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 ویژه نامه 
داخلي

 شركت 
داروسازي

بازديد شركت
 mylan
از داروسازي آفاشيمي

ثبت داروهاي 
ایراني در روسيه

ازچیهسختی؛هبآسانینمیتوانگذشت.»رامراند«

موفقيت شركت داروسازي
 آفاشيمي دراخذ مجدد 
گواهي نامه سيستم هاي 
)IMS( مديريت يكپارچه

 

در مجمع عمومي

 شركت چه گذشت؟!

حال و روزصنعت آنتی بيوتيك سازي 
خوب نيست

توجه  با  شنيدم.  كشور  از  خارج  در  داروسازي  بزرگ  كمپاني  مدير  يك  زبان  از  را  آنتي بيوتيك ها  به  مصرفي(  )كاالي   ،Commodity كلمه  اطالق    
روزها  اين  آنتي بيوتيك  فروشندگان  و  اوليه  مواد  توليدكنندگان  با  بين المللي  نزديك  آشنائي  و  بيوتيك سازي  آنتي  صنايع  در  كار  تجربه  و  سابقه  به 
كمتر  بود.  كرده  خودمشغول  به  را  ذهنم  مي كند  اطالق   Commodity عفوني  بيماري هاي  درمان  در  موثر  داروهاي  به  سرشناسي  مدير  يك  اينكه  از 
را  ما  اين آرزو  برآورده شدن  باشند.  بتاالكتام تزريقي و خوراكي داشته  توليد  توليدكنندگان آرزو داشتند كه خط  از يك دهه پيش در صنعت داروسازي، 
هزاران  با  توزيع  شبكه  به طوري كه  ببرند.  حاصلي  آنتي بيوتيك  جوايز  نعمت  خوان  از  كه  دارند  دوست  كنندگان  توزيع  از  كدام  هر  كه  رساند  به جايي 
ادامه در صفحه سه بيشتري هستند.                 انتظار جايزه  و همه چشم  داروخانه ها همه  و  بيمارستاني  و خريداران  دادن جايزه  به  ُمصرِّ  فروشنده 

     نتايج يك سال مقابله با 

چالش ها و تالش، چه بود؟!

 صفحه 2

 نگاهی كلي 
به آموكسي سيلين
در آغاز سال 95

    صفحه3    صفحه2 صفحه 2
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کیفیتعملربکیفیتعقالنیتانسانداللتدارد.»امیرالمومنین)ع(« 

موفقيت شركت
 داروسازي آفاشيمي

 در اخذ مجدد گواهي نامه
 سيستم هاي مديريت يكپارچه

واحدهاي  همكاران  جانبه  همه  تالش  با  آفاشيمي  داروسازي  شركت   
يكپارچه  سيستم هاي  گواهينامه  مجدد  اخذ  به  موفق  مختلف، 
،مديريت   ISO9001 كيفيت  مديريت  استاندارهاي  بر  مبتني   )IMS(
شغلي  بهداشت  و  ايمني  مديريت  و   ISO  14001 محيطي  زيست 

گرديد.  TUV NORD شركت  سوي  از   OHSAS18001
باتوجه به الزام پایش اثربخشی سیستم های مدیریت براساس برنامه ریزی صورت 
گرفته، گروه ممیزان موسسه توف نورد  فرآیند های کاری داروسازي آفاشیمي  در 
 ISO١٤٠٠١:٢٠٠٤،ISOاستانداردهای٩٠٠١:٢٠٠٨ براساس  مختلف  بخش های 
ماه  فروردین   3٠ ٢٩و  و   ٢٨ روزهای  طی     OHSASو١٨٠٠١:٢٠٠٧

شایستگی  احراز  از  پس  و  نهایت  در  که  دادند  قرار  ممیزی  مورد  جاری  سال 
به  موفق  شده  بیان  مدیریتی  های  استاندارد  الزامات  رعایت  واسطه  به  ها، 
)IMS(گردید. یكپارچه  مدیریت  هاي  سیستم  نامه  گواهي  مجدد  اخذ 
سازمان   در  موجود  منفي  و  مثبت  نقاط  مورد  در  اختتامیه  جلسه  در  همچنین 

توضیحاتي توسط سر ممیز توف نورد  ارائه گردید. 
و در ادامه دکتر منتصري مدیرعامل محترم داروسازي آفاشیمي، اخذ مجدد گواهي 
نامه هاي مذکور را به مجموعه شرکت آفاشیمي تبریك گفتند و بر همكاري همه جانبه 

درجهت پیشبرد اهداف شرکت، تاکید فرمودند. 
                                                                                           مهندس رويا نصرتي

  در راستاي  ثبت داروهاي ايراني در روسيه، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي 
كميته اي را مامور تسهيل ثبت و مقررات زدايي در ارتباط با آن در روسيه نموده است. 

این کمیته به دبیري آقاي دکتر زرین اقبال فعالیت دارد که اعضاء روسي آن شامل: 
 Astafurov ،)معاون( Barmanova Elena ،)مدیر گروه( Aslakhnov Ramzan
همه  که  مي باشد  )مشاورین(   Oleg، Vasilenko Ivan، Maksimov Sergei
پیش کسوت دارویي و از مدیران ارشد سابق اداره داروي روسیه بودند و درجات پرفسوري 
دارند. در تاریخ ٩5/٠١/٢٢ شرکت داروسازي آفاشیمي میزبان گروه مذکور بود که بازدید 
در یك محیط دوستانه انجام و اعضاء تیم تحت تاثیر فعالیت هاي علمي تولید شرکت 
داروسازي آفاشیمي خصوصاً GMP و QA قرار گرفتند و اعتقاد داشتند که به راحتي 
مي توان داروهاي آفاشیمي که ٧٠ درصد خریدار آن دولت است را ثبت و به روسیه صادر 

نمود و مقرر شد همكاري هاي الزم تا مرحله نهایي ثبت و صادرات انجام گیرد.                                                   
 افسانه پاسبانی

ثبت داروهاي ايراني در روسيه

بازديد مديران شركتmylan  از داروسازي آفاشيمي
مديران  از  نفر  دو   Radhika Bhalla خانم  و    Harpal Singh آقاي   
منطقه اي شركت  mylan   روز دوشنبه 23 فروردين ماه سال جاري از خطوط 
توليد و پروژه آفاشيمي بازديد داشتند و مقرر شد داروهاي جديد خصوصاً در 
اميدواريم  به سرانجام رسد.  توافق  با مدلهاي تجاري مورد  تاسيس  تازه  بخش 
آن  نتيجه  و  شده  آفاشيمي  شركت  كيفي  توان  افزايش  باعث  همكاريها  اين 

باشد. كشورها  ساير  و  ايران  بازار  در  كيفي  داروهاي  عرضه 
شایان ذکر است که اخیراً همكاري تجاري شرکت داروسازي mylan یكي از بزرگترین 
شرکتهاي تولید، توزیع و صادرکننده داروهاي ژنریك در جهان  که مرکز آن در امریكاست با 
هولدینگ نخبگان شروع شده و مدیریت آن بعهده سرکار خانم دکتر حیدري است.. فعالیت 
شرکت مذکور در ١65 کشور بوده و جمعاً 35٠٠٠ نفر در مایلند کار مي کنند. فروش ساالنه 
آن در آمریكا حدود 6 میلیارد دالر، در اروپا 3 میلیارد دالر ،هند و سایر کشورها حدود ٢ 

      افسانه پاسبانی
میلیارد دالر مي باشد.                                                     
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چیهعبادتیباالرتازیادگیریوتفکرنیست.»ایپمبراکرم)ص(« 

 »آموكسي سيلين« نگاه كلي درآغاز سال 95
  مقدمه

سال  شروع  در  ناميد.  آنتي بيوتيك  بازار  نسبي  تنظيم  سال  مي توان  را   94 سال 
معاونت  موافقت  و  انساني  داروهاي  صنايع  سنديكاي  مراقبت  و  همت  به   94
آنتي بيوتيك متعهد شدند كه  توزيع كنندگان  و  توليدكنندگان  محترم غذا ودارو، 

دهند. سامان  را  آنتي بيوتيك  آشفته  بازار 
خوشبختانه همكاري بسیار سازنده و تصمیم راهبردي مدیران ارشد هولدینگها زمینه 
را هموار و تقریباً همه شرکت ها )خصوصاً شرکتهاي بزرگ توزیع کننده و تولید کننده 
آنتي بیوتیك(، قاطعانه نزدیك به ٨ ماه از تعهد اخالقي عدول نكردند. همان طوري که 
پیش بیني مي شد؛ تخطي توسط شرکت هاي توزیع کننده کوچك )از جمله داروگستر 
آغاز گردید و متاسفانه علیرغم  التیام، ممتاز، دي دارو و محیا(  یاسین، مهبان دارو، 
مكاتبات متعدد سندیكاي صاحبان صنایع داروهاي انساني، وزارت بهداشت به تعهد 
بنابراین شرکتهایي مثل  نداد.  اثر چنداني  ترتیب  این گونه متخلفین  توبیخ  و  کنترل 
نهایت  در  اخالقي؛  قرارداد  از  و  داده  تغییر  را  خود  بازار  سهم  کاماًل  مهبان  و  لقمان 

است. واقعیت  این  مبین  سال  پایان  آمار  که  کردند  سوءاستفاده  بي توجهي، 
مقایسه فروش سال ١3٩3 با سال ١3٩٤ کاماًل درصد تغییر بازار بعضي از شرکت ها 

آنهاست. عملكرد  نشان دهنده  و  کرده  مشخص  را 
توزیع کنندگان  و  آنتي بیوتیك ها  تولیدکنندگان   ١3٩٤ عملكردسال  جهات  جمیع  از 
بزرگ کاماًل حاکي از موفقیت و احترام به اصول اخالقي بوده و کنترل بازار اتفاق افتاد 

باشد. آینده  براي  مناسب  الگوي  مي تواند  که 

  فروش آموكسي سيلين و سهم شركت ها
تن  مصرف ١٠٠٤  میزان  بیانگر  محاسباتي(  چهارماه  واقعي+  ماه   ٨( سال ١3٩٤  در 
پودر آموکسي سیلین مي باشد. سهم کل فروش سال ٩٤ هر کدام از تولیدکنندگان از 
و  آموکسي سیلین  سوسپانسیون  و  کپسول  مختلف  اشكال  )به  آموکسي سیلین  پودر 

سوسپانسیون و قرص آموکسي کالو( به شرح ذیل جدول ١ و ٢ )مقابل( مي باشد:

 تصميماتي كه مي توان اتخاذكرد:
ایجاد  به قیمت واقعي آموکسي سیلین و محاسبات جدید قیمت مواد و   ١( برگشت 

تعادل در بازار و حل مشكل تولیدکنندگان پني سیلین از طریق اعمال یارانه 
٢( با توجه به موجودي حدود هزار تني اول سال که در حد نیاز سال ٩5 مي باشد، دیگر 
احتیاجي به واردات نیست و شرایط ایجاب مي کند که با تعدیل قیمت آموکسي سیلین 
پودر؛ به نرخ قیمت خرید آموکسي خارجي به عالوه ی تعرفه، بازار کنترل گردد )تا شرکت ها 
عالقه اي به واردات نشان ندهند(، شاید این بهترین گزینه باشد تا شرایطي با آرامش و منطق 

ایجاد گردد. در اینجا بهترین تصمیم: »نرخ متعادل و حمایت تعرفه اي« است.
3( ادامه راه قبلي نشانگر حمایت ظاهري از تولیدکننده پني سیلین است، ولي حاصل آن 
نصیب سایرین مي گردد و در ادامه با اعمال قیمت ٢٠٠ هزار توماني باعث حذف تولیدکنندگان 

آموکسي سیلین و آموکسي کالو از بازار و تحمیل قیمت باال به مشتري خواهد شد.
بنابراین در  نامیده شده است،  اقدام و عمل«  به نام سال »اقتصاد مقاومتي،  ٤( امسال 
حالي که موجودي اول سال حدود هزار تن آموکسي سیلین مي باشد، قطعاٌ اجازه ورود 

اشكال مختلف پني سیلین پودر و 6APA و آموکسي سیلین جایز نمي باشد.
اميد است در اولين فرصت سال، تصميم فوري اتخاذ گردد و تكليف شركت هاي 

توليدكننده آموكسي سيلين و آموكسي كالو تعيين شود. 
                                                        

   دكتر علی منتصری

جدول يك: آمار مصرف پودر آموكسي سيلين سال 94 
محاسبه 8 ماهه واقعي و 4 ماهه محاسباتي

نام شركت                    مصرف به تن                  درصد
فارابي                                      3٩٢                 3٩.١
١٨                  ١٨.٤5 آفاشیمي                          
کوثر                                      ١٧5                   ١٧.٤
دانا                                      ١5٤                  ١5.3
٤٤                  ٤.٤ لقمان                                  
جابرابن حیان                          ١٩                  ١.٩
١٩                  ١.٩ تولیدارو                             
الحاوي                                      ١6                  6.١

جمع كل                           1004                    100                                             

جدول دو: ميزان نياز پودرآموكسي سيلين در سال 95

جدول  سه: پيش بيني موجودي اول سال 1395 شركت هاي 
توليدكننده پودر آموكسي سيلين

و موجودي اول سال شركتهاي توليدكننده محصول

 نام شركت               ميزان موجودی)تن(                   
دانا                                                     65٠

فارابي                                               ١5٠                
شفاء                                                    ١٠٠                  
کوثر                                                5٠                   
آنتي بیوتیك سازي                                    ٢٠                  
سایر)لقمان، آفاشیمي،تولیدارو، الحاوي،جابر (  ٢٠                  
جمع كل پودر                                            990                                                            

توضيح ضروری:

عالوه براين موجودی؛ 

حدود150 تن هم

 كاالي نيمه ساخته و 

محصول ساخته شده

وجود دارد.

    ادامه از صفحه اول )حال و روزصنعت آنتی بيوتيك سازی خوب نيست(    غافل از اينكه محصوالت اين صنعت، بدليل مصرف بيمارستاني بودن نه قابل برندسازي 
است و نه مسير رفته را مي توان تغيير داد. اينك حال و روز توليد آتي بيوتيك اصال خوب نيست و روزگار بسيار سخت مي گذرد و برعكس ساير صنايع، ماشين آالت و 
تجهيزات آلوده شده به پني سيلين نيز طبق مقررات GMP قابل تبديل به خط ديگري نمي باشد. روز شنبه 29 فروردين در مجمع عمومي آفاشيمي همه اعضاء بجاي 
 GMP تقسيم سود بدنبال راه حلي بودند كه از دست اين صنعت نجات پيدا كنند. همه فكرها و انديشه ها طالب طرحي نو است تا بتواند ناجي سرمايه گذاران باشد. ديگر
باال، مالحظات مزيت رقابتي بودن، در شرايطي كه همه آرزوي كاهش مصرف آنتي بيوتيك را دارند موثر نيست و ظرفيتهاي توليدي بشدت باالتر از نياز بوده و هر ساله 
مصرف كاهش مي يابد. همه اين اتفاق ها به عالوه جهان سومي شدن اين گونه داروها و نبود اميد در موسسات تحقيقاتي براي كشف آنتي بيوتيك جديد باعث شده كه به 
اين كاالي مصرفي به درستي همان كلمه Commodity را اطالق كنيم. كاش بزرگان و انديشمندان طرحي نو دراندازد و به مديران خسته اين شركت ها راهي نو نشان 

دهند، باشد كه سرمايه گذاران در نيمه راه هشيار شوند كه بازار آنتي بيوتيك بسيار آشفته و دنياي مديريت بتاالكتام از نظر بازده اقتصادي هر روز مشكل تر مي گردد. 

 نام شركت                     مصرف به تن                   
فارابي                                      ٤٠٠                
                  ٢٠٠ آفاشیمي                          
کوثر                                      ١٩٠                   
دانا                                      ١٧٠                  
                  6٠ لقمان                                  
جابرابن حیان                          ٢5                 
                  ٢5 تولیدارو                             
الحاوي                                      ٢٠                 
جمع كل                          1.090                                                            
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دقتردکاربهترازانجامدوبارهآناست.»توماس ادیسون«

ISO )سازمان بين المللی استاندارد( يك فدراسيون جهانی متشكل 
از اعضای استانداردهای ملی )سازمانهای عضو ISO( است. كار آماده 
سازی استانداردهای بين المللی به طور معمول از طريق كميته های فنی 
ايزو انجام ميشود. به هر عضو عالقه مند به يك موضوع كه يك كميته 
فنی برای آن تاسيس شده است در آن كميته حق رای داده ميشود. 
سازمانهای بين المللی، دولتی و غيردولتی، در ارتباط با ISO، نيز در 
اين كار مشاركت دارند. ISO بطور تنگاتنگ با كميسيون بين المللی 

الكترونيكی )IEC( در تمام مسائل استاندارد برق همكاری دارد.
در  شده  ارائه  قوانين  با  مطابق  بين المللی  استانداردهای 

شده اند. مطرح   ISO / IEC راهنما    2 قسمت 
بين المللی  استانداردهای  آماده سازی  فنی،  كميته های  اصلی  وظيفه 
توسط  شده  تصويب  بين المللی  استانداردهای  پيش نويس  است. 
بخشنامه  شدن  انتخاب  برای  عضو  نهادهای  به  فنی  كميته های 
توسط  تاييد  به  نياز  بين المللی  استاندارد  يك  انتشار  ميشوند. 

دارد. عضو  سازمان های  از  درصد   75 رای  حداقل 
و  تميز  اتاق   ،ISO / TC 209 فنی  كميته  توسط    ISO 14644-3

است. شده  آماده  همراه،  شده  كنترل  محيط های 
كنترل  محيط های  و  تميز  اتاق  عمومی  عنوان  تحت   ISO 14644

شده همراه، شامل قسمت های زير است:
 قسمت 1: طبقه بندی پاكی هوا

 قسمت 2: مشخصات برای تست و نظارت اثبات انطباق ادامه دار با 
 ISO 14644-1

 قسمت 3: روشهای آزمون
  قسمت 4: طراحی، ساخت و راه اندازی

  قسمت 5: عمليات
 قسمت 7: ابزارهای جداگانه )هود هوای پاک، جعبه های دستكش، 

عايق و محيط های كوچك(
  قسمت 8: طبقه بندی آلودگی مولكولی موجود در هوا

اتاق تميز و محيط های كنترل شده ی همراه برای كنترل آلودگی موجود در 
هوا سطوح مناسبي برای انجام فعاليت های حساس به آلودگی فراهم می 
كنند. محصوالت و فرآيندهايي كه ازكنترل آلودگی موجود در هوا سود 
می برند، عبارتنداز: صنايع هوا فضا، ميكروالكترونيك، دارو، تجهيزات 

پزشكی، بهداشت و درمان و موادغذايی.
است آزمون  روش های  از  مجموعه ای   ISO 14644 از  قسمت  اين 

كه ممكن است به منظور توصيف اتاق تميز به صورت شرح داده شده 
و مشخص شده در بخش های ديگرISO 14644 استفاده شود.

توجه داشته باشيد تمامی مراحل تست پارامترهای اتاق تميز در اين 
است. شده  داده  نشان   ISO 14644 از  بخش 

درخصوص  ديگر؛  پارامترهای  توصيف  برای  كه  دستگاه هايي  و  روش ها 

ISO 14643
 ISO 14644

استاندردهای:
مروریبر
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ميشوند  استفاده  تميز  مناطق  و  تميز  اتاق  در  نگرانی  موارد 
اسناد  در  ديگر  جای  در  خاص،  فرآيندهای  يا  محصوالت  برای 

است. شده  بحث   ISO/TC209 توسط  شده  تهيه  ديگِر 
دوام{ با  مواد  اندازه گيری  و  كنترل  روش های  مثال،  }برای 

تست  )ISO 14644-4(و  تميز  اتاق  قابليت  تست   ،)ISO 14698(
استانداردهای   ،ISO 14644  -7 بر  )عالوه  ساز  جدا  دستگاههای 
اظهارات  شوند(.  درنظرگرفته  می توانند  باشند  اجرا  قابل  كه  ديگر 
استانداردهای مرجع  طبق   ISO 14644 از  بخش  اين  در 
است.  SEMI و   ASTM ،CEN ،DIN ،IEST ،JACA ،JIS  

1.حوزه و هدف: 
طبقه  برای  آزمون،  روشهاِي  ISO 14644 مشخصاِت  از  قسمت  اين 
برای  و  هوا  در  موجود  ذرات  خلوص  براي  شده،  تعيين  هاِي  بندی 
توصيف عملكرد اتاق تميز و مناطق تميز است. آزمايش هاِی تعييِن 
اند:  اتاق تميز و مناطق تميز مشخص شده  از  عملكرد، برای دو نوع 
يك  غير  جريان  با  كه  آنهايي  و  سويه  يك  جريان  داراي  كه  آنهايي 
باشند:  سويه هستند كه ممكن است در سه وضعيت مختلف اشغال 
روشهاي  عملياتی.  وضعيِت  در  و  استراحت  درحال  ساخت،  درحال 
توصيه  عملكردي  پارامترهای  تعيين  آزموِن  روِش  و  دستگاه  تسِت 
قرار  تاثير  تحت  تميِز  منطقه  يا  و  تميز  اتاق  نوع  به  توجه  با  شده، 
گرفته، به همراه روش های جايگزين پيشنهاد می شوند. برای برخی 
از تست ها، چندين روش و ابزاِر مختلف توصيه می شود كه با توجه 
روش  يابند.  تطبيق  دستگاه  از  استفاده  اتماِم  مختلِف  مالحظاِت  به 
ندارند  قرار   ISO 14644 از  اين بخش  های جايگزيِن ديگري كه در 
استفاده  كننده  عرضه  و  مشتری  بين  توافق،  درصورت  است  ممكن 
شود. روش های جايگزين لزوما اندازه گيری معادل ارائه نمی دهند.

2.منابع اصلی
سند  اين  از  استفاده  برای  زير  در  شده  اشاره  مرجع  مدارک 
ذكر  اجرايي  نسخه  تنها  تاريخ،  داراي  مراجع  برای  است.  ضروری 
سند  از  نسخه  آخرين  تاريخ،  بدون  مراجع  مورد  در  می شود. 

مي رود. بكار  اصالحيه(  نوع  هر  )شامل  ارجاعي 
ISO 7726: 1998، ارگونومی حرارتی محيط زيست –

 ابزار اندازه گيری كّميت هاي  فيزيكی
همراه كنترل شده  و محيط های  تميز  اتاق   ،ISO 14644-1: 1999

 قسمت 1: طبقه بندی تميزی هوا
اتاق تميز و محيط های كنترل شده همراه  ،2000  :2-ISO 14644
قسمت 2: مشخصات آزمايش و نظارت براي اثبات انطباق ادامه دار با 

ISO 14644-1
ISO 14644-4: 2001، اتاق تميز و محيط های كنترل شده همراه:

   دكتر نصيري                                                            
قسمت 4: طراحی، ساخت و راه اندازی                           



Afa Chemi's Newsletterویژهنامهداخلیشرکتداروسازیآفاشیمی

اردیبهشت
1395

 May.2016

w
w
w

.af
ac
he
m
i.c
om

6

رد.»الروشفوکو« آنکهخودراهبامورکوچکسرگرممیکند؛هچبساهکتواانییکاراهیزبرگراندا

             آسم چيست؟!
         

رابطه  در  مقداري  ابتدا  که  نیست  بد  آسم  بیماري  پاتوژنز  و  چگونگي  توضیح  براي 
کنیم. عنوان  را  مطالبي  آن  ویژه  ساختمان  و  تنفسي  سیستم  عملكرد  نحوه  با 

سیستم تنفسي یك سیستم آناتومیك در بدن است که براي نفس کشیدن تعبیه شده 
است. این سیستم مسئول فراهم کردن اکسیژن براي بدن و حذف دي اکسید کربن از بدن 
مي باشد. دستگاه تنفسي شامل بیني، حلق، تراشه برونش ها و دو ریه مي باشد. تراشه لوله 
اي است که داراي غضروف هاي حلقه حلقه در طول خود مي باشد که در میان عضالت 
جدار تراشه قرار مي گیرند و در نهایت به دو شاخه تقسیم مي شود که هر شاخه به یك 
ریه وارد مي شود. این شاخه هایي که از تراشه منشعب مي شوند برونش نامیده مي شوند 
که خود به بخش هاي کوچكتر و باریكتري تقسیم مي شوند که به آن برونشیول مي گویند 
و این برونشیول هاي کوچك نهایتاً به کیسه هاي هوایي که آلوئول نامیده مي  شوند ختم 
در ساختمان جدار  متفاوتي  مي شوند. عضالت  احاطه  مویرگ ها  با  آلوئول ها  و  مي گردد 
جداري  عضالت  مي کنند.  شرکت  تنفس  مراحل  در  که  دارند  قرار  آلوئول ها  تا  تراشه 
برونشیولها، عضالت جداره قفسه سینه، دیافراگم، عضالت جدار شكم  و  برونش  تراشه، 

بازدم مي شوند. انقباض خود باعث دم و  انبساط و  با 
 آسم چيست؟ 

آسم وضعیتي است که راههاي هوایي، شامل برونش و برونشیول ها را تحت تاثیر قرار 
مي دهد. وقتي یك فرد آسماتیك در تماس با یك محرك مانند گرده هاي گلها و گیاهان 
و  تنگ  به  منجر  این  و  مي شود  تحریك  هوایي  راههاي  جدار  عضالت  و  مي گیرد  قرار 
این  مي شوند  متورم  و  قرمز  هوایي  راههاي  جدار  مي شود،  هوایي  راههاي  شدن  باریك 
مي تواند با تولید موکوس غلیظ و چسبناکي در جدار راه هاي هوایي همراه شود. تمامي 
این واکنش ها منجر به التهاب و باریكي بیشتر راههاي هوایي شده و باعث مي شود نفس 

نامیده مي شود.  این همان حالتي است که آسم  کشیدن سخت شود، 
 چه مواردي باعث آسم مي شود؟ 

مانند  هایي  محرك  آنها  مهمترین  و  اند  شده  شناخته  آسم  حمله  براي  مختلفي  علل 
آلوده  تنباکو، دود سیگار، هواي  گرد و غبار، موي بدن حیوانات خانگي، گرده گیاهان، 
و غذاهایي مانند کره بادام زمیني، صدف و غذاهاي دریایي و..... است. سایر علل شامل 
عفونتها مثل سرماخوردگي، سینوزیت، هواي سردو خشك، استرسهاي عاطفي و هیجان و 
مشكالت گوارشي مانند ریفالکس معده به مري است و برخي از افراد بدنبال فعالیت بدني 
)ورزش سخت( دچار حمله آسم مي شوند. بسیاري از داروها مانند آسپرین، NSAID ها 

باشند. نیز مي توانند محرك حمله آسم  و....(  )بروفن 
 عوامل خطر ابتال به آسم:

سیگار   )3 سیگار،  دود  با  مواجهه  یا  سیگار کشیدن   )٢ والد،  دو  هر  یا  یكي  ابتالي   )١
کشیدن در طول دوران بارداري شانس تولد نوزاد آسمي را باال مي برد. ٤(خیلي ازعادات 
زندگي هاي مدرن امروزي از خانه داري گرفته تا رژیم غذایي، 5( محیط هاي شلوغ، 6( 
وضعیتهاي آلرژیك مثل Hey fever یا تب یونجه،٧( اضافه وزن، ٨( وزن کم هنگام تولد

 انواع آسم:
آسم به انواع مختلف بسته به عامل ایجاد کننده تقسیم مي شود. آسم آلرژیك یا آسم غیرآلرژیك، 
.)cough-variant asthma( آسم شبانه، آسم شغل، آسم ورزشي و آسم به شكل حمالت سرفه
گرده   ،)molds( کپك ها  انواع  به  واکنش  در   :)extrinsic( برونزاد  يا  آلرژيك  آسم 
این  غيرآلرژيك:  آسم  مي آید.  پدید  حیوانات  موي  و  غبار  و  گرد  ها،  قارچ  و  گیاهان 
هاي  اسپري  تازه،  رنگ  بوي  عطرها،  سیگار،  دود  مانند  محرکي  عوامل  با  آسم  از  نوع 
خوشبوکننده محیط و سایر آلودگي هاي محیطي ایجاد مي شود. آسم شغلي: این نوع از 
پارتیكل هاي  یا  پارتیكل هاي شیمیایي  از شاغلین محیط هایي که حاوي  آسم در برخي 
)ذرات تنفسي( خاصي که در آن محیط کار وجود دارد دیده مي شود. ویژگي آسم هاي 
شغلي آن است که به دنبال عدم مواجهه و تعطیالت بهبود و به دنبال مواجهه و حضور 
حین  را  آسم  حمله  افراد  از  برخي  ورزشي:  آسم هاي  مي شوند.  تشدید  کار  محیط  در 
ایجاد  دهان  راه  از  سریع  تنفس  بدنبال  مي تواند  این  که  مي کنند.  تجربه  کردن  ورزش 
هنگام  فرد  آسم  از  نوع  این  در   :)cough-variant asthma( یا  اي  سرفه  آسم  شود. 
حمله آسم صرفاً سرفه هاي خشكي را تجربه مي کند که فاقد هر گونه موکوس مي باشد. 

دهد. بروز  را  ها  تنفس  شدن  کوتاه  یا  ویز  مثل  آسم   typic عالئم  آنكه  بدون 
سن بروز آسم: آسم مي تواند در هر سني بروز کند ولي غالباً شروع آن در بچه ها گزارش مي شود.

 برخي از عوامل محرک و تشديد كننده آسم:
مانند گرده  فرد دیگر متفاوت است ولي در غالب موارد موادي  به  از فردي  این عوامل 
پر دار،  یا  گیاهان، گرد و غبار محیط، مایت ها و گرد و غبار خانگي، حیوانات خز دار 

زمیني. بادام  و  دریایي  غذاهاي  مانند  غذاهایي  ها،  کپك 
 برخي از عوامل محرک آسم غيرآلرژيك:

عفونتهاي تنفسي مثل سرماخوردگي یا آنفوالنزا، دود تنباکو و سیگار، هواي آلوده، گرد 

مانند NSAIDها و  داروهایي  و  عاطفي  استرس  ورزش،  مواد شیمیایي،  غبار چوب،  و 
برخي مشكالت گوارشي مثل ریفالکس معده به مري.

 آسم كدام بخش از سيستم تنفسي را درگير مي كند؟
را درگیر  برونشیول هاي سیستم تنفسي(  برونشن ها و  راه هاي هوایی )یعني  حمله آسم 
مي کند. در حین حمله آسم، بیمار دچار درد و زحمت حین تنفس مي شود. جدار راههاي 
هم چنین  هوایي  راه هاي  جدار  تورم  مي شود.  تنگ  آنها  کانال  و  مي شود  متورم  هوایي 
بیشتر  انسداد  به  منجر  این  و  مي شود  همراه  چسبنده  و  غلیظ  موکوس  یك  تولید  با 
است  عالئمي  سرفه  و  سینه  خس  خس  و  ویز  سخت،  تنفس  مي شود.  هوایي  راههاي 
که به دنبال این روند اتفاق مي افتد. از طرفي عضالت احاطه کننده راههاي هوایي نیز 
دچار انقباض و اسپاسم مي شوند و این باعث احساس تنگي در قفسه سینه و احساس 
یا صداي  ویز  سرفه،  شامل  آسم  بیمار  در  عالئم  ترین  شایع  مي شود.  تنفس  درد حین 

در سینه. و گرفتگي  تنگي  احساس  و  نفس  کوتاه شدن  در سینه،  خس خس 
 آيا تست هاي آلرژي پوستي مي تواند به درمان آسم كمك كند؟

خیلي  ولي  کرد  پیدا  را  آسم  محرك  آلرژن  عامل  مي توان  تست ها  این  توسط  گاهي 
در  که  محرك هایي  غالب  با  مواجه  عدم  به  توصیه  غالباً  و  نیستند  کننده  کمك 

مي کند. بهتري  کمك  آسم  حمالت  کنترل  به  شده،  برده  نام  باال 
 برخي عالئم نشان مي دهد كه بيماري آسم رو به بدتر شدن مي رود:

خانگي  مانیتورینگ  براي  وسیله اي   (  Peek Flow Meter شاخص هاي  افت   -١
وضعیت جریان ریوي است که به افراد مبتال استفاده از آن آموزش داده مي شود( افت 
مصرف  میزان  افزایش   -٢ است،  آسم  شدن  بدتر  دهنده  نشان  مربوطه  هاي  شاخص 
)به  شبانه  حمالت  تكرار  افزایش   -3 سالبوتامول،  اسپري  مثل  عالئم  کاهنده  داروهاي 
در  ناتواني  سینه(٤-  در  گرفتگي  احساس  و  ها  نفس  شدن  کوتاه  ویز،  سرفه،  صورت 
احساس خستگي ورزش هاي همیشگي، 5-افزایش  یا  روزانه  نرمال  فعالیت هاي  انجام 

 درمان:
در واقع باید گفت که درمان قطعي براي بیمار آسمي وجود ندارد ولي آسم به خوبي با 

درمان دارویي، آموزش و عدم مواجهه با عوامل محرك قابل کنترل است.
در درمان دارویي آسم بهترین داروها داروهاي استنشاقي هستند زیرا از سریع ترین و کوتاه 
ترین راه ممكن به ریه ها و برونشها نفوذ مي کنند و بر آنها تاثیر مي گذارند. داروهاي درمان کننده 
آسم در واقع به دو گروه داروهاي سریع االثر )که براي کنترل عالئم حاد استفاده مي شوند( 

عود مي شوند(تقسیم مي شوند. دفعات  باعث کاهش  )که  نگهدارنده  داروهاي  و 
استفاده از داروهاي استنشاقي عالوه بر سریعتر رسیدن دارو به محل مورد نظر این امكان 
را به بیمار مي دهد تا با دوز کمتري از داروي مورد نیاز، نسبت به زماني که به صورت 
سیستمیك استفاده شود، تحت کنترل باشد و در ضمن چون جذب سیستمیك بسیار کمي 
دارد عوارض سیستمیك هم ندارد ) مثل کورتون استنشاقي در مقایسه با خوراکي تزریقي( 

 آيا داروهاي آسم ايجاد عادت يا اعتياد مي كند؟
در  شما  صورتي که  در  و  مي شوند  عالئم  کنترل  باعث  صرفاً  داروها  این  وجه.  هیچ  به 

نخواهید کرد. نیاز  احساس  آنها  به  باشید  بي عالمتي  موقعیت 
همیشه  و  نمي شوند  بي اثر  داروها  این  مدت،  طوالني  استفاده  دنبال  به  ضمن  در 
نیست  کنترل  تحت  قبلي  داروهاي  با  شما  بیماري  اگر  و  دارند  را  اول  روز  اثر  همان 

یا دوز متفاوتي دارید. و  به داروهاي دیگر  نیاز  یعني 
 چگونه مي توان از حمالت مكرر آسم پيشگيري كرد؟

استفاده صحیح و به موقع از داروهاي آسم، مراجعه منظم به پزشك درمانگر جهت بررسي 
وضعیت تنفسي و تنظیم داروها، آموزش به بیمار در مورد عالئم بدتر شدن آسم و آموزش 
در مورد الیف استایل و داروهاي بیمار، شناسایي و اجتناب از عوامل محرك مسبب آسم، 
جلوگیري از مواجهه با عوامل محیطي مسبب حمله آسم در محیط کار در آسم شغلي، 

از سیگار کشیدن و دود سیگار، کنترل وزن اجتناب 
 درمان هاي مكمل براي كنترل آسم:

برخي از مبتالیان به آسم از درمانهایي مانند یوگا، طب سوزني، هومیوباتي و هیپنوتیسم  
و تكنیك هاي نفس استفاده کرده اند و مي کنند. این روش ها علي رغم آنكه در کتاب هاي 
رفرانس توصیه نشده اند، طبق مطالعات به عمل آمده ثابت شده که ممكن است در رهایي 
از استرس که خود یك عامل محرك مهم براي بروز حمالت آسم است، موثر واقع شود. ضمن 

آن که در کاهش برخي از عالئم آسم مثل کم نفس بودن مي تواند کمك کننده باشد.
 آيا فرد مبتال به آسم مي تواند ورزش كند؟

افراد مبتال به آسم پس از مشاوره با پزشك خود مي توانند یك برنامه ورزشي خاص با شدت 
معین را در پیش بگیرند و قبل از شروع برنامه ورزشي مي توانند از یك اسپري برونكودیالتور 
به دستور پزشك استفاده کنند. در ضمن این افراد باید در فصول سرد سال، در فضاي باز و 
در فصلهاي آلرژن )مثل بهار( با احتیاط بیشتري ورزش کنند.                      دكتر ندا كاوياني



              عوامل آن چيست؟!
        

             راه درمان آن چيست؟!
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و  دوستان  با  مالقات  فرمايند:  مي  )ع(  جواد  امام   
برادران خوب موجب صفاي دل و نورانيت آن مي گردد 
و سبب شكوفايي عقل و درايت خواهد گشت، گرچه در 

مدت زماني كوتاه انجام پذيرد.
صله رحم و دید و بازدید نوروز از دیر باز سنتي بسیار نیكو 
و پسندیده در دنیا به خصوص در میان شرقي ها و به ویژه 
در بین مردم ایران زمین بوده است که شاید امروز کمي به 
فراموشي سپرده شده یا مورد بي توجهي قرار گرفته است، 

دید و بازدید باعث خوشحالي و شادماني ما مي شود.
و  دید   که  رسیده اند  نتیجه  این  به  اخیرا  روانشناسان 
فامیلي  و  خانوادگي  نسبت  هم  با  که  افرادي  بازدید 
موجب  نتیجه  در  و  معنوي  و  روحي  شارژ  باعث  دارند؛ 
آنچه  از  مختصري  ولي  مي شود.  عمر  طول  افزایش 
تا  قرارگیرد  توجه  مورد  باید  بازدیدها  و  دید  این  در 

کیفیت آن را باال ببرد بدین شرح است:

آداب ديد و بازديد مهمان
 قبل از رفتن به مهماني هماهنگ کنیم و دیر وقت به خانه 

میزبان نرفته و همچنین زود هنگام مهماني نرویم
 موقع  مهماني رفتن لباس تمیز خوشبو و زیبا به تن کنیم 
 اگر به قصد دید و بازدید مي رویم زمان زیادي ننشینیم
 اتومبیل خود را جلوي درب پارکینگ همسایه پارك نكنیم

 در صورتي که میزبان کم زبان است با وي در مورد مسائل 
روز صحبت کرده و ساکت ننشینیم

 در مورد وسائل منزل میزبان زیاد دقت نكرده و یكسره 
در مورد وسایل منزل از او سوال نپرسیم

تواضع  با  مالي،  بضاعت  کم  دوستان  و  اقوام  دیدن  به   
نكشیم رخ  به  را  دارائي خود  و  برویم  فروتني  و 

از شوخي هاي  خانم ها  به خصوص  مهمانان  در حضور   
بپرهیزیم بیهوده  و  لغو  سخنان  و  بیجا 

 سعي کنیم خود و بچه ها حریم خانه میزبان را رعایت کنیم

 در شرکت داروسازي آفاشیمي  چند سالي است مدیریت 
عامل بدعت خوبي گذاشته است ، برنامه دید و بازدید عید با 
حداقل زمان ممكن و بصورت موثر انجام مي شود و در اولین 
روز کاري بعد از  تعطیالت، مدیران، روسا و کارشناسان شرکت 
در یك زمان مشخص  براي عرض تبریك به مدیرعامل در 
اتاق کنفرانس جمع شده و عید نوروز را به یكدیگر تبریك 
بیان خاطرات تعطیالت نوروز و  با  این مراسم  مي گویند، 
صرف شیریني و چاي در یك زمان حداکثر یك ساعته به 
پایان مي رسد و در همان جلسه مدیر عامل شرکت ضمن 
آرزوي سالمتي و توفیق براي کارکنان ، از آنها مي خواهند که 
بعد از جلسه در محل هاي کار خود حضور یافته و بصورت 

جدي کار و برنامه هاي اجرایي شرکت را دنبال نمایند.
که  هستیم  آن  شاهد  مؤسسات  و  شرکت ها  از  بعضي  در 
موجب  که  دارد  ادامه  بازدیدها  و  دید  فروردین  پایان  تا 

مي شود.                         انرژي  و  وقت  اتالف 

 آداب 
ديد و بازديد 

عيد نوروز
 محمد علي نيك هوش

سد و جنگل لفور
سد لفور يا همان سد البرز با ارتفاع 72 متر در دهستان لفور بر روي تالقي سه رودخانه كارسنگ رود و آذررود 
و اسكليم رود در منطقه اي به نام دئوتك )محل تالقي دو آب( احداث شده  است. از جمله ماهيان معروف سد 

لفور می توان به زردپر، سرخ باله و سفيد رودخانه ای اشاره نمود.
لفور در ٤٠ کیلومتري بابل در سرچشمه هاي بابلرود یا همان رودخانه لفور واقع شده است. اگر در روستا هاي لفور 
توقفي داشتید، به یاد داشته باشید که مردم لفور فوق العاده نجیب و در مواجهه با افراد غریبه در روستاهایشان 
محتاط و در عین حال مهمان نوازند. براي رسیدن به ییالقات لفور از مسیر جاده کارسنگ باید از جاده اي کوهستاني 
و جنگلي که گاهي هم پیچ  و خمهایي دارد، گذشت. با ادامه مسیر به جلوتر، کوه ها و تپه هاي اطراف جاده نمایان تر و 
سبزتر از قبل خود نمایي مي کنند. علت این همه سرسبزي نعمت خداداد بارش زیاد باران و برف در طول سال است.
    بعد از گذشتن از روستاي لفور و اسبوکال، افق به یكباره تغییر مي کند. کوه است وجنگل است و رود است و آسمان. 
ادامه سفر در مسیر جاده کارسنگ به لرزنه دو طرف جاده سبز و بوته زار است. بوي نم و باران با عطر گل و بوته هاي 
اطراف جاده در هم آمیخته و تنفس هواي تازه فقط در اینجا مفهوم و واقعیت پیدا مي کند. در طول مسیر همواره رود 
 مهندس پاغنده است و درخت و پونه ي وحشي و چشمه هایي که در کنار جاده از دل کوه و جنگل و از میان سنگ ها سر برآورده اند.

    همكاران گرامی،خيرمقدم
               آقای مجيدحدادي 

  )واحد مديريت( 
و آقايان:  

سهراب شورچه،
 هادي جبارزاده، 

محمدجعفري كافي آباد،  
علي شاطري،  وحيد انظاري 

)واحدتوليد( 
و حميد طالبي 

)واحد فنی- مهندسی(،  
پيوست تان را به جمع 

خانواده بزرگ »آفاشيمی« 
خير مقدم می گوئيم 

   تبريک والدت

آقای پيمان حسيني صفري)واحدتوليد(
 تولد فرزندعزيزتان »آدرينا«
 را صميمانه تبريك  می گوئيم

 تبريک  ازدواج

آقايان: مازياراميدي،  محمدرضادهقان نيري 
)توليد(، جوادصولتي قراقيه )فنی مهندسی( 

و اصغرعبدي )منابع انسانی(
 سرآغاز زندگی مشترک تان

 سرچشمه بركت و موفقيت  باد
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زبرگترینرددانساناهگرسنگینیست؛جهلاست.»آنتوانچخوف«

    شور و شوق 
 
محيط كار

             در 

 مقدمه:
مدیران شرکت های بزرگ در مورد اهمیت عامل انسانی نظریات و تجربیات خود را ابراز داشته و 
ثابت کرده اند که چقدر چگونگی کار یك شرکت به افراد آن بستگی دارد و نمونه های زیادی در این 
مقاله؛ وجود دارد که شرکت ها توانسته اند با ایجاد شور و شوق و عزت نفس در کارکنانشان نیروهای 

بالقوه و ابتكار آنها را باال برده و در پیشرفت شرکت ها مؤثر بوده و سود حاصله را چند برابر کنند.
عده ای فكر می کنند ماشین آالت و تكنیك های جدید می توانند تولید را زیاد کنند. این نوشته برای 
شما روشن می سازد: تنها با ماشین آالت خوب و مجهز و تكنیك های پیشرفته ، تولید و بهره وری 
باال نمی رود. شاید بتوان همه آنها را از دیگران گرفت و مورد استفاده قرار داد،  ولی آنچه مهم است 

عامل انسانی می باشد. فقط با عامل انسانی است که می توان از سایر امكانات بهره صحیح برد.
راه های ایجاد شور و شوق در محیط کار و عزت نفس در کارکنان و افزایش نیروهای بالقوه و ابتكار 

آنها جهت پیشرفت شرکت ها؛ به روش های ذیل امكان پذیر می باشد:
 گسترش عزت نفس فردی:

انرژی  از  1 - زنده بودن: من کاماًل زنده هستم. من از خودم به خوبی استفاده می کنم. پر 
نیستم  بی حوصله  و  هستم 

2- خود مختاری: من خودم زندگیم را انتخاب می کنم. احساس می کنم که سرنوشتم به دست 
خودم رقم می خورد و خود مختار هستم. حس می کنم آزاد هستم و به چیزی وابسته نیستم. 

هستم. خودم  اعمال  مسئول 
3 - خود آگاهی :  سخن من با مردم همیشه گویای حقیقت است . نسبت به خودم درك و آگاهی دارم . از 
اینكه در من ناآگاهی وجود دارد که برای آگاه شدن تالش می کند مطلع هستم . خود را فریب نمی دهم .
4- شاخص بودن :  احساس مهم بودن می کنم . شخص مهمی هستم . می توانم تمایز و تفاوت ایجادکنم.

5 - توانا و با صالحيت بودن: احساس شایستگی دارم . قادرم که خود را با موقعیت هایی که 
دهم وفق  می کنم  برخورد  زندگی  در 

۶ - دوست داشتنی بودن: احساس می کنم که دوست داشتنی هستم . از بودن با خودم لذت 
میبرم . از شخصی که هستم راضی ام .

 ده عامل انگيزه دهنده از ديدگاه كاركنان و سرپرستان:
١. قدرداني از کارکنان و سرپرستان

٢. به کار گماردن کارکنان از طریق ارزشیابي توان فرد
3. داشتن امنیت شغلی مناسب

٤. طرز برخورد عادالنه با کارکنان                             
5. شرایط خوب کار 

6. کار مورد عالقه 
٧. رعایت احترام از طرف مدیران

٨. امكان ترفیع کاري
٩. تقویت روحي کارکنان  
١٠. آموزش در حین کار 

 نقش مديران در شادی و نشاط در محيط كار و زندگی
در شرایط کنونی ، حجم زیاد کار و یا فشارهای مالی موجود در جامعه باعث شده که مردم 
از مدیران ارشد گرفته تا پرسنل یك مجموعه ، بصورت یك ماشین برنامه ریزی شده )روبات( 
عمل کنند. در این حالت خصوصیات انسانی از جمله آرامش ، صمیمیت، صداقت، عزت نفس و 
خصوصیات زیبای انسانی دیگری مثل عشق؛ کمرنگ و در مواردی ناپدید شده است و در بعضی 
موارد روابط ناسالم و حیوانی بیشتر دیده می شود.از طرفی توجه مراکز آموزش به آموزش های 

مربوط به تكنولوژی، سبب شده تا ارتباط زیبای انسانی به حداقل کیفیت خود تنزل پیدا کند.

در کشورهای صنعتی پیشرفته ، مدیریت معنوی یكی از آموزش های بسیار مهم و ارزشمند 
هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی به حساب می آید که در این سیستم مدیریت، تاکید 
بر روی خصوصیاتی از جمله عزت نفس، صمیمیت، شور و شوق در بین پرسنل محیط کار 
و زندگی می باشد. بدیهی است دور شدن از فضای معنوی و تمرکز بیش از حد بر مسائل 

مربوط به تكنولوژی، مانع از بیدارسازی روحی شاد و با نشاط در محیط کار می گردد.
ارزشمندترین سرمایه آن سازمان محسوب  انسانی یك سازمان؛  نیروی  آنجایی که  از 
است  متقابل؛ الزم  روحیه  تقویت  و  قدردانی  سالم اندیشی،  فرهنگ  می شود، گسترش 

گیرد. قرار  مدنظر  سازمان ها  آموزشی  برنامه ریزی  در  که 
به نظر می رسد با گسترش فرهنگ پیشگیری و درك مفاهیم روح و روان نیروی انسانی می توان 
از ایجاد ناراحتی های عصبی و روانی و بدنبال آن؛ بیماریهای جسمی و ذهنی جلوگیری کرد.
عموماً  شنیده ایم  تاکنون  کار  قدرتمندانه  انجام  روحیه  رشد  زمینه  در  تاکنون  آنچه 
اجرا  به  با  که  داریم  نظر  در  مقاالت  از  این مجموعه  در  و  است  بوده  تئوری  به صورت 

درآوردن راهكارهای عملی، فضایی شاد و لذت بخش را بطور سالم ایجاد کنیم.
میتواند حداقل 3  معنوی  علوم مدیریت  آمده، گسترش  بدست  معتبر  تحقیقات  بنابر 

برابر راندمان کاری پرسنل را ارتقاء دهد، در این راستا تنها دو چیز الزم داریم:
توکل به روح الهی خداوند در وجودمان، حمایت او و همكاری مسئولین تصمیم گیرنده و پرسنل 
در حال کار، تا به جای صرف هزینه های کالن برای درمان افسردگی ها، اضطراب ها و برطرف 
کردن بزه کاری ها و مواردی مثل سوء مصرف موادمخدر، جامعه ای پاك را به وجود آوریم.
بهره مند  نیز  اعمال مان  نتایج  از  می توانیم  به خودمان  نسبت  احساسی خوب  ایجاد  با 
به همكاری و  نتایج خوب یك سازمان و رشد آن؛ وابسته  ببریم. ولیكن  شده و لذت 

بین پرسنل می باشد. هماهنگی، صمیمیت و صداقت 
 و باالخره :

دمیدن روح زندگی در محیط های کاری ما الزم و ضروری است تا آنجا که والتراسكات 
می گوید : در طول زمان، تمامی خردمندان پذیرفته اند که عشق وکار اجزای شادی 
و آرامش روان هستند. بسیاری از لذت ها و سرخوردگی های زندگی ما در یكی از این 
دو، یا هردو قرار می گیرد و »لوسی سویندال« می گوید: »بهتر است طرز نگرش خود 
نگرشی  در عوض  و  کنیم  معاش عوض  امرار  برای  وسیله ای  عنوان  به  فقط  کار  به  را 

جدید بیابیم که در آن کار را به عنوان یكی از اجزای اصلی زندگی بدانیم«.
 چونان كه جبران خليل جبران می فرمايند :

و چيست كار كردن با عشق؟چونان پارچه ای است با رشته های برگرفته از قلب شما، 
گويی كه محبوبتان می خواهد آن را به تن كند. مانند كاشانه ای است ساخته شده با 
محبت، چنان كه محبوب شما می خواهد در آن زندگی كند. همچو بذری افشانده با نرمی 

و ماليمت، كه با خوشی و لذت درويده و محبوبتان می خواهد از آن اطعام كند.
و در پایان این مقاله هم جا دارد از مدیریت محترم عامل جناب آقاي دکتر منتصري 
در جهت ایجاد انگیزه بین کارکنان مجموعه آفاشیمي و پرسنل زحمتكش بخش هاي 
مختلف تولید اعم از خوراکي )پني سیلین، سفالوسپورین و نیز ویال تزریقي(، تشكر 
افزون براي کلیه همكاران در شرکت  و قدرداني نموده و از خداوند متعال توفیق روز 
بیشتر صنعت داروسازي  اعتالء و پیشرفت هر چه  آفاشیمي )که در جهت  داروسازي 

مي نماییم. مسئلت  را  دارند(  مي  بر  قدم  عزیزمان  جامعه  سالمت  تامین  و 
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