شــوند؛ کــه 
ــد،  ــردآوري کرده ان ــه گ ــام آنچ ــن، از تم ای
بهتــر اســت!( ]ســوره یونــس: آیــه 58-57[
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اهــم برنامــه هــای فرهنگی 
پايــگاه مقاومــت بســیج 

ــتان ــل زمس ــول فص درط
1- برگزاری جلسات عمومی پایگاه در نمازخانه شرکت )طرح حلقه های صالحین(

2- آذین بندی ورودی و رستورانهای شرکت به مناسبت دهه فجر 93

3- برگــزاری یــک دوره مســابقه فوتســال بیــن واحدهــای مختلــف )8 تیــم( و برتــری تیمهــای جامــدات، شــهید نیکبخــت و مایعــات بعنوان 
مقامهــای اول تــا ســوم و اهــداء جوایــز آنهــا توســط مدیریــت محتــرم عامــل در محــل برگــزاری مســابقات
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4- برگــزاری مراســم ســالگرد پیــروزی انقــاب در محــل شــرکت بــا حضــور پرســنل، مدیریــت و دعــوت از خانــواده معظــم شــهدای شــرکت )شــهیدان 
ســاالری، عباســی و فــاح پــور( و اجــرای شــعرخوانی توســط فرزنــد شــاعر اهــل بیــت )ع( مرحــوم حــاج محمدرضــا آغاســی و اهــداء هدایــا بــه خانــواده 

شــهدا و تعــدادی از حاضریــن در مراســم

5- اهداء هدایای برندگان مسابقات کتبی دهه فجر در محل نمازخانه 

خانمها: زهرا جعفری )واحد انتظامات(، زهرا کریمی )واحد تحقیقات(

آقایــان: ابراهیــم زارع )انبــار قرنطینــه(، محســن حیــدران )واحــد تولیــد(، حســین حبیبــی آزاد )واحــد تولیــد(، اکبر پیکانــی )واحد تولید(، افشــین پیکانــی )واحد البراتــوار(، 

اصغــر ایمــان نــژاد )واحد البراتــوار(

6- توزیع تقویم جیبی و خودکار بین تمام پرسنل به مناسبت فرارسیدن سال 1394
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اخبار داخلی 

تبریک تولد فرزند
با عرض تبریک به همکار محترم جناب آقای حسن عشقی

تبریک پیوند آسمانی با آرزوی خوشبختی 
با عرض تبریک به همکار محترم سرکار خانم بهاره حسینی

آشنایی با همکاران جدید
سرکار خانم پروين بهیان حوزه مدیریت تضمین کیفیت اداره تضمین کیفیت
جناب آقای هادی هاشمی حوزه معاونت مالی و اداری اداره حسابداری صنعتی

جناب آقای اسماعیل حسن پور حوزه مدیریت انفورماتیک

جنــاب آقــای جعفــر دل آرائــی فــرد  درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض مــی نماییــم و آرزوی 
صبــر و ســامتی برایتــان داریــم همچنیــن بــرای آن عزیــز درگذشــته غفــران و رحمــت واســعه الهــی را خواســتاریم.

جنــاب آقــای علــی جابــری موفــق بــه کســب مقــام اول رشــته کشــتی فرنگــی در مســابقات ورزشــی دانــش آمــوزان 
دوره تحصیلــی نونهــاالن نایــل شــده انــد )دهــه فجــر(.

پیام  تسلیت

تبریک  موفقیت برای کسب طال  

توانمندیهای واحد فنی و  مهندسی شرکت داروسازی تولیددارو
SHAKER و خودکفائی در تولید دستگاه

ترجمــه کلمــه shaker بــه فارســی بــه معنــی تــکان دادن اســت امــا منظــور مــا از کلمــه شــیکر دســتگاهی اســت جهــت مخلــوط کــردن و 
هــم زدن نمونــه هــا در آزمایشــگاهها. انــواع مختلــف شــیکر ماننــد شــیکرهای برقــی، دســتی و صنعتــی در بــازار موجــود اســت کــه هــر کــدام 
کاربــرد خاصــی دارنــد.در البراتــوار کارخانــه یــک دســتگاه شــیکر جهــت مخلــوط کــردن مــواد داخــل بالنهــای آزمایشــگاهی موجــود مــی باشــد. 
بــا توجــه بــه نیــاز البراتــوار بــه یــک دســتگاه  شــیکر دیگــر طــی اســتعامی کــه از بــازار گرفتــه شــد، قیمــت آن کــه در حــدود هشــتاد میلیــون 
ریــال بــرآورد گردیــد واحــد فنــی و مهندســی شــرکت آمادگــی خــود را بــرای ســاخت ایــن دســتگاه اعــام نمــوده و اقــدام بــه ســاخت و تحویــل 

آن بــه آزمایشــگاه نمــود کــه کارآئــی آن مــورد تائیــد البراتــوار شــرکت قــرار گرفــت.
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1- خستگی ناشی از کار عبارت است از؟
الف( حرکات تکراری

ب( اعمال نیروی بیش از حد
ج( ضعف و ناتوانی در تمامی حرکات بدن

د( هر سه مورد

2- جنبه های بهداشتی ارگونومی کدامند؟
الف( پیشگیری از بیماری ها و اختاالت ناخواسته و غیبت

ب( بهترین استفاده از انرژی تاش کاری
ج(طراحی بهینه ایستگاه کاری

د( هر سه مورد

3- در چه موردی نبايد بچهای اضافه تر در برنامه مداوم گنجانده شود؟

الف( مغایرت معنی دار در فرآیند با بسته بندی رخ دهد
ب( در صورت هر نوع عملیات بازکاری، بازفرآوری یا بازیافت

ج( هر تغییر معنی دار در فرآیند
د( جهت ارائه نتایج مطالعات پایداری مداوم به اداره کل امور دارو

4- کدامیک از روشهای زير برای سريع تر خوابیدن درست می باشد؟
الف( دمای اتاق را بین 18 تا 20 درجه فارنهایت تنظیم کنید

ب( انگشتان دست خود را خم کنید و 7 ثانیه نگه دارید و آزاد کنید
ج( به شمردن مضارب عدد 3 تا 100 بپردازید

د( گزینه ب و ج

5- گوش سپردن به آيات قرآن به صورت مداوم چه فوايدی دارد؟
الف( درمان بسیاری از بیماریهای عادی مثل لکنت زبان، زکام  و سردرد

ب( پیشگیری از بیماریهای خطرناکی مثل سرطان
ج( درمان بیماریهای مزمن، سخت و افزایش دفاعی بدن

د( همه موارد

6- با متمرکز شدن روی آيات قرآن به کدام يک از خاصیتهای قرآن پی می بريم؟
الف( خاصیت شفادهندگی
ب( خاصیت نظام عددی

ج( خاصیت درمانی
د( هیچکدام

7- کدامیک از گزينه های زير صحیح است؟
الف( یادگیری یک مهارت نیازمند تکرار نمی باشد

ب( تجربه های ذهنی جایگزین تجربه های عملی هستند
ج( همیشه یک قضاوت منطقی امکان پذیر است

د( خراب شدن یک جزء کوچک، می تواند همه اجزای بزرگ را آلوده کند

8- زمان مناسب شروع يک کار، چه موقع است؟
الف( زمانی که به استراحت می پردازیم

ب( زمانی است که ایده آن کار در ذهن ما شکل می گیرد
ج( وقتی که مسئولیتهای زیادی را بر عهده گرفته ایم

د( همه موارد

9- کدامیک از گزينه های زير جزو اهداف بازاريابی نمی باشد؟
الف( ارتقاء مسئولیت اجتماعی

ب( به حداکثر رساندن رضایت مصرف کننده
ج( افزایش سهم بازار

د(حداقل کردن نرخ بازگشت سرمایه

10- کدامیک از عوامل زير جزو عوامل موثر در صنعت داروسازی نمی باشد؟
الف( عوامل ساختاری

ب( عوامل محیطی
ج( عوامل زمینه ای
د( عوامل محتوایی
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