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دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند. کوروش کبیر

داروسازي شركت  داخلي  ویژه نامه 

انتصاب جناب آقای دکتر رسول دیناروند رابه سمت 
ریاست سازمان غذاودارو و معاونت وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی کشور تبریک می گوییم. 

*جناب آقاي ســعیدي نژاد، به عنوان 
شــروع بحث ممکن اســت بفرمایید از 
چه زماني و بــا چه رهنمودي، عالقه مند 
به ســرمایه گذاري در زمینه تولید دارو 

شدید؟
* بنده در  ســال 1372 به واسطه اقدامي 
كه براي خصوصي سازي شركت ها انجام شد، 
با پيشنهاد دوســتان و با مشورت پدرم و اهل 
فن، وارد اين صنعت شــدم. قبل از تصميم به 
ســرمايه گذاري در صنعت دارو، به اين نتيجه 

رســيده بودم كه اگر با نيت صحيح و خير وارد اين صنعت شــوم به 
مردم جامعــه ام خدمت مي كنم؛ آن هم خدمتــي در اندازه كمك 
به تأمين سالمت انســان ها. پس به لطف خداوند در اين مسير گام 
برداشــتم و با توجه به تجربيات مديريتي كه درطول ســاليان قبل 
از آن كســب كرده بودم، ســعي كردم نكات قوت و ضعف صنعت را 
بررسي نموده و در صدد تقويت نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف برآيم.
* با توجه به اندوخته و تجربه شما درصنعت تولید کفش، 
چگونه از الگوهاي آن درصنعت داروسازي بهره جستید و بین 

سبک مدیریتي این دو صنعت ارتباط ایجاد نمودید؟
* من پس از اخذ ديپلم و همزمان با دوره تحصيل در دانشــگاه، 
آغــاز به فعاليت در زمينه حرفه خانوادگــي يعني توليد كفش هاي 
طبي، مجلســي، ورزشــي و... نمودم. در وادي توليد كفش، ابتدا در 
بحث هاي مالي و ســپس ماشــين آالت وارد شدم و در هرمرحله از 
كار، دانش من نسبت به صنعت و مجموعاً بحث هاي اقتصادي و بهره 
وري فراتر رفت. حتي در زمان انجام خدمت ســربازي، پس از اتمام 
خدمت روزانه، بــه كارخانه رفته و در تعامل نزديك با مديران توليد 
و فني مهندســي كارخانه و بعضاً شركت هاي خارجي كه براي نصب 
ماشــين آالت و خطوط توليد يا براي آموزش آمده بودند، از دانش و 
تجربه آنها بهره مي بردم. در كنار مسايل فني، با توجه به اينكه پدرم 
بســيار با من همراه بود، وارد ابعاد اقتصادي و مالي و مديريتي شدم 
و كم كم در اين زمينه ها تجربه كســب كردم.صنعت كفش، صنعت 
پيچيده اي است زيرا هم ظرافت و هنر در توليد آن دخيل است و هم 
تكنولوژي سنگين و ماشين آالت ويژه اي در اين صنعت به كارگرفته 
مي شــود؛ يعني از يكســو ُمد و به روز بودن در طراحي و از جهت 
ديگر بحث هاي صنعتي و فني و ماشين آالت مطرح است. درصنعت 
داروســازي هم، از يك سو درگير بحث فني و ماشين آالت هستيم و 
از سوي ديگر بحث تخصصي كالسيك داروسازي مطرح است كه به 
كمك داروســازان خبره پيش مي رود.پيچيدگي هاي خاص صنعت 
كفش به من تجربه فراواني مخصوصاً در زمينه هاي فني و همچنين 
روزآمد بودن كار افزود. من در ابتداي كار مشــاهده كردم كه صنعت 
داروســازي نيز صنعتي پيچيده و به شــدت علمي و تخصصي است 
اما به دليل پايه هاي اســتوار علمي و پيشــينه غربي آن كه به ما به 
ارث رســيده و سيســتم هايي اصولي كه در آن وجود دارد، شناخت 
نكات قوت و ضعف آن، ســهل به نظر مي رسيد.نخســتين شركت 
داروسازي كه خريداري كرديم » شــركت داروسازي حكيم« يعني 
شركت لپوتي ايتاليا )سابق( بود. در آنجا سعي كردم از متخصصان و 
داروســازان مجرب و مشاوران خبره استفاده كنم و به واسطه تجربه 
مديريتي 12 ســاله قبل، به مديريت كالن آن شركت پرداختم.فارغ 
از تجربــه مديريتي و فني، يكي از مواردي كه به عنوان مثال، من در 
همان ابتدا از صنعت كفش در صنعت دارو اســتمداد جستم، ساخت 
فيلم هاي پي وي سي سخت بود. فقدان يك منبع داخلي كه بتواند 
شركت هاي داروسازي را از واردات پر زحمت و گران پي وي سي از 
خارج از كشور بي نياز كند خأل چشمگيري بود. در اين مورد با آقاي 
دكتر شــيباني صحبت كردم و قــول آمادگي دادم تا در داخل ايران 
پي وي ســي توليد كنم. به عنوان اولين توليدكننده، ماشين آالت را 
از آلمان وارد كرديم و شــركت » بهينه پوشــش جم    را به منظور 
توليد فيلم پي وي ســي و پي وي دي سي سخت راه اندازي كرديم 

كه اكنون نه تنها صنعت داروســازي، بلكه بسياري از صنايع ديگر را 
نيز با محصوالت خود تحت پوشش و حمايت دارد. 

موارد بسياري از اين دســت وجود دارد كه اگر در آينده فرصتي 
پيش آمد، بيان خواهم كرد.

* با توجه به خصوصي بودن مجموعه هاي دارویي وابسته 
به جنابعالي و عدم حمایت ویژه از ســوي دولت، راز موفقیت 
شما در صنعت دارو چه بوده است؟ چگونه در این بیست سال، 

این همه توسعه در مجموعه هاي شما اتفاق افتاده است؟
* من باور دارم كه مهم ترين دليل كاميابي ها و توسعه هاي انجام 
شــده، لطف و عنايت خداوند بوده است. در كنار آن، عالقه شخصي 
من به توليد بســيار زياد بوده و هســت. همدلي و همفكري مستمر 
دوسويه با مديران شــركت هاي تحت مديريت و تخصص و تعهد و 
وفاداري آنان نيز از مهم ترين موارد نيل به اين موفقيت هاست.يكي 
از موارد بسيار مهم، تصميم گيري سريع من بود. از آنجا كه در همه 
اين مجموعه ها تصميم گيرنده نهايي خودم بودم، با توجه به تجربه 
شخصي و استمداد از مشاوران مجرب و داروسازان متخصص، تصميم 
سازي سازنده و تصميم گيري سريع، موجب استفاده درست از زمان 
و منابع ديگر مي شد.همچنين شركت فعال من در جلسات مختلف 
تحقيق و توســعه، توليد، بازرگاني و ...  و لمس موانع و مشكالت كار 
و حل آن ها، نيروي محركه اي براي نيل به موفقيت و توســعه بود. 
همدلي و همراهي دوستان در كار، در حل مسايل و پيشروي سريع، 

بسيار كمك نمود.
*کدام ویژگي در صنعت داروســازي موجب شد تا به فکر 
ســرمایه گذاري در این زمینه بیفتید و اکنون نیز مشتاقانه، 

عامل توسعه در این صنعت باشید؟
* يكي از ويژگي هاي صنعت داروسازي كه در ابتدا انگيزه بخش 
من براي ورود به صنعت و اكنون براي توســعه بوده و هست، نجات 
انســان اســت؛ يعني فارغ از بحث هاي اقتصادي، جنبه معنوي اين 
كار، انگيــزه مضاعفي در من ايجاد مي كند.درضمن، من احســاس 
مي كردم كشــور ما در صنعت داروســازي هنوز جايگاه واقعي خود 
را نيافته اســت؛ ولي بــا توجه به بازديدهايي كه از نمايشــگاه ها و 
كارخانجات معتبر دارويي خارج از كشــور داشتم، به اين نتيجه اميد 
بخش رســيدم كه ارتقا به جايگاه هاي باالتر و استانداردهاي صنعت 
داروسازي، دور از دســترس نيست. لذا هميشه سعي نمودم بهترين 
كيفيت را در زمينه مواد اوليه توليد، ماشــين آالت، با باالترين سطح 
استاندارد ها، مجرب ترين متخصصان و بهترين پروسه هاي توليد و 
مديريت كيفيت به كار گيرم. در اين مســير، چشم انداز من فراتر از 
يك كسب و كار شــخصي بود؛ تصميم به ارتقاي صنعت داروسازي، 

براي من بيشتر جنبه ملي داشت.
* یکي از ویژگي هاي بارز مدیریت جنابعالي این است که 
مالکیت را از مدیریت تفکیک نموده اید. چگونه به این نتیجه 

رسیدید و به نظرتان تا چه اندازه این روش،مؤثر بوده است؟
* در اوايل كه من به تازگي از صنعت كفش به صنعت داروسازي 
قدم گذاشــته بودم، ايــن دو محدوده يعني مالكيــت و مديريت را 
چندان تفكيك نمي كردم، اما سيســتم به روز صنعت داروسازي به 
من آموخت كه اگر به مديران ارشــد تفويض اختيار نمايم و دربحث 
هاي كالن از آنان مشورت بگيرم، موفق تر خواهم بود. من به تدريج 

ســعي كردم تا در جزئيات امور وارد نشــوم و زمان و فكرم 
را در بحــث هاي كالن، ســرمايه گذاري هــا و تصميمات 
استراتژيك هولدينگ متمركز سازم و همين رويه در سرعت 
پيشــرفت و ارتقا كه قبل تر گفتم بسيار مؤثر بود.در ضمن، 
من معتقدم اگر جوياي پيشــرفت و توســعه مجموعه هاي 
خود هستيم نبايد با القاي حس مالكيت و دخالت ناصحيح 
و بيش از حد در مديريت، انگيزه مديران ارشد را از بين بُرد. 
تفويض اختيار ســنجيده يكي از مهم ترين عوامل پيشرفت 

در مجموعه هاي ما بوده است.
*شیوه تقسیم ســود در مجموعه هاي شما کاماًل 
با شــرکت هاي دولتي و حتي عمده شرکت هاي خصوصي 
متفاوت است؛ تا آنجا که اطالع داریم جنابعالي به جاي تقسیم 
سود در پایان سال یا هزینه آن در مسیرهاي گوناگون، غالب 
درآمد را صرف ســرمایه گذاري در صنعــت دارو مي کنید. 

انگیزه جنابعالي از این رویه چیست؟
*همان طور كه عرض كردم، 20 سال گذشته يعني سال 1372 
كه وارد اين صنعت شــدم، با اندكي مطالعه و بررســي كارخانجات 
داروســازي دريافتم كه ايــن صنعت در ايران از جهــت تكنولوژي، 
صنعت به روز و استانداردي نيست؛ شركت هايي را هم كه به تدريج 
خريداري كرديم )مانند شركت هاي داروسازي حكيم، تهران شيمي، 
ايران هورمــون، تهران دارو و ...( به دليل پيشــينه فعاليت طوالني 
چند دهه اي، نياز به بروزآوري و بازســازي در زمينه ماشــين آالت، 
ســاختمان ها و ... داشتند. بنابراين ســود حاصله از فعاليت در سال 
هاي اول، صرف نوســازي و به روزآوري كارخانجات گرديد.ســپس 
وقتي ديدم كه ما انصافاً توان توليد بســياري از محصوالت دارويي و 
حتــي مواد مؤثره دارويي را در ايران داريم، دغدغه اصلي من كاهش 
وابســتگي به خارج از كشــور و كاهش واردات شد. به عنوان بخش 
خصوصي، بازدهي باال و امنيت سرمايه، و با نگاه ملي، توفيق خدمت 
مؤثرتر چه از نظر اقتصادي و چه از نظر سالمت و درمان، و اينكه اين 
مجموعــه ها مي تواند به عنوان باقيــات الصالحات خانواده من براي 
آيندگان باشــد، مرا مصمم تر ســاخت تا در اين صنعت، از تالش و 
سرمايه گذاري بيشتر فروگذاري نكنم.بنابراين به فكر توسعه هر چه 
بيشــتر كارخانجات داروسازي تحت پوشش و بعد راه اندازي شركت 
داروسازي آفاشيمي و سپس كارخانه اي با عنوان توليد مواد اوليه )و 
مؤثره( دارويي تهران شيمي و پس از آن شركت جديد توزيع كننده 
محصوالت دارويي به نام شــركت داروگستر نخبگان افتادم كه يكي 

پس از ديگري به لطف خداوند عملي گرديد.
* در زمینه تولید دانش و نیز ارتباط با جهان داروسازي و 

شرکت هاي خارجي چه برنامه هایي داشته و دارید؟
* بــه عقيده مــن يكي از نقاط قــوت مجموعه هــاي ما، گروه 
متخصص در تحقيق و توسعه )R&D( كارخانجات بوده است؛ حتي 
بعضــي از اين افراد را با حمايت هاي مختلف به تحصيل در خارج از 
كشــور فرستاده و با همتي كه به خرج دادند موفق به اخذ دكتري و 
Ph.D داروســازي گرديدند و در واحد تحقيق و توسعه يا واحدهاي 
ديگر و حتي در سمت مديريت عاملي مشغول به كار شدند.در زمينه 
خارجــي، به دليل موانع سياســي- اقتصادي كه دو ســه دهه اخير 
روزافزون بوده و همچنين تمركز منابع ما بر به روزآوري كارخانجات 
خريداري شده و اصالح ساختارها و فرآيندهاي آن ها، متأسفانه هنوز 
نتوانسته ايم در حيطه ارتباط مؤثر با كمپاني هاي خارجي در زمينه 
اخذ دانش فني و توليد علم، موفقيت چشــمگيري كسب كنيم؛ ولي 
با توجه به اخذ گواهي نامه هاي GMP در توليد محصوالت و انواع 
گواهي نامه هاي ISO در مديريت كيفيت، محيط زيست و...، اخيراً 
اقداماتي جدي در زمينه ارتباط مؤثر با شــركت هاي معتبر خارجي 
انجــام داده ايم تــا بتوانيم به زودي از دانش فنــي آن ها در زمينه 

پيشرفت سازماني و ملي بهره گيريم.

                     گفت و گويي صميمانه با
آقاي سعيد سعيدي نژاد )رئيس هيأت مديره شركت داروسازي آفاشيمي(

روز سختي را پشت سر گذارده؛ چهرة گرفته نشان از تالش بي پایان دارد. در دفتر کارم به گرمي 
و نهایت صفا و اخالص، دستمان را مي فشارد و آماده پاسخگویي به سؤاالت است. مي خواهیم با 
خدا قوت شــروع کنیم و او بسیار خونگرم و صمیمي و در کمال ادب به گفت و گو مي نشیند و در 

انتظار طرح پرسش نخست است.

ادامه در صفحه ي 8

«



2

شیمی آفا  داروسازي  شركت  داخلي  ویژه نامه 

شهريور ماه 1392

w
w
w

.af
ac
he
m
i.c
om

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید. کوروش کبیر

      
  ) SNIEC ( محل برگزاري نمايشگاه: كشورچين،شهرشانگهاي مركز نمايشگاه بين الملي جديد

 
تعداد غرفه داران: 2200 غرفه دار 

تعداد شركت كنندگان: 29000 از 108 كشور 
كشــورهاي شركت كننده : 102 كشور از جمله : چين، هند، اياالت متحده، انگلستان، فرانسه، ايتاليا 

و …
هر ســاله يكي از بزرگ ترين نمايشــگاه 
هاي دارويي با حضور كشــورهاي پيشرفته و 
به صورت  كامــاًل تخصصي و منحصر به فرد 
در كشــور چين برگزار مي گردد. نمايشــگاه

CPHI جهت تبــادل اطالعات ، و همچنين 
از جديدترين دستاوردهاي تكنولوژي  آگاهي 
دارويــی جايگاهي خــاص در جهان دارد و از 

چندين بخش متنوع تشكيل مي گردد.

بخش هاي نمایشگاه 

در اين بخش شــركت هاي توليد كننده ماشين آالت و تجهيزات ؛ جديدترين دستاوردهاي خود را به 
معرض نمايش مي گذارند.با وجود 320 غرفه دار فعال در اين زمينه و به وجود آمدن بازار رقابتي ،مقايسه 
كيفيت و قيمت براي بازديد كننده ها بسيار آسان مي باشد . اين تجهيزات با بكارگيري از فن آوري هاي 

روز و مهارت هاي مهندسي در طراحي و ساخت ارائه مي گردند. 

اين بخش، صحنه ای بين الملي است براي شركت هاي ارائه دهنده خدمات برون سپاري در آزمايشات 
باليني - پژوهش قرارداد - توليد سفارشي - بيوتكنولوژي - فناوري اطالعات و ساير خدمات.

در پاســخ به رشد سريع و پيشــرفت تكنولوژي در صنعت داروسازي، اين بخش به تجهيزات تجزيه و 
تحليل، آناليز و بيوتكنولوژي با تمركز بر نوآوري و تحوالت جديد براي سيســتم هاي آزمايشگاهي مجهز 

می باشد، از جمله : فن آوري اندازه گيري و تست مواد، كنترل كيفيت، تجهيزات آزمايشگاهي و … .

 

بســته بندي بعنوان رويدادي بين الملي در صنعت داروســازي جايگاه ويژه اي به خود اختصاص داده 
است از اينرو اين بخش به معرفي انواع و اقسام تجهيزات و اشكال بسته بندي پرداخته كه امكان انتخاب 

براي هر بازديدكننده اي با هر سليقه اي را پديد مي آورد .

با توجه به رشد سريع روشهاي درماني جديد ، از طريق فرآيندهاي بيوتكنولوژي ، اين بخش به معرفي 
توليد كنندگان و تامين كننده در اين عرصه پرداخته و بازديد كنندگان مي توانند از آخرين دستاوردهاي 

علمي در اين زمينه اطالعات كسب كنند . 
EP Clean TechClean Technology and Environment Protection

رويدادها

با پيشــرفت تكنولوژي توليد اقالم دارويي ؛ كنترل فضاهاي محيطي و ايجاد فضاي مناســب تميز با 
كالس بندي هاي متفاوت از اهميت ويژه اي برخوردار گرديده اســت. از اينرو بخشــي از نمايشگاه به اين 

دستاورد و امكانات مناسب جهت ايجاد فضاهاي تميز اختصاص داده شده بود.
                                                                  مهندس رضا مرادیان _ مدیر فنی و مهندسی 

دوازدهمین همایش سالیانه انجمن داروسازان ایران

دوازدهميــن همايــش ســاليانه انجمــن 
داروسازان با موضوعيت تازه هاي درمان بيماري 
هاي قلبي عروقي،تنفس و غدد در مورخه 5 الي 
7 شهريور ماه 1392 در مركز همايشهاي رازي  
توســط انجمن علمي داروســازان ايران برگزار 
گرديد.انجمن علمی داروســازان ايران در سال 
1381 با هدف ارتقای ســطح علمی و جايگاه 
داروسازی كشور تاسيس گرديد.اين انجمن در 
ســال های گذشته تحت عناوين مختلف تالش 

های بســياری برای آموزش هر چه بهتر همكاران داروساز انجام داده است.برگزاری 10 دوره همايش روز 
داروساز در شهريورماه هر سال، از فعاليت های انجام شده توسط اين مركز هستند.

همايش مذكور 18 امتياز بازآموزي براي داروســازان در برداشت 
.باتوجه به اين مطلب اســتقبال از اين گردهمائي چشــمگير بود.در 
اين همايــش حدود 40 شــركت داخلي و خارجي كــه ازآن جمله 
مي توان به شــركت هاي ابوريحان،اكتووركو،اكسير،الحاوي ،عبيدي 
روز دارو،لقمان و... اشــاره كرد،حضور داشتند.شــركت داروســازي 
آفاشــيمي به همراه شركت تهران شــيمي و تهران دارو در غرفه اي 
به مســاحت15 مترمربع، معرفي برند آفاشيمي را در دستور كار خود 
داشــت.در حدود400 نفر از غرفه شركت داروسازي آفاشيمي بازديد 
كردنــد كه در اين بين آقاي دكتر خوئي)رئيس انجمن داروســازان(، 
آقاي دكتر ســبحانيان)دبير اجرائي همايش(و ساير استاديد درشمار 

بازديدكنندگان بودند. 
با توجه به هدف برند ســازي آفاشــيمي در اين همايش،عالوه بر طراحي غرفه در اين راستا به صورت 
همزمان آگهي برندينگ شــركت در هفته نامه سپيد و اخبار پزشكي به چاپ رسيد كه بين تمام شركت 
كنندگان توزيع گرديدو همچنين براي 3500 نفر از داروســازان عضو انجمن در روز داروساز كه مصادف 
با روز اول همايش بود تبريكي به صورت پيامك ارســال گرديدو كه به نظر مي رسد با توجه به همزماني 
و هماهنگي موارد مذكور پل ارتباطي مناســبي بين داروسازي آفاشيمي و گروه داروسازان مورد مخاطب 

برقرار گرديد.
                                                                                      افسانه پاسبانی _ مدیر بازاریابی

کپسول سفکسیم

با توجه به پتانســيل هاي موجود درشركت 
داروســازي آفا شيمي براي توليد اشكال دارويي 
قرص وكپســول وبا درنظرگرفتن ترجيح برخي 
ازمصرف كنندگان دراســتفاده ازشــكل دارويي 
كپسول به داليلي مانند بلع آسانتر و استفاده از 
موادجانبي كمتر و همچنين كاهش مراحل توليد 
فرم دارويي كپســول نسبت به قرص،توليدشكل 
دارويي كپســول در دستوركارشركت داروسازي 
آفاشــيمي قرارگرفــت و پــس ازطــي مراحل 

تحقيقات درخردادماه به مرحله توليد نهايي رســيد. اولين بچ هاي كپســول سفيكسيم200و400ميلي 
گرمي با بچ ســايزهاي كوچك،ساخته شد و توســط اپراتورهاي حاذق دستگاه كپسول فيلينگ بوش به 
شــكل كپسول پرشده تبديل شد و توسط دستگاه بليسترينگ وكارتونينگ بوش، مراحل بسته بندي آن 
تكميل گرديد .بدين ترتيب كپسول سفيكسيم200و400 ميلي گرمي به سبد آنتي بيوتيك هاي شركت 

داروسازي آفاشيمي افزوده شد.
                                                                                                                                                                                                             
مریم گوهرزاد_ سرپرست تولید

CPHI2013نمایشگاه
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تنها راهي که به شکست مي انجامد، تالش نکردن است .کوروش کبیر

مقاله

بزرگترين مشــكل دارويي فعلي كشــور تامين به موقع داروهاي مورد نياز بوده و علت اصلي مشــكل، ساختار مالي، تحريم ها و تعديل ارز اســت.علي رغم تدبيرهاي اتخاذ شده رفع مشكل به انضباط مالي دولت 
)پرداخت بدهي ها به شركتهاي توزيع كننده دارو( و تخصيص به موقع ارز و تنظيم درست مصارف و مخارج در قالب برنامه ريزي دارويي در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بر مي گردد. اميد وار است 

با فراهم شدن ارز و تعديل روابط خارجي و كاهش فشار تحريم ها، توان توليد داخلي به كار گرفته شده و عرضه دارو بيشتر از تقاضا گردد.
ترسيم چشم انداز واقعي و نگاه استراتژيك به سيستم دارويي كشور

1- نقش دولت
- تنظيم تراز پرداخت ها، كنترل نقدينگي، تورم

- استفاده از اهرم ماليات و تعرفه در جهت هدايت و شكوفايي صنعت داروسازي ملي
- سرمايه گذاري جهت تحقيقات بنيادي در زمينه داروهاي جديد

- تنظيم قوانين مربوط به ادغام ها ـ تشكيل تراست و اعمال قوانين
- آزاد سازي اقتصادي، واگذاري شركتهاي دولتي و احترام به مالكيت خصوصي و صيانت از اين پديده مبارك 

- پرورش مديران، احترام و حمايت از افراد شايســته و پرهيز از دخالت حراســت ها در حيطه دارو سازي و جلوگيري از روابط 
و موقعيت هاي دولتي جهت تزريق مديران ارشد و عناصر فرصت طلب و كم تجربه در سيستم.

مالكيت دولتي و نيمه دولتی در هر شكل آن طي سي سال نشان داده كه حاصلي جز اتالف منابع دولتي و زمينه سازي براي 
پرورش فرصت طلبان نداشــته است. احترام به انباشت سرمايه و به كارگيري آن توسط مديران اليق بخش خصوصي و زمينه 
ســازي جهت تربيت بخش خصوصي در قالب تفكيك مالكيت معقول از مديريت مي تواند آينده درخشــاني را در صنايع ملي 

داروسازي كشور رقم بزند.
آيا خسرو شاهي ها صنايع داروسازي قبل از انقالب را در جيب خود حمل و به آمريكا بردند. مگر يادمان رفته كه مديران ارشد 
آن گروه پديد آورنده هســته مركزي و پويا  براي رشــد و تعالي داروسازي كشور بودند. اگر چنين است دليلي ندارد كه مدير 
در بخش دولتي مورد اعتماد و وقتي به بخش خصوصي مهاجرت كند غير قابل اعتماد و متخلف باشد. اين تفكر غلط و باطل

موجب خسران است.
توليد داخلي باعث افزايش درآمد ناخالص ملي است و بايستي در قالب پروتكل تعريف شده نه شعار از آن حمايت كرد و زمينه رشد و گسترش آن را فراهم نمود. چهارچوب حمايت می تواند:

چگونه از چالش های داروئی عبور كنيم؟

                          دکتر علی منتصری-  مدیر عامل شرکت داروسازی آفاشیمی

مسائل روز داروسازي کشور

1- در تعديل اقتصادي سهم توليد مشخص باشد.
2- تعرفه هاي دريافتي بابت واردات در خدمت توليد ملي و جوايز صادراتي قرار گيرد.

3- تاسيس كارخانه و سرمايه گذاري داخلي و خارجي ترويج گردد.
4- كمك هاي دولتي در قالب وام از صندوقها طراحي شده در خدمت سرمايه گذار باشد.

5- نهادهاي علمي و توليد كننده دانش، طرح، نقشــه، تجربه، مذاكره خارجي از طريق اتاق بازرگاني 
كنسولگريها، دانشكده هاي داروسازي سازمان يافته در خدمت سرمايه گذار باشد.

6- قيمت گذاري تا آنجا كه مقدور باشد.
الــف( در مورد داروهايotc، گياهي، مكمل هــاي دارويي و داروهاي ژنريك كه چندين توليد كننده 

دارد و عرضه بيش از تقاضا است آزاد گردد، البته در قالب سقف قيمت.
ب( قيمت داروهاي اســتراتژيك توسط سنديكاي صنايع دارويي با نماينده وزارت بهداشت و سازمان 
تعيين قيمــت وزارت بازرگاني با در نظرگرفتن تعرفه تحقيقات، بازاريابي هزينه ســرمايه و ... تعيين 

گردد.
7- صادرات با در نظر گرفتن جوايز صادراتي منطقي گســترش يابد) اطالع رســاني در مورد بازارهاي 

جهاني به عهده سازمان گسترش صادرات و يا كنسولگري ها مي باشد.(
8- شــركت هاي توليد كننده داروهاي كيفي، محققين و مديران ارشــد شايسته، طبقه بندي و مورد  

تشويق و حمايت قرار گيرند و جايگاه اجتماعي آنها محفوظ باشد.
9- در سازمان غذا و دارو بخش نظارت بر امر دارو حتما گسترش يابد و صدور پروانه هاي محصوالت 

و خطوط تسريع گردد.
10- سازمان دارو و غذا از يك مركز آماري سازمان يافته برخوردار و در هدايت توليد، واردات و سرمايه 

گزاري فعال گردد.
11- تا آنجا كه مقدور است كار شركت ها به خودشان واگذار گردد و در غير اينصورت از طريق انجمن 

هاي تخصصي هماهنگي معمول و خيلي از مجوزها صادر گردد.
12- بيمه هاي اجتماعي به بيمه هاي اقتصادي تغيير داده و ليست داروهاي خود را تهيه و خريداري 
نمايد و به موقع تامين اعتبار نموده و هزينه را پرداخت كند حتما نيازمند بيمه هاي تكميلي و متنوع 

و داشتن ليست هاي متعدد دارويي هستيم.
13- كمــك هاي دولتي مي تواند به بيمه هاي اجتماعي مســاعدت نماينــد ولي در قالب بيمه هاي 
تكميلي، داروهاي گران قيمت ليســت گردد تا صاحب بيمه نيازي به حمايت وزارت بهداشت و درمان و 

آموزش پزشكي در كميسيون قيمت نداشته باشد.
14- سيســتم كمك هاي مردمي در مورد درمان بيماران خاص به شــكل سازمان يافته مثل مدرسه 
ســازي در خدمت داروهاي گران قيمت و عالج بيماران خاص باشــد و اين هزينه ها  به دولت مستقيم 

تحميل نگردد.
15- داروخانه هاي زنجيره اي براي اشــتغال داروسازان جوان و سازماندهي شركت هاي بزرگ عرضه 

كننده خدمات ذيربط، مفيد و بسيار ضروري است. 

تشکیل اتاق فکر
با توجه به وجود دانشــكده هاي داروسازي و تخصص هاي مختلف مخصوصٌا رشته داروسازي صنعتي 
و تحصيل كرده هاي رشــته شــيمي و ساير رشــته ها، نظام دارويي ايران متخصصين زيادي را پرورش 
داده اســت ولي همانطوريكه اســتحضار داريد امروزه مديران چند بعدي كه تــوان مديريت بين المللي 
داشته باشند بسيار كم است خصوصا آنهايي كه مي توانند از ابعاد مختلف سيستم دارويي كشور صاحب 
نظر باشــند. لذا با توجه به ســابقه، عملكرد، مقبوليت عمومي، شفافيت و شايستگي افراد در كميته های 
كارشناسی از وجود آنها بطور مستمر بهره مند گرديم. فراموش نكنيم كه عرصه نظام داروئی كشور متعلق 

به همه اقشار داروساز و دست اندركاران داروئی است.
                           

                                   هفته نامه سپید- شماره365 -  7  شهریور 92 ویژه نامه روز داروسازي
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دشوارترین قدم، همان قدم اول است .کوروش کبیر

      علمي

دکتر اشکان خرمی- مدیر تولید

مروپنم
مروپنم آنتی بيوتيكی وســيع الطيف از دسته بتاالكتام ها و گروه كار با پنم ها است كه پايداری قابل 
مالحظه اي در مقابل هيدروليز توسط پنی سيليناز  و سفالوسپوريناز )به استثناء متالوبتاالكتاماز( توليد 

شده توسط ميكروارگانيسم های گرم مثبت و گرم منفی دارد.
فرمول كلي مروپنم C17H25N3O5S بوده و داراي ساختار كلي زير مي باشد.

مروپنم در درمان عفونت هايي شامل عفونت های داخل شكم، مننژيت، عفونت های مجاری تنفسی، سپتی سمی، عفونت های پوست و بافت های نرم و عفونت های مجاری ادراری  استفاده مي شود.

مکانیسم اثر:

مروپنم ســنتز ديواره ســلولي باكتري را مهار مي كند. اين دارو به ميزان زيادي به ديواره سلولي اكثر باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي نفوذ كرده 
و خود را به پروتئين هاي متصل شونده به پني سيلين ها مي رساند.

فارماکوکنتیک:

جذب: دارو به صورت وريدي تجويز مي شود.
پخش: به اكثر بافت ها و عمده آب بدن پخش مي شود. تنها 2 درصد دارو به پروتئين ها متصل مي شود.

دفع: دارو به صورت تغيير نيافته عمدتأ در ادرار ترشــح مي شــود. نيمه عمر حذفي دارو در بزرگساالن با كاركرد نرمال كليه و در كودكان دو ساله و 
بزرگتر حدود يك ساعت و در كودكان سه ماهه تا دو ساله حدودأ  يك ساعت و نيم  است.

متابولیسم:

به نظر مي رسد كه به ميزان ناچيزي متابوليزه مي شود. يك متابوليت غيرفعال براي دارو شناسايي شده است.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط نسبت به دارو يا داروهاي ديگر اين كالس و افرادي كه به داروهاي بتاالكتام واكنش آنافيالكتوئيد نشان داده اند.

موارد احتیاط: در موارد تشنج و اختالل كاركرد كليه ها با احتياط مصرف شود.

هشدارها:

- تزريق اين فراورده بايد در مراكز درمانی مجهز به امكانات الزم برای درمان های اوژرانس انجام گيرد.
-  در مواردی هنگام تزريق وريدی اين دارو تشنج گزارش شده است كه معموالً در بيماران با اختالالت 

مغزی بيشتر اتفاق می افتد لذا تنظيم دوز اين دارو در سنين باال و يا بيماران كليوی توصيه ميگردد.
-  كوليت پسودومامبران كه تقريباً در تمامی آنتی بيوتيك ها مشاهده می شود ممكن است با اين دارو 

نيز اتفاق بيافتد در صورت بروز كوليت شديد به پزشك معالج مراجعه نماييد.
-   از مخلــوط نمودن اين دارو با ســاير آنتی بيوتيك ها از جملــه آمينوگليكوزيدها به منظور تزريق 

وريدی خودداری گردد. در صورت نياز اين داروها بايد در دو نقطه جداگانه تزريق شوند.
- در صورت بروز حساســيت )آســم، اگزما، تب و كهير( فوراً مصرف دارو را قطع و اقدامات الزم برای 

درمان و مقابله با شوك آنافيالكتيك انجام گيرد.
- ويــال های مروپنم 500 و 1000 به ترتيب حاوی 1/96 و 3/92 ميلي اكی واالن ســديم  )بصورت 
كربنات سديم( می باشند. لذا در تجويز اين دارو در بيمارانی كه محدوديت مصرف نمك دارند با احتياط 

صورت گيرد.

راهنمائی های عمومی جهت مصرف صحیح دارو:

اين دارو برای بيماری فعلی شما تجويز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه آن به 
ديگران خودداری فرمائيد . 

   - قبل از مصرف اين دارو در موارد ذيل با پزشك خود مشورت نمائيد.
-  دارا بودن هرنوع حساسيت به پنی سيلين ها، سفالوسپورينها و ساير مشتقات آن، مهاركننده های  

بتاالكتاماز و ساير آلرژن  ها

 

  -   مصرف ساير داروها به ويژه پروبنسيد و وآلپروئيك اسيد
   -  قبل از انجام تست های آزمايشگاهی )به خصوص قند ادرار (

   -   در صورت بروز اسهال بعد از مصرف اين دارو
   -  در صورت داشتن اختالالت كليوی )دوز دارو بايد محاسبه و تنظيم گردد ( 

   -  در صورت داشتن سابقه صرع، بيماريهای مغزی، كليوی، كبدی، معده ای- روده ای و آسم

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممكن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نيز بشود. اگر چه 
كليه اين عوارض در يك فرد مشاهده نمی شود ولی در صورت بروز هر يك از عوارض زير با پزشك 

معالج خود مشورت نماييد.
- عوارض گوارشی:  تهوع، استفراغ، يبوست، بی اشتهايی، هپاتيت، نقص كبدی، سوء هاضمه، مسدود 

شدن مجاری گوارشی، مشاهده خون در مدفوع، بزرگ شدن شكم و درد لگن
- عوارض قلبی و عروقی: نارسائی قلبی، ايست قلبی، افزايش فشار خون، سكته قلبی، آمبولی ريوی، 

كاهش ضربان قلب، كاهش فشار خون و سنكوپ
- عوارض عصبی: بی خوابی، سرگيجه، گيجی، صرع، اضطراب، افسردگی، ضعف و ناتوانی

- عوارض تنفسی: آپنه، اختالل تنفسی، آسم، افزايش سرفه و ادم ريوی
- عوارض پوست: كهير، خارش، احساس سرما، قرمزی، تعرق و زخمهای پوستی

- عوارض ادراری: نقص كليوی، احتباس ادراری و بی اختياری ادرار
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باران باش و ببار نپرس كاسه هاي خالي از آن كیست.کورش کبیر 

  مقاله

 آســمان ايــران زميــن  در گــذر اعصــار و قــرون همــواره تجليــگاه اختــران پــر فــروغ علــم وحكمــت و ادب و 
 انديشــمنداني چــون محمــد زكرياي رازي شــيميدان، داروشــناس، فيزيكدان، پزشــك و فيلســوف ايراني بوده اســت .

رازي بزرگ مردي است كه اعتبار نامش در تاريخ دانش بشري ياد آور نگرش اصيل همه دانشمنـدان بـه ارزش مقولـه تحقيـق 
و تجربـه بـوده و هسـت. آثار كم نظير وي چون الحاوي و طب المنصوري كه در قرون متمادي به عنوان مرجع آموزش پزشكان 
و دانشــمندان در سراســر جهان معتبرترين كتب مورد اســتناد بوده اند، خود يادگار دوران رشد و شكوفايي علم و پژوهش در 

گهواره تمدن ايراني هستند. 
اين فيلســوف و پزشــك نامي ايران عالوه بر علم وسيع كيميا و پزشكي، در فلســفه نيز داراي تحقيقات عميقي است كه 
مورد توجه و اهميت اســت. رازي، نه فقط در طب، تجربه كســب كرد، بلكه آزمايش را در كليه مباحث علوم طبيعي ضروري 
مي دانست. وي، آزمايش هاي شيميايي خود را با چنان دقتي تشريح و توصيف كرده است كه امروزه هر شيمي داني مي تواند 

آن را مجددا به معرض آزمايش درآورد. 
پنجم شــهريورماه به مناسبت سالروز تولد محمد زكرياي رازي فيلسوف و دانشمند بزرگ مسلمان و ايراني، روز داروسازي 

در ايران نام گذاري شده  است.
 وي در ســال 209 هجري شمسي در ري متولد شد. رازي، هوشــي سرشار و حافظه اي قوي در فراگيري علوم داشت و با 
اينكه از 40 ســالگي بطور جدي به كســب علوم پرداخت، در مدت 20 ســال به پيشرفت هاي خارق العاده اي در علوم مختلف 

دست يافت.
توجه و اشــتغال وي به علم طب، بعد از ســنين جواني و به  قول ابوريحان بيروني، پس از مطالعات و تجارب آن اســتاد در كيميا، عملي شــد. »الحاوي« از مهم ترين آثار زكرياي رازي است، اين كتاب هرچند كه 
تكميل نشــده باقي ماند، اما چند قرن مورد مطالعه قرار گرفت، طوري كه مورخان اروپايي، آن را بزرگ ترين دايره  المعارف طبي به زبان عربي مي دانند. رازي اين كتاب را به صورت يادداشــت هاي متعددي تهيه 

كرده بود و بعد از مرگ وي به دستور ابن عميد از روي يادداشت هاي او كتاب را استنساخ و تنظيم كردند. بخش زيادي از نتايج آزمايش ها و مطالعات رازي در اين كتاب جمع است.
شــده  است. طب المنصوري و برخي از رساله هاي طبي ديگر محمد رازي به زبان التين ترجمه و چاپ شده و  »طب المنصوري« از ديگر آثار رازي اســت كه به نام منصور بن اســحاق، حاكم ري تاليف و تنظيم 

مورد استفاده اروپاييان قرارگرفته است.
در علم كيميا بايد رازي را سرآمد دانشمندان اسالمي دانست. رازي، كتاب هاي متعدد در كيميا به رشته تحرير در آورده  است كه از آن جمله كتاب االكسير و كتاب التدبير را بايد نام برد.

  اين فيلســوف و پزشــك نامي ايران عالوه بر علم وسيع كيميا و پزشكي، در فلســفه نيز داراي تحقيقات عميقي است كه مورد توجه و اهميت است. رازي، نه فقط در طب، تجربه كسب كرد، بلكه آزمايش را در 
كليه مباحث علوم طبيعي ضروري مي دانست. وي،آزمايش هاي شيميايي خود را با چنان دقتي تشريح و توصيف كرده است كه امروزه هر شيميداني مي تواند آن را مجددا به معرض آزمايش درآورد.

رازي، مواد شيميايي را طبقه بندي كرد و به اكتشافات مهمي كه متكي به آزمايش هاي متعدد بوده، از قبيل اكتشاف الكل و جوهر گوگرد )اسيد سولفوريك( نايل آمد. وي، نخستين كسي است كه  كليه اشياي 
عالم را به سه طبقه حيوانات، نباتات، جامدات تقسيم كرده  است.

كشف های بسيار به رازی نسبت داده می شود از جمله:
رازی كاشف الكل است.

 از تأثير محيط قليايی بر كانه پيليت، اســيد سولفوريك فراهم كرد 
و با داشــتن اسيد سولفوريك بدســت آوردن ديگر اسيدها آسان بود.از 
تأثير آب آهك بر نوشادور )كلريد آمونيوم(، اسيد كلريدريك بدست آورد.

با اثر دادن ســركه با مس ، استات مس يا زنگار تهيه كرد كه با آن ها 
زخم را شستشو می دادند.

از سوزاندن زرنيخ، اكسيد آرســنيك يا مرگ موش فراهم كرد. برای 
نخستين بار از نارنج اسيد سيتريك تهيه كرد.

او نخســتين پزشكی است كه داروهای سمی آلكالوئيدی ساخت و از 
آن هــا برای درمان بيمارانش بهره گرفت.محل و تاريخ وفات محمد رازي 
به درســتي مشخص نيست. ابوريحان بيروني، وفات وي را در ماه شعبان 
ســال 313 هجري نوشــته و تعداد تأليف هاي وي را بيش از 56 كتاب 
و رســاله دانســته اســت. محمد رازي در پايان عمر به سبب كثرت كار 
و مطالعه نابينا شــد. امروز نيز پس از گذشت 12 قرن از درخشش طب 
و داروســازي در جهان، درحالي جايگاه داروسازي و پايه گذار آن رازي 
بزرگ را گرامي مي داريم كه پژوهشــگران كشــورمان در عرصه علوم دارويي همگام با توليد بيش از 95 درصد داروهاي مورد نياز و كسب رتبه برتردر ميان 22 كشور منطقه مديترانه شرقي از نظر دسترسي مردم به 
دارو و كنترل عوارض دارويي موفق شده اند توليد علم و ارايه مقاالت بين المللي خود را نيز 6 برابر افزايش دهند. داروسازي در ايران امروز نه تنها علمي با جنبه هاي پايه و كاربردي است كه در خانواده علوم پزشكي 
از جايگاهي ممتاز برخوردار اســت بلكه به نوعي الگويي كارا و نوين در ارتباط ميان دانشــگاه و صنعت اســت كه توفيق يافته علم را به عرصه  عمل برده و با شــناخت جامعي از توانمندي ها و ضرورت هاي مورد توجه 

جامعه، آنچه را مردم نياز دارند با خالقيتي قابل تقدير توليد و عرضه كند.
پنجم شــهريور، فرصت مناســبي براي ياد آوري و تجليل از نقش مهم و تعيين كننده جامعه داروســازان در چرخه نظام تأمين سالمت و بهداشت و درمان كشور است. زادروز حكيم زكرياي رازي كه در بزرگداشت 

اين دانشمند برجسته كشورمان و نيز جامعه شريف و خدمت گزاران داروسازان، روز داروساز نام گرفته است  تا جامعه امروز و فرداي كشورمان، همواره قدردان تالش ها و زحمات خستگي ناپذير اين عزيزان باشد.

                                                   
        دکتر مژده احمدی- تحقیقات

 زكرياي رازي
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عمر شما از زماني شروع مي شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست مي گیرید .کوروش کبیر

ارتباط به معنی انتقال اطالعات از يك فرد به فرد 
ديگر است. در يك ارتباط، پيامها به دو طريق كالمی 
و غير كالمی ارســال می شود. در حال حاضر شاهد 
پيدايش  نوع جديدی از جامعه شناسی، يعنی جامعه 
شناسی غير كالمی  هستيم. عالقمندان به اين رشته 
از مشاهده اشــاره ها و پيامهای مردم در فعاليتهای 
اجتماعــی شــادمان می شــوند. آنها دانشــجويان 
رفتارشناســی هســتند كه می خواهند درباره رفتار 
مردم با يكديگــر نكاتی بياموزند بــه طوری كه در 

نهايت خودشان را بيشتر بشناسند و بياموزند چگونه می توانند روابطشان را با مردم بهبود ببخشند.
شــگفت انگيز اســت كه با گذشــت بيش از ميليونها سال از ظهور انســان، جنبه های غير كالمی 
ارتباطات تا دهه 60 ميالدی به طور جدی مطالعه نشده بود و مردم از وجود آن تنها زمانی آگاه شدند 
كه ژوليوس فاست كتابی راجع به زبان بدن در 1970 منتشر كرد. در حال حاضر نيز اكثر مردم از وجود 
زبان بدن غافل هســتند و از اهميت آن در زندگی خود سود نمی جويند. تحقيقات نشان می دهد كه 
اثر كلی يك پيام در حدود 7 درصد كالمی)تنها كلمات(، 38 درصد شنيداری)شــامل تن صدا، آهنگ 

صدا(، و 55 درصد غير كالمی است.

       روانشناسی

زبان بدن

عالیم غریزی،ژنتیکی، اکتسابی، فرهنگی: 
تحقيقات نشــان می دهد همه اقوام و فرهنگها برای ابراز احساســات، اساسأ از حركات چهره مشابهی 
اســتفاده می كنند. اينكه بعضی از اشــارات و حركات از نظر فرهنگی آموخته و سپس عادت می شوند يا 
اينكه ژنتيكی هستند هنوز مورد بحث است. بيشتر رفتارهای غير كالمی اصلی ما اكتسابی هستند. معنای 

بسياری از حركت ها  و اشاره های بدنی، زمينه در فرهنگ بومی ما دارند.

استنباط، احساس درونی، حدس:
 اســتنباط يا احساس درونی به توانايی فرد در تشــخيص اشاره های غير كالمی افراد ديگر و مقايسه 
اين اشــاره ها با پيامهای كالمی گفته می شــود. زنان در درك رفتارهای غير كالمی توانايی ذاتی دارند. 
كمااينكه در مشــاهده جزئيات نيز تيزبين می باشند. برقراری ارتباط با بچه ها در چند سال اول زندگی 
آنهــا، زنــان را ناچار كرده كه بــه زبان غير كالمی تكيه كننــد و به همين دليل اغلــب آنها در مذاكره 

هوشمندتر هستند.

نگرشی کلی به مجموع عالئم: 
يكی از اشتباهات جدی برای مبتديان در زمينه يادگيری زبان بدن، تعبير كردن تنها يك اشاره بدنی 
بی توجه به ســاير اشارات يا موقعيت ها است. يك شخص هوشــيار، قادر به تعبير و تفسير جمالت غير 

كالمی است و آنها را به طور دقيق با جمالت كالمی گوينده هماهنگ می كند.

برخی اشاره های اصلی و منشأ آنها:
 همان طور كه زبان كالمی در فرهنگها متفاوت اســت، زبان غير كالمی نيز تفاوتهايی دارد. يك اشاره 
بدنی ممكن اســت در يك فرهنگ خاص رايج باشــد و معنايی روشن داشته باشد، در حالی كه شايد در 

فرهنگ ديگر بی معنا باشد يا حتی معنای كامأل متضاد بدهد. 

اشاره حلقه یا اشاره موافقت: 

اشاره باال بردن شست:
 در انگلستان، استراليا و زالندنو سه معنا دارد : معموأل توسط كسانی به كار می رود 
 OK كه ماشــينی را با باال بردن شســت خود نگه می دارند. معنای ديگر آن موافقت يا
است و سومين معنا، وقتی است كه شست به شدت باال برده می شود و معنايی توهين 
آميز دارد. در برخی كشورها مانند يونان معنای اصلی آن "برو پی كارت" است. بنابراين 
تصور كنيد مســافری اســتراليايی و بی پول به چه باليی دچار خواهد شد اگر بخواهد 

دراين كشور رايگان سوار اتومبيل شود و از اين اشاره استفاده كند. 

تفاوت ها را مشــاهده می كنيد؟! لطفا در كشورهای مختلف در اســتفاده از نشانه ها دقت الزم را به 
عمل آوريد!

زبان بدن در هنگام دست دادن:
 فرض كنيد فردی را برای اولين بار مالقات كرده ايد و به طور معمول در احوالپرسی دست می دهيد. 

يكی از سه حالت اصلی زير از طريق دست دادن منتقل می شود.

سلطه گر:
"اين فرد تالش می كند بر من مســلط شــود. بهتر اســت مراقب 

باشم."
انسانهای ســلطه گر در هنگام دست دادن دست طرف مقابل را به 
زير دســت خود می آورند. الزم نيست كف دست آنها مستقيمأ رو به 
پايين باشد اما اگر نســبت به دست فرد مقابل رو به پايين باشد، اين 

اشاره بيانگر تمايل به مسلط شدن می باشد. 
سلطه پذیر:

"می توانم بر اين شــخص مسلط شــوم. او هر كاری بخواهم انجام 
خواهد داد."

انســانهای سلطه پذير با اشاره كف دســت رو به باال، تسليم بودن 
خود را نشان می دهند. 

هم سنگ:
"اين شــخص را دوســت دارم. می توانيم با هم رابطه خوبی داشته 

باشيم."
حالتی است كه دست هر دو طرف عمود باشد.

اشاره دست به سینه:

 اشــاره ای جهانی است كه تقريبأ در هر جايی هم حالت دفاعی و هم حالت منفی 
را مشــخص می كند. به طور عادی، وقتی فردی در ميان غريبه ها قرار می گيرد كه 

احساس عدم اطمينان و اعتماد دارد از اين حركت استفاده می كند.

اشاره پا روی پا انداختن: 
نشــان دهنده حالت عصبی، خودداری يا تدافعی است. به طور معمول اشاره ای 
حمايتی است كه با ديگر اشاره های منفی ظاهر می شود و نبايد خارج از زمينه وقوع 
تعبير شود. به طور مثال، اغلب افراد در طی سخنرانی از اين اشاره استفاده می كنند 
يا اگر به مدت طوالنی بر روی صندلی ناراحتی نشسته باشند. همچنين معمول است 
كه اين اشــاره را در آب و هوای سرد ببينيم. وقتی اين اشاره با اشاره دست به سينه 

همراه می شود، شخص از مكالمه كناره می گيرد.

مراجع:
زبان بدن: راهنمای تعبير حركات بدن/ آلن پيز، ترجمه سعيده لرپری زنگنه

زبان بدن: چگونه می توان از طريق اشــاره های بدن افــكار ديگران را خواند؟/ آلن پيز، ترجمه زهرا 
حسينيان

                                                                                    
                                                                                        سمیه المعي رامندي

                                                                     سرپرست تضمین کیفیت و رئیس مترولوژي

يك عالمت ، دايره ای اســت كه به كمك شصت دست و انگشت اشاره ساخته 
می شــود،يعنی اشاره حلقه يا اشــاره موافقت. اين عالمت در كشورهای انگليسی 
زبان تداعی كننده حرف O از كلمه OK  اســت، همين عالمت بدون هيچ تغييری 
در فرانسه به معنای صفريا هيچ چيز است. در ژاپن به معنای پول، و در كشورهای 

مديترانه ای اغلب از آن برای اشاره به منحرفان جنسی استفاده می شود.



شیمی آفا  داروسازي  شركت  داخلي  ویژه نامه 

7

w
w
w

.af
ac
he
m
i.c
om

شهريور ماه 1392

مسابقه شماره 3
سياه شروع مي كند و مي برد

    
IPQC برنده مسابق شماره 2: آقای مجید روشن ضمیر، سرپرست آزمایشگاه

جواب مسابقه شماره قبل
1..... Fg1+!!    2.D*g1
)2. R*g1         D*g3+)
2.....Cg4+!      3. h*g4   Dh6+!
4.F.h4            D*h4++ 

آبگرم مشه سويي
چشمه آبگرم علي داشي كه در بين محلي ها 
به آبگرم مشــه سويي معروف است در روستاي 
سرســبز گيلده قــرار دارد. روســتاي گيلده، 
روســتايي از توابع اســتان گيالن و شهرستان 
آســتارا و يكي از زيباترين روســتاهاي جنگلي 
شمال مي باشد. روستای گيلده به طور مستقيم 
حدود 5 كيلومتــر با مرز كشــور آذربايجان و 
هميــن حدود از گردنه حيران فاصله دارد.  اين 
روســتا به دليل نزديكي به جاده اصلي از طرف 
آستارا و گردنه حيران از رونق زيادي برخوردار 
است. چشمه آبگرم مشه سويي  در پاي يك پرتگاه سنگي در محلي به نام علي داشي در باالي روستاي 
گيلده واقع شــده است. آبگرم مشه سويي، آبگرمي طبيعي است كه يك حوضچه كوچك از سنگ و آجر 
براي آبتني دارد. آبگرم درون دره و زير يك قطعه سنگ جاري است و اين بي ارتباط با معناي اين آبگرم 
كه به معني سنگ علي است، نمي باشد. گفته مي شود اين آبگرم خواص درماني براي دردهايي چون درد 

مفاصل، دل درد، كمر درد و تقويت اعصاب را داراست.
براي رســيدن به آبگرم علي داشــي حداقل 3 ساعت پياده روي از روستاي گيلده در ميان جنگل نياز 
اســت. با حدود يك ساعت و نيم پياده روي از ميان درختچه هاي كوتاه وليك، آلوچه وحشي و درختان 
بلوط و پس از رد كردن يك كلبه چوبي در كنار رودخانه كه هميشــه چند كودك در اطراف آن مشغول 
فروش دوغ هســتند و گذر از رودخانه مي توان به جنگل هاي انبوه كه اغلب شــامل درختان راش است، 
رسيد. از آنجا تا آبگرم حدود يك ساعت و نيم راه است. البته زمان هاي ذكر شده در مورد كوهنوردان و 
افراد محلي، صدق مي كند و اگر شما جزء اين دسته ها نيستيد و قصد گردشگري عادي و بهره بردن از 

طبيعت رؤيايي مسير اين آبگرم را داريد زمان بيشتري را به پياده روي سپري خواهيد كرد.
در نزديكــي آبگــرم، يك قهــوه خانه كوچك  قرار دارد  كــه امكانات زيادي نــدارد ولي پس از يك 
كوه پيمايي نفس گير در مسير جنگل، رسيدن به آنجا مانند رسيدن به كلبه آرزوها در دل جنگل مي ماند! 
اســتفاده از آبگرم مشه سويي انرژي دوباره براي طي مسير بازگشت  به پاهاي شما مي بخشد و پياده 
روي طوالني را آسان تر مي نمايد. اگر شما در زمره افرادي هستيد كه ميانه خوبي با كوهپيمايي و پياده 
روي نداريد به شــما توصيه مي كنم كه عطاي رســيدن به آبگرم را به لقاي آن بخشيده و فقط تا جايي 
كه مي توانيد از مناظر زيبا و رؤيايي مســير كوه پيمايي لذت ببريد و تصاويري را كه شايد فقط در كارت 

پستال ها ديده ايد، به خاطر بسپاريد. 
                                                                                             مریم گوهرزاد_ سرپرست تولید

خانه ای با پنجره های طاليی
پســر كوچكی در مزرعه ای دور دســت زندگی می كرد هر روز صبح قبل از طلوع خورشيد از خواب 
برمی خواست وتا شب به كارهای سخت روزانه مشغول بود. هم زمان با طلوع خورشيد از نرده ها باال می 
رفت تا كمی استراحت كند در دور دست ها خانه ای با پنجرهايی طاليی همواره نظرش را جلب می كرد 
و با خود فكر می كرد چقدر زندگی در آن خانه با آن وســايل شــيك و مدرنی كه بايد داشته باشد لذت 
بخش و عالی خواهد بود. با خود می گفت: "اگر آن ها قادرند پنجره های خود را از طال بسازند پس ساير 
اسباب خانه حتما بسيار عالی خواهد بود. باالخره يك روز به آنجا می روم و از نزديك آن را می بينم “.....

يك روز پدر به پســرش گفت بــه جای او كارها را انجام می دهد و او می تواند در خانه بماند. پســر 
 هم كه فرصت را مناســب ديد غذايی برداشــت و به طرف آن خانه و پنجره های طاليی رهســپار شد .

راه بســيار طوالنی تر از آن بود كه تصورش را می كرد . بعد از ظهر بود كه به آن جا رســيد و با نزديك 
شــدن به خانه متوجه شد كه از پنجره های طاليی خبری نيست و در عوض خانه ای رنگ و رو رفته و با 
نرده های شكسته ديد. به سمت در قديمی رفت و آن را به صدا در آورد. پسر بچه ای هم سن خودش در 
را گشود. سوال كرد كه آيا او خانه پنجره طاليی را ديده است يا خير ؟ پسرك پاسخ مثبت داد و او را به 
ســمت ايوان برد. در حالی كه آنجا می نشســتند نگاهی به عقب انداختند و در انتهای همان مسيری كه 
طی كرده بود و هم زمان با غروب آفتاب, خانه خودشــان را ديد كه با پنجره های طاليی می درخشــيد.

http://whitestar.mihanblog.com : منبع
IT مهندس مژگان شفیع آبادی- رییس                                                                         

عليرضا سعادتي صمد همياني حميدرضا قرباني

علي عبادي حميد درخشان پور

محمدرضا سليماني

سعيد يعقوبي عزت

 سيد حافظ جعفري خوشنامه 

عليرضا دريائي نژاد  محمد مددي سميه بهمني اندرود

تبريک
همكار عزيز، آقای وحید علیرضاپور، تولد نوگل عزيزتان، "امیرعلی" را به شــما و خانواده 

محترم تبريك ميگوييم.

همــكار گرامی، آقای اسماعیل طالبزاده، آغاز زندگی مشــترك را به شما و خانواده محترم 
تبريك ميگوييم.

واحد تولید

واحد آزمایشگاه

در واحد برنامه ریزي و انبارها

واحد فني مهندسي

)) ورودشان را به خانواده آفاشیمی تبریک می گوییم ((

با همكاران
 همكاران

  محدثه جلیلي            طاها جاني    حسین جدیداسالمي   پیام دوستي     پریا لطفي قره لو

کوچولوهای عزیز، اولین سال ورود به مدرســه مبارک! امید که موفقیت های بیشماری را در عرصه آموزش 
علم و دانش از آن خود سازید.

تسليت

 همكار ارجمند، سرکار خانم نجفی، با نهايت تاسف و تاثر درگذشت برادر عزيزتان را 
به شما و خانواده محترم تسليت گفته و از خداوند متعال برای آن مرحوم طلب رحمت 

می نماييم.

سخت کوشي هرگز کسي را نکشته است، نگراني از آن است که انسان را از بین مي برد .کوروش کبیر
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آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواري هم نیست، بلکه دشواري رسیدن به سهولت است .کوروش کبیر

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

تلفن:64059 ، فكس: 66780781
ويژه نامه داخلي شركت داروسازي آفاشيمی

صاحب امتیاز: شركت داروسازي آفاشیمی
سردبیر: لیال مختارزاده

هیأت تحریریه: 
دكتــر مــژده احمدی- افســانه پاســبانی-  دكتر اشــکان خرمــی - مهنــدس مژگان 
شــفیع آبــادی- دكترعاصــم عبــداهلل پــور- مصطفــی علمافــر- مریم گوهــرزاد- 
ســمیه المعــی-  مهنــدس رضامرادیــان - دكتــر فریبــا مهــدوی زاده  مهنــدس 
نیــک هــوش نیــک خلــق  - محمدعلــی  رویــا نصرتــی -  مهنــدس رضــوان 

هدا كاویاني- مهندس  افشین میرزایي
عكس: مهندس مژگان شفیع آبادی- مهندس رویا نصرتی

زمینه فعالیت: علمی و آموزشي
تیراژ: 500 نسخه

magazine@afachemi.com  : پست الكترونیک

صفحه آرایي و هماهنگي چاپ:
دفتر اجرایي نشریه كیفیت و مدیریت

 صفحه آرایی: محبوبه فتوحی
تلفن: 44269087 نمابر: 44269387

* جنابعالــي رئیس بزرگترین هولدینــگ دارویي بخش 
خصوصي هســتید. مدیران بخش خصوصي معموالً و با توجه 
به تفکر سنتي، به دنبال حفظ کسب و کار با کمترین سرمایه 
گذاري از جمله خرید ماشــین آالن ارزان قیمت هستند. چه 
عاملي موجب گشته که دغدغه شــما تکنولوژي به روز و با 
بهترین کیفیت و ســرمایه گذاري بي دریغ باشد؛ از مرغوب 
ترین و گرانبهاترین ماشــین آالت آلماني و اروپایي استفاده 
کنید و همچنین در انجام پروژه هاي ساخت و ساز کارخانجات 
مجموعه، مدیران خود را بــه تهیه اقالم مرغوب و با بهترین 

کیفیت بدون در نظر گرفتن بهاي سنگین آن تشویق کنید؟
* از همان ابتدا كه وارد بازار كار شــدم، بــه دليل روحيه كمال 
طلبي، ســعي داشتم همه چيز سيســتماتيك، منظم و بدون نقص 
باشد. هميشه ايده من اين بود كه يا كاري انجام نشود يا تمام و كمال 
و بــي نقص انجام گردد. در همــان كارخانجات كفش نيز با توجه به 
نمونه هايي كه وجود داشت دريافتم كه هر صنعتي را مي توان طبق 
اصــول و با بهترين هــا اداره كرد و من اين موارد را  عملي كردم؛ به 
طوري كه آن كارخانه هنوز هم يكي از سيســتماتيك ترين كارخانه 
هاي كفش ايران اســت . صنعت داروســازي بــه عنوان يك صنعت 
كالســيك، خود از مقدماتي بهره مي بُرد، اما نگاه من فراتر بود؛ زيرا 
اوالً بحث ســالمت و جان مردم در ميان بود، ثانياً حيثيت كشــور و 
صنعت ايران مطرح بود، ســوم اينكه افــرادي كه در چنين محيطي 
شــاغل هســتند از اين كه يك محصول با كيفيــت توليد مي كنند 
لذت مي برند، و چهارم اينكه طبق تجربه ســاليان من، در درازمدت، 
اين روش از جهت اقتصادي، بهره وري و ســودآوري به صالح است.

بنابراين من ســعي كردم تا از جهت ســرمايه هاي انساني از وجود 
متخصصــان و مجربان صنعت و از منظر تكنولــوژي از بهترين و به 

روزترين ماشين آالت اروپايي بهره گيرم.
* جناب آقاي سعیدي نژاد، پرسشي مطرح است و آن این 
که آنتي بیوتیک هاي انساني، از جمله داروهایي هستند که 
ســال ها در بازار ایران ورود کرده بودند، هدفتان از تمرکز 
بر تولید این دسته دارویي در شرکت داروسازي آفاشیمي از 

اواسط دهه 80 چه بوده است؟

* هنگامي كه همزمان شركت آفاشيمي و شركت تهران شيمي 
را خريداري كرديم، شركت آفاشيمي به صورت نامستقل و داراي 

ســاختمان و ماشــين آالت قديمي و در حــال توليد محصوالت 
شــوينده و بهداشــتي بود. با توجه به اين كه هدف من تشكيل يك 
هولدينگ دارويي جامــع در ايران بود، كم كم به اين فكر افتادم كه 

اين شركت را هم به يك كارخانه داروسازي تبديل كنيم.
ابتدا قصد داشــتيم در شركت آفاشيمي، داروهاي هورموني توليد 
كنيــم و چهل محصول را نيز در نظر گرفتيم. متأســفانه با توجه به 
نگاه غير جامع و غير كارشناسانه وزارت بهداشت در آن زمان، قيمت 
گذاري محصوالت هورموني به خوبي و با نگاه علمي صورت نگرفت 

و حتي قيمت برخي محصوالت مثل مســكن ها و ضد التهاب ها 
با دانش فني بســيار پايين تر از داروهاي هورموني، چند برابر باالتر 
ابالغ شــده بود و ما دريافتيم كه نــگاه درازمدت و علمي در قيمت 
گذاري بسيار كمرنگ است؛ اين امر موجب شد تا از توليد محصوالت 
هورموني در آفاشيمي منصرف شويم. سپس با توجه به مطالعاتي كه 
انجام داديم، بازار آنتي بيوتيك را بازاري يافتيم كه در آن غير از يكي 
دو رقيب قدرتمند، رقيبي نداشتيم و با توجه به شركت هاي نيرومند 
توزيع كننده گروه، بازار مناســبي به نظر مي رسيد. خوشبختانه به 
لطف خدا و تالش تيم مديريتي و فني آفاشــيمي، ظرف ســه سال، 
ساخت و سازها بر اســاس آخرين استانداردهاي روز داروسازي دنيا 
و واردات و نصب ماشــين آالت )اكثراً از كمپاني بوش آلمان( انجام و 
شركت در ابتداي ســال 1387 شروع به توليد و ورود به بازار نمود. 
در اواخر همان سال تصميم گرفتم تا براي ارتقاي آفاشيمي، فعاليت 
آن را از همــه نظر مخصوصاً مديريتي و همچنين بازرگاني و مالي، از 
شركت تهران شيمي كاماًل مستقل نمايم و اكنون شركت داروسازي 
آفاشيمي نزديك به پنج سال است كه از همه نظر مستقل، به توليد 

داروهاي آنتي بيوتيك انساني مي پردازد.
* به عنوان رئیس بزرگ ترین هولدینگ خصوصي تولید و 
توزیع محصوالت دارویي و تولید مواد مؤثره دارویي در ایران، 
از آنجا که این نشریه به دست مدیران ارشد وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو در دولت یازدهم خواهد رسید خواسته 

هاي اساسي جنابعالي از این بزرگان چیست؟
* طبق 2 دهه تجربه بنده در صنعت داروسازي، دايره مسؤوالن و 
زمامداران وزارت بهداشت و مديران ارشد سازمان غذا و دارو محدود 
بوده و معموالً در اين دايره چرخش شغلي صورت مي گيرد. از ميان 
اين افراد، مســؤوالن شايسته، متخصص و متعهد بسياري چه در آن 
زمان و چه اآلن مشــغول بوده و هستند. يكي از مسايلي كه به نظر 
من بايد در دســتور كار دوستان در وزارت خانه و سازمان قرار گيرد، 
 GMP اصالح ســاختار كارخانجات دارويي و پيگيري رعايت اصول
در آن هاست؛ به عبارتي شركت هايي كه توانايي و شايستگي توليد 
داروي با كيفيت و اســتاندارد را دارند بيشتر حمايت شده و به آن ها 
اجازه فعاليت مســتمر داده شود و آن دسته از مجموعه هايي كه به 
بحث كيفيت و اســتانداردها بي اهميت هستند و در تهيه الزامات و 

مقدمات نيل به آن، كوتاهي كرده و نتيجتاً موجب بدنامي صنعت 
می باشند و نيز جان انسان ها برايشان مهم نيست، با دستورالعمل 

هاي صحيح از فعاليت منع گردند. تا آن جا كه خاطر دارم، در زمان 
آقاي دكتر كبريايي زاده، اين پيگيري، بســيار منظم و دقيق صورت 
مي پذيرفت. كنترل و نظارت مســتمر در زمينه رعايت استانداردها 
و GMP پــس از اعطاي گواهي نامه هاي مربوطه، بســيار مهم تر 
از صــدور اوليه اين گواهي نامه هاســت. از مــوارد مهم ديگر كه از 
دوســتان خواستارم اين اســت كه نگاه ها در زمينه سياست گذاري 
ها درازمدت باشــد تا مخصوصاً بخش خصوصي، در زمينه ســرمايه 
گذاري ها و تصميم گيري هاي كالن استراتژيك بتواند برنامه ريزي 
درازمدت نمايد. بخش نامه ها و قوانين، شفاف و حاميانه تدوين شود 
تا صنعت به جايگاه واقعي خود دســت پيدا كند. خواهش بعدي من، 
نگاه تعاملي و مهربانانه با دست اندركاران توليد در داخل كشور است. 
نگاه حمايتي و بدون تبعيض در زمينه تسهيل امر واردات مواد اوليه 
و ماشــين آالت و به روزآوري و نيز تأمين نقدينگي هاي الزم در اين 
مورد، بسيار شايان اهميت است. مسأله بعدي كه مورد انتظار است، 
اعطــاي هويت به محصوالت دارويــي و حمايت از داروهاي برند مي 
باشــد؛ متأسفانه اآلن در كشــور ما بيمار هيچ قدرت انتخابي ندارد، 
زيــرا دارويي كه تهيه مي كند بــا توجه به موجودي مركز درماني يا 
داروخانه اســت و حتي اگر پزشك، برند خاصي را با توجه به كيفيت 
آن براي بيمار تجويز كرده باشــد، هيچ الزام قانوني از اين حق بيمار 
حمايت نمي كند. مورد مهمي كه در پايان مي خواهم به آن اشــاره 
كنم نحوه قيمت گــذاري محصوالت دارويي اســت. اگر اولويت در 
قيمت گذاري به جاي قيمت تمام شده، دانش فني باشد، قطعاً ارزش 
گــذاري دارو، يك ارزش گذاري علمي و واقعي خواهد بود و نهايتاً به 
ادامه حيات كارخانجات داروســازي به عنوان متوليان تأمين سالمت 

در داخل كشور كمك خواهد كرد.
* توصیه مهم شــما در مســیر ارتقاي نشریه آفاشیمي 

چیست؟
* در ابتدا از اين دوســتان بسيار سپاسگزارم كه همت نمودند و 

اين گام مثبت را برداشتند.
به نظر من بايد شركت داروسازي آفاشيمي را به دانشگاه آفاشيمي 
تبديل كنيم. بايد ســرمايه هاي انساني شركت را در همه ابعاد ارتقا 
دهيم؛ از نظر سبك زندگي، رفتار با همكاران و خانواده، به روزآوري 
دانــش، روش هاي صحيح كار و ...  انتظار من از هيأت تحريريه اين 
اســت كه اين نشــريه، به معناي واقعي، چراغ راه همكاران از جمله 
من باشد و مخصوصاً در زمينه فرهنگ سازي در مواردي كه گفتم و 
بســياري موارد ديگر، تمام تالش، دانش و نوآوري خود را مصروف و 
متمركز ســازد. همواره خدا را به خاطر توفيق خدمتگزاري به جامعه 
و نيز در خدمت دوســتان و همكاران خود بودن، سپاس مي گويم. از 

خداوند آرزوي توفيق براي همه همكاران عزيزم دارم.

                                 دكتر علي منتصري* مصطفي علمافر

ادامه ي صفحه 1

بدین وسیله صمیمانه از زحمات جناب آقای دکتر عباس حاجی آخوندی ) ریاست 
سابق سازمان غذا و دارو( حاجی آخوندی تشکر و قدردانی میگردد.

انتصــاب جناب آقاي دکتر سید ابراهیم هاشــمی را به سمت مدیریت پخش 
فردوس تبریک میگوییم


