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به نام آفریننده پاکی ها
ــر و  ــرود تکبی ــان س ــبیح گوی ــاران تس ــر شاخس ــا ب گل ه
ــا زالل  ــراه ب ــز هم ــا نی ــد م ــته ان ــه نشس ــه نغم ــل را ب تهلی
ــوی  ــت گ ــل تهنی ــرزمین چهارفص ــاران س ــاری کوهس ج

ــم. نوروزی
ــید  ــان از راه رس ــر افش ــش عط ــرح بخ ــیم ف ــر نس ــار دیگ ب
تــا بســتر زمیــن را بــه زیــور اللــه هــا و شــکوفه هــا بیارایــد 
و ســپهر نیلگــون را بــا دیبــای رنگارنــگ زینتــی دوچنــدان 
ــد.  ــن کن ــه ت ــو ب ــی ن ــات را خلعت ــجار و نبات ــد و اش بخش
ســپاس و ســتایش خــدا را کــه عنایت فرمــود تــا ســال 1394 را با 
تــاش و همدلــی همــکاران عزیــز در بخشــهای مختلــف بــه 
ــمندی  ــتاوردهای ارزش ــل آن دس ــه حاص ــانیم ک ــان برس پای

بــوده اســت.
اینــک بــه میمنــت ایــن موفقیــت و تحــول فرخنــده فرصــت 
ــاش  ــات و ت ــی از زحم ــن قدردان ــمرده و ضم ــت ش را غنیم
همــکاران عزیــز حلــول ســال نــو و عیــد ســعید نــوروز را بــه 
ــرض  ــک ع ــان تبری ــای محترمت ــواده ه ــما و خان ــر ش محض
ــان  ــزد من ــت از درگاه ای ــر و برک ــر از خی ــالی پ ــوده و س نم

ــتارم. ــی خواس ــرای همگ ب

           دکتر پیام سیفی
                  مدیــر عامــل و عضو هیات مدیره
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ــور  ــاهد حض ــران، ش ــدت ته ــاالر وح ــفند،  ت دوم اس
و  دارو  تولیدکننــدگان  داروســازان،  اندیشــمندان، 
ــزات پزشــکی کشــور  ــت و تجهی اســتادان عرصــه صنع
ــعف،  ــور و ش ــر از ش ــي و پ ــه اي عال ــا روحی ــه ب ــود ک ب
و  دارو  صنعــت  دســتاوردهاي  معرفــي  مراســم  در 
ــت  ــا باب ــد ت ــزات پزشــکي گــرد هــم آمــده بودن تجهی
موفقیت هــاي بزرگشــان در عرصــه داروســازي، جشــن 

ــد. ــزار کنن ــي برگ مل
ــانی  ــی از کس ــدف قدردان ــا ه ــه ب ــم ک ــن مراس در ای
کــه در عرصــه خودکفایــی ایــن کشــور در حــوزه 
دارو و تجهیــزات پزشــکی زحمــت مــی کشــند و نیــز 
ــم دارو و 2 مــورد تجهیــزات پزشــکی  ــی 12 قل رونمای
تولیــد داخــل برگــزار گردیــد وزیــر محتــرم بهداشــت 
جنــاب آقــای دکتــر ســید حســن هاشــمی، داروســازان 
و افــرادي کــه در زمینــه تولیــد دارو فعالیــت مي کننــد 
ــر  ــما جهادگ ــت: ش ــار داش ــد و اظه ــر نامی را جهادگ
ــتر  ــد و بیش ــرف مي زنی ــر ح ــه کمت ــرا ک ــتید چ هس
ــز  ــزی ج ــما چی ــل ش ــل عم ــد و حاص ــل مي کنی عم
ــت  ــعه امنی ــور و توس ــتقالل کش ــاوری، اس ــد، فن تولی
بــه گفتــه رئیــس محتــرم  کشــور نیســت کــه 
دالر  میلیــون   1۵۰ دارو،  و  غــذا  ســازمان 

ــراه دارد. ــه هم ــور ب ــرای کش ــی ارزی ب صرفه جوی
همچنیــن جنــاب آقــای دکتــر رســول دینارونــد رئیس 
محتــرم ســازمان غــذا و دارو تســهیل صــادرات  دارو و 
ــای وزارت  ــت ه ــور را از اولوی ــکی کش ــزات پزش تجهی
بهداشــت خوانــد و گفتنــد: هــدف درســت مــا در حــوزه 

داروســازی رســیدن بــه تــراز مثبــت تجــاری اســت.
در همین راســتا شــرکت داروســازی تولیددارو با مدیریت 
ــه دریافــت  جنــاب آقــای دکتــر پیــام ســیفی موفــق ب
تندیــس بلوریــن ســیب غــذا از وزیــر محتــرم بهداشــت

جنــاب آقــای دکتــر ســید حســن هاشــمی بابــت تولیــد 
محصــوالت کپســول دابیگاتــران و قــرص فبوکسوســتات 

بــرای  اولیــن بــار در ایــران شــد.
ــد اســت کــه شــرکت داروســازی تولیــددارو همــراه  امی
کلیــه مدیــران و پرســنل زحمتکــش همچنان در آســمان 

دارویــی کشــور بــا افتخــارات مــداوم خــود بدرخشــد.

انتخــاب شــرکت داروســازی تولیــددارو بعنــوان یکــی از شــرکتهای برتــر 
ــکی ــزات پزش ــی و تجهی ــت داروی ــتاوردهای صنع ــش دس ــور در همای ــازی کش داروس
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بررســی عملکــرد واحــد هــای 
ــال 1394 مختلف شــرکت در س

شــرکت  در  موفقیــت  اصــل  کارگروهــی 
تولیــددارو داروســازی 

ــرکت  ــف ش ــران مختل ــی مدی ــم دل ــی و ه هماهنگ
شــرکت  در  موفقیــت  اصــل  تریــن  اساســی 
داروســازی تولیــددارو مــی باشــد و همیــن وحــدت 
ــکوفائی  ــد و ش ــث رش ــه باع ــت ک ــی اس ــک دل و ی
ــا  ــک از واحده ــر ی ــت و ه ــده اس ــه گردی مجموع
موفقیــت خــود را در گــرو موفقیــت گــروه مــی دانــد 
ــا  و از عملکــرد جزیــره ای دوری جســته و همســو ب
ــرکت  ــداف ش ــق اه ــت تحق ــا در جه ــایر واحده س
حرکــت مــی نماینــد. مدیریــت عامــل شــرکت نیــز 
بــه مفهــوم واقعــی یــک راهنمــا و هــادی در شــرکت 
مــی باشــد کــه موفــق شــده حــس اعتمــاد و احتــرام 
ــر  ــر مجموعــه هــای خــود ب ــل را در میــان زی متقاب
ــتانه  ــو دوس ــک ج ــا ی ــد ت ــظ نمای ــه و حف انگیخت
ــا  ــش و ب ــاء در آرام ــده، اعض ــرار ش ــرکت برق در ش
انگیــزه مضاعــف در جهــت تحقــق اهــداف شــرکت 
ــه  ــه انجــام امــور محول ــا تعهــد ب قــدم برداشــته و ب

ــد. بپردازن
حــال بــه بررســی عملکــرد برخــی از قســمت هــای 
مختلــف شــرکت شــامل برنامــه ریــزی، تولیــد، 
فــروش و مالــی و حسابرســی داخلــی مــی پردازیــم.

عملکرد واحد برنامه ریزی تولید در سال 1394
بودجــه مصــوب  بــا  انبارهــا  و  برنامــه ریــزی  هــدف واحــد 
ــد.  ــال 1394 مشــخص گردی ــد محصــول در س ۵1,266,3۰9 واح
ایــن واحــد بــا هماهنگــی دو واحــد تــدارکات و تولیــد و همینطــور 
ــدن  ــق ش ــت محق ــود را در جه ــالش خ ــت ت ــروش نهای ــد ف واح
ــان  ــا پای ــال ت ــدای س ــت. از ابت ــه اس ــه کار گرفت ــد ب ــه تولی بودج
ــول  ــد محص ــدود ۵۰,684,263 واح ــاری ح ــال ج ــاه س ــن م بهم
ــده  ــده کــه 9۰ درصــد بودجــه تاکنــون محقــق گردی تولیــد گردی
ــه 1۰۰% خواهــد رســید.  ــان ســال ب ــا پای ــن در صــد ت اســت و ای
ــه  ــه بودج ــبت ب ــراف را نس ــن انح ــد کمتری ــاری تولی ــال ج در س
داشــته اســت، کــه ایــن ناشــی از تــالش عوامــل واحدهــای تولیــد، 
ــالش واحــد  ــن ت ــن بی ــی باشــد.در ای ــی م ــزی و بازرگان ــه ری برنام
فــروش هــم بــه نوبــه خــود ســتودنی اســت. هــدف برنامــه ریــزی 
در ســال 139۵ تولیــد ۵۵,991,۰۰۰ واحــد محصــول تعییــن 
گردیــده اســت، کــه شــامل افزایــش حــدود 1۰ درصــد نســبت بــه 
ســال قبــل مــی باشــد. بــا امیــد تحقــق کلیــه اهــداف ســال آتــی.

عملکرد واحد فروش و بازاریابی در سال 1394
ــه  ــا تــوکل ب واحــد فــروش و بازاریابــی شــرکت، ســال جــاری را ب
خداونــد متعــال و بــا هــدف دســتیابی بــه بودجــه 1/141 میلیاردی 
ــا در  ــت شــدید رقب ــازار و رقاب ــی ب ــرایط بحران ــم ش ــاز و علیرغ آغ
پایــان بهمــن مــاه موفــق گردیــد کــه بــه تمامــی اهــداف از پیــش 
ــیدن  ــه در راه رس ــت ک ــی اس ــد و طبیع ــت یاب ــده دس ــن ش تعیی
ــالش ــت ت ــران و ارکان شــرکت نهای ــه مدی ــن موفقیــت کلی ــه ای ب



7

ــک  ــک ت ــرورت دارد از ت ــا ض ــد و در اینج ــل آورده ان را بعم
ایــن واحدهــا شــامل واحــد بازرگانــی – مالــی- برنامــه ریــزی-  
ــدارک،  ــا ت تولیــد- آزمایشــگاه و مســئول فنــی شــرکت کــه ب
برنامــه ریــزی، تهیــه و تائیــد محصــوالت بــا کیفیــت گامهــای 
بزرگــی در جهــت تحقــق اهــداف شــرکت برداشــته انــد تشــکر 

گــردد.
ــروش  ــه ف ــداف بودج ــه اه ــتیابی ب ــه دس ــت ک ــی اس بدیه
ــروش  ــت ف ــم جه ــه منظ ــک برنام ــر ی ــه ب ــا تکی ــرکت ب ش
ــه  ــرلوحه آن، برنام ــه س ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــوالت ص محص
ریــزی دقیــق، ســازمان دهــی تیــم فــروش، هدایــت و رهبــری 
ــا  ــوده اســت و ب ــده ب ــل آم ــای بعم ــی ه ــارت و هماهنگ و نظ
برگــزاری جلســات متعــدد بــا شــرکت هــای پخــش، مدیریــت 
ــرایط  ــال ش ــزی و انتق ــه ری ــد و برنام ــران تولی ــرکت و مدی ش
بــازار بــه واحــد هــای مختلــف شــرکت و نهایتــاً ارائــه برنامــه 
جهــت تولیــد محصــوالت متناســب بــا نیــاز بــازار و جلوگیــری 
از خــواب ســرمایه و انباشــت موجــودی در انبارهــای شــرکت 

ــه اســت. ــور یافت تبل
ــی در  ــی داخل ــی و حسابرس ــد مال ــرد واح عملک

ســال 1394
مســئولیت واحــد امــور مالــی و حسابرســی داخلــی، برنامــه ریــزی 
بمنظــور تهیــه و تنظیــم دســتورالعملها، روشــها و رویــه هــای 
مالــی بمنظــور ایجــاد هماهنگــی و انجــام عملیــات حســابداری 
ــزی  ــه ری ــده و برنام ــن ش ــتانداردهای تعیی ــاس اس براس
ــروژه هــای  ــی پ ــدی، ارزیاب ــی، بودجــه بن ــن مال بمنظــور تامی
ــی  ــتراتژیهای بازاریاب ــزی اس ــرح ری ــرای ط ــذاری ب ــرمایه گ س
و قیمــت گــذاری محصــوالت و برنامــه ریــزی بمنظــور انجــام 
تجزیــه و تحلیــل نســبتهای مالــی و بررســی گزارشــهای مالــی 
و روشــن نمــودن وضعیــت مالــی شــرکت و ارائــه گزارشــات دورن 
ســازمانی و بــرون ســازمانی و ... مــی باشــد کــه ایــن مســئولیت 
ــر  ــکان پذی ــرکت ام ــف ش ــای مختل ــکاری واحده ــا هم ب
مــی باشــد و در اینجــا از همــکاران ســایر بخشــهای شــرکت 

تشــکر مــی نمائیــم.
خاصــه ای از اقدامــات واحــد امــور مالی و حسابرســی 
ــاع  ــه اط ــل ب ــرح ذی ــی 1394 بش ــور مال ــی ام داخل

مــی رســد:
تهیــه صورتهــای مالــی و اخــذ گــزارش مطلــوب از حســابرس و 
بــازرس قانونــی بــرای ســال مالــی1393 و دوره مالــی 6 ماهــه 

منتهــی بــه 1394/۰6/31.
تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی تا پایان سال 1392.

ــه  ــال ب ــارد ری ــرمایه شــرکت از 13۰ میلی ــش س ــت افزای ثب
16۰ میلیــارد ریــال و از 16۰ میلیــارد ریــال بــه 23۰ میلیــارد 

ریــال طــی دو مرحلــه.
ئــه گزارشــات میــان دوره ای مــورد نیــاز  تهیــه و ارا
عملیاتی)بودجــه  بودجــه  تهیــه  بــورس،  فرا ســازمان 

.139۵ مالــی  تدبیــر( ســال 
ــی و حسابرســی  ــای داخل ــرار داد حسابرســی کنترله ــاد ق انعق
ــات  ــر و انجــام عملی ــا موسســات حسابرســی معتب ــی ب عملیات

ــی. ــزارش نهای ــت گ حسابرســی مربوطــه و دریاف
ــت  ــام شــده و ظرفی ــای تم ــای به ــه ه بررســی تســهیم هزین

ــدی. ــتگاههای تولی ــین آالت و دس ــنجی ماش س
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هیــچ یــک از اعمــال انســان، بازدهــی صــد درصــد نــدارد از این رو اســتفاده 
بهینــه و ممانعــت از هــدر رفتــن امکانــات امــری اساســی اســت ایــن نکتــه 
ــرژی مطــرح  هنگامــی اهمیــت بیشــتری پیــدا مــی کنــد کــه موضــوع ان
ــرژی، انتخــاب الگوها،اتخــاذ و  ــه ســازی مصــرف ان شــود. منظــور از بهین
بکارگیــری روش هــا و سیاســت هایــی در مصــرف درســت انــرژی اســت. 
کــه از نقطــه نظــر اقتصــاد ملــی مطلــوب باشــد و اســتمرار وجــود و دوام 
ــوب  ــن چارچ ــد. در ای ــن کن ــت را تضمی ــات و حرک ــه حی ــرژی و ادام ان
تعییــن ســهم صــورت هــای مختلــف انــرژی در ســبد انــرژی هــر جامعــه 

بــا توجــه بــه امکانــات درازمــدت آن جامعــه، همچنیــن بکارگیــری پربــازده تریــن شــیوه اســتفاده از آنهــا کــه متضمــن کاهــش تخریــب منابــع انــرژی 
و نیــز کاهــش تأثیــرات ســوء ناشــی از اســـتفاده ناصـــحیح از انــرژی، بــر عوامـــل دیگــر حیــات و محـــیط زیـــست مدنظــر اســت، این اســتفاده درســت و 
بــه جــا از انــرژی، نــه تنهــا متضمــن اســتمرار حیــات و توســعه پایــدار جامعــه اســت بلکــه منجــر بــه بقــاء انــرژی بــرای همــگان و نســل هــای آتــی و 

مانعــی بــرای تولیــد و گســترش آلودگــی هــای زیســت محیطــی ناشــی از مصــرف نادرســت انــرژی خواهــد بــود.

ضرورت بهینه سازی 
مصــرف انـرژی

ــار اقتصــادی عوامــل دیگــری نیــز وجــود دارد کــه ضــرورت  ــر ب عــالوه ب
ــرژی را مــی رســاند: بهینــه ســازی مصــرف ان

1ـ اســتفاده بــی رویــه از انــرژی هــای فســیلی کــه باعــث افزایــش آلودگی 
محیــط زیســت می شــود.

2ـ باال بودن رشد جمعیت و نیاز به تقاضای بیشتر انرژی.
3ـ محدودیت منابع انرژی به دلیل تجدید ناپذیر بودن آن.

4ـ رشد باالی مصرف انرژی به دلیل الگوی ناصحیح مصرف انرژی.
۵ـ عدم وجود سیستم بازیافت انرژی.

6ـ وجود صنایع و کارخانجات فرسوده.
۷ـ متکی بودن اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی.

8ـ افزایش گازهای گلخانه ای و باران های اسیدی.
راهکارهای عمومی کاهش مصرف انرژی در کارخانه ها 

1- استفاده از اینورتورهایا )VFD( در فن ها:
دربارهــای گشــتاور متغیــر اســتفاده از کنتــرل کننــده هــای فرکانــس کــه 
قانــون بارهــای ســیال)Affinity law (در آنهــا صــدق مــی کنــد مــی تواند 

مــورد اســتفاده قــرار گیــرد:
جریان )دبی( هوا متناسب با سرعت تغییر می کند.      
فشار با مربع) توان دوم( سرعت تغییر می کند.            

توان مصرفی با مکعب )توان سوم( سرعت تغییر می کند.   
همانگونــه کــه مالحظــه مــی گــردد کنتــرل جریان بوســیله کاهش ســرعت 
بــار بــه معنــی آن اســت کــه کاهــش جزئــی در ســرعت مــی توانــد کاهــش 

بســیاری را در تــوان مصرفــی الکتروموتــور بــه همراه داشــته باشــد.
ــرژی دارای  ــی ان ــه جوئ ــر صرف ــالوه ب ــا )VFD( ع ــتفاده از اینورتوره اس

ــی باشــند: ــز م ــر نی ــای زی مزای
کنتــرل پروســه)فرآیند(، افزایــش دوام تجهیــزات، تصحیــح ضریــب قدرت، 
ــرل دور  ــات مکانیکــی کنت ــری از ضرب ــرم)Soft Start(، جلوگی اســتارت ن
بواســطه هماهنــگ بــودن ســرعت تجهیــزات بــا میــزان واقعــی مــورد نیــاز 

فرصــت خوبــی جهــت صرفــه جوئــی انــرژی را فراهــم مــی ســازد.
 در بســیاری از فــن هــا، پمــپ هــا و سیســتمهای هــوای فشــرده قــدرت 
الکتروموتــور بــا تــوان ســوم ســرعت وســرعت بــا جریــان متناســب اســت. 
بنابرایــن تغییــر2۰ درصــدی در ســرعت تقریبــا ۵۰ درصــد صرفــه جوئــی 

انــرژی بــه دنبــال خواهــد داشــت.
2- اصاح مصرف انرژی در سیستم هوای فشرده:

مهمتریــن راهکارهــای کاهــش مصــرف در سیســتم هــوای فشــرده عبارتند 
از انتخــاب درســت کمپرســور، نصــب صحیــح کمپرســور، کنتــرل مناســب 
و تعمیــرات و نگهــداری بهینــه کــه بــه ترتیــب هرکــدام1۰، ۵، 2۰ و 1۰ 

درصــد صرفــه جویــی در پــی خواهــد داشــت.
3- تولید در ظرفیت کامل:

بهــره گیــری از ظرفیــت کامــل خطــوط تولیــد و بهــره بــرداری از حداکثــر 

تــوان ماشــین آالت، موجــب کاهــش مصــرف ویــژه انــرژی خواهــد شــد. 
مصــرف ویــژه انــرژی رابطــه ای مســتقیم بــا انــرژی مصرفــی داشــته بــه 
طــوری کــه مصــارف غیــر مولــد کارخانــه ماننــد روشــنایی هــا، مصــارف 
اداری و رفاهــی و غیــره هــر انــدازه کــه بیشــتر افزایــش پیــدا کنــد باعــث 

افــزوده شــدن میــزان شــاخص مصــرف ویــژه انــرژی خواهــد شــد.
از آنجایــی کــه ماشــین آالت خــط تولیــد و تجهیــزات جانبــی نظیــر هــوای 
ــزان  ــوده و در  می ــل ب ــد دخی ــر تولی ــتقیماً در ام ــا مس ــرده و بویلره فش
انــرژی مصرفــی دخالــت مســتقیم دارنــد ایــن موضــوع اهمیــت بــه ســزایی 
ــی کــه اگــر از ظرفیــت کامــل ماشــین آالت و دیگــر  ــد. درصورت مــی یاب
تجهیــزات در زمــان تولیــد اســتفاده نگــردد، باعــث افزایــش تلفــات انــرژی 
الکتروموتورهــا شــده ودر نهایــت ایــن نکتــه باعــث افزایــش نســبت انــرژی 

غیــر مولــد بــه انــرژی مفیــد مــی شــود.
4- اصاح سیستم روشنایی:

در برخــی کارخانجــات، روشــنایی بخــش قابــل توجهــی از مصــرف بــرق را 
بــه خوداختصــاص مــی دهــد. تعویــض المــپ هــای ســوخته، بــه کارگیری 
المــپ هــای فلــور ســنت راندمــان بــاال یــا اســتفاده ازالمــپ هــای بخــار 
ســدیم کــم فشــار از مهمتریــن راهکارهــای بهینــه ســازی مصــرف بــرق 

در بخــش روشــنایی اســت.
5- استفاده از تسمه سنکرون:

تعویــض تســمه هــا بــا تســمه راندمــان باالتــر صرفــه جویــی انرژی مناســبی 
حاصــل خواهــد شــد، راندمــان سیســتم انتقــال نیــرو انــواع تســمه و پولــی 

بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
ــوع  ــد، ن ــدود9۰ درصــ ــوع V belt ح ــد، ن ــدود 88 درصــ ــوع F beltح ن
ــوع synchrone belt حــدود94 درصــد. cogged belt حــدود92 درصــد ن

:BMS 6- استفاده از سیستم
 )BMS(Building Management System سیســتم مدیریــت ســاختمان یــا
ــرده و  ــور ســاختمانها نظــارت ک ــا و ام ــه فعالیته ــه ب سیســتمی اســت ک
در مواقــع الزم بــا توجــه بــه تغییــرات شــرایط محیطــی، تغییــرات الزم را 
بطــور خــودکار اعمــال مــی نمایدمطالعــات نشــان داده اســت کــه اســتفاده 
ــرف  ــد از مص ــط 2۰ درص ــور متوس ــد بط ــی توان ــمند م ــتم هوش از سیس
ــتم  ــن سیس ــد. ای ــاختمان را بکاه ــاری س ــای ج ــه ه ــرژی و هزین ان
ــرل  ــودن و کنت ــوش نم ــا خام ــرژی ب ــرف ان ــش مص ــر کاه ــالوه ب ع
آنهــا موجــب کاهــش اســتهالک و افزایــش طــول عمــر دســتگاه هــا و 

ــردد. ــی گ ــای مربوطــه م ــه ه کاهــش هزین

منبع: سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا(

الهام نوری دوست - کارشناسی ارشد محیط زیست/ واحد فنی مهندسی
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اســتفاده از کامپیوتــر و چاپگــر ســه 
ــد دارو ــرای تولی ــدی مولکولی ب بع

ــک  ــک ی ــه کم ــرطان، ب ــان س ــتای درم ــمندان در راس دانش
نــرم  افــزار کامپیوتــری و یــک چاپگــر ســه  بعــدی بــه طراحــی 
و تولیــد دارو بــا ســرعت بــاال دســت یافتــه  انــد. هــر یــک از 
ایــن داروهــا بــرای یــک دی اِن اِی مشــخص توســعه مــی یابند. 
 )rapid prototyping software( نــرم  افــزار نمونــه  ســازی ســریع
ــر  ــال های اخی ــول در س ــدی مولک ــه  بع ــر س ــاوری چاپگ و فن
ــو و  ــاوری نان ــع فن ــرای صنای ــگفت انگیزی ب ــای ش جهش ه
ــه همــراه داشــته  و تولیــد ســریع تر مــواد را  زیست پزشــکی ب

قــادر ســاخته  اســت.
پارابــون  نانــو  آزمایشــگاه  زیســت  مهندســی  محققــان 
بــا  مبــارزه  بــرای  را  داروی جدیــدی   )ParabonNanolabs(
ــتم  ــه سیس ــم اولی ــور بدخی ــایع ترین توم ــتوم )ش گلیوبالس
ــا  ــد( ب ــروز می کن ــز ب ــا مغ ــاع ی ــه در نخ ــزی ک ــی مرک عصب
اســتفاده از یــک برنامــه کامپیوتــری )CADP(  متصــل بــه یک 
چاپگــر ســه  بعــدی نانومقیــاس توســعه داده انــد. بــه کمــک 
ــود و  ــی می ش ــر طراح ــورد نظ ــدا داروی م ــاوری، ابت ــن فن ای
ــول در  ــک ملک ــک اتم/ی ــدی )ی ــه  بع ــورت س ــه ص ــپس ب س
ــا ســرطان بــه  یــک زمــان( چــاپ می گــردد. داروی مبــارزه ب
کمــک تکنیــک جدیــد خــود شــبیه  ســازی دی اِن اِی طراحــی 
ــد، از ترکیــب یــک برنامــه  ــاوری جدی ــن فن گشــته اســت. ای
ــن  ــا جدیدتری ــکیو )inSequio( ب ــن  ِس ــام ای ــه ن ــری ب کامپیوت
فناوری هــای ســاخت در مقیــاس نانــو بــه وجــود آمــده اســت. 
ایــن سیســتم گواهــی ثبــت اختــراع خــود را دریافــت نمــوده 
ــوم )NSF( تامیــن بودجــه می شــود. و توســط بنیــاد ملــی عل

اِســتِون آرمنتــروت، محقــق ایــن پــروژه می گویــد: مــا 
می توانیــم دقیقــا بــه همــان صورتــی کــه می خواهیــم 
ــاوری  ــاوت عمــده فن ــم. تف ــه مولکــول چــاپ کنی مولکــول ب
ــزار  ــرم اف ــت. ن ــاالی ماس ــت ب ــرعت و دق ــران، س ــا دیگ ــا ب م
بــه طراحــی سفارشــی  قــادر  را  ایــن  ِســکیو محققــان 
ماکرومولکول هــا بــه کمــک مولفــه هــای کارکــردی و بســیار 
مشــخص می کنــد. ایــن مولفه هــا می تواننــد بــه راحتــی 
در مســیر  و  کــرده  ایفــا  را  گیرنده هــای ســلولی  نقــش 
نشــانه گذاری یاخته هــا مثمرثمــر واقــع شــوند. هنگامــی 
کــه مولفه هــای مولکولــی مــورد نظــر طراحــی گشــتند، یــک 

ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــا را م ــه ه ــباتی کل مولف بســتر ابرمحاس
ــت آورد. در  ــه را بدس ــی دی اِن اِی مربوط ــا توال ــد ت ــی ده م
ــن روش،  ــه، داروی طراحــی شــده چــاپ می شــود. در ای ادام
ــای ممکــن در  ــی ه ــی توال ــه بررســی تمام ــادر ب ــان ق محقق
ــد روز  ــی چن ــا حت ــه ی ــد هفت ــال چن ــاه مث ــان کوت ــک زم ی

ــتند. هس
هونــگ ژونــگ، محقــق دیگــر ایــن پــروژه می گویــد: در هنــگام 
طراحــی ترکیبــات دارویــی، مــا اطالعــات خــود در رابطــه بــا 
گیرنده هــای ســلول هــدف یــا گذرگاه هــای زیســتی را بــا علــم 
ــن  ــه ممکن تری ــا ب ــم ت پیوندهــای شــیمیایی ترکیــب می کنی
ــد  ــک فرآین ــن پروســه، ی ــم. ای ــت دســت یابی ــن حال و بهتری
مهندســی منظــم و تعمــدی اســت کــه بــا ســایر رویکردهــای 

توســعه دارو متفــاوت اســت.
در حــال حاضــر اکثــر داروهــا بــه کمــک روش غربالــی 
)screening technique( توســعه می یابنــد کــه در آن داروهــای 
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــدف م ــلولهای ه ــل س ــد در مقاب جدی
ــن  ــر روی ای ــک ب ــدام ی ــود ک ــخص ش ــا مش ــد ت می گیرن
ــن  ــلما جایگزی ــد مس ــت. روش جدی ــذار اس ــلول ها تاثیرگ س
ایــن روش گــران و ناکارآمــد خواهــد شــد.این روش، توســعه و 
آزمایــش داروهــای جدیــد را ســرعت می بخشــد و عــالوه بــر 
آن طراحــی داروهــای سفارشــی را در آینــده ممکــن می ســازد. 
ــاوری  ــن فن ــه کمــک ای ــد ب ــه پژوهشــگران می خواهن در ادام
ــز  ــاع  زیســتی )biodefense( و نی ــرای دف ــد،  واکســنی ب جدی
ژن  درمانــی توســعه دهنــد. آن هــا همچنیــن برنامــه دارنــد تــا 
ــا همــکاری آزمایشــگاه های تحقیقاتــی دیگــر ایــن  ِســکیو و  ب
فنــاوری نانــو چاپگــر را بــرای تولیــد رگ خــون و بافــت انــدام 

ــد. ــه کار ببرن ب
ــرای  ــوان ب ــه آســانی می ت ــاوری را ب ــن فن ــن، ای ــر ای عــالوه ب
ســاخت مدارهــای نانویــی »دروازه هــای منطقــی« بــه منظــور 

اســتفاده در نانوسنســورهای مولکولــی تطبیــق داد.

     nbic.isti.ir :منبع

محسن ملکی /  واحد انبار فنی
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درمان چربی خون
شــایع  هــای  بیمــاری  از  یکــی  خــون  چربــی  بــودن  بــاال 
ایــن عصــر مــی باشــد کــه معمــوال از ســن 2۵ ســالگی 
بــه بعــد افــراد مســتعد را تهدیــد بــه ابتــال مــی کنــد.

ــش  ــی افزای ــه نوع ــه ب ــراد جامع ــد از اف ــل 2۰ درص حداق
ــی  ــانه واضح ــا نش ــون غالب ــی چ ــد ول ــون دارن ــی خ چرب
ــت  ــن الزم اس ــد بنابرای ــی اطالعن ــرا از آن ب ــدارد اکث ن
کــه اطالعاتــی در مــورد ایــن بیمــاری، عالئــم و عــوارض 
و راه هــای درمــان ایــن بیمــاری داشــته باشــیم.

ــدار  ــن مق ــاال رفت ــت از ب ــارت اس ــون عب ــی خ چرب
تــری گلیســیرید یــا کلســترول از مقــدار طبیعــی آن 

ــون. در خ
عائــم ابتــا بــه چربــی خــون: چربــی خــون بــاال 
معمــوال عالئــم خاصــی نــدارد انجــام آزمایــش خــون 
تنهــا راه تعییــن میــزان چربــی خــون اســت. در تعــداد 
کمــی از بیمــاران ممکــن اســت حلقــه ســفید رنگــی 
ــی  ــگ چرب ــوبات زرد رن ــا رس ــم و ی ــودی چش در گ
ــی ممکــن  در روی پلــک ببینیــم. ایــن رســوبات چرب
اســت بعضــا بــر روی زانــو، آرنــج، کــف دســت، مفاصــل 
انگشــتان و یــا پاشــنه پــا نیــز دیــده مــی شــود کــه در 
ایــن مــوارد بایــد بــه فکــر ارثــی بــودن بیمــاری بــود.

ــه  ــون در چ ــی خ ــه چرب ــا ب ــال ابت احتم
افــرادی بیشــتر اســت: 

• افرادی که اضافه وزن دارند.
• افرادی که سابقه خانوادگی دارند.

• افرادی که چربی زیاد مصرف می کنند.
• افرادی که دخانیات مصرف می کنند.

پیامدهــا و عــوارض جانبــی بــاال رفتــن چربــی 
خــون:

• ابتال به دیابت
ــی / ــکته قلب ــروق قلب/س ــی ع ــه گرفتگ ــال ب • ابت

ــزی ــکته مغ س
• ابتال به کبد چرب
• ورم طحال و کبد

• ابتال به مشکالت پوستی
• فشار خون باال

برای کاهش تری گلیسیرید چه باید کرد:
• ورزش کنید.

• رژیم غذایی کم چربی داشته باشید.
• لبنیات کم چرب استفاده کنید.

• غذاهــای خــود را بــا روغــن گیاهــی از قبیــل  ذرت، 
زیتــون درســت کنیــد.

• وزن خود را متعادل نمایید.
داروهای آنتی دیس لیپیدمی:

استاتین ها:
و  هایپرکلســترولمی  درمــان  در  موثــر  داروهــای 

هســتند. گلیســیریدمی  هایپرتــری 
اگــر افزایــش آنزیــم هــای کبــدی در مصــرف اســتاتین ها 
ــته  ــی نداش ــار عالمت ــد و بیم ــال باش ــر نرم ــا 3 براب ت
باشــد؛ نیــازی بــه کاهــش دوز یــا قطــع دارو نیســت. 
امــا در افزایــش کــم آنزیــم هــا همــراه عالمــت )درد 
شــکم، تهــوع، اســتفراغ و زردی( بایــد دارو قطــع 

شــود.
اســتاتین هــا را بهتــر اســت همــراه غــذا مصــرف نمــود 

تــا از عارضــه گوارشــی آنهــا جلوگیری شــود.
مقایسه عوارض جانبی و تداخل استاتین ها:

 Rosuvastatin< Atorvastatin < simvastatin
< Lovastatin

نــوع  از  هــا  اســتاتین  هپاتوتوکسیســیته  عارضــه 
 AST و ALT هپاتوســلوالر اســت کــه در آن ســطح

ــی رود.  ــاال م ب
ــروت  ــپ ف ــا، گری ــا ماکرولیده ــان ب ــرف همزم از مص
ــا  و آزول هــا بایــد خــودداری شــود. بــه تداخــل آن ب
گریــپ فــروت توجــه داشــته باشــید چــون بســیاری 
از بیمــاران ایــن میــوه را بــرای کاهــش چربــی خــون 

خــود مصــرف مــی کننــد. 
در صــورت بــروز دردهــای عضالنــی دارو بایســتی 
ارجــاع داده شــود.  بــه پزشــک  و  قطــع گشــته 

X هســتند.  بــارداری در رده  اســتاتین هــا در 
ــای  ــا در دوزه ــتاتین ه ــه Potency اس مقایس

 :LDL ــادل از نظــر کاهــش مع
 Lovastatin < simvastatin < Atorvastatin

<Rosuvastatin
ــه دوز  ــا وابســته ب ــن داروه ــی ای ــرات کاهــش چرب اث
ــه  ــی ادام ــا دوز معین ــر ت ــش اث ــن افزای ــه ای اســت ک

ــتیم. ــوارض هس ــاهد ع ــتر ش ــد از آن بیش دارد و بع
اثــرات ایــن داروهــا تنهــا محــدود بــه کاهــش چربــی 
ــال  ــه دنب ب ــود  ــی ش ــه م ــی توصی ــت، حت نیس
ــال  ــرد نرم ــر LDL ف ــی اگ ــی حت ــکته قلب MI س
ــا  ــتاتین ه ــود. اس ــتاتین داده ش ــه او اس ــم ب ــت ه اس
بــرای کنتــرل پروتئینــوری بیمــاران مبتــال بــه 

ــوند. ــی ش ــز م ــز تجوی ــی نی نفروپات
اســتاتین هــا از پیشــرفت پــالک اترواســکلروز جلوگیری 

ــوند و  ــی ش ــالک م ــدن پ ــث Stable ش ــرده و باع ک
ــد. ــی کنن ــم م ــالک را ک شــانس rupture پ

Tab 10 , 20 mg :سیمواستاتین
بهتریــن اســتاتین برای افزایــش HDL سیمواســتاتین 

ــد. می باش
ــم  ــرم )ماکزیم ــی گ ــا 4۰ میل ــی آن 1۰ ت دوز مصرف
8۰ میلــی گــرم( در شــبانه روز، شــب هــا همــراه شــام 

مــی باشــد. 
غــذا جــذب سیمواســتاتین را کــم مــی کنــد ولی بــه علت 

عارضــه گوارشــی، دارو بعــد از غــذا مصــرف می شــود.
Tab 5, 10 , 20, 40 mg :رزوواستاتین

بیشــترین Potency و کمتریــن تداخــل را بیــن 
اســتاتین هــا دارد و امــروزه بســیار مــورد توجــه اســت.

مســیر اصلــی متابولیســم آن 2C9 اســت، امــا مســیر 
اصلــی متابولیســم دیگــر اســتاتین هــا 3A4 می باشــد.

ــا 4۰ میلــی گــرم،  دوز مصرفــی ایــن اســتاتین، 1۰ ت
شــب هــا همــراه شــام اســت.

نکات:
1-رزوواستاتین در بیماری های کلیوی:

بیمــاری هــای کلیــوی باعــث افزایــش ریســک ابتــال 
بــه بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی مــی شــود.

ایــن دارو بیشــترین اثــر را در مرحلــه mild بیمــاری 
 )GFR >60m1/min /1.73m2( ــوی ــایی کلی ــن نارس مزم

دارد.
2-رزوواستاتین در دیابت:

مقایســه اثــر رزواســتاتین و آتورواســتاتین در بیمــاران 
بــا نــوع II دیابــت نشــان دهنــده آن اســت کــه 
و   LDL در  بیشــتر  کاهــش  باعــث  رزواســتاتین 
APO-B و کلســترول توتــال در مقایســه بــا دوز 

ــود. ــی ش ــتاتین م ــان در آتورواس یکس
3-رزواستاتین در سالمندان:

ــراد  ــی در اف ــاری عروق ــک بیم ــش ریس ــث کاه باع
ــود. ــال میش ــاالی ۷۵ س ب

4-رزوواستاتین در خانم ها:
تاثیــر داروی رزوواســتاتین در خانــم مبتــال بــه آنژیــن 

ناپایــدار بیشــتر از آقایــان مبتــال اســت.

سارا آزاد/ دکتر داروساز ـ واحد تولید
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Tab  10 , 20, 40 , 80 mg: پراواستاتین
این دارو متابولیسم کبدی ندارد.

در بیمارانــی کــه مبتــال بــه HIV هســتند و 
ــالالت  ــد، اخت ــی کنن ــرف م Pr Inhibitor مص
لیپیــدی فراوانــی ایجــاد مــی شــود و بایــد از 
ــن در حالیســت  ــود، ای ــتفاده نم ــا اس ــتاتین ه اس
ــی  ــا، ریســک میوپات کــه خــود Pr Inhibitor ه
را بــاال مــی برنــد، در ایــن مــوارد بهتریــن انتخــاب 

ــت. ــتاتین اس پراواس
Tab 10 , 20, 40 mg : آتورواستاتین

TG بهــــترین اســـــــتاتین برای کاهـــــــــش
آتورواســتاتین اســت.

شــب  در  بــدن  کلســترول  اصلــی  تولیــد 
ــای  ــتاتین ه ــت اس ــن عل ــه همی ــد ب باش ــی  م
ــتی  ــتاتین( بایس ــتاتین و سیمواس ــی )لوواس قدیم
ــه  ــتاتین ب ــا آتورواس ــوند. ام ــا مصــرف ش شــب ه
علــت نیمــه عمــر باالتــر مــی توانــد در هــر زمانــی 

ــود. ــرف ش ــبانه روز مص از ش
دوز مصــرف ایــن دارو 1۰ تــا 8۰ میلــی گــرم 
ــی  ــذا تفاوت ــدون غ ــا ب ــا ی ــرف آن ب ــت و مص اس

ــد. ــی کن نم
فیبرات ها

ــد را  ــری گلیســیرید در کب ــد ت ــا تولی ــن داروه ای
ــان اســتاتین هــا  ــا همچن ــد، ام کاهــش مــی دهن
خــط اول درمــان هایپرتری گلیســریدمی هســتند.
در برخــی اختــالالت مــادرزادی کــه ســطح 
تــری گلیســرید بــاالی ۵۰۰ مــی رســد، فیبــرات هــا 

ــر اســتاتین هــا ارجحنــد. ب
ایــن دارو بایســتی نیــم ســاعت قبــل از غــذا 

مصــرف شــود.
ــا  ــد اســتاتین ه ــی هــم همانن ــن دســته داروی ای
مــی تواننــد باعــث بــروز درد عضالنــی، میوپاتــی 

ــز شــوند. و رابدومیلی
Cap 300 mg, Tab 450 mg : جم فیبروزیل

ــار در  ــا دوز  mg 6۰۰ دو ب ــن دارو ب ــوال ای معم
ــه  ــود )روزان ــی ش ــز م ــی تجوی ــده خال ــا مع روز ب
ــی  ــه گوارش ــروز عارض ــورت ب ــول( در ص 4 کپس
مــی تــوان ایــن دارو را بعــد از غــذا مصــرف نمــود. 
اســهال جــزء عارضــه شــایع ایــن دارو مــی باشــد.
جــم فیبروزیــل در مصــرف طوالنــی مــدت، چــون 
ــرد،  ــی ب ــاال م ــترول را ب ــراوی کلس ــح صف ترش
ــراوی و لجــن  ــای صف ریســک تشــکیل ســنگ ه

ــرد. ــی ب ــاال م ــم ب کلســترولی را ه
درصــورت عــدم کنتــرل هایپــر لیپیدمــی ممکــن 
ــا هــم تجویــز  اســت 2 دارو از 2 دســته دارویــی ب
شــوند مثــال یــک اســتاتین همــراه یــک فیبــرات 
تجویــز گــردد ایــن داروهــا باهــم تداخــل داشــته 
ــه ای  ــوارض ماهیچ ــک ع ــش ریس ــث افزای و باع
مــی شــوند امــا بــه صــورت کنتــرل شــده 
تجویــز آنهــا بــا هــم صــورت مــی پذیــرد و 
ــرای اثربخشــی بهتــر الزم اســت. طبــق توصیــه  ب
ــد  ــا مانن ــتاتین ه ــد اس ــوارد بای ــن م ــاب در ای کت
ــا  ــرات ه ــتاتین و فیب ــا رزوواس ــتاتین و ی آتوروس
ــز در  ــورد نی ــن م ــد. در ای ــرات باش ــم فنوفیب ه
ــی دارو بایســتی قطــع و  ــروز درد عضالن صــورت ب

ــود. ــه ش ــک مراجع ــه پزش ب
Cap 100-200 mg :فنوفیبرات

فیبــرات انتخابــی در ترکیــب بــا اســتاتین هاســت 
و دوز مصرفــی آن 1۰۰ تــا 2۰۰ میلــی گــرم 

ــت. ــه اس روزان
رزین های باند کننده اسید صفراوی:

Sachet 4 g : کلستیرامین
ایــن دارو در لومــن بــا اســیدهای صفــراوی باند شــده 

و باعــث جلوگیــری از جــذب کلســترول می شــود.

محتویــات یــک ساشــه را در نصــف لیــوان آب یــا 
آب میــوه غیــر گازدار پخــش کــرده، بهتــر اســت 
ــورد و  ــس بخ ــا خی ــد ت ــه بمان ــی 2۰ دقیق 1۵ ال
ــن  ــود، ای ــرف  ش ــذا مص ــل از غ ــی قب ــا ن ــد ب بع
روش ســبب بــه حداقــل رســیدن عارضــه گوارشــی 

مثــل نفــخ مــی شــود.
ــت و  ــخ، یبوس ــر نف ــالوه ب ــن دارو ع ــوارض ای ع

ــد. ــی باش ــز م ــوع نی ــت ته حال
دیگر داروها:

نیاسین:
Nicotinic Acid, Niacinamide, Vitamin B3 
Tab 25, 100mg, Tab SR 500, 1000 mg 

در  اســت.   HDL افزایــش  در  دارو  موثرتریــن 
ــر  ــم موث ــری گلیســرید ه ــش کلســترول و ت کاه

ــت. اس
 g 2-1 ــای ــی آن در دوزه ــد چرب ــه ض ــرات بهین اث
دیــده مــی شــود، معمــوال از دوزهــای پاییــن 
ــج  ــه تدری ــد و ب ــی کنن ــروع م )TDS( دارو را ش

ــد. ــی دهن ــش م آن را افزای
 Immediate Release شــایع ترین عــوارض نــوع
ــل  ــن دلی ــت. بدی ــی اس ــر گرفتگ ــارش و گ آن خ
پذیــرش باالیــی نــدارد. بــرای کاهــش ایــن عارضــه 

بایســتی پــس از غــذا مصــرف شــود.

Refrence
• Pharmaco therapeutic of Dippiro
• A Review of the pharmacology and clini-
cal effectiveness in cardiorascular Disease. 
Published online 2012 Feb 1.
Translated by: Dr  Sara Azad.
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ــرکت  ــد ش ــای جدی داروه
تولیــددارو داروســازی 

مکانیسم اثر:
 متفوریــن از طریــق کاهــش گلوکونئوژنــز و افزایــش مصــرف محیطــي گلوکــز اثــر مــي کنــد. از آنجــا کــه تنهــا در حضــور انســولین آنــدوژن مؤثــر مــي باشــد 
تنهــا در افــرادي مؤثــر اســت کــه بخشــي از ســلول هــاي پانکــراس آنهــا ســالم باشــد. تصــور مــي شــود کــه متفوریــن تعــداد و یــا قــدرت اتصــال انســولین 

بــه گیرنــده هــاي غشــاء ســلول، بویــژه گیرنــده هــاي محیطــي را افزایــش مــي دهــد.

موارد مصرف: 
ــت  ــوع دو )دیاب ــت ن ــه عنــوان کاهنــده قنــد خــون در درمــان دیاب متفورمیــن ب

ــه انســولین( بکارمــی رود. غیــر وابســته ب
ــدان  ــندرم تخم ــان س ــدرات و درم ــم کربوهی ــالل متابولیس ــن در اخت متفورمی

پلــی کیســتیک نیــز تجویــز مــی شــود.
مقدار و نحوه مصرف صحیح دارو: 

مقــدار مصــرف هــر دارو را پزشــک تعییــن مـــی کنــد ولـــی مقــدار مصــرف معمولی 
ایــن دارو بــه شــرح زیــر اســت :

 ابتــدا مقــدار ۵۰۰ میلــی گــرم دو بــار در روز صبــح و عصــر همــراه بــا غــذا مصــرف 
ــوان  ــم بیمــاری مقــدار مصــرف را مــی ت مــی شــود در صــورت عــدم کنتــرل عالئ

هفتــه ای ۵۰۰ میلــی گــرم افزایــش داد .
بــرای درمــان نگهدارنــده مقــدار ۵۰۰ تــا 8۵۰  میلــی گــرم 3-2 بــار در روز همــراه 

بــا غــذا مصــرف مــی شــود.
در صــورت مصــرف همزمــان بــا انســولین بــا مقــدار روزانــه ۵۰۰ میلــی گرم شــروع و 
مقــدار مصــرف را در صــورت نیــاز مــی تــوان هفتــه ای ۵۰۰ میلی گــرم افزایــش داد.

حداکثــر مقــدار مصــرف در بزرگســاالن 2۵۵۰ میلــی گــرم و در کــودکان باالتــر از 1۰ 
ســال 2۰۰۰ میلــی گــرم در روز مــی باشــد.

در صورتیکــه مصــرف یــک دوز دارو را فرامــوش نمودیــد بــه محــض یــادآوری آن را 
مصــرف کنیــد. در صورتیکــه زمــان مصــرف دوز بعــدی رســیده باشــد از مصــرف دوز 

فرامــوش شــده صــرف نظــر کنیــد.
موارد منع مصرف یا مورد احتیاط و هشدار:

ــا  ــه دلیــل احتمــال وجــود بیمــاري هــاي عــروق محیطــي و ی • در افــراد مســن ب
ــا احتیــاط مصــرف شــود. ــد ب اختــالل عملکردکلیــوي، دارو بای

• در شــرایطي ماننــد اســهال، اســتفراغ، فلج معــده، انســداد روده و دیگر شــرایطي که 
جــذب غــذا را بــه تأخیــر مــي انــدازد،  ممکــن اســت تغییــر مقــدار مصــرف دارو الزم 

بــوده و یــا انســولین جایگزیــن آن شــود. 
• در پرکاري یا کم کاري تیروئید تنظیم مقدار مصرف دارو الزم است. 

ــدت ممکــن اســت موجــب کاهــش جــذب  ــن دارو در دراز م • مصــرف ای

ویتامین B12  و اســید فولیک شــود، لذا کنترل آن در طول درمان الزامی اســت.
ـ در صــورت بــروز عالئــم کاهــش قنــد خــون ) گرســنگی، عــرق ســرد، طپــش قلــب 

و….( حتمــا مــواد قنــدی میــل نماییــد و بــه پزشــک مراجعــه نماییــد.
ـ در صــورت بــروز عالئــم افزایــش قنــد خــون ) تکــرر ادرار، خشــکی دهــان، تــاری 

دیــد و...( حتمــا بــه پزشــک مراجعــه نماییــد.
ــواد  ــا اســتفاده از م ــل از جراحــي ی ــدت 2 روز قب ــه م ــد ب ــن بای • مصــرف متفوری

ــراي آزمایشــات پزشــکي قطــع شــود حاجــب ب
• در صــورت بــروز عالئــم اســیدوز الکتیــک) اســهال، درد و کرامــپ هــاي عضالنــي، 
تنفــس کوتــاه و ســریع، خســتگي، ضعــف و خــواب آلودگــي( و یــا اســتفراغ ســریعاً 

بــه پزشــک مراجعــه شــود.
عوارض جانبی دارو:

هــر دارو بــه مــوازات اثــرات درمانــی ممکــن اســت باعث بــروز عــوارض ناخواســته نیز 
شــود اگرچــه همــه ایــن عــوارض در یــک فــرد دیــده نمــی شــود در صــورت بــروز 

عــوارض زیــر، بــا پزشــک یــا داروســاز مشــورت نماییــد.
ـ نــادر: اســیدوز الکتیــک )اســهال، تنفــس ســطحی، درد عضالت، خســتگی شــدید(، 
کاهــش قنــد خــون) اضطــراب، تــاری دیــد، عــرق ســرد، …( و آنمی مگالوبالســتیک 

ــم خونی( ) ک
ــتفراغ،  ــوع، اس ــتهایي، ته ــي اش ــن ب ــي ناشــي از متفوری ــوارض جانب ــن ع -مهمتری
اســهال) معمــوالً زودگــذر(، اســید الکتیــک) قطــع درمــان الزم مــي باشــد( و کاهش 

جــذب ویتامیــن B12 مــي باشــند.
مصرف در بارداری  و شیر دهی: 

در بارداری گروه B هستند.
دارو وارد شیر مادر می شود.

نگهداری:
ـ دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

ـ از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
ـ دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از 3۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

مکانیسم اثر
مــوارد مصــرف: التهــاب حــاد مخــاط دســتگاه تنفســی کــه همراه 
ــن  ــی مزم ــای التهاب ــی بیمــاری ه ــان عالمت ــا ســرفه باشــد. درم ب

برونشــیال )خلــط اور بــر طــرف کننــده اسپاســم ضــد ســرفه (
مقدار و نحوه مصرف صحیح دارو:

ــر 1 ســال و کــودکان 1-۵ ســال ml 2/۵ از شــربت  ــوزادان زی در ن
ــار در روز  3 ب

در کــودکان 6-9 ســال و نوجوانــان بــاالی 1۰ ســال ۵ml از شــربت 
3 بــار در روز 

در بزرگساالنml ۷/۵-۵ از محلول 3 بار در روز
موارد منع مصرف یا مورد احتیاط و هشدار:

در صــورت عــدم تحمــل فروکتــوز تنهــا بــا نظــر پزشــک مــی تــوان 

مصــرف نمــود .
عوارض جانبی دارو:

ــروز  ــث ب ــت باع ــن اس ــی ممک ــرات درمان ــوازات اث ــه م ــر دارو ب ه
عــوارض ناخواســته نیــز شــود اگرچــه همــه ایــن عــوارض در یــک 
فــرد دیــده نمــی شــود در صــورت بــروز عــوارض زیــر، بــا پزشــک یــا 

داروســاز مشــورت نماییــد.
- اثرات ملینی 

مصرف در بارداری  و شیردهی:
در دوران بارداری و شیردهی تنها با نظر پزشک مصرف شود.

نگهداری:
در دمای اتاق 1۵-3۰ درجه نگهداری شود.

متفورمین 500
Anti diabetic :دسته دارویی

نام تجاری در دنیا:متفورتکس

شربت تیدوسپان
دسته دارویی: گیاهی و ضد سرفه 

120ml شکل دارویی: شربت نام تجاری در دنیا :پروسپان 

سارا آزاد/ دکتر داروساز ـ واحد تولید
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موارد مصرف: 
ــم  ــد روماتیس ــی( مانن ــاب مفصل ــت )الته ــم آرتری ــان عالئ ــن در درم ــن الیزی از ایبوپروف
ــب، دردهــای قاعدگــی، ســردرد، کمــردرد،  ــوزان، نقــرس، ت ــی، اســپوندیلیت انکیل مفصل
درد دنــدان، کرامــپ هــای عضالنــی، درد ناشــی از کشــیدگی ربــاط هــا وپیــچ خــوردن 
مفاصــل و آســیب هــای کوچــک اســتفاده مــی شــود. ایبوپروفــن الیزیــن مــی توانــد درد، 
ــروز )ســاییدگی مفصــل( و روماتیســم مفصلــی را کاهــش  ــورم و خشــکی ناشــی از آرت ت

دهــد.
مقدار و نحوه مصرف صحیح دارو: 

ــن  ــی ایبوپروف ــر دوز مصرف ــرد. حداکث ــار مصــرف ک ــوان روزی 4-3 ب ــی ت ــن دارو را م ای
الیزیــن بــدون نســخه پزشــک روزی 12۰۰ میلــی گــرم اســت. ایــن دارو را نبایــد بــرای 
ــش از 3 روز  ــزان بی ــه می ــب ب ــان ت ــرای درم ــش از 1۰ روز و ب ــدت بی ــه م ــان درد ب درم
ــه پزشــک مراجعــه کــرد. پزشــک  مصــرف کــرد. در صــورت ادامــه درد و تــب بایــد ب
مــی توانــد در صــورت صالحدیــد ایبوپروفــن الیزیــن را بــا مقادیــر تــا 32۰۰ میلــی گــرم و 

یــا بــه مــدت بیشــتر تجویــز کنــد.
• موارد منع مصرف یا مورد احتیاط و هشدار:

 اگــر بــه ایبوپروفــن الیزیــن  یــا دیگــر داروهــای ضــد التهــاب حساســیت و آلــرژی دارید 
آن را بــه پزشــک خــود بگویید.

ــه پزشــک خــود بگوییــد چــه داروهــای دیگــر حتــی داروهــای گیاهــی را مصــرف  • ب
مــی کنیــد. ایــن داروهــا ممکــن اســت بــا ایپوپروفــن الیزیــن تداخــل اثر داشــته باشــند.

• ایبوپروفــن الیزیــن  را بــا دیگــر داروهــای ضــد درد مصــرف نکنیــد مگــر پزشــک بــرای 
شــما تجویــز کــرده باشــد.

• اگــر بــاردار هســتید یــا قصــد بــارداری داریــد بــه پزشــک خــود اطــالع دهیــد. مصــرف 
ایبوپروفــن الیزیــن در دوران بــارداری بخصــوص در ســه ماهــه اول و ســوم خطرناک اســت.

ــه پزشــک خــود اطــالع دهیــد کــه  ــا کار دندانپزشــکی داریــد ب • اگــر قصــد جراحــی ی
ایبوپروفــن الیزیــن  مصــرف مــی کنیــد.

• اگــر مشــکالت زیــر را داریــد بــه پزشــک خــود اطــالع دهیــد : ســابقه ســکته مغــزی یــا 
قلبــی، نارســایی قلبــی، فشــار خــون، آســم، پولیــپ بینــی، بیمــاری کبــد یــا کلیــه، زخــم 

معــده، لوپــوس سیســتمیک، مشــکالت لختــه شــدن خــون یــا خونریــزی زیــاد.
عوارض جانبی دارو:

هــر دارو بــه مــوازات اثــرات درمانــی ممکــن اســت باعــث بــروز عــوارض ناخواســته نیــز 
شــود اگرچــه همــه ایــن عــوارض در یــک فــرد دیــده نمــی شــود در صــورت بــروز عــوارض 

زیــر بــا پزشــک یــا داروســاز مشــورت نماییــد:
• تــب /تــاول /قرمــزی پوســت، کهیــر یــا خارش/تــورم چشــم، صــورت، گلــو، دســت هــا، 
پاهــا، قــوزک یــا ســاق /اشــکال در تنفــس یــا بلــع /خشــن شــدن صدا /احســاس خســتگی 
زیــاد /احســاس درد در بــاال و ســمت راســت شــکم /تهــوع یــا کاهــش اشــتها /زرد شــدن 
پوســت یــا چشــم /رنــگ پریدگــی /احســاس درد بــدن مشــابه آنفلوآنــزا /طپش قلــب /ادرار 

خونــی /اشــکال در ادرار کــردن.
مصرف در بارداری  و شیر دهی:

D: رده بارداری
در شیردهی توصیه نمی شود.

نگهداری:
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید .

– از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید .
– دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از 3۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

الیزوفن
NSAIDs :دسته دارویی

ــیژناز  ــم سیکلواکس ــار آنزی ــطه مه ــا واس ــن ب ــن الیزی ــر ایبوپروف ــم اث ــر: مکانیس ــم اث مکانیس
 Prostaglandine ــتاگالندین ــام پروس ــه ن ــوادی ب ــم م ــن آنزی ــت. ای Cyclooxygenase اس
ــس  ــوند. پ ــی ش ــب م ــورم و ت ــب درد و ت ــدن موج ــا در ب ــتاگالندین ه ــد. پروس ــی کن ــد م را تولی

ــود. ــب ش ــورم و ت ــش درد و ت ــب کاه ــا موج ــتاگالندین ه ــد پروس ــار تولی ــا مه ــد ب ــی توان ــن م ــن  الیزی ایبوپروف

ال کارنیتین
مکانیسم اثر:

ــه میتوکنــدری  ــی ب ــدن اســت کــه در حمــل و نقــل چرب ــواد مغــذی ضــروری موجــود در ب ــع م کارنیتیــن در واق
ســلول، جایــی کــه چربــی هــا میتوانــد بــه انــرژی تبدیــل بشــوند بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا در بــدن بــه شــکل 
انــرژی آزاد شــوند. ال – کارنیتیــن مــی توانــد بــه افزایــش ســوختن چربــی در بــدن شــما کمــک کنــد، ســطح انــرژی 

شــما را بــاال ببــرد ، وســالمت قلــب شــما ارتقــاء ببخشــد.
موارد مصرف: 

- اثر چربي سوزي
- تا ثیرات بر روی توده استخوان

- اثرات آنتی اکسیدانی
ــن هــا،  ــا رســایی هــای قلبــی، آنژی - بهبــود بیمــاری هــای قلبــی:) حمــالت قلبــی،  ن

ــاوب( ــروق محیطــی ، لنگــی متن بیمــاری ع
- کمک به بیماران دیابتی

- بهبود عملکرد ورزشکاران استقامتی
- کاهش وزن

- بهبود آلزایمر و بیماری اختالل حافظه
- بیماری های کلیوی و دیالیز

- ناباروری مردان
- بهبود سندروم خستگی مزمن

- بهبود بیماری جنون
- کاهش استرس اکسیداتیو

مقدار و نحوه مصرف صحیح دارو:
میزان مصرف:

بــرای فــرد ۵۰ کیلویــی 1 تــا 3 گــرم همــراه غــذا بــه صــورت قرص و شــربت هــم وجــود دارد. 
مصــرف ایزومــر D کارنیتیــن بســیار محــدود و فقــط تحت نظز پزشــک اســت.

کارنیتین را طبق دستور پزشک و یا دستور زیر مصرف کنید:
کمبود کارنیتین در افراد بالغ: 99۰ میلی گرم، دو یا سه بار در روز

ــا  ــه ی ــرم در روز در س ــا 1۰۰ میلی گ ــید: ۵۰ ت ــک اس ــرف والپروئی ــرات مص ــان اث درم
ــده. ــار وع چه

●  نازایی مردان:
2 گرم ال کارنیتین به همراه 1 گرم ال – استیل- کارنیتین در روز

موارد منع مصرف یا مورد احتیاط و هشدار:
اگــر فــرد دچــار کــم کاری تیروئیــد اســت نبایــد ال کارنیتیــن مصــرف کنــد چــرا کــه بــا 

کار هورمونهــای تیروئیــد تداخــل مــی کنــد.

همچنین در افرادی که دیالیز می شوند این ماده منع مصرف دارد.
ــروز  ــرای کاهــش وزن مصــرف مــی کننــد خطــر ب ــرادی کــه ال کارنیتیــن را ب در اف
بــی اشــتهایی عصبــی )anorexia nervosa( وجــود دارد زیــرا ال کارنیتیــن اشــتها را 
کــم مــی کنــد و حساســیت فــرد بــه الغــر شــدن میتوانــد نهایتــا منجــر بــه بــی اشــتهایی 

عصبــی شــده و ســوء تغذیــه شــدید را بــه دنبــال داشــته باشــد.
عوارض جانبی دارو:

- هــر دارو بــه مــوازات اثــرات درمانــی ممکــن اســت باعــث بــروز عــوارض ناخواســته نیــز 
شــود اگرچــه همــه ایــن عــوارض در یــک فــرد دیــده نمــی شــود در صــورت بروز عــوارض 

زیــر، بــا پزشــک یــا داروســاز مشــورت نماییــد.
ــه  ــایندی ب ــی ناخوش ــوارض جانب ــما ع ــرای ش ــن ب ــی کارنیتی ــطوح طبیع ــرف س - مص
همــراه نخواهــد داشــت . بــا ایــن وجــود، شــما ممکــن اســت زمانــی کــه آن را مصــرف 
مــی کنیــد انــرژی بیــش از حــد داشــته باشــید ، و اگــر شــما آن را بعــد از ســاعت 
ــه اختــالل درخــواب شــب دچــار شــوید. ایــن  4 عصــر مصــرف کنیــد ممکــن اســت ب
اثــرات جانبــی واقعــا دالیــل مهمــی بــرای نگرانــی در افــراد نیســتند، چــون آنهــا اغلــب 

خفیــف تــا متوســط، و آســان بــرای مقابلــه مــی باشــند.
ــامل:  ــده ش ــزارش ش ــون گ ــا کن ــه ت ــن  ک ــی ال- کارنیتی ــوارض جانب ــی از ع - برخ
اســتفراغ، حالــت تهــوع، ســردرد، اســهال، آبریــزش بینــی، بــی قــراری و مشــکل خــواب 

مــی باشــند.
ــان  ــزان ســرعت ضرب ــن می ــاال رفت ــی جــدی ممکــن اســت ب ــوارض جانب - برخــی از ع

ــب باشــند. ــب، افزایــش فشــار خــون و ت قل
مصرف در بارداری  و شیر دهی:

B :گروه بارداری
در شیردهی توصیه نمی شود.

نگهداری:
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید .

– از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید .
– دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از 3۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
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ممنوع!  زیاد  صمیمیت 
درســت اســت کــه خانــواده بایــد بــا فرزندشــان صمیمی باشــند 
ــدار  ــه اقت ــد ک ــدازه ای باش ــه ان ــد ب ــت نبای ــن صمیمی ــا ای ام
پدرانــه یــا مادرانــه زیــر ســوال بــرود و کــودک احتــرام والدیــن 
را نگــه نــدارد. درواقــع، صمیمیــت زیــاد باعــث از بیــن رفتــن 
مــرز بیــن آنهــا مــی شــود و در ایــن بیــن کــودکان از والدیــن 
خــود انتظــارات زیــادی دارنــد. در خانــواده هایــی کــه والدیــن 
ــزاری در  ــوان اب ــه عن ــه مثلــث ســازی از کــودک ب ــدام ب ــا اق ب
بحــث هــا و اختالفاتشــان اســتفاده مــی کننــد تــا حمایــت او را 
بــه ســمت خــود جلــب کننــد نیــز فضــای فرزندســاالری شــکل 
مــی گیــرد. در ایــن محیــط هــا کــودک بــه خوبــی رشــد نمــی کنــد 
و بــه تدریــج بــه یکــی از والدیــن گرایــش پیدامــی کنــد، امــا 
ــادی از  ــارات زی ــودک انتظ ــازی ک ــث س ــن مثل ــه ای در نتیج
ــذار در  ــل تاثیرگ ــه از عوام ــت ک ــد داش ــود خواه ــن خ والدی
ــوع ارتباطــی  ــر ن ــت اگ ــوان گف ــی ت ــد ســاالری اســت. م فرزن
ــال آن  ــه دنب ــد و ب ــودک دارن ــا ک ــر ی ــا یکدیگ ــن ب ــه والدی ک
ــد،  ــی باش ــت و منطق ــد درس ــر دارن ــه از یکدیگ ــی ک انتظارات
ــه  ــد ب ــن بای ــد. والدی ــی افت ــاق م ــر اتف ــاالری کمت ــد س فرزن
صــورت منطقــی و بجــا نیازهــای کــودک را بــرآورده کننــد. در 
غیــر ایــن صــورت باعــث باالرفتــن ســطح انتظــارات فرزندشــان 

خواهنــد شــد. 

اگــر خاطرتــان باشــد در زمــان هــای گذشــته میزان همبســتگی 
و نزدیکــی بیــن کــودکان بیشــتر بــود. بــرای مثــال بچــه هــا از 
یــک پــاک کــن یــا مــداد مشــترک اســتفاده مــی کردنــد و اگــر 
ــرض  ــه او ق ــر ب ــای دیگ ــداد نداشــت بچــه ه ــاً کســی م فرض
مــی دادنــد. درواقــع، فضــای هماهنــگ و همســطح بیــن 
کــودکان باعــث مــی شــد آنهــا نزدیکــی بیشــتری بــا یکدیگــر 
احســاس کننــد، امــا امــروزه رقابــت طلبــی بیــن افــراد و حتــی 
بیــن کــودکان بیشــتر شــده و کــودکان بــرای اینکــه بتواننــد بــا 
دوســتان و همســاالن خــود رقابــت کننــد داشــته هــای خــود 
را بــه آنهــا عرضــه مــی کننــد زیــرا در چنیــن سیســتمی اگــر 
داشــته هــای یکــی از بچــه هــا کمتــر از دیگــری باشــد باعــث 
تمســخر و تحقیــر بچــه هــای دیگــر مــی شــود و کــودک بــرای 
ــواده اش را  ــاورد خان ــی دوام بی ــن محیط ــد در چنی ــه بتوان اینک
بــرای برطــرف کــردن نیازهایــش تحــت فشــار قــرار مــی دهــد. 
ــرایطی، برخــالف  ــن ش ــروز چنی ــل ب ــا در مقاب ــواده ه ــا خان ام
ــد  ــی کنن ــرف م ــودک را برط ــای ک ــود نیازه ــی خ ــل باطن می
ــد فرزندشــان فشــار و تحقیــر همســاالن را  ــرا دوســت ندارن زی
تجربــه کنــد کــه دلیــل ایــن اتفــاق همــان طــور کــه قبــال هــم 
بــه آن اشــاره کــرده ایــم ســرکوب شــدن نیازهایــی اســت کــه 
ــد و نمــی خواهنــد  والدیــن در دوران کودکــی خــود داشــته ان

ــرای فرزندشــان تکــرار شــود. چنیــن اتفــاق مشــابهی ب

فرزند ساالری ممنوع!
یا به عبارت دیگر روشهای مقابله 

با سلطه گری فرزند
خانــواده هایــی کــه بیــش از حــد انتظــارات فرزنــد خــود را بــرآورده مــی کنند، 
بــه او اعتمــاد بــه نفــس کاذب مــی دهنــد. در گذشــته سیســتم خانــواده هــا 
براســاس پــدر ســاالری بــوده نــه فرزنــد ســاالری، امــا در جامعــه فعلــی شــرایط 
تغییــر کــرده اســت. براســاس تحقیقــی کــه در دانشــگاه شــهید بهشــتی انجــام 

شــده در ۷۰ درصــد خانــواده هــا فرزنــد ســاالری حاکــم اســت.

شیرین صدر ) کارشناس ارشد شیمی معدنی( - واحد تحقیقات و فرموالسیون
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آسیب های فرزند ساالری:
ــد ســاالری ایجــاد مــی کنــد در درجــه   اولیــن آســیبی کــه فرزن
ــن اســت. هرچقــدر ســطح انتظــارات کــودک از  اول متوجــه والدی
والدیــن بیشــتر باشــد باعــث فشــار بیشــتری روی والدیــن می شــود 
و ایــن فشــارها نــه تنهــا از لحــاظ روانــی بلکــه از نظــر جســمی نیــز 
آثــار نامطلوبــی را بــر جــای مــی گــذارد و ایــن شــرایط بــه تدریــج 
باعــث ایجــاد فاصلــه بیــن کــودک و والدیــن مــی شــود.  اما آســیب 
بســیار جــدی ای کــه فرزنــد ســاالری بــه دنبــال دارد شــکل گیــری 
ــن  ــه والدی ــا ک ــت. از آنج ــودک اس ــس کاذب در ک ــه نف ــاد ب اعتم
ــد او  ــی کنن ــرآورده م ــودک را ب ــای ک ــا و نیازه ــته ه ــام خواس تم
ــا اگــر او در محیطــی  ــت خواهــد رســید، ام ــک حــس رضای ــه ی ب
ــرآورده نشــود دو  ــا ب ــازش در آنج ــته و نی ــه خواس ــرد ک ــرار بگی ق
حالــت ســراغ او مــی آیــد؛ مــورد اول خشــم و مــورد دوم ناتوانــی و 

احســاس ضعــف نســبت بــه توانایــی هــای خــود.
خودشیفتگی در کودکان:

ــه باعــث خودشــیفتگی و اعتمــاد  ــد ســاالری همــان طــور ک فرزن
ــث ایجــاد  ــی باع ــی شــود، از طرف ــودکان م ــه نفــس کاذب در ک ب
حــس ناتوانــی نیــز مــی شــود، امــا ایــن نکتــه را هــم بایــد اضافــه 
کــرد کــه خودشــیفتگی نیــز نشــانه نبــود اعتمــاد بــه نفــس اســت. 
درواقــع، از لحــاظ روان شناســی واکنــش وارونــه خــودش را نشــان 
مــی دهــد یعنــی کســانی کــه شــخصیت خودشــیفته و اعتمــاد بــه 
ــج  ــه نفــس رن ــود اعتمــاد ب ــی از نب ــه نوع ــد ب نفــس کاذب دارن
مــی برنــد. رفتــار کــودکان در ایــن موقعیــت متناقــض اســت یعنــی 
در ظاهــر شــخصیتی خودشــیفته دارنــد امــا از درون بــدون اعتمــاد 

بــه نفــس هســتند. 
 راهکار چیست؟ 

ــاد  ــد ایج ــه کنن ــه آن توج ــد ب ــن بای ــه والدی ــه ای ک ــن نکت اولی
ــت.  ــدان اس ــا فرزن ــدر ب ــال مقت ــن ح ــا در عی ــی ام ــه صمیم رابط
اگــر والدیــن بتواننــد جذابیــت و اقتــدار خــود را حفــظ کننــد و 

رابطــه ای صمیمــی بــا فرزنــدان داشــته باشــند مــی تواننــد نقــش زیــادی در بــاال رفتــن اعتمــاد بــه نفــس کــودکان در رویارویــی بــا شــرایط 
ــا فرزنــدان صداقــت داشــته باشــند یعنــی اگــر در شــرایطی نتواننــد  و موقعیــت هــای مختلــف پیرامونــش داشــته باشــند. والدیــن بایــد ب
خواســته فرزندشــان را بــرآورده کننــد بهتــر اســت روراســت باشــند و خــود را دچــار تنــش و و فشــار نکننــد. نکتــه مهــم دیگــری کــه والدیــن 
بایــد بــه آن توجــه کننــد بررســی وضعیــت اعتمــاد بــه نفــس کــودک اســت. تعامــل والدیــن بــا فرزنــدان و شــرایط بیرونــی کــه کــودک 
در آن قــرار دارد تاثیــر زیــادی در اعتمــاد بــه نفــس کــودک دارد. کودکانــی کــه دارای اعتمــاد بــه نفــس بــاال هســتند کمتــر والدیــن خــود 
را بــرای ارضــای خواســته هایشــان در فشــار قــرار مــی دهنــد و انطبــاق و ســازگاری بیشــتری بامحیــط دارنــد و مهمتــر از همــه بــه رقابــت 
بــا دیگــران نمــی پردازنــد. خانــواده ای ایــده آل اســت کــه نــه فضــای فرزنــد ســاالری در آن باشــد و نــه پــدر ســاالری یــا مادرســاالری بلکــه 
در یــک خانــواده ســالم تمــام اعضــای خانــواده بــا یکدیگــر تعامــل دارنــد و اگــر انتقــاد و اعتراضــی از یکدیگــر داشــته باشــند آن را 
ابــراز مــی کننــد. در ســایه صمیمیــت و اقتــدار والدیــن بــا بچــه هاســت کــه اعتمــاد بــه نفــس در آنهــا تقویــت مــی شــود و خانــواده میــل 

بــه ســوی فرزنــد ســاالری، پــدر ســاالری یــا مــادر ســاالری نخواهــد داشــت.

www.bartarinha.ir : منبع
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در شــماره پیــش بــه توضیــح شــش قــدم تهیــه برنامــه روش های بهینه سازی
ادغامــی پرداختیــم ، در ادامــه و بخــش پایانــی بــه برخی 
ــث  ــان مبح ــه در پای ــازی ک ــه س ــای بهین از  روش ه

شــماره پیــش بــه آن اشــاره شــد  مــی پردازیــم.
مازیار لشگری زاده/کارشناس  مترجمی زبان انگلیسی ـ واحد برنامه ریزی

قسمت سوم

)HMMS( قواعد تصمیم گیری خطی
ایــن روش در ســال 19۵۰ میــالدی توســط 
 Modiglani’Holt’Simon’Muth
ــک  ــدل از ی ــن م ــت. ای ــده اس ــاد ش ایج
ــل  ــرای حداق ــک ب ــدف کوادراتی ــع ه تاب
ــد. ــی کن ــتفاده م ــا اس ــه ه ــردن هزین ک
ــا،  ــامل موجودیه ــز ش ــدل نی ــای مـ متغیره
اضافــه  هــا،  اخــراج  هــا،  اســتخدام 
کاری ها،کســری هــا و راه انــدازی هاســت. 
یــک جفــت معــادالت خطــی از ایــن تابــع 
ــت  ــا جه ــده و از آنه ــتخراج ش ــه اس هزین
ــروی انســانی و  ــن ســطح نی ــن بهتری تعیی
ســطح تولیــد در هــر مــاه اســتفاده می شــود. 

برنامــه ریــزی خطــی  و برنامــه 
ریــزی حمــل ونقــل 

ــل  ــدف حداق ــا ه ــد ب ــی توان ــدل lp م م
نمــودن هزینــه هــا و نیــز بــا در نظــر 
گرفتــن محدودیــت هــای سیســتم تولیــد، 
ســطح بهینــه تولیــد را در هــر دوره زمانــی 

ــد. ــن نمای تعیی
محدودیــت هــا مــی تواننــد در ارتبــاط بــا 
ظرفیــت هــا در وقــت عــادی، اضافــه کاری، 
قراردادهــای جنبــی، موجــودی هــا وغیــره 

باشــند.
مــدل هــای حمــل ونقــل نیــز مــی تواننــد 
بــرای تعییــن بهتریــن ســطح تولیــد در هر 
دوره زمانــی کاربــرد داشــته باشــند. معموال 
بررســی عمیــق تــر ایــن مــدل هــا باعــث 
مــی گــردد تــا کار بردهــای برنامــه ریــزی 
پویــا نیــز در برنامــه ریــزی تولیــد ادغامــی 

مــد نظــر قــرار گیرنــد. 

تکنیک های هیوریستیک
مدل ضرایب مدیریتی 

توســط   19۵6 ســال  در  مــدل  ایــن 
Bowman پیشــنهاد گردیــد. ایــن مــدل 
در حقیقــت یــک مــدل رگرســیونی چنــد 
دیســیپلینه اســت کــه از اطالعــات دوره های 
ــد  ــطح تولی ــوص س ــل در خص ــی قب زمان
ــر آورد  ــروی انســانی، جهــت ب و ســطح نی
ایــن ســطوح در دوره هــای زمانــی آینــده 

ــد. ــی نمای ــتفاده م اس

search decision rules)SDR(
ایــن مــدل توســط )taubert( درســال 
 SDR اســت.  گردیــده  ایجــاد   1968
ــون  ــکال گوناگ ــا اش ــه ب ــادالت هزین از مع
جهــت هدایــت سیســتماتیک جســتجو 
ــروی  ــطح نی ــی از س ــن ترکیب ــرای یافت ب
انســانی و ســطح تولیــد در طــول افــق 
برنامــه ریــزی بــا هــدف حداقــل هزینــه هــا 

ــرد. ــی گی ــره م به
یــک مقــدار اولیــه بــرای ســطوح تولیــد و 
نیــروی انســانی در نظرگرفتــه مــی شــوند 
و ســپس کامپیوتــر بــا ارزیابــی ایــن برنامــه 
وایجــاد تغییــرات کوچــک در آن یــک 
برنامــه جدیــد ایجــاد مــی کنــد. اگــر ایــن 
ــع  ــود در تاب ــه بهب ــد منجــر ب ــه جدی برنام
هزینــه گــردد، بــه عنــوان بهتریــن برنامــه 
ــرات  ــپس تغیی ــده و س ــط ش ــی ضب فعل
ــن  ــردد. ای ــی گ ــال م ــد روی آن اعم جدی
ــه  ــد ک ــی یاب ــه م ــی ادام ــا زمان ــد ت فرآین
ــه  ــده در برنام ــال ش ــرات اعم ــر تغیی دیگ
ــع  ــه ایجــاد بهبــود در تاب نتواننــد منجــر ب

ــه شــوند. هزین

سیستم های خبره
یکــی از ابــزار هــای جدیــد در برنامــه ریــزی 
تولیــد ادغامــی اســتفاده از KBESهــا

 می باشد.
)Knowledge-Based Expert system(

ــزی  ــراد خبــره در برنامــه ری ــن روش اف در ای
ــر  ــا ب ــه بن ــدی را ک ــی قواع ــد ادغام تولی
در  انــد،  آورده  بدســت  خــود  تجــارب 
ــپس در  ــد س ــی کنن ــره م ــتم ذخی سیس
طــی یــک فرآینــد متوالــی، سیســتم برنامه 

ــد. ــی نمای ــاد م ــی را ایج ــد ادغام تولی
ــل  ــای قب ــن روش، برخــالف روش ه در ای
ــوان محدودیــت هــای بیشــماری را  مــی ت
ــال آن  ــود وعم ــور نم ــتم منظ ــرای سیس ب
را بــه  شــرایط واقعــی تصمیــم گیــری 

ــرد. ــر ک ــک ت نزدی

 روش سعی وخطا 
منطــق  دارای  اساســا  کــه  روش  ایــن 
ســاده ای مــی باشــد، بــا اســتفاده از 
هیوریســتیک هــای ســاده و اطالعــات 
بــا  آنهــا  تلفیــق  و  ای  هزینــه  ســاده 
ــد،  ــزی تولی ــه ری ــکارات شــخصی برنام ابت
ــود. ــاد نم ــی را ایج ــد ادغام ــه تولی برنام
ــن روش  ــز در ای ــا نی ــتفاده از نموداره اس

ــت. ــوم اس مرس

منبع:مقدمه ای بر برنامه ریزی تولید 
ــی  ــت علم ــو هی ــی عض ــد ماکوی دکتراحم

ــالمی ــگاه آزاد اس دانش
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معرفی کتاب

مقاومت های میکروبی و درمان آنتی بیوتیکی
رونــد رو بــه رشــد بــروز مقاومــت هــای میکروبــی یکــی از معضــالت جــدی جامعــه بشــری مــی باشــد. ایــن مســئله بــی شــک 
ناشــی از اســتراتژی غلــط بشــر در مصــرف بــی رویــه آنتــی بیوتیــک هــا در حــوزه هــای مختلــف اســت. منطقــی نمــودن 
تجویــز و مصــرف آنتــی بیوتیــک هــا در حــوزه درمــان بیمــاری هــا و محدودیــت اســتفاده غیــر انســانی از ایــن داروهــا تنهــا 

راهــکار مقابلــه بــا ایــن پدیــده شــوم اســت.
نویســندگان: دکتــر حســین خلیلــی، دکتــر زهــرا صحرایــی، دکتــر رســول ســلطانی، دکتــر ماندانــا ایزدپنــاه، دکــر حمیدرضا 

ــوی معصومی تق

فست فودها )سم فودها( و نوشابه های ناگوار
یکــی از مشــکالت مــردم در ســالهای اخیــر  بــه دلیــل مصــرف انــواع فســت فودهــا، گوشــت قرمــز، مــواد غیــر طبیعــی، 
اســنک هــا و نوشــابه هــای رنگارنگــی اســت کــه سرمنشــاء انــواع بیمــاری هــا بــه شــمار مــی آینــد امــروزه  عــادت غذایــی 
بســیاری از مــردم جامعــه بــه اســتفاده از پیتزاهــا، سوســیس هــا، کالبــاس هــا، همبرگرهــا و انــواع مــرغ هــای هورمونــی 
تغییــر کــرده اســت. همچنیــن رواج اســتفاده از نوشــابه هایــی کــه از رنــگ هــای غیرطبیعــی، گازهــا و مــواد ناســالم تولیــد 

مــی شــوند  در ســبد غذایــی خانــوار موجــب اختــالالت بســیاری در سیســتم عصبــی افــراد شــده اســت.
مولف: محمد دریایی

تکنیک های درمان بیولوژیکی
شــاخه ای از علــم فارماکولــوژی اســت کــه اخیــراً اهمیــت زیــادی پیــدا کــرده و شــامل درمــان بیمــاری هــا از طریــق داروهــا 

بیولوژیکــی بــه دســت آمــده از گیاهــان زنــده و بافــت هــای حیوانــی مــی باشــد.
ــی،  ــوارض داروی ــا، ع ــوارد مصــرف آنه ــا، مکانیســم عمــل و م ــه داروه ــاب شــامل: تاریخچــه، نگاهــی ب ــای کت فصــل ه

ــد.  ــی باش Case studies م
ایــن کتــاب دارای اطالعــات آخریــن پیشــرفت هــای مربــوط بــه ایــن علم، جهــت اســتفاده دانشــجویان پزشــکی، داروســازی 

و کلیــه متخصصیــن امــر درمــان مــی باشــد.

سه کلید توان افزایی
نویسنده: کن بالنچارد   مترجم: مهندس فضل اله امینی

کتاب خواننده را با ویژگی ها و پیامدهای مفید و ثمربخش توان افزایی آشنا می سازد

تداخل غذا و دارو
برخــی مــواد غذایــی بــا داروهــا تداخــل دارنــد حتــی غذاهــای ســالم از جملــه میــوه و ســبزیجات نیــز بــا برخــی از داروهــا 
مــی تواننــد فعــل و انفعــاالت ناخواســته و احتمــاالً خطرنــاک ایجــاد کننــد. بــرای مثــال خــوردن گریــپ فــروت همــراه انــار 
مــی توانــد بــر روی داروهــای کلســترول اثــر کــرده و مســیر را تغییــر دهــد. نمونــه هــای دیگــر شــامل برخــی از ســبزیجات 
بــرگ ســبز )ماننــد اســفناج و کلــم پیــج( کــه ســطوح بــاالی ویتامیــن K دارنــد بــرای بیمارانــی کــه بــرای جلوگیــری از 

ســکته مغــزی بــا داروهــای رقیــق کننــده خــون )وارفاریــن( درمــان مــی شــود.
نویسنده/ نویسندگان: Jonathan James  مترجمان: مجید حسن قمی ، مریم مظاهریون، آسیه محمدزاده
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تــازه هــای دارویــی

FDA داروهای تازه تایید شده توسط

FDA کاربردهای دارویی تازه اعام شده توسط

 ProAir پــودر تنفســی آلبوتــرول بــا نــام تجارتــی -
RespiClick: یــک بتاآگونیســت کوتــاه اثــر بــه شــکل پــودر فعــال 

ــم. ــم آس ــود عالی ــرای بهب ــس ب ــط تنف ــده توس ش
- داروی ایوابرادیــن بــا نــام تجارتــی Corlanor: یــک مســدود 

کانــال هایپرپالریــزه بــرای درمــان نارســایی قلبــی مزمــن.
- داروی ترزیقــی گاتیرامــر اســتات بــا نــام تجارتــی 
ــده  ــم کنن ــک داروی تنظی ــک Copaxone ی Glatopa: ورژن ژنری
ــرده. ــود ک ــکلروزیز ع ــل اس ــا مالتیپ ــاران ب ــان بیم ــرای درم ــی ب ایمن

- فاکتــورIX بــا نــام تجارتــی Ixinity: فاکتــور انعقــادی 
.B ــی ــاران هموفیل ــزی در بیم ــری از خونری ــرای جلوگی ــب ب نوترکی
ــی  ــام تجارت ــا ن ــید ب ــک اس ــی کولی ــی داکس - داروی تزریق
ــری در  ــر پ ــود ظاه ــرای بهب ــیتولیتیک ب ــک داروی س Kybella: ی

ــه. ــر چان ــی زی چاق
ــن+  ــر امی ــر کلرفنی ــی اث ــی طوالن ــیون خوراک - سوسپانس

کدئیــن بــا نــام تجارتــی Tuzistra XR: مخلــوط یــک ضدســرفه 
اوپیوئیــدی طوالنــی اثــر و یــک آنتــی هیســتامین بــرای درمــان ســرفه 

و عالیــم ســرماخوردگی و آلــرژی سیســتم تنفــس فوقانــی.
- اســپری فیبریــن بــا نــام تجارتــی Raplixa: پوشــش فیبریــن 

ــی. ــن جراح ــزی در حی ــرل خونری ــرای کنت ــانی ب انس
ــا  ــدون ب ــش پالیپری ــی ره ــی طوالن ــیون تزریق - سوسپانس
نــام تجارتــی Invega Trinza: ضــد ســایکوز آتیپیــکال طوالنــی 

ــان اســکیزوفرنی. ــرای درم ــه( ب ــر )3 ماه اث
- اســپری تنفســی اولوداتــرول + تیوتروپیــوم بــا نــام تجارتی 
Stiolto: مخلــوط یــک بتاآگونیســت طوالنــی اثــر و یــک آنتاگونیســت 

موســکارین بــرای درمــان بیمــاری انســدادی مزمــن ریه.
- قــرص Eluxadoline بــا نــام تجارتــی Viberzi: آگونیســت 
ــر  ــک پذی ــندروم روده تحری ــان س ــرای درم ــدی ب ــده میواوپیوئی گیرن

ــا اســهال در بالغیــن. همــراه ب

ــن  ــی Rayaldee: اولی ــام تجارت ــا ن - داروی Calcifediol ب
در دســته پروهورمــون هــای ویتامیــن دی خوراکــی در حــال تحقیــق 
بــرای درمــان هایپرپاراتیروئیدیســم ثانویــه در بیمــاران در مرحلــه 3 یــا 

4 بیمــاری مزمــن کلیــوی و کمبــود ویتامیــن دی.
- کــرم Pexganan بــا نــام تجارتــی Locilex: یــک آنتــی بیوتیک 
ــت  ــا عفون ــاران ب ــان بیم ــرای درم ــق ب ــال تحقی ــی در ح موضع

ــی. ــای دیابت پ
ــی Addyi: یــک داروی  ــام تجارت ــا ن ــرص Flibanserin ب - ق
جدیــد غیــر هورمونــی آگونیســت آنتاگونیســت چنــدکاره ســروتونین در 
حــال تحقیــق بــرای درمــان مشــکالت جنســی در خانــم هــای یائســه.

 )CD38 داروی داراتومومــب: یــک آنتــی بــادی مونوکلونــال )آنتــی -
در حــال تحقیــق بــرای درمــان بیمــاران بــا مالتیپــل میلومــا.

ــی  ــام تجارت ــا ن ــن ب ــتی بوپرنورفی ــر پوس ــت زی - ایمپلن
Probuphine: یــک پارشــیال آگونیســت اوپیوئیــدی در حــال 

تحقیــق بــرای درمــان وابســتگی بــه او پیوئیدهــا.
ــک  ــی Lyxumia: ی ــام تجارت ــا ن - داروی Lixisenatide ب
آگونیســت گیرنــده GLP-1 بــا مصــرف یکبــار در روز در حــال تحقیــق 

بــرای درمــان دیابــت ملیتــوس بالغیــن.
- داروی Alirocumab بــا نــام تجارتــی Praluent: یــک 
آنتــی بــادی مونوکلونــال تحقیقاتــی بــا تارگــت PCSK9 بــرای درمــان 

ــاال. ــا کلســترول ب بیمــاران ب
ــاه ســنتتیک  ــره کوت ــون زنجی ــک بنزوکین - داروی Idebenone: ی

ــرای درمــان دیســتروفی عضالنــی دوشــن. در حــال تحقیــق ب
 IL5 یــک آنتــی بــادی مونوکلونــال ضــد :Mepolizuman داروی -

در حــال تحقیــق بــرای درمــان بیمــاران بــا اســم ائوزمینوفیلــی حــاد.
 :BromSite ــا نــام تجارتــی - محلــول چشــمی برومفنــاک ب
ــال  ــم در ح ــا دوز ک ــمی ب ــتروئیدی چش ــر اس ــاب غی ــد الته ــک ض ی

ــت. ــی کاتاراک ــان درد در جراح ــرای درم ــق ب تحقی
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 هیرسوتیسم و پرمویی 
در  مــو  انــدازه  از  بیــش  رشــد  بــه 
بــدن  و  صــورت  از  خاصــی  مکان هــای 
مویــی  پــر  یــا  هیرسوتیســم  خانم هــا 
ــک  ــورت ی ــای ص ــود. موه ــی ش ــه م گفت
ــگ و  ــد کمرن ــی بای ــور طبیع ــه ط ــم ب خان
ــدن  ــل دی ــانی قاب ــه آس ــوده و ب ــازک ب ن
نباشــند. اگــر در صورتتــان موهــای ضخیــم و 
ســیاه بــا الگــوی مردانــه )خصوصــًا در محــل 
ریــش، ســبیل، اطــراف هالــه پســتان، بــاالی 
نــاف و ســطح داخلــی ران( رشــد کــرده، یــا 
ــریع  ــان کوتاهــی رشــد س ــدت زم ــر در م اگ
ــک  ــه پزش ــًا ب ــتید حتم ــان داش ــو در بدنت م
ــه  ــید ک ــته باش ــه داش ــد و توج ــه کنی مراجع
ــان  ــن مشــکل عــاوه براینکــه روی ظاهرت ای

ــکات  ــت مش ــن اس ــذارد، ممک ــر می گ اث
ــد،  ــاد کن ــان ایج ــی را برایت ــی فراوان درون
ــد. قبــل از  ــت کــم نگیری پــس آن را دس
ــه  ــد ب ــم بای ــخیص هیرسوتیس ــتن تش گذاش
ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه الگــوی 
طبیعــی رشــد مــو بــر اســاس زمینــه نــژادی 
بســیار متفــاوت اســت. مثــًا ســفید پوســتان 
موهــای صورتــی بیشــتری نســبت بــه ســیاه 
پوســتان و نــژاد زرد دارنــد و زنــان مدیترانــه 
ای بــه طــور طبیعــی موهــای بیشــتری 
نســبت بــه زنــان شــمال اروپــا دارنــد. علــت 
ــن اســت  ــا ای ــن بیمــاری در خانم ه ایجــاد ای
ــا  ــترون ی ــط تستوس ــو توس ــای م ــه پیازه ک
ــه(  ــای مردان ــا )هورمون ه ــایر آندروژن ه س

ــوند.  ــی ش ــد م ــش از ح ــک بی ــار تحری دچ
هورمــون  برجســته ترین  آندروژن هــا 
جنســی در مــردان هســتندو درخانم هــا 
ــی از  ــطح کم ــوالً س ــی معم ــور طبیع ــه ط ب
ــا  ــوددارد ام ــه وج ــای مردان ــن هورمون ه ای
ــه طــور  ــه عللــی ایــن هورمون هــا ب گاهــی ب
غیــر طبیعــی افزایــش می یابنــد و منجــر بــه 
ــم  ــوند. هیرسوتیس ــو می ش ــد م ــاد رش ازدی
گاهــی در حضــور ســطح طبیعــِی هورمون هــا 
نیــز رخ مــی دهــد کــه در ایــن مــورد 
معموالًحساســیت گیرنده هــای پوســت آن 
ــش  ــترون افزای ــه تستوس ــبت ب ــی، نس نواح

ــت.  ــه اس یافت

در صــورت ایجــاد هــر یــک از عالئــم زیــر حتــی در صــورت عــدم وجــود 
ــا  ــرده و ب ــک ک ــان ش ــه در بدنت ــای مردان ــن هورمون ه ــاال رفت ــه ب ــم ب هیر سوتیس

ــد: ــورت کنی ــک مش پزش
 قاعدگی های کم، نامنظم یا قطع شده

جوش های مقاوم به درمان
خشونت صدا

عقب رفتن خط رویش موهای سر
کاهش اندازه پستان ها یا بزرگ شدن کلیتوریس

ــرای هیرسوتیســم  نشــانه های زیــر ممکــن اســت مطــرح کننــده علــت زمینــه ای ب
ــا هیپوفیــز باشــند: در تخمدان هــا، غــدد فــوق کلیــوی ی

چاقــی بــه طــور شــایعی در نشــانگان تخمــدان پــر کیســت کــه یــک علــت شــایع 
بــرای افزایــش هورمــون مردانــه اســت دیــده مــی شــود.

پوست تیره و ضخیم شده در چاله آرنج، کشاله ران یا گردن
کبودی سریع، اضافه وزن در ناحیه میانی یا ضعف بدنی

ترشح شیر یا سایر مایعات از پستان در زمانی که کودک شیرخوار ندارید
فشار خون باال، قند خون باال و مشکالت کلسترول

هیرسوتیسم پیش از بلوغ یا هیرسوتیسمی که به طور ناگهانی رخ می دهد.
ــی مــی شــوند، شــکل  ــر موی از آنجــا کــه برخــی مشــکالت پزشــکی کــه باعــث پ
خانوادگــی دارنــد حتــی اگــر پرمویــی در بیــن اعضــای خانــواده شــما رایــج اســت، 

ــا پزشــک مشــورت کنیــد. ب
■ چگونگی ایجاد هورمون های مردانه 

در  اختاللــی  از  می توانــد  خانــم  یــک  در  مردانــه  هورمــون   تولیــد  افزایــش 
ــاًل  ــود. مث ــی ش ــز ناش ــز در مغ ــده هیپوفی ــا غ ــوی ی ــوق کلی ــدد ف ــا، غ تخمدان ه
ــه  ــت ک ــدان اس ــی از بیماری هــای تخم ــت« یک ــر کیس ــدان پ نشــانگان »تخم
می توانــد باعــث پرموئــی شــود، علــت دیگــر داروهــا هســتند. برخــی داروهــا ماننــد 
ــگیری از  ــای پیش ــای قرص ه ــی مدل ه ــده در بعض ــتفاده ش ــترون های اس پروژس
بــارداری یــا داروهــای فشــار خــون یــا اســتروییدهای تســکینی کــه حــاوی هورمــون 
ــاد  ــث ایج ــز باع ــد نی ــه دارن ــای مردان ــابه هورمون ه ــی مش ــه هســتند و اثرات مردان
ــه  ــه ب ــد ک ــود دارن ــز وج ــری نی ــای دیگ ــوند. داروه ــی می ش ــای اضاف هورمو ن ه
ــن دســته  طــور غیرمســتقیم باعــث ســاخته شــدن تستوســترون مــی شــوند. از ای
ــرع،  ــگری، ص ــکیزوفرنی، پرخاش ــوع، اس ــان ته ــرای درم ــی ب ــه داروهای ــوان ب می ت
ســردردهای میگرنــی، و داروهــای درمــان اختــالالت دو قطبــی اشــاره کــرد. گاهــی 
بعضــی از مــوارد رشــد زیــاد مــو بــا رشــد مــوی مردانــه تناســب نــدارد )ماننــد رشــد 
ــن نحــوه  ــه و صــورت.( ای ــاالی چان ــان چشــم ها، پیشــانی، شــقیقه ها، ب ــو در می م
ــی  ــتهایی عصب ــاری بی اش ــا  بیم ــدی  ی ــکالت تیروئی ــد از مش ــی توان ــو م ــد م رش

ناشــی شــود.
ــاص  ــای خ ــدت از داروه ــی م ــتفاده طوالن ــد از اس ــکل می توان ــن مش ــن ای همچنی
ماینوکســیدیل،  فنی توییــن،  سیکلوســپورین،  داروهــای  اســتروییدی :  ماننــد 

آفتاب ترکیــب  بــا درمان هــای ضــد   پنی ســیالمین و داروهــای پوســتی کــه 
می شــوند، ناشــی شــده باشــد.

■ نشانه ها و تشخیص
ــاد، ســرعت پیشــرفت  ــه ســن ایج ــد ب ــت هیرسوتیســم بای ــردن عل ــدا ک ــرای پی ب
ــه هــم  رشــد مــو و نشــانه همــراه آن توجــه کنیــم. اگــر چرخــه هــای قاعدگــی ب
ــر  ــاًل تخمــدان پ ــاد مشــکل از تخمــدان اســت )مث ــه احتمــال زی خــورده باشــد، ب
ــر ترشــح شــیر از پســتان،  ــا اگ ــدارد، ام ــه ن ــوق کلی ــده ف ــه غ کیســت( و ربطــی ب
فشــار خــون بــاال، ســهولت کبــود شــدن، افزایــش وزن قســمت های مرکــزی مثــل 
ــر  ــه فک ــوق کلی ــده ف ــکالت غ ــه مش ــد ب ــته باش ــود داش ــف وج ــکم و ضع ش

ــم. ــی کنی م
ــد.  ــی باش ــم ژنتیک ــت هیرسوتیس ــن اس ــی دارد، ممک ــکل طبیع ــی ش ــر قاعدگ اگ
ــا هیرسوتیســم خفیــف ممکــن  هیرسوتیســم دارای درجــات مختلفــی اســت.زنی ب
اســت عالئــم رویــش مــوی تیــره در روی لــب فوقانــی، چانــه، اطــراف پســتان ها یــا 
روی شــکم داشــته باشــد. هیرسوتیســم پیشــرفته تــر منجــر بــه رشــد مــو در پشــت، 
شــانه هــا، جنــاغ ســینه و بــاالی شــکم مــی شــود. ایــن نــوع هیرسوتیســم بیشــتر 
ــدیدی  ــی ش ــرات هورمون ــت آن تغیی ــود وعل ــاد می ش ــوغ ایج ــگام بل ــات در هن اوق

اســت کــه در ایــن دوران ایجــاد مــی شــود.
بــرای تشــخیص حتمــاً بــه یــک پزشــک مراجعــه کنیــد. پزشــک شــما ممکــن اســت 
ســواالتی در مــورد تاریخچــه پزشــکی بــا توجــه خــاص بــه چرخه هــای قاعدگی تــان 

بپرســد و ممکــن اســت معاینــه تــان کنــد.
ــی  ــای قاعدگ ــه ه ــوردن چرخ ــم خ ــه ه ــم و ب ــه هیرسوتیس ــانی ک ــورد کس در م
ــه بررســی در مــورد مشــکالت بالقــوه  ــداً اتفــاق افتــاده، ممکــن اســت نیــاز ب جدی
ــد. ــز باش ــا هیپوفی ــوی ی ــوق کلی ــدد ف ــا، غ ــور تخمدان ه ــد توم ــری مانن خطرناکت

نشانگان تخمدان پرکیست
ــه اســت(،  ــه شــایع ترین یافت ــی نامنظــم )ک ــا قاعدگ ــب ب ــه اغل ــی اســت ک وضعیت
ــا  ــود. ام ــخص می ش ــی مش ــم( و چاق ــد ) هیرسوتیس ــای زائ ــد موه ــش رش افزای
ــه معنــای  ــه اشــکال متفــاوت مبتــال کنــد. قاعدگــی نامنظــم ب ــان را ب ــد زن می توان
ــا  ــر از ۵3 روز ی ــی ت ــه در فواصــل طوالن ــی اســت ک ــای قاعدگ ــه ه داشــتن چرخ
کمتــر از 8 بــار در ســال اتفــاق می افتــد. نشــانگان تخمــدان پرکیســت امــکان دارد 

ــارز شــود. ــاردار شــدن مشــکل دارد ب ــرای ب ــی کــه خانمــی ب در زمان
ــد  ــه تولی ــالل در چرخ ــر کیســت از اخت ــدان پ ــم و نشــانه های نشــانگان تخم عالئ
مثــل منشــاء می گیــرد. کــه بصــورت طبیعــی هــر مــاه بــا آزاد شــدن یــک تخمــک 
ــر  ــت از ظاه ــن وضعی ــام ای ــود. ن ــل می ش ــذاری ( تکمی ــک گ ــدان ) تخم از تخم
ــد گرفتــه شــده اســت. ) تخمــدان  تخمدان هــا، در زنانــی کــه ایــن اختــالل را دارن
بــزرگ و پــر از کیســت اســت( ایــن کیســت ها فولیکول هایــی هســتند کــه از کیســه 
ــان  ــگام و درم ــخیص زود هن ــده اند. تش ــر ش ــغ پ ــای نابال ــاوی تخمک ه ــع ح مای
ــت و ــد دیاب ــدت مانن ــی م ــوارض طوالن ــر ع ــد خط ــت می توان ــدان پرکیس تخم

بیماری قلبی را کم کند.  

روابط عمومی
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■ راه تشخیص
ــخیص  ــک تش ــط پزش ــونوگرافی توس ــه در س ــی ک ــت های تخمدان ــور کیس حض
ــی  ــند. خانم ــت باش ــدان پرکیس ــانگان تخم ــت نش ــد عال م ــود، می توانن داده می ش
ممکــن اســت تخمــدان پرکیســتی داشــته باشــد ولــی نشــانگان تخمــدان پــر کیســت 
نداشــته باشــد. از ســوی دیگــر خانمــی بــا نشــانگان تخمــدان پــر کیســت ممکــن 
اســت تخمدان هائــی بــا ظاهــر طبیعــی داشــته باشــد. بســیاری از خانــم هــای مبتــال 
بــه نشــانگان تخمــدان پــر کیســت چــاق هســتند. بــه نظــر مــی رســد توزیــع چربی بر 
شــدت عالیــم اثــر می گــذارد. یــک مطالعــه نشــان داد خانمهایــی کــه چاقــی مرکــزی 
دارنــد ) وجــود چربــی در قســمت میانــی بــدن یــا تنــه ( هورمــون مردانــه و ســطح 
قنــد و چربــی باالتــری نســبت بــه زنانــی کــه چاقــی آنهــا در اندم هــا ســت، دارنــد.

■ درمان هیرسوتیسم
ــر  ــه را ب ــر هورمون هــای مردان ــی کــه اث ــان درمــان زیبایــی و داروهائ ــرای همــه زن ب
پیازهــای مــو کــم می کننــد کمــک کننــده اســت، امــا بایــد توجــه داشــته باشــید کــه 
از بیــن بــردن ظاهــری موهــا، علــت اصلــی ودرونــی هیرسوتیســم را از بیــن نخواهــد 
برد.پــس تاکیــد می کنیــم کــه حتمــا بــا مراجعــه بــه پزشــک علــت را پیــدا کنیــد. 

ــدروژن  ــطوح آن ــد س ــت دادن وزن می توان ــد، از دس ــه وزن دارن ــه اضاف ــی ک در زنان
ــد  ــم مانن ــل هیرسوتیس ــی عل ــد. برخ ــود ببخش ــم را بهب ــرده و هیرسوتیس ــم ک را ک
تومورهایــی کــه آنــدروژن تولیــد مــی کننــد یــا تومورهــای غــده هیپوفیــز می تواننــد 
ــا هــر دو درمــان شــوند. پزشــک ممکــن اســت  ــی ی از طریــق جراحــی، اشــعه درمان
بــرای تعدیــل اثــرات ناشــی از افزایــش  هورمــون، داروهایــی  را  تجویــز  کنــد عبارتنــد از:

ــد  ــون جدی ــد هورم ــرده و تولی ــن ب ــه را از بی ــون مردان ــر هورم 1-اســپیرنوالکتون اث
ــد.  ــف می کن ــه  را  متوق  مردان

2-داروهای ضدهورمون مردانه فیناسترید و فلوتامید. 
3-دیان.

ــوان  ــد صــورت در بان ــای زائ ــش موه ــرای کاه ــورین  13/9% ب ــی س ــرم موضع 4-ک
ــر روی صــورت و نواحــی زیــر  ــرای اســتفاده ب اســتفاده مــی شــود. ایــن دارو تنهــا ب
چانــه مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. مصــرف دارو بایــد محــدود بــه ایــن نواحــی 
گــردد. مکانیســم ایــن دارو بدیــن صــورت اســت که مانــع عملکــرد آنزیمهــای فولیکول 
مــو کــه بــرای رشــد مــو الزم اســت، مــی شــود. کــرم ســورین داروی موبــر نیســت، 
بلکــه ســبب کنــد شــدن رشــد مــو و بهبــود شــرایط ظاهــری بیمــار مــی شــود. بیمــار 
احتمــاالً نیــاز بــه ادامــه اســتفاده از روش هــای از بیــن برنــده مــو همــراه بــا مصــرف 
دارو خواهــد داشــت. شــروع بهبــودی 4 تــا 8 هفتــه پــس از شــروع درمــان مشــاهده 
مــی شــود. دارای تائیدیــه از FDA مــی باشــد و ایــن دارو بــا تجویــز پزشــک قابــل 
مصــرف اســت. اگــر تحریــک و ناراحتــی پوســتی بــا مصــرف کــم ســورین ادامــه یافت، 
مقــدار مصــرف دارو را کاهــش دهیــد، همچنیــن در صــورت تــداوم تحریکات پوســتی، 
مصــرف دارو را قطــع کنیــد. دارو را تنهــا بــر روی صــورت و نواحــی زیــر چانه اســتفاده 
کنیــد و از وارد شــدن دارو بــه چشــم، بینــی و دهــان جلوگیــری نماییــد. چنانچــه دارو 
وارد چشــم شــد، کامــاًل بــا آب شستشــو داده و به پزشــک مراجعــه کنیــد در صورتیکه 

پوســت دچــار آســیب دیدگــی شــد، از مصــرف دارو اجتنــاب نماییــد. کــرم ســورین 
در اطفــال کمتــر از 12ســال منــع مصــرف دارد. در مــورد اســتفاده صحیــح از کــرم 
ســورین، پــس از برداشــتن موهــای زایــد بــا روشــهای معمــول الیــه نازکــی از کــرم 
را بــر روی ناحیــه مــورد نظــر روی صــورت و نواحــی زیــر چانــه کامــاًل بمالیــد و بــه 
ــار در روز مصــرف  مــدت حداقــل 4 ســاعت محــل را شستشــو ندهیــد و دارو را دو ب
کنیــد، دارو بایســتی از گرمــا و نــور مســتقیم حفــظ شــود. بهتریــن شــرایط، دمــای 
زیــر 3۰ درجــه ســانتی گــراد و در بســته بنــدی اصلــی خــود دارو اســت همچنیــن 

دارو را بایســتی از یــخ زدگــی محافظــت نمــود.
■ سایر روشهای درمان

■ الکترولیز
بــرای برداشــتن دائمــی موهــای زائــد، بعضــی از زنــان عــالوه بــر درمــان طبــی تحــت 
ــو  ــن روش ســوزن نازکــی داخــل فولیکــول م ــد. در ای ــرار می گیرن ــز هــم ق الکترولی
قــرار داده می شــود و از جریــان الکتریکــی بــرای از بیــن بــردن فولیکــول مــو اســتفاده 
می شــود. ایــن روش دردنــاک اســت و از آنجــا کــه تنهــا یــک فولیکــول در هــر مرتبــه 

درمــان می شــود، بــرای نواحــی بــزرگ بــدن مفیــد نیســت.
■ اپیاتورها

در ایــن روش مــو از زیــر پوســت کنــده مــی شــود. فایــده ایــن روش در ایــن اســت 
کــه بــدن مــدت طوالنــی بــدون مــو خواهــد بــود و زمــان بیشــتری بــرای رشــد نیــاز 
دارنــد و اگــر ایــن روش در قســمتی از بــدن بطــور مرتــب و مکــرر انجــام شــود تعــداد 
موهــای آن منطقــه بــه مــرور کاهــش خواهــد یافت. ایــن روش قــدری دردناک اســت.
در ایــن روش مــو بایــد تــا انــدازه  ی بلنــد شــده باشــد تــا دســتگاه اپیلیتــور کار کنــد. 
ــد پوســت صــورت،  ــدن مانن ــی حســاس ب ــای خیل ــن دســتگاه را روی پوســت ه ای

دســتگاه تناســلی و زیــر بغــل نبایــد اســتفاده کــرد. 
■ لیزر

لیــزر مطمئن تریــن روش در برطــرف کــردن موهــای زائــد بــدن اســت چــرا کــه فقــط 
جهــت نفــوذ در ریشــه مــو طراحــی شــده اســت. بنابرایــن بــرای بقیــه قســمت های 
بــدن شــما، عامــل مخربــی محســوب نمی شــود. اگــر قصــد اســتفاده از لیــزر را داریــد 
یــک مــاه قبــل از عمــل لیــزر و در طــول درمــان موهــا را از ریشــه نکنیــد زیــرا کــه 
نــور لیــزر در پیــاز مــوی در حــال رشــد و فعــال جــذب می شــود.  بهتــر اســت بعــد 
از هــر جلســه لیــزر صــورت، کــرم موضعــی ســورین 13/9% اســتفاده شــود تــا رونــد 

حــذف موهــای زائــد ســریعتر و کاملتــر انجــام گیــرد.
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» اســتیو جابــز » بــدون شــک یکــی از معتبرتریــن و مشــهورترین نــام هــا در دنیــای 
تکنولــوژی اســت و راه و رســم زندگــی میلیاردهــا انســان در سراســر جهــان را بــرای 
همیشــه تغییــر داد. جابــز در ســال 19۷6 اولیــن کامپیوتــر خانگــی اَپــل را بــه بــازار 
معرفــی کــرد تــا جهــان انقالبــی در صنعــت رایانــه را شــاهد باشــد. وی در ســالهای 
بعــد بــه دلیــل اختالفــات ، از کمپانــی اَپــل جــدا شــد و در شــرکت خــودش ســاخت 
کامپیوترهــای » نکســت« را آغــاز کــرد کــه از ایــن کامپیوتــر بــه عنــوان اولیــن میزبان 
مرورگــر اینترنتــی نیــز یــاد مــی شــود. پــس از موفقیــت هــای نکســت، کمپانــی اَپــل 
مجــاب شــد تــا حــق امتیــاز کامیپوترهــای نکســت را بــه مبلــغ 429 میلیــون دالر 
خریــداری کــرده و اســتیو جابــز را مجــدد بــه اَپــل بازگردانــد. پــس از بازگشــت جابــز 
بــه اَپــل ، ایــن کمپانــی رفتــه رفتــه محصوالت بــی نظیــری از جملــه آی مــک، آی پاد 
را بــه بــازار عرضــه کــرد و امــروزه نیــز بــه عنــوان یکــی از قدرتمندتریــن کمپانــی های 

حــوزه تکنولــوژی و فنــاوری شــناخته مــی شــود.
بعــد از شکســت فیلــم »جابــز« بــا بــازی اشــتون کوچــر در ســال 2۰13 ایــن بــار تهیه 
کننــدگان ســونی بــه ســراغ دنــی بویــل کارگــردان معــروف فیلمهــای »میلیونــر زاغــه 
نشــین« و »12۷ ســاعت« رفتند و آرون ســورکین )نویســنده فیلمنامه اســکاری شبکه 
اجتماعــی(را بــه عنــوان فیلمنامــه نویــس جــذب کردنــد تــا بتواننــد اثــری در خــور و 
شایســته نــام اســتیو جابز تهیه نماینــد که البته هیــچ تعصــب و دیــدگاه جانبدارانه ای 

را هــم بــه این شــخص نداشــته باشــد
از همــان ابتــدا مســئوالن کمپانی اپــل و بیوه اســتیو جابز »لورن« تالشــهای بــی وقفه، 
عجیــب و شــک بــرا نگیــزی بــرای به ســرانجام نرســیدن این فیلــم را آغــاز کردنــد و با 
تماســهایی کــه لــورن بــا لئونــاردو دی کاپریــو و کریســتین بیل کــه) نامزدهــای قبلی 
نقــش اســتیو جابــز بودنــد(، برقــرار کــرد، ظاهــرا نظــر آن دو را در پذیــرش ایــن نقــش 
عــوض کــرد.و بعــد از ســاختن فیلــم نیز بــه انتقــاد از آن پرداخــت و مدیــر عامل کنونی 

اپــل یعنــی تیــم کــوک هم فیلــم بویــل را فرصــت طلبانــه خواند.
داســتان فیلــم بــه ســه بخــش مختلــف از زندگــی اســتیو جابــز ) در فیلــم بــا بــازی 
مایــکل فاســبیندر ( مــی پــردازد. اولین بخــش در ســال 1984 و اختراع سیســتم عامل 
مکینتــاش توســط جابــز و اتفاقاتی کــه پیرامــون آن رخ داد، دومین بخــش دوره مربوط 
بــه ســال 1988 و کامپیوترهــای نکســت و ســرانجام ســال 1998 کــه جابــز بــه اَپــل 
بازگشــت و سیســتم عامــل آی مــک بطــور رســمی در چرخه تولیــد قــرار گرفت. فیلم 

بــه جزئیاتــی کــه در ایــن ســه دوره در زندگــی جابــز رخ داده مــی پــردازد.
در ایــن فیلــم تصاویــر مختلفــی از کنفرانس هایــی کــه اســتیو جابــز بــرای معرفــی 
ــود و چالش هایــی کــه  محصــوالت مختلــف اپــل در ســال های اخیــر ترتیــب داده ب
بــا دیگــران بــر ســر ارائــه خدمــات و محصــوالت گوناگــون اپــل رو بــه رو شــده بــود، به 

نمایــش در مــی آیــد.
ــز در ایــن فیلــم هماننــد آنچــه کــه مخاطبــش انتظــار دارد، انســانی باهــوش و  جاب
دانشــمند معرفــی مــی شــود کــه ایــده هــای بــی نظیــری بــرای پیشــرفت تکنولوژی 
داشــت و در راســتای تحقــق بخشــیدن بــه ایــده هایش تــالش بی وقفــه ای انجــام می 
داد. امــا ویژگــی مثبــت فیلــم در اینجاســت کــه بــر خــالف تعریف هــای اغــراق آمیزی 
کــه از اســتیو جابــز انجــام مــی شــود، ســعی شــده تصویــری واقعــی تــر از زندگــی این 

شــخص بــه عمــوم ارایــه شــود.
جابــز در فیلــم اگرچــه دانشــمندی بــی نظیــر معرفــی مــی شــود، امــا در عیــن حــال 

انســانی بســیار مغــرور و خودشــیفته اســت کــه بــرای رســیدن بــه خواســته هایــش از 
قربانــی کــردن افــراد یــا مســائل مختلــف ابایــی نــدارد. جابــز همانطــور کــه بســیاری 
از همــکاران و کارمندانــش بارهــا در مصاحبــه اعــالم کــرده انــد، شــخصیتی متکبــر و 
زورگــو بــود و ایــن ویژگــی رفتــاری در فیلــم » اســتیو جابــز « نیــز بــه خوبی بــه تصویر 
کشــیده شــده تــا طرفــداران دو آتشــه اســتیو جابــز کــه معتقد هســتند وی انســان 
کامــل و بــی نقصــی بــوده، بــه خشــم بیاینــد. جابــز در فیلم، مخصوصــا زمانی کــه در 
حــال صحبــت بــا کارمندانــش اســت، بــه خوبی حــس تکبــر و خودبــزرگ بینــی را به 
مخاطــب انتقــال مــی دهــد امــا بــا ایــن حــال دنــی بویــل هرگــز در پرداخــت بــه ایــن 
موضــوع آنقــدر تاکیــد انجــام نمــی دهــد تا فیلمش ســمت و ســو گرفته و از مســیرش 

ــود. منحرف ش
مایــکل فاســبیندر کــه بــدون شــک بــازی در نقش اســتیو جابــز بهتریــن بــازی دوران 
بازیگــری اش مــی باشــد، توانســته تلفیقــی از انســانی مســتبد و در عین حــال نخبه را 
در » اســتیو جابــز « بــه تصویــر بکشــد. فاســبیندر بــه همان میــزان کــه در فیلم نفرت 
انگیــز اســت، دوســت داشــتنی و باهوش اســت و شــکی در مخاطــب باقی نمــی گذارد 

کــه بایــد او را بــه عنــوان یــک انســان متفــاوت بــاور کنیم.
»اســتیو جابــز« دنــی بویــل تماشــایی و لــذت بخــش اســت. دنــی بویــل نزدیــک ترین 
تصویــر بــه زندگــی واقعــی جابــز را بــه مخاطــب عرضــه کــرده و از او انتظــار دارد کــه با 
دیدگاهــی غیرتعصبــی بــه جابــز و دنیــای پیرامونــش بنگــرد. جابزِ دنی بویل مشــخصا 
یــک دانشــمند و نابغــه می باشــد امــا در عین حال انســان خودخــواه و خودشــیفته ای 
اســت کــه در طــول عمرش رفتــاری مســتبدانه را پیــش گرفــت. طرفداران سرســخت 
محصــوالت اَپــل احتمــاال از تماشــای تصویــری کــه از جابــز در این فیلم ترســیم شــده 
ناخرســند خواهنــد بــود امــا بایــد واقــع بیــن بــود؛ جابــز یــک نابغــه بــی نظیــر امــا 

خودشــیفته بود.
در ســال 2۰۰3 پزشــکان تشــخیص دادنــد جابزســرطان لوزالمعــده  دارد. در گواهــی 
فوتــی کــه دپارتمــان بهداشــت شــهر ســن خــوزه منشــر کــرد آمــده اســت کــه مرگ 
اســتیو جابــز بــه فاصله ۵ ســال پس از تشــخیص ســرطان اتفاق افتــاده اســت. بنابراین، 
ایــن مــرگ در اثــر ســرطانی بــوده اســت کــه در ســال 2۰۰6 آغــاز شــده اســت. در ایــن 
ســال اولیــن عالئــم ناگهانــی کاهــش وزن اســتیو جابــز نمایــان شــد و در همــان زمان 

یــک اختــالل هورمونــی شــدید در وی بــه وجــود آمــد
همیــن بیمــاری موجــب شــد کــه تــا ســال 2۰۰9 چندیــن بــار بــه طــور موقــت کار را 
تــرک کنــد تــا اینکــه در ایــن ســال یــک پیونــد کبــد دریافــت کــرد کــه احتمــاالً بــه 

دلیــل متازتــاز ســرطان پانکــراس در کبــد بــوده اســت.
در حقیقــت، جابــز یکبــار در ســال 2۰۰3 بــه ســرطان پانکــراس مبتــال شــده بــود. این 
ســرطان بــه دلیــل یک شــکل نــادر از تومــور پانکــراس قابل درمــان بــود و بنابرایــن در 

آن زمــان بیمــاری در وی درمــان شــد.
احتمــاالً منظــور از ۵ ســال پــس از بیمــاری کــه در ایــن گواهــی فــوت آمــده اســت 

تشــخیص متازتــازی بــوده کــه دو ســال پــس از اولیــن درمــان رخ داده اســت.
بــر اســاس گــزارش دیســکاوری، ســرطان لوزالمعــده امــروز چهارمیــن عامل مــرگ در 
اثــر ابتــال بــه ســرطان اســت بــا ایــن همــه نــوع ســرطانی کــه توانســت رئیــس بــزرگ 

شــرکت اپــل را از پــا درآورد نوعــی بســیار کمیــاب از ســرطان لوزالمعــده بــوده اســت.

پزشکی در سینما

»اســتیو جابــز«،)Steve Jobs-2۰1۵( عنــوان جدیدتریــن فیلمــی 
ــر روی  ــل ب ــس اپ ــی مؤس ــاره زندگ ــر درب ــاه اکتب ــه در م ــت ک اس
پــرده نقــره ای ســینماها رفــت. ایــن فیلــم نگاهــی دراماتیــک دارد به 
زندگــی پــر فــراز و نشــیب یکــی از بــزرگان دنیــای فنــاوری اطالعات 
ــه توســعه ارتباطــات موبایل هــای هوشــمند  ــان ک و ارتباطــات جه
امــروزی، مدیــون تالش هــای بــی وقفــه و خالقیت هــای فــوق العــاده 

شــرکت تحــت امــرش در دو دهــه اخیــر بــوده اســت.

)Steve Jobs-2015(  ،»استیو جابز«
ـ واحد البراتوار مرتضی بیاتی  /  کارشناس ارشد شیمی فیزیک 
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خوراکـــی های 
متنوع بومی در عید 
باستانی ایران زمین

ــا  ــودن آن ب ــب ب ــی و متناس ــای ایران ــی ه ــوع خوراک تن
ذائقــه هــای مختلــف موجــب مــی شــود کــه در هــر شــهر 
و منطقــه ای مــزه جدیــدی بــرای چشــیدن داشــته باشــیم. 
ــان  ــی، می ــای اصل ــوراک ه ــامل خ ــنتی ش ــای س غذاه
وعــده هــا، نــان هــا و شــیرینی هــا، عرقیجــات و دم نــوش هــا، 
ترشــی هــا، مرباهــا، پیــش غذاهــا و مکمــل هــای ســنتی 
ــا فرهنــگ مــردم آن شــهر و تنــوع گیاهــی و  اســت کــه ب

ــتقیمی دارد. ــبت مس ــه نس ــک منطق ــوری ی جان

● خراسان رضوی
ــهد  ــای مش ــالق ه ــه در یی ــی ک ــای معروف ــاب ه ــاندیزش، کب ــلیک ش شیش
عرضــه مــی شــود در جــای دیگــری پیــدا نمــی شــود. آب نبــات زنجبیلــی هــم 

از شــیرینی هــای ایــن منطقــه اســت.
● خراسان جنوبی

اگــر بــه خراســان جنوبــی رفتیــد آش شــلغم و خورشــت ریــواس و بلغــور پلــو 
ــو،  ــواع مختلــف اشــکنه مثــل اشــکنه آل ــی ان ــرود. در خراســان جنوب ــان ن یادت
نخــود، کشــک زرد و بادمجــان زیــاد اســت. نــان ســمنو و نــان زردی هــم از نــان های 

معــروف خراســان جنوبــی اســت
● کرمان

ــران اســت، خورشــت کنگــر کــدو،  ــگاه خورشــت هــای ای اســتان کرمــان جای
قیمــه، بــه آلــو، ســیب درختــی، آلــو میگــو، خورشــت کلــم، باقلــه و آلوچــه از 
ــی هــا هــم  ــم بادمجــان کرمان ــان هســتند. حلی خورشــت هــای معــروف کرم
معــروف اســت. کلمپــه، کمــاج، حاجــی بــادام، نــان چرخــی، پفــک و برشــتوک 

هــم از شــیرینی هــای ســنتی کرمــان اســت.
● همدان

همــدان دیــار ترشــی هــا و مرباهــای عجیــب و غریــب اســت. همدانــی هــا از 
پوســت هندوانــه، تــرب ســیاه و حتــی پوســت لیموتــرش و کــدو مســمایی مربــا 
درســت مــی کننــد. ترشــی گــردو هــم از ترشــی هــای مشــهور ایــن اســتان 
اســت. آش میــوه، خورشــت غــوره بادمجــان و آبگوشــت کلــم و آبگوشــت ســیب 

ســیرغوره از غذاهــای معــروف همــدان اســت.
● فارس

ــیرازی  ــوی ش ــم پل ــو، کل ــار، قنبرپل ــیرازی، آش ان ــو، رب پلوش ــه هل کوفت
ــل  ــر مث ــات معط ــواع عرقی ــد. ان ــیرازی ان ــروف ش ــای مع ــازه از غذاه و دو پی
ــوده  ــت. فال ــارس اس ــنتی ف ــای س ــیدنی ه ــج از نوش ــار نارن ــک و به بیدمش
ــات و  ــیرینی ج ــم از ش ــقطی ه ــوخته و مس ــادام س ــکرپنیر و ب ــیرازی، ش ش

ــت. ــارس اس ــرهای ف دس
● مازندران

فســنجان بــا گوشــت مرغابــی و انــواع پرندگانــی کــه شــکم شــان بــا دانــه هــای 
انــار تــرش جنگلــی و ســبزی هــای معطــر پــر شــده اســت، از غذاهــای رســمی 
ســنتی مازنــی انــد. بورانــی کــدو حلوایــی و بورانــی بادمجــان کبابــی، ماســت 
داللــی و نازخاتــون کــه ترکیبــی از بادمجــان کبابــی و ســبزی معطــر و آب غوره 
اســت، از دســرهای ســفره هــای مازندرانــی هاســت. مربــای بهارنارنــج و مربــای 

تمشــک هــم خوراکــی هــای هیجــان انگیــزی اســت.
● قزوین

اســتان قزویــن اســت و قیمــه نثــارش. نــان قنــدی، باقلــوای لــوزی، شــیرینی 
اتابکــی، نــان نــازک و نــان برنجــی هــم از انــواع شــیرینی ایــن اســتان اســت. 

زغــال اختــه هــای تــرش و مرغــوب قزویــن را هــم فرامــوش نکنیــد.
● گلستان

ــد.  ــتان ان ــذ گلس ــای لذی ــی ه ــاش آش از خوراک ــه آش و م ــل آش، گوج ه
ــت. ــه اس ــن منطق ــنتی ای ــان س ــوروک ن چ

● سمنان
ــه  ــم ک ــته ه ــک و پس ــو دارد. کش ــه پل ــن و چرتم ــه چی ــل ت ــی مث غذاهای

ــتند. ــتان هس ــن اس ــی ای ــوالت اصل محص
● چهارمحال و بختیاری

اســم کبــاب بختیــاری را کــه شــنیده ایــد، در فهرســت همــه رســتوران هــای 
ایرانــی هــم پیــدا مــی شــود ایــن غــذای گوشــتی غــذای محلــی چهارمحــال و 

بختیــاری اســت. کاچــی هــای چهــار محالــی هــم معــروف انــد.
● گیان

کبــاب تــرش گیالنــی کــه گوشــت خوابانــده شــده در رب انــار و ادویــه اســت، 
ــار ماهــی از غذاهــای  ــوق، میرزاقاســمی و کوکــوی خاوی ــداز، باقالقات شــیش ان
معــروف گیالنــی اســت. نمــک ســبز هــم یــک افزودنــی معطــر گیاهــی بــرای 

ــرود. حلــوای درونــگ، کلوچــه و  ماســت اســت. زیتــون پــرورده هــم یادتــان ن
مربــای ازگیــل هــم از شــیرینی جــات ایــن اســتان اســت.

● کرمانشاه
وقتــی بــه کرمانشــاه رفتیــد از خــوردن خورشــت خــالل بــادام، دنــده کبــاب، 
ســیب پلــو و کوکــوی پاغــازه غافــل نشــوید. نــان برنجــی، روغــن کرمانشــاهی و 

کاک هــم خوراکــی هــای مقــوی ایــن اســتان اســت.
● اردبیل

اردبیــل اســت و مــزه آش دوغ اش. در هــوای خنــک اردبیــل، خــوردن آش دوغ 
محلــی خیلــی مــزه مــی دهــد. پلــو قیســی هــم یکــی دیگــر از غذاهــای معــروف 
اردبیلــی اســت. خــوردن و بــردن عســل ســبالن و ســاری حلــوا را فرامــوش نکنید.

● زنجان
ــداز کــه خوراکــی از گــردو، خرمــا، روغــن و  آش گنــدم و خورشــت شــش ان

تخــم مــرغ اســت، از غذاهــای معــروف زنجــان اســت.
● اصفهان

اســم اصفهــان کــه مــی آیــد ناخــودآگاه صــدای جلیــز و ولیــز بریانــی در ذهــن 
تداعــی مــی شــود. هــر چنــد بریانــی معــروف تریــن غــذای اصفهــان اســت، امــا 
از خورشــت ماســت، حلیــم بادمجــان و گوشــت و لوبیــا هــم نبایــد غافل شــویم. 
ناگفتــه نمانــد کــه زرشــک روی همــه غذاهــای اصفهانــی هــم خــوردن دارد. گز 

و پولکــی هــم کــه شــیرینی هــای معــروف اصفهــان هســتند.
● ایام

نان ساجی، نان پپگ، کوفته سیرابی و قیماق از غذاهای بومی ایالم است.
● خوزستان

خــوردن سمبوســه و فالفــل هــای تنــد دســت ســاز، در حالــی کــه روی پــل 
ــو شوشــتری، ماهــی  ــد توصیــه مــی شــود. قلیــه ماهــی، پل کارون ایســتاده ای

صبــور و حریســه از غذاهــای معــروف خوزســتانی هــا اســت.
● تبریز

اســمش کــه مــی آیــد ناخــودآگاه دل آدم بــرای کوفتــه تبریــزی پــر مــی کشــد، 
کوفتــه تبریــزی مشــهورترین غــذای آذربایجــان شــرقی اســت. فوت کــوزه گری 
الزم دارد تــا موقــع پختــن از هــم بــاز نشــود. پیخــاخ قیمــه هــم خوراکــی لذیــذ 
از گوشــت و پیــاز و زعفــران و خــالل بــادام اســت کــه چشــیدن آن را پیشــنهاد 
مــی کنیــم. خورشــت هویــج هــم یــک خورشــت آذری اســت. شــیرینی قرابیــه، 

نوقــا و حلــوا گردویــی هــم از انــواع شــیرینی ایــن اســتان اســت.
● یزد

شــیرینی هــای یــزدی در همــه ایــران ماننــد ندارنــد، لوزپســته، لوزبادومــی، 
لوزنارگیــل، کیــک یــزدی، باقلــوا، پشــمک، قطــاب و حاجــی بــادوم از 
ــم و  ــزدی هســتند. آش شــولی، آش شــلغم، حلی ــای خوشــمزه ی شــیرینی ه

ــزد اســت. ــزدی هــم از غذاهــای خوشــمزه ی کوفتــه ی
● لرستان

آش بادمجــان، قلیــه تــرش، کبــاب بروجــردی و آش ترخینــه از خوراکــی هــای 
معــروف اســتان لرســتان اســت.

● کردستان
ــا کبــاب ترکــی از غذاهــای ســنتی رســمی کردســتان اســت.  ــان کبــاب ی بری
کنگرماســت و کالنــه کــه ترکیبــی از نــان محلــی و پیازچــه و کــره محلی اســت 
ــه و دوغ  ــد. کوکــوی کنگــر، آش کــردی، آش گزن از پیــش غذاهــای کــردی ان

هــم از دیگــر خوراکــی هــای ایــن منطقــه اســت.
● بوشهر

ــای  ــو، غذاه ــه میگ ــر پای ــواع خــوراک ب ــی و ان ــک ماه ــفناج، دمپخت ــه اس قلی
اصلــی بوشــهری هاســت. رنگینــک خرمــاو نــان پــادرازی هــم از شــیرینی هــای 

ســنتی بوشــهری اســت.

http://www.yjc.ir :منبع
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باشــید ســالم  و  بخوانیــد 
ســامت و  غــذا  دنیــای  از  خواندنــی  و  کوتــاه  

رامو نظریان ) کارشناس ارشد شیمی آلی( - واحد تحقیقات و فرموالسیون

فواید عسل طبیعی در درمان پوست و  زخم
عســل طبیعــی بــه علــت خاصیــت مرطــوب کنندگــی و تقویتــی 
ــن از  ــرد دارد. همچنی ــواد آرایشــی کارب ــا و م در ســاخت کرمه
ــر  ــتقیم آن ب ــرار دادن مس ــا ق ــی ب ــواد داروی ــاخت م آن در س
روی زخــم، درمــان دردهــا و زخــم هــای بالینــی، زخــم معــده، 
ــه  ــد. عســل طبیعــی ب ــاد کــرده ان زخــم واریــس و ســوختگی ی
مقاومــت بــدن در برابــر عفونــت و ترمیــم بافــت کمــک مــی کند، 
موجــب تســریع ســرعت ترمیــم زخــم مــی گــردد. اگــر پــس از 
ــاول را محــدود  ــده شــود، ســطح ت ــه موضــع مالی ســوختگی ب

ســاخته و بــه ترمیــم پوســت ســرعت مــی بخشــد.

کاهش کلسترول با  چای سبز
اگــر روزی حد اقــل یــک فنجــان چــای ســبز مصــرف کنید 
کلســترول شــما بطــور چشــمگیری کاهــش می یابــد. البتــه 
اثــرات مفیــد چــای ســبز در کاهــش ابتــالء بــه بســیاری 
ــر کســی پوشــیده نیســت امــا یکــی دیگــر  از بیماریهــا، ب
از معجــزات آن کاهــش کلســترول بــد در بــدن شــما 

می باشــد.

سفید کردن دندان با استفاده از پوست موز
ــکالت  ــه مش ــت ک ــیم اس ــی از کلس ــع غن ــوز منب ــت م پوس
ــا  ــدان ه ــرات در دن ــرده و از تغیی ــا را برطــرف ک ــه ه ــدان  و لث دن
جلوگیــری مــی کنــد. بررســی هــا نشــان مــی دهنــد پوســت 
مــوز جــرم و لکــه هــای روی دنــدان هــا را نابــود مــی کنــد.
پوســت مــوز را روی قســمت هــای مختلــف دهــان و دنــدان 
خــود قــرار دهیــد تــا تمــام آلودگــی هــا و باکتــری هــای آن 

از بیــن برونــد.
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میوه خوشمزه براي درمان بي خوابي
ــن  ــع ای ــراي رف ــي ب ــه بي خواب ــال ب ــراد جــوان مبت اف
مشــکل بــه قرص هــاي خــواب آور روي مي آورنــد 
ــن  ــر زمی ــا خط ــن داروه ــن ای ــراد مس ــراي اف ــا ب ام
ــه  ــه ب ــازد ک ــر مي س ــار براب ــان چه ــوردن را در آن خ
ــود. ــر مي ش ــرگ زودرس منج ــن و م ــتگي لگ شکس
در ایــن بررســي از هفــت فــرد بزرگســال بــا متوســط 
ســن 68 ســال کــه از بي خوابــي رنــج مي بردنــد 
درخواســت شــد مــدت دو هفتــه و روزي دو بــار 
ــت  ــان درخواس ــس از آن از آن ــند. پ ــو بنوش آب آلبال
ایــن  کننــد.  نوشــیدني مشــابه مصــرف  از  شــد 
دریافتنــد شــرکت کنندگان هنگامــي   متخصصــان 
ــب  ــر ش ــد ه ــرده بودن ــرف ک ــو مص ــه از  آب آلبال ک
ــتند  ــر مي توانس ــع دیگ ــتر از مواق ــاعت بیش ــک س ی

ــد. بخوابن

درمان سرماخوردگی  فوری
ــرماخوردگی  ــه س ــال ب ــکان ابت ــگران ام ــده پژوهش ــه عقی ب
ــرف  ــیر مص ــداری س ــه مق ــه روزان ــرادی ک ــی در اف معمول

ــت. ــخاص اس ــایر اش ــر از س ــیار کمت ــد بس می کنن
ــه  ــت ک ــت اس ــن واقعی ــر ای ــده بیانگ ــام ش ــات انج تحقیق
ــص  ــش خال ــین« )بخ ــاوی »آلیس ــیر ح ــه س ــرف روزان مص
ســیر کــه گفتــه می شــود عامــل بیولوژیکــی فعــال و مهــم 
ــش  ــف کاه ــا نص ــرماخوردگی را ت ــر س ــت( خط ــیر اس س

می دهــد.
ــد  ــه می توانن ــت ک ــی اس ــام دارای فیتوکمیکال های ــیر خ س
بــه از بیــن بــردن باکتری هــا و ویروس هــای بیمــاری زا 

ــد. کمــک کنن
مزایای خوردن خیار

ــر باشــد،  ــان ســالم ت ــی ت ــم غذای ــد رژی ــر دوســت داری اگ
افــزودن خیــار بــه خوراکــی هایتــان  گزینــه خوبــی اســت. 
بــه گــزارش ســایت هافینگتــن پســت از مزایــای خیــار 

مــی تــوان ایــن هــا را نــام بــرد:
- بیــش از 9۵ درصــد حجــم خیــار را آب تشــکیل 
مــی دهــد، بنابــر ایــن کمــک مــی کنــد بــدن دچــار کــم 

آبــی نشــود.
- پتاســیم دارد کــه بــه کاهــش فشــار خــون کمــک مــی کند.
پتاســیم خطــر ســکته و بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی را 

کاهــش مــی دهــد.
ــه در  ــتین دارد ک ــه س ــام فی ــه ن ــی ب ــاده ضدالتهاب -  م

ــت. ــر اس ــز موث ــالمت مغ س
ــاال رفتــن ســن محافظــت  ــار ب ــل آث - از پوســت در مقاب

مــی کنــد.
- کم کالری است و به تعادل وزن کمک می کند.
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سانوفی٬ )به انگلیسی: Sanofi( شرکت داروسازی فرانسوی و چندملیتی 
است٬ که دفتر مرکزی آن در شهر پاریس قرار گرفته است.

Sanofi

شــرکت ســانوفی در ســال 19۷3 بعنــوان زیمجموعــه ای از شــرکت 
ــن شــرکت در ســال 1994  ــف اکیتیــن تاســیس شــد. ای نفتــی ال
ــت  ــتقل ثب ــرکت مس ــک ش ــوان ی ــک و بعن ــن تفکی ــف اکیتی از ال

گردیــد.
کمپانــی فعلــی ســانوفی، حاصــل ادغــام چندیــن شــرکت دارویــی 
ــرکت  ــد. ش ــی می باش ــی و آمریکای ــازی اروپای ــگاه داروس و آزمایش
ســانوفی در حــال حاضــر از نظــر میــزان فــروش ســالیانه٬ بعنــوان 
چهارمیــن شــرکت بــزرگ در صنایــع داروســازی جهــان٬ شــناخته 

می شــود.
ــس،  ــت پاری ــورس یورونکس ــای ب ــرکت در بازاره ــن ش ــهام ای س
بــورس لنــدن، بــورس فرانکفــورت و بــازار بــورس نیویــورک مبادلــه 

مــی شــود.
سانوفی ۷ حوزه تخصصی/پژوهشی دارد٬ که عبارتند از:

1. قلب و عروق 
2. دستگاه عصبی مرکزی 

3. پزشکی داخلی 
4. دیابت

 ۵. سرطان شناسی
 6. ترومبوسیز

 ۷. واکسن
محصوالت شاخص:

• پالویکس
• انسولین گالرژین

• دپاکین
ــزرگ  ــرکت ب ــن ش ــس چهارمی ــانوفی آونتی ــوی س ــرکت فرانس ش

ــد. ــی باش ــا م ــازی دنی داروس

ــق و توســعه )R&D( و  ــش تحقی ــتوانه بخ ــا پش ــرکت ب ایــن ش
ــروق،  ــب و ع ــده درمانی:قل ــوزه عم ــت ح ــی در هف ــابقه طوالن س
بیمــاری هــای ترومبوآمبولیــک، ســرطان، نارســایی هــای متابولیــک 
ــا، دارای  ــن ه ــی و واکس ــب داخل ــی، ط ــتم عصب ــت، سیس و دیاب
مقــام پیشــرو مــی باشــد. ســانوفی آونتیــس رســالت اصلــی خــود را 
درمــان بیمــاران و برطــرف کــردن نیازهــای علمــی گــروه پزشــکی 

ــرار داده اســت. ق
بخــش تحقیــق و توســعه)R&D( ایــن شــرکت در زمــره خــالق تریــن 
ــازی  ــت داروس ــی در صنع ــای تحقیقات ــش ه ــن بخ ــازنده تری و س
مــی باشــد. در حــال حاضــر ۵1 ترکیــب دارویــی جدیــد در مراحــل 
مختلــف ســاخت قــرار دارنــد، کــه از ایــن تعــداد 21 ترکیــب مراحــل 
نهایــی پژوهــش هــای بالینــی خــود را طــی مــی کننــد، که مســئولیت 
ــی و  ــای درمان ــت ه ــود سیاس ــا بهب ــه ب ــرکت را در رابط ــن ش ای
ــه  ــار جامع ــا، در کن ــاری ه ــان بیم ــاره درم ــی درب ــش آگاه افزای

ــد پزشــکی دو چنــدان مــی نمای
ــا انتشــار بیــالن مالــی  شــرکت داروســازی فرانســوی »ســنوفی« ب
ــارد و  ــود را ۷ میلی ــاالنه خ ــص س ــود خال ــزان س ــال 2۰1۵ می س
3۷۰ میلیــون یــورو اعــالم کــرده اســت. ایــن رقــم نشــانگر رشــدی 
معــادل ۷.۷ درصــد اســت. کاهــش ارزش یــورو در برابــر دالر 
ــش  ــن شــرکت در ســال گذشــته نق ــت ای ــق فعالی ــکا در رون آمری
داشــته اســت. بــا ایــن حــال ایــن کمپانــی رونــد فعالیتهــای خــود 

طــی ماههــای آینــده را بــا افــت پیــش بینــی کــرده اســت…

سارا آزاد/ دکتر داروساز ـ واحد تولید
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ویتامینی ضروری 
علیه آلودگی هوا

ویتامیــن E، چربی هــای اشــباع  نشــده و دیگــر ترکیبــات 
ــای  ــن A را از واکنش ه ــد ویتامی ــیژن مانن ــه اکس ــاس ب حس
اکســیدکننده محافظــت می کنــد بنابرایــن مصــرف مــواد غذایــی 
ــل  ــدن در مقاب ــردن ب ــر مصون ک ــالوه ب ــنE ع ــاوی ویتامی ح
ــود. ــز می ش ــن A نی ــن ویتامی ــن رفت ــع از بی ــا، مان آلودگی ه

ــای  ــت غش ــث حفاظ ــن E باع ــیدانی ویتامی ــت آنتی اکس خاصی
ســلولی می شــود. بــه  طــور مثــال ویتامیــن E، ســلول های ریــه 
ــا اکســیژن و گلبول هــای ســفید خــون  ــم ب ــه  طــور دائ را کــه ب
بــرای مقابلــه بــا بیماری هــا در تمــاس هســتند، محافظــت 
می کنــد، امــا فوایــد ویتامیــن E فقــط بــه ایــن مــوارد محــدود 

نمی شــود.
-  قلــب و ویتامیــن E: ویتامیــن E در زمــان آلودگــی هــوا باعــث 

حفــظ ســالمت قلــب می شــود.
ــن  ــن ویتامی ــوا، ای ــی ه ــان آلودگ ــن E: در زم ــز و ویتامی -  مغ
ــز  ــلول های مغ ــط س ــیژن توس ــت اکس ــه دریاف ــک ب ــث کم باع
ــز را  ــری ســلول های مغ شــده و همیــن مســاله زوال عقــل و پی

ــدازد. ــر می ان ــه تاخی ب
- ســلول ها و ویتامیــن E: یکــی از مشــکالت ناشــی از آلودگــی 
هــوا، افزایــش خطــر ابتــال بــه انــواع سرطان هاســت بنابرایــن بــا 
خــوردن موادغذایــی حــاوی ایــن ویتامیــن، بــدن در مقابــل ابتــال 

ــد. ــواع ســرطان ها مصــون می مان ــه ان ب
- DNA و ویتامیــنE: یکــی از دالیــل بــروز مشــکالت ژنتیکــی 
آســیب بــه ژن هــا بویــژه DNA اســت. مصــرف ویتامیــن E مانع 

آســیب بــه ژن هــا و DNA در زمــان آلودگــی هــوا می شــود.
ــی حــاوی  ــواد غذای ــی و ویتامیــنE: مصــرف م - سیســتم ایمن
ــدن  ــی ب ــرد سیســتم ایمن ــش عملک ــث افزای ــن باع ــن ویتامی ای
ــان  ــدن در زم ــالمت ب ــظ س ــث حف ــاله باع ــن مس ــده و همی ش

ــوا  ــی ه ــگام آلودگ ــرد هن ــه ف ــود. در نتیج ــوا می ش ــی ه آلودگ
ــای  ــا بیماری ه ــاده ت ــرماخوردگی س ــا از س ــواع بیماری ه ــه ان ب

ــود. ــار نمی ش ــخت دچ س
از  یکــی  آلودگــی هــوا  زمــان  در   :E ویتامیــن  و  قرنیــه   -
ــم  ــرار دارد، چش ــیب ق ــرض آس ــدت در مع ــه بش ــی ک اندام های
بویــژه قرنیــه آن اســت. مصــرف ویتامیــن E باعــث محافظــت از 
ــوا می شــود. ــی ه ــل آســیب های ناشــی از آلودگ ــه در مقاب قرنی
ــت در  ــوا، پوس ــی ه ــان آلودگ ــن E: در زم ــت و ویتامی - پوس
معــرض آســیب قــرار دارد. بنابرایــن بــرای جلوگیــری از آســیب 
بــه پوســت و چــروک خــوردن آن، مصــرف ویتامیــن E ضــروری 

اســت. 

 E منابع ویتامین
- غذاهای دریایی

ــی  ــای دریای ــنE، غذاه ــاوی ویتامی ــع ح ــن مناب ــی از بهتری یک
ــن E اســت. ــاوی ویتامی ــو ح ــی و میگ ــواع ماه اســت. ان

- آجیل ها
ــتند.  ــن E هس ــار از ویتامی ــا سرش ــن خوراکی ه ــام ای ــواع خ  ان
مصــرف روزانــه یــک ســوم فنجــان آجیــل خــام مناســب اســت.

- سبزی ها
 E ــا رنــگ تیــره، حــاوی ویتامیــن انــواع ســبزی های پهــن بــرگ ب
ــبزی ها  ــواع س ــوا از ان ــی ه ــان آلودگ ــن در زم ــتند بنابرای هس

ــد. ــتفاده کنی ــم اس ــو و کل ــفناج، کاه ــژه اس بوی

http://www.akairan.com منبع

در زمــان آلودگــی هــوا یکــی از اندام هایــی کــه 
ــژه  ــم بوی ــرار دارد، چش ــیب ق ــرض آس ــدت در مع بش
قرنیــه آن اســت. مصــرف ویتامیــن E باعــث محافظــت 
ــی  ــی از آلودگ ــیب های ناش ــل آس ــه در مقاب از قرنی
هــوا می شــود. ویتامیــن E یکــی دیگــر از ترکیــب هــای 
ــان  ــرات زی ــل اث ــدن را درمقاب ــه ب ــت ک ــی اس مهم
ــا  ــن E ب ــد. ویتامی ــی کن ــون م ــوا مص ــی ه آور آلودگ
اکســیژن ترکیــب مــی شــود و رادیــکال هــای آزاد را 

ــرد. ــی ب ــن م محمد اسحاقی - فروشاز بی
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■  نظام بهداشت و درمان در کشور ژاپن
مــردم ژاپــن یکــی از پرکارتریــن مردمــان دنیــا هســتند. 
در هیــچ کشــوری در دنیــا بــه انــدازه ژاپــن فرهنــگ کار 
ــت.  ــده اس ــت نش ــردم ثب ــه م ــی روزان ــالش در زندگ و ت
شــاید بــه طــور خالصــه عوامــل پیشــرفت ایــن کشــور را 
در ســخت کوشــی مــردم، صادقانــه کارکــردن، احتــرام بــه 
ــر، عــدم اســراف و برنامــه ریــزی دقیــق دانســت. در  مدی
ژاپــن دولــت برنامــه اجرائــی کمــی را انجــام مــی دهــد و 
عمــده فعالیــت هــای اجرائــی بــه عهــده  بخــش خصوصی 
اســت. بخــش خصوصــی نیــز از مدیــران بســیار قــوی بــا 
ســطح تحصیــالت بــاال و تجربــه فــراوان برخــوردار اســت. 
بودجــه کشــور براســاس مالیــات اســت و مالیــات نیــز در 
ــات  ــال مالی ــور مث ــه ط ــت. ب ــنگین اس ــوارد س ــر م اکث
ــی  ــد م ــا 4۰ درصــد درآم ــا و بیمارســتان ه ــه ه کارخان
باشــد. شــاخص هــای بهداشــتی و درمانــی کشــور ژاپــن 
در زمــره بهتریــن هــا در دنیــا اســت. شــاخص هــای امیــد 
بــه زندگــی )۷8/4 بــرای مــردان و 8۵/2 بــرای زنــان( و 
مــرگ و میــر نــوزادان تــازه متولــد شــده )4 بــه ازاء هــر 
ــاهده  ــن مش ــد ژاپ ــوری مانن ــچ کش ــد( در هی 1۰۰۰ تول
نمــی شــود. جمعیــت ژاپــن بــه ســرعت بــه ســوی 
ســالخوردگی پیــش مــی رود. در حالــی کــه در ســال 19۷۰ 
تنهــا 1/۷ درصــد جمعیــت بــاالی 6۵ ســال داشــته انــد ایــن 
میــزان در ســال 1991 بــه 12/6 درصــد و در ســال 199۵ 

بــه 1۷ درصــد رســیده اســت. 

ــه 19۵۰  ــوده اســت. در ده ــت ب ــورد اهمی ــن م ــی  همیشــه در ژاپ بهداشــت و ســالمت عموم
بیمــاری هــای عفونــی نظیــر ســل عمــده تریــن مســئله روز مــردم و دولــت بــوده اســت. در 
ــرار  ــت ق ــدی اهمی ــای بع ــه ه ــی در رتب ــزی عروق ــوی و مغ ــای ری ــاری ه ــور بیم ــه مذک ده
داشــته انــد. امــروز ســرطان و بیمــاری هــای قلبــی مشــکل اصلــی مــردم ژاپــن مــی باشــد.
ــا توجــه بــه نظــام بهداشــت و درمــان ژاپــن مــی تــوان نقــاط قــوت زیــر را در نظــام ایــن  ب
کشــور متذکــر شــد: بهداشــت و ســالمت عمومــی تاحــد وصــف ناپذیــری در ایــن کشــور 
پیشــرفت کــرده اســت. اکثــر شــاخص هــای بهداشــتی نشــان از موفقیــت نظــام ایــن کشــور 
دارد. میــزان مــرگ و میــر نــوزادان در هــر 1۰۰۰ تولــد، برابــر 4 و میــزان امیــد بــه زندگــی، 

برابــر ب۷8/4 بــرای مــردان و 8۵/2 بــرای زنــان خــود دلیلــی بــرای ایــن ادعــا اســت.
ــوع  ــه اســت. دو ن ــق یافت ــن کشــور تحق ــی آن در ای ــی واقع ــه معن ــی ب ــوم بیمــه همگان مفه
بیمــه مســتخدمین و بیمــه همگانــی همــراه بــا بیمــه هــای خصــوص 1۰۰ درصــد جمعیــت 

ــد. را پوشــش داده ان
■ تحصیل رشته داروسازی در ژاپن

در کشــور ژاپــن، تحصیــل در رشــته داروســازی در ســال 2۰۰6 تغییــر کــرده اســت بطــوری 
ــا  ــز گردیــده اســت: یــک برنامــه 4 ســاله تحصیــل ب ــه دو محــور متفــاوت کاری متمای کــه ب
ــت اخــذ مجــوز فعالیــت. از  ــا محوری ــد6 ســاله ب ــک برنامــه جدی ــت آزمایشــگاهی و ی محوری
یــک طــرف آنهایــی کــه برنامــه 6 ســاله را تکمیــل مــی کننــد بــه آنهــا مــدرک کارشناســی 
داروســازی اهــدا مــی گــردد و فــارغ التحصیــل آن مــی تواننــد مجــوز داروخانــه ملــی را داشــته 
باشــند. از طــرف دیگــر هــم آنهایــی کــه برنامــه 4 ســاله را بــه پایــان مــی رســانند بــه آنهــا 
 Gakushi)Yaku kagaku()meaning “Bachelor of Pharmaceutical Science( ــدرک م
کارشناســی دارویــی اهــدا مــی گــردد ولــی ایــن فــارغ التحصیــالن قــادر بــه گرفتــن مجــوز 
داروخانــه ملــی نخواهنــد بــود. ایــن تغییــرات در پاســخ بــه نیــاز بــه حضــور داروســازان دارای 
ــوده اســت. از همــان ســال 2۰۰6، بســیار از دانشــگاههای داروســازی  ــاال ب کیفیــت علمــی ب
برنامــه 6 ســاله را پیشــنهاد داده اســت و بســیاری از دانشــجویان نیــز بــه دنبــال اخــذ مــدرک 
کارشناســی داروســازی بــوده انــد. اولیــن فــارغ التحصیــالن ایــن دوره در ســال 2۰12 حضــور 

یافتنــد. برنامــه آمــوزش مــداوم هــم بــرای گــروه اول و هــم بــرای گــروه دوم اهمیــت دارد.
CPC( The Council on Pharmacists Credentials( شــورای صالحیــت داروســازان، 
یــک آژانــس ملــی مســتقل اســت کــه در ســال 2۰۰4 پایــه گــذاری شــده اســت تــا برنامــه 
ــز  ــن شــورا نی ــره ای ــات مدی ــه رســمیت بشناســد. هی ــداوم داروســازان را ب ــوزش م ــای آم ه
ــه  ــد ک ــده ان ــن ش ــگاهها تعیی ــتاتید دانش ــالمت و اس ــوزه س ــازی، ح ــان داروس از کارشناس
ــای  ــت ه ــات آن و فعالی ــی، محتوی ــای آموزش ــه ه ــی برنام ــرای ارزیاب ــتانداردهای الزم ب اس

ــد. ــی مربوطــه طراحــی کــرده ان اجرای

روابط عمومی

داروســازی
 در ژاپــن

مجمــع الجزایــر ژاپــن )نیپــون یــا نیهــون( کشــوری 
ــمال  ــیای ش ــع در آس ــوس آرام واق ــت در اقیان اس
شــرقی کــه یکــی از قــدرت هــای اصلــی اقتصــادی 
جهــان اســت و ســومین اقتصــاد بــزرگ جهــان را از 
نظــر تولیــد ناخالــص داخلــی دارد. 474/5 تریلیــون 
دالر در ســال 2010  بــه گــزارش صنــدوق بیــن 
ــت  ــاهی اس ــور پادش ــک کش ــن ی ــول. ژاپ ــی پ الملل
ــود.ژاپن  ــی ش ــی اداره م ــون اساس ــای قان ــه برمبن ک
ــه از  ــده در آب ک ــور ش ــًا محص ــت کام ــوری اس کش
طریــق مــرز آبــی بــا کشــورهای چیــن کــره جنوبــی 

ــت. ــایه اس ــیه همس ــمالی و روس ــره ش و ک
ــی  ــی دوم تمام ــگ جهان ــان جن ــور در پای ــن کش ای
متصرفــات فراســوی دریاهــای خــود، از جملــه کشــور 
کــره را کــه در آن موقــع 5/45 درصــد کل کشــور را 
ــه  ــعت آن ب ــت داد و وس ــی داد، از دس ــکیل  م تش
میــزان فعلــی کــه در حــدود 387000 کیلومتــر مربــع 
اســت )چیــزی کمتــر از ایالــت کالیفرنیــا در آمریــکا( 

تقلیــل یافــت.
ژاپــن بــا جمعیتــی در حدود128میلیــون نفــر دهمین 
ــت  ــو پایتخ ــت. توکی ــان اس ــت جه ــور پرجمعی کش
ــت از  ــر جمعی ــون نف ــر 35 میلی ــغ ب ــا بال ــن ب ژاپ
ــزرگ تریــن و گــران تریــن پایتخــت هــای جهــان  ب

ــد. ــه شــمار مــی آی ب
ــاب  ــو خط ــون کوک ــان را نیپ ــا کشورش ــی ه ژاپن
ــید  ــتگاه خورش ــی خاس ــه معن ــه ب ــد ک ــی کنن م
اســت. در حقیقــت ایــن کشــور شــرقی تریــن کشــور 
ــت.  ــب اس ــاک قط ــن خ ــر گرفت ــدون در نظ ــان ب جه
مطالعات باســتان شناســی ســابقه ســکونت انســان در 
ایــن کشــور را از دوران پســاپارینه ســنگی مــی دانــد. 
ژاپــن کشــوری کوهســتانی اســت، بیشــتر جزایــر آن 
ــه خیــز اســت،  ــه شــدت زلزل آتشفشــانی اســت و ب
آمــار نشــان مــی دهــد کــه ســاالنه در حــدود 1500 

ــرزه در آنجــا روی مــی دهــد. زمیــن ل
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■  جاذبه های گردشگری
کاخ امپراتوری توکیو

کاخ امپراتــوری توکیــو یــا ُکوکیــو قصــر و قلعــه ا ی اســت کــه در منطقــه 
ــتگاه  ــا ایس ــاده ت ــه پی ــدود 1۵ دقیق ــت و در ح ــده اس ــع ش ــودا واق چی

توکیــو فاصلــه دارد و هــم اکنــون محــل اقامــت آکیهیتــو، امپراتــور ژاپــن 
ــه پارکــی  ــل ب ــالدی تبدی اســت. قســمت شــرقی کاخ از ســال 1968 می
ــو هیگاشــی شــده اســت. در قســمتهایی از خنــدق  ــارک کوکی ــام پ ــه ن ب
چیدوریگافوچــی در اطــراف کاخ امــکان قایقرانــی بــرای گردشــگران وجــود 

دارد.
پارک شینجوکوگیوئن

ــارک  ــاحت دارد.پ ــار مس ــده و ۵8/3 هکت ــع ش ــینجوکو واق ــه ش در منطق

شــینجوگو گیوئــن دارای 1۵۰۰ درخــت بــرای دیــدن ســاکورا یــا شــکوفه 
ــدن  ــت دی ــو جه ــروف توکی ــای مع ــارک ه ــی از پ ــت و یک ــالس اس گی
ــی رود. در  ــمار م ــه ش ــالس ب ــای گی ــکوفه ه ــن ش ــگام جش ــاکورا هن س
ــکل  ــه ش ــی ب ــارک های ــزرگ پ ــارک ب ــن پ ــف ای ــای مختل ــمت ه قس

ــد. ــده ان ــی ش ــی طراح ــوی و ژاپن ــی و فرانس ــای انگلیس ــارک ه پ
رینبوبریج در اودایبا

اودایبــا بــه داشــتن مناظــر زیبــای شــبانه شــهرت دارد. پــل زیبای رینبــو بریج، 
ســه مرکــز خریــد ونــوس فــورت، دســک توکیــو بیــچ، آکواســیتی اودایبــا، 
ــارک  ــیئو کازه، پ ــارک ش ــا پ ــاحلی اودایب ــارک س ــد پ ــی مانن ــارک های پ

ــی از  ــه های ــاری نمون ــن- منوگات ــی اوادو-اونس ــام آب معدن ــا و حم دایب
جاهــای دیدنــی اودایبــا هســتند.

معبد سنسوجی
در قــرن هفتــم میــالدی ســاخته شــده و قدیمــی تریــن معبــد در توکیــو 
اســت. ایــن معبــد در کنــار رود ســومیدا و در آساکوســا واقــع شــده اســت 

ــور  ــه ط ــی رود. ب ــمار م ــه ش ــن ب ــر ژاپ ــد در سراس ــن معب و پربازدیدتری
میانگیــن ســاالنه حــدود 3۰ میلیــون نفــر از ایــن معبــد دیــدن مــی کننــد. 
ــه  ــازه ک ــدود 89 مغ ــد ح ــل معب ــاده روی داخ ــیر پی ــرف مس در دو ط

ــاً ســوغات فــروش هســتند، جــای گرفتــه انــد. عمدت
قله کوه جینبا

ــای  ــه تام ــروف در منطق ــگری مع ــز  گردش ــی از مراک ــو یک ــوه تاکائ ک

ــرار دارد.  ــی ق ــی اوج ــی هاچ ــوب غرب ــمت جن ــت و در قس ــو اس توکی
معبــد تاکائوســان ـ یــا کوئوایــن در نزدیکــی قلــه ایــن کــوه واقــع شــده 
اســت. هــر ســاله بــه طــور متوســط در حــدود 2/6 میلیــون نفــر در تمــام 
گروههــای ســنی از تاکائــو بازدیــد مــی کننــد. بنابــر ایــن آمــار، قلــه کــوه 
تاکائــو رتبــه نخســت را از نظــر  تعــداد صعــود کننــدگان در بیــن تمامــی 
کــوه هــای جهــان داراســت. در کتــاب راهنمــای میلشــن ایــن کــوه تنهــا 

ــا ســه ســتاره مشــخص اســت. کوهــی در توکیوســت کــه ب
کوه میتاکه

در منطقــه اومــه قــرار دارد. ایــن کــوه بــه خاطــر داشــتن معبــد موساشــی 
میتاکــه بازدیدکننــدگان زیــادی دارد. در صورتــی کــه مســیر از ایســتگاه 
ــد  ــا معب ــی ت ــار کابل ــتفاده از قط ــکان اس ــود، ام ــاز ش ــه آغ ــار میتاک قط

وجــود دارد.
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نقش جنـبش کارگری 
در حیات سیاسی ایران

ــگاه  ــف از جای ــر مختل ــه از مناظ ــتند ک ــی هس ــه گروه های ــران از جمل کارگ
ــران  ــد، کارگ ــای جدی ــد. در دنی ــی برخوردارن ــی سیاس ــی در نقش آفرین باالی
ــری و  ــه تصمیم گی ــع هســتند ک ــال و حاضــر در جوام ــای فع ــه نیروه از جمل
ــدون در نظــر گرفتــن آن هــا ممکــن نیســت.  سیاســت گذاری های سیاســی، ب
ــوان  ــت، از ت ــه داراس ــی ک ــاالی جمعیت ــم ب ــه تراک ــه ب ــا توج ــه ب ــن طبق ای
سیاســی باالیــی نیــز برخــوردار اســت کــه می توانــد در جهــت منافــع کشــور 
یــا عکــس آن اســتفاده شــود. در طــول 3۷ ســال گذشــته، تالش هــای زیــادی 
انجــام گرفــت تــا طبقــه ی کارگــر را در مقابــل انقــالب و نظــام اســالمی قــرار 
ــن  ــل ای ــا شــجاعت در مقاب ــی کشــور ب ــن و انقالب ــران مؤم ــا کارگ ــد، ام دهن

توطئــه ایســتادند و ایــن موضــوع مایــه ی افتخــار طبقــه ی کارگــر اســت. 

بررسی جایگاه کارگران در پیروزی انقاب اسامی:
انقاب اسامی

رژیــم شــاه هم زمــان بــا افزایــش تــوان اقتصــادی خــود، از یــک ســو، 
در اثــر درآمدهــای نفتــی کــه در دهــه ی 4۰ و ۵۰ کســب نمــوده بود 
ــان  ــکا، چن ــغ آمری ــای بی دری ــر حمایت ه ــر اث ــر، ب ــوی دیگ و از س
ــت های  ــا خواس ــی ب ــه کل ــه ب ــود ک ــاری می نم ــاس خودمخت احس
ــه در  ــود. شــاه هیــچ گاه نتوانســت ن ــه شــده ب اقشــار جامعــه بیگان
زمینــه ی اقتصــادی و رفاهــی و نــه در زمینــه ی سیاســی ایــن نیــروی 
اجتماعــی تعیین کننــده را بــه پایــگاه قــدرت خویــش مبــدل ســازد، 
ــه  ــود کــه ب ــر از آن ب ــرا در اجــرای سیاســت های مختلــف عاجزت زی
ــا  ــری را در تصمیم گیری ه ــر دیگ ــع قش ــود، مناف ــع خ ــز مناف ج
ــال های 13۵6 و  ــت در س ــد نف ــش درآم ــا کاه ــد. ام ــوظ کن ملح
13۵۷ موجــب افزایــش هزینــه ی زندگــی، بــاال رفتــن نــرخ بیــکاری 
ــردم و کاهــش دســتمزدهای  ــاج اساســی م ــود مایحت ــورم، کمب و ت
واقعــی کارگــران گردیــد. افزایــش نارضایتــی و ایجــاد شــکاف بیــن 
انتظــارات و کمبــود امکانــات در تشــدید و تحریــک مبــارزات ســهیم 
ــارزه ی  ــته، مب ــای گذش ــالف دوره ه ــر خ ــن دوره، ب ــا در ای ــد. ام ش
کارگــران از محتــوای تمــام  عیــار یــک مبــارزه ی انقالبــی سیاســی 
ــلطنتی را  ــم س ــود رژی ــود و خ ــوردار ب ــم برخ ــرنگونی رژی ــرای س ب

هــدف قــرار داده بــود.
ــرکت  ــران ش ــدت کارگ ــاب بلندم ــهریور 13۵۷ اعتص  از روز 18 ش
نفــت آغــاز گردیــد. روزبــه روز امــکان رســیدن بــه یــک مصالحــه ی 
غیرواقع بینانه تــر می شــد. اعتصاب هــا ادامــه یافــت و در طــی 
ــران و  ــرد. کارگ ــدا ک ــان، گســترش بیشــتری پی ــر و آب ماه هــای مه
کارمنــدان صنعــت نفــت، کارمنــدان ادارات دولتــی، کارکنــان راه آهن 
ــران بســیاری از  ــات و کارگ ــتان، مطبوع ــان بیمارس و پســت، کارکن
ــه اعتصــاب پیوســتند. تقاضاهــای اقتصــادی  کارخانه هــای کشــور ب
چــون افزایــش دســتمزد، بهبــود شــرایط کار و آزادی ســندیکاهای 
ــاه  ــم ش ــرنگونی رژی ــی س ــای سیاس ــعاع هدف ه ــری تحت الش کارگ
ــرای  ــم ب ــخاوتمندانه ی رژی ــای س ــه ی وعده ه ــت و هم ــرار گرف ق

ــا تحقیــر رد  ــل توجــه ســطح حقوق هــا و دســتمزدها ب افزایــش قاب
شــد. از آنجــا کــه اصــل و نســب کارگــران در نقــاط مختلــف کشــور، 
اصــل و نســب روســتایی و پیشــه وری بــود، ایــن امــر بــه نوبــه ی خود 
ــی  ــش بزرگ ــا نق ــی آن ه ــی و اجتماع ــای سیاس در موضع گیری ه

ــود. ــا می نم ایف
 بی ســوادی عمــده ی کارگــران، نبــود آمــوزش سیاســی، نبــود انجمن 
یــا ســازمان، فرهنــگ طبقاتــی کارگــران را محــدود می ســاخت. در 
قهوه خانه هــا  و  مذهبــی  هیئت هــای  مســاجد،  موقعیــت  ایــن 
ــوب  ــران محس ــع کارگ ــی و تجم ــرای گردهمای ــب ب ــی مناس محل
می شــدند. لــذا کارگــران در اثــر آگاهی ســازی روحانیــت و طبقــه ی 
مذهبــی و ســازمان هایی چــون ســازمان چریک هــای فدایــی خلــق 
ــا  ــق )ب ــن خل ــازمان مجاهدی ــتی( و س ــای مارکسیس ــا گرایش ه )ب
ــنا  ــی آش ــی و مبارزات ــای انقالب ــا منش ه ــی( ب ــای التقاط گرایش ه
شــدند. بــه همیــن خاطــر، طبقــه ی کارگــر ایــران بــا وجــود اینکــه 
دیرتــر از بقیــه ی اقشــار جامعــه بــه جنبــش انقالبــی پیوســتند، بــه 
دلیــل متمرکــز بــودن کارگــران صنعتــی در شــهرهای بــزرگ و نیــز 
ــوالد(،  ــت و ف ــع نف ــاد )صنای ــا در اقتص ــتراتژیک آن ه ــت اس موقعی
مشارکت شــان در موفقیــت و پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران بســیار 

ــود. ــاز ب سرنوشت س
 اعتصــاب سراســری دو هــدف را پیــش بــرد؛ رژیــم شــاه را تضعیــف 
نمــود و در داخــل کشــور مشــروعیت آن را از بیــن بــرد و ســرکوب 
ــه  ــش ب ــون ارت ــاخت )چ ــوار س ــان را دش ــط نظامی ــش توس جنب
ــارج  ــتند(. در خ ــاز داش ــات نی ــه ارتباط ــا ب ســوخت و وزارت خانه ه
نیــز غــرب و خاصــه ایــاالت متحــده ی آمریــکا را متقاعــد کــرد کــه 
ــن  ــه خــارج را تضمی ــران ب ــت ای ــان نف ــد جری ــر نمی توان ــاه دیگ ش
ــازار  ــه صــورت ب ــه اینکــه بخواهــد ایــران را ب ــا چــه رســد ب کنــد ت

ــرب درآورد. ــرمایه گذاری غ ــرای س ــات ب باثب
ــا تنهــا هنگامــی صــادرات  ــد: »م  کارگــران صنعــت نفــت می گفتن
نفــت را از ســر می گیریــم کــه ابتــدا شــاه را صــادر کــرده باشــیم.« 
ــِت ــت و کار دول ــه یاف ــا ادام ــز اعتصاب ه ــاه نی ــن ش ــا رفت ــا ب ام

روابط عمومی
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غیر قانونــی بختیــار را فلــج ســاخت. بــه همیــن خاطــر، اعتصــاب 3۰ 
هــزار کارگــر صنعــت نفــت ایــران، کــه بــه فرمــان امــام خمینــی )ره( 
صــورت گرفتــه بود، حالتی تعیین کننده در پیشــرفت انقالب اســالمی
ــدگان  ــع نماین ــخنرانی در جم ــی س ــی )ره( ط ــام خمین ــت. ام داش
همیــن  در  نفــت  کارکنــان شــرکت  و  کارگــری  ســندیکاهای 
ــار  ــه ی اقش ــون هم ــه مره ــا گرچ ــت م ــد: »نهض ــه فرمودن زمین
ــی  ــت را همراه ــت نهض ــار مل ــه ی اقش ــه هم ــت، گرچ ــت اس مل
ــران و چــه مــردان برومنــد مــا، لکــن  ــوان تمــام ای ــد، چــه بان کردن
بعضــی اقشــار یــک ویژگــی خاصــی داشــتند و از آن جملــه، 
کارکنــان و کارمنــدان صنعــت نفــت، بــرای اینکــه این هــا در 
ــا  ــت آن ه ــه دس ــب ب ــات اجان ــریان حی ــه ش ــد ک ــی می بودن مقام
بــود، شــریان حیــات رژیــم منحــوس در دســت آن هــا بــود.«

جمهوری اسامی
بــا پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران در پــی فرمــان امــام 
ــات،  خمینــی )ره( در 28 بهمــن 13۵۷ در مــورد شکســتن اعتصاب
کارگــران در اطاعــت امــر امــام بــه ســر کار خــود برگشــتند و دوبــاره 
ــران  ــه فعالیــت نمــود. رهب چرخه هــای اقتصــاد در کشــور شــروع ب
ــات  ــا مطالب ــد ت ــت یافتن ــران فرص ــری و کارگ ــکل های کارگ تش
ــازه طــرح کننــد و خواســتار انجــام  ــی ت ــه ی خــود را در فضای معوق
آن هــا توســط حکومــت جدیــد شــوند. پــس از پیــروزی انقــالب بــه 
یــک  بــاره گروه هــا و ســازمان ها و احزابــی کــه تــا آن روز بــه صــورت 

ــد. ــت پرداختن ــه فعالی ــد آشــکارا ب ــت می نمودن ــی فعالی مخف
بــه علــت نفــوذ شــدید احــزاب چــپ ماننــد حــزب تــوده، ســازمان 
فداییــان خلــق و ســازمان مجاهدیــن خلــق در تشــکیالت کارگــری، 
ــالمی، از  ــوری اس ــف جمه ــات مخال ــن جریان ــت ای ــم آن می رف بی
اتحادیه هــای کارگــری ســوء اســتفاده نماینــد. ایــن امــر ســبب شــد 
تــا شــهید بهشــتی بــا درک اهمیــت تشــکیالت کارگــری و ضــرورت 
در دســت گرفتــن رهبــری جنبــش کارگــری ایــران، از همــان ابتــدا 
بــرای حضــور عناصــر انقالبــی همســو بــا حــزب جمهــوری اســالمی 
در ســاختار و تشــکیالت کارگــری ایــران برنامه ریــزی کننــد، چنــان 
کــه بیــرون کشــیدن خانــه ی کارگــر )کــه بعدهــا بــه خانــه ی کارگــر 
جمهــوری اســالمی تغییــر نــام یافــت( از دســت عناصر کمونیســت و 

ــود. ــی می ش ــتا ارزیاب ــن راس ــرا، در همی ــای چپ گ گروهک ه
در نتیجــه، ایــن اقدامــات رهبــران تشــکل های کارگــری و کارگــران 
در آینــده فرصــت یافتنــد تــا مطالبــات معوقــه ی خــود را در فضایــی 
تــازه طــرح کننــد و خواســتار انجــام آن هــا توســط حکومــت جدیــد 
شــوند. مقــام معظــم رهبــری در ایــن زمینــه فرمودنــد: »در ابتــدای 
پیــروزی انقــالب، مارکسیســت ها و آمریکایی هــا ســرمایه گذاری 
ــود کــه ایــن  ــد. قصــد آن هــا ایــن ب روی ایــن قشــر را شــروع کردن
دســت کارآمــد و بــازوی قــوی را از انقــالب بگیرنــد و اگــر بتواننــد، 
ــد.  ــد؛ خیلــی هــم تبلیغــات می کردن ــه کار بندن آن را علیــه نظــام ب
ــل  ــد حداق ــع شــود، می بای ــر واق ــن تبلیغــات مؤث ــود ای ــرار ب اگــر ق
یکــی دو ســال اول انقــالب، در واحدهــای صنعتــی کشــور بیــکاری 

ــتیم.« ــن می داش مزم
ــران  ــالمی ای ــالب اس ــروزی انق ــد از پی ــه بع ــی ک ــه اقدامات از جمل
ــون کار و  ــت، اصــالح قان ــران صــورت گرف ــورد خواســت کارگ در م
ــون کار )کــه حــق اخــراج کارگــر را  ــژه، لغــو مــاده ی 33 قان ــه وی ب
ــرض  ــر را در مع ــت شــغلی کارگ ــاًل امنی ــا ســپرده و عم ــه کارفرم ب

ــود(، افزایــش دســتمزد، اجــرای  ــرار داده ب ــا ق ــم کارفرم ــد دائ تهدی
کنوانســیون های مربــوط بــه حقــوق کار، افزایــش مرخصــی ســاالنه 
ــه  ــان ب ــات چن ــن اصالح ــود. ای ــی ب ــاعات کار هفتگ ــش س و کاه
ــود کــه در دهه هــای هفتــاد، هــواداران لیبرالیســم  نفــع کارگــران ب
اقتصــادی بــر ایــن مســئله پــای می فشــردند کــه قانــون کار کنونــی، 
بــا محدودیت هایــی کــه بــرای کارفرمایــان دارد و حقوقــی کــه بــرای 
ــرمایه گذاری در  ــر راه س ــر س ــی ب ــد، مانع ــور می کن ــران منظ کارگ
ــتقیم  ــرمایه گذاری مس ــم و س ــور اع ــه ط ــادی ب ــب  وکار اقتص کس
ــد نظــر در  ــتار تجدی ــان خواس ــور اخــص اســت. آن ــه ط خارجــی ب
ــا هــدف محــدود کــردن شــمول آن و حــذف حقــوق  ــون کار، ب قان

ــد. کارگــران بودن
ــن  ــالب بدی ــد از انق ــران را بع ــات کارگ ــوان اقدام ــوع می ت در مجم

ترتیــب بیــان نمــود:
ــا حضــور در هشــت ســال دفــاع مقــدس  ــه انقــالب ب 1. وفــاداری ب
و شــهید شــدن جوانــان کشــور، در دوران  تحریــم اقتصــادی، 
خباثت هــای اســتکبار جهانــی، کارشــکنی ها، مانع تراشــی ها و...
 2. مبــارزه و مقابلــه بــا جریانــات برانــداز جهــت ایجــاد اعتصــاب و 
ــا و شــریان های اقتصــادی چــون نفــت و  ــل کــردن کارخانه ه تعطی

فــوالد.
 3. بصیرت افزایی طبقه ی کارگران.

 4. داشــتن وجــدان کار و حاکــم شــدن فضــای رفاقــت و همــکاری 
میــان کارگــر و کارفرمــا.

 ۵. حاکمیت معنویت و روحانیت بر فضای کار.
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اهم فعالیتهای بسیج شرکت در فصل زمستان 94
■ برگزاری جلسات بسیج در نمازخانه شرکت.

■ حضور تعدادی از عزیزان بسیجی در همایش گفتمان انقالب اسالمی به میزبانی سازمان بسیج کارگری تهران بزرگ.
■ برگزاری مراسم والدت پیامبر )ص( و امام صادق )ع( در نمازخانه شرکت.

■ برگزاری یک دوره مسابقه فوتسال بین واحدهای مختلف شرکت.
■ آذین بندی شرکت و پخش سرودهای انقالبی در ایام ا... دهه فجر.

■ حضور شش نفر از همکاران قاری بسیجی در مسابقه قرآن گرامیداشت دهه فجر در شرکت ایران خودرو.
■ برگــزاری جشــن پیــروزی انقــالب اســالمی بــا حضــور مدیریــت، پرســنل و دعــوت از خانــواده شــهید ســاالری از شــهدای 

دوران انقــالب و اجــرای برنامــه هــای متنــوع همــراه بــا قرعــه کشــی از بیــن همــکاران.
■ اهداء هدایای برندگان مسابقات فوتسال گرامیداشت دهه فجر 94.

ــت و  ــی آرزوی صح ــو شمس ــال ن ــیدن س ــک فرارس ــرض تبری ــن ع ــددارو  ضم ــیج تولی ــت بس ــگاه مقاوم پای
ســامتی تــوأم بــا امنیــت را بــرای تمامــی همــکاران و خانــواده هــای محترمشــان و توفیــق خدمــت خالصانــه 
بــرای تمامــی خدمتگــذاران بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی خاصــه مقــام معظــم رهبــری را از خداونــد 

قــادر متعــال خواســتار اســت.

            الهم عجل لولیک الفرج 
پایگاه مقاومت شهید نیکبخت تولیدارو          
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اخبار داخلی

■ پیام تسلیت
مطلع شدیم همکاران گرامی 

ـ جناب آقای عباس گلچین زاده در غم از دست دادن پدر گرامیشان
ـ جناب آقای بختیار صادقیان در غم از دست دادن خواهر محترمشان به سوگ نشسته اند.

ضمن همدردی، برای ایشان از درگاه ایزد یکتا صبر و شکیبایی و برای درگذشتگان رحمت ایزدی را خواستاریم.

■ آشنایی با همکاران جدید
ـ  دکتر سید محمد آهاری نژاد در واحد تولید

ـ فرزین فرنگی در واحد تولید
ـ افسانه رضائی در واحد برنامه ریزی   

ـ فاطمه فضلی خانی در واحد دبیرخانه 
ـ سارا رفعتی آالشتی در واحد فروش 

ـ پریسا حبیبی دیزناب در واحد ایمنی بهداشت  
ـ نوید دامیده در واحد انتظامات   

■ تبریک تولد فرزند
با عرض تبریک به همکار محترم جناب آقای بهرام پور خلیلی

■ همکارانی که با شرکت قطع همکاری نموده اند:
جناب آقای رشید ولیزاده 

جناب آقای مهدی طالبیان قمی
جناب آقای حسن طالئی
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ــرف  ــش مص ــای کاه ــزء راهکاره ــر ج ــوارد زی ــک از م 1- کدامی
ــد. ــی باش ــا نم ــه ه ــرژی در کارخان ان

الف( استفاده از المپ های بخار سدیم کم فشار
VFD ب( استفاده از

ج( استفاده از تسمه سنکرون
د( هیچکدام

ــور  ــا و ام ــت ه ــه فعالی ــر ب ــای زی ــتم ه ــک از سیس 2-کدامی
ــد. ــی کن ــارت م ــا نظ ــاختمان ه س

TMS )الف
BMS  )ب

VFD )ج
د( گزینه ب و ج

3-مدل SDR توسط چه کسی و در چه سالی ایجاد گردیده است.
الف( توسط Bowman – سال 19۵6
ب( توسط Modiglani – سال 19۵۰

ج( توسط Robert – سال 1968
د( توسط Taubert – سال 1968

4-باال رفتن چربی خون در بدن باعث پیدایش چه عوارضی می شود.
الف( فشار خون باال

ب( رسوبات چربی روی پلک چشم
ج( استفراغ شدید
د( گزینه الف و ب

5-کدامیک از گزینه های زیر نادرست می باشد.
الف( آتورواستاتین بهترین استاتین برای کاهش TG  می باشد

ب( بهترین استاتین برای کاهش HDL سیمواستاتین می باشد
ج(آتورواستاتین را می توان در هر زمانی از شبانه روز مصرف کرد

د( از عوارض مصرف نیاسین خارش می باشد

ــه بخــش خالــص ســیر کــه دارای عامــل بیولوژیکــی فعــال  6-ب
اســت چــه مــی گوینــد.

الف( نیاسین
ب( آلیسین

ج( فیه ستین
د( فتولوسیانین

7-کدامیک از روش های زیر برای برداشتن موهای زائد نواحی بزرگ 
بدن مفید نمی باشد.

الف( الکترولیز
ب( لیزر

ج( اپیالتور
د( گزینه الف و ج

8-کدامیک از داروهای زیر اثر ضد هورمون مردانه دارند؟
الف( اسپیرنوالکتون
ب( گزینه الف و د

ج( پروژسترون
د( استرادیول

9-کدامیک از اصطاحات زیر به معنی )روش غربالی( می باشد.
prototyping technique )الف

insequio technique )ب
screening technique )ج

biodefense method )د
10- کدامیک از گزینه های زیر جزء خواص ویتامین E نمی باشد.

الف( جلوگیری از ابتال به سرطان
ب( جلوگیری از پوکی استخوان
ج( جلوگیری از آسیب به پوست

د( افزایش عملکرد سیستم ایمنی بدن

مسابقه

اسامی برندگان مسابقه نشریه سی و پنجم: آقای افشین پیکانی، آقای مسعود غران و آقای علی مردان صفا
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