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  مهمترين مشكالت حال حاضر اقتصاد ايران چيست؟

پساتحريم، اقتصاد ملی و صنعت داروسازی
دكتر علی منتصری ارائه می نمايد: پاسخی به 7 سوال اساسی در دوران فرابرجام 

 كدام موانع و محدوديت ها هستند كه اگر مورد توجه قرار نگيرند، مسايل عمده اقتصاد ايران همچنان الينحل مي مانند؟
 چه گشايش هايي در نتيجه برداشته شدن تحريم ها قابل تصور است؟

 براي بهره برداري از گشايش ها، چه خطوط راهنمايي پيش روي سياست گذاران قرار دارد؟
 سياست گذاران در دوره پساتحريم چه كارهايي نبايد انجام دهند. خطوط قرمز كدام است؟

 در دوره جديد كه احتماالً همراه با برداشته شدن موانع براي تعامل بيشتر با جهان خواهد بود، مزيتهاي ايران بخصوص از لحاظ اقتصادي چيست؟ 
                                                                                                            انتخاب هاي تعيين كننده پيش روي نظام تصميم گيري چه هستند؟

همدلی، هم زبانی- 7 اسفند

دكتر عبدالهی اصل در گفت وگوی اختصاصی با 
»آفاشيمی« :

همایش کشوری آزمایشگا ه های برتر
و تقدیر از شرکت داروسازی آفاشیمی

اگر فقیر هب دنیا آمده اید، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است.»بیل گیتس«

كارهای نيمه تمام و ايده های متعددی است 
كه اميدوارم با پشتوانه حمايت های

 رياست سازمان، صنعت داروسازی  كاركنان 
و كارشناسان اداره كل دارو 

به نتيجه برسد. 
شفاف سازی فرايند تصميم گيری در 

اداره دارو، تسهيل و تسريع فرايندهای 
كارشناسی، استفاده از فناوری اطالعات 

برای انجام امور، ايجاد سيستم های ديجيتال 
مديريت زنجيره تامين، 

ثبت داروها توسط شركتهای اصلی، 
مشاركت صنعت داروسازی با 

شركت های چندمليتی و توليد 
تحت ليسانس، تقويت بخش خصوصی 

توليد دارو، از ايده هايی است 
كه در ذهن دارم.

علی رغم اينكه صنعت 
در 37 سال گذشته بار 

تامين داروی كشور را به 
دوش كشيده است 

ولی من آينده ای سخت را 
برای آن پيش بينی ميكنم. 

اشباع بازار كشور از 
داروهای ژنريک، پايين 

بودن استانداردها، عدم توان 
رقابت در عرصه بين المللی، 

كوچک بودن و وابستگی 
شديد به حمايتهای دولتی از 
بزرگترين تهديدهای صنعت 

هستند كه اگر برای آن راه 
حلی انديشيده نشود بيم از 

بين رفتن آن وجود دارد.

اصالح قوانين با توجه به زمانبر بود
 فرايند تصويب قانون 

چه از مسير اليحه و چه از مسير طرح 
از يكسو و كوتاه بودن دوره های مديريتی

و ساليق متفاوت مديران
از سوی ديگر

 بعد از گذشت شصت سال 
هنوز ميسر نشده است.
WTO موقعيتی است 

كه ميتواند با 
مديريت صحيح 

به يک فرصت تبديل شده 
و در صورت عدم مديريت 

يک تهديد باشد.

  مشروح اين مصاحبه را در صفحه3 مالحظه نمائيد
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رد یک روز، اگر شما با چیه یلکشم مواهج نمی شوید، می توانید مطمئن باشید هک رد مسیر اشتباه حرکت می کنید.»سوآمی ویوکاانندن «

 اشاره:
بــه منظــور تقويــت و بــه روز نمــودن اطالعــات مديــران و سرپرســتان واحدهــا، 
ــا موضوعــات مختلــف مديريتــی بطــور ثابــت در روزهــای دوشــنبه  جلســاتی ب
ــه  ــردد ك ــی گ ــزار م ــيمی برگ ــركت آفاش ــس ش ــالن كنفران ــه در س ــر هفت ه
ســخنران روزهــاي 21 و 28ديمــاه آقــای دكتــر منتصــری، در پيرامــون 
ــازی  ــت داروس ــن صنع ــی وهمچني ــاد مل ــر  اقتص ــش آن ب ــاتحريم و نق پس
ــا  ــاد ب ــد اقتص ــكافانه از بُع ــي موش ــا نگاه ــوق ب ــث ف ــد. مبح ــخن گفتن س
ــوری  ــس جمه ــادی رئي ــاور اقتص ــی مش ــعود نيل ــر مس ــاي دكت ــهاي آق نگرش

ــد.  ــرح گردي ــازي مط ــت داروس و صنع
در ادامه به رئوس و اهّم مطالب ايراد شده می پردازيم:

ــا طــرح چنــد  ــه شــيوه Brain Storming  ب در ابتــداي جلســه دکتــر منتصــری جلســه را ب
ــود: ــي ش ــاره م ــا اش ــه آنه ــل ب ــه در ذي ــد ک ــاز کردن ــدي آغ ــوال کلي س

1- مهمترين مشكالت حال حاضر اقتصاد ايران چيست؟
2- کدام موانع و محدوديت ها هستند که اگر مورد توجه قرار نگيرند، مسايل عمده اقتصاد 

ايران همچنان الينحل مي مانند؟
3- چه گشايش هايي در نتيجه برداشته شدن تحريم ها قابل تصور است؟

4- براي بهره برداري از گشايش ها، چه خطوط راهنمايي پيش روي سياست گذاران قرار دارد؟
5- سياست گذاران در دوره پساتحريم چه کارهايي نبايد انجام دهند. خطوط قرمز کدام است؟

6- در دوره جديد که احتماالً همراه با برداشته شدن موانع براي تعامل بيشتر با جهان خواهد بود، 
مزيتهاي ايران بخصوص از لحاظ اقتصادي چيست؟ 

7- انتخاب هاي تعيين کننده پيش روي نظام تصميم گيري چه هستند؟
با پاسخ به اين سواالت بطور جداگانه وضعيت اقتصاد ايران در دوران پسا تحريم نيز بطور 

شفاف مشخص مي شود.
در ادامــه ايشــان بــه بيــان ضعفهــای اقتصــادی و داليــل بــروز آن و راهكارها و فرصتهــای بوجود 
آمــده پرداختــه و ابــراز داشــتند کــه: اقتصــاد ايران بــه داليل متعــدد از قبيل مديريت نامناســب 
درآمدهــای نفتــی در دوره وفــور، آثــار رکــود تورمــی ســال های 1391 و 1392 و کاهش شــديد 
قيمــت نفــت در يــک ســال گذشــته، در شــرايط ويــژه بــه ســر می بــرد. نظــام داروئــي کشــور 
ــا  نيــز تحــت تاثيــر مســتقيم از ايــن شــرايط )شــرايط تحريــم و وفــور درآمدهــاي نفتــي( ب
مديريــت نامناســب اقــدام بــه واردات بي رويــه نمــوده و بتدريــج بــا کاهــش درآمدهــاي نفتــي و 
رکــود تورمــي آثــار تخريبــي بــازار نمــود بيشــتري پيدا کــرد. اين شــرايط ســبب عدم نوســازي 
و بازســازي صنايــع شــده و اينــک آثــار کيفــي آن، صنايــع توليــد داخلــي دارو را بــه چالــش 

کشــيده و پاســخگويي بــه افكارعمومــي جامعه پزشــكي بســيار مشــكل شــده اســت. 
سپس ايشان يازده مشكل اصلی اقتصاد داروي ايران را اينگونه برشمردند: 

1- نارســايی در تأميــن مالــی فعاليت هــای توليدی و ســرمايه گذاری به دليل نقد نشــدن بخش 
بزرگــی از دارايی هــای نظــام بانكــی کــه از بُعــد اقتصــاد دارو ايــن نارســايي تحميــل کارمزدهاي 
ســنگين به صنايع و عدم دريافت اعتبار از خارج و مســدود شــدن معامالت يوزانس بوده اســت.
2- ضعــف مالــی دولت کــه در حوزه دارو اين ضعف، ســبِب عدم پرداخت ديون شــرکتهاي 
توزيــع کننــده دارو گرديده و بنابراين هزينه مالي توليد ملي به شــدت افزايش يافته اســت.
3- انباشت بدهی های دولت به سيستم بانكی، نظام پيمانكاری، صندوق های بازنشستگی و تأمين 
اجتماعی و اين انباشت در اقتصاد دارو با انباشت بدهي دولت به تامين اجتماعي و سيستم بانكي 

موجب تاخير پرداخت داروخانه ها و موسسات درماني گرديده است.
4- مصرف باالی انرژی در مقايسه با ميزان توليد ناخالص داخلی و محدوديت شديد مالی 

شرکت های توليد کننده انرژی يكي ديگر از مشكالت اساسي است.
5-  ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت يارانه نقدی 

6- کمبود آب و مشكالت زيست محيطی
7- بهره منــد نشــدن از ظرفيت هــای موجــود در نظــام اقتصــاد جهانــی و ايــن مشــكل از نظــر 
اقتصــاد دارو ســبب عــدم بهره منــدي از ظرفيت هــاي موجــود در نظــام اقتصــاد جهانــي موجب 
گرديــده کــه علي رغــم ســالها جلوتــر بــودن صنايــع داروســازان ايــران از کشــورهاي منطقــه 

ــيم.             ــورها باش ــن کش ــاج واردات دارو از اي ــروز مامحت ام

رقابــت  بــا  محصــوالت  توليــد  و  توليــدی  بنگاه هــای  پاييــن  بهــره وری   -8
ــع  ــي از صناي ــد بزرگ ــودن درص ــي ب ــده دولت ــا پدي ــوزه دارو ب ــن در ح ــری پايي پذي
داروســازي، خــود را نشــان داده کــه ســبب افــت شــديد بهــره وري گرديــده 
ندارنــد. را  پســاتحريم  در  بــراي جهــش  الزم  شــادابي  توليــدی،  بنگاه هــاي  و 

9- نظــام دو نرخــی ارز و محدوديت هــای سياســتگذاری ارزی مشــكل ديگــري اســت 
کــه نمــود آن در بخــش اقتصــاد دارو بــا مشــكالت تخصيــص ارز بــروز کــرده و باعــث 
ــه  ــر انداخت ــه تاخي ــي پروژه هــا را ب ــع شــده و مراحــل اجراي ــر شــدن صناي زميــن گي

ــت. ــده اس ــا گردي ــدن هزينه ه ــام آور ش ــبب سرس ــود س ــه خ ک
10-  بخش غير رسمی بزرگ

11- ضعــف تقاضــای داخلی کــه در بخش اقتصاد دارو اين رکود تورمي موجب رشــد فقر 
اجتماعــي گرديــده و ضعــف تقاضاي داخلــي و عدم عنايت بــه بازارهــاي خارجي، صنايع 

داروســازي را هر روز با چالشــهاي جديد مواجه ســاخته است.
در ادامه دکتر منتصری داليل نياز به دستيابي به رشد اقتصادي باال و پايدار را اينگونه 

برشمردند:
 ايجــاد اشــتغال در مقيــاس بزرگ در کشــور و در بخش دارو با بــاال بردن کيفيت نيروي 
انســاني آمــوزش يافتــه نيــاز مهمــي اســت کــه مي توانــد در صنايــع تاثيرگــذار باشــد.

 ارتقــای ســطح پاييــن رفــاه خانوارهــا کــه در قــدم اول موجب تغييــر در شــيوه زندگي 
مي گــردد و کيفيــت زندگــي مســتقيما بــه تامين ســالمت جســم و روان بســتگي دارد و 
دارو درمانــي خصوصــاً مصــرف مكملهــا نقــش مهمــي را در ايــن زمينــه خواهند داشــت.
 بهبــود موقعيــت نســبی اقتصــاد کشــور در منطقــه کــه ايــن شــرايط ســبب بهبــود 
ــش  ــي را افزاي ــه برونگرائ ــش ب ــده و گراي ــدي ش ــاي تولي ــت داروه ــش کيفي و افزاي
خواهــد داد و افزايــش صــادرات تاثيــر مســتقيمي در بهبــود ايجــاد مي کنــد.
ايشــان بــا اشــاره بــه راههــاي تحقــق رشــد اقتصــادي بــاال و پايــدار اصالحات اساســی با 
هــدف ارتقــای بهــره وری منابــع موجــود و ســرمايه گذاری عظيــم در حوزه هــای کليــدی 
ماننــد حمــل و نقــل و انــرژی را بســيار مهم دانســته و با ابــراز خرســندی از رفع تحريم ها 
افزودنــد: بــا برداشــته شــدن تحريم هــا، يكــی از مشــكالت ذکــر شــده، يعنــی بهره گيری 
نكــردن از ظرفيت هــای موجــود در اقتصــاد جهانــی، »می توانــد« از فهرســت مشــكالت 
خــارج شــده و در فهرســت راه حل هــا قــرار گيرد و همچنين آينده کشــور کامالً بســتگي 
بــه افزايــش GDP و ايجــاد موازنــه مثبــت تجــاري در غيــاب نفــت دارد تــا آينــده پايــدار 
حاصــل گــردد. کــه ايــن موازنــه مثبــت در حقيقــت ايجــاد تــوازن در بخــش صــادرات و 
واردات اســت بدينگونــه کــه بجــاي واردات کاالهــاي مصرفــي بــه واردات دانــش فنــي در 
حــوزه هــاي مختلــف توليــد بپردازيــم و با مطالعــه دقيــق در پروژه هــاي توليــدي از هدر 

رفتــن ســرمايه هاي ملــي جلوگيــري و در واقــع صرفــه جويــي کنيــم. 
ــه  ــاد کالن و حيط ــا در اقتص ــع تحريم ه ــش رف ــا نق ــاط ب ــری در ارتب ــر منتص دکت
ــوه«  ــور بالق ــكان »به ط ــا 8 ام ــع تحريم ه ــر رف ــه در اث ــتند ک ــراز داش ــازي اب داروس

ــد از: ــه عبارتن ــد ک ــدن، دارن ــم ش ــكان فراه ام
ــده، 3-  ــدود ش ــع ارزی مس ــدن مناب ــام، 2- آزاد ش ــت خ ــادرات نف ــش ص 1- افزاي
کاهــش هزينــه واردات، 4- تأميــن مالــی خارجــی،  5- ســرمايه گذاری مســتقيم 
خارجــی، 6- برقــراری ارتبــاط تكنولــوژی، 7- افزايــش صــادرات غيــر نفتــی، 
ــه  ــه ب ــی ک ــی بين الملل ــام بانك ــا نظ ــور ب ــی کش ــام بانك ــاط نظ ــراری ارتب 8- برق
ــا  ــش داده و ب ــي را کاه ــاي بانك ــا هزينه ه ــدن تحريمه ــته ش ــب، برداش ــن ترتي اي
ــد و  ــرار مي ده ــر ق ــت تاثي ــارات را تح ــه اعتب ــس هزين ــالت يوزان ــترش معام گس

ــازند. ــي س ــان م ــن آوري را آس ــه ف ــوص حيط ــاري در خص ــادالت تج مب
 ادامه در صفحه 6

پساتحريم، اقتصاد ملی و 
صنعت داروسازی

متن سخنرانی دكتر علی منتصری درپیوند با وضعیت 
صنايع دارويی در فضای بعداز لغو تحريم ها
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مصاحبه اختصاصی
آقای دکتر عبدالهی اصل

 باآفاشیمی 

ربنده شدن همیشه هب معنی اولین بودن نیست. ربنده شدن هب معنی انجام کار، بهتر از دفعات قبل است.» بونی بلر«

  قبل از شروع لطفاً مختصري از سوابق خود بفرمائيد.
کارشناس   ،1378 داروسازی  التحصيل  فارغ   .1375 سال  از  آماری  تحليل گر 
برنامه ريزی1378، سوپروايزر فنآوری اطالعات اداره کل دارو 1381، کارشناس قيمت دارو 
1383، رييس اداره برنامه ريزی 1384، معاون برنامه ريزی 1386، مدير کل دارو 1388، 
معاون هولدينگ سبحان 1389، مديرعامل عبيدی 1390، فارغ التحصيل PhD اقتصاد 

و مديريت دارو 1392، معاون سازمان غذا و دارو 1392، مدير کل دارو 1394 

 حضرتعالي تنها مديركل اداره دارو هستيد كه مجدداً به اين پست برگشتيد. 
به تجربه صنعتي قصد تحول در صنعت  با توجه  يا  ناتمامي داريد  آيا كارهاي 

داروسازي را در سر مي پرورانيد؟
قطعا، کارهای نيمه تمام و ايده های متعددی است که اميدوارم با پشتوانه حمايتهای رياست 
سازمان، صنعت داروسازی  کارکنان و کارشناسان اداره کل دارو به نتيجه برسد. شفافسازی 
فرايند تصميم گيری در اداره دارو، تسهيل و تسريع فرآيندهای کارشناسی، استفاده از 
فناوری اطالعات برای انجام امور، ايجاد سيستمهای ديجيتال مديريت زنجيره تامين، ثبت 
داروها توسط شرکتهای اصلی، مشارکت صنعت داروسازی با شرکتهای چندمليتی و توليد 
تحت ليسانس، تقويت بخش خصوصی توليد دارو از ايده هايی است که در ذهن دارم.

 آقاي دكتر بنظر مي رسد در پسا تحريم شركت هاي چند مليتي بجاي حضور 
فعال و انتقال دانش فني بيشتر عالقه دارند كه برندهاي گذشته را زنده كنند آيا 

موافقيد؟ موضوع  اين  با 
زنده شدن برندها به نوبه خود اشكالی ندارد بلكه آن چيزی که مهم است توليد و ارزش افزوده 
برای کشور است. قطعا از توليد برندها و فرآورده های با کيفيت هم شرکتهای داروسازی سود 
ميبرند، هم ارتقای کيفيت خواهيم داشت و هم مصرف کنندگان و پزشكان رضايت خواهند 
داشت. ولی اينكه شرکتهايی که ايران را سالها ترک کرده بودند االن فقط به عنوان يک بازار 
فروش به ايران نگاه کنند مطلوب نيست. در ضمن وقايع و شعارهای پس از برجام نبايد اين 
شائبه را برای شرکتهای خارجی ايجاد کند که يک بازار مصرف جديد برای محصوالتشان باز 
شده است. بازار ايران فقط برای فراورده هايی باز خواهد بود که در ايران توليد شوند و ما بايد 
سياستهای توليد تحت ليسانس و توليد مشترک را تشويق و ترويج کنيم البته بايد در نظر 
داشت صنعت محافظت شده در يک محيط ايزوله و دور از رقيب هيچگاه پيشرفت نخواهد کرد.

 در سخنراني روز يكشنبه 94/11/4 )با موضوع: بررسي فرآيندهاي جاري اداره 
نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر( مطالب مهمي را اظهار فرموديد ممكن است بعضي 

از سياستهاي مهمي را كه در نظر داريد پياده شود را مطرح فرمائيد؟
مهمترين بحث من در آن روز ارائه برنامه ها در حد اجرايی بود. من معتقدم سطوح مديريتی 
ميبايست رعايت شود. وزير و رييس سازمان بايد استراتژی تعيين کنند و اگر چه مدير کل دارو 
ممكن است بعنوان يک عضو در کميته های مشورتی در تدوين استراتژيها نقش داشته باشد 
ولی وظيفه اصلی يک مدير کل اجرای سياستهای تدوين شده به شفاف ترين و بهترين شكل 
ممكن است. در آن روز من سعی کردم برخی برنامه های اجرايی خود در مورد مديريت بازار دارو، 

تعرفه ها، نحوه بازرسی های کيفی، فرايندهای بازرگانی و نظارتها را بيان کنم.

 آينده صنعت داروسازي كشور را چگونه مي بينيد؟
علی رغم اينكه صنعت در 37 سال گذشته بار تامين داروی کشور را به دوش کشيده 
است ولی من آينده ای سخت را برای آن پيش بينی ميكنم. اشباع بازار کشور از داروهای 
ژنريک، پايين بودن استانداردها، عدم توان رقابت در عرصه بين المللی، کوچک بودن و 
وابستگی شديد به حمايتهای دولتی از بزرگترين تهديدهای صنعت هستند که اگر برای 

آن راه حلی انديشيده نشود بيم از بين رفتن آن وجود دارد.

 نگرش منطقي به واردات دارو چگونه است؟
واردات برنامه ريزی شده از داروهای ثبت شده توسط شرکتهای معتبر با قيمتهای منطقی و 
ترجيحا  توسط شرکتهای صاحب پروانه اصلی بنظر من نه تنها بد نيست بلكه ميتواند به ارتقای 
صنعت نيز کمک کند ولی واردات لجام گسيخته از منابع گمنام توسط فوريتی و تک نسخه ای ها 
تيشه به ريشه نظام دارويی و حتی صنعت ميزند که متاسفانه اخيرا و  در شرايط تحريم 

رونق خوبی هم يافته است.

 سياست شما در مورد توليد مواد اوليه چه سر فصلهايي دارد؟
توليد مواد اوليه در صورت داشتن ارزش افزوده بايد حمايت شود ولی اينكه شرکتهايی مواد 
اوليه ساخته شده را به نام مواد واسط يا خام وارد کنند و تعرفه گمرکی را روی آن محاسبه 
و بفروش برسانند و با نوعی سياست فرار به جلو و هوچی گری، صنعت داروسازی کشور را 

فدای منافع خود نمايند، بنظر من کالهبرداری است.

ورود  با  داروسازي  صنعت  آشيل  پاشنه  داريد  استحضار  همانطوريكه   
به PICs  موضوع كيفي سازي است. چه پيشنهاداتي در اين زمينه داريد؟

سيستمهای  استانداردسازی  و  ارتقا  تهديد.  نه  است  فرصت  يک   PICs من  بنظر 
کيفی و تطابق با نظام های بين المللی از الزاماتی است که راه گريز ندارد. در کشوری 
که شعار صادرات دارو ميدهد نميتوان با استانداردها و قواعد بين المللی همسو نبود.

از حدود  بعد  آيا  خواهد شد  دگرگون  مقررات  غالب   WTO به  ورود  با   
يک قرن قصد تغيير قوانين داروسازي در دستور كار است؟

اصالح قوانين با توجه به زمانبر بودن فرآيند تصويب قانون چه از مسير اليحه و چه از 
مسير طرح از يكسو و کوتاه بودن دوره های مديريتی و ساليق متفاوت مديران از سوی 
ديگر بعد از گذشت شصت سال هنوز ميسر نشده است. WTO موقعيتی است که ميتواند 
با مديريت صحيح به يک فرصت تبديل شده و در صورت عدم مديريت يک تهديد باشد.

 چه مزيتهايي براي سيستم داروئي در پسا تحريم مي بينيد؟
افزايش  باعث  نيز  و  ميشود،  هزينه  کاهش  باعث  عمدتا  دارو  حوزه  در  تحريمها  حذف 
تعامالت بين المللی، تسهيل ارتباطات و تبادالت بين بانكی، تسهيل تامين ماشين االت و 

مواد اوليه، ورود سرمايه گذاری شرکت های خارجی  خواهد شد.

 تهديدهاي مهم داروسازي كشور در حضور رقباي خارجي را بفرمائيد.
از نظر من کوچک بودن بزرگترين نقصان صنعت داروسازی ماست.

 از توليدكنندگان دارو چه انتظاري داريد؟
بزرگ شدن به هر نحو ممكن شرط الزم برای حضور در بازارهای بين المللی است. ادغام های 
شرکتی، سرمايه گذاری خارجی، خصوصی سازی، تغييرات نگاه مديريتی از انتظارات من است.

 آيا نشريه آفاشيمي را مي خوانيد ؟ چه توصيه هايي براي بهبود آن داريد؟
بله مروری بر آن داشته ام، بنظر من مهم ترين نقطه قوت آن ديده شدن موضوعات مرتبط 

با همه پرسنل مجموعه فارغ از رشته تحصيلی در اين نشريه است.
                                                                   مهندس رضا مراديان - افسانه پاسباني

  ادامه از صفحه يک:
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دكتر هاشمی وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی همچنين برخی از افشاگری 
ها در زمينه تقلبات را سياسی دانسته و گفتند: »دور از ذهن نيست كه در برخی 

از افشاگری ها ردپاهای سياسی و تسويه حساب های شخصی در بين باشد«. 
»تقلب در حوزه غذا و دارو بدترين نوع راهزنی است«

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، تقلب در حوزه غذا و دارو را زشت ترين 
كار دنيا بر شمردند و افزودند: »اين كار بدترين راهزنی است. وقتی مردم اعتماد 
و هزينه می كنند، اگر در قبال اين اعتماد كاالی مرغوب پرداخت نشود بسيار 
ناپسند است و مهم نيست در چه لباسی اين كار انجام شود حتی اگر در لباس 

داده شود«. قانون  تحويل  و  فرد شناسايی  بايد  انجام شود،  كار  اين  سفيد 
جلب اطمينان مردم

رياست محترم سازمان غذا ودارو نيز در اين همايش يكی از اصلی ترين و مهمترين 
ماموريتهای سازمان غذا و دارو را جلب رضايت و اطمينان مردم بواسطه نظارت و 
تاييد صالحيت فرآورده های سالمت محور بر شمردند و افزودند: »در مسير تعيين 
كيفيت و سالم بودن محصوالت نميتوان آزمايشگاه ها را حذف و ناديده گرفت 
زيرا آزمايشگاه در تمامی اين موارد نقشی كليدی دارد«. دكتر رسول ديناروند 
يكی از معضالت دنيای امروز را كه نه تنها دامنگير ايران بلكه دامنگير همه دنيا 
شده است را تقلبات دانسته و گفتند: »همانطور كه علوم و فناوری در جهت توليد 

محصوالت سالمت محور پيشرفت كرده است، متاسفانه به همان ميزان در تقلب 
نيز پيشرفت داشته است، هنر برخی افراد پائين آوردن قيمت است كه در پشت اين 
پائين كشيدن قيمت، تقلب نهفته است و متاسفانه گاهی اوقات دستگاههای ناظر 
از متقلبين عقب می مانند«، ايشان همچنين در مورد اهميت شبكه آزمايشگاهی 
به آزمايشگاه مرجع  ارزيابی  و  برای تست  نمونه  ابراز داشتند كه: »5 هزار  نيز 
سازمان غذا ودارو وارد شده است و اين ارقام برای آزمايشگاههای دانشگاهی 250 

هزار نمونه و برای آزمايشگاه های همكار و مجاز حدود 700 هزار نمونه است«.
تاكنون شبكه آزمايشگاهی كشور بصورت جزيره ای كار كرده است

كشور  در  موجود  های  »آزمايشگاه  كه:  گفتند  خصوص  اين  در  ديناروند  دكتر 
شبكه وسيعی است كه متاسفانه تاكنون بصورت جزيره ای كار كرده است اما قرار 
است با افتتاح شبكه اطالع رسانی تمام اطالعات در يک مكان جمع شده و در 
نتيجه كمک شايانی به مديريت ساز و كار آزمايشگاه ها و همچنين دسترسی اين 
اطالعات برای مردم باشد«. دكتر رسول ديناروند همچنين در پايان سخنانشان به 
اصالح تعرفه های آزمايشگاهی اشاره كرده و گفتند كه: »اين تعرفه ها چندين سال 
است كه اصالح نشده و نياز به بازنگری جدی دارد كه البته چند ماه قبل به امضای 

وزير محترم بهداشت رسيده و به هئيت محترم دولت فرستاده شده است«.

تقدیر از شرکت داروسازی آفاشیمی   در همایش کشوری آزمایشگا ه های برتر

گاه شفاف رتی مینیبب.»الکس اتن « شاید چشم اهی ما نیاز داشته باشند هک گاهی با اکش اهی مان شسته شوند، ات بار دیگر زندگی را با ن
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تقدیر از شرکت داروسازی آفاشیمی   در همایش کشوری آزمایشگا ه های برتر

تالش برای واگذاری نظارت به بخش خصوصی
دكتر حسين رستگار، رئيس مركز آزمايشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو، 
استفاده از فناوری های جديد برای تشخيص آالينده ها، كاهش تصدی گری و 
افزايش همكاری بخش خصوصی و نظارت بر واردات را از جمله برنامه هايی كه 
بعنوان سرلوحه كارهای آزمايشگاهی است دانسته و همچنين %82 آزمايشگاه 
های موجود در كشور را خصوصی و %18 را دولتی دانسته وابراز داشتند: »اين 
امر نشان از اشتياق و تالش ما برای واگذاری نظارت به بخش خصوصی است«. 
همچنين  ورودی،  مبادی  و  گمركات  »تقويت  افزودند:  همچنين  رستگار  دكتر 
و  اهداف  ديگر  LIMSاز  از   استفاده  با  آزمايشگاهی  كشوری  شبكه  برقراری 
سياستهای آزمايشگاه های مرجع كنترل غذا و دارو به شمار می رود«، ايشان 
 LIMS آزمايشگاهی  اطالعات  مديريت  يكپارچه  »شبكه  افزودند:  همچنين 
استقرار می يابد و همه آزمايشگاه ها به اين شبكه وصل شده و مردم می توانند 
از اين موضوع اطالع يابند كه كيفيت يک ماده غذايی يا دارويي در چه سطحی 
است«. دكتر رستگار همچنين با اشاره به اينكه در حال حاضر %82 از آزمايشگاه 
»امسال 39  داشتند:  اظهار  هستند،  دولتی  آنها  و 18%  كشور خصوصی  های 
آزمايشگاه تعليق، اخطار يا كاهش دامنه عملكرد گرفتند، ولی در سال گذشته 
اين آمار تنها 6 آزمايشگاه بوده و اين نشان می دهد كه نظارتها تقويت يافته 
كيفيت  گلوگاه  ها  »آزمايشگاه  نمودند:  نشان  خاطر  همچنين  ايشان  است«. 
مواد غذايی و دارويی بوده كه اگر دقيق عمل نكنند می توان در مورد سالمت 

محصوالت شک وشبهه داشت، بنابراين آزمايشگاه ها حرف اول و آخر را در 
اين خصوص می زنند كه آيا يک محصول می تواند در بازار عرضه شود يا خير«.

و  مجاز  و  همكار  های  آزمايشگاه  صالحيت  تاييد  و  بررسی  دبيرخانه  رييس 
از  هدف  نيز  خيراللهی  دكتر  خانم  سركار  دارو  و  غذا  سازمان  ی  آكروديته 
های  فرآورده  تاييد  در  آزمايشگاه  جايگاه  تثبيت  را  همايش  اين  برگزاری 
سياستهای  و  آتی  های  »برنامه  افزودند:  همچنين  و  دانستند  محور  سالمت 
زير مجموعه  آزمايشگاه های  با  ارتباط  برقراری  دارو در  و  آزمايشگاه های غذا 

است«. همايش  اين  اهداف  ديگر  از  مرجع  آزمايشگاه  با  همكاری  و 
در پايان اين همايش از چندين آزمايشگاه برتر و منتخب در حوزه فرآورده های 
غذايی، دارويی، مكمل ها و آرايشی و بهداشتی، با لوح و تنديسی تقدير شد و همچنين 
آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت داروسازی آفاشيمی مفتخر به اعطای تقديرنامه 
گرديد. همچنين الزم به ذكر است در اين همايش وزير محترم بهداشت، درمان 

و آموزش پزشكی از اولين كتاب مرجع آرايشی- بهداشتی رونمايی نمودند.
اميد است كه به منظور ارتقاي سطح كيفي آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت صنايع 
برگزار  بيشتر  اين همايشها در هر سال  دارويي، غذايي و آرايشي-بهداشتي، 
و  غذايي  دارويي،  بندي صنايع  رتبه  و  ارزيابي  منظور  به  همايشهايي  و  گردد 
آرايشي-بهداشتي در حوزه ي GMP نيز برگزار گردد. چرا كه اين امر مشّوقي 
براي بهبود كيفيت محصوالت توليدِي شركتها خواهد گرديد. ُخرسندي ما در اين 
است كه شاهد بالندگي روزافزون صنايع دارويي كشور عزيزمان ايران باشيم.

انسان همانند رود است،ره هچ عمیق رت باشد ، آرام رت و متواضع رت است. .»مونتسكیو «

 تدوين از دكتر منصور نصيري
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تنها گنجی هک ارزش جستجو كردن دارد، هدف است.» پاستور«

  به مناسبت روز مهندس گفت و گوی اين شماره را با مهندس رضا مراديان انجام داده ايم كه در پی می آيد:
 جناب آقای مهندس مراديان ، ضمن تشكر از جنابعالی برای شركت در اين مصاحبه و تبريک روز مهندس 

به شما و تمامی مهندسان عزيز كشور مان ، در ابتدا مي خواستيم مختصري در مورد خودتان بفرماييد؟
و  حرارت  گرايش   ، مكانيک  مهندسی  رشته  التحصيل  فارغ  و  تهران   58 خرداد  متولد   ، مراديان  رضا   
می  تحصيل  حال  در  باالتر  مقطع  در  بدهد  اجازه  کاريم  های  مشغله  صورتيكه  در   ، هستم  سياالت 
 ، باشم  می  فعاليت  مشغول  داروسازی  صنعت  در  حرفه ای  بصورت  که  است  سال   14 تقريبا  باشم. 
مدير  بعنوان  حاضر  حال  در  و  رفتم  جابرابن حيان  داروسازی  به  کردم   شروع  حكيم  داروسازی  از 

هستم.   فعاليت  مشغول  آفاشيمی  شرکت  های  پروژه  و  مهندسی  و  فنی 
برداری  بهره  مورد  پروژه هايی  چه  بيوتيک  آنتي  توليد  توسعه  های  برنامه  در  مهندس  آقای   

باشد؟ می  اقدام  دست  در  پروژه هايی  چه  و  گرفت  قرار 
 با توجه به نگرش مثبت و آينده نگری که خوشبختانه در هيئت مديره وجود دارد تقريبا از زمان حضورم 
در شرکت آفاشيمی در حال توسعه فضاهای توليد آنتی بيوتيک هستيم. ابتدا سايت توليد محصوالت تزريقی 
آنتی بيوتيک ها )سفالسپورين ها و پنم ها( که به صورت نيمه کاره بود به اتمام و به بهره برداری رسيد که يكی 
از بهترين سايت های معتبر از نظر اصول کيفی و GMP کشور می باشد و بعد از آن با توجه به نياز بازار در جهت 
تكميل سبد محصوالت خط توليد ويال های تزريقی پنی سيلين ها در دستور کار قرار گرفت که با توجه به 

پيشرفت فيزيكی پروژه تا آخر سال به بهره برداری خواهد رسيد.
از نظر بازار و پيش بيني آينده چه پيش بيني و ارزيابي داريد؟

بسيار  بازار  آينده  بازار   ، است  گرفته  کشور صورت  کالن  های  سياست  در  که  مثبتی  اتفاقات  به  توجه  با   
رقابتی خواهد بود و شرکت هايی توان کار و رقابت دارند که از مزيت رقابتی محصول خوب و کيفيت برخوردار 
باشند ، اين کيفيت شامل ساختمان، ماشين آالت ، تجهيزات و منابع انسانی می باشد و هر شرکت که اين 

بااليی خواهد داشت. آينده سهم  بازار  باشد مطمئنا در  را در اختيار داشته  عناصر 
 شخصيت های مناسب شغل مهندسي مكانيک چه كساني هستند؟

 فكر می کنم ، افرادی که توان تغيير و تحول ، برنامه ريزی و پژوهش و توان ديدن تمام راه حل های 
ممكن و خالقانه با انجام تحليل های منطقی را داشته باشند مناسب اين شغل می باشند البته از عاليق، 

شد.  غافل  نبايد  اجتماعی  و  خانوادگی  شرايط  و  ها  ارزش   ، ها  مهارت 
سه نفر از اشخاصی كه دوست داريد با آن ها در يک تيم باشيد ؟

بسته   ، کار  محيط   ، خانواده   ، اجتماع  از  مختلفی  های  تيم  اينكه  به  توجه  با   ، است  سختی  بسيار  سوال 
و شخصيت  گرايش های مختلف  با  ها  گروه  و  افراد  تمام  با  کنم  معموال سعی می  آيد  بوجود می  به شرايط 
های متفاوت توان همكاری داشته باشم، و معموال وابسته به تيم يا گروه خاصی نيستم ، اما باالخره حضور در 
هلدينگ نخبگان و تيم آفاشيمی مطمئنا يكی از افتخارات حرفه ايم خواهد بود و بسيار خرسندم.          

بزرگترين هنر خود را چه می دانيد؟
ايجاد نوآوری در کارها ، برنامه ريزی ، کار آفرينی در کنار تعامل با تمام اليه های اجتماعی نقاط مثبتی هستند 

می کنم.  تمرکز  آنها  به  بيشتر  که 
اگر بدانيد كه ما شما را مرد بزرگی می دانيم ,در همين لحظه چه حسی خواهيد داشت؟

اين بهترين حسی هست که شايد هر کسی آرزو داشته باشد که ديگران در موردش فكر کنند ، و مطمئنا 
خوشحال کننده و احساس رضايت . البته بزرگی مطلق نيست و کامال امری نسبی است ، که محيط کار ، مديران 
ارشد سازمان ، پرسنل تحت امر ، مديران ميانی و بسياری عوامل ديگر در اين بزرگی سهم دارند.در اينجا اجازه 
می خواهم که از تمامی مديران ارشد سازمان که به من اعتماد کردند صميمانه سپاسگذار باشم و به همان ميزان 

از تمامی همكارانم تشكر و قدرانی می کنم اگر موفقيت و بزرگی هست متعلق به همه است. 
و اما سهم  خواجه  نصيرالدين  طوسي  در تمدن  بشري چيست ؟

افتخار تمامی مهندسان ايران زمين است که روز والدت اين بزرگ مرد تاريخ به نام روز مهندس لقب گرفته 
است . استادی که با استفاده از علم نجوم و رياضيات به فرهنگ بشری نظم و قوانين حاکم بر عالم طبيعت را 
شناساند و با استفاده از علم جغرافيا تمامی مرزهای فيزيكی را در نورديد ، لذا زاد روز فخر علم در جهان را 

بر تمامی مهندسين صنعت دارو با افتخار تبريک می گويم. 
در پايان باز هم تشكر مي كنيم از اينكه در مصاحبه شركت فرمودين  اگر  صحبتي هست بفرماييد.

 هميشه خيلی زود دير می شود ، من به خداوند بسيار بدهكارم . او به من لطف بسيار زيادی داشته است من در تمام زندگيم 
حضور مشخص خدا را حس می کنم و هميشه با شرمندگی می پرسم آيا من لياقت اين همه خوبی رو دارم؟؟  

                                                                                                 
     مهندس رويا نصرتي

گفتوگوبامهندسرضامرادیاندرروزمهندس

 روز 
بزرگداشت 

خواجه نصيرالدين
 طوسی 

و روز مهندس
 بر تمامی 
مهندسين

 مبارک باد. 

حضور تیم عملیاتي ایستگاه 62 آتش نشاني 
در شرکت داروسازي آفاشیمي

با   62 ايستگاه  آتش نشانان  بيشتر  هرچه  آشنايي  منظور  به 
در  آن ها  تر  مناسب  اقدام  و  آفاشيمي  شرکت  داخلي  فضاهاي 
ايستگاه  اين  عملياتي  شيفت  سه  پرسنل  تمامي  اضطراري،  شرايط 
با  و  نموده  بازديد  آفاشيمي  داروسازي  شرکت  از  روز   3 طي 

کردند.  پيدا  کامل  آشنايي  شرکت  قسمت هاي  تمامي 
از آنجاييكه مهمترين فاکتور در زمان بروز شرايط اضطراري از جمله 
آتش سوزي، نشت و ... ، زمان مي باشد و به تبع آن آشنايي بيشتر با 
اطفا،  عمليات  انجام  براي  کمتر  زمان  صرف  معناي  به  مجموعه  يک 
امداد و نجات مي باشد، طي هماهنگي هايي که بين فرماندهي ايستگاه 
62 و واحد HSE شرکت داروسازي آفاشيمي صورت پذيرفت، پرسنل 
و  چهارشنبه  شنبه،  روزهاي سه  پايگاه طي  اين  عملياتي  سه شيفت 
پنجشنبه ي )10/29 ، 10/30 و 11/1( در شرکت داروسازي آفاشيمي 
حضور پيدا کرده و با همراهي کارشناس HSE شرکت از قسمت هاي 
آزمايشگاه،  انبارها،  توليد،  سالن هاي  جمله  از  سازمان  مختلف 

نمودند. بازديد  اداري  واحدهاي  و  آبسازي  تاسيسات، 
طي اين بازديد آتش نشانان در مورد محل هاي نگهداري گازوئيل، الكل، 
مواد سوختي و آتش گير، بار حريق، پست برق، ايستگاه گاز، وسعت 
ليتري   150000 آب  منبع  همچنين  و  شرکت  مختلف  قسمت هاي 
شرکت اطالعاتي کسب نمودند تا در صورت بروز شرايط اضطراري در 

کوتاهترين زمان و به بهترين نحو از خود واکنش نشان دهند. 
الزم به ذکر است شرکت داروسازي آفاشيمي از زحمات پرسنل خدوم 
رئيس  قاسمي  حجت اله  آقاي  جناب   بويژه  آتش نشاني،   62 ايستگاه 

مي نمايد تشكر  پيشگيرانه  تمهيدات  اجراي  بابت  ايستگاه 
ميرزايي افشين  مهندس       

تبریک به همکاران  

همكاران گرامی، سركارخانم ها؛ آمنه قاسم 
زاده )واحد فني مهندسي(، مينا كبيري و 

مژده  چيت تايي )آزمايشگاه(، پيوستن تان به 
خانواده بزرگ شركت داروسازی آفاشيمی را 

صميمانه تبريک می گوئيم
و

همكار ارجمند، جناب آقای حميد اسالمي 
)واحد برنامه ريزي( قدم نورسيده عزيز)گندم(

را تبريک عرض نموده برايش بهترين ها را 
آرزومنديم 
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وزیر بهداشت: ارزش صنعت دارو 
به کیفیت وصادرات است

رتشیب مردم منتظر فرا رسیدن سال نو هستند، ات دوباره هب عادت اهی کهنه مشغول شوند . »پائولو کوئلیو«                              

خطوط  و  قرمز  خطوط  بيان  به  سپس  ايشان 
با مشخص  و  پرداخته  پساتحريم  دوران  در  راهنما 
نمودن: ابراز  را  ذيل  موارد  قرمز  خطوط  نمودن 
با  وارداتی  اقتصاِد  ورطه  در  افتادن  از  اجتناب   
اتكا به درآمدهای نفتی و تكرار اشتباه های گذشته 
ودر حوزه دارو اين خط قرمز اتكا به صنايع داخلي 
جلوگيري از زياده خواهي جامعه پزشكي جهت ورود 
داروهاي بسيار گرانقيمت و واردات اقالم غيرضروري 
است.  داخل  توليد  هاي  دارو  واردات  از  پرهيز  و 
 پرهيز از اعطای هرگونه حق انحصاری بصورت عام 
و جلوگيري از رانت خواري و حق انحصار در توليد 
مواد اوليه و داروهاي وارداتي بر هزينه بطور خاص 
 احتراز از تضعيف بخش خصوصی و توسعه تسلط 
اقتصاد  بر  نهادهای دولتی يا حاکميتِی غير دولتی 
کشور و در اقتصاد دارو احتراز از سرمايه گذاري دولت 
در توليد دارو، واگذاري شرکتهاي دولتي و حمايت 
مي باشد. آن  تشويق  و  کارآمد  خصوصي  بخش  از 

 پرهيز از بروز مجدد مشكل بدهی های دولت و در 
حيطه دارو جلوگيري از بدهيهاي دولت خصوصاً خريد 
دولتي به شرط تامين اعتبار و پرداخت بموقع ديون.
بدهی های خارجی  بروز  زمينه های  از   پرهيز 

و بحران ارزی
توليدی  پتانسيل های  تضعيف  از  اجتناب    
و  تحريم  دوران  در  داخل  در  گرفته  شكل 
در  و  منطقی.  غير  واردات  با  نشدن  جايگزين 
از  استفاده  و  داخل  توليد  از  حمايت  دارو  بخش 
کشور  نخبگان  فن آوري  و  علمي  پتانسيل هاي 

خصوصي سازمان هاي  و 
اين سؤال که »مهم ترين مزيتهای اقتصاد ايران که 
هم قابل عرضه به بازار جهانی است و می تواند در 
منابع  در جذب  و  کرده  جهانی شرکت  رقابت های 
موفق باشد هم با اولويت ها و ضرورت های دستيابی 
به رشد باالی اقتصادی سازگار است، هم منطبق با 
اقتصاد مقاومتی است و هم از خطوط قرمز ذکر شده 
عبور نمی کند چيست؟« از اهميت زيادي برخوردار 
و  سرمايه گذاري  به  ملزم  داروئي  صنايع  و  است 
اين  و  هستند  کيفي  و  رقابتي  مزيت هاي  توسعه 
صنعت با نگرش سازمان يافته و کيفي مي بايستي 
برونگرائي را توسعه دهد. تا در بازار جهاني جايگاه 
الزام  بعدي  بخش  آورد.  بدست  ثابتي  و  پيوسته 
از  بهره گيری  برای  مساعد  شرايط  آوردن  فراهم 
انجام  با  نظر  مورد  مساعد  شرايط  که  مزيت هاست 
موارد زير و بسياری موارد ديگر حاصل خواهد شد:

 اصالحات اساسی در نظام بانكی
مالكيت  و  اداره  نظام  در  عميق  تحوالت  ايجاد   

دولت عمرانی  طرحهای 
در  بزرگ  تغييرات  آوردن  بوجود   
زمينه های  در  دولت  خدمات  ارائه  شيوه 
دولتی خدمات  ساير  و  درمان  آموزش، 

 انجام اصالحات در بازار انرژی
 يكسان سازی نرخ ارز

 هماهنگ سازی اهداف بخش آب و بخش کشاورزی 
در جهت برقراری تعادل در سفره های آبريز کشور
با  جانبه  چند  و  دو  پيمان های  برقراری   
چه  هر  گسترش  جهت  در  منطقه  کشورهای 
افزايش تقاضا با هدف  نفتی و  بيشتر صادرات غير 
 فراهم آوردن شرايط مساعد برای جذب سرمايه گذاری 

مستقيم و منابع مالی خارجی

 مقررات گذاری مستحكم در نظام بازار با ترکيب 
مالكيتی ويژه موجود 

در  تدريجی  و  ماليم  اصالحات  انجام   
اقتصادی  مالكيت  بنگاه های  ساختار 
در ادامه دکتر منتصری در ارتباط با بهبود شرايط 
در  افزودند:  پساتحريم  دردوران  کشور  اقتصادي 
شرايط  که  کرد  ارزيابی  اينگونه  می توان  مجموع 
به طور حتم  پساتحريم  دوران  در  کشور  اقتصادی 
وضعيت،  بهبود  اما  باشد.  بهبود  به  رو  می تواند 
بزرگ  تحول  انتظار  و  بود  خواهد  آرام  و  تدريجی 
و  مطالبات  مديريت  رو  اين  از  نمی رود.  آنی  و 
کننده  تعيين  دوره  اين  در  عمومی  افكار  انتظارات 
که  کنيم  حرکت  مسيری  در  است  آن  مهم  است. 
همچنين  و  است  بهبود  به  رو  و  درست  می دانيم 
کنترل  ميتواند  پزشكان  انتظارات  پساتحريم  در 
آني  و  بزرگ  تحول  که  تصورکرد  نبايد  زيرا  گردد 
پيش رويمان قرار گرفته است. اتكاء به سرمايه هاي 
گسترِش  از  پرهيز  و  داروسازي  صنايع  در  ملي 
الگوي  مهمترين  اسراف،  و  داروها  قيمِت  و  برندها 
زياده  مقابل  در  مقاومت  و  بود  خواهد  مصرف 
افكار  انتظارات  و  مطالبات  مديريت  و  خواهيها 

گيرد.  قرار  کار  در دستور  بايستي  عمومي 
و  داروسازي  صنايع  در  ملي  سرمايه هاي  به  اتكاء 
پرهيز از گسترِش برندها و قيمِت داروها و اسراف، 
در  مقاومت  و  بود  خواهد  مصرف  الگوي  مهمترين 
مقابل زياده خواهيها و مديريت مطالبات و انتظارات 
گيرد. قرار  کار  دستور  در  بايستي  عمومي  افكار 

رفع  افزودند:  تحريم ها  رفع  آثار  مورد  در  ايشان 
بودجه  بر  آنكه  از  بيش  را  خود  اوليه  اثر  تحريم ها 
دولت منعكس کند بر اقتصاد کشور در کل خواهد 
با  شده،  مطرح  مشكل  يازده  ميان  از  و  گذاشت 
با  داخل  بانكی  نظام  ميان  ماليم  ارتباط  برقراری 
نظام بانكی جهان، هزينه تجهيز منابع برای بانک ها 
کاهش پيدا خواهد کرد و امكان نزديک تر شدن نرخ 
و  می شود  فراهم  ساده تر  تورم،  نرخ  به  بانكی  سود 
نيز مشكل کمبود سرمايه گذاری در صورت ترسيم 
چشم اندازی صريح و شفاف از روند تورم، سياست های 
تعرفه ها  روند  انرژی،  قيمت  سياست های  ارزی، 
کرد.  خواهد  پيدا  تخفيف  مرتبط،  موارد  ساير  و 
پيش  گزينه هاي  منتصری  دکتر 
نمودند. بيان  زير  شرح  به  را  رو 
از اصالحات ساختاری با غفلت  تعامل   محوريت 
 درونگرايی با اجتناب از تعامل و اصالحات ساختاری

درونی  ساختاری  اصالحات  محوريت   
تعامل از  بهره گيری  با  همراه  اقتصاد 
درسطح  وفاق  بر  تاکيد  جلسه  ختام  ُحسِن 
و  بود  داروسازي  حوزه  در  تصميم گيري  نظام 
نمود: مي  ذيل  موارد  به  منوط  را  آينده  تحوالت 

برنامه  تدوين  جهت  باال  سطوح  در  راسخ  عزم   
استراتژيک و قرار دادن برنامه تدوين شده در دستور کار

در  جوسازيهاي  و  تشتت  از  جلوگيري   
کنترل  و  نخبگان  توسط  مختلف  سطوح 
و  منفي  عوامل  حذف  و  سازي  شفاف  با  آن 
تحريمي  و  اخالقي  الگوهاي  داشتن  با  تخريبي 
مردم  منطقي  مطالبات  دانستن  حق  به   
پاسخگو  و  مسئوليت پذيري  پزشكي،  وجامعه 
عمومي.      افكار  بالندگي  و  رشد  درجهت  بودن 
                                                دكتر منصور نصيري

خبرادامهسخنرانیدکترمنتصری)ادامهازصفحه2(

بزرگان  و  دارو  و  غذا  سازمان  از  تشكر  ضمن  بهداشت  وزير 
آينده  سال  اميدوارم  داشتند:  ابراز  كشور،  دارويی  صنعت 
پرشمارتر و با كيفيت بيشتری بتوانيم از افرادی كه در اين مسير 

كنيم. تقدير  می كنند  تالش 
مراسم  در  بهداشت،  محترم  وزير  هاشمی،  حسن  سيد  دكتر 
داخل  توليِد  پزشكِی  تجهيزات  مورد  دو  و  دارو  قلم   12 معّرفی 
از  تشكر  برای  دولت  رئيس  و  دولت  سوی  از  من  اينكه  بيان  با 
چيز  هيچ  امروز  كه  می كنم  فكر  گفتند:  آمده ام  داروسازان  شما 
كشورشان  كه  كنند  فكر  اينكه  مگر  نمی كند  خوشحال  را  مردم 
استقالل  توسعه  جهت  در  و  است  پيشرفت  و  توسعه  جهت  در 

می شود. برداشته  موثری  گام های  كشور  اقتصادی 
گفتند:  دارو  در حوزه  اهميت صادرات  بر  تاكيد  با  دكتر هاشمی 
زمانی  و  است  صادرات  به  شما  ارزش  دارو  حوزه  در  من  نظر  به 
كرده  پيشرفت  كشور  دارويی  صنعت  كه  كنيم  ادعا  می توانيم 
كنيم.  تصاحب  را  منطقه  تشنه  و  دارويی  بازار  بتوانيم  كه 
و  بينا  چشم  با  و  كنيم  تالش  اينكه  شرط  به  است؛  شدنی  اين 

باشيم. واقف  نداشته هايمان  به  كامل  بصيرت 
وی با اشاره به مذاكرات ايران برای رفع تحريم ها ادامه دادند: دكتر 
ظريف، وزير امور خارجه با لطف خدا و شجاعت رئيس جمهور تالش 
نيز در تمام مذاكرات تالش  انجام داده و در حال حاضر  را  خود 
كرديم كه اين فضا به وجود آيد. اكنون صنعتگران دارويی كشور 
عقب هستند و بانک ها بايد به كمک آنها بيايند. حال اگر با توسعه 
صادرات مواجه شويم، كيفيت دارو در داخل نيز افزايش می يابد 

بود. خواهد  عاقالنه  كنندگان  مصرف  برای  قيمت ها  و 
هاشمی با بيان اينكه اميدوارم در آينده شاهد رشد و شكوفايی 
نمی شود  ميّسر  مورد  اين  افزودند:  باشيم،  دارو  صادرات  عرصه 
صنايع  كند.  اندازی  پوست  كشور  داروسازی  صنعت  اينكه  مگر 
اين راستا هم صندوق توسعه  نوسازی شوند. در  بايد  ما  دارويی 

ملی و هم شورای اقتصادی آمادگی كمک به شما را دارند.
وزير بهداشت پنج تا شش ماه اول دوران پسا برجام را دوران طاليی 
خوانده و گفتند: بايد از اين فرصت جهت يافتن شركای خارجی 
خود و استفاده از تجربه، مهارت، سرمايه و برندسازِی آنها كه بازار 
وسيعی را در اختيار دارند، بهره بگيريم و اين كار به هنرمندی شما 
بستگی دارد. در عين حال گوشتان خيلی بدهكار حواشی نباشد.

شد.  تقدير  داروسازی  رشته  اساتيد  از  مراسم،  اين  حاشيه  در 
همچنين قاب عكس دكتر حسن فرسام، استاد داروسازی دانشگاه 
علوم پزشكی تهران به همراه امضای اساتيد داروسازی اين دانشگاه 
جهت بزرگداشت مقام اين استاد مرحوم به همسر وی تقديم شد. 

منبع: پايگاه خبری سازمان غذا و دارو 
 مهندس رويا نصرتي
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در زندگي ماشيني امروز، داشتن امنيت فكري و زندگي بدون نگراني با روندي رو به رشد 
براي بسياري از افراد، آرماني و غير قابل دسترس است. براي خيلي از افراد زندگي در 
روزمرگي خالصه ميشود و راه گريزي از اين شيوه زندگي پيدا نمي کنند در نوشتار پيش 
انگيزه و قدمهاي کوچكي در راه موفقيت ذکر ميشود: ايجاد  رو راه هاي ساده اي براي 
قبل از هرچيز با توجه به توانايي ها و استعداد هاي خويش هدفي معقول و قابل دسترس و مطابق با 

شرايط و امكانات موجود براي خود رسم کنيد.
به منظور رسيدن به هدف مورد نظر از يک برنامه مدون و جدول زمان بندي شده استفاده 

کنيد و خود را مقيد به انجام آن نماييد.
با جايگزين کردن احساسات مثبت، افكار منفي و خود کم بيني را از خود دور کنيد.

ياد خدا و توکل به او را فراموش نكنيد.
بايد علل و عوامل ضعف اراده خود را بشناسيد. توجه کنيد ضعف اراده غالباً در عدم اعتماد 
به بينش و تفكر، عدم شناخت خويش، با ارزش نكردن خود، عدم امنيت رواني، عدم تدبير 
عقاليي در تشخيص امور و تميز دادن امور از هم، شكست هاي گذشته و عوامل بازدارنده 
دارد.  ريشه  رنج هاي مستمر  و  مانند محروميت، سرزنش  نفس  به  اعتماد  تقويت  و  رشد 

زدودن هر يک از عوامل در پرتو سرمايه گزاري و برنامه ريزي ممكن است.

نكنيد  فراموش  برخورداريد.  بسيار  توانمنديهاي  از  انسانها  ديگر  مانند  کنيد  باور  بايد 
قوتها،  بر  تكيه  پرتو  در  خوب  تصميم  است.  بيشتر  ضعفش  نقاط  از  انسان  قوت  نقاط 

جبران ضعف ها و احساس توانمندي شكل مي گيرد.
بكوشيد انگيزه هاي قوي براي هر رفتاري داشته باشيد و با اين روش خود را موظف به 

انجام رفتار و کار مربوطه کنيد و براي خود پاداش قائل شويد.
در موقعيت هايي که به سرزنش و متهم شدن به ناتواني و ناپختگي مي انجامد قرار نگيريد. 

آوريد. فراهم  رواني  امنيت  خود  تصميمات  براي 
در برابر اراده پوالدين انسانها همه سختيها آسان مي شود.

از خواب زياد، پرخوري و ديگر اسباب تنبلي و سستي اراده بپرهيزيد.
ترديد در تصميم گيري و تاخير در عمل سبب از دست رفتن منافع فراوان مي شود.

در همسان سازي و الگو پذيري جدي باشيد تا جرات انجام کار را بيابيد.
ورزش مستمر و منظم در تقويت اراده بسيار موثر است.

با تصميم هاي آسان در کارهاي ساده به تدريج خودباوري و توانمندي را در خويش پديد 
آورده و راه رابراي تصميم گيري در امور مشكل و پيچيده هموار سازيد.

                                                  شيرين مقيمي

   راه خوب 
   حال خوب


