
 اميدهاوآرزوها 
 درسال 1396

 ویژه نامه 
داخلي

 شركت 
داروسازي

شادي از ردون من سرچشمه مي گيرد و چيه كس هب جز خود من نمي تواند من را شاد كند.  »كارولين پاِت  «
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          بهاریه 1396

كافي است برای صنعت داروسازي دل بسوزانيم، آن گاه به 29 بند 
كليدي در1396 اهتمام خواهيم داشت:

1( خصوصي سازي در صنايع داروسازي و ممانعت از رانت هاي دولتي 
2( ادغام شركتهاي كوچك و بزرگ و اقتصادي سازي بنگاه ها 

3( تامين اعتبار قبل ار خريدهاي دولتي و حتي پيش پرداخت جهت خريد 
به منظور حمايت از توليد داخلي 

4( كنترل تورم 
5( كنترل نقدينگي 

6( كاهش كارمزد بانكي 
7( تخصيص اعتبارات ارزان قيمت به توليد داخلي

8(معافيت مالياتي جهت جذب سرمايه گذاري و توسعه صنعتي 
9( حذف ماليات بر ارزش افزوده در سيستم داروئي 

10( كاهش بروكراسي و حذف قوانين و قواعد ضد توليد جهت صدور 
مجوز توليد، پروانه داروئي 

11( بازرسي و نظارت فعال و تشويق متعهدين به كيفيت
12( سرمايه گذاري خارجي 

13( انتقال دانش فني، ارتباط علمي با شركت هاي دانش بنيان 
14( توليد تحت ليسانس جهت داروهاي تحت پتنت و تكنولوژي هاي پيچيده

15( كنترل واردات

16( قيمت گذاري سختگيرانه براي داروهاي وارداتي
17( شكاف تكنولوژي و روش قيمت گذاري

18( تحول تكنولوژيك در نرم افزار و سخت افزار 
19( تدوين برنامه ملي توسعه در صنعت داروسازي 

20( تدوين سياست هاي تشويقي جهت صادرات و توليد مولكولهاي جديد
21( اعمال مشوق هاي تعرفه اي، گمركي، براي سرمايه گذاري

22( استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي و ديپلماتيك براي توسعه بازار صادرات
23( هدايت بازار براي مصرف داروهاي داخلي

24( استفاده از ابزارهاي علمي و رسا نه اي جهت افزايش اعتماد عمومي به 
توليد داخلي

25( توسعه تكنولوژيك
26( توسعه توليد مواد اوليه داروئي

27( سرمايه گذاري در كشورهاي منطقه
28( آموزش متخصصين در صنعت داروئي

29( توسعه مراكز رشد و پارك هاي علم و فنآوري       دكتر علي منتصري

" بهار" معلم زبرگي است، زریا رد ذات خود این مژده را داراست هک زمستان تمام شده و سردي آن جاي خود را  هب خرمي 

سپرده و اينک فصل رویش است. "بهار"  با طبع لطيف خود، بازگو كننده ي این ايپم زيباي الهي است هک "ردپس 

سختي اه، سبزي اه نهفته است"  ،"بهار" رد خود تحويل سال را داراست و ره تحويلي، صفحه اي از داستان زندگي ره يک از ما 

گاه هب اعمال و آاثر خود رد سال هب اتمام رسيده، آماده تحول و تعالي رد سال جديد باشيم.  انسان اهست هک رد آن بايد با ن

از همين ردس اهي ربگرفته از "بهار" است  هک سختي اهي توليد را  رد كنار يكد يگر،) هب  اميد تحول و تغيير شرايط( رد سال1395   

پشت سر نهاده و اينک رد آستاهن سال 1396، خود را رباي سالي رپباررت آماده مي كنيم. 

از"بهار"  مي آموزيم  هک ربف اه  رهجقدر هم هک زياد و متراكم باشند، رد ربارباراده  و لطافت بهاري

) هک تجسم كننده اميد و استقامت است(؛ آب خواهند شد. از "بهار" مي آموزيم هک رد تحويل سال، تحول را، اميد را، 
كالت را ؛ و رد يک كالم  سازندگي را؛ سرلوهح كار خود قرار  ري رد ربارب انبوه مش شكوافئي و خرمي را و از همه مهم رت، پايدا

دهيم... و مي آموزيم هک بهاري  باشيم و" دست رد دست هم دهيم هب مهر، ميهن خویش را كنيم آباد" بهاران مبارك 

دکترعلي منتصري،مدریعامل شركت داروسازي آافشيمي
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خوش باشيد و خوداتن باشيد؛ همين كاراتن همه چيز را دگرگون خواهد كرد.  »لورا َلُلن«  

 ویژه نامه 
داخلي

 شركت 
داروسازي

ني گردش روزگار رباي تو هچ رد آستين دارد.  »امام اول شیعیان)ع( « از زمين خوردن كسي شاد مشو هك نميدا
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لزوم تقویت ارتباطات جهانی صنعت دارو

وحدت؛ رمز پیروزی است               

 صفحه 2

 ادامه درصفحه3

جناب آقای دکتر، با سالم و تشکر از این که به نشریه ی آفاشیمی فرصت این 
گفتگو را دادید، از معرفی خودتان و مختصری از سوابق کاری خود صحبت کنید 

تا خوانندگان نشریه بیشتر با شما آشنا شوند؟
من مهدی سلیمان جاهی هستم متولد 1349 شهرستان مرند فارغ التحصیل سال 1372 

تهران. پزشکی  علوم  دانشگاه  از  داروسازی  دکترای  مدرک  با 
حدود 20 سال در سازمان غذا و دارو در بخشهای مختلف و با سمتهای مختلف فعالیت 
داشتم از جمله: رئیس اداره ی مخدر، مدیر کل دارو، سرپرست معاونت دارو، رئیس اداره ی 
آرایشی-بهداشتی و مدیر کل پشتیبانی، همچنین عضو هیات امنای دانشگاه های علوم 

پزشکی وزارت بهداشت، هیات امنای انستیتوی رازی و...
 در حال حاضر هم که حدود 2  سال است، دبیر سندیکای صنایع دارویی هستم.

پس شما در اکثر زمینه های فعالیت سازمان متبحر هستید؟
متبحر که نه ولی تمام سعی ام بر این بوده که در هر موقعیت شغلی که قرار گرفتم مفید باشم.
به  از سازمان دولتی  از حدود 20 سال فعالیت در سازمان چرا  آقای دکتر بعد 

سندیکا که در واقع یک بخش خصوصی است تغییر موقعیت شغلی دادید؟
من همه جا چرخیده ام و از قضا آدمی هستم که به دنبال تنوع بوده و از نظر روحیه به 
دنبال پایبندی به جایگاه خاصی و دفتر و دستکی نیستم. البته سیستم مدیریتی سازمان 

هم در جابجائي بنده  از سازمان بی تاثیر نبوده است.
آقای دکتر برگردیم به سندیکا، لطفا در خصوص سندیکا، چگونگی پیداش آن و 

زمینه ی فعالیت سندیکا توضیح دهید؟
سندیکا یک واژه ی فرانسوی است که معادل فارسی آن همان اتحادیه است، علت ایجاد 
سندیکا این است که یک دست صدا ندارد و ایجاد سندیکا منجر به هم  افزایی شده و باعث 
میشود از تجربیات هم در بخش های مختلف استفاده کنیم. ما حدود 107 شرکت در 
زمینه ی تولید دارو داریم که 99 تای آن ها عضو سندیکا هستند، حال شما فرض را بر این 
بگیرید که سندیکا وجود نداشت، تک تک این شرکت ها برای بیان مشکالت و نظرا ت خود 
و تعامل کاری با سایر سازمان های مرتبط از جمله سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و 
درمان، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی، سازمان توسعه ی تجارت و غیره هر یک باید به تنهایی 

وقت گرفته و مسائل خود را بیان می کردند.

قطعاً کار  برای هر دو طرف سخت می شد و عالوه بر آن ممکن بود که در این راستا احتمال 
اینکه بیان مشکل وضوح کافی را نداشته باشد و به راه حلی هم نرسند، بسیار بود. پس 
فلسفه ی تشکیل سندیکا این است که شرکت های عضو طی جلساتی در سندیکا مشکالت 
و درخواست ها و نظرات خود را که می توان در زمینه های مختلف تولید و صادرات از 
جمله آیین نامه ها و ضوابط، قیمت گذاری، مسایل پرسنلی سازمان، بروکراسی اداری و... 
باشد را مطرح نمایند و بعد از  بحث و  تجمیع نظرات و موارد از طریق نماینده ی سندیکا در 
زمان های مقرر که معموال با رئیس سازمان غذا و دارو و یا مدیرکل مربوطه ماهانه می باشد 

اتخاذ می گردد. این خصوص  ایشان می رسد و تصمیماتی در  به سمع و نظر 

دبیرسندیکای صاحبان صنایع دارو یی در گفت وگو با خبرنامه آفاشیمی تاکید کرد:

 صفحه7 

پدیده ی وارونگی 
)Inversion ( چیست؟

تاثیرات آلودگی هوا 
بر سالمت

 صفحات 4 و 5

 صفحه6

نگاهی برشب یلدا
از تاریخچه تا خوراكی های آن

  احراز كیفیت عملكرد 
فرایند دستگاه اتوكالو

      توزيع تخصصي     رايگان  خرداد 1395    شماره 31   8 صفحه

 ويژه نامه 
داخلي

 شركت 
داروسازي

نظام ژنریک؛ نظام تجارتی درصنعت داروسازی ایران

خدا از مردم اندان عهد نگرفت هک بیاموزند، ات آنکه از داانیان عهد گرفت هک آموزش دهند.»امیرالمومنین)ع( «  

دانش و حكمت، گمشده- ارزشمندي است رباي- مؤمن هک ره كجا و زند ره كس یافت شود باید آن را ردیافت نماید. »امام محمد باقر )ع( «  

رند.. »محّمدعلي كلي « مشخصی ندا
ده اید. هب نظر من بازنده  واقعی كسانی هستند هک هدف  وقتی رباي هدف خاصی می جنگید چیزي را از دست ندا  

ر شوي، بهتر است از آن كسی هک فقط تو را تعريف و تمجید كند ات رب عيب اهيت افزوده گردد.»امام حسن مجتبي )ع( « ر دهد ات آگاه و بیدا هماان كسی تو را - رد ربارب عيب اه و كمبوداه- هشدا  

گام خشم، هن تنبيه، هن تصميم، هن دستور.»امام علي)ع( « هب هن  

روزه داري 
فوائد و مضرات

 پزشکی
 صفحه6

حلول ماه مبارك رمضان بر بندگان مخلص خدا مبارك باد

گفتگو با آقای 
دکتر فرهاد

مصطفوی شهاب
 صفحه3

 صفحات4و5

خير مقدم و گفتگويي 
صميمانه با 

مسئول فني و 
مدير تضمين كيفيت 

شركت داروسازي 
آفاشيمي

ّصص اوست.»حضرت علي )ع(« تخ
ر داانیی و  ارزش رهكس هب مقدا

 

 مرحوم دكتر عباس شفيعي به حق رازي زمانه ی ما بود.
عالي  مدارج  طي  با  شفيعي  عباس  دكتر  ارجمند  استاد 
دانشمند بي بديلي است كه باعث افتخار جامعه علمي كشور 
خصوصاً داروسازان است، لحظه لحظه حيات استاد موجب 
رشته هاي  در  شاغل  داروسازان  و  دانشگاهيان  مباهات 
مختلف است. متاسفانه مدتی قبل استاد به دليل خونريزي 
مغزي در بيمارستان بستري شدند و علی رغم تالش فراوان 
و  نيافت  بهبود  حالشان  عزيزمان،  كشور  حاذق  پزشكان 
ايشان روز چهارشنبه 26 خرداد 1395 مصادف با نهم ماه 
برای  متعال  خداوند  از  و  گفتند  وداع  را  فانی  دار  رمضان، 

ايشان آرامش و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزومنديم.
بر حسب وظيفه و احترام بر آن شديم كه با اين مقاله و درج 
باشيم.  كرده  استاد  از  يادي  مجدداً  ايشان؛  گرانقدر  سوابق 
بي ترديد دكتر عباس شفيعي رازي زمانه ماست و قدر قيمت 
فرزندي  بتواند  كمتر  زمانه  ديگر  شايد  دانيم،  مي  را  ايشان 
چنين شايسته در دامان خود بپروراند و الگويي بي بديل در نوع 
خود تحويل جامعه دهد. قدرش گرامي و يادشان پاينده باد.
دكتر علي منتصري                                   

 مشروح مطلب در صفحه 2

دکتر عباس شفيعي، ديده از جهان فروبست

او رازی زمانه بود

   شهریورماه 1395    شماره 34   8 صفحه

 ویژه نامه 
داخلي

 شركت 
داروسازي

طرح کنترل اصالت و رهگیری و ردیابی فرآورده های سالمت محور
 )Track & Trace & Authentication Control(

رد. »الروشفوکو « آنکه خود را هب امور کوچک سرگرم می کند هچ بسا هک تواانیی کاراهی زبرگ را ندا
 

گفتگوي اختصاصي با
خانم مهندس  نيك ُخلق
 مديربرنامه ريزي و انبارها

 صفحه2

شکوه اتحادتاریخی داروسازان

 اعتبارسنجی در پروژه های ساخت شرکت های داروسازی 
کیفیت مجموعه ای از ویژگی های از قبل طراحی شده است که در فرایند تولید در محصول مورد نظر 
ایجاد می گردد. عوامل متعددی شامل  فضاها، تجهیزات، تأسیسات و نوع فرآیندها دارای تاثیرات 
مستقیم و یا غیر مستقیم در کیفیت می باشند. جهت حفظ کیفیت الزم است عوامل  مذکور دارای 
ویژگی های قابل پیش بینی بوده و همواره تحت کنترل باشند. یکی از الزامات اساسی GMP که شرکت 
های داروسازی ملزم به رعایت و اجرای آن هستند اعتبارسنجی )validation(  و صالحیت سنجی 
سازي)qualification(   می باشد که بطور خالصه مترادف با  آزمایش مستند شده  تکرار پذیری 
 Qualification تکرارپذیری یک فرایند و Validation .عملکرد در یک سیستم یا فرایند می باشد
تکرارپیری عملکرد یک دستگاه یا تجهیر را اثبات می نماید.                                        ادامه در صفحه3

   توزیع تخصصی   رایگان

مقدمه :

عید والیت مبارک

سال 1295 با تاسیس اولین داروخانه ها در کشور، یکی از اولین نهادهای صنفی تاریخ معاصر ایران زمین به دست داروسازان تاسیس شد، دانشکده داروسازی تهران در سال 1314 
فعالیت خود را آغاز کرد، صنعت داروسازی نیز درست 70 سال )یعنی در سال 1325( شکل گرفت، قانون دارویی ایران عمری 61 ساله دارد و همه این ها نشانی از ریشه های عمیق 
داروسازی این مرز و بوم است.  اّما آن چه بیش از ریشه های زمانی جامعه داروسازان ایران را ریشه دار نموده است،  انسجام و باور اجتماعي این قشر تحصیلکرده است. جماعت 
داروساز؛  همواره در چهارچوب نهادهای مدنی و صنفی خود)NGO( رفتاری متمدنانه و تالشی سازنده داشته و در خدمت به مردم، سر از پا  نشناخته. این قشر فرهیخته و زحمتکش 
درتنگناهای تاریخی؛ درمان مردم را ناقص نگذاشته است، در دوره ی پس از انقالب و دوران دفاع از کشور، به صورت خودجوش از طرح ژنریک گرفته تا ساخت داروهای مورد نیاز 
رزمندگان، وظیفه شناسی خود را ثابت کرده است. با جذب سرمایه هاي ملی نقش بي بدیلي در شکل گیری و تعالی و توسعه صنایع داروسازي ایفاء نموده  است.         ادامه در صفحه2

بي تردید دارو و سایر محصوالت حوزه سالمت در دنیای امروز، نقش ویژه ای را ایفا می کنند.لذا نمی توان 
از نقشی که  دارو و سایرمشتقات آن در سالمت انسان ها ایفا می کند ساده گذشت. لیکن امروزه 
تقلب دارویي و عدم رهگیري آن یکي از معضالت بزرگ حوزه سالمت زندگي بشري است که ریشه 
در سودجویي برخي افراد بي قید به اخالق فردي و اجتماعي مي باشد. بنا به تعریف سازمان جهاني 
بهداشت؛ داروي تقلبي دارویي است که به عمد برچسبي خالف هویت واقعي خود با ترکیباتي سمي و 
مضر و یا ترکیباني فاقد اثر درماني داشته باشد. استفاده از این داروها نه تنها باعث بروز اختالل در روند 
درمان مي گردد. متاسفانه در مواردي مرگ مصرف کننده را به همراه خواهد داشت. شاید بعد از تهدید 
سالمت مصرف کنندگان ، بارزترین اثر زیان بار داروهاي تقلبي در جامعه را عدم اعتماد جامعه به دارو 
درماني و داروسازان نام برد که این خود ضربه بزرگي به  این صنعت مي باشد.         ادامه در صفحه4

بازديد کارشناسان وزارت بهداشت 
اوگاندا از آفاشيمی

 صفحه6

      توزیع تخصصي     رایگان  اردیبهشت 1395    شماره 30   8 صفحه

 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

   مردادماه 1395    شماره 33   8 صفحه

 ویژه نامه 
داخلي

 شركت 
داروسازي

دفروكسامين
 Deferoxamine mesylate 

گفت وگوی اختصاصی با
خانم دكتر جابری دوست 

مدیریت فنآوری و اطالعات 
سازمان غذا و دارو

كار بد هب ذهنت راه يابد .»کنفسيوس« ر اف اگر قرار باشد رد جمله اي تمام اندرزاه را بگويم ، مي گويم رهگز نگذا
 

آشنایی با 
واحد فروش 

آفاشیمی 
در گفت وگو با 

آقای علمافر
 صفحه6و7

)انضباط مالي(
 وقتي اعتبار مي ريزد  

در فرهنگ دهخدا، معين و عميد »اعتبار« به معني قول و اطمينان. راستي و درستي، آبرو، منزلت، ارزش، ارج، 
وجه و شرف ناميده شده است.

ئودورلويت يكي از برجسته ترين اساتيد بازرگاني در هاروارد مي گويد»تنها دارائي كه در زندگي وجود دارد و 
آهسته و آهسته بدست مي آيد اعتبار است« وقتي نگاهي به اعتبار مي كنيم بيشتر پي مي بريم كه براي حفظ 
سرمايه و دارائي بايد تالش زياد كنيم و آنهايي كه آنرا دارا هستند بايد در حفظ آن بكوشند اما اين كار چگونه 
ميسر مي شود؟ براستي اعتبار مالي چيست؟ اعتبار پولي است كه شما از يك قرض دهنده قرض مي كنيد و 
در زمان مورد توافق بازپرداخت مي نمائيد يا كااليي را اعتباري مي خريد و در زمان معين پول آنرا پرداخت 
مي كنيد. شما بايد پولي را كه قرض كرده ايد بعالوه بهره هزينه ها Fees و مخارج charges بازپرداخت كنيد 
زيرا اگر به موقع بازپرداخت نكنيد هزينه  اضافه خواهد داشت                                                           ادامه در صفحه سه

   توزیع تخصصی   رایگان

دكترعلی منتصری:

سوختگي ها
 انواع، درمان ها

 صفحه4

 صفحه5

اول شهريور؛ روزملی پزشك
پنجم شهريور؛ روزملی داروساز

گرامی باد

 صفحه2

 ویژه نامه 
داخلي

 شركت 
داروسازي

رید، آزاده باشید.  »امام سوم شیعیان)ع( « اگر دین ندا
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 صفحه2

تلنگرِ »پنم« ؛ با خود چه كرده ایم؟!

... از شام و ناهار خبری نیست!
کیفیت می خواهیم، امتیاز نمی دهیم؛

  کاربرد مواد اولیه در 
صنایع دارویی

  ضرب المثلی در ادبیات محاوره ای فارسی داریم که ناظر بر عدم توجه به الویت ها است، 
تحت این عنوان که »آفتابه لگن؛ هفت دست، شام و ناهار، هیچی!«، 

آن چه از اعماق این مثل بر می آید این است که عدم پردازش به الویت های حیاتی و 
معطوف نمودن توجهات به ظواهر، قطعاً هزینه های سنگینی را در پی خواهد داشت.

در صنایع داروسازی کشور، هم اینک عوامل متعددي به صورت چالش های حاد و 
مزمن، موجبات افول و حّتی زمین گیر شدن تدریجی این صنعت راهبردی را فراهم 

کرده که می تواند یکی از مصادیق این مثال ساده اّما مهّم باشد.
دیون  پرداخت  عدم  کوچک،  شرکت هاي  ادغام  و  خصوصي سازي  به  توجه  عدم 
دولتي، نبود عزم ملي جهت تدوین استراتژي )همانند کشورهاي موفق در صنعت(، 
مشکل رقابت افسار گسیخته، دخالت بیش از حد دولت در قیمت گذاري و کنترل 
اقتصاد دارو، مشکل بازاریابي فعال در داخل و نبود عزم ملي جهت صادرات و... برخی 
از این چالش ها است که هریک به نوبه خود مشکالت مهمّ تری مانند افول تدریجي 

کیفیت )به دلیل شیوه قیمت گذاري و برندسازي( را ایجاد نموده اند.
البته اهّم این مشکالت در نبود انسجام و پروتکل اجرائي مشخص و کارآ در جهت 

از صنایع داخلي است. حمایت 
این اهمیت در حوزه تولید آنتی بیوتیک ها، کامال مشهود و قابل اثبات است. 

زمانی شرکت هاي داروسازي تولیدکننده آنتي بیوتیک به لحاظ برنامه ریزي متمرکز و 
حمایت سازمان صنایع ملي و تامین اجتماعي،  از انسجام الزم برخوردار بودند و با کمترین 
دخالت دولت، روزگار خوشي را سپري مي نموند. اّما متاسفانه در چندسال اخیر؛ به دالیل 
متعدد و عمدتاً شناخته شده، دوران اوج این صنعت؛ به دوره ی اُفت آن بدل شده است.
پٌرواضح است که دوران طالیی شرکت هاي آنتي بیوتیک  ساز حاصل تصمیمات درست 

مدیران توانا و ساختار قوي مدیریتي این عرصه بود، درحالی که با از میان رفتن 
شرایط تفاهمی آن دوره، اکنون فعالیت هر مدیری در این عرصه ی رو به سقوط، 

باعث ثبت نقاط ضعف فراوانی در کارنامه ی وی خواهد شد. 
چرا که قاطبه مدیران؛ جهت اثبات توانائي های مدیریتی خود، به جاي حل ریشه اي 
خصوصي سازي،  به  پردازش  مانند  مدیریتی  و  علمی  اصول  اتخاذ  )با  مشکالت، 
یا حّتی روش های  و  و علمي  رقابت منطقي  ادغام،  با  تقویت شرکت های کوچک 
صحیح عبور از بحران(، به سهولت اقالم تولیدی شرکت خود را به حراج گذاشته و 
با تخفیف هاي بي رویه )آن هم در برابر انظار ناظران حاکمیت که کمتر تمایل و ابزاری 
برای کنترل این تسهیالت بي بند و بار در فروش دارند(، در واقع تیشه به ریشه 

ُحسن اعتبار خود در صنعت کوچک دارو؛ زده و می زنند.
عده ای دیگری از مالکان و مدیران هم؛  به ناچار به فکر تغییر سبد کاال افتاده و به 
این طریق به ریسمان هاي نامطمئنی چنگ مي زنند. زیرا در بازار آشفته و اشباع 
که  است  الزم  معجزه گر  و  هنرمند  استراتژیستی  واقعاٌ  کشور،  داروسازي  شده 

باشد.  اقتصادي  که  کند  تعریف  را  پروژه اي  بتواند 
دادن  به هدر  تعطیلی،  شرکت ها:  براي  باقی مانده  راه های  دیگر  اوصاف؛  این  با 
نیز؛  راه ها  این  که  است  امکانات  و  نیروها  تعدیل  حداقل  یا  و  کالن  سرمایه های 
هیچکدام برای کشور و صنعت ختم به خیر نخواهد شد، چرا که»رمزی کالرک« 
دادستان اسبق آمریکا، در کتاب خاطرات خود، صراحتاً و به درستی آورده که »تعداد 
افرادی که در جنگ آمریکا با عراق بر اثر کمبود آنتی بیویتک جان خود را از دست 

دادند، به مراتب بیشتر از افرادی بودند که در جنگ کشته شدند.
   ادامه در صفحه  2

مراحل پروژه ساخت خط 
جدیدو مدرن استریل ویال های 

تزریقی در شرکت آفاشیمی

ایّام  اربعین و 28 ماه صفر، تسلیت باد                                   

 صفحات 4 و 5

قبل از پرداختن به ماجرای »پنم« ها به بيان چهار واقعيت كتمان ناپذير مي پردازيم:
الف: مدیر ارشد و جایگاه آن در قانون تجارت

بديهي ترين وظيفه مدير ارشد يك بنگاه تجاري آنهم داروئي امانت داري است زيرا در 
مجمع عمومي صاحبان سهام با انتخاب اعضاء هيئت مديره شركت به امانت در اختيار آنها 
گذاشته مي شود و اعضاء هيئت مديره با انتخاب مديرعامل اين وديعه را به امانت بدست با 
كفايت مديرعامل مي سپارند. بنابراين مديرعامل و دست اندركاران اجرائي شركت ها؛ تمام 
نبوغ، دانش و نفوذ و تجربه خود را با هوشياري تمام بكار مي بندند كه حافظ امانت باشند. 
سوال اينجاست »واقعا؛ امروز شركت هاي داروئي امانت دارند؟ اگر امانتدارند هزينه مسابقه 

جايزه بي پروا در بازار داروئي از كجا تامين مي گردد؟!«
ب: قسم داروسازي

در ايران غالب مديران ارشد شركتهاي داروئي، داروساز هستند كه به غير از امانت دار بودن 
قسم خورده اند به عنوان داروساز در خدمت درمان بيماران باشند. 

 ادامه درصفحه8

      توزيع تخصصي     رايگان  تیرماه 1395    شماره 32   8 صفحه

 ويژه نامه 
داخلي

 شركت 
داروسازي

آشنایی با CPHI جزء الینفک صنایع داروسازی  

  صفحه7 
مراسم اختتامیه دوره ششم جایزه ملی، کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران

روزملی صنعت بر همه صنعتگراِن صنایع دارویی گرامی باد

گفتگو باآقای
 نيك هوش 

 درصفحات4و5

انسان آن چیزی خواهد شد هک خود باور دارد.»ساندرُول«
 

 مقدمه:
مطلبي كه در پي مي خوانيد نوشته آقاي دكتر 
ناصر محمدي است.  ایشان با تاسيس شركت 
مشاورین ایده ناب ویژن تالش كرده كه اصول 
استراتژیك در توسعه صنعت داروسازي را با 
استفاده از ظرفيتها و فرصتهاي موجود در سطح 

ملي و بين المللي مطرح سازد.
دادن  هدر  از  پرهيز  ایشان  ناب  نگرش   

كارخانه  تاسيس  جهت  ملي  سرمایه هاي 
داروسازي با كمترین ارزیابي اقتصادي و ایجاد 

ظرفيت مازاد مي باشد. 
دیگر زمان تك بعدي استفاده از مزیت رقابتي 
انجام  A تا Z توليد و فروش در صنعت داروسازي 
كشور با سرمایه گذاریهاي كالن سرآمده است. 
صنعت  از  بخشي  مي تواند  كارآفرین  یك 
ایجاد  در  را  تالش  نهایت  و  انتخاب  را 
نگاه  با  قراردادي  توليد  براي   GMP شرایط 
بين المللي مهيا سازد و اجازه دهد كه شركتها 
قراردادي  توليد  مزیت  از  بازرگاني  هدف  با 
فروش  و  بازاریابي  حيطه  در  و  استفاده 

یابند.  دست  متعالي  ارزشهاي  به 
پارادایمها تغيير یافته و سونامي توليد قراردادي 

در راه است.                                                                                         
 مشروح در صفحه 2

فردی با 35 سال تجربه
 در صنعت دارو 

حضور 
آفاشيمی در

هشتمين نشست فصلی انجمن علمی
 صفحه3داروسازان ایران     صفحه 7

    درصنعت داروسازی
سونامي تولید قراردادي 

 ویژه نامه 
داخلي

 شركت 
داروسازي

جناب آقای دکتر وحید محالتی
انتصاب شايسته جنابعالی را به سمت  »مدير عامل شرکت توزيع 

دارويي پوراپخش« صمیمانه تبريک می گوئیم.

ره شكست الاقل اين افيده را دارد هك انسان يكي از راه اهيي را هك هب شكست خوردن منتهي مي شود را مي شناسد.  »الورنس «
 

گفتگوياختصاصيباخانمپاسباني
مديربازاريابيشرکتآفاشیمی

نقش آفرينان                        

 بزرگترین   پیا  م 
محرم؛ ُحریّت است

نگهداري،تعمیراتواصولمربوط
بهآنازديدگاهعلمي-تخصصي
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 صفحه5

 صفحه4

 صفحه3

همايشهایپزشکیپايیزامسال
 صفحه8

درس بزرگ دانشگاهیان به داروسازان
 مشروح در صفحه2

 موضوع ایفای نقش دانشگاهیان در این انتخابات از اهمیتی راهبردی برخوردار است.

مروری بر انتخابات انجمن داروسازان در تهران:

 اعتبارسنجی در 
پروژه های ساخت

شرکت های داروسازی
»بخش دوم«

منتخبان محترم شعب
 انجمن داروسازان ايران در سراسر کشور

 )هیات مديره محترم منتخب انجمن داروسازان تهران 
آقايان: دکترجالل، دکترخويی،دکتر شانه ساز، 

دکترمحبوبی،دکترسبحانیان، دکترمژدهی آذر،دکتر ُدّری، 
دکتراسماعیلی،  دکترجنیدی، دکتر شريف نیا و دکتر صبور(، 

اخذ اعتماد و آراء جامعه داروسازی کشور 
را به تمامی شما عزيزان تبريک عرض 
نموده و برايتان آرزوی توفیق داريم.  

 با استراتژی های نوين
)بارسلون-4 تا 6 اُکتبر2016(

      CPHI

  نمایشگاه CPHI بارسلون بیش از اینكه نمایشگاه تولید كنندگان ماده اولیه، مواد 
كمكي، بسته بندي و ماشین آالت باشد و تبادل دانش فني و ارتباط سنتي تولید كننده 
و مصرف كننده را پدید آورد بیشتر با گرایش ماركتینك نمایشگر خالقیت دیزاینرها 
و غرفه   آراها بود. غالب شركتها تدریجا تالش مي كنند در این گونه نمایشگاه ها ضمن 
خود  شركت  عظمت  و  برند  نشان دهنده  حاضر  مشتریان  با  فعال  حضوري  ارتباط 
باشند تا این باور را خلق كنند كه هركدام در كشور خود و جهان داروسازي جایگاه 

نمایش گذاشته  به  و طرحها  رنگها  قالب  ارزشهاي كیفي در  و  اعتبار  دارند.  واالیي 
مي شود. امروزه بااستفاده از برند نام كشورها كه ارزش افزوده ایجاد مي كند و تالش 
مي شود كه نام شركت در اذهان حك و بدون هیچ تزلزلي گویاي برتري كیفي براي 
مشتریان مصرف كننده باشد بعد از برند شركت؛ به اشكال مختلف برند داروها را 
مشاهده مي كنیم و این عرصه جهاني داروسازي است. خالقیت ها و نمایش نوآوریها 
دارد. الزم  تنگاتنگ  ارتباط  بسیار  و  است  نامشهود  كامالً  رقبا  براي   CPHI در 

 ادامه مطلب در صفحه 2

گفت و گویی صمیمانه با دکتر علی منتصری فرش قرمز
)همراه با مرور برخی از وقایع 4 دهه اخیر دارو(

 ویژه نامه 
داخلي

 شركت 
داروسازي

ذهن انسان هب ره چیزی ااقتعد داشته باشد و آن را باور کند، هب آن خواهد رسید.  »انپلئون هیل«  

                            دی 1395  /  شماره 38                                                                                                                                                                                           8 صفحه /  توزیع: تخصصی و رایگان

چگونگیمدیریتدارودردوراندفاعوانتشاراولینآمارنامهداروییکشور

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

 ویژه نامه 
داخلي

 شركت 
داروسازي

یلتون«
هم
«

رب روی زمین چیزی زبرگتر از انسان نیست  و رد انسان چیزی زبرگتر از فکر او.    

 رد دهه فجر گرامی  بادا   یاِد فجر آفرینان و 
جان نثاران میهن و آتش نشاانن شهید

                   بهمن 1395  /  شماره 39                                                                                                                                                                                                           8 صفحه /  توزیع: تخصصی و رایگان

جناب آقای دکتر مجید زجاجی
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیرعامل 

پخش فردوس را تبریک عرض نموده و 
برای آن همکار ارجمند 

توفیقات روزافزون مسئلت داریم.

            دکتر امین مطلبی در گفت وگوی اختصاصی با »آفاشیمی«:
                                                                                                                 کیفیت همه داروها خوب است؛ اّما

                    کیفیت داریم تاکیفیت

اعطاي تندیس و نشان امین الضرب

در سالروز 133 سالگي اتاق بازرگاني ايران، نخستين مراسم 
اعطای تنديس و نشان محمدحسين امين الضرب )بنيانگذار 
اتاق بازرگانی ايران(، روز سوم بهمن ماه سال جاری با حضور 
آقاي اسحاق جهانگيری معاون اول رئيس جمهور و برخی از 

فعاالن تجاری و اقتصادی کشور در تاالر وحدت برگزار شد. در 
اين مراسم، لوح و نشان امين الضرب به آقاي عباس سعيدي نژاد 
و آقاي عالء ميرمحمدصادقي به عنوان پيشكسوتان و فعاالن 
در صنعت دارو و صنايع ديگر اعطا گرديد.      مشروح در صفحه2

           تجلیلی بزرگ، از کارآفرینان بزرگ، با :                                                                                                                   

کارآفرینان معّزز،جناب آقایان:
 حاج عباس سعیدی نژاد و حاج عالءالدین 

میرمحمد صادقی؛ ضمن عرض تبریک دریافت 
نشان تجلیل از اتاق بازرگانی ایران، تداوم عمر با 

عزت شما بزرگان را آرزومندیم.
مدیران و کارکنان شرکت آفاشیمی

مقدمه : ممارست در کارها و پيگيری امور با حافظه 
به  با نگرش جامع  اخذ تصميمات  و  مثال زدنی 
وضعيت فعلی و آينده صنعت داروسازی از شاخصه 
های اصلی جناب آقای دکتر مطلبی می باشد که 
البته با توجه به خوشرويی و حوصله ايشان بر آن 
شديم گپ و گفتگويی صميمانه با فرد با سابقه اداره 
بازرسی و فنی) فنی و نظارت (داشته باشيم. دکتر 
امين مطلبی، دکتری داروسازی و فارغ التحصيل 
تهران  دانشگاه  داروسازی  دانشكده   75 سال 
می باشد. ايشان 18 سال سابقه کار در سازمان غذا 
و دارو داشته و رئيس اداره بازرسی و فنی می باشند.

با توجه به مشغله زيادی که داريد 
زندگی  برای  شما  بندی  الويت 
فعاليت  و  خانوادگی  و  خصوصی 

حرفه ای چگونه است؟
با توجه به پیشرفت های تکنولوژی ارتباطی 
سالهای اخیر، در خیلی از مشاغل تقریباً 
کار و سایر امور زندگی توأم شده است و در 
همه جا افراد در دسترس می باشند، البته 
گاهی نوع شغل و تعهد سازمانی نیز ایجاب 
می کند که فرد دائم در دسترس باشند. 
من نیز از این قاعده مستثنی نیستم و در 

بسیاری از مواقع خارج از ساعات کاری و 
وظایف  به  رسیدگی  مشغول  نیز  اداری 
شغلی ام هستم.  ولی در عین حال اهمیت 
بودن در کنار خانواده، تربیت فرزندان را 
می کنم  سعی  و  نکرده ام  فراموش  هرگز 
روزهای آخر هفته و تعطیالت را در کنار 
آنها باشم. گرچه بعضی وقتها مجبورم در 
کار وقت بیشتری بگذارم اما تاکنون که 
خانواده با من بسیار همراه بوده و تقریباً به 
مشغله های کار من عادت کرده اند یا شاید 
باالجبار رضایت داده اند.      ادامه در صفحه 3
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زندگي، كواتهتر از آن است هک حتي دمي از آن را با غم و غصه بگذرانيد؛ پس هميشه شاد باشيد.    »اريک ِتيلر«   

 تاثير سمينار 
خارج از 

محيط كار و تاثيرات 
آن در روحيات افراد

برای شروع اين نوشته در مورد اثرات آموزش خارج از سازمان از جمله 
معروف جرج برنارد شاو ياری می گيرم كه سرلوحه پيشرفت در تمام امور 
تغيير است و تا تصميم به تغيير گرفته نشود پيشرفتی نخواهيم داشت اين 
تغيير چه در مسائل كاری و چه در مسائل شخصی با وزن های مختلف با 

توجه به شرايط و جايگاه و ميزان تغييرات، متفاوت است. 
اگر اين تغييرات را در امور آموزش نيز وارد كنيم مطمئناً شاهد پيشرفت 
خواهيم بود.  متاسفانه بخاطر سنتی بودن سيستم های آموزشی و تكراری 
بودن روش های آموزش معموال سمينارها و دوره ها و كنفرانس ها نتايج 
قابل قبولی نداشته و از بيشتر شركت كنندگان كه نظرسنجی صورت 

می گيرد معموالً به نتايج ضعيف و اثربخشی متوسط می رسيم. 

 چه بايد كرد؟
بايستی  نگريست،  آموزش  بحث های  به  جديدی  ديدگاه  با  بايستی 
تغييرات و طرز تفكرها را عوض كرد، بايد خالقيت و نوآوری را سرلوحه 
امور آموزشی قرار دهيم و از انجام كارها و كالس ها و سمينارهای تكراری 
كسل كننده و مالل آور كه شركت كننده ها فقط برای پذيرايی و دريافت 
هدايای تبليغاتی حضور می يابند جلوگيری كرد و به قولی »سميناهار«ها 

گردد.  تبديل  سمينار  به  را 

 ابزار اجرای يك سمينار 
چهار اركان اصلی هر سمينار تقريبا به شرح ذيل است: 

1. مكان و فضای آموزشی 
2. مدرس و روش های تدريس 

3. وسايل ارتباط جمعی 
4. سيستم های تهويه مطبوع 

باعث پيشرفت در سطوح  اين چهار ركن می تواند  از  تغيير هر كدام 
آموزشی گردد و بازدهی سمينارها را متعاقباً باالتر ببرد. 

در اين نوشته برآنيم تا فقط يكی از مهمترين آيتم های مهم كه مكان 
فضای آموزش است صحبت كنيم. 

در صورتی كه شما همواره دوره های آموزشی را در محيط كار شركت 
برای  آموزشی  فضای  مدتی  از  بعد  كنيد  برگزار  خود  كار  محل  يا  و 
فراگيران تكراری شده و پرسنل و كاركنان معموال ترجيح می دهند 
با توجه به نزديكی به محل كار و سمينار، كارهای اداری را انجام دهند 
و معموال ديرتر به كالس رفته و زودتر كالس را ترك می كنند و همواره 
در كالس در حال انجام امور اداری و سازمانی می باشند البته از لحاظ در 
دسترس بودن پرسنل و مديران حائز اهميت است اما از لحاظ بازدهی 

نيست.   مناسب  بسيار  معموال  كالسی 
و  كيفيت  ارتقاء  يا  و  عمومی  آموزش  سمينارهای  برگزاری  جهت 
سمينارها  اين گونه  می گردد  پيشنهاد  سازمانی  فرهنگ  افزايش  يا 
محيط  در  تغييری  هم  تا  گردد  برگزار  سازمان  از  خارج  فضايی  در 
افراد شركت كننده تمام توجه و حضورشان در  آموزشی باشد و هم 

باشد.  سمينار  و  كالس 
با توجه به مطالعات صورت گرفته به نظر می رسد اگر اين گونه سمينارها 
در شهری خارج از شهر محل سكونت و در محيطی متفاوت از فضاهای 
آموزشی باشد عالوه بر ارتقاء سطح آموزش ، باعث بوجود آمدن انگيزش، 
همدلی و مشاركت و پيوند و دوستی بيشتر بين كاركنان خواهد بود و 
حس عضوی از يك خانواده بودن و انجام كارهای تيمی و گروهی در 
محيطی خارج از محيط كار باعث بوجود آمدن هماهنگی بيشتر بين 

كاركنان خواهد شد. 
داروسازی  صنايع  در  مديريت  فنون  و  اصول  سمينار  می آورم  ياد  به 
آزادی  پارسيان  هتل  در  ماه 93  ارديبهشت  در  كه  آفاشيمی  شركت 
خزر برگزار شد، تمامی شركت كنندگان اول از همه با هم بودن و در 
كنار هم بودن را تجربه كردند ، افراد مختلف كه از واحدهای مختلف 
حضور يافته بودند با يكديگر با هر نوع فرهنگ سازمانی دوست شده 
بودند و در انجام كارهای تيمی مشاركت می كردند و در قالب تيم های 
تجربه  را  كار  محيط  از  تيمی خارج  كار  تا  می شدند  فكر  هم  ورزشی 
كنند، نظم و انضباط جهت شركت در كالس ها و پذيرايی ها و انجام امور 
دسته جمعی بخاطر برنامه ريزی های صورت گرفته انضباط تيمی بدون 

اينكه آموزشی داده شود آموخته می شد. 
انرژی مثبت كه پرسنل بعد از دوره گرفته بودند تا چندين وقت قابل 
مشاهده و لمس بود و ياد خاطره و مباحث سمينار تا چندين وقت كامال 

مشهود و شنيده می شد. 
لذا به نظر ايجاد تغيير در شيوه های آموزشی و تغيير مكان آموزشی 
می تواند در شكوفايی استعدادها و انسجام در انجام كار تيمی بسيار 
حائز اهميت بوده و بازدهی سمينارها و مباحث آموزش مطمئناً بهتر 

خواهد بود.

 مهندس رضا مراديان 

»بدون تغیری پیرشفت غری ممکن است، کساین که منی توانند 
طرز تفکرشان را عوض کنند از پیرشفت عاجزند« 

 جرج برنارد شاو
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 Feb.2017ویژهنامهداخلیشرکتداروسازیآفاشیمی

 سال1395 در واحد به واحد  شرکت  داروسازی آفاشيمی

    »ديويد لئوانرت «
ري [ است؛ این راز، سپاسگزاري است؛ این راز، شمردن روزي اهيتان است. شاد بودن، رمز و رازي دارد و این راز، قدرشناسي ] سپاسدا

  

اهم اقدامات بخش مسئول فنی و تضمين كيفيت در سال 95عبارتند از:
)بخش های  تزريقی  پودرهای  جديد  پروژه   Validation و   Qualification  

هواساز، اتاق های تميز، دستگاه های توليدی( و بروز رسانی مستندات مربوطه  
 Revalidation خطوط تزريقی ويال های سفالوسپورين و پنم )اتاق های تميز، 

مربوطه  مستندات  به روزرسانی  و  توليدی(  دستگاه های 
به منظور  شبكه  در  دادن  قرار  و  سازمان  شده  تصويب  مدارك  كليه  اسكن   

سازمان  افراد  كليه  مطالعه  و  بيشتر  دسترسی  اطالع، 
 تهيه ليست مرجع آرت ورك ها و نقشه های موجود در سازمان و جمع آوری كليه 

فايل های مربوطه
 اجرای مميزی مراقبتی نوبت اول جهت ايزو 10013 )سيستم مديريت كيفيت 

نورد  توف  شركت  توسط  مستندات( 
 تمديد اعتبار مدارك درخواستی واحدها و ممهور نمودن كليه نسخ آنها و درج 

در ليست مرجع مدارك
جهت  شغلی  مختلف  رشته های  آموزشی  اولويت های  و  نيازها  تعيين   
برنامه ريزی های الزم در نيازسنجي آموزشي و تدوين تقويم آموزشي سال 1395 
شامل: 10 دوره آموزشي خارج سازمان، 20 دوره آموزش حين كار، 8 دوره مديريتي، 

دوره عمومي  دوره تخصصي، 5   33
 تشكيل جلساتِ بررسي مقاالت و ديگر مطالب و انتشار و چاِپ نشريه ) 11 شماره (  

 اخذ مجدد گواهي نامه IMS )شامل سه استاندارد(
 اجرای مميزی مراقبتی نوبت دوم ايزو 10015 

 اجرايي شدن سيستم نظام پيشنهادات و اجرايي شدن سيستم مديريت ريسك 
 اجراي برنامه خود بازرسي در بخش هاي مختلف سازمان

 IRC ثبت مواد اوليه مورد استفاده شركت در سامانه 
)TTAC( ثبت محصوالت فعلی و جديد در سامانه اداره دارو 

 دريافت پروانه الكترونيكی برای 20 درصد محصوالت شركت شروع فرايند
TTAC آزادسازی محصوالت دارای برچسب اصالت در سامانه 

 همكاری در انجام فرايند ثبت پروفورما در سامانه ثبتارش
 همكاری در انجام فرايند ترخيص در سامانه گمرك

واحد منابع انساني در شركت آفاشيمي مسئوليت كليه فعاليت ها و خط مشی هاي 
مربوط به كاركنان را برعهده دارد و در اين راستا با استفاده از اصول سازماني كه عبارتند 
از برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل، وظايف زير را در بخش هاي كارگزيني، 

بهداشت و ايمني و خدمات و انتظامات عهده دار است.
 كارگزيني: شناسايي، انتخاب، بكارگيري، توسعه نيروي انساني، جبران خدمت، 
نگه داشت، ارزيابي عملكرد، تجزبه و تحليل شغل، طبقه بندي مشاغل و تعامل با 
ذي نعفان داخل و خارج سازمان، انجام امور رفاهی و بيمه كاركنان و سيستم های 

است. واحد  اين  وظايف  جزء  دستمزد  و  حقوق 
اندازه گيري ها،  كاركنان،  آزمايشات  اي،  دوره  معاينات  انجام  ايمني:  و  بهداشت   
ارزيابي عوامل زيان آور محيط كار، امور زيست محيطي، سيستم های اعالن و اطفائ 

ايزو 18000و14000 را عهده دار است. از سيستم هاي مديريتی  حريق، مراقبت 
 خدمات و انتظامات: نگهداري فضاي سبز، نظافت عمومي شركت، حفظ و حراست از 
شركت و كليه امور رفاهي شركت و كاركنان و ساماندهي ضايعات حاصل از پروسه توليد 

و نظارت بر عملكرد پيمانكاران رستوران و سرويس اياب و ذهاب. 
»ما تالش مي كنيم تا كيفيت زندگي كاركنان بهبود يافته و حس امنيت شغلي 

تقويت شود«. آنها  در 

واحدمنابعانسانی

توليدات  بين  ارتباطی  واسط  حلقه  بعنوان  آفاشيمي،  داروسازی  بازاريابی  تيم 
كارخانه و جامعه مصرف كننده دارو در سال 95 با تعداد محدودی تشكيل گرديد. 

مأموريت اصلی اين واحد معرفی و ترويج برند كمپاني می باشد.
ساختن الگوي بي بديل وخلق باور جديد مشكل است با اين وجود ما  با  بيش از 1500 
مالقات  ماهيانه چهره به چهره با پزشكان و داروسازان در سطح بيمارستانها ، مراكز 
درمانی و داروخانه ها بتدريج در جهت اعتمادسازی و ايجاد باور جديد در پزشكان 
به توليدات داخلی با كيفيت گام بر ميداريم و در اين راستا در تالشيم تا با فراهم 
ساختن داروهای موثر و با كيفيت باال،ضمن تسكين آالم بيماران گامی موثر در جهت 

قطع وابستگی به واردات داروهای مشابه خارجی برداريم.

واحدبازاریابي

در سال 95 واحد تحقيق و توسعه در راستای گام برداشتن در مسير پيشرفت و 
توسعه شركت داروسازی آفاشيمی، پروژه توليد ويال های تزريقی جديد را در اهم 
و طراحي  پايداری  آزمون های  انجام  و  فرموالسيون  است.  داده  قرار  كارهای خود 
را در دستور كار خود قرار  اقالم بسته بندي جهت محصوالت جديد  و  بروشورها 
داده و تا امروز سهم عمده اين كارها محقق شده است كه از جمله می توان برخی 

برد: نام  را  زير  موارد 
فرموالسيون، انجام مطالعات اوليه و ست آپ كردن روش های آناليز مربوطه و 
پايداری برای محصوالت خط جديد تزريقی شركت آفاشيمی از جمله پنتوپرازول، 
دفروكسامين، آسيكلووير، هيدروكورتيزون و غيره. ساخت اولين بچ صنعتی  و 
تهيه CTD؛ برای محصوالت خط جديد تزريقی آفاشيمی از جمله پنتوپرازول،  
ساخت اولين بچ صنعتی  و تهيه CTD؛ برای محصوالت جديد خوراكی از جمله 
سوسپانسيون كو-آموكسی كالو 643 و سوسپانسيون آموكسی سيلين 200 و 
400.  تهيه بروشور و ساير اقالم بسته بندی برای تمام محصوالت جديد خوراكی و 
تزريقی در آفاشيمی تهيه CTD  و تمام مدارك الزم جهت اخذ پروانه برای تمام 

محصوالت خوراكی با برند آفاشيمی.
با  آينده  سال  در  كه  آفاشيمی  تزريقی  و  خوراكی  محصوالت  تمام  سازی  برند 

بازار عرضه خواهند گشت.  به  بندی جديد  بسته  و  برند 
اميد چنان است در سال جديد با تالش و اهتمام در راستاي توسعه و كيفي سازي 

برداريم. گام  محصوالت  بيشتر  چه  هر 

واحدتحقیقوتوسعه

واحدتضمینکیفیت
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 سال1395 در واحد به واحد  شرکت  داروسازی آفاشيمی

چيه ديدگاهي مهمتر از ديدگاهي هک خوداتن رد مورد خوداتن داريد، رد تندرستي و شادي شما كارساز نيست.  »  دنيس ويتلي «   

بود  آرامش  پر  سالی  ظاهر  در  كيفيت  كنترل  آزمايشگاه های  برای   95 سال  آغاز 
برای  دارو  و  غذا  سازمان  كنترل  آزمايشگاه  بازرسی  و  ايزو17025  مميزی  كه  چرا 
انجام شده بود و تنها دغدغه ی ما در ظاهر فقط سيستم روتين  تمديد آكروديته 
كه  باطل  خيال  زهی  اما  بود.  توليدی  محصوالت  و  اوليه  مواد  كنترل  برای  شركت 
كيفی سازی  پروژه ی  اول  شد  پركار  پروژه ی  دو  درگير  آزمايشگاه  نگذشته  بهار 
خط جديد توليد ويا ل های تزريقی و دوم پروژه ی ايجاد مدارك الزم برای صادرات 

اكثر پرسنل آزمايشگاه را درگير خود كردند. محصول، كه هر دو 
كيفی سازی خط جديد توليد ويال )به طور خالصه(

 انجام Run 3 كامل كيفی سازی دستگاه شستشوی ويال
 انجام Run 3  كامل تست اندوتوكسين  تونل تزريقی

 انجام Run 15 كامل كيفی سازی اتوكالو
 انجام RUN 3  كامل دستگاه پركنی و كپ زنی

In-operation  و At-rest ها در حالت Clean Room كامل كالس بندی  Run 6 انجام 
 انجام Run 3 كامل Monitoring ميكروبی در Clean Room ها

 انجام Run 5 كامل Media fill در حالت عادی و تحت نيتروژن  و.....
مدارك تهيه شده جهت صادرات محصول )به طور خالصه(

 معتبرسازی مجدد تست استريليتی
LAL معتبرسازی مجدد تست 

 معتبرسازی مجدد آزمون Assay محصول
 معتبرسازی مجدد آزمون Impurity محصول

 تعويض فرمت آزمون های پايداری متناسب با درخواست كشور وارد كننده و....
تمام اين ها در كنار چالش های خطوط تزريقی و خوراكی سالی پر كار و صد البته پر 
بار را برای آزمايشگاه كنترل رقم زد. سالی كه در آن پرسنل آزمايشگاه تجربيات و 
كار  انسان ها وقتی احساس خوشحالی می كنند كه  يافت.  افزايش  آموخته هايشان 
جديد و مفيدی انجام دهند و ما از اين بابت خرسنديم. ضمن قدر دانی از پرسنل 
امور  انجام  در  را  ما  كه  آفاشيمی  داروسازی  شركت  واحدهای  ساير  و  آزمايشگاه 
همراهی نمودند، پايان سال خوشی را برای همه آرزو خواهم داشت. به اميد شروع 

سالی جديد با چالش هايی جديد برای آموختن، تجربه كردن و مفيد بودن.

واحدآزمایشگاه

يك برگ ديگر از دفتر زرين عمر ورق خورد سال 95 با تمام خوبی ها و زيبايی و 
كه  سالی  برای  را  خودمان  عملياتی  تراز  وقتی  اميدوارم  گذشت  كاستی هايش 
گذشت بررسی می كنيم از نتيجه عملكرد خودمان راضی باشيم به نظر من رضايت 
از عملكرد به ما انرژی مضاعف می دهد و افسوس گذران عمر را نخواهيم خورد.
سال 95 به واسطه تامين منابع مالی برای آفاشيمی سال بسيار سختی بود متاسفانه عدم 
تعهد بسياری از شركت های پخش نسبت به قرارهای گذاشته شده و عدم پرداخت به 
موقع تعهدات باعث شد اين شركت مجبور باشد كه از سيستم بانكی كشور تسهيالت 
اخذ نمايد كه دريافت تسهيالت با سودهای كالن بانكی اصال به نفع توليد نبود و 
نتيجه زحمات اقتصادی بنگاه را بلعيده و شرايط را سخت می نمايد ولی با وجود تمامی 
مشكالت نسبت به سال گذشته بهتر توانستيم تعهدات خود را در واحد مالی و بازرگانی 
شركت عمل نماييم و اين به واسطه دقت و برنامه ريزی و تعهد همكارانم در واحد مالی و 
بازرگانی شركت مهيا گرديد و تمامی همكارانم بسيار دلسوز و مهربان در خدمت اهداف 

شركت تالش نمودند و نتايج اين هماهنگی ها به صورت خالصه می توان گفت :
1-تامين منابع مورد نياز سازمان جهت توليد و فروش محصول طبق بودجه مصوب
2-تامين به موقع منابع مورد نياز جهت راه اندازی پروژه بخش ويال های عمومی

3-خريد مواد اوليه و بسته بندی ملزومات توليدی بر اساس نيازهای سازمان هماهنگ 
و متناسب با پيش بينی های از قبل تعيين شده و استفاده از تمامی قوانين و مقرراتی 
كه بتوان از حداكثر معافيت ها جهت خريد مواد اوليه و ماشين آالت استفاده نمود.
واحد ICT: تيم جديد واحد ICT  از ابتدای تيرماه امسال افتخار همكاری با شركت 
داروسازی آفا شيمی  را دارد.در اين مدت سعی داشتيم با رويكرد تفكر سيستمی  و 
حمايت مدبرانه مديريت و معاونت سازمان؛ زيرساخت مناسب جهت خدمات بهينه 
IT  ارايه دهيم. از عمده فعاليت های اين واحد می توان به موارد ذيل اشاره نمود: 
راه اندازی شبكه و دامين آفا شيمی با زيرساخت نوين، استقرار و اجرايی نمودن 
تمامی خطوط به دستگاه باركد اصالت، بروزرسانی  و ارتقاء كليه  pc های سازمان، 

مستندسازی اطالعات تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری سازمان 

 ICTمعاونتپشتیبانی-مالیوواحد

گذشت سال دگر، يك خزان، بهار دگر               ورق زديم دفتر اين عمر، بار دگر
سال 95، سالی پر رونق تر از سال گذشته؛ اما پر فراز و فرود برای آفاشيمی. سالی 
كه وصول فروش انجام شده با ناخوش عهدی برخی از مشتريان، دشوار بود و البته 
سپاسگزار از آنانيم كه در اين بازار متالطم و پر رقيب، رفيق روزهای سخت ما 
بودند و با پرداخت های بهنگام، ما را ياری رساندند. خداوند بزرگ را شكرگزاريم كه 
توفيقمان داد تا به كمك دوستان، گامهای مثبتی در مسير احيای صادرات شركت 
در سال 95 برداريم. اميد كه با ياری پروردگار توانا، محصوالت جديد نانبتاالكتام 
آفاشيمی، راهگشای فروش شركت در سال آينده باشد                   مصطفی علمافر

واحدفروش 

) C 1.توليد اولين بچ در خط جديد تزريقي)خط
2.تهيه و تصويب دستورالعمل هاي خط جديد تزريقي

3.راه اندازي و استفاده از دستگاه هاي جت پرينت جديد)ليبل اصالت توليد(
4.راه اندازي و استفاده از سيستم نصب ليبل اصالت در كليه خطوط توليدي

5.تهيه پروتوكل هاي معتبرسازي فرآيند خطوط تزريقي
6.شناسايي و تجزيه و تحليل ريسك هاي فرآيندهاي توليدي خوراكي و تزريقي

7.بازنگري و به روزآوري كليه دستورالعمل هاي  خطوط توليد
8.افزايش سطح آگاهي پرسنل به وسيله برگزاري آموزش هاي دوره ايي بطور مستمر 
فرارسيدن سال جديد را به همه همكاران و مديريت محترم شركت داروسازي 
آفاشيمي تبريك مي گوييم و روزهاي سرشار از موفقيت، سالمتي را براي تك تك 

از خداوند آرزومنديم. همكاران 

واحدتولید
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خشنودي راستين، زماني فراهم مي شود هک زندگي را هب گوهن اي سر راست تجرهب كنيد، هن از راه داوري رد مورد كاراهيي هک انجام مي دهيد    »ارليي كين« كساني هک خود را هميشه خوب و خوش احساس مي كنند، رفتارشان با ديگران بهتر است  و هب عنوان يک فرد انسان، از تواانيي اهي خود رتشيب بهره مي گيرند.  »آنتوني رابينز «     

با رسيدن بهار، طبيعت ردای سبز بر تن می كند.
چكاوك ها، هزار دستان و قمريان، نغمه ها و سرودهای 
به  را  ها  انسان  و  دهند  سرمی  تازه  و  بخش  فرح 
مهرورزی، گره گشايی و هم گرايی فرا می خوانند. بهار، 
پيام آور عشق و رويش است و موسم سرور و آشتی 
و به همين خاطر است كه خواستنی است و با آمدنش 

دل ها سرشار از سرور و جان ها معرفت می يابد.
چون است حال بُستان ای باد نوبهاری 

كز بلبالن برآمد فرياد بی قراری
ای گنج نوش دارو، بر خستگان نگه كن 

مرهم به دست و ما را مجروح می گذاری؟
هر ساعت از لطافت، رويت عرق برآرد 

چون بر شكوفه و گل، باران نوبهاری
به مناسبت پايان سال، جشن بسيار زبيا و با شكوهي 

در شركت داروسازي آفاشيمي با حضور مديريت 
محترم عامل ،معاونت محترم پشتيباني و مديران و 

كاركنان محترم شركت آفاشيمي در رستوران شركت  
برگزار گرديد كه مشروح آن به شرح ذيل مي باشد:

اين مراسم با شكوه و ديدني در فضاي بسيار صميمانه 
قاري  توسط  مجيد  اهلل  كالم  آيات  از  چند  تالوتي  ،با 
جمهوري  زيباي  سرود  و  جهاني  آقاي  جناب  محترم 
ادامه  در  و  گرديد  آغاز  رسماً  مراسم  ايران  اسالمي 
و  زيبا  بسيار  بيانات  به   جان  گوش  ،همه  ها  برنامه 
دكتر   آقاي  جناب  عامل  محترم  مديريت  نشين  دل 
استفاده  ايشان  شيواي  بيانات  از  و  دادند  منتصري 
عامل،  محترم  مديريت  سخنراني  از  بعد  و  نمودند  
گروه موسيقي سنتي به هنرنمايي پرداخته و شور و 
وصفي ناپذير در اين مراسم روي داد  و سپس مسئول 

محترم ورزش جناب آقاي روشن ضمير ،راجع ورزش 
آفاشيمي در سالي كه گذشت و برنامه هايي كه امسال 
برگزار شد و برنامه هايي كه سال بعد برگزار خواهد 
شد صحبت نمودند و مراسم با اهداي جوايز تيم هاي 
جام  فوتسال  مسابقات  دوره  چهارمين  سوم  تا  اول 
برگزيده  نفرات  همچنين  و  داشت  ادامه  آفاشيمي 
بازيكن اخالق و آقاي گل مسابقات جوايز خودشان را  
از مديريت محترم عامل دريافت نمودند و مجدد گروه 
موسيقي به ايفاي هنرنمايي پرداختند و نفرات نمونه و 
برگزيده واحدهاي توليد ،خدمات و فني و مهندسي 
بودند  انتخاب شده  از طرف مديران مربوطه خود  كه 
لوح تقديري از مديريت محترم عامل دريافت نمودند 
و مورد تشويق كليه كاركنان قرار گرفتند و در خاتمه 
جشن ،مراسم پذيرايي از مدعوين بود.  رضا طب نوری 

مراسم جشن پایان سال 95 در آفاشيمي 

در راستای گام برداشتن در مسير پيشرفت و توسعه شركت داروسازی آفاشيمی 
توسط واحد برنامه ريزی )مهندسی صنايع( و انبارها  اهم امور انجام شده در سال 

95 به شرح ذيل است:
 زمان سنجی مجدد از خطوط توليد خوراكی و تزريقی به روش نمونه برداری از كار 

در راستای افزايش راندمان خطوط توليد
پياده سازی مكانيزم های افزايش بهره وری نيروی كار در خطوط توليد محصوالت خوراكی 

تزريقی و 
 به روزرسانی كتابچه استراتژی بازاريابی شركت داروسازی آفاشيمی با استفاده 

از نرم افزار هوش مصنوعی
 Scale و آزمايشگاه برای تهيه بچ های R&D همكاری و هماهنگی با واحد 

up كليه محصوالت خوراكی و تزريقی با پروانه شركت داروسازی آفاشيمی
 تهيه جدول و نمودار جريان فرآيند عمليات نوع مواد )جريان مواد( و جدول 
جريان فرآيند عمليات نوع انسان برای پروژه خط توليد تزريقی جديد، در 

راستاي عملكرد مفيدتر در انبارها با برنامه ريزي مرتب برقراري
 برگزاري دوره هاي آموزشي GSP براي پرسنل انبار به منظور بهبود مهارت و 

عملكرد پرسنل
 برگزاري دوره هاي  تخصصي ايمني ليفتراك،  تعميرات و چسب كاري كف 

انبار بسته بندي و چسب پاليمر
ساخت  نياز،  مورد  هاي  قسمت  كشي  برق  و  انبارها  روشنايي  كامل  بررسي   

قفسه هاي متحرك جهت نگهداري كپسولهاي ليفتراك
 رنگ آميزي و لكه گيري قسمت هاي مورد نياز انبارها

   انبارگرداني داخلي پايان هر فصل به منظور كنترل هرچه دقيق تر موجودي انبارها و... 

واحدبرنامهریزی

ادامهنظراتوعملکردواحدهایشرکت»آفاشمی«ازصفحات4و5

اهم اقدامات واحد فنی - مهندسی به شرح ذيل بوده است:
b و a پس باكس های خط تزريقی uv 1- نصب المپ

2-كابل كشی و سينی كشی كابل برق ماشين االت و تابلو برق های اصلی خط تزريقی 
به همراه مرتب سازی كابل ها در سينی ها و داكت ها جديد 

3-جانمايی و راه اندازی ماشين آالت جديد تزريقی 
4- ساخت اتاق سايز پارت جديد در بخش پنی سيلين ها 

5- ايجاد فايل سيستمی جهت ثبت درخواست كارها كه قابليت فيلتر كردن بر 
اساس ماشين آالت, تعميركاران و ... را دارد. 

6- جمع اوری اطالعات ماشين آالت و تهيه نمودارهای هفتگی نوع خرابی و 
تعداد تكرار آنها در دستگاهها و نمودار توقفات پرسنل

7- جانمايی و نصب و راه اندازی اتوكالو خط جديد تزريقی 
8- راه اندازی محافظ پانچ های پرس قرص هر دو خط و تهيه پشتيبان از كليه 

سيستم عامل های دستگاه های ويندوزی 
9- نصب و راه اندازی ماشين آالت خط جديد تزريقی

10 - انجام تست های اتاق های تميز خط جديد تزريقی
 A&B11 - انجام تست های نشتی و دود خط های

12- نصبvav پروژه جديد تزريقی 
13- ديوار كشي بين خط خوراكي و تزريقي جديد

14-كابل كشی برق دستگاه ها و تابلو برق های خط تزريقی به همراه سينی كشی و 
مرتب سازی كابل ها

15- نصب و راه اندازی سيستم اژير هشدار دهنده هواسازهای بخش خوراكی
16- نصب المپ uv در پس باكس های خط a و b جهت جلوگيری از بروز آلودگی 

به هنگام ورود و خروج لوازم
17- رنگ اميزی سقف وكف انبار ريتين + خط كشی كف انبار ريتين با نوار زرد رنگ
18- رنگ اميزی هواساز وراهرو آهنی تكنيكال پروژه جديدو همراه با خط كشی 

زرد رنگ آن
19- رنگ اميزی ديوار وكانالهای بخش تزريقی جديد همراه با )قاب بندی آبی رنگ

واحدفنیومهندسی 
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كساني هک خود را هميشه خوب و خوش احساس مي كنند، رفتارشان با ديگران بهتر است  و هب عنوان يک فرد انسان، از تواانيي اهي خود رتشيب بهره مي گيرند.  »آنتوني رابينز «   

 اسفند ماه كه می رسد گويی بهانه های جديد برای اميدوارشدن به زندگی 
، فكر كردن به تصميم های جديد،  فراموش كردن ناكامی ها، دردها، رنج ها، 

جوانه زدن و... پيدا می شود.
چنان مادری می شويم كه پس از تحمل رنج ها و سختی های پروراندن يك انسان 
تازه در درون خود، حال بی صبرانه منتظر تولد آن مولود جديد است تا دوباره درخت 
آرزوهايش را در خاك باورهايش بكارد و به ثمر نشستنش را به تماشا بنشيند.

 درك يك اسفند جديد مباركتان باشد.
امسال نيز به رسم ديرين سعی كردم مطالبی را برای دوستان در نشريه اسفند 

بنويسم كه بيشتر حال و هوای عيد نوروز و تعطيالت را داشته باشد.

 "سفر" ، سين هشتم سفره هفت سين
تعطيالت فرصتی برای فاصله گرفتن از كار ، ديدن دنيا و لذت بردن از وقت 
قوای  تجديد  باعث  تعطيالت  راستی  به  آيا  ولی  است  خانواده  با  گذراندن 

می شود؟ انسان  روحی 
شادی  بر  را  تعطيالت  تأثير  ميزان  كه  شدند  آن  بر  هلند  از  متخصصينی 

اندازه بگيرند و از طرفی ميزان دوام آن شادی را محاسبه كنند. عمومی 
از  و  شد  مقايسه  هم  با  بالغ  هلندی  فرد   1530 شادی  سطح  مطالعه  اين  در 

رفتند. سفر  به  مطالعه  ی  هفته  طول32  در  نفر   974 افراد  اين  ميان 
تعطيالت  برای  ريزی  برنامه  ی  ساده  اقدام   ، تنها  كه  ديده شد  مقاله  اين  در 
بيشترين تأثير را در باال بردن سطح شادی افراد داشت اين انتظار در برنامه ريزی 

برای تعطيالت برای مدت 8 هفته سطح شادی افراد را باال نگه داشت.
اوليه  پايه  سطح  به  تعطيالت  اتمام  از  پس  شادی  ميزان  افراد  بيشتر  برای 
برگشت. به نظر می رسد اينكه مسافر چه حجمی از استرس يا تمدد اعصاب 

را در طول سفرتجربه كرده است بر ميزان شادی پس از سفر تأثير دارد.
در اين مطالعه پرسشنامه ای به افراد در مورد اينكه سفر را چگونه گذرانديد 
فارغ  و  روتين  را  سفر  افراديكه  شد  بندی  دسته  جوابها  سپس  و  شد  داده 
با  شاديشان  ميزان  بودند  كرده  توصيف  واقعی  اعصاب  تمدد  يا  هيجان  از 

نداشت. فرقی  بودند  نرفته  سفر  به  افراديكه 
افراديكه سفر پر استرسی را گذرانده بودند پس از بازگشت از سفر هيجان زده و 
مضطرب بودند ولی افراديكه يك سفر پر از آرامش و تمدد اعصاب را تجربه كرده 

بودند سطح شاديشان تا حداقل يك هفته پس از سفر باال باقی ماند.
پايان  استرس   ، از سفر  پس  ميزان شادی  در  گذار  تأثير  فاكتورهای  ديگر  از 
يافتن تعطيالت بود بخصوص برای دانشجويانی كه در حال تحصيل بودند و يا 

افراديكه در حال گذراندن يك پروژه كاری شلوغ بودند.
در اين مطالعه ارتباطی بين مدت و تعداد روزهای سفر با ميزان شادی پس از 

سفر يافت نشد.

 با دقت به نتايجی كه از اين مقاله بدست آمد می توان توصيه كرد كه:
1- برای سفر رفتن بايد برنامه دقيق و منظمی داشته باشيد تا كمترين ميزان 

استرس را تجربه كنيد.
2- قبل از سفر رفتن كارها را تا حد امكان سرو سامان بدهيد تا هنگام برگشت 

از سفر و به اتمام رسيدن تعطيالت دچار استرس نشويد.
3-  با توجه به آنكه به نظر می رسد تعطيالت طوالنی تر باعث تمدد اعصاب و شادی 
بيشتر نمی شود به جای يك مسافرت طوالنی در طول سال به چند مسافرت كوتاه 
برويد در اينصورت ميزان شادی و روحيه ی خود را هنگام برنامه ريزی و انتظار برای 
رفتن به مسافرت با ال می بريد و در طول سال شادتر و با انگيزه تر باقی می مانيد.

 4- ده راه ساده برای تجديد روحيه:
انجام شده  مطالعات  طبق  خريد،  پول شادی  با  می توان  كردن:  پول خرج   )1
افراديكه پولشان را خرج كسب تجربيات جديد می كنند )مثل سينما رفتن، 
شام خوردن در رستوران های مجلل و..( شادتر از افرادی هستند كه پولشان 

را خرج خريد لباس، وسايل و... می كنند. 
از  استفاده  يتيم  كودكان  به  كمك  مثل  داوطلبانه  اقدامات  در  شركت   )2
تعمير  برای  كمك  مثل  ديگران  مشكالت  كردن  برطرف  برای  مهارتهايتان 

ماشين كسی، كمك به تعمير و نگهداری مراكز نگهداری كودكان و...
3( نگاه كردن به عكسهای قديمی ، عكس دوران كودكی فرزندانتان ، عكس های 

... و  عروسی تان 
كردن  )باز  سازيد  نور  پر  می توانيد  كه  جايی  تا  را  زندگی تان  و  كار  مكان   )4

و...( خورشيدی  المپ های  از  استفاده  پرده ها، 
5( هر شب سه اتفاق خوبی را كه در طول روز تجربه كرده ايد بنويسيد )حداقل 

سه اتفاق بهتر از ساير اتفاقات(
6( خود را در لحظه شناور سازيد: بدون فكر كردن به گذشته ،برنامه ريزی برای 
آينده ، قضاوت كردن خودتان، فكر كردن به زمانی كه از دست می دهيد برای 
دقايق يا ساعاتی به موسيقی مورد عالقه تان گوش دهيد، خودتان را در رمان 

و... كنيد  غرق  عالقه تان  مورد 
7( ورزش كردن : ورزش باعث آزاد شدن آندورفين هايی می شود كه باعث 
احساسی خوشايند می شوند و اين عالوه بر شادی بخشی به شما اين حس را می 
دهد كه كاپيتان كشتی خود هستيد، به شما احساس توانمند بودن و اراده داشتن را 
می دهد. بخصوص اگر ورزش در فضای خارج از خانه و محيط های بسته انجام شود. 

هرچه بيشتر ورزش كنيد ذهن شفاف تری خواهيد داشت.
8( عبادت كنيد.

مطالعات نشان داده اند افراديكه بيشتر به اماكن مذهبی سر می زنند يا در طول روز 
بيشتر عبادت می كنند،  راضی تر هستند و اين اصالً ربطی به مذهبی تر بودن ندارد. 
عنوان  به  امروزه  كه  می كند  ارضاء  را  درونی  نياز  يك  مذهب  واقع  در 

می شود. شناخته   spiritual side
9( رابطه عاشقانه باعث آزاد شدن دوپامين در مغز می شود و باعث باال رفتن 

mood يا بهبود خلق می شود.
10( دوش بگيريد و زير دوش آواز بخوانيد.

روان درمانگرانی كه با موزيك افراد را درمان می كنند معتقدند كه آواز خواندن و آزاد 
كردن صدايی كه با آن اپرا  می خوانند باعث بهبود خلق و خوی شما می شود.

نوروزی زيبا و تعطيالت به خاطر ماندنی داشته باشيد                       
  دكتر نداكاوياني 

نقش مسافرت 
در سالمت روان
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            محل کار
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منيييتس «
هب ياد داشته باشيد هک ره روز و ره َدم از زندگي اتن مي توانيد ربگزينيد هک رپ از آرامش، شادي و عشق باشيد. این يک گزينش است و گزينش با شما است.»ياني 

 

 نزديك شدن به ايام عيد همواره با جنب و جوش و تحرك همراه است.
با دور شدن فصل شبهای طوالنی كم كم حس آغاز دوباره چه در طبيعت و چه در 
انسانها رشد می كند. همه تالش می كنند تا به سمت تغيير حركت كنند . يكی 
از تغييرات دلچسب اين ايام، خانه تكانی ها و تميز و نو شدن منازل در جهت 
استقبال بهار است. اما به نظر شما چند نفر به فكر مرتب كردن كارها و انجام 

كارهاي عقب افتاده در محل كارشان مي افتند.
را كاهش می دهند  راندمان كاری شما  نيمه تمام خالقيت، تمركز و  كارهای 

می شوند. عذاب  به  تبديل  وقت ها  خيلی  و 
كارهای نيمه تمام را  بين برنامه جاری كار خود جاي دهيد و برای هركدام وقتی 
كامل اختصاص دهيد ، مثال نيم ساعت كامل ، يا يك يا دو ساعت كامل، يعنی 
توقع نداشته باشيد كه هروقت ، وقت آزاد داشتيد اين كارهای نيمه تمام را 
تمام كنيد بعد از اتمام اين كارهای نيمه تمام متوجه خواهيد كه چقدر وقت 
اضافه داريد و به راحتی می توانيد به برنامه های جديد و خالقيت فكر كنيد.

به خوبی آماده شويد، موفق خواهيد شد. 
اول از همه ذهن خود را برای داشتن يك محيط كار تميز و مرتب آماده كنيد. 
اگر تا به حال به فكر تغيير وسايل محيط كارتان نبوديد همين االن بهترين 
زمان است. هر چيزی كه فكر می كنيد نياز به تغيير دارد يا اگر فكر می كنيد 
چيزی كم است، همه را در نظر بگيريد. صندلی تان راحت است؟ ميز كارتان 
چطور، اندازه اش خوب است؟  يك ميز كوتاه تر برای ليوان قهوه فكر خوبی 
است. نور اتاق چطور است؟ بهتر است از نور آباژور كمك بگيريد. به همه چيز 
فكر كنيد و سعی كنيد در ذهن خود از محيط كاری فعلی خود يك محيط 

كار ايده آل بسازيد.
در صورتی كه تا بحال به فكر تميز كردن دفتر كار خود نبوده ايد، 

بهتر است از اين مرحله آغاز كنيد.
1. ابتدا تمام وسايل بالاستفاده يا به عبارتی “آشغال” را بدون معطلی به سطل 

آشغال بياندازيد.
2. وسايلی كم استفاده كه در طول زمان به ميز كار شما منتقل شده اند را 

در يك كمد گذاشته يا به خانه ببريد.
3. ميز كار خود را از هر چيز قابل استفاده و غير قابل استفاده- خالی كنيد 

و همه ی وسايل را در يك گوشه قرار دهيد.

4. به جای كف دست از برچسب های رنگی استفاده كنيد! نوشتن اطالعاتی 
در كف دست حتما برای همه پيش آمده است. به عنوان جايگزين ميتوانيد از 
كاغد های رنگی برچسبی استفاده كنيد. حتی می توانيد هر رنگ را به موضوع 

دهيد. اختصاص  خاصی 
5. پروژه های نيمه انجام شده را بر روی ميز خود قرار ندهيد. يكی از كشوهای ميز 
خود را به پروژه های نصفه نيمه اختصاص دهيد و بدانيد كه اين كشو فقط و فقط 

شماست. تمام  نيمه  كارهای  به  مربوط 
حاال می توانيد روی صندلی مديريتی خود لم بدهيد و با آرامش خيال يك فنجان 
قهوه بخوريد و شروع به نوشتن كنيد. شك نكنيد كه حاال فكر خالق تری برای 
كارتان داريد.                                                                                                    مهندس رويا نصرتي


