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در بهـــار :1397

خرمی ب ّهــــاران رسیدیم و در ضیافت بهاری
 ...ازیلدای زمستانی به سرسبزی و ّ
برخوان باران و شکوفههای درختان؛ تولدی دیگر از زمین همیشه در حال تغییر
را شاهد گشتیم و به وساطت جشن نوروز ایرانی ،برگرمای دوبارهی مهر و محبت
انسانی و خورشید تابان ایرانزمین؛ مسرورگشتیم ،تا به روز پدر در  13رجب قمری
و  11فروردین خورشیدی رسیدم و سپس؛ روز طبیعت آمد تا شاید؛  13فروردین
نه روز نحسی (ویرانی طبیعت) که روز باز آبادانی آن باشد...
عید مبعثدر روز 25ماه اولبهاریادآورعیدخواندنمعرفتبانامخالقبودوپساز
آن؛اردبیبهشتآمد،ماهبهشتیشدنطبیعتکهیازدهمینروزهرسالآنروزکارگر
وتجلیلازعظمتهمتشبودهوهست.چهخجستهشدروزهایاردیبهشتامسالکه
توامشدبازادروزهایوالدتمنورامامانما؛همانراهنمایانانسانیتو دوازدهمین
روز آن؛ که امسال هم روز معلم بود و هم روز میالد منجی (عج)روز نیمه شعبان...
اردیبهشت امسال در خود  2مناسبت صنفی مهم دیگر نیز داشت 5 ،اردیبهشت روز
جهانی مامایی و هجدهم آن؛ روز جهانی هالل احمر وصلیب سرخ بود...
کمی مانده به ماه خرداد ،ماه رمضان ؛ ماه ضیافت الهی و بهار قرآن و دلها؛ آغاز
شد ،تا اینکه سرانجام ماه خرداد به سومین روزش رسید و حماسهای ،آزادی
خرمشهردر اذهان تکرار شد و چه زیبا بود آن روزی که نام خونینشهر دوباره
خرمشهر گشت و از وجود دشمن آزاد شد و با روزهای روزهداری و شبهای قدر
و تقدیر ،در انتهای خرداد به عید فطر و پاکی فطرت رسیدیم ...

امام اول (ع) :به کالم انسانها توجه نما و نه گویندهی آن.
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سخنسردبیر

از دست دادن کیفیت؛ به چه قیمت؟!

سال  1397با امیدی فراوان هب بهبود چرخش چرخاهی صنعت داروسازی آغاز شد،
قی
اما دریی نپادیی هک دالر (این ارز کشور اجنبی) ،همانند سرطان شروع هب افزایش مت کرد
و آه از نهاد صناعی بلند شد.

ب
چرا هک فقط ربخی از خریداهی خارجی همانند مواد اولیه با حمایت دولت و ارز دولتی اق ل خریدا ریاست.
تج
حال سوال ایناست هک آیا «فقط مادهی اولیه و ربخی هیزات ربای تولید دارو شرط الزم و کافیاست؟!»
پس کیفیت دارو را چگوهن باید آانلیز کرد؟
تج
مواد و هیزات آزمااگشیهی را چگوهن باید تهیه کرد؟!
تج
تضم
ین کیفیت دارو را بدون  Qualificationهیزات و فضااهی تولید چگوهن باید انجام داد؟
اگر دست گاهی دچارلکشم شد ،چگوهن باید قطعات آن را تهیه کرد؟

قطعات یدکی دست گاهاه را ربای  PMبا هچ ارزی باید خرید؟!

آیا ربای موارد فوق و بسیاری از موارد مشاهب آن نیز؛ ارز دولتی اختصاص داده میشود؟ یا اینکه صناعی باید رد صرافی اه هب

دنبال خرید ارز آزاد باشند؟!
قیم قی
ارز آزاد با هچ تی؟! مت روزاهن؟! ساعتی؟! دقیقهای؟!
مع
قی
آیا سیاستگذا ران مت دارو از زمان تبر بودن شیپ افکتوراهی خرید موارد فوق از اتمین کنندگان اریانی خبر دارند؟!
روی اکثر شیپ افکتوراهی فعلی این جمله هب وضوح خودنمایی میکند«:مدت اعتبار  24ساعت از زمانصدور»!
م تصم
رد طی  24ساعت هک نهایتا  12ساعت آن کاریاست؛ شرکت باید ربای خریداهی یلیونی یمگیری کند
قی
و اال ؛ مت شیپ افکتور بعدی را خدا میداند.

w w w. a f a c h e m i . c o m
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این صراف قطرهای از ردیای انبسامانیاهی فعلی و مسبوق هب سابقهی صناعی داروسازی اریان است.
قیم
قی
کیفیت مت دارد ،هب هچ تی داریم کیفیت را از دست میدهیم؟

شیم

دکتر فریبا مهدوی زاده -سردبیر فصلناهم آاف ی

عالمه طباطبایی؛ راه رسیدن به نور؛ گذر از تاریکی است.

اخبارداخلی

بهــــار 1397

شركت داروسازي آفاشيمي ،ميزبان شركت پخش فردوس -بزرگترين
شركت توزيع كننده محصوالت دارويي بخش خصوصی در ایران -بود.
تیم بازرگانی و تیم فروش شعب سه گانه تهران شرکت پخش فردوس،
 25اردیبهشت ماه  ،97ميهمان شركت آفاشيمي بود.
در اين دعوت ،خانم دکتر خاصه (معاونت بازرگانی) و آقايان :دكتر
زرینراد (معاونت بازاریابی و فروش) و مهندس امینیان (مدیر بازاریابی)
و همچنين مدیران شعب و عوامل فروش تهران پخش فردوس حضور
داشتند.
ميهمانان پس از آشنایی عمیقتر با شرکت و تماشاي فيلم كوتاه

مستند آفاشيمي ،همراه با مدیران شركت ،به بازديد از خطوط خوراکی،
ويالهاي تزريقي آنتی بیوتیک و ويال هاي تزريقي نانبتاالکتام و نيز
بخش تأسيسات و تجهيزات جانبي كارخانه پرداختند.
سپس در جمعي صميمانه ،با حضور مدیران آفاشيمي ،نقطه نظرات
عوامل فروش پخش فردوس ،مطرح و تبادل نظر شد و با حضور مدیر
فروش و مدير بازاريابي آفاشيمي و تمامي ميهمانان ،استراتژي فروش
و بازاريابي شرکت و چشم انداز رابطه فيمابين تببین ،و آینده روشنی
در بازار محصوالت آفاشیمی در گرو انگيزه و تالش هدفمند عوامل
مصطفي علمافر
فروش پخش فردوس ترسيم گرديد.

بیل گیتس :همه انسانهای موفق؛ حتم ًا شکستهایی را تجربه کردهاند.
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مدیریت

فرهنـگ کـار؛

قسمت اول :تعاریف فرهنگ؛ اخالق و ارزش
اخــالق و فرهنگ کار
امروزه فرهنگ کار بخش مهمی از دل مشغولیهای تمامی مدیران متعهد
به توسعه و تعالی بنگاههای اقتصادی است.
زیرا آن گونه که بعدا ً تشریح میشود ،فرهنگ کار نقش زیرساختی بسیار
مهمی در عمده مولفههای توسعه سازمانی دارد .با این وجود شاید بد
نباشد که بدانیم اساس و ریشه فرهنگ کار ،اخالق است.
اخــالق چیست؟
اخالق عالوه بر ان که تجربه بشریت برای زندگی بهتر است ،عمدتا برآمده
از ادیان ابراهیمی است.
بنا بر تعریف علیاکبر دهخدا (در لغتنامه عظیم وی)« ،اخالق» شعبهای
از دانش حکمت است که موجب شناخت نیکی از بدی میشود.
همین تعریف کتابی (علمی) را میتوان در کتاب کاملترین دین از ادیان
ابراهیمی (یعنی «اسالم») نیز یافت.
آنجا که اخالق به عنوان بخشی از «فطرت» ،یاد میشود که در نهاد و
ذات تمامی انسانها نهادینه شده است.
با این وصف انسانها خواسته و ناخواسته به صورت فطرتی درپـــی تمایز
و تفاوت فطرتی بین بدی و خوبی بوده و هستند.
در سورهی شمس ،آیه  8قرآن آمده است:
«ما به آدمی{شناخت}پلشتیها و زشتیها؛ از درستیها را ،الهام نمودیم».
با مجموع تعاریف فوق« ،اخــالق» را میتوان عامل تمیزدادن بین بدی و
خوبی دانست ،لذا اخالق میتواند هم فردی و هم اجتماعی باشد ،زیرا در
یک جمع انسانی تعارف بدی و خوبی میتواند تا حد بسیار زیادی (در بین
انسانهای آن جمع) یکسان باشد ،ضمن آن که برخی بدیها و خوبیها
در بین تمامی انسانها موضوعیت و ماهیتی یکسان داراست.
لذا طبیعی است که امروزه فراتــــر از اعتقادات فردی ،بتوان اخالق را
زمینه و بستر «فرهنگ کار» دانسته و آن را وارد حیطه مدیریت بنگاهی
و اقتصاد ُخردنمود ،زیرا جمع ذینفعان یک بنگاه ،درگیر ماهیتی انسانی
به نام اخالق هستند.

w w w. a f a c h e m i . c o m
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تعریف فرهنگ و فرهنگ کار
بر خالف اخالق؛ فرهنگ تعاریف متعددی دارد ،به عنوان نمونه در علوم
اجتماعی نوین؛ فرهنگ عبارت است از راهکارهای شایع و موجه در یک
جامعه (اعم از یک کشور ،شهر و یا یک شرکت) ،برای رفع هرگونه نیاز
واقعی یا غیر واقعی و از این رو؛ اساساً فرهنگ بخش نرمافزاری شکلدهی
به تمدنها را شامل میشود)1(.
ا ّما رایجترین تعریف جامعشناسان از فرهنگ (که عمدتاً در کتب
دانشگاهی ارائه میشود )،به صورت ذیل است:
«فرهنگ» به مجموعه پیچیدهای از دانش ،باورها ،هنرها ،قوانین،
اخالقیات ،عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه؛ از جامعه
خویش فرا میگیرد و در همان جامعه؛ این آموزهها را به کار میبندد ،اتالق

میشود)2( .
ولی یکی از مشاوران فرهنگی کشورمان نیز تعریف خود را از فرهنگ ،به
شرح زیر ارائه داده است:
فرهنگ به مجموعه آثار بُروز یافته (اعم از کالمی ،رفتاری ،کاری و هنری
و )...متشابه؛ ظهوریافته از سوی اکثریت جمعی از انسانها در یک جامعه
مشخص (کشور ،شهر ،سازمان ،صنف و )...اتالق میشود .این آثار میتواند
ناشی از باورها ،اعتقادات ،نیــازها و یا الزامات باشد که به هر دلیل نزد
افراد آن جمع مشخص (کشور ،یا شرکت)؛ مقبول بوده و دارای یک یا
(اعم از انسانی مانند قوانین و مقررات و یا الهیاتی و
چند منشاء معین ّ
فراانسانی مانند ادیان و مکاتب) ،است)3( .
با هریک از تعاریف فوق که موضوع فرهنگ ،مد نظر قرار گیرد ،فرهنگ
دارای منشاء (فطرت و اخالق) در فردیت و عامل بروز اقدامات و آثار
از سوی انسانها (در اجتماع) بوده و هست ،ضمن آن که «فرهنگ»
یک ماهیت نرمافزاری و انسانی است که همواره به ماهیتهای عینی و
موثر(اثرگذار) تبدیل میگردد.
بنابراین وقتی منظور از فرهنگ ،فرهنگ حاکم بر تمامی مدیران و
کارکنان یک سازمان است ،فرهنگ در همهی شئونات کسب و کار آن
سازمان اثرگذار است ،لذا فرهنگ سازمانی به هیچوجه موضوعی نیست
که بتوان از آن به سادگی در مدیریت سازمان عبور نمود ،زیرا فرهنگ
هر سازمان همان چیزی است که در نهایت سازمانی به آن در جامعه
ذینفعان خود معروف خواهد شد.
مهمترین ضرورتهای توجه به فرهنگ کار:
از انچه که گفته شد ،میتوان نتیجه گرفت که« :شرکتی که به اخالق
و فرهنگ مطلوبی مشهور گردد و بتواند این فرهنگ خوب خود را
به بهترین نحو ممکن (خصوصاً با استفاده از ابزارهای ارتباطی) ،به باور
ذینفعان و مخاطبان خود تبدیل نماید ،نسبت به سایر رقباء خود ،همواره
محبوبتر و موفقتر خواهد بود».
بنابراین بدیهی است ،اگر فرهنگ یک سازمان در نزد ذینفعان آن؛
فرهنگی مقبول (منطبق با فطرت آدمی ،اخالق و ارزشهای اجتماعی
جامعه هدف آن سازمان) باشد ،آن سازمان نزد آنان محبوب شده و
برعکس چنانچه سازمانی به بیفرهنگی ویا داشتن فرهنگی نامنطبق با
ارزشهای فطرتی و اجتماعی معروف گردد ،آن شرکت یا سازمان کار بسیار
سختی در اصالح این باور (بسیار زیانآور و آسیبرسان به کسب و کار)
خواهد داشت.
از همین رو است که امروزه سازمانها با فرهنگسازمانیشان؛ شناخته
شده و نام تجاری هر سازمانی؛ به فرهنگ آن گره خورده است و حتّی
بسیاری از کمپانی بزرگ مانند «جانسون اند جانسون» یا «تویوتا» تمامیت
ماهیت و داشتههای امروزی خود را؛ مدیون فرهنگ سازمانی (خصوص ٌا
فرهنگ مشتریمداری)شــان (از ابتدای فعالیت) میدانند.

دهخدا :آبادانی و ترقی کشوردر گروه فرهنگ و دانش همهی مردم است.

مدیریت
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یک مثال از نقش ارتباطات در ابقاء فرهنگ کار
.به عنوان نمونه؛ کیفیت به عنوان بخشی از فرهنگ کار شرکت
«آفاشیمی» بوده و هست.
ا ّما همان گونه که سردبیر محترم فصلنامه (خانم دکتر مهدویزاده) در
یادداشت خود در ابتدای این شماره؛ به درستی اشاره فرمودهاند ،شرایط
سختی هم اینک بر اوضاع و احوال صنایع دارویی و معیشت تمامی مردم
(خصوصا کارگران شریف) سایه افکنده است و کیفیت نیز هم به همکاری
تمامی کارکنان یک سازمان و هم به تقبل هزینههای وارد برآن؛ ارتباطی
مستقیم دارد .بدیهی است که در چنین شرایطی حفظ روحیه کارکنان
برای داشتن همان دقت کاری در کیفیت و قبول هزینههای کیفیت،
نیازمند حفظ باور ایشان به اهمیت فرهنگی-اقتصادی کیفیت است و این
دقیقا همان کاری است که در حال حاضر مدیریت شرکت «آفاشیمی» با
تمام تالش برآن اهتمام دارد.
بنابراین نقش فرهنگسازی ،حفظ فرهنگ و معرفی فرهنگ کار سازمانی

ارزش سازمانی و فرهنگ کار
امروزه اکثریت قریب به اتفاق سازمانها ،دارای بیانیهی ارزشهای
سازمانی هستند ،ا ّما تعداد بسیار معدودی از مدیران این سازمانها ،به
نقش این ارزشها در فرهنگ کار و به تبع آن موفقیت پایدار خود واقفند.
اما تعریف واقعی و کاربردی ارزش و نقش آن در فرهنگ کاری یک
سازمان چیست؟!
به جهت معنوی و اخالقی ،ارزشها در واقع همان شان انسانی انسان
محسوب شده و بدون ارزشهای انسانی ،انسانها جایگاه انسانی خود را از
دست داده و حتی از اُستوران نیز پستتر محسوب میدهند.
ا ّما در بُعد مدیریتی،ارزشهای یک سازمان؛ اساس اخالق سازمانی،آن
سازمان است.
امروزه در دانش مدیریتی و اقتصادی؛ جهت اداره بهینه سازمانها ،داشتن
ارزشهای سازمانی ( مانند موضوع اخالق)؛ بسیار حائز اهمیت گشته تا
آنجا که داشتن ارزشهای سازمانی و تفهیم آن به همهی ذی نفعان یکی
از سه رکن (از میان ارکان جهتساز) در هر بنگاهی عنوان شده و در
تمامی مدلهای ارزیابی مدیریتی (مانند مدل اتحادیه اروپا ،مدل ژاپن و
حتی مدل ایرانی و ،)...این موضوع مورد تصریح و تاکید واقع شده است.
با وجود این همه تاکیدات و اهمیت موضوع اخالق و تعیین و حفظ
ارزشها و استقرار فرهنگی که به کار و رفتاری بهینه؛ از سوی سازمان
منتهی گردد ،متاسفانه در اغلب موارد و در بیشتر سازمانهای اقتصادی
ما؛ به این  3مقوله مهم (ارزش سازمانی ،اخالق و فرهنگ سازمانی) حتی
در ابعاد اقتصادی آن ،بیمهری و کم توجهی شده است.
البته باید دانست که مقصود از ارزش ،آن دسته از ارزشهای سازمانی
است که منطبق با ارزشهای فطری است.
نقش مهم دیگر ارزشها؛ تعیین الویتها در زمان قرار گرفتن
مدیران بر سر دو راهیهای تصمیمگیریهای سخت است.
در این خصوص در شماره آتی بیشتر خواهیم گفت.

تالیف :مهندس رویا نصرتی

ماهتما گاندی :تعریف صحیح شکست؛ اخذ تجربه مفید از آن است.
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 -1برگرفته از کتاب آفرینندگی ،تفکر جانبی و باور دینی ،نوشته حمید رجایی -2 .ارائه شده توسط ادوارد تایلوربه در سال  1915میالدی
 -3ارائه شده توسط غالمرضا شریعتی در سال  1381شمسی -سلسله مقاالت هنر اول (روزنامه اقتصادپویا)
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نقش ارتباطات در معرفی و تقویت فرهنگ کار
امروزه فرهنگ از دوسو به موضوعی به نام ارتباطات (یا همان روابط
عمومی) سازمانی گره خورده است.
اول :معرفی و دوم :تقویت فرهنگ کار ،چرا کهدر عصر ارتباطات و عرضه
فراوان که منجر به رقابتهای شدید (خصوصاً در حوزه داروهای ژنریک)
شده است ،بدون داشتن فرهنگی مناسب و قابل قبول برای ذینفعان (به
خصوص مشتریان)؛ آن هم با استفاده از روابط عمومی و ارتباطاتی علمی
و کارآ (جهت استفادهی بهینه از تمامی ابزارهای اطالعرسانی و ارتباطی
در درون و بیرون سازمان) ،جهت معرفی فرهنگ کار و تبدیل آن به
باور ذینفعان (خصوصا قاطبه جامعهی هدف) قطعاً نمیتوان به موفقیت
مبتنی بر فرهنگ خوب کار به صورت پایدار (حتی در شرایط عالی کسب
و کار) ،امید داشت.
از طرف دیگر فرهنگ نیاز به یادآوری مستمر درون سازمانی؛ جهت
پابرجایی آن(آن هم در مسیر تغییرات مداوم شرایط کاری) دارد.

بسیار حائز اهمیت است.
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بازدید مسئوالن انجمن تاالسمی تهران از خطوط تولید

ویال دفروکسامین «آفاشیمی» در روز جهانی تاالسمی

 8ماه می مصادف با  18اردیبهشت هر سال بنام روز جهانی تاالسمی
نامگذاری شده است.
هدف از نامگذاری این روز به نام این بیماری  ،توجه بیشتر مسئولین و مردم
به مسئله تاالسمی است .فراهم آمدن امکانات درمانی مطابق با استاندارد های
جهانی و دستیابی به خون سالم و کافی برای همه بیماران تاالسمی و عدم تولد
بیمار تاالسمی درکشور ،اهداف عمده ای است که همه افراد و سازمان های
درگیر در این بیماری به آنها می اندیشند و برای دستیابی به آن تالش می کنند.
تاالسمی واژه ای است که برای نخستین بار در سال  ۱۹۲۵میالدی یک
پزشک متخصص کودکان روی بیماران مبتال به کم خونی شدید با عالئم
بزرگی طحال و تغییر شکل استخوان صورت و جمجمه گذاشت.

تاالسمی چگونه درمان میشود؟

در درمان تاالسمی دو رویه درمان قطعی و درمان نگهدارنده پیگیری میشود.

w w w. a f a c h e m i . c o m
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درمان قطعی و در دسترس پیوند مغزاستخوان است .این درمان برای
همه بیماران قابل انجام نیست .روش فوق زمانی موثر خواهد بود که یک اهدا
کننده سازگار و مشابه وجود داشته باشد و فرد دریافت کننده پیوند (بیمار) از
زمان کودکی تحت درمان مناسب و منظم قرار گرفته باشد.
در ایران چند مرکز پیوند مغزاستخوان وجود دارد که تجارب موفقی در این
زمینه دارند .به منظور درمان قطعی تاالسمی تحقیقات بر روی ژن درمانی
ادامه دارد ،ولی هنوز به مرحله کاربردی نرسیده است.
درمان نگهدارنده تاالسمی عمدتا شامل تزریق خون در کنار مصرف
داروی آهن زدا است.بعد از هر بار تزریق خون ،گلبولهای قرمز پس از حدود

 120روز تخریب می شوند و آهن ناشی از تخریب گلبولهای قرمز در بدن
باقی می ماند که اگر دفع نشود ،در بدن تجمع یافته ،باعث نارسایی کبد ،قلب
و سایر اعضای بدن می گردد.
در حال حاضر داروی دفع کننده آهن از بدن که در ایران وجود دارد،
دفروکسامین نام دارد که یک داروی تزریقی است .دفروکسامین آهن را جمع
میکند و با ترکیب این دارو با آهن مادهای حاصل میشود که از کلیهها قابل
دفع است .این درمان بسیار موفقیت آمیز است..
شرکت داروسازی آفاشیمی بعنوان یکی از تولید کنندگان ویال دفروکسامین،
پذیرای انجمن تاالسمی تهران در  19اردیبهشت بود تا با نشان دادن
چگونگی تولید ویال دفروکسامین در خطوط مجهز داروسازی آفاشیمی
بتواند اطمینان خاطری از روند تاثیرگذاری محصول در بیماران تاالسمی
ایجاد نماید.
اعضای این انجمن شامل آقای عبدی بعنوان مدیر عامل،خانم ابراهیم زاده
بعنوان رئیس ،آقای گنجی بعنوان نائب رئیس و خانم مصطفوی بعنوان
خزانهدار در این بازدید حضور داشتند که همگی این عزیزان خواستار تولید
محصول باکیفیت جهت تسکین آالم بیماران تاالسمی بودند.
در این راستا شرکت آفاشیمی تالش می نماید تا با فراهم ساختن داروهای
موثر و با کیفیت باال،ضمن تسکین آالم بیماران گامی موثر در جهت قطع
وابستگی به واردات داروهای مشابه خارجی بردارد.
بدون شک همچون گذشته ،تالشهای بی وقفه مدیران و کارکنان کارآمد
مجموعه آفاشیمی در عرصه تولید فراورده های داروئی موجب سرافرازی و
اقتدار هر چه باشکوه تر کشور عزیزمان ایران خواهد شد.

دکترشریعتی:لحظههاراگذراندیمکهبهخوشبختیبرسیم؛غافلازآنکهلحظههاهمانخوشبختیاند.

افسانه پاسباني

اخبار داخلی
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کنفرانس یکروزه عفونتها و بارداری توسط گروه زنان و عفونی
دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی و معاونت پژوهشی
مرکز پزشکی،آموزشی درمانی بوعلی در مورخه  26اردیبهشت
سال جاری با حضور شرکت داروسازی آفاشیمی بهعنوان تنها
حامی در سالن اندیشه بیمارستان بوعلی برگزار گردید.
برنامه مذکور با حضور بیش از  150متخصص زنان ،عفونی،داخلی
و کارشناسان مامایی و پرستاری با سرفصل های ذیل دنبال شد:
واکسیناسیون در بارداری
پنومونی و آنفوالنزا در بارداری
 HPVدر بارداری
 HIVدربارداری
عفونتهای هرپسی و آبله مرغان در بارداری
آنتی بیوتیکها در بارداری
افسانه پاسباني
و...

باهمکاران برای همکاران         000
#
-

باهمکاران-برایهمکاران00

اعضاءجدیدخانوادهبزرگ«آفاشیمی»
خداراشاکریمکهدردوماهآغازینبهـــار،بهارکارآفرینی
در شرکت داروسازی آفاشیمی همچون ماههای قبل و بعد
آن تداوم یافت و تعداد دیگری از عزیزان؛ بهجمع همکاران
ما پیوستند ،مقدمشان گرامی باد:

فروردین ماه:

منابع انسانی :خان م سحر روحی
تولید :آقای سعید تدریس حسنی
فنی و مهندسی :آقای میثم خسروانی

اردیبهشت ماه:

بازاریابی :خان م آیلین فرزان
فروش :آقای حسین رنجبران

فلورانس اسکاول :رهایی از ترس یک راه بیشتر ندارد :تبدیل ترس به ایمان
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و همچنین خرسندیم که قدمهای خیر و پُربرکت فرزندان
عزیزی را به چند همکار محترم تبریک گفته و از خداوند
متعال برای نورسیدهگانشان؛ بهترینها را مسئلت نمایم
فروش :تولد (آرش) فرزند دلبند آقای عزیزاله یعقوبی
فروش:تولد(مهدییار)فرزندگرامی آقایمصطفیعلماءفر
منابعانسانی :تولد( آرین) فرزند عزیزآقایعلیرستمخانی
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کنفرانس عفونتها و بارداری
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تولید ویال دفروکسامین
در داروسازی آفاشیمی
همانطور که مستحضر هستید
کیفیت ،اثربخشی و ایمنی داروها مخصوصا
فرآوردههای تزریقی برای بیماران دغدغهی همهی مردم
و جامعه پزشکی است؛چرا که نقص در این عوامل میتواند منجر
به صدمات جبران ناپذیری به بیمار و متعاقبا به حیثیت کارکنان حوزهی
سالمت گردد.
شركت داروسازي آفاشيمي دارای خطوط تولید ویالهای حاوی پودر تزریقی
است .برای تولید این ویالها تمامی مراحل تولید باید در منطقهی آسپتیک (فاقد
هرگونه آلودگی میکروبی و حداقل مقدار ذره) صورت گیرد .ایجاد ،کنترل و نگهداری
این فضا نیاز به باالترین سطح کیفیت طراحی و ساخت در صنعت داروسازی دارد .شرکت
داروسازی آفاشیمی مفتخر است که نه تنها دارای بخش تولید آسپتیک است بلکه موفق به اخذ
گواهینامهی  GMPمطابق با استانداردهای بینالمللی  PIC/Sاز سوی سازمان غذا و دارو شده
است .کلیهی ماشین آالت به کار گرفته شده در این بخش ساخت شرکتهای اروپایی بوده و به
صورت اتوماتیک کار میکنند و نیروی انسانی حداقل دخالت را در فرآیند تولید دارد.
کنترل مداوم خطوط تولید و بررسی کارایی فضا و تجهیزات تولید از عوامل مهم تضمین کیفیت و
اثربخشی فرآوردههای تزریقی است که منجر به منتخب شدن شرکت داروسازی آفاشیمی در رعایت
اصول و مقررات به روز داروسازی دنیا شده است.
یکی از محصوالتی که در این خطوط تزریقی تولید می شود ویالهای حاوی پودر دفروکسامین
با دوز  500میلیگرمی و  2گرم است که مادهی اولیهی آن در بستهبندی استریل از شرکت Olon
ایتالیا خریداری میگردد و بعد از آنالیز کامل در شرایط آسپتیک در ویالهای ذکر شده پر
میشود و با اقالم بستهبندی مناسب وارد بازار دارویی کشور میگردد.
با توجه به شرایط فعلی بازار دارویی کشور استفاده از محصول دفروکسامین تولید داخل که
از نظر کیفیت با نمونهی وارداتی آن برابری کند منجر به کاهش هزینهی درمان در بیماران
میگردد .عالوه بر هزینهی درمان جلب اعتماد بیماران در اثربخشی و کم عارضه بودن
داروی تاالسمی بسیار حائز اهمیت است چرا که ترس از مصرف داروی ایرانی و در
دسترس نبودن داروی وارداتی میتواند منجر به عدم مصرف دارو در بیمار شده
و مخاطرات جدی را برای سالمت بیمار تاالسمی ایجاد کند.
تمامی تالش ما در داروسازی آفاشیمی تولید فرآوردههایست
که باالترین کیفیت را دارا باشند و رضایت و اعتماد بیماران
را در کیفیت و اثربخشی محصوالت این شرکت
جلب نماییم.
افسانه پاسبانی

هلن کلر :بدون رنج ،ما هرگز شجاعت و صبوری را یاد نمیگرفیتم.

اخبار داخلی
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نیکوال تسال :شکست به معنی عدم موفقیت نیست؛ بلکه بخشی از موفقیت است.
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داروسازی آفاشیمی در برنامه دو روزه

بیمارستانامامخمینی

داروسازی آفاشیمی در تاریخ  27و  28اردیبهشت ماه سال جاری در سمینار تجویز مصرف منطقی آنتی بیوتیکها که بههمت
انجمن مراقبتهای ویژه در تاالر امام بیمارستان امام خمینی تهران برگزار گردید ،به معرفی محصوالت به پزشکان پرداخت.
برنامه مذکور 10امتیاز بازآموزی برای پزشکان و داروسازان دربرداشت.
افسانه پاسبانی
این برنامه با حضور بیش از  250پزشک متخصص،عمومی و داروساز برگزار گردید.

w w w. a f a c h e m i . c o m
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وسایل آسایش آن کرد ه است.
دکترشریعتی :انسان امروزی آسایش زندگی را فدای ساختن
ِ

معرفی کتا

 دارویی

بهــــار 1397

مارتین لوترگینگ :بزرگترین شکست ،ناامیدی و سستی است.
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عفونتهـایباکتریـال
و درمانهای ضدباکتری

باکتریها میکرو اورگانیسمهایی هستند که دارای DNA
حلقوی دورشته ای هستند (به جز مایکوپالسماها) و دیواره
سلولی.
بیشتر باکتری ها در خارج سلولهای میزبان زندگی میکنند ولی برخی
از آن ها مانند (سالمونالتیفی ،نیسریاگونوره ،لژیونال ،مایکوباکتریوم،
کالمیدیا و گونه های کالمیدوفیل ترجیح میدهند که در داخل سلول
میزبان  ،زندگی و تکثیر پیدا کنند و برخی از باکتریها نظیر کالمیدیا و
ریکتزیا پاتوژنهای اجباری داخل سلولی هستند.
نحوه انتخاب و استفاده از آنتی بیوتیک  ABها:
 ABها تنها زمانی باید مورد استفاده قرار گیرند که عفونت باکتریال از
نظر شواهد بالینی و آزمایشگاهی تایید شده باشد.
استفاده از  ABها در عفونتهای ویرال و یا تب با علت ناشناخته اقدام نا
مناسبی است و باعث ابتالی بیمار به عوارض درمان میشود بدون آنکه
سودیبرایویداشتهباشدودرضمنمنجربهمقاومتباکتریالمیشود.
از طرفی گروهی از عفونت های باکتریال نظیر آبسه ها و عفونت با
جسم خارجی نیاز به مداخالت جراحی دارند و صرفا با مصرف آنتی
بیوتیک درمان نمی شوند.

طیف فعالیت های  ABها:
کشت دادن عفونتها و بدست آوردن میزان حساسیت آنهابهABها

برای انتخاب نوع آنتی بیوتیک بسیار ضروری و کمک کننده است.
هر چند که در بسیاری مواقع قبل از بدست آمدن جواب کشت و آنتی
بیوگرام ،درمان شروع می شود ولی این کار در واقع می تواند به منزله
مهر تایید یا عدم تایید درمان شروع شده باشد.
تا حدامکان بهتر است برای درمان آنتی میکروبیال از ABهایی با
محدوده اثر اختصاصی و نه وسیع الطیف استفاده شود .در برخی موارد
مثل عفونت های بی هوازی پلی میکروبیال و یا تب های شدید در
بیماران نوتروپینک ما مجبور به استفاده ازABهای وسیع الطیف هستیم.
در هر عفونت باکتریال باید به این نکته توجه کرد که؛ محتملترین
اورگانیسم ایجاد کننده عفونت ،بسته به موقعیت جغرافیایی (شهرهای
مختلف و حتی بیمارستانهای مختلف شهرها) و بسته به زمان عفونت
و سن بیمارمتغیر خواهد بود و ممکن است نیاز باشد برای یک بیماری
با تابلوی مشخص در مکان ها و زمان های متفاوت درمان های متفاوتی
را به کار برد.
در عفونتهای شدید نیز ما از اثر سینرژیک آنتیبیوتیکها در درمان
برخی از سوشها استفاده میکنیم.
اثر سینرژیک یعنی آنکه با استفاده از یک ترکیب دارویی ،ما میزان
تاثیر و سرعت درمان را باال ببریم و یک مثال مشهور برای درمان
سینرژیک استفاده از یک  ABتخریبکننده دیواره سلولی مثل
بتاالکتام یا ونکومایسین به همراه یک آمینوگلیکوزید است.

توماس ادیسون :خطاها؛ مسیرشناخت راههای غلط اند ،پس باید ازآنها درس بگیریم.

پزشکی کار

تبریکآغاززندگـیهایمشترک
همکاران«آفاشیمی»

همکار گرامی و ارجمندمان،

سرکارخانمنغمهزمانزاده
(در واحد مالی)

درگذشت پدر مومن و گرامیتان
راصمیمانهتسلیتعرضنموده،

از درگاه خداوند متعال برای آن

عزیزرحیل،مغفرتمسئلتداریم.

سیمون بولیوار :دینا بدون آزادی و آزدای بدون دانایی ارزشی ندارد
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آغاز زندگی مشترک همکاران عزیزمان؛ با ازدواجشان با همسران
محترم آنان؛ سرفصل جدیدی از زندگیشان است ،لذا ضمن تبریک و
تهنیت این رخداد خجسته برای این عزیزان؛ از درگاه خداوند متعال
برای ایشان برکت و موفقیت مینمائیم:
تولید :آقای خاناحسان رحیمی
تولید :آقای سیف اله شاهمرادی

بهــــار 1397

باهمکاران برای همکاران         000
#
-

همراهی باهمکاری درسوگی
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ونکومایسین همینطور درمان انتخابی آندوکاردیت ایجاد شده توسط
نحوه اثر آنتی بیوتیک ها (: )AB
برخی از آنتی بیوتیک ها اثر باکتریسیدان دارند یعنی که باکتریها را باکتریهای زیر می باشد:
استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین
می کشند واز بین می برند و این کار را با مکانیسمهای متفاوتی انجام
استافیلوکک کواگوالز منفی مقاوم به متیسیلین،
می دهند و بعضی دیگر از  ABها اثر باکتریو استاتیک دارند یعنی با
استرپتوکک پنومونیه و استرپتوکک  Bهمولیتیک
ایجاد توقف در رشد و تکثیر باکتری ها از بیماری زایی آنها جلوگیری
استرپتوکک ویریدانس و انتروکک
می کنند .البته این تعریف ها چندان هم دقیق نیستند به طوریکه
برخی  ABها بر بعضی از باکتری ها اثر باکتریسیدال و بر برخی دیگر (در صورتیکه بیمار به Bالکتام ها آلرژی داشته باشد)
و عفونت با کورنیه باکتریوم گروه JK
اثر باکتریو استاتیک دارند .برای تعیین سطح خونی موثر دارو وزمان
توصیه می شود در مواردی که آندوکاردیت ناشی از
رسیدن به این سطح اثر و پیک اثر از شاخص های زیر در مورد هر
دریچه پروتزی داریم یا آندوکاردیت ناشی از آنتروکک ها
 ABاستفاده می شود.
 MIC: Minimum inhibitory concentrationتشخیص داده می شود .وانکومایسین با یک  ABسینرژیک
در درمان عفونت استفاده شود.
حداقل غلظتی از یک  ABباکتریواستاتیک در محیط  invitroاست که
وانکومایسین در درمان منژیت پنوموککی مقاوم به پنی سیلین ها به
می تواند مانع از ادامه رشد باکتری ها شود.
 MBC: Minimum Bactericidal Concentrationعنوان درمان جایگزین استفاده می شود .و در این موارد به دلیل سطح
حداقل غلظتی از یک  ABباکتریسید است که در محیط  invitroنفوذ نامنظمی که به  CSFدارد مصرف همزمان با یک  ABسینرژیک
برای کسب نتیجه بهتر توصیه می شود.
باعث مرگ باکتری ها می شود.
این دارو به عنوان درمان پیشگیرانه از آندوکاردیت در افرادیکه دریچه
قلب مصنوعی یا دریچه قلب معیوب دارند و به پنی سیلین ها آلرژی
وانکومایسین:
یک آنتی بیوتیک باکتریسیدال است که سنتز دیواره سلولی را مهار دارند ،قبل از انجام پروسیجرهای دندانپزشکی استفاده می شود.
در ضمن از آنجا که وانکومایسین جذب گوارشی بسیار کمی
میکند.
این آنتیبیوتیک بدنبال مصرف تزریقی می تواند به داخل صفرا ،فضای دارد ،استفاده از آن به صورت خوراکی در بیماران مبتال به اسهال
کلستریودیم دیفیسیل که به درمان با مترونیدازول پاسخ نداده اند
پلورال ،پری کاردیال ،سینو ویال و مایع آسیت نفوذ کند.
ولی میزان نفوذ آن به مایع  CSFکم و نامنظم می باشد .در ضمن بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
ونکومایسین بدون تغییر از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می شود .تنها منع مصرف این دارو در بیمارانی است که نسبت به این دارو سابقه
نفوذ وانکومایسین به فضاهایی که در باال شرح شد این قابلیت را به آلرژی می دهند.
این  ABمی دهد که به خوبی عفونت های ایجاد شده توسط باسیلها مصرف خوراکی این دارو در بارداری بالمانع (گروه )Bو مصرف
و یا کوکسی های گرم مثبت را (بخصوص استاستافیلوکوک اورئوس و فراوردهی تزریقی (گروه )Cتنها در مواردی که فواید استفاده بر مضار
استافیلوکک کوآگوالز منفی مقاوم به پنی سیلین ها و سفالسپورین ها آن؛ پیشی گیرد انجام می شود.
) ریشه کن کند و بنابراین جزئی از درمان کله سیسیت ،پلوریت  ،پری وانکومایسین در شیر انسان ترشح می شود ولی از آنجا که جذب
گوارشی کمی دارد  ،مشکل خاصی را در شیرخوار ایجاد نمی کند
کاردیت  ،عفونت های مفصلی و آسیت می تواند باشد.
از طرفی ونکومایسین با مکانیسم باکتریو استاتیک در درمان برخی از ولی در هر صورت حتی االمکان در دوران شیردهی تجویز نمی شود.
دکتر ندا کاویانی
گروه ها و سوشهای آنتروکوک ها نیز استفاده می شود.
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ادبیات

لذيذ

تلخ و

دارو ،آنچنان كه در نگاه ما آدميان گاه تلخ و گزنده مـينمايد ،در حقيقت يــاري است نازنين كه به اذن شفادهنده مهربان،
درد از جانها ميكاهد و آرام و سالم به آنها مي بخشد .چنين است كه بر آن شدم تا شمايان را به وادي نظمي رهنمون سازم
كه آهنگ آن را ساز پيوند جديدي ميان دل و اين نازنين يار ،مي نوازد .در اين راه از نظم حافظ شيرازي و محتشم كاشاني مدد
جستهام و نيز خود ابياتي سروده ام.
( مصطفی علمافر)
هنگامي كه خواستي قطره اي در ديدگانت بريزي بگو:
كرم نما و فرود آ كه خانه ،خانه توست
رواق منظر چشم من آشيانه توست
(حافظ شيرازي)
اي شربت جفاي تو ،هم تلخ و هم لذيذ

گشا آن لعل زيبا را كه تا كام از تو برگيرم

آنگاه كه مي خواهي شربتي بنوشي بگو:
خصمانه حرف هاي تو ،هم تلخ و هم لذيذ
(محتشمكاشاني)
و اگر خواستي كپسولي تناول كني بگو:

حياتي زان لب ليالي تو با عشق سرگيرم

هنگامي كه مي خواهي از كرمي يا پمادي بهرهگيري ،آنگاه كه بر پوست خويش نوازشش مي كني بگو:
چو مرهمي به سراي تنم تو سامان باش
ضماد اين دل مجنون و ساز درمان باش
دواي درد دلم قرص روي توست كه من

و اگر اراده كردي قرصي ميل كني بگو:

به عشق مي نگرم تا شفاي جان دهدم

هنگامي كه خواستند بر تو آمپولي ساز كنند بگو:
درد از روانم باز گير اي نازنين سوداي من
با من عجين كن عشق را ،با خون در رگ هاي من
آنگاه كه خواستي قرص جوشان نوش جان كني بگو:
آهنگ گرم خويشتن ،مي جوشي اندر قلب من
چون قمريان خوش سخن ،ميخواني اندر جان من
w w w. a f a c h e m i . c o m
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مي ريز ناب عشق به كام عطش زده
حيات خويش را ز اشكهاي تو دانم

به هنگام گسيل نمودن قطره اي به دهان بگو:

سيراب كن وجود مرا بعد التهاب

آنگاه كه خواستند بر تو سرم بياميزند بگو:
چو گريه ميكني از دل ،من عاشقت خوانم

لویی پاستور :لذتی در این دنیا باالتر از رهایی دادن انسانها از رنج نیست.

 دارویی

بهــــار 1397

Afa Chemi's Newsletter

سقراط :شرافت هر انسان به حکمت ،ادب و ایمان اوست.

فصلنامه داخلی آفاشیمی

15

فصلنامه داخلی آفاشیمی

بهــــار 1397

خبرصنفی
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دکتر بابک پورقلیچ ،بازرس هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران
در ارتباط با دستورالعمل سطح بندی تجویز سرپایی آنتیبیوتیکها
توسط پزشکان عمومی مطرح میکند که اخیرا ً شاهد صدور
دستورالعمل ممنوعیت تجویز  ۱۳۰قلم از آنتیبیوتیکهای موجود
در فارماکوپه کشوری به قلم جمعی از اساتید توانمند طب عفونی
کشور و به سفارش معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی بودهایم.
از آنجا که هر محدودیتی نکوهیده نیست و هر مجوزی ستوده
ل تامل است:
نخواهد بود ،توجه به چند نکته در این موضوع قاب 
آنچه ستوده است تهیه راهنماهای بالینی توسط بخش آموزشی وزارت
بهداشت با همکاری نظام پزشکی و گروههای هدف است تا موجب
تجویز منطقی آنتیبیوتیکها در تمامی سطوح درمان جهت رسیدن
به اهداف متصور گردد .اگرچه تنظیم دستورالعمل توسط اساتید
طب عفونی صورت گرفته ،ولی بخش مسوول در وزارتخانه و مکان
دبیرخانه مربوطه اهداف محدودکننده غیر سازنده را به ذهن متبادر
میکند که این امر در نشستهای مشترک قابل اصالح بوده و تنظیم
چنین دستورالعمل و موارد راهنمای مشابه با همراهی و همکاری
سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی تنها راهکار پیشگیری از
چنین نتایج یکطرفه ،بیمنطق و سوگیرانه ای خواهد بود.
همانطور که در مقدمه دستورالعمل دیده میشود ،تهیهکنندگان آن
نیت پسندیدهای داشتهاند :کاهش عوارض ،کاهش مقاومت دارویی،
تجویز منطقی آنتیبیوتیکها و… ولی با نگاهی دقیق به  ۱۳۰قلم
داروی محدودشده درمییابیم اگرچه پزشکان عمومی آموزش استفاده
بسیاری از این آنتیبیوتیکها را دیدهاند ولی بیش از  %۹۵این داروها
را هرگز تجویز نمیکنند.

این دستورالعمل هیچگاه به اهداف ذکرشده در آن نخواهد رسید
ن هم در موارد
چون عموماً فقط تعداد انگشتشماری از این داروها ،آ 
ضروری ،توسط پزشکان عمومی تجویز میگردد.
دستاندرکاران اگر واقعاً نگران مقاومت دارویی هستند باید تجویز
بیرویه آنها را در نسخ سایر پزشکان جستجو کنند.
حتی ابالغ عدم پذیرش نسخ آنتیبیوتیکهای مذکور در دفاتر بیمه
سالمت نیز هدف کاهش هزینهها را به دلیل ذکرشده برآورده نخواهد
کرد و بازدهی جز رفع مسئولیت نخواهد داشت.
اخیرا ً یکی از مدیران بیمه سالمت از این دستورالعمل چنین تلقی
کردهاند که نسخهپیچی این آنتیبیوتیکها حتی خارج از تعهدات
بیمه توسط داروخانهها ممنوع است.
البته امیدواریم اشتباه در اطالعرسانی صورت گرفته باشد ولی به
دلیل وجود آموزشهای دوران تحصیل و برنامه آموزشی پزشکان
عمومی و دورههای تکمیلی بعد از آن ،هرگونه محدودیت ایجادشده
فاقد وجاهت علمی و قانونی بوده و در غیاب راهنماهای درمان بالینی،
با قوانین موجود بهخصوص با تاکید بر مصوبه سال  ۱۳۵۵هیات مدیره
نظام پزشکی مرکزی موضوع گستره صالحیت حرفهای پزشکان و با
رعایت قانون «چگونگی تعیین وظایف و صالحیت شاغالن حرفههای
پزشکی و وابسته به آن» مصوب  ۲۷مهرماه  ۱۳۷۶مجلس شورای
اسالمی و با توجه به مصوبه مورخ  ۳۱تیرماه  ۱۳۹۲شورای معاونین،
شرایط متعارف حیطه اختیارات پزشکان عمومی در سایر کشورهای
پیش رو و موفق و «دستورالعمل توانمندسازی علمی و حرفهای طب
عمومی» ابالغی مرداد  ۱۳۹۲در تضاد بوده و قابلپیگیری و ابطال
است.
منبع :سایت انجمن پزشکان عمومی .افسانه پاسبانی

فرانتس كافكا :جايي كه اعتماد نيست ،سخن از مودت بيهوده است.

 مهندسی

هواساز" :"Air Handling Unit

بهــــار 1397

در ابتدا توضیحی مختصر در خصوص تعریف دستگاه هواساز
داده خواهد شد و نحوه ترکیب هوا و نوع فیلترهای مصرفی
جهت فیلتراسیون هوای مطبوع در هواسازها و انواع فنهای
مورد استفاده در این دستگاه صحبت خواهد شد و در انتها نحوه
انتخاب هواسازها به اختصار در چند بند معیارهای کلی انتخاب
هواساز ها مطرح خواهد شد.

خاموش و روشن داده مي شود .سيستم كنترل الزم است به گونه اي
طراحي شود كه ابتدا مجموعه سنسورهای كانالي و شير سه راهي عمل
نمايد و سپس در مرحله بعد در صورت لزوم سنسورهای اتاقي به بادزن
دستگاه دستور دهد .
دستگاه هاي هواساز كه از ورق گالوانيزه ساخته مي شوند ،با توجه به
شرايط مكاني و موقعيت نصب ممكن است قائم و يا افقي ساخته شوند.
دستگاه هواساز به صورت يك منطقه اي و يا چند منطقه اي طراحي
و ساخته مي شوند .در نوع يك منطقه اي تمام بخش هاي ساختمان
كه تحت پوشش آن است با شرايط يكنواخت دما و رطوبت هوادهي
مي شود و در نوع چند منطقه اي به كمك دمپرهاي مخصوص امكان
هوادهي با دما و رطوبت هاي مختلف به مناطق متفاوت وجود دارد .

شكسپير :به همه عشق بورز ،به تعداد كمي اعتماد كن و به هيچ كس بدي نكن.
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دستگاهی که عمل هوارسانی و خروج هوای آلوده را انجام می دهد
 AHUنامیده می شوند )Air Handling Unit( .و سیستم های
کامل آن که عمل هوارسانی–فیلتر و پاالیش ذرات معلق در هوا و سرما
و گرمایش و رطوبت مورد نیاز را تامین می کنند باختصار H.VAC
هواسازهایژنیک(:)HAHU
هواسا ِز هایژنیک به عنوان یکی از مهمترین سیستمهای تولید هوای
نامیدهمیشوند.
پاک در صنعت تهویه شناخته شده است.
این هواسازها دارای فرآیند فیلتراسیون دقیق و مرتبی میباشند به
گونهای که هوایی که وارد هواساز میگردد به صورت کامال پاک و با
راندمان  %99.95مجموعه مورد نظر میشود.
هواسازهای کارخانه های داروسازی نمونه ای از این نوع هستند.
هواسا ِز هایژنیک به گونه ای طراحی شده است که هوای بیرون پس از
وارد شدن به هواساز ازطریق دمپر به سمت پیش فیلتر های آلومینیومی
هدایت میشود این فیلترها به صورت کامال یکنواخت با سطح مشخصی
که طراحی میگردد ذرات درشت وسنگین هوا را جذب میکنند وتا
حدودی هوا را تصفیه مینمایند.
هوا در ادامه مسیر وارد بَگ فیلتر میشود و به دلیل اینکه این نوع فیلترها
دستگاه هواساز با تنظيم دما و رطوبت و همچنين تامين هواي تازه دارای عمق مشخص و قابل توجهی میباشند ،باعث به داماندازی ذرات
و فیلتـر كردن آن عمل تهويه مطبوع تابستاني و زمستاني را انجام ریزتری میشوند .پساز این مرحله؛ هوا وارد فن دستگاه میشود و
مي دهد .درصدی از هواي برگشتي از اتاق ها با هواي تازه در محفظه فشار الزم برای حرکت هوا در مجموعه کانالها تامین میشود .در
اختالط دستگاه مخلوط شده و سپس از كويل هاي سرمايي يا گرمايي و ادامه هوا وارد فیلترهای هپا ویا اولپا میشود این فیلتر اصطالحا به
رطوبت زن (معموال در زمستان) عبور مي كند .سرعت عبور هوا از كويل فیلترهای ( high efficiencyراندمان باال) شناخته میشوند .دراین
حدد  500فوت بر دقيقه است .فرآيند رطوبت زني به وسيله پاشش آب مرحله راندمان هوا به  %99.95میرسد .که به صورت کامل به نوع
از افشانك ها يا شبكه بخار و فرآيند رطوبت گيري توسط كويل سرد فیلترها و جداول استاندارد آنها اشاره مینمایم:
انجام مي شود .كنترل دما به دو صورت مي تواند انجام شود:
انواعفیلترها:
روش اول:
روش اول با استفاده از شير سه راه برقي يا موتوري كه روي لوله رفت و فيلترآلومینیومی:
برگشت كويل نصب شده و به وسيله سنسور دما و رطوبت كه در كانال پیش فیلترهای فلزی که در غالبا فیلترهای قابل شستشو نیز نامیده
برگشت هوا به هواساز نصب مي شود  ،عمل قطع و وصل و يا كم و زياد میشوند عموماً در اولین مرحله فیلتراسیون هوا قرار میگیرند و با توجه
به ابعاد چشمههای آخرین صفحه مشبک آن قادر به گرفتن اجسام و
كردن جريان آب انجام مي گيرد.
روش دوم:
ذرات معلق درفضا از قطر یک الی دو میلیمتر به باال هستند .ساختار
روش دوم به وسيله سنسور دما و رطوبت نصب شده در اتاق يا راهرو يا این پیش فیلترها به گونهایست که ورقههای توری فلزی به صورت چین
مكان مناسب ديگر (مانند حالت فن كويل) به فن دستگاه هواساز فرمان خورده و تخت بر روی هم قرار داده شده است.

فصلنامه داخلی آفاشیمی

هواسازچیستوچگونهکارمیکند؟

فصلنامه داخلی آفاشیمی
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 مهندسی
قرارگرفتن این صفحات به صورتی است که در قسمت ورودی هوا
شبکهها بزرگتر و بتدریج در آخرین مرحله دارای ریزترین شبکه میگردد.

فیلترهایکفیپلیتد:

جنس مدیایا بستر فیلتر این پیش فیلترها از الیاف مصنوعی (نبافته )
انتخاب شده که همراه با توری مخافظ با عمق های  50یا  100میلیمتر
به صورت زیگزاگیا آکاردئونی چین خورده در داخل قاب مقوایی یا
فلزی قرار میگیرد .چینهایی که روی کاغذ فیلتر در هر دو طرف فیلتر
وجود دارد و این چین خوردگیها باعث افزایش سطح مقطع (سطح
تماس) فیلتر میشود .افت فشار نهائی (پیشنهادی) این فیلترها با توجه
به راندمان آنها  200الی  250پاسکال میباشد.
قسمتهای باز قاب مقوایی نیز بصورتی طراحی و برش خورده که امکان
عبور هوا از حدود  75درصد سطح مقطع آن را ممکن ساخته است.

اجزا اصلی فن کویل

اجزاء اصلي که اساس واحد فن کويل را تشکيل مي دهند ،عبارتند
از يک فن که توليد جريان هوا مي کند و يک کويل آب سرد کننده
يا انبساط مستقيم که هوا را سرد و رطوبت زدايي مي نمايد .معموال
متعلقاتي چون کويل گرمايش ،رطوبت زن و بخش فیلتـر نيز در اختيار
قرار مي گيرند تا در صورت لزوم اهداف باقيمانده تهويه مطبوع را
برآورده سازند .اجزا مورد نياز ممکن است در درون محفظه پيش
ساخته اي که به شکل کابينت مي باشد ،نصب گردند .چون چنين
تجهيزاتي براي اتصال به يک دستگاه غير قابل انتقال طرح و ساخته
بگ فیلتر (:)Bag Filter
شده اند ،نمي توان آنها را جزء تجهيزات فن – کويل به حساب آورد.
نوعی از سیستمهای غبار زدایی دارای راندمان بسیار باال میباشند.بگ در عين حال به دليل تشابه بين کاربرد تجهيزات کويل اسپري با تجهيزات
فیلترها شامل کیسههای عمودی میباشند که جریان غبار از درون آن فن – کويل اين تجهيزات در اين بخش مورد بحث قرار گرفته اند.
به وسیله هوا پاالیش میگردد .بگ فیلتر ها برای پاالیش و فیلتراسیون
انواع غبار با هر کیفیت ،اندازه و حتی ذرات غبار به بزرگی زیریک
كاربرد فني هواساز
میکرون نیز به کار میرود.
هنگامي که در يک کاربرد تهويه مطبوع احتياج به سيستم کانال باشد،
فن هاي لوله محوري ،پالگ فن يا سانتريفوژ را مي توان مورد استفاده
قرار داد .در عين حال هنگامي که تجهيزات آماده نصب براي کاربردهايي
که احتياج به شبکه کانال ندارند مورد استفاده قرار مي گيرند.
پالگ فن:

w w w. a f a c h e m i . c o m
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پالگ فن با توجه به الزامات زیست محیطی و اقتصادی از دقت باالیی
برخوردار می باشند و به علت طراحی خاص آن ها در عملکردهای
تهویه و تهویه مطبوع استفاده می شوند .پالگ فن های در اندازه و قطر
پروانه  ۲۵۰-۵۶۰میلی متر و درایو خروجی  ۴۰۰-۶۰۰وات موجود می
باشند.از آنجایی که پروانه باز طراحی شده موجب تشکیل فشار مطلوب
وحداقل شرایط جریانات آشفتگی در پروانه میشود.

دیل کارنگین:افکار شما به هرجا برود ،انرژیتان نیز به دنبال آن خواهد رفت.

 مهندسی

بهــــار 1397

معیار اصلی انتخاب هواساز
برای انتخاب و خرید هر دستگاهی پارامترهای مختلفی در انتخاب آن
دخیل هستند:

الف) پارامترهای فنی
ب) پارامترهای مربوط به قیمت ،ابعاد ،زمان تحویل
ج) پارامترهای برخواسته از توان بازاریابی  ،البی و ایجاد ارتباط موثر
بین تولیدکننده  ،فروشنده و خریدار

بارهای سرمایی و گرمایی کلی ساختمان (اگر برای ساختمان بیش
از یک هواساز استفاده می شود باید سهم هر هواساز از بارهای سرمایی
و گرمایی کلی مشخص شود).

فنسانتریفیوژ:

حجم هوایی که در واحد زمان از هواساز عبور می کند(باتوجه به
فنهای سانتریفیوژ یا گریز از مرکز هوا را در جهت عمود بر محور
گردش پروانه تخلیه می کنند .به عنوان یک قانون کلی این نوع فن در محاسبات و شرایط آب و هوایی محل)
سیستم های کانال کشی شده با فشار باال کاربرد دارد .هوای ورودی به
افت فشار استاتیکی طوالنی ترین مسیر کانال یا هد استاتیکی فن
موازات محور گردش پروانه وارد فن شده و با حرکت شعاعی به سمت
پیرامون پروانه و نوک بالک ها حرکت می کند .همزمان با این حرکت،
مشخصات فنی کویل سرمایش و گرمایش شامل سطح تبادل
جریان هوا مقداری انرژی جنبشی دریافت می کند که افزایش فشار
استاتیک را همزمان با آهسته شدن حرکت جریان هوا قبل از ورود به حرارت کویل ،تعداد ردیف های کویل ،جنس کویل ،تعداد پره در اینچ
مسیر تخلیه را در پی دارد .فن های سانتریفیوژ قابلیت عملکرد در مکان کویل
هایی که جریان هوا کثیف و دارای ناخالصی است و یا دارای دمای باال
قدرت موتور فن هواساز و نوع برند موتور و فشار استاتیکی فن
می باشند را دارند .اما مهمترین ویژگی این فن ها توانایی آنها در غلبه
بر افت فشار استاتیک باال در سیستم های کانال کشی شده می باشد .جهت امکان عبور حجم هوای مورد نیاز تا آخرین دریچه از کانال های
منشعب
ابعاد ،جنس ،بدنه ،عایق بندی بدنه ،نوع برند انتخابی کارفرما ،نوع
فیلتراسیون هوا و تعداد فیلترها ،گارانتی ،زمان تحویل و قیمت
با اطالعات فوق و مراجعه به کاتولوگ کارخانه سازنده ،مـدل
دستگاه و سپس سایر مشخصات دستگاه مانند :نوع فیلترها،
ظرفیت گرمایی ،ظرفیت سرمایی ،ظرفیت رطوبتزن ،قدرت
موتور فن و غیره تعیین میشوند.

خلیل جبران :اگر نتوانی با عشق کار کنی و عاشق کارت نباشی ،بهتر است کارت را رها کنی
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ساختار فیزیکی هواساز:
معموال دور تا دور هواساز را با فریم های فلزی و پانل های توپر با
توجه به پیکر بندی اجزای سیستم می سازند .بخش های داخلی از
کانال های فلزی تک الیه که با پانل توپر فلزی روکش شده ،ساخته

منبع:
کتاب تاسیسات مهندس طباطبایی
گرد آورندگان:
مهندس صالح شایقی
مهندس میثم خسروانی

فصلنامه داخلی آفاشیمی

لبه شیب دار پره موجب فشار بیشتر وبه حداقل رساندن افت نهایی در می شوند .فلزها در بدنه سیستم جهت کارکرد طوالنی مدت گالوانیزه
جریان میگردد .نصب ونگهداری آسان وکارکرد بیصدا از دیگر مزایای ویا به درخواست کاربرد مشتری استیل می شوند .در واحد های فضای
این فنها بهشمار میروند.
باز برای جلوگیری از نفوذ آب از صفحات ضد آب در محل های اتصال
استفاده می کنند.

فصلنامه داخلی آفاشیمی
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بابی آنسر :آرزو؛ گام اول در موفقیت هر کاری است .نه تحصیالت ،نه استعدادها.

ورزشی
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در آستانه رقابت های جام جهانی  2018روسیه ،وقت آن
رسیده است تا با ستارههای احتمالی هر یک از  32تیم حاضر
محمد صالح
در این رقابت ها آشنا شویم.
در همین ارتباط سایت آرژانتینی «ورسکی اسپورت» به ستاره  25ساله مصری که در فصل جاری لیگ جزیره عملکرد فوق
معرفی ستارههای احتمالی جام جهانی  2018روسیه پرداخت .العاده ای در ترکیب لیورپول داشته است بدون شک در جام جهانی
در این گزارش به معرفی ستارههای جام جهاني میپردازیم 2018 .روسیه هم میخواهد توانایی های خود را به نمایش بگذارد.
اروگوئه ،مصر وعربستان بسته نگه دارد.

ناپلئون :وقتی با شکست روبرو میشوی آن را به عنوان نشانهای نقص برنامهات بدان
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محمد السهالوی
محمد ابراهیم محمد السهالوی مهاجم 30ساله ای است که از
لوییس سوارز
لوییس آلبرتو سوارز دیاز مارتینز که با نام لوییس سوارز شناخته می سال  2009برای النصر عربستان توپ می زند .او که در رقابت های
شود و سابقه بازی در تیم های آژاکس و لیورپول را هم دارد ،از سال مقدماتی جامجهانی رکورد گلزنی سامی الجابر مهاجم سابق تیم ملی
 2014پیراهن بارسلونا را بر تن کرده و همواره یکی از ستاره های عربستان را زد،
امید اول گلزنی عربستانیها در جام جهانی به شمار می رود.
تاثیرگذار تیمش بوده است.
اگر او مثل جام جهانی  2014دچار حاشیه نشود می تواند در جام
کریستیانو رونالدو
جهانی  2018به ستاره تیم ملی اروگوئه تبدیل شود.
ستاره پرتغالی رئال مادرید که به تازگی پنجمین توپ طالی خود را
هم دریافت کرد و در سال  2016همراه با تیم ملی کشورش قهرمان
ایگور آکینفیف
دروازه بان  31ساله تیم زسکا موسکو که تمام دوران فوتبالش را جام ملت های اروپا شد در کلکسیون افتخاراتش تنها قهرمانی جام
در این تیم گذرانده است ،چهره شاخص تیم ملی روسیه است که جهانی را کم دارد .آیا رونالدو میتواند تیمش را در رسیدن به رویای
برای کسب محبوبیت بیشتر در بین روسها باید دروازه اش را برابر فتح جام کمک کند؟
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ورزشی
دست می یابد .او می خواهد آخرین جام جهانی اش را با خاطره ای
خوش به پایان برساند.

ایسکو
فرانسیسکو رومان آالرکون سوارز که به ایسکو معروف است سابقه
بازی در تیم های والنسیا و ماالگا را داشته است و از سال  2013در
لیونل مسی
رئال مادرید حضور دارد .ایسکو انگیزه زیادی دارد تا در جام جهانی برنده  5توپ طال اعالم کرده که دیگر کسب جوایز فردی برایش در
روسیه در ترکیب تیم ملی اسپانیا توانایی هایش را به نمایش بگذارد .اولویت نیست و می خواهد جوایز تیمی بیشتری به دست آورد .جام
جهانی  2018روسیه فرصت خوبی برای مسی و یارانش است تا ضمن
بن عطیه
جبران شکست  4سال پیش مقابل آلمان ،قهرمانی در جام جهانی را
مهدی امین المتقی بن عطیه ستاره مراکشی تیم یوونتوس به دلیل هم به ویترین افتخاراتش اضافه کنند.
مصدومیت چند بازی تیمش را از دست داد اما پس از بازگشت به
عنوان بهترین بازیکن ماه بیانکونری انتخاب شد .او که سابقه بازی
لوکا مودریچ
در اودینزه،رم و بایرن مونیخ را هم دارد مطرح ترین بازیکن تیم ملی مودریچ در سال  2012از تاتنهام انگلیس به رئال مادرید پیوست و
مراکش است.
پس از مدتی به یکی از بازیکنان کلیدی کهکشانی ها تبدیل شد.
کاپیتان  32ساله تیم ملی کرواسی که نقش مهمی در صعود کرواتها
به جام جهانی داشت ،به دنبال ادامه درخشش خود در روسیه است.

سردار آزمون
ستاره  22ساله تیم ملی ایران که فصل گذشته در تیم روستوف
روسیه عملکرد بسیار خوبی داشت ،در فصل جاری به تیم سابق خود
اوبی میکل
یعنی روبین کازان پیوسته است .او گل های زیادی در ترکیب ایران جان اوبی میکل با ملیت کشور نیجریه 31 ،ساله میباشد .جان اوبی
به ثمر رساند .آیا آزمون می تواند در جام جهانی  2018روسیه به میکل به عنوان هافبک برای تیم خود بازی میکند و از هر دو پای
درخشش خود ادامه دهد؟
خود به خوبی بهره میگیرد  .این بازیکن در حال حاضر با شماره 10
برای تیم فوتبال تیانجین تدا و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی
آنتوان گریزمان
نیجریه بازیمیکند.
مهاجم تیم اتلتیکو مادرید که سابقه بازی در رئال سوسیه داد را
سیگوردسون
هم دارد ،برای نخستین بار در سل  2014برای تیم ملی بزرگساالن گیلفی سیگوردسون ستاره تیم ملی ایسلند که در لیگ برتر انگلیس و
فرانسه به میدان رفت .او که در سال  2016در کنار مسی و رونالدو در باشگاه اورتون بازی می کند و در  5سال گذشته به عنوان بهترین
نامزد بهترین بازیکن جهان شده بود ،می خواهد در جام جهانی به بازیکن فوتبال کشورش انتخاب شده امید اول ایسلندی ها در جام
ستاره بی چون و چرای فرانسوی ها تبدیل شود.
جهانی است .ایسلند برای نخستین بار جواز حضور در جام جهانی را
کسب کرده است و برای صعود از گروهش کار دشواری در پیش دارد.
فارفان
تیمی هایش کار بسیار دشواری برای صعود از گروه  Gدارند.
جفرسون آگوستین فارفان مهاجم تیم ملی پرو است که پیش از
پیوستن به لوکوموتیو مسکو در شالکه و الجزیره امارات حضور داشته
سون هیونگ مین
است .تیم ملی پرو آخرین تیمی بود که به جام جهانی روسیه صعود ستاره  25ساله تیم تاتنهام تاکنون  2بار به عنوان بهترین لژیونر
کرد ،فارفان و هم تیمی هایش نمی خواهند اولین تیمی باشند که از فوتبال آسیا انتخاب شده است .سون که در فینال جام ملت های
جام جهانی حذف می شوند.
آسیا  2015علی رغم گلزنی نتوانست مانع شکست کره جنوبی برابر
استرالیا شود ،این بار می خواهد در روسیه نقش تاثیرگذارتری برای
کره ای ها ایفا کند.
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کریستین اریکسن
تیم ملی دانمارک به لطف درخشش اریکسن در دیدار برگشت پلی
یک
آف جام جهانی مقابل جمهوری ایرلند توانست با نتیجه  5بر
لیندلوف
پیروز شده است و راهی جام جهانی شود .اریکسن  25ساله که ویکتور لیندلوف مدافع  23ساله تیم منچستریونایتد و تیم ملی سوئد
هافبک هجومی تیم تاتنهام است ،می خواهد دانمارک را در صعود از تاکنون  18بازی ملی داشته است و نخستین جام جهانی اش را
گروهش یاری کند.
تجربه می کند .سوئد که با حذف ایتالیا در بازی پلی آف به جام
جهانی رسیده ،نمی خواهد در مرحله گروهی به کار خود پایان دهد
تیم کیهیل
و لیندلوف می تواند آبی و زردها را در راهیابی به دور دوم یاری کند.
کیهیل  38ساله که پیش از این در جام های جهانی  2006آلمان،
 2010آفریقای جنوبی و  2014برزیل حضور داشته است در جام
ادن هازارد
جهانی
جهانی  2018روسیه به رکورد جالب  4حضور متوالی در جام
ستاره تیم چلسی از سال  2008به تیم ملی بلژیک دعوت شد و
هامیلتون هولت :هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید.

ورزشی
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لواندوفسکی
هری کین
هری ادوارد کین مهاجم  24ساله تیم تاتنهام که در بازی با اسلوونی رابرت لواندوفسکی مهاجم  29ساله تیم بایرن مونیخ که سابقه بازی در
گل صعود تیم ملی انگلیس به جام جهانی را زد به احتمال زیاد ستاره تیم های لخ پوزنان و دورتموند را نیز دارد بدون شک سرشناس ترین
بازیکن تیم ملی لهستان است .او در سال  2015به عنوان ورزشکار
سه شیرها در روسیه خواهد بود.
سال لهستان انتخاب شد .عقاب ها با درخشش لواندوفسکی راهی جام
جهانی شدند و می خواهند دست کم از مرحله گروهی صعود کنند.
بالس پرز
بالس آنتونیو میگوئل پرز اورتگا که بیشتر با نام بالس پرز شناخته
سادیو مانه
می شود مهاجم  36ساله تیم ملی پاناما است و در حال حاضر در
تیم مونیسیپال گواتماال بازی می کند.تیم ملی پاناما و پرز نخستین ستاره  25ساله تیم لیورپول پیش از این پیراهن تیم های
حضورشان در جام جهانی را تجربه می کنند ،البته شماره  7پانامایی متز،زالتسبورگ و ساوتهمپتون را بر تن کرده است .مانه فصل قبل
ها به احتمال زیاد پس از جام جهانی از بازی های ملی خداحافظی توسط هم تیمی هایش به عنوان بهترین بازیکن فصل لیورپول انتخاب
خواهد کرد زیرا از سال  2001تاکنون در تیم ملی کشورش حضور دارد .شد .او که در بازی های باشگاهی عملکرد مناسبی داشته می خواهد
در جام جهانی هم توانایی های خود را در تیم ملی سنگال اثبات کند.
مساکنی
یوسف مساکنی هافبک  27ساله تیم الدحیل قطر است که سابقه
کاگاوا
بازی در تیم های المعب و اسپرانس تونس را نیز دارد .او که در سال شینجی کاگاوا بازیکن  28ساله ژاپنی که در حال حاضر در تیم
 2013مورد توجه تیم های نیوکاسل ،آرسنال ،اورتون و تاتنهام قرار دورتموند بازی می کند سابقه بازی در تیم های سرزو اوزاکا و
گرفته بود ترجیح داد در قطر به فوتبالش ادامه دهد .مساکنی و هم منچستریونایتد را هم دارد .او یکی از معروف ترین بازیکنان قاره آسیا
است و ژاپنی ها می توانند به درخشش او در جام جهانی امیدوار باشند.
تیمی هایش کار بسیار دشواری برای صعود از گروه  Gدارند.
رادامل فالکائو

مجید روشن ضمیر

یدهی لذت ببری
کارسون :اگر کارت را دوست نداری در آن نمان ،زیرا قرار است تو ازآنچه انجام م 
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تاکنون  82بازی ملی را در کارنامه اش ثبت کرده است .او از سال
 2007تا  2012در لیل فرانسه توپ می زد و پس از آن با مبلغ
 32میلیون پوند به جمع آبیهای لندن پیوست .بلژیک پس از
روسیه میزبان اولین تیم اروپایی بود که راهی جام جهانی شد و
هازارد و یارانش باید به مصاف انگلیس ،پاناما و تونس بروند.

رادامل گارسیا فالکائو زاراته ستاره  31ساله تیم موناکو فرانسه است.
او پیش از این با پیراهن تیم های ریور پالته ،پورتو ،اتلتیکو مادرید،
منچستریونایتد و چلسی نیز به میدان رفته است .فالکائو رکورددار
بیشترین گلزنی برای تیم ملی کلمبیا است و هواداران این تیم امیدوار
به درخشش او در جام جهانی  2018روسیه هستند.
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محیطزیست

گرمایشجهانی
گرم شدن تدریجی کره زمین را گرمایش جهانی یا
 Global warmingمی نامند.
این پدیده اشاره به افزایش میانگین دمای سطح زمین ،اقیانوس ها و اتمسفر
دارد .دانشمندان معتقدند که این افزایش دما از سال  1800میالدی آغاز
شده است .هوای کره زمین در  100سال گذشته بین  0/4تا  0/8درجه
سانتی گراد افزایش داشته است .شاید این عدد به نظر شما کوچک برسد اما
همین تغییر دمای کوچک می تواند حیات روی کره زمین را به خطر بیندازد.
دانشمندان پیش بینی می کنند دمای کره زمین تا سال  2100میالدی بین
 1/5تا  5/8درجه سانتی گراد افزایش پیدا می کند .که چنین اتفاقی یک
فاجعه زیست محیطی را در برخواهد داشت.
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Global warming
پدیده گازهای گلخانه ای چیست؟
گازهای گلخانه ای در جو زمین وجود دارند و مانند یک الیه عایق از زمین
محافظت می کنند .فعالیت های انسان و استفاده بی رویه از تکنولوژی،
تخریب محیط زیست و استفاده از سوخت های فسیلی باعث می شود که
تعادل شیمیایی و فیزیکی این الیه به هم بخورد .به طور طبیعی گازهای
گلخانه ای موجود شامل بخار آب ،دی اکسید کربن ،متان ،اکسید نیتروژن
و ازن هستند .اما فعالیت های انسان بر سطوح بسیاری از گازهای موجود
طبیعی در جو می افزاید .پژوهش ها نشان می دهد بین افزایش میزان
گازهای گلخانه ای موجود در اتمسفر با گرم شدن زمین ارتباط مستقیمی
وجود دارد .کره زمین بخشی از انرژی خورشید را جذب و مابقی آن را
منعکس می کند .بدین ترتیب طول موج نور تغییر میکند .بعضی از گازهای
موجود در اتمسفر زمین ،این انرژی انعکاسی و تابش خروجی را جذب
می کنند .جذب انرژی توسط مولکول های گاز سبب جنبش مولکول ها
و افزایش انرژی آنها می شود .وقتی این اتفاق در مقیاس بزرگ رخ دهد،
حرارت زیادی تولید می کند و باعث می شود دمای کل نواحی زمین افزایش
یابد .این پدیده همان اثر گلخانه ای است.

علل گرم شدن کره زمین
علل بروز پیده گرم شدن کره زمین به گفته محققان و دانشمندان مربوط به
چند عامل است .تئوریهای ارائه شده در این زمینه حاکی از آن است که
علت گرم شدن زمین در اثر ورود گازهای گلخانهای به جو ،آلودگی محیط
زیست ،فعالیت های آتشفشانی و همچنین فعالیتهای خورشیدی است.
اما بیشترین سهم را در گرم شدن کره زمین گازهای گلخانهای داشته است .اثرات گرم شدن کره زمین
البته گروهی دیگر از دانشمندان نیز تاثیر فعالیت های خورشیدی را بیشتر از گرم شدن کره زمین تبعات خطرناک و مرگباری را به همراه خواهد داشت
اثرات گازهای گلخانه ای می دانند.
که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم

دکارت :هر روز زندگي یک هدیه بزرگ است که با هیچ سرمایهای نمیتوان آن را خرید.

محیطزیست
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مارک تواین :از کسانی که می کوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش جلوه دهند؛ دوری کن.
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خشکسالی
مسلما اولین تاثیر گرم شدن زمین؛ بروز خشکسالی است.
گرم شدن کره زمین منجر به تبخیر آبهای سطحی و نیاز به مصرف بیشتر
آب خواهد شد .با کمبود آب و گرمای شدید هوا خشکسالی سرتاسرکره زمین نفوذ موج سرما
را فراخواهد گرفت .همانطور که مستحضرید طی چند دهه اخیر کم آبی و این که گرم شدن زمین منجر به ایجاد موجود سرما شود شاید در ابتدا
خشکسالی از مشکالت کشورها به ویژه در مناطق گرم و خشک بوده است .متناقض به نظر برسد اما واقعیتی است کتمان ناشدنی .تغییرات جوی باعث
می شود .حجم عظیمی از انرژی و نور خورشید توسط اقیانوس ها جذب شود
در نتیجه سطح کره زمین سرد خواهد شد .بروز یخبندان شدید در چنین
آتش سوزی
گرم و خشک بودن زمین باعث احتراق ناگهانی و خودبهخودی در سطح شرایطی دور از ذهن نیست .این موج سرما می تواند زندگی بشر و دیگر
زمین به ویژه مناطق جنگلی خواهد شد .همه ساله بخش عظیمی از مراتع و موجودات کره زمین به خطر بیاندازد.
جنگلها در بخش های مختلف زمین در اثر گرمای سوزان هوا طعمه حریق
می شوند .این آتش سوزیهای گسترده منجر به آلودگی هوا و ورود مقدار شیوع بیماری
شیوعانواعبیمارینیزیکیدیگرازاثراتزیانبارگرمشدنکرهزمینخواهدبود.
متنابهی دیاکسید کربن به جو میشود که مسئله را تشدید میکند.
هم اکنون در مناطقی که با خشکسالی و کمبود آب مواجه اند بروز انواع بیماری
گزارش می شود .همچنین گرمای شدید منجر به افزایش تولید مثل حشرات
ذوب شدن یخ های مناطق قطبی
گرمای شدید هوا منجر به ذوب شدن یخچال های طبیعی در قطب شمال و موذی و آفات می شود که برای زندگی انسان و دیگر موجودات مضر است.
جنوب شده است .یخ به دلیل خاصیت درخشندگی و صیقلی بودن مقداری از
انرژی خورشید را بازتاب میدهد .این عدم جذب انرژی در مناطق قطبی منجر چه باید کرد؟
میشود تا دمای کره زمین باال نرود .از اینرو با ذوب شدن یخ ها جذب انرژی همه (( چه باید کردهای)) این گونه مقاالت باز به خود ما انسانها برمیگردد.
در این مناطق نیز به گرم شدن سریع تر کره زمین میانجامد .این آب شدن درخت ها را قطع میکنیم تا ویال بسازیم ،زباله ها را در محیط رها می کنیم
یخها منجر به باال آمدن سطح آب اقیانوسها شده و باعث میشود بخشهای تا ضمن زشت کردن مناظر طبیعی ،زندگی موجودات منطقه را نیز مختل
از منطقه خشکی زمین در مناطق ساحلی زیر آب بروند که عالوه بر تهدید کنیم ،با هر خرید کوچک یک کیسه پالستیکی از مغازه دار تقاضا می کنیم،
برای راحتی و آسایش خودمان از ظروف یکبار مصرف پالستیکی استفاده
جان انسانها ،تعادل بخش خاکی و آبی زمین نیز به هم میخورد.
پیرو این موضوع حیات موجودات قطبی به مخاطره می افتد و در سطح کالن میکنیم ،برای هر سفر کوچک درون شهری از خودروی شخصی استفاده
می کنیم ،بدتر این که گاهی حتی برای تفریح و بدون هدف ساعتها
زنجیره غذایی و حیاتی در این مناطق دچار اختالل می شود.
در خیابانهای شهر جوالن میدهیم ،برای نپرداختن اندکی پول اضافهتر
وسیلهای را که مصرف انرژی بیشتری دارد خریداری میکنیم.
طوفان های مهیب
دمای اقیانوس ها و تعادل دمایی بین بخش خشکی و آبی در به وجود در حالی که میتوانیم از انرژیهای پاک استفاده کنیم و همچنان به دنبال
آمدن طوفانها و گردبادها بسیار موثر است .در سالهای اخیر شاهد بروز ،استفاده از سوختهای فسیلی هستیم .این که در  50یا  100سال آینده چه
سونامیها ،طوفانها و گردبادهای کشنده و مهیبی در سطح جهان بودهایم اتفاقی برای کره زمین میافتد مهم نیست چون شاید ما در آن زمان زنده
نباشیم .پس چرا فکر خودمان را درگیر این مسائل کنیم .همچنان بیرویه
که علت اصلی آنها تغییر درجه حرارت در این مناطق بوده است.
متاسفانه هر چه دمای هوای پیرامون اقیانوس ها باالتر رود ،احتمال بروز آب مصرف میکنیم ،تا جایی که امکان دارد المپ و دیگر وسایل روشنایی را
به کار میگیریم ،درجه بخاری ،پکیج و شوفاژخانه آپارتمانمان را تا باالترین
طوفانهای مخرب نیز افزایش می یابد.
حد ممکن زیاد میکنیم و لباس تابستانی میپوشیم چون قرار نیست  50یا
 100سال دیگر عواقب این سهل انگاریها را ما بپردازیم.
رعد و برق های نیرومند و مرگ بار
مهندس افشین میرزایی -به نقل از مجله علمی ایلیاد
گرمای هوا نه تنها موجب بروز طوفان و گردباد خواهد شد بلکه با افزایش
دما و رطوبت در سطح جو کره زمین باید منتظر رعد و برقهای خطرناک و
مرگبار نیز باشیم.
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باکتــــریهایمفیـد
این یک باور غلط است که باکتریها همیشه برای بدن انسان
مضر هستند .باکتریهایی وجود دارند که برای بدن مفید هستند
و به افزایش سالمتی کمک میکنند .در این مقاله به بحث دربارهی
باکتریهای مفید میپردازیم.
باکتریها موجودات زندهی تک سلولی و میکروسکوپی هستند که در
زیستگاه های مختلف و هر سطحی مانند دستگاه گوارش انسانها وجود
دارند .اگر چه باکتریها معموالً با بیماریها مرتبط هستند ولی تعدادی از
آنها نیز وجود دارند که میتوانند برای سالمت ما مفید باشند.
در آغاز قرن بیستم نشانههایی از وجود باکتریهای مفید در بدن انسانها
کشف شد .این باکتریهای مفید پروبیوتیکها نامیده میشوند و به
دستگاه ایمنی برای مقابله با بیماریهای خاص کمک میکنند.
 FDAو  WHOپروبیوتیک را اینگونه تعریف میکند« :پروبیوتیکها
میکرو ارگانیسمهای زندهای هستند که مصرف کافی آنها سبب نمایان
شدن اثرات سالمت بخش در بدن میزبان میشود ».بر این اساس،
ی های پروبیوتیک موجود در محصوالت خوراکی ،نه تنها باید دارای
باکتر 
مشخصههای عملکردی و سودمند برای سالمتی انسان باشند بلکه از
قابلیت ماندگاری در دستگاه گوارش هم برخوردار باشند .این ویژگیها
شامل رشد و بقای ارگانیسمها در روند تولید محصول ،نگهداری ،و پس از
مصرف حین انتقال از معده به روده است.
در ادامهی مقاله فهرستی از تعدادی از این باکتریهای مفید به همراه
فواید و منابع آنها ارائه شده است.
الکتوباسیلوساسیدوفیلوس
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس یک باکتری اسید الکتیک میلهای شکل
است که در روده  ،دهان و واژن انسانها و حیوانات یافت میشود.
ی قادر هستند در روده زنده بمانند؛ زیرا نسبت به
اکثر گونههای این باکتر 
صفرا و آنزیمهای گوارشی مقاوم هستند .گونههای مختلف این باکتریها
در محلهای گوناگون یافت میشوند.
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به کاهش تأثیر مشکالت معده و روده و
عفونت واژن و تقویت دستگاه ایمنی کمک میکند .این باکتری همچنین
عدم تحمل الکتوز را از بین میبرد .منابع الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
عبارتند از کپسولهای پروبیوتیک ،ماست و شیر
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بیفیدوباکتریومانیمالیس
این نوع باکتری میلهای شکل در رودهی بزرگ انسان یافت میشود ولی
ن نیز میتواند رشد کند.
در خارج از بدن انسا 
بیفیدوباکتریوم انیمالیس خاصیت متصل کردن خود به دیوارهی روده و به
موجب آن محدود کردن مواد مغذی در دسترس برای باکتریهای مضر را
داراست .بیفیدوباکتریوم انیمالیس به فرآیند گوارش و از بین بردن عالیم
سندروم رودهی تحریکپذیر یا یبوست مزمن کمک میکند.
منابع بیفیدوباکتریوم انیمالیس عبارتند از مکملهای پروبیوتیک  ،ماست
 ،بستنی  ،شیر و پنیر.
استرپتوکوکترموفیلوس
استرپتوکوک ترموفیلوس باکتری پروبیوتیک است که به دستهی اسید
الکتیک تعلق دارد .یکی از اصلیترین خواص استرپتوکوک ترموفیلوس
آن است که در محیطهای گرم از بین نمیرود و توانایی این را دارد که
تا دمای  212درجهی فارنهایت مقاومت کند .از اینرو ،استرپتوکوک
ترموفیلوس حتی بعد از گرما دادن شیر نیز زنده باقی میماند .استرپتوکوک
ترموفیلوس به تقویت دستگاه ایمنی و حفظ سالمت روده کمک میکند.
منابع استرپتوکوک ترموفیلوس عبارتند از پنیر موزارال  ،ماست و شیر
الکتوباسیلوسروتری
الکتوباسیلوس روتری باکتری متعلق به دستهی اسید الکتیک است که
در رودهی انسان یافت میشود ولی در همهی انسانها وجود ندارد.
بر خالف برخی از باکتریهایی که در بدن انسان برای مدت زمان خاص
وجود دارند و بعدا ً از بین میروند ،الکتوباسیلوس روتری بدن انسان را
ترک نمیکند.
این باکتری همچنین در شیر مادر نیز یافت میشود.
الکتوباسیلوس روتری به تقویت دستگاه ایمنی کمک میکند و دارای
خواص ضد گاز است.منابع الکتوباسیلوس روتری عبارتند از :کپسولها،
ماست ،شیر مادر و پنیر

باسیلوسسوبتیلیس
باسیلوس سوبتیلیس باکتری میلهای شکل است که اغلب در خارج از بدن
انسان و عمدتاً در خاک یافت میشود.
تحقیقات نشان میدهند که باسیلوس سوبتیلیس در رودهی انسان نیز
وجود دارد .معروفترین مورد استفاده از این باکتری به سال  1941باز
میگردد که ارتش نازی از آن برای درمان اسهال خونی در اردوگاههای
نظامی آفریقای شمالی استفاده کردند.باسیلوس سوبتیلیس به مقابله با
اسهال کمک میکند.منابع باسیلوس سوبتیلیس عبارتند از دانهی سویا ،
شیر  ،بستنی  ،ماست و پنیر

دیل کارنگی :عیب جویی از دیگران بی فایدهترین کار دنیا است و جز لطمه حاصلی ندارد.
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دریافت خواب کافی:
کورتیزول که هورمون مرتبط با استرس است ،تاثیر مخربی بر روی
میکروبیوم روده دارد.
برای کاهش میزان هورمون کورتیزول ،مطمئن شوید که در شبانه روز به
میزان  ۸ساعت خواب کافی دارید .بهداشت خواب می تواند کیفیت خواب
شما را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین قبل از خواب از روشن کردن وسایل
الکترونیکی اجتناب کنید و اتاق خوابتان را خاموش نگه دارید.

والدو امرسون :هر روزی که پایان میرسد آن را به کناری بگذار و به فکر فردا باش.
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تحرک کافی:
ورزش متوسط راهی مطمئن برای کاهش سطح استرس و به حداقل
رساندن ترشح هورمون کورتیزول است .ورزش خود عاملی است که
باعث افزایش ترشح اندورفین می شود؛ انتقال دهنده عصبی که منجر به
احساس خوب و بهبود کیفیت خواب خواهد شد.
در عوض ورزشهای بسیار شدید اثر برعکس دارند و منجر به افزایش
عوامل مختلفی هستند که می توانند باعث از بین رفتن تعادل در استرس و آسیب به میکروبیوم میشوند.
میکروبیوم روده شوند .از مهمترین آنها میتوان به این موارد اشاره کرد:
استرس مزمن ،عفونت ،رژیم غذایی با حجم زیادی از کربوهیدراتهای
تصفیهشده ،قند ،مصرف نکردن فیبر به اندازه کافی.
همه این عوامل میتوانند مانع از رشد باکتریهای خوب در روده شوند.
با این حال گامهایی برای ارتقای سالمت روده ها شناخته شده است:
ساره صالحی
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عالوه بر اینها ،باکتریهای دیگری نیز وجود دارند که برای انسانها اجتناب از آنتی بیوتیک ها در صورت امکان:
و همچنین محیط زیست مفید هستند .از جمله باکتریهای مفید در درمان با آنتی بیوتیک برای از بین بردن عفونت راهی برای از بین بردن
محیط زیست می توان به مــوارد زیر اشاره کرد:
تعادل باکتریهای مفید روده است و  ۱۲ماه طول میکشد تا بعد از
مصرف آنتی بیوتیک ،میکروبیوم به حالت سالم برگردد .اگر نیاز جدی به
ریزوبیومها
مصرف آنتی بیوتیک دارید ،برای افزایش سالمت خود ،توصیههای الزم را
را
نیتروژن
که
هستند
ای
میله
و
منفی
گرم
های
باکتری
ریزوبیوم ها
درباره نحوه مصرف این داروها از پزشک تان دریافت کنید.
با اکسیژن ترکیب میکنند تا آمونیاک تولید شود ،آمونیاک برای انجام کاهشمصرفداروهایضدالتهابی،آنتیاسیدهاوقرصهایضدبارداری:
فرآیند فتوسنتز ضروری است.
آنتی بیوتیکها تنها داروهایی نیستند که به میکروبیوم صدمه می زنند.
قرص های ضد بارداری ،و همچنین داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی
متانوتروف ها
مانند ایبوپروفن و آسپرین نیز در کنار آنتیاسیدها همین خاصیت
متانوتروفها از مس موجود در محیط زیست برای متابولیزه کردن متان آنتیبیوتیک ها را دارند و باید از زیاده روی در مصرف آن ها پرهیز کرد.
استفاده میکند .متان گاز گلخانهای خطرناکی است که در نتیجهی مصرف غذاهای غنی از پروبیوتیک:
فرآیندهای صنعتــی و تجزیهی مواد زاید آزاد میشود.
افزایش مصرف غذاهای تخمیر شده باعث تقویت سالمت روده ها و تعادل
میکروبیوم روده می شوند .ماست ،کفیر ،کلم ترش ،و دیگر غذاهای تخمیر
ت خوار
باکتری های نف 
شده را به رژیم غذایی خود اضافه کنید تا شاهد افزایش باکتریهای مفید
پاکسازی
برای
خوار
نفت
باکتری
از
کند.
ی
م
تغذیه
نفت
این باکتریها از
روده باشید .مارچوبه ،تره فرنگی و پیاز نیز غنی از پروبیوتیکها هستند.
فضاهایی که به خاطر نشت نفت آلوده شدهاند ،استفاده میشود.
اجتناب از مصرف بیش از حد شکر:
میکروبیوم
مصرف بیش از حد شک؛ کربوهیدرات های ساده ،شیرینی و همچنین نان
تاثیر
یافته؛
دست
آن
به
اخیر
تحقیقات
که
مواردی
ترین
ب
یکی ازجال
سفید و پاستا ،راهی برای کاهش باکتریهای مفید و افزایش باکتریهای
میکروبیوم روده در سالمت بدن انسان است.
مضر روده است.
میکروبیوم مجموعهای از ارگانیسمها است که داخل روده زندگی میکنند.
آنها نقش مهمی در فرایندهای متابولیک بدن ما از جمله عملکرد مغز و مصرف برخی مکملها:
سیستم ایمنی دارند .عدم تعادل باکتری های مفید روده عامل مهمی در مصرف مکملهایی از قبیل روغن ماهی ،و مکملهای پروبیوتیک با
افزایش خطر ابتال به بیماریهای مزمن بخصوص پارکینسون ،آسم ،آلرژی کیفیت باال را در دستور رژیم غذایی خود قرار دهید .البته مصرف این
و حتی بیماری های روانی است.
مکمل ها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که اشتیاقی برای مصرف
غذاهای تخمیر شده نداشته باشید.
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بازاریابی پارتیزانی
امروزه دربازارهاي گوناگون کسب و کار ،تمرکز زیادي بر بهبود کارایی
و اثربخشی تالشهاي بازاریابی وجود دارد.
شرکتها درجستجوي روشهایی نوین براي انجام بهینه این وظایف
خطیر در راستاي کاهش هزینهها و افزودن ارزش به محصوالت و
خدمات خویش هستند.
حتی در بازارهایی که با فشارها و مسائل درآمد و هزینه درمراحل
گوناگون چرخه عمرمحصول نهایی مواجه نیستند ،تحوالت سریع،
مسائل تکنولوژیک ،مسائل و اقدامات تجاري و شرایط اقتصادي،
جستجوي روشهاي جدیدي را براي بیان مشکالت قدیمی میطلبند.
ضمن آنکه با توجه به تحوالت مذکور ،امروزه دیگر رویکرد بازاریابی
سنتی پاسخگوي شرایط متغیر کنونی در حوزه هاي تجاري گوناگون
نیست و شناسایی رویکردهاي جدیدي براي مواجهه با این تحوالت
الزم و ضروري است .
بسیاري از سازمانها و شرکتها با محدودیتهاي بودجهاي بسیاری
درعرصه تجارت مواجهاند و باید قابلیت آن را بیابند تا با حداقل منابع
و سرمایه گذاري ،حداکثر سود الزم را جهت بقا و ثبات خویش
دربلندمدت کسب کنند.
بازاریابی پارتیزانی ،مفهومی است که اول بار توسط جی کنراد لوینسون
در کتابی با عنوان ”بازاریابی پارتیزانی“درسال  1982تشریح شد؛
روشی نامنظم و غیرمعمول در انجام فعالیتهاي ترفیعی بر مبناي
یک بودجه بسیار کم.
چنین ترفیعات و پیشرفتهایی گاهی اوقات به گونهاي طراحی
میشوند که مخاطب هدف ،حتی از وجود آنها بیاطالع است و این
ترفیعات نوعی بازاریابی پنهان یا سري است (که بازاریابی مخفیانه نیز
نامیده می شود).
درواقع بازاریابی پارتیزانی نوعی بازاریابی نامنظم جهت کسب حداکثر
نتایج با بکارگیري حداقل منابع است و درگیر ابتکارات ،نوآوري ،شکستن

قوانینوجستجويراهکارهايبدیلبرايروشهايبازاریابیسنتیاست.
اصول بازاریابی پارتیزانی
بازاریاب پارتیزانی باید خالق باشد و روشهاي نامنظم و غیرمعمول
ارتقا و پیشبرد را طراحی و تدبیرکند .او باید کلیه ارتباطات و تماسهاي
خود را ،چه حرفه اي و چه شخصی به کارگیرد و نیز شرکت و محصول
آن را آزمون کند و به دنبال منابع تبلیغاتی باشد .بسیاري از اشکال
تبلیغ ،می توانند بسیار ارزان و آزاد باشند.
لوینسون ،اصول زیر را به عنوان زیربناي بازاریابی پارتیزانی شناسایی
می کند:
بازاریابی پارتیزانی به طور ویژه درکسب و کارهاي کوچک کاربرد
دارد.
بازاریابی پارتیزانی باید بر مبناي روانشناسی انسانی باشد تا تجربه،
قضاوت و حدس یا گمان.
سرمایه گذاریهاي اولیه دربازاریابی به جاي پول باید زمان ،انرژي و
قوه تخیل یا تصویرسازي ذهنی باشد.
آمار و ارقام اولیه براي اندازه گیري کسب و کار ،میزان سود است
نه فروش.
بازاریاب نیز باید بر تعداد روابط جدید ایجادشده در هر ماه تمرکز کند.
به جاي سعی در راستاي تنوع بخشی از طریق ارائه محصوالت و
خدمات مربوط ،استانداردي را براي تعالی با تمرکزي دقیق ایجادکند.
به جاي تمرکز بر کسب مشتریان جدید ،مشتریان فعلی و داشتن
معامالت بیشتر و بزرگتر با آنها را هدف قرار می دهد.
فراموش کردن رقابت و تمرکز بیشتر بر همکاري با کسب و کارهاي
دیگر.
بازاریابان پارتیزانی باید همواره ترکیبی از متدها و روشهاي بازاریابی
را دریک رشته اقدامات و عملیات به کارگیرند.
به کارگیري تکنولوژي روز به عنوان ابزاري براي توانمندسازي
بازاریابی.

پستترین انسانها کسانی هستند که ثروت خود را از داشتههای دیگران حاصل میکنند.
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با وجود آنکه امروزه این موارد امکان پذیر هستند ،لیکن بازاریابی بیشتر درمورد بازار جستجو می کنند.
پارتیزانی یک روند کلی شده است .دیگر هیچ حربه ساده ای درکسب
و کار کوچک وجودندارد و درحقیقت 500 ،شرکت موفق امروز،درحال مراحل اجراي بازاریابی پارتیزانی
جهش به سمت منازعه و رقابت در راستاي افزایش تعداد خود هستند .سازمانی که پیگیري استراتژي بازاریابی پارتیزانی را انتخاب می کند،
جنرال الکتریک ،یاهو ،سیتی گروپ ،سونی اریکسون و نایکی همگی به این مسئله آگاه است که بازاریابی یک فرایند و نه یک رویداد است.
اصول و اقدامات بازاریابی پارتیزانی را به مرحله اجرا گذاشته اند.
لوینسون ،یک حمله بازاریابی گام به گام را مطرح می سازد که به
پارتیزان کمک می کند تا جنگهاي واقعی را براي تولید سود برنده
تکنیک هاي بازاریابی پارتیزانی
شود :
اگرچه تکنیک هاي بسیاری دربازاریابی نامنظم یا پارتیزانی وجود دارد ،گام  :1بازار را جستجوکنید .این امر درگرو جستجوي بازار ،محصول،
لیکن دراینجا به نمونه هایی از این تکنیک ها اشاره می شود:
خدمت ،گزینه هاي رسانه اي ،رقابت ،مشتریان،
اقدامات کالمی یا شفاهی.
تکنولوژي ،مزیتهایی که می تواند حاصل سازد و ترکیب شدن با
دستیابی مستقیم به مشتریان از طریق جریانات و اقدامات عادي شرکاي بالقوه بازاریابی است.
روزمره آنها.
گام  :2فهرستی از سودها و مزیتها بنویسید .فهرستی از مزیتهایی را
نظرخواهی یا نظرسنجی شخصی.
که شرکت ارائه می کند ،ایجادکنید.
تبلیغات پیشرو /اقدامات تبلیغاتی.
گام :3حربههاي بازاریابی را که شرکت درحمالت خود بهکار
بازاریابی تلفنی از طریق کلیه اعضاي شرکت.
خواهدگرفت ،انتخاب کنید.
نامه هاي شخصی.
درمورد ترتیب و اولویت بکارگیري و اجراي این حربهها تصمیمگیري
تبلیغات اینترنتی.
کنید.
جلسات و نشست هاي شخصی.
چه کسی مجري خواهد بود و حربه ها را پیگیري خواهدکرد و تاریخ
آگهی هاي طبقه بندي شده.
دقیق اجراي هر حربه چه زمانی خواهد بود.
مجموعه اقدامات پست مستقیم و..
گام  :4برنامه بازاریابی طراحی کنید .بر اهداف خاص بازاریابی شرکت
بازاریابی پارتیزانی براي کسب و کارهاي کوچک طراحی شده بود ،جهت دستیابی تمرکزکنید .مشتمل بر ”استراتژي هاي خالقی“ که به
لیکن اکنون به طور فزاینده اي توسط کسب و کارهاي بزرگ به کار طور اجمالی براي ارسال پیام به بازارهاي هدف به کارگرفته می شوند.
گرفته می شود.
گام  :5یک تقویم بازاریابی پارتیزانی ایجادکنید .تصمیم گیري و
با شناخت مزیتهاي مدیریت یک کسب و کار کوچک ،پارتیزان درمی اجتناب از حوادث از این طریق آسانتر خواهد شد.
یابد که اندازه کوچک کسب و کار جزء مزیتهاي آن است .کسب و گام  :6اصالحات و تنظیماتی را با شرکاي بازاریابی به شکل ترکیبی
کار می تواند همچون یک پارتیزان درجنگ ،ماهرانه دربازار نفوذکند ،اعمال کنید .این کسب و کارها یا شرکا می توانند به تجارت از طریق
راههاي خالقی که کسب و کارهاي بزرگ قادر به بکارگیري آنها افزایش عرضه بازار ،ضمن به اشتراك گذاشتن هزینه هاي بازاریابی
نیستند را به کار بندد.
کمک کنند.
بازاریابی پارتیزانی می تواند فرصتها را سریعتر به چنگ آورد و هر گام  :7حمله بازاریابی پارتیزانی را با اجراي حربه ها ،آغاز کنید .هیچ
یک از آنها را از طریق استراتژي هاي خالق استخراج کند،درحالی دلیلی براي اجراي یکباره همه حربه ها وجود ندارد.
که بازاریابی سنتی به دنبال روش اجرایی قابل پیش بینی و دیکته در این زمینه ،اطالعات و تجربیات متعددی وجود دارد که با مطالعه
شده توسط برنامه بازاریابی است .پارتیزان ها مشکالت را به عنوان منابع مرتبط میتوانید کسب کنید و این روش بازاریابی را جایگزین
افسانه پاسبانی
تهایی قلمدادکرده و راهکارهایی را براي آنها به منظور یادگیري روشهای سنتی نمایید.
فرص 
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ارزش
از دیدگاه
مشتـری
ارزیابی و یا سنجش ارزش درک شده توسط مشتریان ما؛ همواره
کار بسیار مشکلی است ،این در حالـی است که تشخص این موضوع
از نظر کسب و کار ما؛ نه تنها امری منطقی است .بلکه بسیار ضروری
است .از همین رو؛ بخشی از مقاله «راس مینارد » (کارشناس
مدیریت کیفیت و مشاور ارشد بخش اروپایی شرکت  )AMBبا نام
«ارزش گرانبهاء است» که در همین زمینه؛ نظرات و توضیحاتی را
ارائه میدهد ،انتخاب و بازنویسی نمودهایم که درپی میآید:
تصور کنید یک مشتری ناراضی ناگهان وارد محل کار ما میشود و میخواهد
با فردی صحبت نماید که مسئولیت ایجاد ارزش برای مشتریان را دارد.
در این شرایط ما او را به کجا راهنمایی خواهیم نمود؟ احتماالً او را به
بخش بازاریابی یا عملیات یا توزیع می بریم! ،ا ّمــا او را بـه بـخش مـالی
راهنمائی نخواهید کرد!.
حال آنکه ایجاد ارزش (یا همان ایجاد حس رضایتمندی) برای مشتری
مهمترین کار یک سازمان است ،ولی اکثر سازمانهای ما؛ نمیتوانند به
ایــن سؤال که «چه کسی مسئول ارزش در اینجاست؟!» پاسخ گویند.
راهنمائی مشتری به بخش بازاریابی ،به هیچ وجه نمیتواند پاسخ
صحیحیباشـــد.
زیرا ایجاد ارزش برای مشتری از بازاریابی فراتر میرود و به کار کل سازمان
مربوط میشــود.
ً
اما تقریبا همه اعضای سازمانها و یقینا اعضای بخش مدیریتی آن ،فقط
نگران سود و کسب حد اکثر بهره از محصوالت و خدمات خود هستند.
در نتیجه ،معموالً بر هزینهها ،کاهش هزینه و منافع حاصل از بهرهوری
تمرکز می شوند ،و به همین دلیل کمتر به فکر مشتری و ایجاد ارزش
ی هستند و همین طرز تفکر موجب شده است که اکثر سازمانها
برای و 
عم ً
ال توسط واحدهای مالی و حسابداری اداره شوند.
اما همان گونه که ران بیکر ( )Ron Bakerدر کتاب خود تحت عنوان
قیمتگذاری بر مبنای هدف ( )Pricing on Purposeخاطر نشان
میسازد« :سود یا زیان ما؛ چیزی بیش از آنچه در قلب یا ذهن مشتری
میگذرد ،نیست» .وی نام این دل گذشته مشتری را «شاخص تاخیـــری»
میگذارد ،شاخصی که تغییرات آن بستگی به تغییر شـاخص دیگری به

نام «شاخص اصلی» دارد.
به این ترتیب شاخص تاخیری زمانی تغییر مییابد که ابتدا شاخص اصلی
تغییر کند و از آنجـا کـه سود نتیجه تعامالت سازمان با مشتریان آن
است« .بیکر» چنین ادامه می دهد« ،سازمان به این علت وجود دارد که
برای مشتریانش ایجاد ثروت یا رضایت کند و این رضایت همان ارزش
است که هر سازمانی باید به دقت مراقب ایجاد آن برای مشتریانش باشد و
البته این مسئولیت بزرگ را از افرادی خاص و مشخص ،پیگیری نماید»،
اما متاسفانه بیانیههای مأموریت سازمانها به ندرت درباره این موضوع
صحبت میکنند .آنها معموالً بر ایجاد ثروت برای سهامداران و گاهی هم
منافعی برای کارکنان و حداکثر جامعه تمرکز میکنند.
کنترل هزینه و با اهمیتتر از آن کیفیت ،به خودی خود ،هدف محسوب
نمیشود ،زیرا این مقوالت از جهت ایجاد ارزش برای مشتری حائز اهمیت
محسوب میشوند .بنابراین همه اعضای سازمانها باید با همکاری یکدیگر
این ارزش برای مشتری را تعریف ،شناسائی و اندازهگیری کنند .الزم است
طرحهائی را برای بهبود توسعه آن ارائه دهند تا سازمان بتواند ارزشی را
به مشتریانش ارائهدهد که حداکثر ارزش موجود باشد و هرگونه فعالیت،
فرآیند یا کاری که نقشی در این امر ندارند را ،حذف نمایــد.
ولی اکثر مؤسسات از موضوع غافلند و صرفا بر هزینهها و فعالیتهای
درون -سازمانی تمرکز میکنند و ارزش و نتایج برون -سازمانی را نادیده
میگیرند .دلیل این غفلت آن است که اندازهگیری هزینهها و کارآئی
فعالیتهای درون سازمانی آسان است.

گاندی :مشتری مهمترین ناظر بر فعالیتهای ماست ،او به ما وابسته نیست ،ما به او وابسته هستیم
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ولی بسیاری از سازمانها از این اهمیت غافل بوده و صرفاً به دنبال نفع
خود هستند ،از این رو تا آنجا که بتوانند قیمتهای خود را بر اساس سود
معین تعیین میکنند و نه ایجاد ارزش برای مشتری ،این سازمانها کاالها
را براساس سود طراحی و تولید میکنند و باز نه براساس ارزش برای
مشتری! ،از دیدگاه اکثریت مدیران این سازمانها؛ مشتریان تا زمانی که
محصول عرضه شده توسط آنها تا زمانی که از سوی مشتریان خریداری
میشود ،پس مورد پسند آنها است ،برای این قبیل مدیران اندازهگیری
ارزش برای مشتریان یا لزومی ندارد و یا کاری مشکل است که به صرف
نیرو و هزینهی بیشتری منهی میشود و دفعات نیاز به بازنگری براساس
ارزش برای مشتری ،به مراتب بیشتر از یک قیمتگذاری ساده بر اساس
سودی معین انرژیبر و هزینهبردار است.
این در حالی است که تولید و عرضه بر مبنای ارزش برای مشتری نسبت به
قیمتگذاری یک جانبه برای سازمانها ،ارزش و سود بهتری به همراه خواهد
داشت .ضمن آنکه ایجاد ارزش برای مشتری ارتباطی با هزینه تولید ندارد.
و البته یادآوری این نکته که قیمتگذاری به روشی که قیمت فروش
کاال را از طریق محاسبه هزینه های واقعی تولید و توزیع به عالوه درصد
معینی سود مشخص میکند ،هرگز سود را به حداکثر نمیرساند.
بهخصوص در بازارهایی که میزان تقاضا در آنها بسیار باالست ،سازمانها
اکثرا ًمحصوالت خود را زیر قیمت عرضه میکنند؛ زیرا مصرف منابع به حدی
زیاد است که هزینههای عمومی در واحدهای بیشتری سرشکن میشود.
اما برعکس در بازارهایی که تقاضای اندکی دارند ،قیمتها به دلیل معطل
ماندن منابع ،برای عرضهکننده پائین است .هر دوی این شرایط ،درست
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برداشت مشتریان درباره منافع نسبی محصوالت و خدمات سازمان
در مقایسه با رقباء و گزینههای دیگر ،به مرور زمان تغییر میکند؛
زیرا آنها نیازها ،خواستهها ،سلیقه و اولویتهای خود را تغییر
میدهند .این امر به این معناست که ارزش محصوالت و خدمات
شما از نظر مشتری نیز به مرور زمان تغییر میکند .لذا با توجه
به اینکه ارزش از نظر هر یک از مشتریان مفهوم متفاوتی دارد و
همواره در حال تغییر است ،لذا اندازهگیری آن؛ اینگونه مشکل
به نظر مـیآید .اما ما بایستی همواره با اشتیاق این مشکل را
پذیرا باشیم ،زیرا حتّی اگر ما به عنوان مثال تولیدکنندهی یک
داروی منحصربه فرد و بسیار حیاتی هم؛ باشیم و برای مشتریان
نهایی خود بسیار با ارزش (به ارزش تداوم حیات آنان) ،هر لحظه
ممکن است که رقباء ما نسل جدیدی از همان دارو را با کیفیت و
اثربخشی بهتر و عوارض و حتی قیمت کمتری به بازار عرضه نمایند
و دیگر داروی ما برای مشتریان اولیه (پزشکان) و مشتریان ثانویه
(بیماران) فاقد ارزش شود.

میکنند ،در نظر نمیگیرد .در نتیجه ،تمرکز بر قیمت؛ سازمان را وامیدارد
تا عواملی را حذف کند که تأثیر آن بر ارزش از نظر مشتری و در نتیجه
تأثیری که بر فروش ،باال است و قطعا این موضوع به نفع سازمان نخواهد بود.
حال آنکه در جامعهای که به بازار گرایش بسیار دارد ،سازمانها باید
محصوالت و خدماتی را تولید کنند که آنقدر از دید مشتری خوب باشند
که مشتری با رغبت کامل سود آن را به عرضهکننده بپردازد.
به این ترتیب ،ارائه ارزش به مشتری ،مجموعه کاملی از تجربیاتی است که
سازمان از طریق محصوالت ،خدمات و تعامالت مستمر خود با مشتری،
میتواند به دست آورد و برای نیل به این هدف (یعنی خلق ارزش متقابل
برای سازمان و مشتری) ،شناخت مشتری ،آغاز خوبی است.
البته شاید انجام این کار در مورد همهی مشتریان امکان پذیر نباشد،
اما تحلیلها مناسب کسب و کار حاکی از آن است که اکثراً20درصد تا
30درصد از مشتریان80 ،درصد از درآمد سازمان را ایجاد میکنند.
این مشتریان ،مشتریانی هستند که باید یک به یک شناخته شوند.
در این صورت شاید طبقهبندی باقیمانده (70تا 80درصد) مشتریان به
دو گروه میانی و پایانی ،کار مناسبی باشد.
در این صورت میتوان به 40تا 50درصد میانی مشتریان براساس نیاز،
کاربرد یا منفعت برای سازماننگریست و  20تا  30درصد بقیه( ،که
کمترین در آمد و گاه بیشترین مشکالت را فراهم میکنند) را سریعاً
حذف نمود تا امکانات بیشتری برای مشتریان پرارزشتر ایجادکرد.
البته بعد از تقسیمبندی مشتریان ،عالوه بر مشتریان کلیدی ،میتوان
راههایی را برای تقسیم بندی 50درصدي مشتریان میانی (از نظر تولید
درآمد برای سازمان) یافت ،تا ارزشهای ذیربط با این مشتریان (ارزشهایی
هم برای سازمان و هم برای این دسته از مشتریان) را ارتقا بخشید.
برای ارتباط با مشتریان کلیدی و میانی مهمتر (یعنی برای  50درصد از
مشتریانی که حدود  90درصد سود سازمان را تامین مینمایند) ،میتوان
سؤاالتی را هموراه از ایشان پرسید ،سواالتی مانند سواالت زیر:
برایچهجنبههاییازمحصوالتوخدماتماارزشویژهایقائلهستید؟
نقاط ضعف و قوت ما در مقایسه با رقباء مان چیست؟
چه کارهایی را باید به نحو متفاوتی انجام دهیم تا خدمات و محصوالت
خود را به نحو بهتری به شما ارائه دهیم؟
مایلید محصوالت یا خدمات ما کدام معیارهای اساسی را برآورده سازند؟
آیا هیچ یک از این معیارها وجود دارد که ما نمی توانیم به سهولت
تحققبخشیم؟
مایلید محصوالت یا خدمات ما چه شاخص هائی را برآورده سازند؟
تحقق شاخص های مزبور توسط ما از نظر شما چگونه است؟
کدام معیارها را مایلید بهبود بخشیم؟
آیا مشخصات ،ویژگیها یا امتیازاتی از محصوالت و خدمات ما هستند
که به راستی شما را خشنود سازند؟
آیا مشخصات ،ویژگیها یا امتیازات دیگری وجود دارند که بتوانیم به
محصول و یا خدمات خودمان اضافه کنیم تا موجبات خشنودی بیشتر
شما را فراهم سازد؟
مایل به پرداخت هزینهی کدامیک از ویژگیهای محصوالت ما هستید؟
توانائی انجام چنین مصاحبه هایی به نحوی که اطالعات مفیدی به دست
آید ،نیازمند مهارت است و سازمان باید از پذیرفتن پاسخ های عادی و
پیش پا افتاده اجتناب کند.

فصلنامه داخلی آفاشیمی

اما مفهوم کسب و کار تمام سازمانها ،فقط ارزشی است که برای مشتری
خود ایجاد میکنند .البته اندازهگیری و دستیابی به این ارزش از مهم ترین
چالشهایی است که هرسازمانی با آن روبرو است .زیرا قیمت تنها فرصتی
عینی و ملموسی است که جهت دستیابی به ارزش برای مشتری به ذهن
اکثر افراد خطور میکند .حال آنکه مفهوم ارزش از نظر اکثر مشتریان
چیزهای دیگری است ،که درک آن معموالً کار سادهای نیست ،زیرا ارزش
مفهومی ذهنی است؛ درست به مانند زیبائی در چشم بیننده!
ضمن آنکه مشتریان با یکدیگر تفاوت دارند ،هر یک از آنها مفهوم
متفاوتی برای ارزش دارند .ارزش توسط مشتری تعیین می شود نه
هزینه محصول و یا منافعی که محصوالت و یا خدمات ما !

مخالف استراتژی به حد اکثر رساندن سود هستند .به عالوه ،قیمت
گذاری q
با سود معین ،عواملی را که در محصول و خدمات برای مشتری ایجاد ارزش

فصلنامه داخلی آفاشیمی
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گردشگری

کندوان؛ روستایی در دل صخرهها

کندوان نام یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در ۶۰
کیلومتری جنوبغربی شهر تبریز قرار دارد .در واقع ،روستای کندوان یکی از
روستاهای دهستان سهند و از توابع بخش مرکزی شهر اسکو محسوب میشود.
از نکتههای جالب توجه در مورد این معجزه طبیعی این است که روستای
کندوان در اثر فعل و انفعاالت آتشفشانی کو ه سهند و سایر کوههای
آتشفشانی منطقه طی هزاران سال در یکی از خوش آب و هواترین مناطق
استان به وجود آمده است؛ مواد مذاب و گدازههای حاصل از فعالیت کوههای
آتشفشانی به بیرون پرتاب شده و در طول سالها روی هم انباشته شدهاند.
همچنین این تودهها بر اثر عوامل طبیعی مانند باد و باران دچار تغییر شکل و
تبدیل آنها به کرانهایی شد ه است که امروزه در منطقه قرار دارند .هر چند
کرانهایی ناحیه ورودی روستا به دلیل عوامل جوی دچار آسیب شدهاند،
ولی کرانهای ناحیه شرقی و انتهایی روستا به دلیل وجود تپههای مرتفع
نسبتا سالمتر باقی ماندهاند.
معماری روستای کندوان
وجه تسمیه روستای کندوان به دلیل خانههایی است که در دل صخرههای
بومی قرار دارند و شیوه معماری به کار رفته در ساخت آنها سبک بومی
و صخرهای است .در معماری صخرهای مصالح ساختمانی مانند گچ ،آهک،
خشت و ...حضور نداشته و فضای مورد نظر با حکاکی درون سنگ ایجاد
میشود .در واقع ،این سبک معماری ،نمونهای از جدال انسان با طبیعت بر
سر تصاحب صخرههای طبیعی است .این روستا به دلیل معماری و بافت
خاص خود در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
البته آنچه کندوان را از نمونههای مشابه آن متمایز میکند ،جریان زندگی و
سکونت بالغ بر  ۱۱۷خانواده در داخل این صخرهها است و اهالی آن به مشاغل
روستایی مانند کشاورزی ،دامداری و تولید صنایع دستی اشتغال دارند.

بر خالف تصور ،این خانههای صخرهای همانند منازل مسکونی عادی دارای
بخشهای مختلفی مانند اتاق نشیمن ،صندوقخانه ،آشپزخانه و حتی مجهز
به سیستم لولهکشی آب و برق هستند .قطر دیوارهای این خانههای جالب در
حدود  ۲متر بوده و از اینرو ،فضای داخل خانه بهطور طبیعی در زمستانها
گرم و در تابستانها خنک است.
وجه تسمیه و پیشینه تاریخی
در تاریخ این منطقه چنین نقل شده است که ساکنان روستایی به نام
حیلهور -واقع در دو کیلومتری غرب کندوان -نخستین گروهی بودهاند که
در قرن هفتم هجری برای در امان ماندن از یورش مغولها به دشتی در
مقابل کندوان فعلی مهاجرت کرده و به تدریج درون کرانها را برای تامین
پناهگاهی برای خود حفاری کردهاند .البته برخی از باستانشناسان قدمت
این روستا را به دورههای پیش از اسالم نسبت میدهند.
آب و هوای کندوان
کندوان منطقهای ییالقی است که در رشتهکوههای سهند قرار دارد.
این منطقه بسیار خوش آب و هوا بوده و به دلیل وجود مراتع سرسبز عشایر
بسیاری به آنجا مهاجرت میکنند.
جایگاه جهانی روستای کندوان
از جمله آثار مشابه روستای کندوان در سایر نقاط جهان میتوان به دره
گورمه در ترکیه اشاره کرد که وسعت آن در حدود  ۱۵تا  ۲۰برابر روستای
کندوان است .به طور کلی ،در سطح جهان فقط سه روستای صخرهای
تاکنون شناسایی شدهاند که شامل روستای کاپادوکیه در ترکیه ،داکوتا
درآمریکا و کندوان در ایران است که در میان این روستاها ،در حال حاضر
فقط در روستای کندوان ایران زندگی جریان داردو دو روستای مشابه خالی
از سکنه هستند.
مهندس الهه پاغنده
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