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مدیریت 
كیفیت

 )ایزو 10013(

سمينار بيماري هاي
 عفوني و تنفسی

گانگی است.  »انپلئون بناپارت« صمیمیت و ی
انیاب رتین و ارزشمندرتین چیز، 

                بازار                  تحليل             
                 آنتي                           

خوراکی                             بيوتيک های                                              سياست هاي شرکت هاي دارويي در زمان

 رکود و بحران اقتصادي

 نوشته ایی از دكتر علی منتصری:

  13.5% حدود   1393 سال  در  دارو  توماني  میلیارد   11.600 فروش  كل  از 
یعني 1.570 میلیارد تومان متعلق به آنتي بیوتیك هاست )ده سال پیش سهم 

بازارآنتي بیوتیك بیشتر از 30 درصد كل بازار داروئي بوده است(. 
تركیب تولید و فروش آنتي بیوتیك ها به ترتیب بتاالكتام هاي خوراكي )پني سیلین 
بتاالكتام هاي  و   47.62% یعني  تومان  میلیارد   746 مبلغ  سفالوسپورین ها(  و 
تومان  میلیارد   150 مبلغ  پنم ها  و  یعني 8.45%  تومان  میلیارد  با 132  تزریقي 
یعني %9.58 و گروه ماكرولیدها حدود 196 میلیارد تومان یعني% 12.5كل و بقیه 

آنتي بیوتیك ها كاًل %21 مي باشد.
شركت هاي تولیدكننده بتاالكتام هاي خوراكي )سفالوسپورین ها، آموكسي سیلین ها 
و پني سیلین ها( در سال 93 از نظر درصد سهم بازار، فارابي 250 میلیارد تومان 
یعني %33.5 ، آفاشیمي 148 میلیارد تومان یعني %19.82 ، كوثر 102 میلیارد 
لقمان 38.7   ، ، دانا 99.8 میلیارد تومان یعني 13.38%  تومان یعني 13.72% 
میلیارد تومان یعني %5.19 ، جابرابن حیان 32.3 میلیارد تومان یعني %4.33 و 
سایر شركت ها مثل الحاوي و تولیدارو تولیدكننده آموكسي سیلین و پارس دارو 

و مهبان و اكسیرتولیدكننده سفیكسیم هستند
                                                        .     ادامه این تحلیل در صفحات 4 و 5 

ك هوش و دكتر اشكان خرّمي
 نگارندگان: مصطفي علمافر، محمدعلي نی

  

بنابر اذعان متولیان صنعت داروسازي و همچنین طبق آمارهاي 

ك در ایران در سال 1393 
رسمي، بازار محصوالت آنتي بیوتی

ش از اندازه بزرگ و بزرگ تر شد.
به طور مجازي و بی

 دليل اصلي خريد فزاينده داروخانه ها در سال 1393 در اين صنعت 

ويژه  به  العاده  فوق  و تسهيالت  نيست. جوايز  پوشيده  بر كسي 

در زمستان 1393 داروخانه ها را به ولع و طمع خريد بيشتر و 

توليدكنندگان را به رقابت منفي و مخرب سوق داد. اين دور باطلي 

بودكه طمع روزافزون داروخانه ها از سويي و افزايش تسهيالت از 

را مستمرتر  آن  ديگر،  از سوي  و پخش ها  توليدكنندگان  سوي 

مي نمود و هر چه سود توليد و توزيع بود به جيب داروخانه ها سرازير 

مي شد؛ گرچه برخي توزيع كنندگان از اين آشفتگي و رقابت منفي 

در بازار نهايت سوء استفاده را نموده و بهره هاي مادي بسيار بردند.                 

 ادامه این مقاله در صفحه 3 

رقابت منصفانه، سالم و برد-برد در گرو صنعتي است كه اعضاي 
آن به طور طبيعي قادر به استفاده از رانت هاي دولتي نبوده و 

باشد.   خصوصي  تماماً  صنعتي 

     صفحه2     صفحه2     صفحه2     صفحه2

برگزاری 
ممیزی مراقبتی 

نوبت اول 
سیستم  

مدیریت فرآیند 
آموزش 

)ایزو10015(

 برای نجات صنعت داروچه بايد کرد؟ 
  ارایه 7 راهكار كارشناسی خروج از بحران درتحلیل صفحات 4 و 5:
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ستایپمبر اکرم )ص(: تالش ربای کار و کسب رزق خانواده چون مجاهدت رد راه خدا

 شركت داروسازي آفاشیمي موفق به دریافت گواهینامه استاندارد بین المللي 
شركت از  كیفیت  سیستم هاي  مستندات  مدیریت  در   ISO  10013

گردید.  TUV NORD IRAN
 استاندارد ISO 10013 سيستم  مديريت كيفيت؛ شامل: شفاف سازی تعاريف استاندارد، 
معرفی سطوح مختلف مستندات، الزامات شکلی و محتوايی در مستندات سيستم های 
مديريت، الزامات مربوط به تدوين، نگهداری، به كارگيری، به روزآوری، تغييرات، امحا، 
طبقه بندی و بازآوری درخصوص مستندات سازمان ها، به صورت هر نوع واسطه اطالعاتی 

)از قبيل كاغذی يا الکترونيکی و يا هرگونه ديگر از واسطه های اطالعاتی( می باشد.
براساس  بر سيستم مديريت كيفيت،  استاندارد، عالوه  اين  ارائه شده در  راهنمايي هاي 
استانداردهاي خانواده ISO 9000  مي تواند براي مدون كردن ساير سيستم هاي مديريت از 
قبيل: ISO 14001، ISO/IEC 17025، ISO/TS 16949، ISO 27001 و... به كار رود.
 اين استاندارد با عنوان "راهنمايي هايي براي تهيه مستندات سيستم های مديريت كيفيت" 
راهنمايي هايي براي تهيه و برقرار نگه داشتن مستندات موردنياز براي ايجاد اطمينان از سيستم 
مديريت كيفيت اثربخش )كه متناسب با نيازهاي خاص سازمان نيز باشد(، ارايه مي دهد.
استفاده از اين راهنما به ايجاد يك سيستم مدون همان گونه كه در استاندارد سيستم مديريت 

كيفيت مورد كاربرد الزام شده است، كمك مي نمايد.
 استانداردISO 10013 پذيرش يك رويکرد فرآيندی را در هنگام ايجاد، به كارگيری و بهبوِد 
اثربخش يك سازمان،  برای كاركرد  ترغيب می نمايد.  اثربخشی سيستم مديريت كيفيت 
فعاليت های مرتبط به  هم متعددی؛ می بايد شناسايی شده و مديريت گردد. فعاليتی كه طی 
استفاده از منابع و با مديريت كردن آن، تبديل درون دادها به برون دادها را ميسر می سازد 

شود. گرفته  درنظر  فرآيند  يك  عنوان  به  می تواند 
غالباً برون داد يك فرآيند مستقيماً درون داد فرآيند بعدی را تشکيل می دهد.

به كارگيری سيستمی از فرآيندها در درون يك سازمان همراه با مشخص كردن و تعامل 
اين فرآيندها و مديريت كردن آنها  ”رويکرد فرآيندی“  ناميده می شود.

يکی از مزايای ”رويکرد فرآيندی“  كنترل مداومی است كه بر روی ارتباط بين تك به تك 
فرآيندها؛ در درون سيستم فرآيندها و همچنين بر تركيب و تعامل آنها فراهم می كند.
قطعاً استقرار اين گونه استاندارد به حمايت مديريت ارشد سازمان و همراهی كاركنان 
نيازمند است، لذا در پايان از حمايت مديريت محترم عامل، مديريت محترم تضمين 

كيفيت و كليه همکاران در اين امر تشکر و قدرداني مي نماييم.
                                                                                       مریم دهقاني

)ISO10015(برگزاری مميزی مراقبتی نوبت اول سيستم مديريت فرآيند آموزش

پيرو صدور گواهي نامه ISO 10015 در تاريخ 20 خرداد سال93 مميزي مراقبتي نوبت اول اين سيستم در تاريخ 11 
TUVNORD شهريور ماه سال جاری توسط سرمميز شركت »توف نورد« صورت گرفت و درگزارش ارائه شده از شركت

هيچگونه عدم انطباقی گزارش نگرديد. از ديدگاه سرمميز اعزامی و در يك ارزيابی كلی و با درنظرگيری 5 سطح قضاوتی 
»عالی« تا »خيلی ضعيف«، می توان وضعيت استقرارISO 10015 را در شركت آفاشيمي  به نحو زير برآورد نمود:

الف( كفايت و كيفيت مدارک: عالي
ب( كيفيت اجرايی شدن مدارک: عالي

 ج( وضعيت كلی استقرار نظام : عالي                                                                  مهندس رویا نصرتی

سمينار بيماري هاي عفوني و تنفسی
سمینار بیماریهاي عفوني و تنفسی، به همت انجمن مراقبتهاي ویژه در تاریخ 19 لغایت20 شهریورماه 
سال جاري با حضور بیش از 500 نفر از پزشكان و داروسازان سراسر ایران درمحل تاالر امام بیمارستان 

گردید. برگزار  آفاشیمي  داروسازي  با حضور شركت  امام خمینی 
در اين همايش اساتيد زيادی از هيئت علمی دانشگاه تهران و مديريت بيماری های واگيردار وزارت بهداشت به سخنرانی 
پرداختند كه در مجموع 18 امتياز بازآموزی غيرمدون برای داروسازان، پزشکان عمومی و متخصصين در برداشت. 

   افسانه پاسباني
                                                                                                          

برگزاريمانوراطفايحریقدر»آفاشیمي«

سطح  ارتقاي  منظور  به  ساله  هر  رسم  به 
اضطراري،  شرایط  در  واكنش  تیم  عملكرد 
مانور اطفاي حریق با همكاري سازمان مدیریت 
نشاني 33  ایستگاه آتش  و  بحران منطقه 18 

گردید. برگزار  فتح  میدان 
تيم واكنش در شرايط اضطراري متشکل از پرسنل 
واحدهاي مختلف شركت كه از نظر جسمي و ذهني 
ورزيده هستند، مي باشد. در صورت وقوع شرايط 
اضطراري )آتش سوزي، نشت و...(، افراد تيم اولين 

كساني هستند كه در صحنه حضور يافته و به اطفا، 
امداد و نجات و ... مي پردازند. به منظور برگزاري 
مانور اطفاي حريق با استفاده از سوخت هاي بنزين 
و گازوئيل به صورت كنترل شده، حريقي در مقياس 
كوچك شبيه سازي مي شود و سپس افراد با كمك 
كپسول هاي پودر و گاز و آب و كف، آتش را خاموش 
كاركرد  عدم  مانور  اين  در  همچنين  كنند.  مي 
مايعات  اطفاي  براي  باز  فضاي  در   CO2 كپسول 

مشتعل به صورت عملي آموزش داده شد.                                                                                                                      
 مهندس افشین میرزایي

     توليد سوسپانسيون آفاموکس 200و400

سبد  تكمیل  راستاي  در  آفاشیمي  داروسازي  شركت 
محصوالت خود، دو محصول جدید سوسپانسیون خوراكي 
آموكسي سیلین 200 و 400 با برند آفاموكس®  را جهت عرضه 

در بازار دارویي scale – up  نموده است . 
شایان ذكر است بسته بندي این محصوالت بر طبق آخرین 
قوانین وزارت بهداشت حاوي برچسب اصالت مي باشد.

 دكتر مژده احمدي

اخذ گواهینامه استقرار استانداردجهانی مدیریت مستندات  سیستم هاي كیفیت؛ توسط »آفاشیمی«:

ISO10013
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      نگارندگان: مصطفي علمافر، محمدعلي نیك هوش و دكتر اشكان خّرمي

:دیوید سان زت وقتی بازار اتریک است، زمان ربوز خالقیت اه ست

سياست هاي شرکت هاي 
دارويي در زمان 

رکود و بحران اقتصادي

   
   

 دكتر مژده احمدي

   
   

موجودي سنگین داروخانه ها در ابتداي سال 1394: دارويي نبود كه طبق روال، يکي 
دو ماهه از داروخانه خارج شود و مطابق هميشه در قفسه داروخانه جايگزين گردد. 

اينکه  جاي  به  درماني  مراكز  و  داروخانه ها  كه  اي  دوره  آغاز  براي  بود  اي  مقدمه  اين 
آنتي بيوتيك  توليدكنندگان(  از  واسطه  به  )يعني  كننده  توزيع  شركت هاي  از 

مي كردند. تهيه  ديگر  درماني  مراكز  و  داروخانه ها  از  را  داروها  اين  بخرند، 
ركودي كه هم اكنون در بازار آنتي بيوتيك شاهد آن هستيم نتيجه انبارش بيش از حد داروخانه 
ها در سال 1393 به ويژه در نيمه دوم آن است، كه اين امر موجب تحليل يك شركت توليد 
كننده آنتي بيوتيك، از سهامداران تا كاركنان مي باشد؛ به ويژه توليدكنندگان بخش خصوصي 

آنتي بيوتيك توليد مي كنند. مانند شركت داروسازي آفاشيمي و كوثر كه صرفاً 
يکي از اقدامات ظاهراً مؤثر در شرايط رقابت منفي در بازار آنتي بيوتيك  ايران، نگارش 
و امضاي ميثاق نامه ميان توليدكنندگان اين عرصه مبني بر تعهد به عدم ارائه هر گونه 
تسهيالت براي فروش آنتي بيوتيك ها در بازار بوده است كه اين مهم در اواخر ارديبهشت ماه 

شد. عملي   1394
مي زدند،  دست  تسهيالت  اعطاي  به  رسمي  غير  طور  به  توليدكنندگان  برخي  هرچند 
اما به نظر مي آمد با گذراندن دوره اي دو ماهه اوضاع رو به بهبودي رود؛ ولي همچنان 

ركود دست بردار نبود و شرايط دشوارتر شد.
 شرايط ركود، تحريم هاي خارجي، افزايش نرخ ارز و نتيجتاً هزينه هاي توليد، تباني عوامل 
از  اعمال محدوديت ها  بيشتر، عدم حمايت جدي و كافي و  توزيعي جهت كسب منافع 
سوي وزارت بهداشت، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت دارايي،  وزارت كار، سازمان 

تأمين اجتماعي و شهرداري و ... اوضاع سازمان را روز به روز سخت تر مي نمود.
و  خود  انساني  هاي  سرمايه  از  حمايت  بر  مبني  اش  همواره  تالش  عليرغم  آفاشيمي   
مواد  تأمين  و  صحيح  هاي  پروسه  به  عمل  طريق  از  شده  تمام  بهاي  كاهش  همچنين 

كرد.  اتخاذ  ويژه  تصميماتي  ركود  در شرايط  مناسب،  قيمت  با  كيفيت  با  اولية 
فراهم  شايعه سازي  براي  مناسب  بستر  ديگر  زمان  هر  از  بيش  كه  شرايطي،  چنين  در   
جلسات  برگزاري  طريق  از  را  سازماني  فرهنگ  مي بايست  انساني  منابع  واحد  مي گردد 
با مديران و مالقات هاي متعدد با كاركنان و بسط كانال هاي ارتباطي مديريت كند و با 
شفافيت و پاسخگويي به ابهامات كاركنان احساس امنيت و اعتماد را در سطح سازمان 
گسترش دهد. همچنين از بزرگنمايي سختي ها پرهيز كرده و جهت همسونمايي كاركنان 
در راستاي سياست هاي سازمان كوشش نمايد. واضح است كه همواره اخراج و تعديل 
نيرو بهترين راه حل نيست، زيرا پس از گذر از دوران ركود، سازمان دوباره به سرمايه هاي 
انساني كارآمد نياز دارد. پس چنانچه هيچ چاره اي جز تعديل نداشتيم بايد در واحدهاي 
ابتدا از  مختلف نيروهايي را كه در اين شرايط، مازاد به نظر مي رسند مشخص نموده، 
نيروهاي ساده و غير ماهر شروع كرده و به نحوي موضوع را مديريت كنيم كه سرمايه 
از شركت جدا نشوند. مسلماً  ناكارآمد،  نيروهاي  به جاي  توانمند و عملگرا  انساني  هاي 

است. تأثيرگذار  سازمان  وري  بهره  افت  در  كارآمد  انساني  هاي  سرمايه  خروج 
 در شركت داروسازي آفاشيمي با تك تك كاركنان تعديلي گفت و گو صورت گرفته و 
آنها از شرايط بحراني و خاص شركت مطلع شدند. در اين رابطه با ديگر شركت هاي گروه 

مذاكره نموده و سعي شد نيروهاي تعديلي در ساير شركت ها مشغول به كار شوند.
 ضمناً شركت اخالقاً متعهد شد با رفع بحران فعلي و نياز مجدد به نيروي انساني، اُلويت 
تماس همکاري براي اين دوستان محفوظ باشد. همچنين همزمان با حذف اضافه كاري ها، 
براي كاركنان توضيح داده شد كه اين اقدام در جهت بقاي فعاليت سازمان و نتيجتاً حفظ 

سرمايه هاي انساني است و با بهبود شرايط، اين محدوديت برداشته خواهد شد.
از جمله مساعده  به منظور جبران دريافتي كاركنان، پرداختي هايي  و  در همين راستا 
عيدي، افزايش توليد و شارژ كارت خريد، زودتر از موعد مقرر انجام شد. اعطاي مرخصي 
تشويقي از ديگر مزايايي بود كه در اين مدت به كاركنان اعطا گرديد. همچنين طي  مذاكره 
هاي صورت پذيرفته با اداره كار، آن سازمان در جريان وضعيت شركت قرار گرفت و تالش 
پوشش  تحت  بتوانند  ندارند  استخدام  امکان  گروه  در شركت هاي  كه  تا همکاراني  شد 
بيمه بيکاري قرار گيرند. همچنين با توجه به شرايط ركود و فراغت بيشتر كاركنان، دوره 
هاي آموزشي با موضوعات مديريت ضايعات، مديريت استرس شغلي و نيز دوره هايي كه 
در شرايط عادي فرصتي براي برگزاري آن مهيا نمي گردد برگزار شد. در اين زمينه با 
استفاده از رويکردهاي كم هزينه مانند استفاده از مدرسان داخلي، در حفظ و ارتقاي دانش 

كاركنان تالش شاياني صورت گرفت.
در زمينه تحقيق و توسعه نيز، عزم آفاشيمي به توسعه سبد محصول خواهد بود. افزايش تنوع 
محصوالت بايد به سوي سبدي شامل داروهاي آنتي بيوتيك و غير آنتي بيوتيك كم رقيب حركت كند. 
 اما به نظر مي رسد براي برون رفت از اين ركود و شرايط حال حاضر بازار آنتي بيوتيك و همچنين 
جلوگيري از تکرار شرايط رقابت منفي مي بايست اقداماتي فراسازماني و از سوي مراجع تصميم 

سازي و اجرايي صورت گيرد. در ادامه به برخي از اين راهکارها به اجمال اشاره مي گردد:
1-سهمیه بندي بازار: براي هر توليد كننده آنتي بيوتيك بر اساس ميانگين سهم بازار او از هر 
محصول آنتي بيوتيك، سهمي مشخص شود و رعايت آن در بازار توسط وزارت بهداشت كنترل گردد. 
2- عدم اعطاي مجوز جدید تولید: رشد بازار عرضه و افزايش رقباي بيشتر، در بازار 
از عوامل  نهايي آن، روند كاهشي دارد  بيوتيك كه تقاضاي مصرف كننده  داروهاي آنتي 
اگر سهميه بندي بازار به دقت صورت پذيرد جايي  افزايش تالطم در بازار است. طبيعتاً 

براي توليدكننده جديد در بازار آنتي بيوتيك وجود نخواهد داشت.
 3- اصالح قیمت ها: طبق آمارنامه هاي رسمي وزارت بهداشت، درصد افزايش تعدادي 
مجموع  به  نسبت  بيشتري  رشد  تعدادي،  نظر  از  داخل،  توليد  بيوتيك  آنتي  داروهاي 
داروهاي وارداتي و توليد داخل و حتي فقط داروهاي توليد داخل داشته، در حالي كه 
داروهاي  قيمت  اندک  افزايش  نشانگر  اين  و  است  بوده  بالعکس  روند  اين  ريالي  نظر  از 
باشد.  آنتي بيوتيك نسبت به ساير داروهاي وارداتي و توليد داخل در سال 1393 مي 
است  ها، ضروري  بيوتيك  آنتي  ويژه  به  تمام شده محصوالت  بهاي  افزايش  به  توجه  با 
افزايش  علمي  و  شده  كارشناسي  صورت  به  بيوتيك  آنتي  داروهاي  از  بسياري  قيمت 
دارو،  قيمت  افزايش  قبال  در  كنندگان  مصرف  حقوق  حفظ  جهت  ديگر  سوي  از  يابد. 

گردد. تقويت  افزايش  اين  ميزان  به  ها  بيمه  پوشش  بايست  مي 
 4- حمایت از صادرات: اعطاي مجوز ورود موقت مواد اوليه با تعرفه 4% و نيز احياي 
تمامي  از  استفاده  ضمن  تا  دهد  مي  توليدكنندگان  به  را  امکان  اين  صادراتي  جايزه 
ظرفيت ها ي توليد و پايين آوردن قيمت تمام شده آن، مازاد توليد خود را با حمايت 

بازارهاي خارجي صادر كنند. به  جدي مالي 
 5- حمایت از GMP: به شركت هاي توليد كننده آنتي بيوتيك مهلت محدودي داده 
شود تا به اخذ گواهي نامه GMP از وزارت بهداشت اقدام و آن را در اسرع وقت اخذ 
نمايند. همچنين قانوني وضع گردد كه هيچ توليد كننده اي پس از اتمام مهلت معين قادر 
به توليد و فروش محصولي كه خط توليد آن گواهي نامه GMP ندارد، نباشد. نظارت همه 
 HSE جانبه و مستمر بر كيفيت مواد اوليه و جانبي و نيز پروسه هاي توليد، رعايت اصول

و... نيز در ادامه فعاليت توليدكنندگان و عدم ادامه آن مؤثر باشد.
 6- وضع مالیات بر تخفیف: وزارت دارايي تنها تخفيفي كه در ذيل فاكتور درج شده مي 
پذيرد. لذا اگر توسط وزارت بهداشت، درصدي  تخفيف معقول به عنوان سقف تخفيف در 
فروش آنتي بيوتيك ها وضع گردد و مازاد آن حتي در صورت درج در فاكتور، قابل قبول تلقي 
نشود، توليدكنندگان موظف خواهند بود تا ماليات تخفيف مازاد را تماماً بپردازند. اين مهم 

هماهنگي و همکاري دو وزارتخانه مذكور را مي طلبد.
 7- اصالح روند مالیات بر ارزش افزوده: از مهرماه سال 1387 تاكنون، شركت هاي 
افزوده در  ارزش  بر  ماليات  و  به عنوان مجموع عوارض  تا %9  از %3  دارو  توليد كننده 

خريدهاي خود پرداخت مي كنند ولي حق اخذ اين مبالغ را در فروش خود ندارند.
از پرداخت درصد مذكور در خريد خود معاف  توليد كننده ها  اين  يا  لذا ضروري است   
شوند و يا بتوانند آن را از شركت هاي  توزيع كننده طرف قرارداد در هنگام فروش دريافت 

كنند.
از  حمايت  جهت  كشورها  اغلب  در  قوانيني  نویسي:  نسخه  و  برند  از  حمایت   -8  
دارويي  ندارد  حق  داروخانه  كه  معنا  اين  به  دارد.  وجود  پزشك  نسخه  در  برند 
قوانيني  چنين  وضع  لذا  كند.  ارائه  او  به  بيمار  نسخه  با  مغاير  ديگري  برند  يا  ژنريك 

رسد. مي  نظر  به  ضروري  داند  مي  توسعه  حال  در  را  خود  كه  ايران  در 
 9- اصالح یارانه انرژي: يارانه صنعت به ويژه صنعت دارو در زمينه انرژي افزايش يابد.

 10- خصوصي سازي: رقابت منصفانه، سالم و برد-برد در گرو صنعتي است كه اعضاي 
آن به طور طبيعي قادر به استفاده از رانت هاي دولتي نبوده و صنعتي تماماً خصوصي 
باشد. آيا واقعاً به نظر مي رسد در صنعت دارو كه حدود 60% دولتي و نيمه دولتي و %40 

خصوصي است، شکوفايي و رقابت سالم و منصفانه روي مي دهد؟



4

w
w
w
.af

ac
he
m
i.c
om

Afa Chemi's Newsletterویژهنامهداخلیشرکتداروسازیآفاشیمی

مهر 1394 

 Oct. 2015

هب پیمان اهی خود وافدار بمانید

 مقدمه:
یعني  توماني دارو در سال 1393 حدود 13.5%   میلیارد  از كل فروش 11.600 
سهم  پیش  سال  )ده  آنتي بیوتیك هاست  به  متعلق  تومان  میلیارد   1.570

بازارآنتي بیوتیك بیشتر از 30 درصد كل بازار داروئي بوده است(. 
تركیب تولید و فروش آنتي بیوتیك ها به ترتیب بتاالكتام هاي خوراكي )پني سیلین 
بتاالكتام هاي  و   47.62% یعني  تومان  میلیارد   746 مبلغ  سفالوسپورین ها(  و 
تومان  میلیارد   150 مبلغ  پنم ها  و  یعني 8.45%  تومان  میلیارد  با 132  تزریقي 
یعني %9.58 و گروه ماكرولیدها حدود 196 میلیارد تومان یعني% 12.5كل و بقیه 

آنتي بیوتیك ها كاًل %21 مي باشد.
شركت هاي تولیدكننده بتاالكتام هاي خوراكي )سفالوسپورین ها، آموكسي سیلین ها 
و پني سیلین ها( در سال 93 از نظر درصد سهم بازار، فارابي 250 میلیارد تومان 
یعني %33.5 ، آفاشیمي 148 میلیارد تومان یعني %19.82 ، كوثر 102 میلیارد 
لقمان 38.7   ، ، دانا 99.8 میلیارد تومان یعني 13.38%  تومان یعني 13.72% 
میلیارد تومان یعني %5.19 ، جابرابن حیان 32.3 میلیارد تومان یعني %4.33 و 
سایر شركت ها مثل الحاوي و تولیدارو تولیدكننده آموكسي سیلین و پارس دارو 
و مهبان و اكسیرتولیدكننده سفیكسیم هستند. به طوركلي شش شركت اول 
دولتي)غیرخصوصی(:  شركت هاي  شركت،   6 این  از  دارند.  را  بازار  سهم   90%
فارابي، دانا و جابرابن حیان %57 بازار و شركت هاي خصوصي: آفاشیمي، كوثر و 

لقمان، %43 بازار را داشته اند. 

 مزيت رقابتي شرکت هاي توليدکننده آنتي بيوتيک:
فارابي: مزیت رقابتي فارابي، داشتن باالترین سهم)لیدر بودن( و دارابودن نام 

تجاری)برند( معروف در بازار و مالكیت شبكه توزیع پخش هجرت است.
با حاشیه سود)مارژین(  اولیه  مواد  تولید  توان  دانا  رقابتي شركت  مزیت  دانا: 
سفیكسیم،  آموكسي سیلین،  مواد  براي  دارو  معاونت  حمایت  با  باال  بسیار 

سفالكسین، كالونیك و در نهایت سفتریاكسون مي باشد.
 از نظر سهامداري، اكثریت سهام این شركت متعلق به گروه شفادارو است، لذا 
به دلیل سهامداري  و هم زمان  است  برخوردار  نیز  رازي  مزیت شبكه پخش  از 
نیزاستفاده مي كند  داروپخش  از شبكه  این شركت،  تامین در  دارویی  شركت 
و مي توان گفت باالترین حد مزیت رقابتي در بازار آنتي بیوتیك متعلق به دانا 

است، مگر اینكه سیاست هاي حمایتي خارج از تعرفه برداشته شود.
اولیه  مواد  تولید  رقابتي  مزیت  از  آفاشیمي  داروسازي  شركت  آفاشیمي: 
مزیت  از  و  بوده  برخوردار  گروه  در  اسید  كالونیك  سفالكسین،  سفیكسیم، 
مالكیت  ضمن  در  مي باشد.  برخوردار  فردوس  پخش  مدیریت  حد  در  مالكیت 
%100 شركت هاي توزیع كننده »نخبگان« و یك عضو هیئت مدیره در مدیریت 

پخش هجرت برخوردار است.
كوثر: شركت داروسازي كوثر از قدمت تولید آنتي بیوتیك و مزیت مالكیت در حد 
یك عضو هیئت مدیره در پخش فروش و مالكیت پخش »مكتاف« برخوردار است.
جابرابن حیان: شركت داروسازي جابرابن حیان بدلیل قدمت و برند معروف و 

داشتن مالكیت سهم مدیریتي گروه؛ در پخش رازي برخوردار است.
هیئت  عضو  یك  داشتن  و  قدمت  رقابتي  مزیت  داراي  لقمان  شركت  لقمان: 

مدیره در پخش فردوس و مالكیت شركت »طب نوین« مي باشد. 
مزایای  به دلیل  فوق؛  شركت هاي  از  هركدام  كه  است  طبیعی  بنابراین 
دیگر  كردن  خارج  قصد  و  شده  رقابت  در  خودشیفتگي  دچار  مذكور،  رقابتي 

تولیدكنندگان را از صحنه رقابت داشته باشد. 
ولی در عمل و در بازي قدرت، این فقط شركت »دانا« بوده كه قدرت فائقه را 
داشته است و این قدرت، بیشتر ناشي از حمایت بي چون و چراي معاونت داروئي 
است. )جادارد اشاره شود كه حمایت خارج از ُعرف این معاونت از شركت شفا 

خود بازي قدرت را دگرگون و بازار آموكسي سیلین را منقلب خواهد كرد، هرچند  
امكان ادامه كار یك تولیدي غیر فیزیبل در دراز مدت بعید به نظر مي رسد.(

 توزيع و فروش آنتي بيوتيک ها:
شش ماه ركود بازار آنتي بیوتیك كاماًل گویاي ناتواني و ضعف شبكه توزیع است 
شركت هاي پخش با توان چند هزار نفری نیروي انساني فروشنده، داروخانه ها 
صف  آنتي بیوتیك  تولیدكنندگان  مقابل  در  مقتدر  و  محكم  بیمارستان ها  و 
كشیده اند، واقعیت امر این است كه منافع سرشار سودها و جوایز بیشتر از محل 

300 میلیارد تومان جایزه تقدیمي تولیدكنندگان حاصل شده است.
فروش  به  كاماًل  كوچك،  توزیع  شبكه هاي  و  فروشندگان  غیرمعمول  درآمد 
آنتي بیوتیك گره خورده است. این شبكه قوي توزیع و خریدار با تمام قدرت از 
جوایز صنایع تولیدكننده آنتي بیوتیك برخوردارند و كار به جائي رسیده كه حتي 
اجازه سود بردن شركت هاي تولیدكننده آنتي بیوتیك در حد بسیار پائین را نیز 
نمي دهند. داروخانه هاي بزرگ و مامورین خرید بیمارستان ها مشكالت مالي و 
از راه گروگان گیري منابع مالی صنایع داروئي به دست  را  گردش سرمایه خود 
آورده  و خرید با مدت بیش از یكسال و میانگین 30 درصد جایزه، دیگرآنان را 

راضي نمي كند. 
در یك كالم شبكه توزیع وسیع و منافع آن؛ در گرو خرید و فروش آنتي بیوتیك 

به عنوان یكي از اقالم اصلي قرار گرفته است.

 بازار آنتي بيوتيک و نگرش مشتريان:
افزایش مارژین داروخانه؛ همیشه مورد درخواست صاحبان داروخانه بوده و این 

مقوله چالش اصلي معاونت داروئي و اولویت اصلي انجمن داروسازان مي باشد.
از طرف دیگر بیمارستان ها با مشكل تامین بودجه جهت خرید دارو مواجه بوده 
و پرداخت هاي آنها با تاخیر ساالنه مواجه است و در این بین گویا موضوع جوایز 

و مدت فروش آنتي بیوتیك ها، حالل مشكالت همه شده است.
این درحالی است كه معاونت داروئي دیگر كمتر نگران افزایش قیمت آنتي بیوتیك 
شركت هاي  بي رویه  رقابت  و  عملكرد  و  شده  داروخانه داران  به  پاسخگوئي  و 
كه  برده  باال  حدی  به  را  مشتریان  انتظارات  اینك  آنتي بیوتیك  تولیدكننده 
بسیاری داروخانه داران، با آگاهي و متحد شدن؛ خرید آنتي بیوتیك را به شكل 
گروهي انجام مي دهند. حاال دیگر درخواست %50 تخفیف امري بدیهي است و 

مدت یكساله روال كاماًل طبیعي تلقي مي گردد.
 همچنین بیمارستان ها به صورت راهبردی اقدام به خرید آنتي بیوتیك مي كنند، 
و این استراتژی چیزی نیست جز اخذ حداكثر تخفیف، به عنوان شرط خرید!، 
لذا مساله آن قدر حاد شده كه در این اواخر وقتی برخی تولیدكنندگان مصمم 
اوضاع سامان دهند،با مقاومت خرید داروخانه ها مواجه  این  به  تا كمی  شدند 
شده وكمبودی تصنعی ایجاد شد كه بیماران حّتی جهت خرید آموكسي سیلین، 

ناچار شدند تا چندین داروخانه را زیرپا  گذارند.
ندارند  باور  كه  است  آن  از  ناشی  بیمارستان ها  و  داروخانه داران  رویكرد  این 
نشكنند.  را  خود  اتحاد  و  كرده  مقاومت  بتوانند  آنتي بیوتیك  تولیدكنندگان 
و  انجام مي گیرد  روز  یا چند  براي یك هفته  فعاًل خرید  كه  است  این جا  جالب 
منتظرند تا پیمان ها شكسته وجوایز آزاد گردد. خصوصًا اینكه مي دانند )غالب 
از  مملو  تولیدكنندگان  انبارهای  و  دارند!!(  داروخانه  خود  دست اندركاران 

آنتي بیوتیك است و اراده گردانندگان شركت ها خیلي هم قوي نیست.

 چه بايد کرد؟ 
1( ظرفیت تولید: ظرفیت تولید آنتي بیوتیك در حد دو برابر نیاز بازار است 

و بودجه ها نشانگر اهداف بیشتر از سال قبل بوده در صورتي كه عماًل به دلیل 

                               قرآن کریم:

تحليل بازارآنتي بيوتيک هاي   خوراکي
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ری آن را داشته باشیم : پیتراهفمناگر ردک نکنیم هک منافع ما رد یکدیگر طنیده شده؛ نباید ااظتنر پایدا

تحليل بازارآنتي بيوتيک هاي   خوراکي
 به قلم دكتر علی منتصری 

پیشرفت مسائل بهداشتي و جایگزیني آنتي بیوتیك هاي جدید تدریجًا میزان 
مصرف سال به سال پائین مي آید و تضاد مذكور و با عدم عنایت به ظرفیت 
و  شده  كنترل  واقعي  نیاز  باید  بنابراین  مي یابد.  افزایش  كنوني  بحران  بازار، 

تولیدكنندگان به جاي رقابت ناسالم؛ در تقسیم بازار و منافع شریك باشد.
2( ادغام: شاید یكي از راه حل هاي واقع بینانه ادغام شركت هاي آنتي بیوتیك ساز 
و پدیدآوردن مجموعه مسئولیت پذیر باشد كه درنهایت منافع كامالً قابل پیگیري 

است.
3( صادرات: صادرات و پرداختن به بازارهاي جدید مي تواند كمكي باشد تا سرریز 
تولید؛ روانه خارج گردد كه متاسفانه فرهنگ رقابت ناسالم در بازارهاي صادراتي 
هم رخنه كرده  و تغییر سیاست افزایش مصنوعي قیمت آموكسي سیلین و ناتواني 

بازاریابي در خارج؛ به ركود هم دامن زده  است.
4( افزایش قیمت: پیشنهاد افزایش قیمت آنتي بیوتیك ها و استفاده از رقم 
افزوده شده در مورد بعضي از اقالم مي تواند در كوتاه مدت باعث گرمي بازار 

گردد، ولي این سیاست در صورت عملي شدن بسیار موقتي است. 
5( برندسازي: برندسازي و داشتن نام و نشان منحصر به فرد، شاید بهترین 
راه حل در آینده باشد كه فعاًل كه نه مورد پذیرش معاونت داروئي است و نه 

مدیران عالقه اي به بازاریابي فعال دارند.
6(جوایز فروش در سال 93: غالب مدیران شركت هاي دولتي و به دنبال آن 
بخش خصوصي، با راهنمائي شبكه پخش بدون در نظر گرفتن منافع بنگاه خود، 
سیاست سبقت از رقیب را دنبال كرده و با دادن جوایز بیشتر از رقیب، قصد 
)تا حد پرداخت حدود 300 میلیارد  نمایش قدرت  با  و  فروش بیشتر داشتند 

تومان جایزه در سال93(، كار خود را ادامه دادند.
تحلیل  و  تجزیه  را  عملكردها  فروش،  و  تولید  مدیریت  نگرش  با  وقتي  شاید 
بدادمان  بازار  اشباع  اگر  و  بوده  بنوعي راضي  نمائي  این قدرت  از  كنیم، همه 

نمي رسید، وضع قبلي ادامه داشت! 
در سال جاري نیز علي رغم مراعات تعهدات از سوی اكثریت، بازهم به عادت 
در حد  و  مي دانند  دیگران  از  زرنگ تر  را  از شركت ها خویشتن  بعضي  قبلي؛ 
كوچك  شركت هاي  طریق  از  هم دیگر  به  اعتماد  عدم  و  عریضه  نبودن  خالي 
توزیع كننده؛ راه فروش داروهاي تاریخ نزدیك و گاهي فروش با جایزه را ادامه 

مي دهند. )البته اگر جایزه دادن معیار رقابت باشد!(
حتي در سالم ترین حالت؛ میزان جوایز می تواند در حد مارژین سود شركت ها 
كه  مي كند  تصور  بازار  نیست.  قانع  هم  حد  بدین  حتي  بازار  طبعًا  كه  باشد 

شركت هاي تولیدكننده؛ بسیار بیشتر از این اعداد سود مي برند و چانه زني و 
مشتري  انتظار  كه  شده  دگرگون  حدي  به  شرایط  یابد.  ادامه  بایستي  رقابت 
نخواهیم  عرصه  در  برنده اي  بي تردید  دادن،  جایزه  رویه  با  و  است  حداكثري 
داشت. مگر رقابت به شرط مزیت رقابتي باشد كه در آن صورت تقریباً بدون 
حمایت معاونت داروئي، شركتي توان برتري جوئي را ندارد و حاصل كار هیچ 
صاحب سرمایه اي را راضي نخواهد كرد، همان طوری كه كسي را در كوتاه مدت از 
صحنه خارج نخواهد نمود. شاید بهترین راه؛ همفكري همگاني برای برون رفت از 

این بحران؛ در دراز مدت باشد.   
7( تقسیم بازار: تعیین سهم بازار برای خصوصي ها و دولتي ها و كنترل آن توسط 
مسئولین، خصوصاً در شش ماه آینده؛ مقاومت بازار را شكسته و منافع تولیدكنندگان 
را با تولید و عرضه كم و سود بیشتر به همراه خواهد داشت. هرچند این نگرش 

استراتژیك نبوده و در ادامه قطعاً و حتماً باید تدبیر دیگر اندیشید.

 محدوديت توزيع و کنترل آمار:
همه شركت هاي توزیع كننده بزرگ و كوچك در فرداي تاسیس به فكر توزیع 
حاصل  الزم  منافع  و  یافته  افزایش  فروش شان  زیرا  هستند،  آنتي بیوتیك 
مي گردد. بنابراین با گسترش شبكه توزیع و مشكل كنترل آنها، اخبار منفي از 
منطقه توزیع كنندگان كوچك شروع شده و توان شركت هاي تولیدي را از بین 
مي برد. بدین لحاظ با محدود سازي و مدیریت توزیع آنتي بیوتیك، بازار كنترل 
راه حل همكاري  بهترین  یابد.  ادامه  با هر تدبیري  بایستي محدودیت  و  شده 
اصلي ترین  مي باشد.  توزیع كننده  دو  حداكثر  یا  یك  با  تولیدي  شركت  هر 

شركت هاي توزیع كننده آنتي بیوتیك را مي توان به شكل ذیل در نظر گرفت:

 تصميمات جلسه سنديكا:
انساني،  داروهاي  صنایع  صاحبان  درسندیكاي  متشكله  گروه  موافقت  درپی 
تقسیم بازار آموكسي سیلین و سفیكسیم مد نظر قرار گرفت )كه آمار و سهمیه 
توزیع شركت ها نزد سندیكای فوق است(، این توافق در صورت اجرایی شدن 
مي تواند با همكاري و مساعدت و حسن نیت )كه مورد تصویب بوده است( و با 
مشخص كردن تكلیف مصرف كننده، سریعاً منجر به برنامه ریزي توزیع ماهانه و 
تزریق تدریجي كاال به بازار و كنترل هر 15 روز یكبار فروش و سالمت عملكرد 

)با بررسي دقیق بازرسان سندیكا(، گردد. 
فروش آموكسي سیلین و سفیكسیم درسال 1393 نشانگر اعداد مورد نظر جهت 
تصمیم گیري و برنامه ریزي فروش 6 ماهه دوم سال است. لذا اگر فرض بر این 
باشد كه خیلي انقباضی عمل گردد، فقط سهم بازار در شش ماهه دوم، معادل 
50 درصد فروش سال گذشته خواهد بود )البته براي اتخاذ تصمیم به اعداد 60 
درصد و 70 درصد هم اشاره شده است.(، لذا این سهم فروش 6 ماهه مي تواند 

با سهم یك ششم در هرماه، فقط به شركت هاي انتخابي پخش فروخته  شود.
انبارهاي  در  تومانی  میلیارد   200 حدود  موجودي  به  توجه  با  است  بدیهي 
اول  ماه  از  )استوك(  توزیع كنندگان  انبارهاي  میلیاردی در  و 100  تولیدكننده 
دست  خود  سهم  به  شركت  هر  تا  كرد  خواهد  پیدا  افزایش  عرضه  تدریجًا 
با تبلیغات واطالع رساني جهت اطمینان مصرف كننده، مراتب قاطعیت  و  یابد 

تولیدكنندگان به شبكه ها اعالم و مرتبًا در این زمینه پیگیري  گردد. 
باشد كه سالمت سیستم مجدداً حاصل آید.                                         » ان شاءاهلل«

                     فارابي                                              هجرت - داروپخش

                      دانا                       رازي - البرز

                     كوثر                                        فردوس- مكتاف
                جابرابن حّیان                                     رازي - قاسم                                     

                    لقمان                                          قاسم - طب نوین
                  تولیدارو                                                      البرز - رازی                               

                  تولیدكننده                                              پخش های اصلی              

                 پارس دارو                                       هجرت - داروپخش                                     

                   آفاشیمي          فردوس- نخبگان
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                                     قلب اه   با  یاد  خدا هب آرامش   می ر سند

تغییر  بادي در حال  با یك سرعت گرد  اخیر  كار در سال هاي  ماهیت و چگونگي 
است و امروزه خیلي بیشتر از گذشته اي نه چندان دور استرس شغلي سالمت و 
حیات انسانها را تهدید مي كند. به همین دلیل امروزه تحقیقات زیادي جهت ارائه 
پروتوكلهاي اجرایي براي به حداقل رساندن استرس هاي محیط كار با یك سازماندهي 
و نظم مشخص انجام شده و در حال انجام است و هر روز تازه هاي بسیاري به آن 
افزوده خواهد شد. در این مقاله ما سعي مي كنیم برخي از علل استرس هاي شغلي 

را برشماریم و راهكارهایي را كه مي توان براي آنها ارائه داد مشخص كنیم.
 يک سناريو: 

هر چه مي گذشت ديويد بيشتر دچار نگراني مي شد. هفته ها بود كه با دردهاي عضالني، 
ابتدا سعي  ناآرام و يك احساس خالي شدن به ستوه آمده بود. در  كاهش اشتها، خواب 
شده  پذير  تحريك  و  تحمل  كم  آنقدر  نهايتاً  ولي  بگيرد  ناديده  را  عالئمش  بود  كرده 
در  او  اكنون  انجام يك چکاب كرد.  و  پزشك  به  مراجعه  به  وادار  را  او  بود كه همسرش 

شد.  خواهد  چه  ببيند  است  منتظر  و  نشسته  دكتر  مطب 
او آنقدر در فکر بود كه حتي متوجه نشد كه ترسا آمد و در صندلي كنار او نشست . آنها تا چندي 
پيش دوستان خوبي بودند و ترسا در دفتر روبروي آنها در كارخانه كار مي كرد. او ترسا را از سه 
سال پيش كه كارخانه را ترک كرده بود تا به حال نديده بود. ترسا اكنون در يك نمايندگي 
خدمات مشتريان كار مي كرد، باالخره با ضربات آرام ترسا بر شانه اش متوجه او شدو چندي 
نگذشت كه آنچنان گرم صحبت شدند كه انگار نه انگار كه سه سال است از هم خبر ندارند.
جاي  كارخانه  در  االن  كردي،  ترک  را  كارخانه  موقع  به  درست   : گفت  ترسا  به  ديويد 
چيز  هيچ  و  داري  كار  كه  داري  وجود  زماني  تا  فقط  كه  انگار  نيست،  امن  هيچکس 
اين  با  كاماًل  ما  دارند،  را  مرد  سه  كار  انتظار  مرد  هر  از  و  نيست  اطمينان  براي  ديگري 
مي كنم  كار  هفته  در  روز  روزي 12 ساعت، 6  االن  من  به طوريکه  ايم  آمده  بار  مشکل 
فقط  و  مي كنم  احساس  خود  گوش  در  را  ها  ماشين  صداي  خواب  هنگام  در  حتي  و 
دارد  بدي  وضعيت  آنقدر  اخالقيات  و  باشم  داشته  استراحت  مي توانم  بيماري  هنگام 
كه به فکر افتاده اند كه يك مشاور را به كار بگيرند تا كارها به نحو بهتري انجام شود.
ترسا: خوب كه اينطور، من واقعا دلم براي شما تنگ شده بود. من متاسفانه از چاله به چاه 
افتاده ام. در كار جديد، كامپيوتر تلفنها را وصل ميکند و اين زنگها هيچگاه متوقف نمي شوند.

من حتي براي رفتن به سرويس بهداشتي هم بايد برنامه ريزي كنم و در تمام طول روز با مشتريان 
ناراضي سرو كار دارم من سعي مي كنم همه را راضي نگه دارم در حاليکه هيچ قولي به كسي 
نمي توانم بدهم بدون اينکه با مديرانم مشورت كنم. بيشتر اوقات من بين آنچه كه مشتري 
مي خواهد و آنچه كه سياست كمپاني است گير مي افتم  و نمي دانم چه كسي را بايد راضي نگه 
دارم . همکاران در محيط كار آنقدر گرفته و عصبي هستند كه نمي توان با آنها صحبت كرد. همه 

ما به كابين هاي مجزاي مان مي رويم و تا موقع پايان كار همانجا مي مانيم.
از همه بدتر حال جسماني مادر من روز به روز بدتر مي شود و آرزو می كنم  كه مي توانستم 
قسمتي از وقتم را به وي اختصاص دهم. از طرفي دائماً با سردردهاي ميگرني و پر فشاري 
خون مواجه هستم. ساير همکاران گاهگاهي به مشاور روانشناس كمپاني مراجعه مي كنند و 
در كالس هاي كنترل استرس شركت مي كنند ولي نهايتاً كسي بايد به اين وضع پايان دهد.
داستان زندگي اين دو نفر اگر چه كه خوشايند نيست ولي امروزه در ميان جامعه صنعتي، 
مشکالت  و  دلها  درد  قبيل  اين  با  ما  همه  است.  شايع  خيلي  امروز  استرس  پر  و  سريع 
بسيار  سطوح  از  اين  و  هستيم  گريبان  به  دست  آنها  با  ما  از  بسياري  و  داريم  آشنايي 

مي شود. ديده  وفور  به  پايين  و  متوسط  سطوح  تا  كمپاني ها  و  شركتها  باالي 
 در سطوح باال، فشار باالي رواني براي افزايش توليد و فروش و در دست گرفتن بازار مصرف 
و در سطح متوسط براي انجام هماهنگيهاي بسيار وقت گير و پر مشغله و در سطوح پايين 
هم همانطور كه ديويد گفت به دليل مشکالت كالن، نيروي انساني غالباً ناديده انگاشته 
و در جايي  كار مي كند  نفر  به جاي سه  نفر  است، هر  احتياج  مورد  زمانيکه  تا  مي شود. 
كه نياز نيست، استرس از دست دادن شغل مانند سايه اي همواره وي را تعقيب مي كند.

مشکالت كاري در محافل كاري از يك طرف، استرسهاي اجتماعي و خانوادگي از طرف    
ديگر و عدم درک متقابل بين استخدام كننده و استخدام شونده بحران هايي هستند كه 
به استرس هاي كاري دامن مي زنند. همه آنچه در باال شرح داده شد، اين سبب را فراهم 
پيچيده  بسيار  شود.مطالعاتي  مهم  فصل  سر  اين  به  معطوف  زيادي  مطالعات  تا  مي آورد 
علل  مورد  در  بسياري  مبهم  نقاط  هنوز  ولي  بسيار  پيشرفت  عليرغم  كه  هزينه  پر  و 

است. باقي  شغلي  استرس هاي  پيشگيري  روش هاي  و  تاثيرات  مسبب، 

 استرس شغلي چيست؟
تعريف: استرس شغلي به پاسخهاي فيزيکال و احساسي آسيب رساني اطالق مي شود كه زماني 
كه نيازهاي شغلي با توانايي ها  و پتانسيل هاي جسمي، روحي و نيازهاي فرد به كار گرفته 
شده هماهنگ نباشد به وجود مي آيد و اين مي تواند باعث به خطر افتادن سالمت فرد شود.

 علل استرس شغلي چيست؟
تقريباً تمام تحقيقات در اين مساله اشتراک نظر دارند كه استرس شغلي از تعامل ميان 
فرد با محيط كارش حاصل مي شود و از طرفي ميزان زيادي به شرايط روحي ، جسمي و 
خانوادگي هر فرد بستگي دارد و اين كه فرد در زمان گزينش براي شغل مورد نظر توانايي 
انطباق با آن كار را دارد يا خير بسيار مهم است. در مثال باال يکي از داليل عدم رضايت 
شغلي ترسا از كارش اين بود كه فرصتي براي رسيدگي به مادر پيرش ندارد و يا از نظر 
شخصيتي به محيطي احتياج دارد كه در آن با همکاران توانايي ارتباط و تعامل داشته باشد.
 ولي از طرفي با اينکه تفاوتهاي شخصي افراد با يکديگر از نظر پذيرش و انطباق كار قابل انکار 
نيست، تحقيقات نشان مي دهد كه بسياري از شرايط محيط كار براي بسياري از كاركنان 
استرس زا مي باشد. فشار كاري باال و انتظارات پيچيده اي كه كارفرمايان از كاركنان دارند 
مثالهايي است كه در شرح حال هاي رايج باال به آنها اشاره شد. اين شواهد باعث مي شود 

قرار گيرد. استرس  به عنوان عوامل كليدي  بر شرايط كاري  بيشتري  تاكيد  كه 
 NIOSH(National institute for occupational safety&health( مطالعاتي كه  براساس 
انجام داده، شرايط محيط كار نقش مهم و اوليه را در بروز استرس هاي شغلي ايفا می كند 
بدتر  و  تقويت  به شرايط جسمي، روحي و خانوادگي نقش مهمي در  فرد بسته  ولي هر 

كه: مي شود  توصيه  بنابراين  مي كند.  ايفا  استرس زا  عوامل  اين  كردن 
1- بين كار، خانواده و زندگي شخصي افراد بايد يك توازن برقرار شود.

2- يك شبکه حمايتي در ميان دوستان و همکاران شکل بگيرد.
3- يك ديدگاه مثبت و منطقي و آرام نسبت به مشکالت هر فرد اتخاذ شود.

در مورد عوامل محیطي آنچه مي تواند باعث استرس كاري شود:
كار،  ميان  به دير در  استراحت دير  زمانهاي  باال،  1- طراحي وظایف هرفرد: فشار كاري 
شيفتهاي كاري طوالني و پشت سر هم، وظايف بسيار پر تب و تاب به صورت روتين و 
دائمي كه ارتباطي با ذات انسان ها ندارد ) استرس شديد دائمي( ، مانع از بکارگيري مهارتها 
افراد مي گردد.) مثل ديويد( از دست  توسط پرسنل مي شود و باعث خارج شدن كنترل 
2- روش مدیریت: هر گاه افراد خيلي كم يا اصاًل در تصميم گيري ها دخالت داده شوند، ارتباط 
ضعيف در سازمان و نبودن سياستهاي ارتباط با خانواده پرسنل و مشکالت خانوادگي آنها.

روابط ميان پرسنل: محيط اجتماعي ضعيف و فقدان حمايت از جانب همکاران و سوپروايزرها 
4- نقش هاي كاري: انتظارات شخصي پيچيده يا تعريف نشده، 

مسوليتهاي سنگين)هندوانه هاي زياد براي برداشتن( توسط يك فرد
5- مشكالت حرفه اي: عدم امنيت شغلي،كمبود فرصت هاي رشد و پيشرفت شغلي،تغييرات 

سريع به طوريکه افراد هنوز براي آن آماده نشده باشند.
6- شرایط محیطي: شرايط فيزيکي خطرناک و غير قابل قبول مثل جمعيت زياد برخي محيط ها، 

سر و صدا، آلودگي هواي محيط كار، مشکالت ارگونوميك.
ادامه دارد...                                                                          دكتر ندا كاویاني

قرآن کریم:

شرايط کار و تاثير عوامل فيزيكي و رواني استرس زا در محيط کار
 قسمت اول
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آقاي اردشیري؛ كارشناس سفارشات خارجي:
مردي كه صداقت و صمیمیت را عامل پیشرفت در كار مي داند

 آقاي اردشیري  لطفا خودتان را معرفي كنید؟
اينجانب كريم اردشيري در ششم مرداد ماه سال 1336 در استان مازندران منطقه سواد 
كوه به دنيا آمدم. بعد از اخذ ديپلم رياضي در سال 1354و قبل از سربازي به تهران نقل 
مکان كردم و پس از اتمام دوره سربازي در شركت دارو سازي ماكسMAX  )داروسازي 
  MICINخوارزمي فعلي( مشغول به كار شدم. در سال 1365 به شركت داروسازي ميسين
)تهران دارو فعلي( رفتم و در واحد بازرگاني مشغول به كار شدم. به فرموده جناب آقاي 
سعيدنژاد و حسن اجابت جناب آقاي دكتر مهرآميزي هم اكنون در شركت آفاشيمي در 
واحد بازرگاني در خدمت همکاران هستم. داراي 5 فرزند )4 پسر و يك دختر( و 2 نوه بنام 
هاي آروشا و روشان هستم و در حال حاضر با همسر و پسرانم بنام هاي آرش و محمد 

ابراهيم كه مجرد هستند در منطقه تهرانسر زندگي مي كنيم.

 لطفا در مورد نحوه كار خود توضیح دهید؟ 
طبعأ شرايط كاري در واحد بازرگاني خارجي عمدتأ در بيرون شركت جهت گرفتن مجوز 
ورود كاال )مجوز خريد( از سازمان غذا و دارو، اداره كل امور دارو، مجوز وزارت بازرگاني و 

ترخيص كاال از گمركات كشور جزء وظايف كاري ما مي باشد كه با همکاران صديق 

و صميمي گوشه اي از پيشرفت كار شركت آفاشيمي را سپري مي كنيم. در واحد نوپاي 
بازرگاني خارجي با مديريت سركار خانم حاجتي كه عنصر بارز واحد ما صداقت و تالش و 
اهميت دادن است تجربه جديدي را طي ميکنيم. شركت آفاشيمي كه به روايتي شركت 
نو پايي در سال هاي اخير مي باشد با مديران توانا و دلسوز آن توانسته گام به گام با 
شركت هاي قديمي و با سابقه بعضأ گردن كلفت برابري و رقابت و حتي پيشي بگيردكه 
قابل ستايش مي باشد، خصوصأ كه در فضاي مملو از فهم و شعور و آرامش در اين شركت 

دوران خوبي را طي مي كنيم.   

 كالم آخر:               
زينت انسان مثل هر فضيلتي داراي 3 ركن است

1- علوم آموزي  2-  محبت كردن   3-  ذهن آزادي خواهي                 عاطفه فقیهي

گفت وگو با 
همكاران

اين
شماره

آقای 
کريم اردشيري 

روستاي اورامان تخت
 این روستا در مركز دهستان اورامانات در جنوب شرقی شهر مریوان قرار دارد و 

جاده ای به طول 75 كیلومتر آن را به شهر مریوان متصل می نماید. 
حدود 30 كیلومتر این راه آسفالت و بقیه خاكی است. جاده در دامنه كوههایی 
دره ای  در  روستا  این  است.  برخوردار  ای  فوق العاده  زیبایی  از  كه  گرفته  قرار 
شرقی - غربی و در شیب تندی روی یال شمال كوه تخت واقع شده است.                                                                                

                                                                                           
                                                                                               مریم گوهرزاد                          

آقای سید جواد
آقا میري

)واحد ادرای(،
تولد فرزند دلبندتان 

»سیدحسام«  را 
صمیمانه تبریك می گوئیم

آقای سید وحیدتبریک
مرادي 

)واحد تولید(،
تولد فرزند عزیزتان 
»سیده سارینا« را 

صمیمانه تبریك می گوئیم

          :امیرالمومنین )ع(                                              فرزند صالح؛ گلی است از گل اهی بهشت

 قسمت اول

چمستان- اليماالت
دریاچه چمستان در 8 كیلومتری نور در مسیر جاده نور به چمستان قرار دارد و 

فاصله آن از جاده اصلی نور به چمستان حدود 3 كیلومتر است.
این دریاچه در دل جنگل واقع شده است و به عنوان گردشگاه، مورد استفاده 
قرار می گیرد. این دریاچه آنقدر زیباست كه گویی  جنگل  را در آغوش گرفته 

است. در آنجا همه چیز برای چند ساعت تفریح و البته آرامش مهیاست.
                                                                                           

                                                                                                مریم گوهرزاد                          

روش های تقويت حافظه 
              

 افزایش فعالیت ذهنی
همان طور كه فعاليت جسمی بدن شما را متناسب و آماده 
به شما  كننده ذهنی،  تحريك  فعاليت های  نگه می دارد، 
داشت ذهن تان كمك می كنند.  نگه  آماده  و  متناسب  در 
به  االن  تا  كه  روزنامه  از  بخش هايی  حل جدول، خواندن 
برای  جديد  مسيرهای  انتخاب  ايد،  نمی كرده  توجه  آنها 

جلسات  يا  و  ها  در كالس  يا شركت  و  خانه  به  بازگشت 
آموزش زبان و راه های ديگری كه باعث فعاليت مغز و ذهن 
شما می شوند، برای تقويت حافظه تان و جلوگيری از، از 

باشند. مفيد  می توانند،  حافظه  دادن  دست 

 تمركز
عواملی كه حواس شما را پرت می كنند را محدود كرده و 
سعی نکنيد چندين كار را باهم انجام دهيد. اگر تمركز شما بر 
اطالعات خاصی باشد كه می خواهيد به ياد بياوريد، احتمال 

اينکه آن را بياد بياوريد در آن لحظه و يا بعد از آن بيشتر است.

 مدیریت بیماری های مزمن
برای مديريت و كنترل هر نوع بيماری مزمن همچون فشار 
نماييد.  مراجعه  پزشك  به  افسردگی  و  ديابت  باال،  خون 
هرچه بهتر شما مراقب خود باشيد، حافظه شما بهتر عمل 
می كند. همچنين در مورد داروهايی كه مصرف می كنيد با 
پزشکتان مشورت نماييد، بعضی از داروها بر روی حافظه 
تاثير می گذارند.                                    عاطفه فقیهي

تبریکتبریک آقای علی مریخی  
خسروشاهی

)واحدآزمایشگاه(،
تولد فرزند عزیزتان
»امیر حسین«را 

صمیمانه تبریك می گوئیم

آقای رحیم استقامت
)واحدآزمایشگاه(،

تولد فرزند دلبندتان 
»میترا«  را 
صمیمانه 

تبریك می گوئیم
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حدود 500 سال پیش فردی به »نیكولو« تئورسین مسائل سیاسی در مورد رهبری 
و مدیریت كاركنان نظریه ای درباره این كه مدیران همزمان نمی توانند هم دوست 

داشتنی و هم ترسناك باشند را ارائه كرد.
احتماال 500  سال پیش به دلیل نگرش سیاسي مردم و محیط هاي كار این نوع 
مدیریت )مدیریت ترسناك( كارایی بیشتری داشته كه رهبری سیاسی هم از این 
قاعده مستثنی نبوده و حتی در مدارس نیز از تنبیهات بدنی برای قانونمند كردن 
كودكان استفاده می شد كه در حال حاضر این كار باعث اخراج و یا توبیخ معلمان 

خواهد شد.
ترسناک  مديريت  يا  و  داشتنی  دوست  مديريت  بايست  می  كاری  محيط  به  توجه  با 
مشخص گردد. دوست داشتنی و يا ترسناک بودن دو روش مديريتی مجزا می باشد كه 

برای هر دو روش كارمندانی وجود دارد. 
به نظر می رسد در محيط های كارگری با توجه به نوع نگرش و رفتارهای كارگران، 
مديرانی موفق ترند كه بتوانند محيطی قانونمند، پر ضابطه و سختگيری بيش از اندازه 
ايجاد كنند و دليل اين كار را اينگونه بيان می كنند كه كارگران و كارمندان از انجام 

كارهای روزانه خود كوتاهی نکرده  و هدف مندتر فعاليت نمايند.
محيط هايی كه نياز به پويايی و نوآوری دارند مديرانی موفق ترند  كه با زير دستان 
دوستانه برخورد  كنند تا ترسناک بودن باعث نشود محدوديت هايی برای خالقيت آنها 

ايجاد گردد.
مديران دوست داشتنی اصوال رفتارهای روزانه كارمند خود را رصد می كنند و دليل 
ناراحتی آنها را خواهند پرسيد، حرف های تازه ای برای گفتن دارند، اهل مطالعه هستند و 
از كارمندان خود گزارش روزانه دريافت می كنند و از آنها می خواهند برای بهبود سيستم 
ايجاد  ارائه دهند. كارمندان در چنين محيط های شاداب، خالقيت  راهکارهای جديد 

می كنند و پويايی در كارهايشان نمود پيدا خواهد كرد.
كارمندانی كه با مديرانی ترسناک و در محيطی پر ضابطه كار ميکنند خالق نخواهند بود، 
كارهای تکراری انجام می دهند و در برخورد با اتفاقات جديد از مدير خود می خواهند 
تصميم گيری كند اين نوع كارمندان كاركردن در اين نوع محيط را اين گونه تشريح 
خواهند نمود كه كسان ديگر نيز همين كار را می كردند و يا اينکه من ايرادی نمی بينم 

و جمله معروف  من در اين محيط راحت ترم . 
به نظر می رسد مديران ترسناک دوست دارند در تمام كارها مستقيم دخالت كنند 
و خود حرف اول و آخر را بزنند و دخالت در كارهای خود را نمي پذيرند و كارمندان 
به اين دليل كه الزم نيست فکر كنند و تصميم گيرنده باشند اين محيط را ترجيح 

می دهند و می گذارند تا مديران راجب به تمام كارها تصميم گيری كنند.
محيط های توليدی و كارگری نياز به مديرانی ترسناک دارد كه اجازه ندهند كارمندان از 
ضابطه و قانون تخطی كنند و محيط های دانش بنيان و پويا نياز به مديرانی دوست داشتنی 
دارد كه اجازه ندهند خالقيت و نوآوری از ذهن كارمندان و كارشناسان فاصله بگيرد.
الزم به ياد آوری است مديران ترسناک مديرانی خواهند بود كه كارمندان خود را دوست 
خواهند داشت پشتيبان آنها خواهند بود و با رفتارهايشان نشان خواهند داد كه مسئوليت 
تمام كارهای كه می كنند با مدير خواهد بود كه اينکار باعث می شود كارمندان با خيالی 
آسوده كار روزانه خود را انجام دهند و در مقابل مديران دوست داشتنی مسئوليت تمام 
كارها را به كارمندان و كارشناسان خواهند سپرد و به آنها خواهند آموخت كه چگونه از 

خود و كارهای خود دفاع كنند.
سخن پايانی اينکه اگر فردی نوآور و خالق هستيد با مديران دوست داشتنی  همکاری 
انجام دهيد و  نماييد و اگر دوست داريد هر روز كارهای تکراری و مشابه روز قبل را 
مديرتان پشتيبانتان باشد با مديران ترسناک همکاری نماييد.                      سجاد محمدي

 مديران ترسناک

کلی است هک ما عالهق داریم آن را مینیبب  »لئوانردو   داوینچی« زندگی همان ش

 يا مديران دوست داشتنی
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