
توزیع تخصصي  رایگان  اردیبهشت 1392  شماره 10  8 صفحه

   اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی. )ارد بزرگ(

     ویژه نامه داخلي شركت داروسازي

مدیر عامل »آفاشیمی« در مراسمی میزبان و در مراسم دیگر؛ میهمان بود:

 محافل یاران؛ درآغاز بهاران

آفاشیمی کتاب منتشر کرد...!

یکی از سّنن بســیار نیکوی ایرانیان به هنگام آغاز هرباره و هرساله فصل بهار، 
دید و بازدیدهای نوروزی است. این سنت حســنه که مورد تاکید فراوان دین 
مبین اســام نیز قراردارد، موجب الفت میان دوستان و آشنایان گردیده و به 

نوبه خود در تقویت و اصاح روابط بین آنان اثرگذار اســت.
 در ابعــاد مدیریتــی و در حــوزه اقتصــادی، از آن جــا کــه ارتباطات و 
اعتبــارات هر بنگاه اقتصادی، مهم ترین ســرمایه آن محســوب می شــود، 
این تجدید دیدارهــا، از اهمیت ویــژه ای در تقویت روابــط کاری و تجاری 
برخــوردار بوده و آثــار مثبت و ســازنده ای از خود بر جــای می گذارد که 

به نوبــه خــود موجب رونق کســب و کارها خواهد شــد.
 از این رو در ســال 1387 برای اولین بار و به ابتکار هیات مدیره ســندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انســانی ایران، مقرر شد این تشکل صنعتی و صنفی 
بزرگ دارویی کشــور؛ هرساله و به مناســبت آغاز سال نو طی ضیافت شامی؛ 
میزبان مدیران ارشــد شرکت های عضو و مســووالن سازمان غذا و دارو گردد 
تــا در یک فضای دوســتانه، تمامی اعضــاء خانواده صنایع دارویی کشــور 
گردهم آمده و ضمن تبریک ســال نو، تجدید دیدار و پیمان همکاری نمایند.
بــه گزارش خبرنــگار ویژه نامه »آفاشــیمی« با اســتقبال مدعوین و اعضاء 
ســندیکا از ایــن مراســم و گســترش ابعــاد آن و در راســتای برگزاری 
بهینــه و اســتفاده  مطلوب تر از این محفل، در ســال 1390 دســتورالعمل 
نحوه برگزاری این مراســم توســط مدیــر روابط عمومی ســندیکای فوق 
تدویــن و در یکی از جلســات هیات مدیره ســندیکا به تصویب رســید.
ادامه در صفحه2

          

شانس همسفر حج بودن با جناب آقای دکتر پیرصالحی مدیر کل اداره نظارت بر امور دارو فرصتی 
مغتنم پدید آورد تا توشه ای برای نشریه آفاشیمی آن هم در اولین شماره سال 1393 داشته باشم.

 بی شــک فضای عرفانی مصاحبه )آن هم در اول ماه رجب( زمینه ساز پاسخ های مسئوالنه 
و ســنجیده از مردی بود که شــخصیت جذاب و ســتودنی دارد و چهره خوش رویش ما را 
در انجام این مصاحبه )که مشــروح آن در صفحه 3 درج گردیده است(،جســورتر ساخت.

کتاب ارزشمند ضدعفوني کننده ها
اثر دکتر عاصم عبداله پور و مهندس مجید عزیزی

            

اين كتاب چهارچوب مناســب براي آگاهي از انواع ضدعفوني كننده ها، مكانيســم اثر، 
چگونگي اســتفاده و معتبر سازي ضدعفوني كننده ها در صنعت داروسازي مي باشد. 
اين اثر با همكاري واحدهاي تضمين كيفيت و توليد شــركت داروســازي آفاشــيمي 
تهيه و گردآوري شــده و بزودي منتشــر و در اختيار عالقمنــدان قرار خواهد گرفت.
                                                                                                                                                                                                                              

  مالقات عزیزی در سرزمین وحی
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اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. )موریس مترلینگ(

در گفت و گو  ی اختصاصی با  دکتر مهدی پیـرصـالحی

آفاشیمي میزبان گروهي از کشور اروپایي »لتوني« 

محافل یاران؛ درآغاز بهاران
يكی از ســّنن بســيار نيكوی ايرانيان به هنــگام آغاز هرباره و هرســاله 
فصل بهار، ديد و بازديدهای نوروزی اســت. اين ســنت حســنه كه مورد 
تاكيد فراوان دين مبين اســالم نيز قراردارد، موجب الفت ميان دوســتان 
و آشــنايان گرديــده و به نوبه خــود در تقويت و اصــالح روابط بين آنان 
اثرگذار است. در ابعاد مديريتی و در حوزه اقتصادی، از آن جا كه ارتباطات 
و اعتبارات هر بنگاه اقتصادی، مهم ترين ســرمايه آن محســوب می شود، 
اين تجديــد ديدارها، از اهميت ويژه ای در تقويــت روابط كاری و تجاری 
برخــوردار بوده و آثار مثبت و ســازنده ای از خود بر جــای می گذارد كه 
به نوبه خود موجب رونق كســب و كارها خواهد شــد. از اين رو در ســال 
1387 برای اولين بار و به ابتكار هيات مديره ســنديكای صاحبان صنايع 
داروهای انسانی ايران، مقرر شد اين تشكل صنعتی و صنفی بزرگ دارويی 
كشــور؛ هرساله و به مناســبت آغاز ســال نو طی ضيافت شامی؛ ميزبان 
مديران ارشــد شــركت های عضو و مسووالن ســازمان غذا و دارو گردد تا 
در يک فضای دوستانه، تمامی اعضاء خانواده صنايع دارويی كشور گردهم 
آمده و ضمن تبريک ســال نــو، تجديد ديدار و پيمان همــكاری نمايند.
بــه گزارش خبرنگار ويژه نامه »آفاشــيمی« با اســتقبال مدعوين و اعضاء 
ســنديكا از اين مراســم و گســترش ابعــاد آن و در راســتای برگزاری 
بهينه و اســتفاده  مطلوب تر از اين محفل، در ســال 1390 دستورالعمل 
نحوه برگزاری اين مراســم توســط مدير روابط عمومی ســنديكای فوق 
تدويــن و در يكی از جلســات هيات مديره ســنديكا به تصويب رســيد.
براســاس ايــن دســتورالعمل؛ همه ســاله با آغاز ســال جديــد و در 3 
روز اول كاری پــس از تعطيــالت نــوروزی، هيــات مديره ســنديكا در 
ضيافت شــام نوروزی؛ ميزبان طيف گســترده ايی از مديران و مســووالن 
شــركت ها و سازمان های مرتبط با صنايع داروســازی كشور خواهند بود.

براســاس آيين نامه برگزاری مراســم »بهاريه ســنديكا«، تمامی مديران 
عامــل هولدينگ هــا و كارخانه های داروســازی كشــور، اعضــاء هيات 
مديــره تشــكل های دارويــی مرتبط بــا صنايــع داروســازی)از جمله: 
ســنديكای مواد اوليــه دارويــی، اتحاديــه واردكننــدگان دارو، انجمن 

در اين مراســم دكتر محمود نجفــی رييس ســنديكای صاحبان صنايع 
داروهــای انســانی ايــران طی ســخنانی عالوه بــر تبريک ســال نو به 
برخی از سياســت های ســنديكا اشــاره نموده و دكتــر ديناروند رييس 
ســازمان غــذا و دارو نيز بــه تشــريح برنامه های اين ســازمان پرداخت.
دكتر ديناروند در ســخنان خــود با تاكيد بر عزم دولــت برای حمايت از 
توليد داخلــی دارو، به تشــريح اهميت كيفيت داروهای ســاخت داخل 
پرداختــه و اجرای دقيق ضوابــط و مقررات توليد بهينه را متذكر شــد.
وی درفــرازی از ســخنان خــود گفت: ســازمان غذا و دارو بــر موضوع 
رعايت و ارتقاء اســتانداردها و اســتقرار الزامات توليــد بهينه در صنعت 
داروســازی، اصرار داشــته و مماشــتی در اين خصوص نخواهد داشــت.
وی افــزود: در ســال جاری موضــوع كيفيت در بســياری از امور دارويی 
از جملــه تمديــد پروانه ها و مجوزهــا و حتی نرخ گذاری هــا مورد توجه 
قــرار خواهــد گرفــت. دارو در 6 ماهه نخســت ســال گران نمی شــود
به گزارش خبرنگار ما، در اقدام مشــابهی كه از سال جاری توسط انجمن 
صنعت پخش به انجام رسيد، رييس و اعضاء هيات مديره اين انجمن )از جمله 
آقای دكتر هاشمی مديرعامل شــركت پخش فردوس(، روز 19 فروردين 
ماه در محل تاالر كوه نور هتل اوين پارســيان، ميزبان ضيافت شامی بودند.

در اين مراسم كه از صنايع داروسازی رييس و اعضاء هيات مديره سنديكای 
صاحبان صنايع داروهای انســانی ايران )از جمله دكتر علی منتصری(، نيز 
دعوت شده بودند، تنی چند از مديران ميانی سازمان غذا و دارو، اتاق های 
بازرگانی ايران و تهران و همچنين مديران عامل شركت های پخش حضور 
داشــتند، دكتر مهدی پيرصالحی مديركل نظارت بر دارو ســازمان غذا و 
دارو طی ســخنانی با اشــاره به اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی يارانه، 
گفــت: جهت حفظ آرامش بــازار و هم زمان با اجــرای مرحله دوم قانون 
هدفمندسازی پرداخت يارانه ها، تالش دولت و وزارت بهداشت بر اين است 
كه تا آن جا كه ممكن است، به رغم آثار تورمی اجرای اين قانون، از افزايش 
قيمت داروها و تجهيزات پزشكی )اعم از داخلی و وارداتی(، ممانعت نمايد.
وی افــزود: البتــه قطعــاً تورم موجــود در ايــن چند ماه بــر نهاده های 
توليد اثر گذارده و حاشــيه ســود توليد برخی داروها كاهــش يافته و يا 
بــه مرز زيان خواهند رســيد، اّما در جهت جبران ايــن زيان احتمالی به 
واحدهــای توليــدی، در نرخ گذاری داروهــا در نيمه دوم ســال، جهت 
اين گونه از اقالم دارويی، حاشــيه ســود مناســب تری لحاظ خواهد شد.

صنعــت پخش كشــور، انجمن صادركننــدگان دارو، انجمن داروســازان 
و...(، مديــران ارشــد وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو و ســاير 
نهادهــای مرتبط با صنعت دارو مدعوين اين مراســم را شــكل می دهند.

هم چنين ســخنرانان رســمی اين مراســم؛ رييس يا يكی از اعضاء اصلی 
هيات مديره ســنديكا)به عنوان ميزبان( و رييس وقت سازمان غذا و دارو 
اســت.اين گزارش می افزايد: فلســفه ســخنرانی نماينده »سنديكا« خير 
مقدم و تبريک ســال نو به حضار و علت ســخنرانی رييس ســازمان غذا 
و دارو؛ تبّين سياســت های كالن دارويی كشــور در ســال پيش رو است.
هم چنيــن براســاس دســتورالعمل فوق، در مراســم هرســال از يک تا 
3 نفــر از پيشكســوتان صنعــت داروســازی درســطوح مديريتــی و يا 

كارشناســی، تقديــر به عمــل می آيد.
انتخاب پيشكســوت شايسته تقدير هرســال، برمبنای شناخت و پيشنهاد 
اعضاء هيات مديره سنديكا و تبادل نظر و اجماع نظر ايشان در آخرين جلسه 

هيات مديره منتهی به مراسم خواهد بود.
اين دستورالعمل همچنين بر تقدير از زحمات روسای سازمان غذا و دارو ويا 
مديران كل نظارت بر دارو اين سازمان در پايان مسووليت ايشان، تاكيد دارد.

لذا از بدو شــكل گيری اين مراســم و درپی تغيير رياســت ها در سازمان 
غــذا و دارو يک بــار در نــوروز 1389 از آقــای دكتر رســول ديناروند 
و بــار ديگــر در نــوروز 1392 از آقای دكتــر احمد شــيبانی، طی اين 
مراســم با اهــداء لــوح تقديــر و هدايايی، تقديــر به عمل آمده اســت.

به گزارش خبرنگارما، مراســم نوروزی ســال 1393 ســنديكای صاحبان 
صنايع داروهای انســانی ايــران، به ميزبانی رييــس و اعضاء هيات مديره 
اين تشــكل صنعتی، در تاريخ17 فروردين ســال جاری در محل ســالن 
گلــزار هتل بين المللی اللــه، با حضور قريب به200 نفــر از جمله رييس 
ســازمان غذا و  دارو و جمعی از معاونين و مديران ارشــد اين ســازمان، 
رييس ســازمان تامين اجتماعی، روســا و اعضاء هيات مديره تشكل های 
صنعتــی، علمی و صنفــی مرتبط با صنايع داروســازی، مديران ارشــد 
اكثــر قريب به اتفــاق كارخانه ها و هولدينگ های دارويی و... برگزار شــد.

روز پنج شــنبه مورخ 93/02/04 )2014.04.24( 
شــركت داروســازي آفاشــيمي، ميزبان گروهي از 
كشــور اروپايي »لتوني« بود. در اين جلســه خانم 
Dina Kurzemniece مالــک شــركت دارويي 
لتونيايــي  Pils Aptieka و همراهــان ايشــان 
از وزارت بهداشــت كشــور لتوني، ضمــن بازديد 
از خطــوط ويال هاي اســتريل تزريقــي و بخش 
تكنيكال شــركت داروسازي آفاشــيمي، به اعجاب 
انگيــز  بودن اين خطوط توليــدي و رعايت اصول 
GMP اشــاره داشــتند.اين بازديد در راســتاي 
استراتژي گســترش پيشرو در شــركت آفاشيمي 
برنامه ريــزي و انجام گرديد و اميد اســت با ورود 
به بازارهاي اروپايي )همچون بازارهاي آســيايي و 
افريقايي كه شركت آفاشــيمي هم اكنون در حال 
صادرات به آن مناطق اســت( قدم بزرگي در مسير 
يافتن بازارهاي مناســب جهاني برداريم.پيشرو در 
شركت آفاشيمي برنامه ريزي و انجام گرديد و اميد 

است با ورود به بازارهاي اروپايي )همچون بازارهاي 
آســيايي و افريقايي كه شركت آفاشيمي هم اكنون 
در حــال صادرات به آن مناطق اســت( قدم بزرگي 
در مســير يافتن بازارهاي مناســب جهاني برداريم.                                                             

                                              

مصطفی علمافر

ISO/IEC17025  اخذ گواهينامه   

در تاريــخ 1392/12/16 مميــزی نهايی 
آزمايشــگاه های كنترل كيفيت شــركت 
داروســازی آفا شــيمی توســط مميزان 
محترم نهاد اعتباردهی پارسيان جهت اخذ 
گرفت. صورت   ISO17025 گواهينامــه 
جلسه افتتاحيه با حضور مديريت محترم 
عامل جناب آقای دكتر منتصری، مديريت 
آزمايشــگاه  روســای  و   .Q.A.،Q.C
برگــزار گرديــد. مميــزی از ســاعت 9 
صبح آغاز شــد و تا 5 عصــر ادامه يافت 
و كليــه بخش هــای آزمايشــگاه اعم از 
ميكروبيولوژی  فيزيكوشــيمی،  مديريت، 
و IPQC مورد بازرســی قــرار گرفتند.

در پايان بعد از جلســه خصوصی مميزان، 
جلسه اختتاميه در سالن كنفرانس برگزار 
گرديد و ســرمميز جنــاب آقای مهندس 

عظيمی اخــذ گواهينامه ISO17025 را 
اعالم نمودند و نام آزمايشگاه های شركت 
داروسازی آفاشــيمی در ليست دارندگان 
ايــن ISO قرار گرفت. جا دارد از زحمات 
مديريت محترم عامــل جناب آقای دكتر 
منتصری، مديريــت محترم Q.A. جناب 
آقای دكتر عبداله پــور، مديريت محترم 
فنی-مهندســی جنــاب آقــای مهندس 
مراديان و تمامی پرســنل ســخت كوش 
آزمايشــگاه های كنترل كيفيت شــركت 
داروســازی آفاشــيمی قدردانی و تشكر 
نموده و در آينده نيز شاهد به ثمر رسيدن 
تالش های گروهی اين ســازمان باشــيم.                

 دکتر فریبا مهدوی زاده
مدیر آزمایشگاه های کنترل کیفیت

جناب آقــای دکتــر پیرصالحــی قبــل از ورود به 
ســواالت اجازه فرمائیــد مختصری خوانندگان نشــریه 
با ســوابق کاری جنــاب عالی آشــنایی پیــدا کنند. 
متولد ســال 1351 در شــهر مقدس قم و ورودی سال 70 رشته 
داروســازی دانشكده علوم پزشــكی تهران هســتم. قبل از فارغ 
التحصيلی و در حين تحصيل در داروخانه مشغول به فعاليت بودم. 
در ســال 77 فارغ التحصيل شدم و در يک دوره كوتاه مدت 4-5 
ماهه در وزارت بهداشــت مشــغول به فعاليت گرديدم. با توجه به 
شــناخت و تجربه  ای كه در اين زمينه كســب كرده بودم در سال 
78 بعنــوان مدير داروئی تامين اجتماعی اســتان تهران منصوب 
شــدم. در سال 79 در شــركت البرز دارو بعنوان مدير صادرات و 
بعــد از آن بعنوان  مديــر بازاريابی و فروش ادامــه فعاليت دادم. 
بعد بعنوان قائم مقام مدير عامل شــركت و در ســال 87 بعنوان 
مدير عامل شــركت منصوب شدم. در ضمن فعاليت در شركتهای 
فوق بعنوان عضو هيئت مديره ســنديكای صاحبان داروئی و عضو 
انجمن داروسازان تهران نيز فعاليت مي كردم. از شهريور ماه سال 
92 بعنــوان مدير كل نظــارت بر امور دارو افتخــار خدمت دارم. 
جناب دکتر اســتحضار دارید که ســال 1393 ســال 
حمایت از تولید اســت آیــا اداره نظارت بــر امور دارو 
پروتکلی مصوب جهت نحوه حمایت از تولید داخلی دارد ؟
از سال قبل با حمايت وزير محترم بهداشت، شورای سياست گذاری 
با حضور شــخص جناب وزير ايجاد شد. در اين شورا مصوباتی در 
جهت حمايت از توليد كننــدگان تصويب گرديده كه اصلی ترين 
مصــوب آن عدم تخصيص ارز به واردات محصوالت مشــابه توليد 
داخلی مي باشــد؛ در ضمن اين محصوالت  تعرفه باالتر می گيرند 
و فقط  10 درصد ســهم بازار را اينگونه داروها می توانند داشــته 
باشــند و 90 درصد سهم بازار متعلق به توليدات داخلی می باشد. 
در ضمن برای حمايــت از توليد داخلی مصوباتی در حال تصويب 
می باشد كه داروهايی كه توليد داخلی دارند اجازه واردات و ثبت 
دارو داده نمی شــود. جهت تامين مواد اوليه  براي توليد كنندگان 
ارز مناسبی تخصيص داده شــده و در اولويت قرار گرفته اند. اين 
مصوبات جهت هر دو بازار محصول نهايی و مواد اوليه صادق است.  
همه مدیران صنایــع دارو؛ دکتر پیرصالحی را از صنعت 
و حامی کیفیت می شناســند. بفرمایید چند شرکت از 80 
شرکت داروســازی مدرک GMP دارند و چه استراتژیهایی 
در جهت گســترش کیفیــت در پیش خواهید داشــت؟
كيفيت يكی از اركان اصلی توليد دارو می باشد. كيفيت شامل تمام 
مراحل توليد و ماشين آالت و تجهيزات و ساختمان و غيره می باشد. 
در صــورت عدم  رعايت هر كدام از اصول كيفي  بخش های توليد،   
 نمی توان به داروی با كيفيت قابل رقابت رسيد. در حال حاضر 10 
تا 12 شركت داراي گواهينامه GMP هستند كه بايستي اين تعداد 
ســريعا" رشد كند. لذا در همين راستا برنامه هايی تدوين گرديده 
است؛ كه مهمترين بخش آن آموزش است. برای اين منظور، برنامه 
آموزشــی برای مسئوالن فنی و مديران شــركت های داروسازی 
جهت آشــنايی بهتر با اصــول PIC/S انجام گرديــد و اين برنامه 
بصورت مدون در حال اجرا می باشــد. در جهت گسترش كيفيت 
شركت های توليد كننده، در حال  گروه بندی و رتبه بندی شركت 
هاي توليدي مي باشــيم و شركتها  در سه گروه اصلی رتبه بندی 
می گردند. بر مبنای رتبه بندی صورت گرفته، شركت های توليد 
كننده می توانند برای محصوالتی كه با اســتاندارد مناسب نسبت 
به رقبا توليد می شود، اختالف قيمت بگيرند. در حال حاضر جهت 
تعيين جداول رتبه بندی بازديدهايی انجام شده و بعضی از شركت 
ها در نوبت بازديد قرار داده شده اند كه بعد از مشخص شدن رتبه 
بندی كيفی شركت ها، امكان ايحاد فضای رقابتی سالم بين توليد 
كنندگان بوجود خواهد آمد. و هر چه محصول كيفی تر باشد، قيمت 
مناســب تری خواهد گرفت. اگر شركتي توانايی گرفتن گواهينامه 
GMP را نداشته باشد پروانه محصول جديد برای آنها صادر نخواهد 
شــد و بايستی شركت ها در يک برنامه زمان بندی يكساله بتوانند 
عدم انطباق ها و مشكالت مشاهده شده در بازديدها را رفع كنند. 

جناب دکتر دیناروند در مصاحبه خود)که در همین نشریه 
هم چاپ شــد( با بیان جمله: »راهنما به راســت و گردش 
به چــپ نداریم« بر ســامان دهی واردات،خصوصًا واردات 
داروهای ژنریک و حمایت از تولید تاکید نمودند، آیا برنامه 
ای برای تحقق اهــداف و کنترل واردات این چنین دارید ؟
به واردات داروهای ژنريک كه در داخل كشــور توليد مشابه دارند 
در آينــده اجازه ثبــت داده نمی شــود. و  اين گونه محصوالت در 
بازار ســهم 10 درصدي بيشتر نخواهند داشت كه با گذشت زمان 
اين ســهم كاهش می يابد، در ضمن شــركت هــای وارد كننده 
جهت واردات اين محصوالت بايســتی از ارز آزاد اســتفاده كنند. 
شركت های وارداتی در مقاطعی كمک به بازار دارويی كشور كرده 
اند، اما با توجه به سرمايه گذاری كه انجام داده اند سود خوبی برده 
انــد به اين دليل كه قيمت گذاری كه صورت گرفته بوده بر مبنای 
قيمت های منطقه اي  و جهاني مقايســه نشــده بود و قيمت های 
داروهای وارداتی خيلی باالتر از قيمت منطقه بوده اســت، با توجه 
بــه برنامه ريزی صورت گرفته، مطمئنــاً برای محصوالت وارداتی، 
افزايش قيمت نخواهيم داشــت و يا ثبات و شايد كاهش قيمت را 
نيز بتوانيم برای اين محصوالت تجربه كنيم. با توجه به حضور وزير 
محترم بهداشت در تمامی جلسات شورا و تاكيد ايشان بايستی جلو 
واردات بی رويه داروها گرفته شــود و از توليد ملی حمايت شــود. 
دارد. را  اســتاندارد خــاص خــود  مقــررات،  اعمــال  امــروزه 

 آیا ســازمان تحــت مدیریــت جنابعالــی اعتقاد به 
نــگاه فراینــد دارد و عملکــرد خود را تحــت نظارت و 
ارزیابــی یک ســازمان بیــن المللی قرار داده اســت؟
با توجه به برنامه هايی كه برای پيوستن وزارت بهداشت به كشورهای 
تحت استاندارد PIC/S تدوين گرديده است، در اين راستا، آموزش 
درون سازمانی شروع كرديم. و سازمان ملزم به اجرای بندهای اين 
اســتاندارد گرديد. الزم به يادآوری است كه با توجه به اينكه قباًل 
دســتورالعمل های WHO در سازمان اســتفاده می شد و تمامی 
اين اســتانداردها از لحاظ اصول در يک راستا می باشند، لذا جهت 
رسيدن به استانداردهای PIC/S زياد دچار مشكل نبوديم و بيشتر 
مدارک و مســتندات از قبل تهيه شــده بــود و در حال اجرا بود . 
در حــال حاضر از كارشناســانPIC/Sدعوت كــرده ايم كه جهت 
بازرســی به وزارت بهداشت و شــركت های زير مجموعه به ايران 
ســفر كنند. تاييديه اوليه ارائه شده اســت به موازات در سازمان 
كارگروهی تشكيل شده كه برنامه ها و استاندارد ها و دستورالعمل 
هــای مورد نياز را تهيــه و تدوين مي كنند و به شــركت ها اين 
اطالعات بروز شده را ابالغ می نمايند. با توجه به پيشرفت هايی كه 
داشتيم اميد داريم كه در مراحل اوليه بازرسی های PIC/S بتوانيم 
رضايت بازرســان را بدست آوريم. عالوه بر ســازمان ، شركتهای 
داروئی نيز در اين مرحله توســط بازرسان سنجيده می شوند. در 
اين مرحله همكاری شركت های توليدی بسيار حائز اهميت است. 

در صورتــی كــه بتوانيم عضــو PIC/S شــويم. بــرای صادرات 
بــه كشــورهای عضــو خيلــی كار راحــت مــی شــود و خيلی 
كمــک می كنــد كه شــركت هايی كــه محصوالت بــا كيفيت 
توليــد می كنند در بــازار رقابتی امــروز، بتواننــد محصوالت با 
كيفيــت را در كشــورهای عضــو به ثبت برســانند و بفروشــند.
يكــی از مشــخصه های ســازمان موفق چابک بودن آن اســت تا 
چــه میزان اعتقاد به برون ســپاری و ســپردن کارها به 
بخش خصوصی و NGOها داریــد و برنامه  جنابعالی برای 
چابک ســازی دولت در محدود مدیریت خود چیســت؟

ســازمان غذا و دارو يكی از حوزه های صنعت اســت. داروخانه ها  
مــواد مخــدر و زير شــاخه های ديگر نيز در صنعــت وجود دارد. 
قبــل از واگــذاری به بخش خصوصی و يا NGO ها، بايســتی زير 
ســاخت ها اصــالح شــود. در صورت واگــذاری بدون پشــتوانه 
زير ســاخت ها، نظارت كم می شــود و دچار مشــكل می شويم. 
جهــت جلوگيــری از بوجود آمــدن مشــكالت و همچنين ايجاد 
نظــارت در حال تدويــن و راه اندازی يک دولــت الكترونيكی در 
ســازمان هســتيم. كه توسط يک سيســتم فرآيندي، ارتباط بين 
بانــک – ســازمان – وزارت صنعت و معدن و تجــارت و گمركات 
از يكطــرف و ارتبــاط بيــن ســازمان – توليد – توزيــع از طرف 
ديگر بصــورت آنالين برقرار مــی گردد. در فازهــای بعدی ورود 
و خروج دارو در تمام ســطح كشــور تحت نظــارت قرارمی گيرد. 
در حال حاضر جهت تســريع اين امر، از شــركت های داروسازی 
خواســته شــده اســت، اطالعات مورد نياز را وارد سيستم كنند. 
ما ســازمان نظارتی هستيم و بايســتی نظارت ها را بيشتر كنيم. 
جناب دکتر پیرصالحی واقفیم که شما سابقه تولید درخشان 
در پرونده خود دارید بفرمائید بعد از بازدید از آفاشیمی چه 
حسی داشتید و چگونه این شــرکت را ارزیابی می کنید؟ 
در بازديد از شركت آفاشــيمی عرض كردم، در شركت داروسازی 
آفاشيمی تمام اصول GMP از تجهيزات و ماشين آالت تا مسيرهای 
مواد و پرســنل و فضاهای ايجاد شده و غيره كاماًل رعايت گرديده 
و با ايجاد مســتندات مناسب و كنترل و پايش تمامی امور اين امر 
بــه ايجاد يک محصول با كيفيت انجاميده اســت. با توجه به بازار 
رقابتی كه داريم فكر كنم پتانســيل و زير ســاخت ها جهت ورود 
آفاشيمی به مرزهای خارج از كشور مهيا است و با توجه به داشتن 
تيم جوان و دانش فنی خوب اين امر به دور از دســترس نيســت.

آیا نشریه داخلی آفاشیمی را می خوانید نظرتان را بفرمائید؟ 
بله – چندين شــماره از مجله را مطالعه كرده ام. ايجاد ماهنامه در 
شــركت ها كار فرهنگی و مديريتی خوبی است باعث بوجود آمدن 
اتحاد داخلی بين پرســنل می شود و هم پرسنل نظرات مديران را 
در می يابند. پل ارتباطی مديران و پرســنل اســت و اين فرهنگ 
و علــم جزء علوم روز دنيا اســت. در خيلی از شــركت ها اين كار 
شروع شــده اما متاســفانه ادامه دار نبود و متوقف شده اميدوارم 
ماهنامه آفاشــيمی بعنوان يک كار خوب فرهنگی ادامه دار باشد. 

    

اصلی  ارکان  از  یکــی  کیفیــت 
تولید داروســت .البته کیفیت شامل تمام 

مراحل تولیــد، ماشــین آالت و تجهیزات و 
ســاختمان و ... عناصر متعددی اســت که در 

صورت عدم  رعایت هر کــدام ازاین  اصول کیفي، 
رقابت رســید قابل  کیفیت  با  به داروی  نمی توان 
با ایــن وجود،حداکثر 12 کارخانــه در ایران 

این  کــه  هســتند   GMP گواهــی دارای 
تعداد بایســتی ســریعا" رشــد کند

برنامه های وسیع وزارت بهداشت در حامیت از تولید و کیفیت

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم. )شوپنهاور(

مهندس مرادیان
مدیر فنی و مهندسی

در ضيافت بهاری سنديكا با حضور آقايان: دكتر ديناروند،دكتر نيک نژاد،دكتر آذرنوش،دكتر شيبانی،دكتر كبريايی زاده،دكتر منتصری و دكتر حبيبی چهار رئيس سازمان غذا و دارو و سه نسل از مديران كل اداره دارو گرد يک ميز جمع بودند.
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   تولید در بخش پنی سیلین آفاشیمی
توليــد محصــوالت خوراكي در شــركت داروســازي آفاشــيمي در دو بخــش كاماًل مجزاي پني ســيلين هــا و سفالوســپورين ها با رعايــت آخرين 

قوانيــن و اســتانداردهاي بين المللــي صــورت مي گيــرد. طبــق برنامــه توليد كه پيشــتر توســط واحد برنامه ريزي مشــخص شــده اســت، توزين 
مــواد اوليــه تحــت نظارت نماينــدگان كارآزمــوده واحدهــاي توليد، آزمايشــگاه و انبــار در اتــاق توزين مــواد اوليه بــا دقت باال صــورت مي گيرد

توليــد سوسپانســيون خوراكي در شــركت 
از  بهره گيــري  بــا  آفاشــيمي  داروســازي 
بســته بندي  و  پركنــي  مدرن تريــن خــط 
سوسپانسيون  ســاخت كمپاني Bosch آلمان 
با نهايت دقــت و كيفيت صــورت مي پذيرد

حرکت در مســیر کیفیت برتر و رعایت حقوق مصرف کننده از اهداف اصلي مدیریت و پرســنل بخش پني ســیلین ها مي باشد.

مــواد اوليــه پــس از توزين در انبــار توســط ترولي هاي مخصــوص انتقال مــواد، طبق مقــررات GMP بــه واحد توليــد و بخش پني ســيلين ها منتقل مي شــوند.

فرايندروكش قرص ها در بخش پني سيلين ها توسط دستگاه روكش
 قرص كمپاني Sejong كره جنوبي انجام مي شود.

در راستاي اطمينان از كميت 
وزني مواد اوليه، توزين مجدد 
آن هــا در حضور رييس بخش 
پني ســيلين ها در اتاق توزين 
مي گيــرد. ثانويــه صــورت 

خوراكي  محصــوالت  توليد 
شركت  پني ســيلين هاي  بخش  در 
بهره گيري  با  آفاشــيمي  داروسازي 
از ماشــين آالت مدرن دنيا در كنار 
تخصــص و دانــش باالي پرســنل 

مي گيرد. ديده صــورت  آموزش 

فراينــد پركني كپســول ها توســط 
دســتگاه كپســول پركني ســاخت 
كمپانــي Bosch آلمــان بــا نهايت 
دقــت و كيفيت صــورت مي پذيرد. 

در راســتاي حركــت در مســير كيفيــت برتر 
شــركت داروســازي آفاشــيمي بــراي فراينــد پرس 
قرص هاي كوآموكســي كالو اقدام به خريــد و راه اندازي 
دســتگاه پرس قرص از كمپانــي KILIAN آلمان نمود.

فرايند  بليستر و بسته بندي قرص ها و كپسول هاي توليد شده توسط يک دستگاه بليستر و كارتونينگ تمام اتوماتيک از كمپاني Bosch آلمان و يک دستگاه بليستر K.D تايوان انجام مي شود.

   تولید در بخش پنی سیلین آفاشیمی

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند. )دکتر علی شریعتی( آنکه می تواند، انجام می دهد، آنکه نمی تواند انتقاد می کند. )جرج برنارد شاو(

دکتر اشکان خرمی )مدیر تولید(
مجید عزیزی )رئیس بخش تزریقی(



67

w
w
w
.af

ac
he
m
i.c
om

w
w
w
.af

ac
he
m
i.c
om

ویژه نامه داخلی شرکت داروسازی   آفاشیمیویژه نامه داخلی شرکت داروسازی   آفاشیمی Afa Chemi's Newsletter Afa Chemi's Newsletter

اردیبهشت 
1393   

اردیبهشت 
1393   

 May2014May2014    

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. )آلبرت انیشتن(؟ )؟(بیشترین تأثیر افراد خوب زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند. )امرسون(

    سفپیم
ویــال تزریقــی ســفپیم که حــاوی ســفپیم هیدروکلرایــد مونو هیــدرات می باشــد یک 
آنتــی بیوتیــک تزریقی  از نســل چهارم سفالوســپورین ها می باشــد. که در ســه شــکل 
ویــال تزریقــی 500 میلــی گــرم، 1 گــرم و 2 گــرم در بــازار دارویــی عرضه مــی گردد.

مکانیسم اثر: 
 ايــن دارو اثــر باكتريســيدال خــود را از طريــق مهار ســنتز ديــواره ســلولی اعمــال می كند 
و معمــوآل بــر عليــه ميكروارگانيســم هــای گــرم مثبــت و گــرم منفــی فعــال مــی باشــد.    

فارماکوکینتیک:  
جذب: پس از تزريق عضالني به صورت كامل جذب مي  شود 

پخش: به صورت گسترده پخش مي  شود. پيوند پروتئيني آن حدود 20% مي  باشد
متابولیسم: به سرعت متابوليزه مي  شود.

دفع : حدود 85% به صورت داروي تغيير نيافته، كمتر از 1% به صورت متابوليت، 6/8% به صورت اكسيد و 2/5% به 
صورت اپيمر سفپيم در ادرار ترشح مي  شود.

هشدارها:
در صــورت بروز هر گونه حساســيت بــه دارو مصرف دارو را متوقف نماييد. درحساســيت  های 
شــديد  نياز به اقدامات ســريع پزشــكی مــی باشــد.دارو را در فواصل زمانــی منظم مصرف 
نماييــد و دوره درمان را كامــل نماييد.چنانچه عالئــم بيماری بهبود نيافت پزشــک را مطلع 
نماييد.در صورت بروز اســهال با پزشــک تمــاس حاصل نماييد و از مصرف خودســرانه داروی 
ضداســهال خودداری نماييد.اين دارو ممكن اســت ســبب بــروز اشــتباه در نتيجه آزمايش 
قنــد )بــه روش آزمايش ادرار( شــود لذا قبــل از تغييــر در دوز مصرفــی داروی ضد ديابت 
پزشــک خــود را مطلع نماييد.در بيماران دارای نارســايی سيســتم كليــوی دوز مصرفی بايد 

مطابــق بــا شــدت بيمــاری تنظيم گــردد.
موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو را پزشــک تعيين ميكند. ولی مقدار مصرف معمولی دارو به شــرح زير می باشــد:
پيچيــده:  شــكمی  داخــل  عفونت هــاي  درمــان  بزرگســاالن:در 
روز.  7-10 مــدت  بــه  ســاعت   12 هــر  وريــدی   داخــل  گــرم   2 ميــزان 

در درمــان ســپتی ســمی، عفونــت متوســط تــا شــديد پوســت و بافت هــای نــرم و عفونت 
شــديد دســتگاه ادراری: ميــزان 2 گــرم داخــل وريدي هر 12 ســاعت بــرای مــدت 10 روز . 

در درمان نوتروپنی تب : ميزان 2 گرم داخل وريدی هر 8 ساعت به مدت 7 روز يا تا برطرف شدن نوتروپني.
توجــه: در درمــان نوتروپنــی تــب دار، در بيمارانــی كه تــب آنها برطرف شــده امــا نوتروپنی 
بيش از 7 روز ادامه داشــته باشــد، نياز به ادامه درمــان با آنتی بيوتيک بايد مجددا ارزيابی شــود. 
در درمان پنومونی متوســط تا شــديد ميزان 2-1 گرم داخل وريدی هر 12 ساعت به مدت 10 روز.
گــرم  ميلــی   500 ميــزان  ادراری:  دســتگاه  متوســط  تــا  خفيــف  عفونــت  درمــان  در 
روز.  10 تــا   7 مــدت  بــه  ســاعت   12 هــر  عضالنــي  يــا  وريــدي  داخــل  گــرم   1 تــا 
کودکان:در درمان پنومونی متوســط تا شــديد، عفونت متوســط تا شــديد پوســت و بافت های 
نــرم، عفونت خفيف تا متوســط دســتگاه ادراری: در نــوزادان و كودكان 2 ماه تا 16 ســال )با وزن 
كمتــر از 40 كيلوگــرم( ميزان 50 ميلی گــرم به ازای هر كيلوگرم وزن بــدن داخل وريدی هر 12 

ســاعت به مدت 10 روز )بــراي عفونت مجاري ادراري به مــدت 7 تا 10 روز.
در درمان عفونت شديد دستگاه ادراری: در نوزادان و كودكان 2 ماه تا 16 سال )با وزن كمتر از 40 كيلوگرم( 
ميزان 50 ميلی گرم به ازای هر كيلوگرم وزن بدن تزريق عضالني يا داخل وريدی هر 12 ساعت به مدت 7 تا 10 روز.
در درمان نوتروپنی تب دار: در نوزادان و كودكان 2 ماه تا 16 سال )با وزن كمتر از 40 كيلوگرم( ميزان 50 
ميلی گرم به ازای هر كيلوگرم وزن بدن داخل وريدی هر 8 ساعت به مدت 7 روز يا تا برطرف شدن نوتروپني.
حداكثــر مقــدار مصرف در كــودكان نبايــد از مقدار توصيه شــده در بزرگســاالن تجــاوز نمايد.

عوارض جانبي:
هر دارو به موازات اثر درماني مطلوب ممكن است باعث بروز برخي از عوارض ناخواسته گردد. با توجه به اينكه 
تمام اين عوارض در يک فرد ديده نمي شود، در صورت بروز هر يک از عوارض زير با پزشک خود مشورت نماييد:
عــوارض خوني نظيــر ائوزينوفيلــي، نوتروپنی، ترومبوســيتوپني، لوكوپني، كم خونــي هموليتيک 
و آگرانولوســيتوز، واكنشــهاي حساســيتي نظير تب، خارش و بثورات جلدي، ترومبوفلبيت پس از 
تزريــق وريدی، درد در محل تزريق پــس از تزريق عضالنی، نفروتوكسيســيتی )در دوزهای باال در 
بيماران مســن با ســابقه نارســائی كليوی يا در مواردی كه همزمان با داروهای نفروتوكسيک مانند 
آمينوگليكوزيدها مصرف شــود(، افزايش فعاليت    آنزيم های كبدی، تشــنج و عالئم سميت مغزی 
)به ويژه در دوز های باال(، عوارض گوارشــی مانند تهوع، اســهال ، استفراغ و كوليت پسودوممبران.

تداخل دارویي:
 از مخلوط كردن ســفپيم با محلول آمپی ســيلين با غلظت بيشــتر از 40 ميلی گرم در ميلی ليتر، 
آمينوفيلين، جنتامايســين، مترونيدازول، نتيل مايســين، توبرامايســين يا ونكومايســين خودداری 
نمائيد. در صورت نياز به تجويز همزمان با ســفپيم، اين داروها بايد در دو نقطه جداگانه تزريق شوند
اســتفاده همزمان با آمينوگليكوزيدها، ممكن است ريسک ســميت كليوي و گوشي را افزايش دهد 
استفاده همزمان با ديورتيكهاي قوي مانند فوروزمايد ممكن است خطر سميت كليوي را افزايش دهد

مصرف در بارداری و شیردهی:                                                 
بارداری: اين دارو در گروه بندی FDA در گروه B قرار دارد. مصرف اين دارو در دوران بارداری بايد با نظرپزشک 

باشــد. متخصص 
شیردهی: سفپيم به ميزان كم در شير ترشح می شود بنابراين منافع دارو در برابر ضررهاي آن سنجيده 

می شود.
اشکال دارویي و بسته بندي سفپیم در آفا شیمی : 

-ويال تزريقی سفپيم 500 ميلی گرم: هر ويال حاوی 500 ميلی گرم سفپيم ) بصورت هيدروكلرايد منو هيدرات( می باشد و در جعبه 20 عددی 
همراه برگه راهنما بسته بندی می گردد.

-ويال تزريقی سفپيم 1گرم: هر ويال حاوی 1 گرم سفپيم ) بصورت هيدروكلرايد منو هيدرات( می باشد و در جعبه 20 عددی همراه برگه راهنما 
گردد می  بندی  بســته 

-ويال تزريقی سفپيم 2 گرم: هر ويال حاوی 2 گرم سفپيم ) بصورت هيدروكلرايد منو هيدرات( می باشد و در جعبه 20 عددی همراه برگه راهنما 
گردد می  بندی  بســته 

اين محصول دردوز های ذكر شده فوق در شركت داروسازی آفاشيمی توليد گرديده و به زودی به بازار دارويی كشور عرضه خواهد 
گرديد

مراســم جشــن پايان ســال شــركت با حضور مديريت عامل، مديران و كليه كاركنان روز 25اسفند سال 
1392 در ســالن اجتماعات شركت برگزار شد. جناب آقای نيک هوش مدير منابع انسانی، با اعالم خبرهای 
پرســنلی از جمله بيمه و قراردادها آغازكننده مراسم بودند پس از آن مديريت محترم عامل با ابراز رضايت 
از عملكرد خانواده آفاشــيمی در ســال گذشــته در همه ســطوح نكاتی را جهت بهبود بهره وری سازمان 
متذكر شــدند و با آرزوی سالمتی و پيشرفت روزافزون در ســال جديد به سخنان خود پايان دادند و پس 
از آن مراســم با هنرنمايی جمعی از هنرمندان آفاشــيمی كه در زمينه های هنری تبحری داشــتند ادامه 
يافت. طبق روال هر ســال نفرات برتر مسابقات فرهنگی، ورزشی و مســابقه منتشره در ماهنامه معرفی و 
جايزه ای اهدا شــد. در پايان با آرزوی ســالی خوش هدايايی از طرف مديريت شركت تقديم همكاران شد.

CEFEPIME

آشنایی                                  

جشن پایان سال در»آفاشیمی«

با خانم اعظم نجفی، رئیس دفتر مدیر عامل شرکت، گپی 
دوستانه داشتیم که در ذیل می آید:

آغاز می كنم باستايش خدا
مترجمی زبان انگليسی را در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
مركز خواندم و به دنبال آن حدود 5 ســال در موسسه 
زبان انگليسی آينده ســازان به تدريس مشغول بودم و 
بعد از آن عليرغم اعتقاد به اينكه معلمی شغل انبيا است 
ولی نان و آبی در آن ديده نشد، و اينگونه بود كه به كار 
در شــركت پخش رازی مشغول شدم. در شركت پخش 
رازی كار خود را بعنوان رئيس دفتر در منطقه دو شروع 
كردم كه تامين داروی نيمی از شــهرهای كشورمان را 
پوشــش می داد. پس از يكسال به  دفتر مديريت عامل 
منتقــل و تا اكنون افتخار همكاری با جناب آقای دكتر 
منتصری را دارم يعنی حدود 17سال. 5 سال با ايشان در 
شركت پخش رازی بودم، 10 سال در شركت داروسازی 
جابرابن حيان و از ســال 91 ميهمان شركت داروسازی 

هســتم. آفاشــيمی 
حساسیت جایگاه شما در شرکت چه گونه است؟

كار دفاتــر مديرعامل هميشــه و در همه جا پر حجم، 
پر استرس و ريسكی اســت. چون ورودی همه كارها و 
خروجی همه كارها از همين دفاتر آغاز می شود. ميزان 
حجم كار را مديران عامل تعيين می كنند و من از آنجا 
كه افتخار كار با يكــی از مجرب ترين، پركارترين و به 
روز ترين مديران دارويی كشور را دارم احساس پويايی 
دركار و رشــد هميشه همراهم اســت و يكی از داليل 
خســته نشــدن از كار دفتری نيز همين است در كنار 
كارهای روتين هر دفتر از جمله بررســی و پاسخگويی 
بــه ايميلها، رســيدگی به نامــه ها و انجــام مكاتبات 
داخلــی و خارجی ، برنامه ريزی جلســات و مالقاتها و 
پاســخگويی بــه تلفنهای داخلی و خارجــی مربوط به 
امور شــركت، رتــق و فتق امور داخلــی دفتر كه همه 
به آن واقفند، جســتجو در اينترنــت برای يافتن مقاله، 
تصوير، مطلب، مرجــع و... جهت كارهای علمی جناب 
آقای دكتر منتصری يكی از دلمشــغولی هايی است كه 
هميشــه خســتگی را از من دور كرده و به من انرژی 

مضاعــف مــی دهد. 
یک خاطره:

خاطــرات زيادنــد ولــی لحظــه ای را كــه دوســت 
ميكروبيولوژيســتم بدليل انتخاب آنتی بيوتيک مناسب 
و نجات جان يک انســان و بسياری از نوآوری های ديگر 
موفق به كســب عنوان كارگر نمونه ســال شده بود را 
در كنــار پدر و مادرش هنــگام دريافت جايزه فراموش 

 . نمی كنم

تجربه ای که مایلید در اختیارمان بگذارید؟
از كار بگذريم اگر فكــر كنيم دنيا عالوه بر اينكه جای 
زندگی اســت جايی برای آمادگی هم هست آنوقت از 
ناماليمــات راحتتر عبور خواهيم كرد. در جايی كه آدم 
بايد آماده بشــود، حركت وجود خواهد داشت و پويش 
و سر زندگی ما را وادار به حركت به سمت جلو خواهد 
كرد.همــه تغييرات در دنيا با درد و رنج همراهند حتی 
در خوشــحال كننده ترين حالت هم همينطور اســت 
چون ما بايد يک ســری عــادات را كنار بگذاريم كه به 
آنها خو گرفته ايم. حال اگر اين تغييرات خوب و مفيد 
و ارزشــمند باشند احتماال رنِج قبل از پوست انداختن، 
بعدها بعنوان يک خاطره شيرين به يادمان خواهد آمد. 
مثــل تولد يک نــوزاد، مثل تغييــرات روحی و دينی، 
مثل از دســت دادن يک عزيز كــه در اين مورد آخر، 
خاطرات شــيرين هستند، اما با غمی عميق به ياد آدم 

 . يند می آ
در زندگی اجتماعی یاد گرفتم:

- از اطرافيانــم انتظــار زيــادی نداشــته باشــم تــا 
اگــر بــرآورده نشــد باعــث ناراحتی نشــود و به دل 

. م نگيــر
- انســانها در بدبينانه ترين حالت هميشه نقاط مثبت 
و زيبايی دارند مثل ظاهری خوب و يا باطنی سرشــار 
از زيبايی، بنابراين اگر انديشــه مثبت داشــته باشيم 
بــه آن خصوصيــت فكر می كنيــم و زندگــی خيلی 
آســان خواهد شــد و مجالی بــرای رنجيــدن وجود 

. شــت ا د هد ا نخو
 و طی زندگی دريافتم، اگر در پی آرامشيد تنها راهش 
نزديک شدن به خدای مهربان است كه آغوشی سرشار 
از  مهربانی و نور و اميد دارد با دنيايی از سواالت پاسخ 
داده شده. هرچه بيشتر بپرسيد بيشتر جواب می گيريد.

سخن آخر اينكه در هر لحظه از زندگی از همان لحظه 
اســتفاده كنيد و شاد باشــيد و لذتی وافر ببريد شايد 
فرصت لذت شما تنها همان لحظه باشد. شاد باشيد و به 

بزنيد. لبخند  زندگی 
   

به مناسبت سالروز میاد حضرت زهرا )س(، مراسم بزرگداشت روز زن و مقام مادر با حضور مدیریت 
محترم عامل، مدیران و بانوان همکار در سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید. 

در اين مراســم جناب آقــای دكتر منتصری ضمن تبريک و تهنيت ايــن روز بزرگ از تالش خانم های 
همكار كه با حفظ صيانت خانواده و نيز خدمت به جامعه در عرصه توليد، هم زمان در دو جايگاه اساسی 
نقشــی شايســته ايفا می نمايند تجليل نمــوده و با توصيه به يكپارچگی و حفــظ صميميت در محيط 
شــركت آفاشيمی، بانوان را به پويايی و خالقيت بيشتر تشــويق نمودند. در خاتمه ايشان بار ديگر اين 

روز بــزرگ را تبريک گفته و ابيــات زير را به تمامی مادران و بانوان تقديم نمودند.  
            ای بی نشانه ای كه خدا را نشانه ای    هر سو نشان توست ولی بی نشانه ای                     
          زهرای پاک ای غم زيبای دلنشين        تو خواندنی ترين غزل عاشقانه ای        

گرامی داشت مقام زنگفت وشنودی با همکاران

تهیه کننده: مهندس مژگان شفیع آبادی

 چرا نباید بدون مجوز به مواد بسته بندي دارویي دست زد یا آن ها را جابجا کرد؟

سوال مسابقه شماره 9

         با همکاران
        

پاسخ مسابقه شماره 8

رفــت و آمــد از محل هــاي مواد، خطــر انتقــال آلودگي ، بــه ويژه بــه محيط هاي نيمــه تميز
 ) بينابينــي( و تميز را افزايش مي دهد. بنابرايــن از رفت و آمد در اين محل ها جدا بايد پرهيز نمود

برندگان: نعمت بهادري، امیرحسین قانع، ابوالفضل بهرامي

           ورود ایشان را به شرکت تبریک گفته و برایشان آرزوی کامیابی داریم.

همکاران عزیز، آقایان: علی باقربکی، رامین نیکروش احمد ســرائی، محمدصادق شاهسون و خانم 
سمیه بهمنی اندرود؛ آغاز زندگی مشترک را به شما و خانواده محترم تبریک میگوییم.

همکار گرامی، آقای وحید آقامحمدی، فوت مادر عزیزتان را به شــما و خانواده محترم تسلیت گفته 
و برای ایشان طلب مغفرت می نماییم.

     تبریک

   تبریک

 تسلیت

          جدید

اعظم نجفی

پویان سحری حسن کیاده

           وحید موثق.

 یوسف احمد احمدآبادی

          مجید طاهری

حسین موسیوند

اعظم نجفی

همکارگرامی،آقای داود بدری آقکند؛ قدم نورسیده ی عزیزتان،
»سجاد بدری آقکند« را به شما تبریک میگوییم.

محمد جبارپور
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  دکتر علي منتصري:
بيست سال پيش سكان اداره شــركت پخش رازی به اينجانب سپرده شد. 
قبل از آن دودهه در مكتب اســاتيد داخلی و خارجی درس های مديريت و 
بازاريابی را تلمذ نموده و با تدريس و اجرا شيفته كارايی مديريت كالسيک 
بودم. بســتر شــركت پخش رازی عرصه ای بود كه می توانستم تجربيات و 
آموخته هايم را ســرلوحه كار خود قرار داده و به حاصل آن اميدوار باشــم.
انديشــه های مديريــت در قالــب فرهنــگ ســازمانی، كارآمــدی منابع 
انســانی، رشــد و بالندگی مديــران، تربيــت و آموزش هدفمند توســعه 
منابــع انســانی، ايجــاد انگيزش بــرای مديران، چســبندگی ســازمانی، 
رضايــت از شــغل و در نهايــت آمــوزش بازاريابــی و تكنيک های فروش 
در جهت رقابت ســالم در بازار دارويی را در دســتور كار قرار دادم.شــكی 

نداشــتم كه منابع انســانی با ارزش ترين ســرمايه شركت است.
 لــذا انتخاب درســت، تربيت و آموزش پيوســته و به كار بســتن الگوهای 
صحيــح مديريــت می توانســت نتايــج مطلوبی به همراه داشــته باشــد. 
آن روزهــا بــازار كار برای داروســازان جوان ســاخته و پرداختــه نبود لذا 
بــا درنظــر گرفتن اينكه داروســازان با IQ بــاال از جملــه باهوش ترين و 

مناسب ترين افراد درس خوانده برای شبكه توزيع كشور هستند. 
با وســواس تعداد ســی وپنج نفر از آن ها را انتخاب و در شــرايط فرهنگی 
خوب تحــت آموزش های مداوم قرار داده و در عمل اختيار داده شــده كه 
تئوری هــای مديريت را تدريجاً در بــازاركار تجربه نمايند. اين جوانان غالباً 
به عنــوان مدير كاال شــروع كرده و در يک مدت معيــن به مديريت فروش 
منطقــه منتقل شــده و از آنجا بــه مديريت حوزه های  فــروش و پس از 

نسل جدید داروسازان موفق در عرصه تولید و توزیع كارآفرینی در»آفاشيمی« 
از منظر یک روزنامه نگار

در تمامی دنیا روزنامه نگاران چشم بینا و زبان گویا جامعه محسوب 
می شــوند.یکی از روزنامه نگاران اقتصادی که تجربه ســال ها کار 
رسانه ایی در حوزه صنایع دارویی نیز دارد، طی یادداشتی خطاب به 
آقای دکتر منتصری مدیرعامل شرکت آفاشیمی، از روند کارآفرینی 

اســت: کرده  یاد  این چنین  شــرکت  در 
جناب آقای دكتر منتصری، مديرعامل محترم شركت آفاشيمی- 
توجــه و پای بندی به اصــول مهمی نظيــر: كيفيت)به معنای 
جامع آن(، تعالی ســازمانی، بهره وری و امثــال آن در مديريت 

بنگاه داری اقتصادی)خاصه توليدی(، الجرم اســت.
مع الوصف و در پاره ی اوقات مع االسف، عدم درک مناسب 
از اين مفاهيم و نبود رويكردهای متناسب و بهينه در قبال 
اين ارزش های سازمانی از سوی برخی مديران، اين مفاهيم 

بنيادی را )اگر نگوئيم بی اثر(، كم اثر نموده است.
بــه عنوان نمونه گرچه بهــر ه وری در معنا همواره ازدياد 
ستانده در قبال داده اســت، اّما نمی توان و نبايست اين 

ارزش را فقط از مسير كاهش داده ها طی نمود.
در شــرايطی كــه جوانــان برومند كشــور عزيزمان به 
عنــوان بزرگ ترين ســرمايه های ملی برای جســتجونه 
آينــده، كه يافتن راهی برای گــذاران امروز خود، رفتن 
به ديار بيگانگان را مســيری برای داشتن شغل می دانند، 
متاســفانه به نام بهروری و غافل از ارزش های مديريتی 
ديگر)چــون مســووليت اجتماعی(، شــاهديم كه اكثر 
بنگاه هــای اقتصادی به جای افزايش »ســتانده« روی به 
مســير هموارتری كه همانا كاهــش »داده«ها از جمله 
نيروی انســانی اســت آورده  و از اين موضوع با عناوينی 
چون »تعديل نيروی انســانی و افزايش ميزان كارآيی« 

در گزارشــات خود با مباهات يــاد می كنند.
غافل از اين كه »تعالی ســازمانی« بــه عنوان قله اهداف 
ســازمان های اقتصــادی، چيــزی جز كســب رضايت 
متــوازن همــه ذی نفعان)شــامل: مشــتريان، جامعه و 
حاكميت،كاركنــان، پيمانــكاران و شــركاء و در نهايت 
ســهامداران( نبوده و ارزش های ديگری چون »كيفيت« 

و»بهره وری« ابزاری برای نيل به تعالی اســت.
آری می توان با بيكار نمــودن كاركنان، بهره وری نيروی 
كار را بــاال برد و موجبات رضايت ســهام داران را فراهم 
نمود، اّما مســووليت های اجتماعی، اخالق كســب وكار، 
رضايــت جامعه و باالتر از همه رضايت پروردگار قطعاً در 
اين است كه با تدبير و تّدبر آن قدر توليد كار و به تبع آن 
توليد ســود نمود كه سازمان به جای رد همكاران مجّرب 

خود ، نيازمند جذب نيروهای تازه نفس باشد.
بــاره خبرنامــه آن شــركت و خوانــدن  تــورق هــر 
خيرمقــدم گويــی بــه چنديــن نفر)عمدتاً جــوان و 
تحصيل كــرده(، مبيــن اتخاذ مســير ثوابی اســت كه 

مديران محترم آن مجموعــه اتخاذ نموده اند.

وظيفه خود دانستم از اين روش نكو قدردانی نمايم.
                           

آن مديــر منطقــه و معاونــت بازرگانی و فروش می شــدند. 
دوره های آموزشــی فشرده و ســمينارهای متعدد در ســال، مطالعه و 
ســخنرانی، از آن ها مردان كارآزموده ای ســاخت كــه اينک بعد از گذر 
زمان افتخار می كنيم كه 30 درصد مديران عامل شــبكه توزيع كشــور 
از اين عزيزان تشــكيل شــده اســت كه از جمله آقای دكتر محالتی، 
مدير عامل شــركت آدورا طب، آقای دكتر مــرادی، مدير عامل پخش 
البرز، آقای دكتر بصری، مدير عامل شــركت تعاونی داروســازان، آقای 
دكتــر نجارنيا، مدير عامل شــركت پخش التيام، آقــای دكتر فروهری، 
مديــر عامل شــركت پخش ممتاز، آقای آســوده، مدير عامل شــركت 
پخش نخبگان، آقای دكتر ســميعی، مدير عامل پخش اليت دارو، آقای 
دكتر هاشم زاده، شركت پخش بهســتان دارو، آقای دكتر شباک، مدير 
عامــل پخش نينا و شــركت های توليدی، آقای دكتــر افتخاری، مدير 
عامل شــركت توليدارو، آقای دكتر امجدی، مدير عامل شــركت پارس 
دارو، آقــای دكتر فرهت، مدير عامل البــرز دارو، دكتر اميرعضدی مدير 
عامل شــركت تهران نيل دكتر نكوئی نيا، مدير عامل فوريت های دارويی 
پخــش رازی و تعداد زيــادی از معاونت های بازرگانی و فروش شــبكه 

توزيع و مديران ارشــد پخش های اســتانی مشغول به كارند.
 اطمينان دارم كه در آينده تعداد اين بزرگان افزايش خواهد يافت زيرا اين 
مديران دربستر درستی تربيت و آموزش ديده اند و با فرهنگ واالی سازمانی 
بار آمده اند كه می توان از اين مزيت رقابتی در هرجايی بهره مند شد. افتخار 

می كنم كه حاصل عمرم انسان های چنين فرهيخته ای هستند. 
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