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 ویژه نامه داخلي
 شركت داروسازي

جشن روز داروساز در داروسازي آفا شيمي 

اين جشــن در شامگاه روز چهارشنبه  5 شــهريور ماه سال  93 در محوطه داروسازي آفا شيمي با 
حضور مديران و جمعي از پرسنل آفا شيمي برگزار گرديد، و همچنين اين مراسم ميزبان جناب آقاي 
دكتر مهرآميزي) مدير عامل داروسازي تهران شيمي ( بود. بخش اول مراسم پس از تالوت قرآن و 
ســرود جمهوری اسالمی ايران با سخنراني جناب آقاي دكتر علي منتصري ) مدير عامل داروسازي 
آفا شــيمي ( آغاز گرديد  و ايشــان ضمن عرض خير مقدم و تبريک روز داروســاز طي سخنراني 
در مورد بزرگداشــت روز پزشک و داروساز صحبت كردند. و پس از آن گروه موسيقی به اجرای 

برنامه پرداختند .
بخش دوم مراسم با پذيرايي و صرف شام از ميمانان برگزار گرديد . و در پايان مراسم با اهدای لوح 

تقدير و هدايا از داروسازان شركت تقدير و تشكر به عمل آمد.

دكترمصطفي كريمــي، فارغ التحصيل دانشــكده داروســازي تهران بــوده و در دوران 
دانشــجويي : مسئول انجمن اســامي دانشجويان دانشكده داروســازي تهران و دبير 
انجمن اســامي و دبير ســومين ســمينار سراســري دانشجويان داروســازي كشور 
دوران پس از فارغ التحصيلي: عضو ســتاد بازرســين ويژه معاونت غذا و دارو،كارشناس 
مســئول فنــي و نظــارت، معاون اداره فنــي و نظــارت، رئيس اداره فنــي و نظارت، 
رئيــس اداره فرآورده هــاي بيولوژيك، رئيــس اداره مواد اوليه دارويــي، رئيس اداره 
برنامــه ريزي، معاونت برنامــه ريزي، معاونــت اجرايي اداره كل، معاونــت فني اداره 
كل ، قائــم مقــام مدير كل، مدير كل نظــارت و ارزيابــي دارو و مواد مخــدر بوده اند.

در دوران مديريت :تدوين دستور العمل ها و SOP هاي مورد نياز اداره، طراح QAبراي 
اولين بار در صنعت داروسازي كشور در سال 83 ) بعد از طي دوره QA در فرانسه(، ارائه 

سخنراني Validation براي اولين بار در صنعت دارو سازي كشور در سمينار برگزار شده 
توسط شركت توفيق دارو با همكاري شركت فارما ، ارائه سخنراني و برگزاري سمينار هاي 
متعدد براي صنايع داروســازي، شركت هاي دارويي، معاونت هاي دارويي و دانشگاهها، 
طرح و نهايي كردن اخذ پرونده هاي دارويي به فرمت CTD، تدوين كتاب دايره المعارف 
كاربري اصول GMP در صنعت داروسازي كه دوبار در تيراژ 5000جلد چاپ شده است، 
شــركت در سمينارهاي بين المللي مرتبط به امور دارويي و در حال حاضر نيز عاوه بر 
معاونت فني اداره كل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر، عضو هيئت مديره انجمن دارو 
ســازان تهران و عضو هيئت مديره انجمن داروســازان عضويت در هيئت مديره انجمن 
داروسازان تهران و عضويت در هيئت مديره انجمن داروسازان ايران را عهده دار بوده اند.
  در صفحه 3 شرح اين گفتگو را مي خوانيد....

 مشروح در صفحه2

 مشروح در صفحه2

 مشروح در صفحه2

 مشروح در صفحه2

دكترمصطفيكريميدرگفتگوبا»آفاشيمي«:

رمز موفقيت را رعايت و ارتقای
 استاندارها دانست.

بخاطر داشته باشيد هک حواس خود را هب ره هچ متوهج کنيم همان را هب دست مي آوريم .) آنتوني رابينز(

هفته دولت برتمامی 
دولت مردان عرصه سالمت

 مبارک باد

  آرزو فوالدي نژاد
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  بازديد شركت پخش رازي 

حضور داروسازي آفاشيمي 
در اولين نمايشگاه ايران فارما  در آينده اي نزديك

جنــاب آقــاي دكتر بهرامــي) مديريت محترم عامل شــركت  پخــش رازي ( و 
معاونينشــان در مورخه بيســت و هفتم مرداد ماه سال جاري در شركت داروسازي 
آفاشــيمي حضور يافتند . شركت پخش رازی بعنوان يكي از توزيع كنندگان بزرگ 

در صنعت دارو مشغول به فعاليت مي باشد.
ســايت توليد ويالهاي تزريقي شركت داروســازي آفاشيمي كه در سال 1392 بر 

طبق آخرين استانداردهاي توليد دارو  و رعايت كامل اصول GMP به بهره برداري 
رسيده، پذيراي اين عزيزان بود.

اميد اســت با يــاري حق بتوانيم در تكميل زنجيره ارزش ســازمان گام موثري را 
برداريم تا قدردان اعتماد شــما مصرف كنندگان هميشه همراهمان باشيم.

داروســازی جهان  ،مهــد  باســتان  ايران 
اســت،فرآوری دارو از گياهــان دارويــی و 
اســتفاده از داروها در درمــان بيماری ها در 

اين كشور سابقه ای 3 هزار ساله دارد.
ايــران، ســرزمين تدوين و وضــع اولين 
مقررات دارويی در جهان است ، اولين قوانين 
در تجويز ،ســاخت و عرضه دارو،برای اولين 
بار 200 ســال قبل از مياد مسيح در ايران 

آغاز شد.
ايران،طايــه دار علم وصنعت داروســازی 
خاورميانه در عصر نوين اســت،اولين كاس 
درس داروســازی نوين منطقه در دارالفنون 
برپا شــد ،اولين دانشــكده داروســازی در 
دانشگاه تهران داير شــد و چرخ های اولين 
كارخانــه داروســازی منطقــه ،در ايران به 
گردش درآمد.امروز ،ايران ما با بيش از 100 
كارخانه داروسازی ،صدها كارخانه توليد مواد 
اوليه ،موثــره و ملزومات دارويی و شــركت 
های توزيع ، صــادرات و واردات دارو ،ده ها 
دانشكده داروسازی بزرگ ،هزاران داروخانه و 

ده ها هزار متخصص داروسازی و... هم چنان 
پيشــرو صنعت ، خدمات و دانش داروسازی 
بيــو تكنولوژی  وهمچنين توليــد داروهای 
وجديــد در تمامــی منطقه آســيای ميانه 

،خاورميانه و شمال آفريقا می باشد.
سنديكای صاحبان صنايع داروهای انسانی 
ايــران با همــكاری چند تشــكل صنعتی- 
خدماتــی مرتبط بــا دارو و ســازمان غذا و 
دارو مفتخر اســت تــا در اولين نمايشــگاه 
"ايــران فارما" ،تجلی گــر از ديرباز تا امروز 
اين توانمندی هــا در عرصه "دارو ،صنايع و 
در  مذكور  وابسته"باشد.نمايشــگاه  خدمات 
مورخه 24 لغايت 27 شهريور ماه سال جاري 
در محل دائمي نمايشــگاه هاي بين المللي 
تهران برگزار خواهد شــد. شركت داروسازي 
آفاشــيمي بعنوان الگوئي بي بديل  ازخانواده 
بزرگ داروئي كشور در اين نمايشگاه منتظر 

حضور سبز شما عزيزان خواهد بود.

شركت داروســازي آفا شــيمي در مرداد ماه 93 اقدام به تجهيز نمودن 
انبارهاي مواد اوليه، محصول، قطعات يدكي)انبار فني و مهندســي(، طبق 

اصول استاندارد GSP نمود.
با توجه به اينكه شرايط دمايي ويژه اي براي نگهداري محصوالت تزريقي 
 ،)25C و محصوالت گروه كوآموكسي كاو خوراكي وجود دارد )زير دماي
به منظور حداكثر نمودن كيفيت محصوالت، انبار محصول شــركت مجهز 
به سيستم سرمايش مناسب گرديد.و نيز به منظور پاكيزگي هر چه بيشتر 
و جلوگيري از هرگونه خطر آلودگي، ســطح كف انبار مواد اوليه اپوكســي 
گرديد.همچنين انبار قطعات يدكي فني و مهندسي نيز تغيير مكان داده و 
در انبار جديد كليه شــرايط مورد نياز جهت انبارش قطعات يدكي با توجه 

به اصول GSP رعايت گرديده است.

شــركت داروسازي آفا شــيمي در تاريخ 93/5/19 پذيراي تعدادي از مديران 
شركت پارس آمپول بود.

 با توجه به توليد ويال هاي تزريقي از ســال گذشــته در داروسازي آفاشيمي، 
شــركت پارس آمپول تا كنون تامين كننده ويال هاي مورد اســتفاده در توليد 

ويال هاي تزريقي اين شركت بوده است.
در بازديــد مذكور كــه با همراهي دكتــر عبدا... پور مديــر تضمين كيفيت 
آفاشيمي انجام پذيرفت، مديران شركت پارس آمپول از نزديك ضمن بازديد از 
خطوط توليد ويال هاي تزريقي با نقايصي كه تاكنون در ويال هاي توليد شــده 
در شــركت پارس آمپول مشاهده شــده و باعث ايجاد خلل در توليد ويال هاي 

تزريقي مي گردد، آشنا شدند تا ضمن بررسي اين مشكات تمهيدات الزم جهت 
جلوگيري از تكرار نقايص مشاهده شده و بهبود كيفيت ويال ها انديشيده شود.

در خاتمه بازديد، پرشــنامه كيفيت و زيســت محيطي ويال از سوي شركت 
پــارس آمپول در اختيار واحدهايي كه در روند خريد، بررســي و اســتفاده از 

ويال هاي توليد شده در شركت پارس آمپول نقش دارند، قرار داده شد.
پرسشنامه مذكور پس از تكميل از سوي واحدها ي ذي ربط به منظور اطاع 
مديران شركت پارس آمپول از ميزان رضايت مندي واحدهاي مختلف آفاشيمي 

از خدمات شركت پارس آمپول به آن شركت ارسال گرديد.
 

  افسانه پاسباني

  افسانه پاسباني 

 الهه پاغنده

 مهدي نعیمي

شت. )موريس مترلينگ( اگر رد اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني ندا

يك گام ديگر
 در جهت رعايت كامل اصول

GSP در انبارهاي داروسازي آفا شيمي

بازديد پارس آمپول از بخش تزريقي
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گفتگو با آقاي دكتر مصطفي كريمي
• باتوجهبهسرعتووسعتتحوالتاخير
را داروسازي ،صنعت امروزي صنايع در
درميانسايرصنايعچگونهميبينيد؟

 صنعت داروســازي به عنــوان تركيبي از علم 
و هنــر و تكنولوژي يك صنعت اســتراتژيك 
محسوب شــده و بدليل اينكه كاالي توليدي 
آن هم يك كاالي اســتراتژيك مي باشــد از 
جايگاه خاصي در بيــن صنايع ديگر برخوردار 
اســت ايــن صنعت، يــك صنعت پيشــروزه، 
ترقي مي باشــد و در بين صنايع ديگر بدليل 
محصولش رتبه خوبي را داردمضاعف به اينكه 
در سال هاي اخير در بعد فناوريهاي جديد نيز 
توســعه قابل قبولي عليرغم مشكات، تحريم 
ها داشته اســت. جايگاه آن جايگاه منحصر به 

فردي است.
•يکــیازموضوعاتمهموالبتههمواره
موردبحث،مسالهكيفيتداروهایساخت
داخلاســت،نظرشــمابهعنوانعالی
استانداردسازی مقاممســئولدر ترين
ساخت داروهای كيفيت دارو،درخصوص

داخلچيست؟
مقوله كيفيــت يك مقوله علمي اســت و هر 
وقت صحبت از كيفيت مي شــود بايســتي بر 
مبناي مســتندات علمي و شــواهد ثابت شده 
صحبت شود، براي توليد اقام مختلف دارويي 
استاندارد هايي الزم است كه منجر به مراحل 
تكوينــي كيفيت در محصول نهايي مي شــود 
اين اســتانداردها عبارتند از : اســتانداردهاي 
API،اســتانداردهاي GMP ،و استانداردهاي 
QA، يك فــرآورده دارويي در ايــران حدوداً 
بعد از طي 20 سهم كنترلي وارد بازار دارويي 
مي شــود و اگــر در يك مرحله با اســتاندارد 
هاي فارماكوپه اي و اباغي وزارت بهداشــت 
و درمان تطابق نداشــته باشد حذف و از ورود 
بــه بازار آن جلوگيري بــه عمل مي آيد.عاوه 
بر ايــن در تاثيــر پذيــري دارو فاكتور هاي 
ديگري من جمله تشــخيص درســت بيماري 
تجويز درســت دارو، مصرف صحيح و منطقي 
دارو، نگهداري دارو در شــرايط مطلوب توسط 
مصرف كننده تاثير گذارند كه اگر اين فاكتور 
ها رعايت نگردند كيفيــت دارو به تنهايي اثر 

بخــش نخواهد بــود. مخلــص كام، كيفيت 
داروهــاي ايراني قابل دفاع بوده و كنترل هاي 

الزم بر روي آنها انجام مي گيرد.
•بهنظرشــماچههمکاريهاييموجب
هرچهبيشــتر همافزايــيوموفقيت 

صنايعداروسازيميگردد؟
1- يكســان ســازي سياســت هــاي دارويي 

هلدينگ دارويي كشور
2- توليد با هدف صادرات توسط شركت هاي 

داروسازي
3- اباغ شفاف و روشن سياست هاي دارويي 

توسط مراجع ذيربط
•باتوجهبهرقابتشديدشركتهايتوليد
كنندهدربازار،شــاهكليــدموفقيترا
همراهبارعايتاصولحرفهايواخالقي

چهميدانيد؟
مشــك آنســت كه خود ببويد نه آنكه عطار 

بگويد
اگــر اســتاندارها رعايــت و ارتقا يابــد باعث 
ماندگاري ذهن خــوش در فرد مصرف كننده 
خواهد بود و ايــن رمز موفقيت در بازار رقابت 

است ، خود محصول حرف مي زند.
امروزهاعمالمقررات،استانداردخاص •
خودراداردآياســازمانتحتمديريت
بهنــگاهفرايندداردو اعتقاد جنابعالی
عملکردخودراتحــتنظارتوارزيابی
يکسازمانبينالمللیقراردادهاست؟

 مــا بر اســاس فرآينــد محــوري، اصاحات 
الزم را در دســتور كار خود قــرار داديم و به 
همين منظور تاش هاي زيادي براي يكســان 
ســازي مقررات و  دســتور العمل ها با دستور 
العمــل هاي  بين المللي انجام داده و در حال 
انجام هســتيم و توانســته ايم موفقيت هايي 
را هم به دســت آوريم مــن جمله اخذ گواهي 
كنترل  زمينه  در   prequalification WHO
واكســن ها- ارايه پرونده هاي داروييبه فرمت 
CTD توسط شركت هاي دارويي به اداره كل 
  PIC/S دارو در شــرف اتمام مراحل الحاقي به
كه در اين زمينه تمامي دســتور العمل ها به 
فرمت PIC/S تهيه و اباغ شده و فقط بازرسي 
كارشناسان PIC/S از اداره كل نظارت بر امور 

دارو و موادمخدر هستيم. 
•سياســتهــاياتخاذشــدهوزارت
و ويژهسازمانغذا به درمان و بهداشت
دارودريکسالاخيرراچگونهارزيابي

ميكنيد؟
 در يكســال اخيــر بــا توجه بــه برنامه هاي 
خوبــي نظير پرداخت هزينــه دارويي بيماران 
صعــب العاج، اجــراي طرح تحول ســامت 
، تثبيــت قيمت هــاي داروهــاي وارداتي در 
راســتاي صيانت از حقوق بيماران انجام شده 
اســت.منتهي مشكل در حوزه دارو و غذا عدم 
پرداختن به مشــكات داخلي سازمان و پايدار 
نبودن سياســت هاي اتخاذي در تمامي ادوار 
گذشــته و حال، سيســتم نظارتي را با چالش 
هاي جدي روبرو كرده اســت كه اميد است با 

اتخاذ تدابير الزم مرتفع گردد.
•توانحضورداروهايتوليدداخلرادر
بازارهايجهانيبهويــژهاروپاوامريکا

چگونهارزيابيمينماييد؟
 اگر توليــد كننده هاي ايرانــي دو تا فاكتور 
documentation و ارتقاي  اســتاندارد هاي 
GMP خــود را انجام دهندو فــرآورده هاي 
دارويــي خود را به ثبت برســانند توان حضور 
داروهــاي توليــد داخل با توجه به پتانســيل 
هاي خــوب و پايين بودن هزينه هاي كلي در 
مقايسه با بقيه كشورها، بسيار باال خواهد بود.
•شمانشريهآفاشيميراچگونهميبينيد
وپرداختنبهچــهمحتواييدرماهنامه
در موفقيت رادرمســير ما آفاشيمي،
شناساندنكيفيتبرترمددميرساند؟

 اين نشريه مي تواند به عنوان راهنما، هدايت 
گــر و تعيين كننــده جايگاه داروســاز حرفه 
داروسازي باشد با چاپ مطالب فني تر و حرفه 
اي تر و ارايه شواهد   ، راه ترقي را طي نموده 
و به عنوان يك رســانه حرفي مطرح گردد به 
نظر من ايجاد صفحه پرســش و پاسخ مسائل 
مبتا به و صفحه ديگري براي بيان استاندارد 
هاي دارويي، مي تواند در شناســاندن كيفيت 

برتر مددرسان باشــد 
                                                                                                                                        

کار خويش است فردا همان خواهد شد هک امروز مي انديشيده است .) موريس مترلينگ( آدمي ساخته ي اف

  دکتر عبداهلل پور- مهندس مرادیان
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رمز کليه پيروزي اه ، اراده است. )روربتسون(

توليد در بخش سفالوسپورين 

توليدمحصوالت خوراكی درشركت داروسازي آفاشيمی در دو بخش كامًا مجزاي پنی سيلين ها و سفالوسپورين ها با رعايت آخرين قوانين 
واســتانداردهاي بين المللی صورت می گيرد. بخش سفالوسورين ها داراي سه اتاق مجزاي ساخت بوده كه عمليات ساخت قرص، كپسول 

و سوسپانسيون در اين اتاق هاي ساخت با بهره گيري از پرسنل مجرب و آموزش ديده صورت مي گيرد.

عمليــات كپســول پركنــي توســط يكــي از پيشــرفته ترين 

دســتگاه هاي موجود در صنايع داروســازي صــورت مي گيرد. 

در راســتاي احتــرام بــه حقــوق مشــتري و رعايــت باالتريــن 

كيفيــت عمليــات پــرس قرص هاي سفيكســيم توســط دســتگاه 

مجهــز و پيشــرفته پــرس KILIAN آلمــان انجــام مــي پذيرد.

فرآينــد روكــش قــرص هــاي سفيكســيم در اين شــركت توســط دســتگاه تمام 
اتوماتيــك روكش قرص ســاخت كمپانــي SEJONG كره جنوبي انجام مي شــود.
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تصميم گيري شما رتشيب مي شود .) آنتوني رابينز(
تصميم بگيريد ،قدرت 

ره هچ رتشيب 

بافاصله  نهايي  محصول 
بعــد از تاييــد نهايــي 
كنترل  آزمايشگاه  واحد 
كيفيــت تحويــل واحد 

انبار مي شود.

حفظ تميزي و پاكيزگي 
محيــط توليد با تاش و 
كوشش پرسنل خدماتي 

انجام مي شود.

تاش و كوشــش پرسنل و 
مديريت بخش سفالوسپورين 
رعايت باالترين استاندارهاي 
جهاني در توليد داروي موثر 

و با كيفيت است.

فرآيند بليســتر و بســته بندي قرصها وكپســول هاي توليد شده توسط يك دستگاه بليســتر وكارتونينگ تمام 

اتوماتيك از كمپانی Bosch آلمان ميشود.

توليد سوسپانســيون خوراكی در شــركت داروسازي آفاشــيمی با بهره گيري از مدرن ترين خط پركنی و بسته 

بندي سوسپانســيون ساخت كمپانی  Bosch آلمان با نهايت دقت وكيفيت صورت می پذيرد.

دكترخرمي
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دكترفريبامهدويزاده

مکانيسماثر:
ايــن دارو با اتصــال به پروتئين متصل شــونده به پنی ســيلين 
)PBP( باعــث مهار ترانس پپتيدازها می شــود و موجب ممانعت 
از ســاخت پپتيدوگليكان هــای ديــواره ســلولی باكتــری و در 

نتيجه، تخريب ديواره ســلولی باكتريايی می شــود. آموكسی سيلين به بتاالكتاماز 
حســاس اســت. باكتری های توليدكننــده بتاالكتامــاز در برابــر آن مقاومند.

مواردمصرف:
اين دارو در درمان بيماری های ناشــی از باكتــری های گرم مثبت و گرم منفی 
حساس به دارو از جمله عفونت اســتخوان و مفاصل، پنومونی باكتريايی، عفونت 
های پوســتی و بافت های نرم، التهاب عفونــی لوزه ها و عفونت های مجاری ادرار 

مصرف می شود.

فارماكوكينتيک:
95 درصــد دارو از راه خوراكی جذب می شــود و غلظت ســرمی آن پس از يك 
ســاعت به اوج خود می رســد. نيمه عمر دارو تقريباً 9/0-5/1 ساعت است كه در 

صورت عيب كار كليه ممكن است تا 40 ساعت نيز افزايش يابد.
 80 درصد دارو از راه كليه و از طريق ترشح توبولی دفع می شود.

مواردمنعمصرف:
در صورت وجود ســابقه حساســيت مفرط به سفالوســپورين ها، پنی سيلين ها و 

مشتقات آنها يا پنيسيامين يا بيماری پورفيری، نبايد مصرف شود.
هشدارها:

1- در صورت وجود ســابقه حساسيت به پنی ســيلين ها، بايد با احتياط فراوان 
مصرف شود.

2- اين دارو ممكن اســت موجب ايجاد پاســخ مثبت كاذب در آزمون كومبس يا 
قند ادرار شود.

3- اين دارو ممكن است سبب بروز كوليت پسودوممبران شود.
4- در بيماران مبتا به عيب كار كليه، كاهش مقدار مصرف دارو ضروری است.

عوارضجانبي:
واكنش های آلرژيك شامل كهير و بثورات جلدی و عايم حساسيت مفرط شامل 
شــوک آنافياكتيك، تهوع، اســتفراغ و اســهال و عائم كوليت پسودوممبران با 

مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلدارويی:
در صورت مصرف همزمان سفالوســپورين ها با آمينوگليكوزيدها يا وانكومايسين 
احتمــال بروز مســموميت كليوی افزايش می يابد. اثر ضــد انعقادی وارفارين در 

صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد.

نکاتقابلتوصيه:
1- سوسپانسيون دارو پس از تهيه در صورت نگهداری در يخچال تا 14 روز پايدار 

خواهد بود.
2- در صــورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، به محض به ياد آوردن دارو 
را بايد مصرف كرد. ولی اگر تقريباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رســيده باشد، از 
مصرف نوبت فراموش شــده بايد خودداری شود و مقدار مصرف بعدی نيز دو برابر 

نگردد.
3- در صورت بروز اسهال شــديد، قبل از مصرف هرگونه داروی ضد اسهال، بايد 

با پزشك مشورت شود.

مقدارمصرف:
بزرگساالن: سفالكسين به مقدار 250 ميلی گرم هر 6 ساعت يا 500 ميلی گرم هر 
8-12 ساعت مصرف می شود كه در درمان عفونت های شديد اين مقدار تا 5/1-1 

گرم هر 6-8 ساعت قابل افزايش خواهد بود.
كودكان: مقدار مصرف سفالكسين در كودكان با سن كمتر از يك سال 125 ميلی 
گرم هر 12 ســاعت، در كودكان 1-5 ســال، 125 ميلی گرم هر 8 ساعت، و در 

كودكان 6-12 سال، 250 ميلی گرم هر 12 ساعت می باشد.

اشکالدارويی:
 Capsule or Tablet: 250mg, 500mg
For Oral Suspension: 125mg/5ml, 250mg/5ml

 Sachet:125mg, 250mg

شركت داروسازي آفاشيمي توليد كننده اشكال دارويي كپسول وسوسپانسيون 
خوراكي سفالكسين در دوزهاي مختلف مي باشد

از زندگي خود لذت ببريد، بدون آنکه آرنا با زندگي ديگران مقايسه کنيد. )کندورهس(

سفالکسين
CEFALEXIN
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حقالسعی
ماده34: كليه دريافت های قانونی كه كارگر به اعتبار قرارداد كار، اعم از مزد يا حقوق، 
كمك عائله مندی، هزينه های مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزايای غير نقدی، پاداش 

افزايش توليد، سود ساالنه و نظاير آنها دريافت می نمايد را حق السعی می نامند.
ماده35: مزد عبارت است از وجوه نقدی يا غير نقدی و يا مجموع آنها كه در مقابل 

انجام كار به كارگر پرداخت می شود.
ماده36: مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزايای ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره1: در كارگاههايی كه دارای طرح طبقه بندی و ارزيابی مشاغل نيستند منظور از 

مزايای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزايايی است كه بر حسب ماهيت شغل يا محيط 
كار و برای ترميم مزد در ساعات عادی كار پرداخت می گردد، از قبيل مزايای سختی 

كار، مزايای سرپرستی، فوق العاده شغل و غيره.
تبصره2:در كارگاههايی كه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد 

گروه و پايه، مزد مبنا را تشكيل می دهد.
تبصره3: مزايای رفاهی و انگيزه ای از قبيل كمك هزينه مسكن، خواربار و كمك 
عائله مندی، پاداش افزايش توليد و سود ساالنه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب 

نمی شود.

پاسخمسابقهشماره13

سوالمسابقهشماره14

آلودهشــدنمواداوليهيامحصولســاختهشــدهبهمواداوليه
يامحصــوالتديگــروراههايجلوگيــريازآلودگــيمتقابل
شــامل1-فضاهــايتفکيکشــده2-سيســتمهــايتهويه
وايــرالك3-اســتفادهازلبــاسمناســب4-سيســتمهاي

توليــدبســته5-روشهايصحيحپاكســازي

همکارگراميآقايســيدخليلحسينيفوتخواهرگراميتانرا

بهشماوخانوادهمحترمتسليتگفتهوبرايايشانطلبمغفرت

مينماييم.

  تسليت

آشنايیباهمکارانجديد

منظورازآلودگيدرصنعتداروسازيچيست؟

باقوانينكاروتأميناجتماعيبيشترآشناشويم 

انسان هيچوقت رتشيب ازآن موقع خو را گول نميزند هک خيال ميکند ديگرارنا فريب داده است. )الرشفوکو(

• با سام لطفا خودتان را معرفی نماييد :
اينجانب يحيی هاشــمی متولد ســال 1360  فارغ 
التحصيل  كارشناســی شيمی محض از دانشگاه آزاد 
اســامی اراک در سال 84 می باشــم . پس از فارغ 
التحصيلی و دو ســال خدمت سربازي در سال 87 به 
شركت داروسازی آفا شيمی معرفی شدم  .كارم را در 
شــركت عمدتا از سرپرستي شيفت شب واحد توليد 
شروع كردم و به مدت يك سال در اين قسمت فعاليت 
نمودم و بعد از آن به شــيفت صبح منتقل شــدم و  
مدتی در دو بخش داروهای خوراكی )پني سيلين ها 
و سفالوســپورين ها( بصورت مشترک مشغول به كار 
بودم سپس سرپرســتي بخش سفالوسپورينها به من 
ســپرده شد و نهايتا در بهمن ماه  سال 91 به سمت 
رياســت اين بخش ارتقاء پيدا كردم .از زمانی كه به 
خاطر می آورم ورزش می كردم. تا سال 77 به ورزش 
فوتبال مشــغول بودم،  از سال 77 تا 83 به مدت 6 
ســال كونگ فو كار كــردم  و موفق به دريافت مدال 
برنز مسابقات سانشو ناحيه اي تهران شدم همچنين 
از سال 83 تا كنون به ورزش بدنسازی پرداخته ام و 
در ســال 91 مدال نقره مسابقات پرس سينه منطقه 
ای تهران را در دســته فوق ســنگين بدست آوردم . 
در شــركت داروسازی آفا شيمی در زمان مديرعاملی  
جنــاب آقای دكتر مهرآميزی و مديريت توليد جناب 
آقای  دكتر متوليان به پيشــنهاد خودم مســئوليت 
فعاليتهای ورزشــی شركت را عهده دار شدم و هدفم 
از اين پيشــنهاد صرفا ايجــاد روحيه مثبت در كار و 
صميميت بيشــتر در ميان همكاران و ايجاد نشاط و 
تغيير در فعاليتهای روتين پرســنل بوده است. نكته 
مهم اينكه تمامی مناطقی كه جهت اردو انتخاب می 
كنــم حتما هفته قبل خودم جهت بررســی مواردي 
نظير زمان رسيدن به آنجا ، مكان و آب و هوا به آنجا 

می روم  و خدا رو شكر تمامی برنامه ها بدون مشكل 
پيش رفته اســت . تنها گايه ای كه پرســنل دارند 
عدم برگزاری مسابقات فوتبال داخل سالن می باشد 
كه 2  ســالی هست كه برگزار نمی شود و اين هم از 
عهــده و اختيارات من خارج اســت  چرا كه  بدليل 
حجم باالی توليد پرســنل زمان آزاد برای برگزاری 
اين مســابقات را ندارند ولی تاشــم بر اين است كه 
بــا صحبت با مديران ارشــد و مديريت محترم عامل 
اين مشــكل را برطرف كرده و امســال اين مسابقات 
را برگزار نماييم . همكاری پرســنل و مديران در اين 
مدت بسيار خوب بوده باالخص همكاری جناب آقای 
نيك هوش ، سركار خانم حاجتی و حناب آقای دكتر 
منتصری كه ايشــان هميشه از طرحهای من حمايت 

كردند و به خوبی طرحها اجرايی گرديده است .
• شركت آفا شيمی را چگونه می بينيد ؟

شركت آفا شــيمی شركتی اســت كه تحمل بسيار 
بااليی را از خود در برابر ســختيها نشــان داده و به 
خوبی توانســته از پس مشــكات بر بيايد از جمله 
نوسانات بازار ، قيمت ، نوسانات ارز ، تحريمها و ..... كه 
اين مهم را مديون پرسنل جوان و با انگيزه  و مديران 
خوب شركت می باشــد . زمانی بوده كه شركت 24 
ساعت توليد داشت و  بوده زمانهايی كه حتی خود ما 
سرپرستها 24 ساعت در شركت حضور داشتيم .فكر 
می كنم در اين مدتی كه گذشــته شركت روال رو به 
رشــدی را طی نموده و بيشتر بروی پرسنل سرمايه 
گــذاری كرده مخصوصا با حضــور جناب آقای دكتر 
منتصری و اهميتی كه ايشــان به بخش آموزش قائل 
می باشــند رشد سريع تري را شاهد هستيم و  برای 
خود من به شــخصه دوره هايی را كه گذرانده ام در 

شركت بسيار مفيد و كاربردی می باشند .

واحد:توليداينشمارهآقای:يحيیهاشمیگفتوگوباهمکاران

محمدعلينيکهوش

مژگانشفيعآبادي

آرزوعيوضيراد
 واحد منابع انساني

سامانحاكمي
 واحد بازاريابي و فروش

سيدفردينحسيني
  واحد توليد

ليالنافذي
  واحد بازاريابي و فروش

حسينپناهيايورقي
واحد فني مهندسي

سميراميسسميعيجم
واحد بازاريابي و فروش

همکارانعزيز،آقايان:وحيدخانمحمدي،علياصغرميرزاپور،

آغاززندگیمشــتركرابهشماوخانوادهمحترمتانتبريک

میگوييم.

همکارگراميخانمدكترروجاآذريقدمنورسيدهيعزيزتان

آرازرابهشماتبريکميگوييم.

تبريک

تبريک
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براي داشتن موهاي سالم چه بخوريم؟
 

پروتئين:
از آنجايي كه پروتئين نقش مهمي در ســاختمان موهاي شما 
دارند براي داشــتن موهاي سالم بايد به مقدار كافي پروتئين 
در رژيم غذايي شما وجود داشته باشد. كمبود پروتئين باعث 
مي شــود موهاي شما خشك، شكننده و ضعيف شود. استفاده 
از مــرغ، ماهي، لبنيات و تخم مرغ بــراي اين منظور توصيه 

ميشود.
 

آهن:
آهن يكي از مواد معدني مهم مورد نياز براي ســامت موهاي 
شماســت. كمبود آهن و كم خوني يكــي از علل مهم ريزش 
مو اســت. كم خوني با تاثير بر روي سيكل رويش مو ميتواند 

باعث ريزش موي تلوژني شود.
فرآورده هاي حيواني مثل گوشــت قرمز، مرغ و ماهي داراي 

مقدار قابل توجهي آهن با فراهمي زيستي باال مي باشند.
افــراد گياه خوار ميتوانند با مصرف عدس، اســفناج و ســاير 
ســبزيجات برگ پهن مثل كلم بروكلي، كلــم برگ پهن و... 

آهن مورد نياز خود را تامين كنند.
:Cويتامين

 C به جذب آهن كمك ميكند از طرفي ويتامين C ويتاميــن 
به دليل خاصيت آنتي اكســيدان براي بدن مورد نياز اســت. 
همچنين در ســاختمان كاژن كه براي ســاقه مو مورد نياز 

است شركت ميكند.
بهترين منابع تاميــن كننده ويتامين C توت فرنگي، بلوبري، 

كيوي و پرتقال و سيب زميني مي باشد.
:OMEGA3

اسيدهاي چرب امگا-3 براي بدن ضروري هستند و بدن خود 
قادر به توليد آنها نمي باشــد، امگا-3 در ساختمان سلولهاي 
پوشــاننده كف ســر نقش دارد از طرفي براي حفظ رطوبت 

پوست سر و موها ضروري است.
منابع غني از امگا -3 شامل: ماهي ساردين، سالمون، قزل آال، 

آووكادو، كدو حلوايي و بادام مي باشد.
:Aويتامين

ويتامين A براي توليد ســبوم الزم اســت و ســبوم از غدد 
سباســه مو و پوســت كف سر ترشــح ميشــود و مثل يك 
CONDITIONER طبيعــي عمل ميكند. بدون ســبوم 
موهاي شــما خشك ميشــود و دچار خارش ســر ميشويد. 
فرآورده هــاي حيواني و برخي ســبزيجات مثل هويج، كدو 

حلوايي و سيب زميني حاوي اين ماده است.
رويوسلينوم:

اين مواد معدني هم براي حفظ ســامت پوســت سر و موها 
الزم و ضروري هســتند اين مواد در غات غني شــده با اين 
مواد و غات كامل )با پوســت و ســبوس( و صدف خوراكي، 
گوشــت و تخم مرغ وجــود دارد و همچنيــن آجيلها منابع 

سرشار از اين دو ماده هستند.
 

:Eويتامين

ويتامين E كه در آجيلها به مقدار زيادي وجود دارد از پوست 
و موها در مقابل نور خورشيد محافظت ميكند.

بيوتين:
 بيوتيــن ويتامين B محلول در آب اســت كه از خشــكي و 
شــكنندگي موها جلوگيري ميكند و در غات كامل، جگر و 

تخم مرغ و ســويا و مخمر به مقدار فراوان وجود دارد.
يکماسک:

پوره آواكادو ) يعني آواكادوي سرد خمير شده ( را با يك عدد 
زرده تخم مرغ و يك قاشــق پر از عسل مخلوط كنيد و روي 
موهاي خيس و تميز ماســاژدهيد و بگذاريد براي نيم ساعت 

روي موها بماند و سپس كامًا آبكشي نماييد.
اين ماسك براي هر دو هفته يكبار توصيه ميشود.

                              
دكترنداكاوياني                                               

شرکت داروسازي آفاشیمی
تهران- کیلومتر 5 جاده قدیم کرج- خیابان نورد

تلفن:64059        فكس: 66780781

---ويژه نامه داخلي شركت داروسازي آفاشيمی:

صاحب امتیاز:  شركت داروسازي آفاشیمی
سردبیر: لیال مختارزاده

هیأت تحریریه: دكتر مژده احمدی، افسانه پاسبانی
دكتر اشکان ُخّرمی  ،مصطفی علمافر 

مهندس مژگان شفیع آبادی، دكترعاصم عبداهلل پور،آرزو فوالدی نژاد
مریم گوهرزاد ،  مهندس رضامرادیان

هدا كاویاني، دكتر فریبا مهدوی زاده  
مهندس رویا نصرتی ، مهندس رضوان نیک خلق 

محمدعلی نیک هوش،مهندس  افشین میرزایي
عكس : آرزو فوالدي نژاد

زمینه فعالیت:  علمی و آموزشي
تيراژ: 800  نسخه

magazine@afachemi.com    :پست الکترونيک

--------- اجرا و هماهنگي چاپ:
دفتر اجرایي نشریه كيفيت و مدیریت- طراح: مهدیه ومسه

 تلفن: 44082602                 نمابر: 44082879

نجليس(             
ري کنيد هک گويي گرانبها رتين دارايي شماست . )باربارا دي آ هب گوهن اي از عشق و شور خود مراقبت و پاسدا


