
گفت و گویی صمیمانه با دکتر علی منتصری فرش قرمز
)همراه با مرور برخی از وقایع 4 دهه اخیر دارو(
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ذهن انسان هب ره چیزی ااقتعد داشته باشد و آن را باور کند، هب آن خواهد رسید.  »انپلئون هیل«  
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نقش سازندگی؛ ثبت است بر دفتر روزگار

معرفی 1200 نام آور 
ایرانی دربهمن امسال

 صفحات 3، 4، 5 و 6
دیباچه مصاحبه: صفحه2

دکترفرسام، دکتر شفیعی و دکتر 
علی منتصری سه نام آور داروساز
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نباید دنبال موفق بودن باشید، بلکه باید دنبال ارزشمند بودن باشید.    »آلبرت اینشتین«   

دیباچه :» اهمیت شناخت الگوها«

 اهمیت الگوها و نام آوری آنان:
وقتی به دانش روز تعلیم و تربیت )به عنوان یکی از تخصص های علوم 
اجتماعی( و یا علوم متعدد مدیریتی )از مدیریت کیفیت گرفته تا مدیریت 
صنعتی( رجوع کنیم، به کّرات و با تاکید فراوان، با اهمیت موضوعی به نام 
»الگوسازی و الگوبرداری« مواجه خواهیم شد. با این حال؛ عادت کرده ایم 
حّتی اگر در کنار الگوهای متعدد کشورمان قرار داریم، کمتر آنان را ببینیم.

حّتی عادت داریم که از معرفی و تجلیل پیشکسوتان طفره رویم!
با وجود آ ن که در همه ی محافل؛ وقتی صحبت از این می شود که چرا 
الگوسازی و شناخت »اسوه های حسنه« در زمان  به  ایرانیان عادت  ما 
حیات آنان و معرفی ایشان )به عنوان الگوهای مجسم و هدایت گر( را 
نداریم، همه از این سیره ی ناپسند اعالم براِئت می کنند. اّما با این حال 
معلوم نیست که چرا هم چنان وقتی صحبت از الگویی )مثالً در عالم علم 
پزشکی می شود(، ترجیح همه بر آن است که به معرفی مفاخر متقدم 
مانند »ابوعلی سینا«ها بسنده نمایند، صدالبته که آنان الگوهای پیشین 
و مفاخر ما ایرانیان بوده و هستند، اّما آیا بعداز قرن ها و در حال حاضر، 
پزشک دیگری که بتواند نقش الگو و اسوه ی ملموس اخالق و دانش پزشکی 
ایفاء نماید، وجود ندارد؟! اگر نگاهی به علل توسعه  را برای جوانان ما 
جوامع پیشرفته امروز، کنیم در می یابیم که این جوامع از دیروز خود و 
دیگران آموخته اند، که افراد زحمت کشیده و منشاء اثر )در عرصه های 
مختلف(، می توانند برای دیگران )خصوصاً جوانان( نقش ستاره هایی را 
ایفاء نمایند که راهنمای آنان )حّتی در بدترین شرایط( باشند.  از این 
رو در این کشورها؛ به دلیل فوائد متعدد الگوها برای جوامع، برنامه های 
جّدی و مختلفی برای شناخت مستمر الگوها و معرفی آنان در بخش های 
مختلف، در جریان است و بارها شاهد بوده  و هستیم که در جریان این 
و  دانشمندان  نام  به  حّتی  آنان  الگوها،  بهترین  شناخت  برای  تکاپوی 
پیشکسوتان ایرانی رسیده و ایشان را معرفی و تجلیل قرار داده اند )به 
عنوان نمونه این افراد، می توان به خانم میرزاخانی در ریاضیات، آقای دکتر 

جوان در فیزیک و یا آقای دکتر سمیعی در پزشکی اشاره نمود(.
 اثری موثر در توسعه ایران زمین:

از چند سال قبل حرکتی  نیز  ما  بار در کشور  اولین  برای  خوشبختانه 
برای شناخت و معرفی بزرگان ایرانی آغاز گردید. این رویداد بي سابقه 
از  گوناگون  ِحرف  و  صنوف  بزرگان  صحیح  انتخاب  و  شناسایي  جهت 
هفت سال قبل آغاز گردید و منجر به شناسایی افراد پیشکسوتی شد 
که در عصر حاضر می توانند نقش الگویی مناسب را برای جوامع صنفی 
خود ایفاء نمایند. هدف بانیان این اقدام، معرفی الگوهای مفید و ارزنده 
در عرصه های مختلف برای دیگر فعاالن آن حوزه ها بوده و تالش مستمر 
آنان بر این است که درپی اخذ مجوزها و تائیدیه های الزم از وزارتخانه ها 
و نهادهای مرتبط، به روشی قانونمند و از طریق ممیزي های متعدد، افراد 
صاحب نام کشور را شناسایی نموده و در کتابی ارزشمند به نام »نام آوران 
توسعه کشور،  در  موثر  اثر  این  اول  نمایند. جلد  معرفی   » زمین  ایران 
پزشکان،  از جمله:  گروه هاي مختلف حوزه ی سالمت  منتخبین  شامل 
دندانپزشکان و داروسازان معاصر و صاحب نام ایران زمین و چهره هاي 
موفق و صاحب نام ایراني مقیم خارج از کشور است که به زیور چاپ 
با ارایه الگوهاي موثر براي نسل  آراسته شد. پدیدآوردگان این کتاب، 

جوان ایراني، در واقع موجب تقویت و ارتقاء فرهنگ خودباوري در میان نو 
رهروان عرصه هاي گوناگون شده و با شناخت و معرفی بی طرفانه منتخبین 
گروه های گوناگون )از جمله: علوم، ادب، فرهنگ، فلسفه، هنر و موسیقي، 
گنجینه ای  بزرگان،  این  از  تجلیل  ضمن  ورزش(  و  معماري  پزشکي، 
ارزشمند از مفاخر معاصر ایرانی را فراهم آورده و در دسترس قرار داده اند. 
جهت اثرگذاری بیشتر این کتاب و 1200 منتخب آن؛ )به عنوان »اسوه های 
حسنه« و »الگوهای نکو و کاربردی« برای جوانان امروز(، پدیدآورندگان 
این اثر ملی در نظر دارند که در گام بعدی خود، روز ششم بهمن ماه 1395 
در مرکز همایش هاي بین المللي برج میالد، اولین همایش ملی »نام آوران 
ایران زمین« را به منظور تجلیل از دانشمندان و معرفی چهره هاي صاحب 
نام کشورمان، برگزار نمایند و به قول خود ایشان، برای اولین بار فرش 

نمایند. گسترده  ایرانی  بزرگ   1200 برای  را  قرمز 
 مفاخر و اسوه های داروسازی:

طی کنکاش ها، ممیزی ها و بررسی های پدیدآوردندگان اثرملی »نام آوران 
ایران زمین« نام  افراد تاثیرگذار و نام آور ایران زمین در جلد نخست این 
کتاب و همایش مرتبط با آن درج گردیده و عنوان خواهد شد. از جمله: دو 
چهره علمی بزرگ دانش داروسازی )یعنی مرحوم دکترعباس شفیعي و 
دکتر فرسام، روسای فقید دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و دانشمند 
علوم دارویی که نام هر دِو ایشان در فهرست یک درصد دانشمند برتر 
از  پیشکسوت  یک  و  است(  گردیده  ذکر  پیش تر  در جهان  رشته  این 
حوزه مدیریت و صنعت داروسازی، )یعنی جناب آقاي دکتر منتصري( که 
مفتخریم؛ وی هم اینک مدیر عامل شرکت داروسازي آفاشیمي است. این 
افتخار برای ما که با دکتر منتصری همکاریم، دارای ابعاد سه گانه ای است. 
به عنوان شهروندان ایرانی خوشحالیم که سرانجام حرکتی ملی و فراگیری 
برای شناخت و معرفی الگوهای کشور آغاز گردید تا از فوائد متعدد آنان، 
کشور بهره مند گردد. خصوصاً در شرایطی که نسل جوان امروز کشور ما 
)به عنوان یک کشور در حال توسعه و حرکت به سمت پیشرفت(، بیش 
از هر زمان دیگری به این الگوهای مناسب، معاصر و ایرانی نیازمند است. 
دوم؛ به عنوان داروسازان و فعاالن عرصه داروسازی، خرسندیم که نام های 
بزرگی از عرصه داروسازی در این اثر مهم و ملی درج گردیده است و 
سوم آن که بسیار مسروریم که یکی از این الگوهای ارزنده، هم اکنون 
در کنار ما قرار دارد و ما کارکنان شرکت داروسازی آفاشیمی فرصت 

داشت. خواهیم  وی  از  الگوپذیری  برای  بیشتری 
 آشنایی با یکی از چهره های تاثیرگذار:

دکتر علی منتصری برای همه فعاالن حوزه صنعت و مدیریت دارو چهره 
شناخته شده ای است، اّما با چاپ کتاب »نام آوران ایران زمین« و سپس 
اطالع از برگزاری اولین همایش ملی معرفی این اثرسترگ و بیش از 1200 
نام آور ایرانی، در هفته اول بهمن ماه امسال، احساس کردیم ما نیز به نوبه 
خود، در معرفی بیش از پیش این الگو و چهره موفق و صاحب نام در مدیریت 
و صنعت داروسازي مسئولیت داریم. از این رو ضمن آرزوي طول عمر پربار 
برای این نام آور حوزه دارویی کشور، از وی درخواست گفت وگویي صمیمانه 
نمودیم و آن چه در پی  می آید ماحصل مصاحبه سه تن از منتخبان هیات 

تحریریه نشریه »آفاشیمی« با ایشان است.
 سردبیر و اعضاء هیات تحریریه نشریه ماهانه »آفاشیمی« 

زندگی چیزی است هک ربای شما اتفاق می افتد رد حالی هک شما مشغول ربانهم اهی دیگری هستید.    »جان لنون«   
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فرش قرمز؛
مصاحبه ای متفاوت با

دکتر علی منتصری
مطلب  و  مقاله  تاکنون  اینکه  با  جنابعالی  منتصری،  دکتر  آقای  جناب 
تحلیلی در خبرنامه شرکت فراوان داشته اید، اّما این اولین باری است که 
بنا به درخواست ما )هیات تحریریه نشریه(، با آن مصاحبه دارید، لذا ضمن 
زندگی شخصي  با  ابتدا  در  فرمایید  اجازه  دادید،  ما  به  که  وقتي  از  تشکر 

شویم. آشنا  بیشتر  جنابعالي 
من در سال 1326در شهر سلماس آذربایجان غربي به دنیا آمدم و اکنون دو 
فرزند دارم که هر دوی آنان هم کار آفرین هستند. پسر بزرگترم »پوریا« 39 
ساله، ازدواج کرده و با همسرش در دبي زندگي مي کند و در آن جا شرکتی 
موفق ترین  ازجمله  که  نهاده  بنیاد  را   )Link Viva( ویوا«  »لینک  نام  به 
شرکت هاي تبادل اطالعات یا اصطالحاً Event آنجاست. دومین پسرم »نیما« 
36 ساله است و وی نیز مدیر عامل شرکت»باند و گاز لطیف« است که هنوز 
ازداوج نکرده و مجرد است. به این ترتیب این روزها دلگرمي ما، به» مایسا 

خانم« سه ساله، تنها نوه ی پسری مان است.

دوران تحصیل تان چگونه سپری شد و چطور وارد عرصه کار شدید؟
این عشق  و شاید  باشد  داشته  آرزو داشت پسرش مدرك دکتري  مادرم 
مادري باعث شد که شاگرد زحمتکشي باشم و با تشویق پسرعمویم )که 
داروساز بود( رشته داروسازي را انتخاب کنم. از شروع تحصیالت دانشگاهي 
در تبریز، علی رغم حمایت جانانه پدرم، کار کردن را به همراه تحصیل آغاز 
کردم. سال اول دانشکده داروسازي را با تدریس شیمي در یک دبیرستان 
آغاز کردم و سپس از سال دوم، با عنوان بازرس موادغذایي شهرداري تبریز 
و نماینده علمي» لئو« دانمارك و»ساندوز« سوئیس، با سه شغل پاره وقت، 
سال ها دانشکده داروسازي را به عنوان یک دانشجوي سخت کوش، تا سال 
آخر سپری نمودم. در آن سال ها دانشجویان داروسازي مي توانستند سال 
آخر دانشکده را مسئول فني داروخانه باشند و بنده هم مثل سایرین در 
اهواز  در  داروخانه اي  فني  مسئول  دانشجویي،  پایان نامه  گذراندن  مراحل 
شدم که البته کار بسیار سختي بود و ناچار بودم پایان هر هفته با اتوبوس 
از اهواز به تبریز و بالعکس سفر کنم. بعد از دانشکده در دوران سربازي نیز 
به یک کار اکتفا نکرده و در کنار خدمت سربازي)به عنوان افسر وظیفه(، 
ارومیه  جمشید  تخت  شبانه روزي  داروخانه  شب  شیفت  فني  مسئول 

وهم زمان نماینده علمي شرکت »آلرگان« امریکا بودم.

بعد از این دوره، مشغول به چه کاري شدید؟
بعد از خدمت سربازی به مدت چهار سال در شرکت داروسازي »ُروش« سوئیس 
با عنوان هاي نماینده علمي، مسئول بیمارستان هاي شرکت و مدیر آموزش و در 
نهایت مدیر منطقه فارس شاغل  بودم. این دوران و تجربه کار دریک مجموعه 
سازمان یافته و سیستمی )آن هم در یک شرکت بزرگ بین المللی(، نقش 
تعیین کننده اي در آینده ام داشت. چراکه باعث شد من با مفاهیم و دانش های 
کاربردی مهمی آشنا شوم.به عنوان نمونه از ده ها سال قبل و حّتی پیش از 
انقالب و در شرایطي که کمتر فردی از تکنیک هاي ویزیت و یا مارکتینگ خبر 
داشت، مطلع باشم. لذا این یادگیري و کار در شرکت »روش« تاثیر بسزایي 
در آینده کاریم گذاشت. همین تجربه ابتدا سبب شد تا یکسال قبل از انقالب 
داروپخش  شرکت  در  هانبوریز«  آلن  گالکسو  مدیر»مارکتینگ  به عنوان 
مشغول به کار شوم و آنجا بود که با معرفي »بکوتاید« و »ونتولین« در واقع 
نطفه ساختن پروژه »اینهالرها« در ذهنم نقش بست. طرحی که بعد از چند 

دهه و با مهیا شدن شرایط برای اولین بار در ایران، جامه عمل پوشید.

بعد از انقالب چه روند کاری را طی نمودید تا به اجرای پروژه »اینهالرها« رسیدید؟
سال هاي شروع انقالب سال هاي شور و هیجان براي سازندگي بود و بنده 
هم که تجربیات خوبي کسب کرده بودم در بستر داروپخش )که مدیریت 
آغاز  را  بی وقفه اي  تالش  بود(  ژنریک  طرح  اصلي  طراحان  از  آن  وقت 
کردم و بعد از کوتاه زماني مسئولیت پخش و فروش نصف ایران و تهران 
زمان  هم  داروپخش،  معاونت  حکم  با  و  گرفته  عهده  به  داروپخش،  در  را 
افتخار قبول مسئولیت برنامه ریزي اداره کل نظارت بر امور دارو و نماینده وزیر

 وقت در بانک مرکزي )جهت تخصیص ارز دارو( را عهده دار شدم دوران کار در 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي )یا وزارت بهداری آن زمان(، توام با 
دوره هاي آموزشي تاثیرگذار در داخل و خارج از کشور بود که توانستم با علم 
روز برنامه ریزي، مدیریت و بازاریابي، تجارت خارجي و در نهایت زبان خارجي 
آشنایي کاملي پیدا کنم. برنامه ریزي متمرکز دارویي کشور نقش تعیین کننده اي 
در اجرایي شدن طرح ژنریک داشت و این موضوع در کتاب »تاثیرگذاران طرح 
ژنریک« )که به همت فرهنگستان علوم پزشکي انتشار یافته(، درج شده است.

برنامه ریزی دارویی متمرکز، موضوعی است که بعضاً بعداز گذشت چند دهه، 
هنوزهم در باب اهمیت آن گاهی مطالبی عنوان می شود، لذا در این خصوص 

توضیح جامع تری بفرمایید. 
بله در آن زمان اهمیت آن بیشتر عنوان می شد، زیرا عالوه بر برنامه ریزی 
متمرکز دارویی کشور، اقدام دیگری که با افتخار مي توانم به آن اشاره کنم، 
برنامه ریزي دارویي جنگ تحمیلي است که باعث گردید در آن شرایط سخت، 
با تدوین و وجود یک برنامه جامع برای کشور و یک برنامه دقیق و خاص برای 
جنگ )اعّم از جبهه ها و شهرهای جنگ زده(، دارو باعث بحران و تشویش 
جامعه نباشد، البته مشکالت فراوان بود، اّما با داشتن برنامه و به رغم وجود 
این مشکالت متعدد، وضعیت دارو به بحرانی )که می توانست به اندازه ی خود 
جنگ تلفات و نگرانی ایجاد نماید(، مبّدل نشد. اگر به نشریات و مستندات 
آن زمان مراجعه شود، خواهیم دید که در این خصوص مفصل سخن گفته 
شده است و نقدها و تشویقات متعددی بیان گردیده است. ولی آن چه باعث 
افتخار من است، برنامه ریزی تامین داروي دوران دفاع مقدس است که بدون 

کمترین مشکل، به لطف خدا به وقوع پیوست. 
اگر بخواهیم اهمیت این کار بزرگ و تاریخی را تا حدی درك کنیم بد نیست که 
بدانیم ششمین عامل شکست پاکستان از هند، موضوع تامین دارو در جنگ 
بوده است، همچنین در جریان حمله گسترده آمریکا به عراق در سال 2001، 
بنا به اسناد منتشره )از جمله کتاب خاطرات آقاي رمزي کالرك؛ دادستان 
کل وقت آمریکا(، فقط عدم تامین آنتي بیوتیک، منجر به افزایش بی اندازه 
تلفات این جنگ )خصوصاٌ در کودکان( شد. حّتی در میادین جنگی نیز دارو 
عامل مهمی در شکست ها و پیروزی ها بوده است. تا آن جا که مهم ترین عامل 
شکل گیری اولین پیروزی قوای متفقین بر ارتش آلمان نازی و متحدان آن 
در جنگ جهانی دوم )که به نبرد »العالمین« در صحرای لیبی معروف است(، 

کمبود دارویی ارتش آلمان برای مقابله با شیوع بیماری های عفونی بود. 
تا آن جا که بزرگترین فرمانده آلمانی )یعنی ژنرال رومل( هم براثر بیماری، ناچار 
به ترك جبهه می شود و در طول تاریخ فراوان است از این واقعیت  تلخ که تلفات 
سنگین جنگ نه حاصل ادوات و سالح های جنگی که محصول کمبودهای 
غذایی و دارویی بوده است، همان گونه که امروز هم در کشورهایی مثل یمن 
شاهد این رخداد جانسوز هستیم. فراموش نکنیم که جنگ تحمیل شده به 
ایران از سوی عراق، طوالنی ترین جنگ کل تاریخ معاصر بوده است، در طول 8 
سال این جنگ، عراق با وجود بهره مندی از حمایت و لجستیک ده ها کشور، در 
اپیدمی هایی مانند همه گیری وبا در 1984 میالدی؛ چندین بار به بحران دارویی 
مبتال شد. ولی ما با وجود تحریم و سه برابر جمعیت بیشتر، توانستیم در طول 
مدت جنگ، داروهای مورد نیاز را با وجود همه ی چالش ها )از بودجه گرفته تا 

تحریم ها و از نیازهای آنی جنگی تا اپیدمی ها(، تامین کنیم.
 اینجاست که نقش حیاتی »طرح ژنریک« و »برنامه ریزي متمرکزدارویی در کشور 
و جنگ«، نمایان می شود. نقشی که به سادگی نباید از آن گذشت و به اختصار 
نمی توان آن را بیان نمود. خوشبختانه به همت مدیریت دارویي بیمارستان 
بقیه ا...)عج(، تاریخچه ای از دوران جنگ و نحوه ی تامین دارو در آن دوره تهیه 
شده که این موضوع فرصتی را ایجاد نمود، تا به عنوان تجربیات مهم و ارزشمند 

بپردازم. به موضوع  بیشتری  تفصیل  به  بتوانم  برای کشور، 
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    »جفری زبوس«
سوال رایج رد کار من این است: "چرا؟"، این سوال خوبی است، ولی یک سوال خوب دیگر این است: "چرا    هن؟".   

برنامه ریزی دارویی در دوران جنگ کاری بزرگ و ملی بوده است، اّما نباید 
همه ی دستآورد یک مدیر تاثیرگذار مثل شما، به این کار محدود شده باشد، 

به غیر از این ماموریت بزرگ، در آن زمان؛ اقدام دیگري هم داشتید؟
یکی دیگر از بهترین دستآوردهای بنده، تدوین آمارنامه دارویي کشور برای اولین 
بار در تاریخ دارو کشور بود. بعد از تهیه اولین آمارنامه؛ در تمام دوران خدمت 
در اداره کل دارو، هر 3ماه یک بار، آمارنامه ی به روزی با اطالعات دقیق و متدی 
استاندارد، تدوین و منتشر می شد و در پایان هر فصل، این آمارنامه های مجلد شده 
در اختیار فعاالن حوزه دارو قرار می گرفت، آمارنامه هایی که شامل اطالعات کاملی 
بود و بر مبنای فروش واقعی تدوین شده بود، در این آمارنامه ها عالوه بر این که 
مصرف ماه داروها ذکر می گردید، آمار هر فصل و اطالعات تجمیعي نیز مندرج 

بود، مثالً در فصل دوم انتشار، آمار شش ماهه فروش هم داده می شد.
 

نمونه یک صفحه
از اولین آمارنامه های

دارویی ایران
در دهه 1360

خوشبختانه تدوین آمارنامه دارویی )هرچند به شکل خالصه شده(، تا به  امروز 
ادامه دارد و هنوز هم منبع اصلي تهیه آمار دارویی کشور برای همه ی بخش ها 

می شود.  محسوب  تولید(،  برنامه ریزی  خصوص  )به 
در واقع االن که خوب به گذشته ها نگاه می کنم، در می یابم که سال هاي خدمت در 
اداره نظارت بر امور دارو، سال هاي درخشان و تاثیرگذاري در کارنامه کاری من بود.
البته در آن زمان هم، درکنار کارم، مدیر داروخانه طالقاني دانشکده داروسازي 
و سردبیر نشریه «دارو و درمان« هم بودم و با تدوین مقاالت متعدد در زمینه 
سیاست گذاري دارو، سخنراني هاي مختلف در جاي جاي ایران، هم زمان در هیات 
مدیره هاي مختلف نیز؛ حضور داشتم و دبیر شوراي عالي دارویی کشور هم بودم.

این دوران چند سال طول کشید؟
بنده به  مدت حدود ده سال، مسئول برنامه ریزي دارویي کشور و معاون 

بودم. دارو  کل  اداره 

بعد از اداره دارو کجا رفتید؟
سال 1369 بعد از تالش طوالني در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، به 
شرکت سهامي دارویي کشور )به عنوان قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره(، 

منتقل شدم و دوسال پر بار را هم آن جا پشت سرگذاشتم.
 این دوران سال هاي بي حاشیه براي شرکت سهامي دارویي بود و با کمترین کمبود 
دارویي جهت داروهاي وارداتي مواجه بودیم. البته این هنر مدیرعامل، هیات 
مدیره و جمعي از مدیران شرکت در آن مقطع زمانی بود. سال 1371 از مشاغل 
دولتی فاصله گرفتم و دوباره به دوران قبل، یعنی کار در بخش خصوصی بازگشتم.

چرا؟
احساس می کردم که با اتمام جنگ و سامان گرفتن اوضاع دارو دیگر وقت 
کار و تالش در بخش خصوصی است. لذا از سال 71 تا 73 به مدت دو سال 
نمایندگي  داشتن  با  این شرکت  بودم.  بهبود«  »جهان  عامل شرکت  مدیر 
ابوت،  بهرینگر،  جمله:  )از  ملیتي  چند  دارویي  شرکت هاي  بزرگترین 
سیالك، شرینگ، GSK ، 3M  و...( فرصت خوبي برای من بود، چرا که با 
مدیریت در بخش خصوصی، تجربه زیادي کسب کردم. با این حال سال 73 

مجدداً، البته نه بخش دولتی که به بخش عمومی؛ بازگشتم.

چطور شد که از بخش خصوصی )با وجود داشتن سمت مدیریتی به بخش 
غیرخصوصی( رفتید؟

با پیگیري دوستان!
آنان مصر بودن که باید برگردي و هنوز باید به خدمات خود ادامه دهی، این 
اصرار با عشق و عالقه به سازندگي )که در وجود من بود(، در هم آمیخت و 
باعث قبولي مدیرعاملي شرکت پخش رازي شد که بخش خصوصی محسوب 
نمی شد، اّما جای ارایه خدمات فراوان داشت. توانستم دقیقاً 32 مدیر ارشد 
داروساز را  )برای صنعت توزیع(تربیت کنم که خوشبختانه در حال حاضر غالباً 
مدیران عامل شبکه توزیع کشور هستند و شاکله این بخش را تشکیل داده و 
هریک به نوبه خود، افراد دیگری را تربیت نموده و می نمایند. هم زمان در بخش 
سازندگي هم موثر بودم، در واقع طی این دوران موفق شدم که سازندگي )به 
مفهوم ساختن زیربناهاي تولیدی و توزیعي در حوزه دارو( را از پخش رازي 
شروع نمایم. چرا که در آنجا با ساختن شعبه پخش رازي اصفهان با حدود دو 
هزار متر انبار وفضای اداري، شعب کرمان و اهواز نیز با همین فضا و سپس 
شعب مشابهی در زاهدان، بندرعباس، یزد، کرمانشاه، زنجان، تبریز، قم، بابلسر 
و بازسازي اداره مرکزي در پنج طبقه، در واقع الگویی از یک شرکت نوین پخش 
سراسری را ارایه نموده و هنوز هم احساس می کنم که همه این سازه ها، در واقع 
یادگاری هاي دوران مدیرعاملي من در پخش رازي است که در جای جای کشور 
هنوز باقی مانده است. در آن دوران؛ شرکت»رازی« از نظر سازندگي نیروي 
انساني و ساخت شعب؛ شهرت بسزایي داشت و سرآمد صنعت پخش شد.

نوار مرکزی- اصفهان شعب نوار شمالی - شعبه تبریز شعب نوار شمالی - بابلسر شعب نوار شمالی - کرمانشاه

شعب نوار مرکزی- یزد شعب نوار مرکزی- قم شعب نوار مرکزی- زنجان شعب نوار مرکزی- کرمان

شعب نوار جنوبی- اهواز شعب نوار جنوبی- بندرعباس شعب نوار جنوبی- زاهدان ساختمان دفتر مرکزی- تهران
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پروژه ها و اقدامات بازسازی و نوسازی درکارخانه قدیمِی داروسازی جابرابن حّیان طی سال های 1381 تا 1391

معلوم بودن هدف نقطه شروع همه موفقیت اه است .  »  دبلیو. کلمنت استون«   

نوار مرکزی- اصفهان

شعب نوار جنوبی- اهواز

از حوزه نظارت و مقررات تا واردات، توزیع و بازاریابي؛ شما در تمام بخش های 
حوزه دارو بوده اید، درصورتي که همه دکتر منتصري را به عنوان یک مدیر 
کارآمد و تاثیرگذار در صنعت داروسازي می شناسند، بنابراین بفرمایید که کار 

در تولید را از کي و چگونه آغاز کردید؟
در دوران کاري که به آن ها اشاره شد، سال ها رییس هیات مدیره داروسازي 
داروسازي  و  رادیولوژي  تجهیزات  شرکت  ابوریحان،  داروسازي  حکیم، 
و  راموفارمین  و  اسوه  کیمیدارو،  مدیره  هیات  رییس  هم  بعدها  بودم،  دانا 
همچنین عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری )هلدینگ( شفادارو شدم. 
بنابراین با تجربه اداره صنعت از زمان برنامه ریزي دارویي کشور و سپس با 
عضویت در هیات مدیره ها، آشنا شده و حتی قبل از داشتن سمت اجرایی 

در صنعت، کامالً با کار در صنعت داروسازي انس گرفته بودم. 
با این وجود به نظر خودم، کار واقعي من در عرصه تولید از سال 1381و به عنوان 

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت داروسازي جابرابن حیان آغاز شد. 
زیرا در آن جا بود که توانستم همه داشته های خود را در صنعت به کار گیرم. 

در آن مقطع شرکت جابرابن حّیان به عنوان یک شرکت فرسوده ی 45 ساله، 
تقریباً به خط پایان خود رسیده بود. صاحبان سهام مي گفتند: »این شرکت دیگر  

پایان کارش را آغاز کرده و باید برایش فکر دیگري )جز تولید( کرد«. 
به همین دلیل؛ از نظر تاثیرگذاري اوج مدیریت من آن جا بود. چرا که هرآنچه 
که تجربه کرده بودم را به مرحله عمل درآوردم.  برای شروع، اولین کارم احداث 
همان پروژه ی واحد تولید اینهالرها و نازل اسپري مدرن، با تکنولوژي روز بود، 

پروژه ای که براساس آن چه گفتم، از دهه ها قبل در ذهنم نقش بسته بود. 
ظرفیت تولید6 میلیون اینهالر و پنج میلیون نازل اسپري در قالب حدود 18 
فرمول اینهالر به سرانجام رسید و حدود 6 قلم نازل ثبت و به بهره برداري رسید.

پروژه بعدي ساختن آزمایشگاه هاي مدرن و مجهز کنترل دارو بود که در 
زمان خودش بهترین در کشورمحسوب می شد و هنوز هم یکی از بزرگترین 

آزمایشگاه های دارویی است. 
پروژه  و  بود  بتاالکتام«  »غیر  استریل  تولید  بخش  ساختن  سوم؛  پروژه 
چهارم؛ تولید سفالوسپورین هاي خوراکي قرص، کپسول و سوسپانسیون، 
که این پروژه ها شرکت را درصدر تولیدکنندگان آنتی بیوتیک کشور، درکنار 
کارخانه های عظیم و نوسازی )چون فارابی( قرار داد که برای ساخت آنها 

بود.  شده  صرف  بیشتر  بودجه  برابر  چند  و  چندین 

پروژه پنجمی که در این شرکت اجرا نمودم، احداث دوخط تولید »سافت ژل« 
)ژالتین( مدرن بود که در کنار آن ششمین پروژه برای تولید »فلیپ آف« نیز 
براي محصوالت تزریقي به مرحله اجراء رسید. هفتمین پروژه نیز پروژه ی 
ساختن خط استریل»سفالوسپورین«ها بود و در نهایت هشتمین پروژه ای که 
در آن جا اجرا شد، پروژه ساختن خطوط تولید قرص و کپسول محصوالت 
غیرآنتي بیوتیکی بود. بخش اداري، سالن آموزش و کتابخانه این شرکت نیز 
از یک ساختمان مخروبه، به ساختماني مدرن و در حد و اندازه شرکت بزرگي 
مثل »جابرابن حیان« تبدیل شد. دیوارهاي متروکه اطراف این شرکت 11 هزار 
متري نیز با الگوبرداری از تاسیسات بزرگ و ملی )مانند بانک مرکزي( به 
زیبایي نرده کشي شد و این ساخت و سازهاي متعدد، تاسیسات مخصوص خود 

را هم به لحاظ گرمایش و سرمایش و تهویه متبوع و انبار طلب مي کرد.
لذا توام با احداث پروژه ها در تمام مدت زیرساخت ها نیز توسعه یافت. بنابراین 
اگر تاسیسات و حصارکشی و ساخت ساختمان ها را هم دو پروژه به حساب 
آورید، این افتخار را داشتم که به طور متوسط، در ده سالی که مدیرعامل شرکت 

جابرابن حیان بودم، هر سال یک پروژه را از خود به یادگار باقی بگذارم. 
البته خوشحالی بیشتر من از این بود که با این توسعه، زمینه اشتغال مولد صدها 

جوان تحصیلکرده فراهم شد و مدیران الیقی هم تربیت شدند.

شما عادت دارید از مراحل ساخت پروژه ها، تصویربرداری می کنید، ای کاش 
تصاویری از آن پروژه ها هم موجود بود.

 برای همه ی پروژه ها این اقدام هم انجام شد و آلبوم های آن تهیه و در شرکت 
باقی ماند، من هم چند قطعه عکس دارم که در اختیارتان قرار می دهم.

البته عکاسی از پروژه ها یک کار ضروری است، نه فقط برای درج در کارنامه 
سازنده )که برای این منظور هم نه تنها اشکالی ندارد، بلکه خیلی هم خوب 
است که ما تجربیات خودمان را مستند نمایم(، بلکه این کار بیشتر برای 

شرکت ضرورت دارد.
برای این که اگر اشکالی برای تاسیسات پروژه ایجاد شد، تا جای ممکن از 
روی تصاویر ساخت این اشکال مرتفع شود و هم چنین این تصاویر عالوه بر 
انباشت و نگه داشت تجربه، می تواند در اجرای پروژه های بعدی نیز به کار 
آید و به عنوان نمونه؛ با بررسی تصاویر پروژه های قبلی پروژه های جدید را 

آنها ساخت. با  منطبق  می توان 

پروژه استریل غیر بتاالکتام پروژه آزمایشگاه هاي تحقیقات و کنترل پروژه خط تولید قرص و کپسول

بازسازی و نوسازی ساختمان اداريپروژه اینهالرها و نازل اسپري

پرژه سفالوسپورین هاي خوراکي در اشکال جامد

پرژه تولید سافت ژالتین ها 

پروژه خط استریل سفالوسپورین ها نرده کشي دیوارهاي مخروبه
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گرچه می دانیم که جنابعالی در نیمه ی دوم سال 91 از شرکت جابرابن حیان 
در  اختصار  به  خود  اقدامات  از  اّما  آوردید،  تشریف  آفاشیمی  شرکت  به 

بگویید. هم  این جا 
با خانواده کارآفرین و متّدین  از شرکت جابرابن حیان زمینه ی کارمن  بعد 

سعیدی نژاد فراهم شد، البته من ایشان را از دهه های قبل می شناختم.
لذا تقریباً بالفاصله بعداز »جابرابن حیان«، نوبت به کار در شرکت تازه تاسیس 
داروسازي آفاشیمي رسید. از این بابت هم خوشحالم، چون دوباره بعد از سال 

1373 به بخش خصوصی )آن هم در عرصه تولید( بازگشتم.
در این شرکت نیز تا به حال دو خط تولید محصوالت استریل سفالوسپورین و 
پنم ها را با حمایت سهامداران محترم و همراهی همه ی پرسنل؛ اجرا نموده ایم. 
هر دو این پروژه ها در نوع خود در کشور به لحاظ کیفیت بی نظیر هستند.
حّتی ساخت و سازهاي آن ها؛ نسبت به سازه های صنعتی موجود در ایران، 

بسیار مدرن محسوب می شود.
از سوی دیگر این پروژه؛ تنها خط تولید آنتی بیوتیک سازی استریل کشور 

است که تاکنون موفق به دریافت استاندارد تولید بهینه )GMP(  شده است.
پروژه ي خط استریل غیربتاالکتام نیز با آخرین استاندارد داروسازي روز دنیا 
منطبق است که این پروژه نیز تازه راه اندازي گردیده است و اگر عمري باشد، 

بود. نخواهد  بنده  پروژه  های  پروژه های فوق، آخرین  قطعاً 
زیرا وقتي کارآفریني و ایجاد اشتغال، تبدیل به عشق و زندگي یک مدیر 

مي شود، دیگر نمي توان براي آن پایاني در نظر گرفت.

جنابعالي از نظرفعالیت های اجتماعي، صنفی و حّتی فرهنگي نیز در عرصه 
صنعت دارو شاخص و نام آشنایید، کمی هم از اقدامات خود در این زمینه 

برای مان بگویید؟
فعالیت فرهنگی و اجتماعی را از دوران دانشجویی شروع کردم و همان طوری 
که گفته شد؛ از سخنرانی تا مقاله نویسی، همواره کار فرهنگی بخشی از کار 
مرا تشکیل داه و می دهد.  تقریباً هر جایی که بوده ام، نشریه ای وجود داشته و 
اگر نداشته آن را دایر کرده ام. از »دارو و درمان« داروپخش، تا نشریه »رازی«  
)در شرکت پخش رازی( گرفته؛ تا به امروز که شما از طرف نشریه آفاشیمی 
با بنده در حال گفت و گو هستید. البته در این میان برخی از این نشریات، 
نشریات رسمی و فراگیر بودند و بعضی دیگر )مثل خبرنامه »جابر« یا »رسانه 

داروپخش« و یا »آفاشیمی«(، یک خبرنامه داخلی محسوب می شدند.
در کنار کارهاي اجرایي به مدت  5 سال؛ سردبیر نشریه »دارو و درمان« و 
سال ها عضو هیات تحریریه نشریه هاي داروسازي و پزشکي معتبری مانند 
»طب و دارو« و »رازي« بودم،  یعنی مرتباً دست به قلم برده و مقاالت متعددي 
را منتشر کرده ام. چرا که اساسا هر نوع کار اجتماعی عالوه بر این که نوعی 
عشق و عالقه است و در درون انسان حس خوبی از مفید بودن را ایجاد می کند، 
اثرات معنوی و مدیریتی خوبی هم به دنبال دارد، لذا به این نوع امور عالقه 
داشته و دارم. تا آن جا که حّتی در کل دوران مدرسه فرزندانم، )از دبستان و 

راهنمایي گرفته تا دبیرستان و تقریباً همه سال هاي تحصیلي آنان(، همواره 
با رای سایر اعضاء این انجمن ها، به عنوان رییس انجمن اولیاء مربیان مدارس 
فرزندانم انتخاب می شدم و با عالقه در قبال این مدارس )به عنوان نهادی 

می کردم. وظیفه  انجام  آموزشی(،   - تربیتی 
 فعالیت هاي صنفی- اجتماعي نیز؛ همواره همراه من بوده است، به عنوان 
نمونه؛ به مدت ده سال عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران بودم و با 
شکل گیری کارگروه های تخصصی این انجمن، مسئول کارگروه صنعت دارو 
داروهاي  تاسیس سندیکاي صاحبان صنایع  در  ترتیب  این  به  و  آن شده 
انساني ایران نیز؛ در کنار بزرگان صنعت قرار گرفتم و دو دوره  )از 5 دوره 
این سندیکا( به عنوان عضو هیات مدیره، در این سندیکا هم؛ فعال بوده ام. 
ایفای  از موسسین  به عنوان یکی  انجمن صنعت پخش هم  در شکل گیری 
نقش داشته؛ عضویت در هیات مدیره این انجمن نیز در پرونده کاری ام؛ درج 
شده است. هم چنین بنده اولین داروسازی بودم که با رای فعاالن اقتصادی از 
حوزه های گوناگون اعّم از دارویی و غیردارویی، به مدت چهار سال به عضویت 
هیات نمایندگان منتخب اتاق بازرگاني تهران و سپس ایران؛ درآمدم، که این 

انتخاب؛ یکی از شاخص ترین فعالیت اجتماعي ام، محسوب می شود.

شما فعالیت های علمی و دانشگاهي هم داشته و دارید، در این مورد هم )به 
اثرگذار در  از چهره های  از شخصیت شناسی یکی  عنوان آخرین سوال ما 

حوزه دارو(، توضیح بفرمایید.
علم توام با تجربه بسیار با ارزش است. وقتي آدم پا به سن مي گذارد، انتظار 
به حّقی که غالباً از وی می رود این است که تجربیات کاري خود را به نحوی به 
نسل هاي بعدي منتقل کند. از این نظر خوشحالم که سال هاست افتخار تدریس 
مدیریت در سال آخر دانشکده داروسازي دانشگاه آزاد را دارم و در این دوران 
شاگردان زیادي تربیت شده اند و امیدوارم از جمله مدرسین تاثیرگذاربوده 
باشم. همچنین در دانشگاه آزاد و موسسه ماهان براي دانشجویان دوره هاي 

MBA، مارکتینگ تدریس مي کنم.

در هر شماره از 38 شماره »آفاشیمی« همواره با یک یا دو نفر از مدیران و 
کارکنان، مصاحبه داشته ایم، اّما بدون شک این گفت و گو یکی از شنیدنی ترین 
مصاحبه هایی بوده  که تاکنون داشته ایم، لذا ضمن تشکر از صبر و حوصله اي 

که به خرج دادید اگرمایل به طرح مطلبي هستید، در پایان بفرمایید.
دوران عمر بسیار کوتاه است و در یک چشم به هم زدن به پایان مي رسد.

 در این دوران کوتاه هر انسانی دو راه، یا بهتر بگویم دو انتخاب 
پیش رو دارد، یا باید نقش آفرین باشد و یا باید نقش پذیر گردد. 

اگر»نقش آفرین« باشي قطعاً با کارآفریني، در محیط و جامعه خود 
تاثیرگذار هم؛ خواهی بود. ولی اگر نقش پذیر باشی، ناگزیر تاثیرپذیر 
خواهی شد و خداوند متعال برای انسان )به عنوان جانشین خود(، 

نقش آفرینی را بیشتر می پذیرد.

خط تولید استریل سفالوسپورین ها و پنم ها-»آفاشیمی«   پروژه استریل غیر بتاالکتام - »آفاشیمی«

ساختمان تولید استریل سفالوسپورین ها و پنم ها  -»آفاشیمی«

زمان شما   محدود است، پس آن را هب تقلید از زندگی دیگران هدر ندهید.  »استیو جازب«  
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یتینگیل«
ما تبدیل هب چیزی می شویم هک ردباره آن می اندیشیم.  »ارل ان   

برای کیفی سازی دستگاه شستشوی ویال آزمون های متفاوتی انجام می گردد. 
فرآورده های دارویی استریل که جهت تزریق استفاده می شوند، در ویال های 
شیشه ای پر می شوند. این ویال ها قبل از پر شدن باید به طور مناسبی تمیز شوند. 
دستگاه اتوماتیک شستشوی ویال برای تمیز کردن ویال ها مورد استفاده قرار 
می گیرد، اما فرآیند تمیزکاری ویال ها باید کیفی سازی شود. اثربخشی دستگاه 

شستشوی ویال با استفاده از آزمون های زیر صحه گذاری می شود.
1- آزمون محتوای مواد شیمیایی-2- آزمون ذرات باقی مانده -3-آزمون اندوتوکسین

 مقدمات پیش از شروع کیفی سازی
با توجه به این که دستگاه شستشوی ویال برای شروع به کار و تکمیل فرآیند 

شستشو نیاز به ورودی های زیر دارد ابتدا باید  ورودی ها کیفی سازی گردند.
 )PW & WFI( 1- کیفی سازی سیستم آب سازی

2-کیفی سازی سیستم هوای فشرده
3-کیفی سازی سرعت دستگاه شستشوی ویال و سایز پارت ها

4-کیفی سازی فضایی که دستگاه شستشوی ویال در آن قرار دارد )با توجه 
به کالس بندی صورت گرفته(

5-حصول اطمینان از سوابق و تجربه ی پرسنلی که از هر واحد در فرآیند 
کیفی سازی شرکت می کنند.

 روش اجرایی
نکته: فرآیند کیفی سازی باید برای هر یک از سایزهای ویال متناسب با سرعت 

تعریف شده برای آن سایز به صورت مجزا انجام گردد.

1-10 عدد ویال را متناسب با روش اجرایی موجود آغشته به سدیم کلراید نموده 
و ویال ها را با ماژیک ثابت مشخص و شماره گذاری نمایید.

2- 10 عدد ویال را متناسب با روش اجرایی موجود آغشته به غبار استاندارد 
نموده و ویال ها را با ماژیک ثابت مشخص و شماره گذاری نمایید.

3- 10 عدد ویال را متناسب با روش اجرایی موجود آغشته به اندوتوکسین 
استاندارد نموده و ویال ها را با ماژیک ثابت مشخص و شماره گذاری نمایید.

4-ویال ها را به صورت محافظت شده به فضای شستشوی ویال منتقل نمایید.

5- بعد از اطمینان از کارکرد ماشین ویال ها را با فواصل زمانی مشخص بین سایر 
نمایید. بارگیری  دستگاه  روی  ویال ها 

6- بعد از اتمام فرآیند شستشو ویال های عالمت گذاری شده را قبل از ورود به 
تونل استریل برداشته و به آزمایشگاه منتقل نمایید.

7- آزمون های الزم متناسب با دستورالعمل موجود را بر روی تک تک ویال ها انجام 
داده و نتایج را به صورت مکتوب گزارش نمایید.

8- در صورت مورد تایید بودن نتایج، متناسب با محدوده ی تعیین شده، کیفی سازی 
مورد تایید می یاشد در غیر این صورت باید مراحل بررسی، ریشه یابی و بر طرف 

کردن مشکل صورت گیرد و فرآیند کیفی سازی مجددا تکرار شود.

 فواصل زمانی اجرا
کیفی سازی دستگاه شستشوی ویال باید ساالنه صورت گیرد اما در صورت بروز 
هرگونه تغییر، تعمیر یا تعویض قطعات دستگاه که کیفیت عملکرد دستگاه را تحت 

تاثیر قرار می دهد باید فرآیند کیفی سازی تکرار گردد.
شرکت  در  ویال  شستشوی  دستگاه  کارایی  و  عملکرد  کیفی سازی  فرآیند 

داروسازی آفاشیمی انجام شد و کارایی دستگاه  مورد تایید قرار گرفت.

  دکتر فریبا مهدوي زاده 

کیفی سازی عملکرد  و کارآیی دستگاه شستشوی ویال
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طبق گزارش جدید محققان، سرماخوردگی و آنفوالنزا عوارض بیشتری برای 
زنان در مقایسه با مردان دارد.

و  سرماخوردگی  هنگام  به  مردان  از  بیش  زنان  تحقیقاتی  یافته های  طبق 
آنفوالنزا، دردهای عضالنی و خستگی و کوفتگی را گزارش کردند. به عالوه 
محققان طبق گزارش خود شرکت کنندگان دریافتند عالئم شدید در زنان 
بیش از مردان به طول می انجامد. در این مطالعه ،محققان عالئم سرماخوردگی 
و آنفوالنزا 777 زن و مرد را بین سالهای 2009 تا2014 در پنج درمانگاه در 
سطح آمریکا بررسی کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا عالئم بیماری 
و شدت آنها را به طور روزانه از صفر تا 3 نمره دهند با در نظر گرفتن این 
موضوع که عدد صفر حاکی از عدم وجود عالمت و عدد 3 نشان دهنده عالئم 
بسیار شدید بود. عالئم بیماری شامل عالئم دستگاه تنفسی تحتانی نظیر 
سرفه،مشکل در تنفس و درد سینه؛عالئم دستگاه تنفس فوقانی نظیر گوش 
درد، آبریزش بینی،گلودرد و عطسه؛ وعالئم سیستماتیک شامل کوفتگی، 

بود. عضالنی  درد  و  سردرد 
از مردان در مورد گوش درد،  زنان بیش  به گزارش مهر، محققان دریافتند 
سردرد و کاهش اشتها به هنگام رفتن به نزد پزشک گزارش می دهند. همچنین 
زنان بیش از مردان عالئم شدید کوفتگی و درد عضالت را اعالم می کنند. به 
گفته محققان، احتماال تفاوت های هورمونی بین زنان و مردان در نحوه واکنش 

      افسانه پاسبانی- ) اخبار پزشکی(
سیستم ایمنی به این ویروس ها نقش دارد.                    
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ذهن همه چیز است. هب ره چیزی فکر کنید همان می شوید.»بودا«
 

عالئم سرماخوردگی 
در زنان شدیدتر است

 )IMS( الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه دوره تشریح 
در شرکت داروسازی آفاشیمی برگزار شد. 

استفاده درست از سیستم های استاندارد مدیریت کیفیت ابزاری مفید برای 
رسیدن به خدمتی با کیفیت است که می تواند مشتریان داخلی و خارجی را 
تحت تاثیر خود قرار دهد. از این رو و بنا بر ضرورت  آموزش مدیران و آگاهی 
آنان از آخرین دستآوردهای این استانداردهای جهانی، دوره آموزشی سیستم 
مدیریت یکپارچه )IMS(، به دنبال ارائه نسخه جدید آن )که استانداردی است 
متشکل از سه استاندارد معروف ISO 14001:2015 و OHSAS 18001:2007 و 
ISO 9001:2015 ( با حضور حدود 30 تن از مدیران و روسا و کارشناسان ارشد 
شرکت »آفاشیمی« و توسط دکتر عباس محمد خاني )از مدرسین توف نورد 
ایران( در سالن کنفرانس شرکت داروسازي آفاشیمي طي روزهای 8 و 11و 18 
دي ماه برگزار گردید.                                                           مهندس رویا نصرتي 

) IMS( دوره مدیریت جامع نهمین نشست فصلي انجمن علمي داروسازان ایران

نهمین نشست فصلي انجمن علمي داروسازان ایران با حضور شرکت داروسازي 
آفاشیمي در غرفه اي به مساحت 6 مترمربع در تاریخ 1 لغایت 3 دی ماه در 
مرکز همایش های برج میالد با همکاري انجمن علمي داروسازان ایران توسط 

شرکت نیاز طب آریا برگزار گردید. 
برنامه مذکور 15 امتیاز باز آموزي غیرمدون براي پزشکان و داروسازان در 
برداشت. در کنار برنامه مذکور، نمایشگاه جانبي با موضوع تازه هاي داروئي و 

تجهیزات پزشکي با حضور حدود 20 شرکت داخلي و خارجي  برگزار گردید.

    افسانه پاسبانی 


