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هلیا محمدی 
پایه ششم 

هستی نسیمی 
پایه ششم 

دینا شکربیگی 
پایه ششم 

سانیا سیفی 
پایه ششم 

ستایش عرفانی 
پایه ششم 

نازنین صفایی 
پایه ششم 

تینا کریمی 
پایه ششم 

یگانه کرمی 
پایه ششم 

غزل صفری 
پایه ششم 

کیمیا رستمیان 
پایه ششم 

فائزه مرادی 
پایه ششم 

مریم عزیزی 
پایه ششم 

محدثه مرادی 
پایه ششم 

سارینا رحمانی 
پایه ششم 

فاطمه فرجی 
پایه ششم 

ماریا رضایی 
پایه پنجم  

هستی حسابی 
پایه پنجم  

فاطمه مرادی 
پایه پنجم  

هستی باباخانی 
پایه پنجم  

غزل مرادی 
پایه پنجم  

هستی فرمانی 
پایه پنجم  

حنانه فتاحی فر 
پایه پنجم  

هستی مرادی 
پایه پنجم  

بینار یوسف پور
پایه پنجم  

روژین رضایی 
پایه پنجم  

آتنا پورشرف 
پایه پنجم  

مبینا دفتری 
پایه پنجم  

دریا خداویسی 
پایه پنجم  

کوثر عزیزی 
پایه پنجم  

رزیتا رضایی 
پایه پنجم  

الیا صوفی 
پایه پنجم  

آذین نوری 
پایه چهارم  

فاطیما حسینی  
پایه چهارم  

اسماء شمسی 
پایه چهارم  

محیا آران 
پایه چهارم  

النا نظری 
پایه چهارم  

هستی شاهمرادی 
پایه چهارم  

محیا نیریزی 
پایه چهارم  

سارینا رحمانی 
پایه چهارم  

ستایش محمدی نیا  
پایه چهارم  

اسرین اسکندری 
پایه چهارم  

عسل غفوری 
پایه چهارم  

میسا  سلیمانی 
پایه چهارم  

کوثر عبدی 
پایه چهارم  

ستاره مرادی 
پایه چهارم  

زهرا صفری 
پایه چهارم  

کارین محمدی 
پایه چهارم  

آیدین احمدی 
پایه چهارم  

عسل حیدری 
پایه چهارم  

اسرا کشتمند 
پایه چهارم  

کیانا سلیمی 
پایه چهارم  

فاطمه سهرابی 
پایه چهارم  

الوین قدوسی نیا 
پایه چهارم  

عسل صالحی 
پایه چهارم  

درسا اکبری 
پایه چهارم  

فاطمه شکربیگی 
پایه چهارم  

مهیا صیدمرادی 
پایه چهارم  

شیدا پیرمرادی 
پایه سوم  

سوگند کریمی 
پایه سوم  

زهرا شیرمحمدی 
پایه سوم  

دایانا نظری 
پایه سوم  

فاطمه سلمانی 
پایه سوم  

اوین قادری 
پایه سوم  

ساغر جمشیدی 
پایه سوم  

مهدیه فرجی 
پایه سوم  

آیالر قدمی 
پایه سوم  

نینا صفری 
پایه سوم  

آتنا قادری 
پایه سوم  

بهار  سلیمی 
پایه سوم  

تبسم  بیداقی 
پایه سوم  

مروه کیانی زاده 
پایه سوم  

آیالر خسروی 
پایه سوم  

نرگس عباسی 
پایه دوم   

الیسا روئین تن 
پایه دوم   

النا ولی زاده 
پایه دوم   

هدی بهروز 
پایه دوم   

فاطمه اسکندری 
پایه دوم   

بهار نظری 
پایه دوم   

سارینا گل بهار 
پایه دوم   

رها حواسی  
پایه دوم   

تانیا قنبرویسی 
پایه دوم   

هلیا مرادی 
پایه دوم   

نازنین نظری 
پایه دوم   

کیمیا کاکامرادی 
پایه دوم   

روشنک نظری 
پایه دوم   

النا یاوری 
پایه دوم   

زینب عزیزی 
پایه سوم  

فاطمه حسنی 
پایه سوم  

محیا رستمی 
پایه سوم  

کوثر مرادی 
پایه سوم  

پارمیدا کرمی 
پایه سوم  

هانیه کیانی زاده 
پایه سوم  

زینب مرادی 
پایه سوم  

سایدا رضایی 
پایه سوم  

محیا ریزوندی 
پایه سوم  

نساء دربندی 
پایه سوم  پایه سوم  

حنانه اکبرنیا 
پایه ششم 

سارا مرادی 
پایه ششم 

ژینو قیطولی 
پایه ششم 

سمیرا طهماسبی 
پایه ششم 

زینب وطن زاد 
پایه ششم 

سوگند مهکی 
پایه ششم 

هستی محمودی 
پایه ششم 

کوثر مرادی 
پایه ششم 

عسل بابایی 
پایه ششم 

غزل بابایی 
پایه ششم 

زهرا بهرامی نژاد 
پایه ششم 

دانش آموزان ممتاز دبستان رقیه ) س ( سرپل ذهاب در سال تحصیلی 98-97

سه شنبه 21 اسفند ماه 1397- شماره 399 ویژه دانش آموزان ممتاز سرپل ذهاب



4

محمدباقر کرمی 
پایه ششم 

امیرحسین کریمی 
پایه پنجم 

هیمن کرمی 
 پایه پنجم 

امیرمحمد کرمی 
 پایه پنجم 

امیررضا یاری  
پایه پنجم 

محمدمتین قادری 
پایه پنجم 

ایوب پاالنی جافی 
پایه پنجم 

محمدمهدی کمری 
پایه پنجم 

محمدمتین قیطاسی 
پایه پنجم 

محمد قاسمی 
پایه پنجم 

دانا نظری 
پایه پنجم 

حسین کلهرزاده 
پایه پنجم 

ماردین عبدالهی 
پایه پنجم 

طاها قدرتی 
پایه چهارم 

حسام الدین عشایری 
پایه چهارم 

زکریا محمودی 
پایه چهارم 

متین میرزایی 
پایه چهارم 

کیارش کاکاپور 
پایه چهارم 

بنیامین  علیزاده 
پایه چهارم 

سهیل سلیمانی 
پایه چهارم 

نیما رحمانی 
پایه چهارم 

کامدین عزیزخانی 
پایه چهارم 

آرین پیرمرادی 
پایه چهارم 

دادمهر محمدخانی 
پایه چهارم 

ایلیا دارابی 
پایه چهارم 

امیرعلی بهرامی 
پایه چهارم 

آریا توانگر 
پایه سوم 

محمد سبحانی 
پایه سوم 

امیرمحمد محمد نیا 
پایه سوم 

مسیح  صفری 
پایه سوم 

کارو رستمی ذهابی 
پایه سوم 

متین  ادیب 
پایه سوم 

ماهان ترابی نیا 
پایه سوم 

رامین نیریزی 
پایه سوم 

محمدمبین  ناصری 
پایه سوم 

آرین  علی پور 
پایه سوم 

ماهان  قنبری 
پایه سوم 

سهیل  میرزایی 
پایه سوم 

علی حیدری 
پایه سوم 

یوسف  باقری 
پایه سوم 

مسیح خانی لعل آبادی 
پایه سوم 

پویان  کرمی 
پایه سوم 

طاها  ایوبی نیا 
پایه سوم 

ابوالفضل  نظری 
پایه سوم 

یوسف  میرازیی 
پایه سوم 

امیر  سلیمی 
پایه سوم 

آرتین رحمانی زاده 
پایه دوم 

بردیا ویسی 
پایه دوم 

صدرا غالمی 
پایه دوم 

عمر  احمدی 
پایه دوم 

آرسام  میرانی 
پایه دوم 

طاها  مرادی 
پایه دوم 

ایمان  جاوید 
پایه دوم 

محمدحافظ  شریفی 
پایه دوم 

طارق  عبادی فر 
پایه دوم 

ماردین  یعقوبی 
پایه دوم 

آرین  رضاپور
 پایه دوم 

طاها  سهرابی 
 پایه دوم 

سید مهدی حسینی 
 پایه دوم 

حافظ  نادمی 
 پایه دوم 

طاها  رضاپور 
 پایه دوم 

ارمیا  امینی 
  پایه دوم 

محمدمهدی بیات 
  پایه دوم 

آرتین چرخان 
  پایه دوم 

طاها دهقان فال
  پایه دوم 

فریار  شکری 
  پایه دوم 

سامان  پاالنی 
  پایه دوم 

ابوالفضل غالمی 
  پایه دوم 

انصار  ایزدیار
  پایه دوم 

شایان  محمدی 
  پایه دوم 

آمیار کمری 
  پایه دوم 

مهران یغمایی فر 
  پایه دوم 

متین  عزیزی 
  پایه دوم 

مهیار  بابایی 
  پایه اول 

نیما رستمی 
  پایه اول 

یاسر  نظری 
  پایه اول 

کیارش  بازی دار
  پایه اول 

اهورا  ثابت سرشت
  پایه اول 

سامان  کرمی 
  پایه اول 

پرهام   مصطفایی 
  پایه اول 

پدرام  مطاعی 
  پایه اول 

محمد  قنبری 
  پایه اول 

پارسا  پاالنی جافی
  پایه اول 

حسین   امین بیگی   
پایه اول 

آراد صالحی 
پایه اول 

ایوب   فتاحی 
  پایه اول 

یاسا  عزیزمراد
  پایه اول 

مهدی  محمدی 
  پایه اول 

امجد  گودرزی
  پایه اول 

رضا  نظری
  پایه اول 

ماهان  راهی 
  پایه اول 

علی مرادی 
پایه ششم 

صهیب کاکایی 
پایه ششم 

معراج رستمی 
پایه ششم 

سبحان امیرسرداری 
پایه ششم 

ماردین کریمی 
پایه ششم 

آرتین گندمکار 
پایه ششم 

سهیل فتاحی 
پایه ششم 

ماردین عزیزخانی 
پایه ششم 

سهند مرادی 
پایه ششم 

مدیر و عوامل اجرایی مدرسه قیام:
ایرج نظری )مدیر(

  محمدعلی یارکرمی ) معاون آموزشی ( حاجیمراد مرادی) معاون پرورشی ( 
حسن مرادی ) معاون اجرایی ( ـ  احمد تمدن ) بهداشت (

 بابک حیدری ) تربیت بدنی ( 
آموزگاران :  افسانه چابوک  و ثریا کلهززاده ) پایه اول ( 

طاهره کرمی و ماریه بابلی ) پایه دوم ( 
ماندانا ذهابی و  نوشین کرمی ) پایه سوم ( 

فریدون فتحی مهکی و علی نظرنژاد  ) پایه چهارم ( 
کوروش علی پور و احمد حیدری ) پایه پنجم ( 

علی نوروزی ، سجاد سعیدی مقدم و وحید جمشیدی ) پایه ششم ( 
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کیان راستین 
پایه ششم 

آریا  محمدی 
پایه ششم 

بردیا دارابی 
پایه ششم 

امیررضا خیری 
پایه پنجم  

محمدرسول مرادی 
پایه پنجم  

سینا فیضی 
پایه پنجم  

مبین پاالنی 
پایه پنجم  

متین  عزیزی 
پایه چهارم  

امیرمحمد جهاندیده 
پایه چهارم  

یوسف فتحی 
پایه چهارم  

ماردین محمدیان 
پایه سوم   

کارو یادگاری 
پایه دوم   

آران مرادی 
پایه دوم   

آرین جعفری 
پایه دوم   

علی حاجیوند 
پایه دوم   

بردیا درخش 
پایه اول   

یونس گلشن تنها 
پایه اول   

رامتین محمدیان
پایه اول   

ارشیا مرادی 
پایه دوم   

آرین  کرمی 
پایه دوم   

اهورا ترابی 
پایه دوم   

نوید  نعمتی 
پایه دوم   

پارسا رضایی 
پایه دوم   

آرمان  بابایی  بیرقوندی
پایه دوم   

بردیا عزیزی 
پایه دوم   

ذوالفقار آریا تبار 
پایه دوم   

عرفان کارگر 
پایه دوم   

محمدطاها الیاسی 
پایه سوم   

ایمان مرادی 
پایه سوم   

محمد اصحابی 
پایه سوم   

سینا رستمی 
پایه سوم   

سعیدرضا کاظمی نیا 
پایه سوم   

مهدی امیدی 
پایه سوم   

پویان محمدی 
پایه سوم   

متین حقیقت مند 
پایه سوم   

شهروز شایگان 
پایه سوم   

دانش نجفی 
پایه چهارم  

فردین چیان 
پایه چهارم  

یمین نجفی 
پایه چهارم  

امیر محمد پیروزه 
پایه چهارم  

آرین افریسم 
پایه چهارم  

رسول فیضی 
پایه چهارم  

محمدجواد اکبری 
پایه چهارم  

محمدرسول عظمی 
پایه چهارم  

علی حیدری 
پایه چهارم  

پارسا وجدانی  
پاطاقی ـ پایه ششم 

با تشکر از مدیر و آموزگاران و دست اندرکاران مدرسه رحمان 
مدیر مدرسه : غالمرضا رمضانی  
 معاون آموزشی : قباد محمدی    

 معاون پرورشی : فرهاد مرادیان     
 معلم ورزش: پرویز منصوری      

مربی بهداشت: الهام علیپور
آموزگاران : پایه اول : زهرا سلیمی        

 پایه دوم : بهاره مطاعی                                     
پایه سوم : الهام اکبری        پایه چهارم : توران فرجی          

 پایه پنجم : رضا صفری      پایه ششم : حسین عباسیان 

اسامی دانش آموزان ممتاز  مدرسه رحمان سرپل ذهاب 
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زیر نظر شورای نویسندگان  

گستره توزیع : استان کرمانشاه 

چاپ : آزادگان

شمارگان : 5000  

سال اول 
شماره هفتم  

دوشنبه 
12  شهریور ماه 1397

هفته انهم اجتماعی   ـ فرهنگی 
آدرس :    صاحب امتیاز و مدیر مسئول : فاطمه آتش پیکر 

چهارراه راهنمایی و 
رانندگی به سمت 
باریکه جنب پایگاه 
مقاومت شهیدان 

جعفری 
روابط عمومی : 

09127691451

سالمت سالمت

  ٢٠٠ مالــی  گــردش  ایــران  در  زیبایــی  جراحــی 
ایــران  می شــود  گفتــه  و  دارد  تومانــی  میلیــارد 
جهــان  در  زیبایــی  جراحــی  رکــورددار  برزیــل  و 
ــی اســت کــه انجمــن جراحــان  هســتند. ایــن در حال
این کــه سیســتم  بــر  تأکیــد  بــا  فــک و صــورت 
آمــاری دقیقــی بــرای ثبــت جراحــی زیبایــی در 
ایــران وجــود نــدارد، میــزان جراحــی پالســتیک 
ــورد  ــزار م ــدود ٨٠  ه ــور را ح ــردن در کش ــر و گ س
ــه از  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــرده اس ــرآورد ک ب
ــی نظیــر جراحــی ســینه و شــکم  ســایر اعمــال زیبای

کنیــم. چشم پوشــی  و... 
جراحــی  بین المللــی  جامعــه  اعــالم  براســاس 
جراحــی  ٢٣ میلیــون  ســاالنه   ISAPS پالســتیک 
درواقــع  می شــود؛  انجــام  جهــان  در  زیبایــی 
ــران  ــان در ای ــی جه ــای زیبای ٠,٣ درصــد از جراحی ه
ــران  ــه ای ــن در شــرایطی اســت ک انجــام می شــود. ای
ــار  ــان را در اختی ــت جه ــدی از جمعی ــهم یک درص س
دارد. البتــه جراحــی زیبایــی در ســایر کشــورهای 
ــه  ــار جامع ــه آم ــا ب ــت. بن ــدار اس ــز پرطرف ــان نی جه
انگلســتان  در  پالســتیک  جراحــان  بین المللــی 
ــود  ــام می ش ــی انج ــی زیبای ــزار جراح ــاالنه ٥٠  ه س

ــزو  ــردن ج ــک و گ ــینه، پل ــی س ــی زیبای ــه جراح ک
اســت.  کشــور  ایــن  در  جراحی هــا  محبوب تریــن 
تأکیــد  ایــران  و صــورت  فــک  انجمــن جراحــان 
می کنــد کــه میــزان جراحــی بینــی در ایــران ٧ برابــر 
ــی  ــی بی میل ــه معن ــوع ب ــن موض ــا ای ــت؛ ام آمریکاس
ــزارش  ــت و گ ــی نیس ــی زیبای ــه جراح ــا ب آمریکایی ه
نشــان  پالســتیک  جراحــی  بین المللــی  جامعــه 
می دهــد آمریــکا و برزیــل از رکــوردداران بــزرگ 
ــد و  ــمار می رون ــه ش ــان ب ــتیک در جه ــی پالس جراح
جراحــی ســینه، شــکم و باســن پرطرفدارتریــن مــدل 

جراحــی در ایــن کشورهاســت.

جراحی بینی در ایران 7 برابر آمریکا
عضــو هیــأت مدیــره انجمــن عفونــی کــودکان گفــت: 
ــی و  ــه ای، قلب ــای زمین ــه بیماری ه ــه ب ــی ک کودکان
ــی  ــص ایمن ــا نق ــتند ی ــار هس ــه ای دچ ــوء تغذی س
ــق  ــزا را تزری ــن آنفلوآن ــد، واکس ــود دارن ــدن خ در ب

کننــد.
ــگاران  ــگاه خبرن ــردی باش ــروه وبگ ــزارش گ ــه گ ب
هیــأت  عضــو  اصــل   معصومــی  جوان،حســین 
ــیاری  ــت: بس ــودکان گف ــی ک ــن عفون ــره انجم مدی
ــق  ــود تزری ــا وج ــه ب ــد ک ــه می کنن ــن گالی از والدی
ــرماخوردگی  ــه س ــا ب ــودک آنه ً  ک ــددا ــن، مج واکس
مبتــال شــده اســت کــه بایــد گفــت واکســن موجــود 
ــه  ــی توصی ــرای کودکان ــزا اســت و ب ــازار آنفلوآن در ب
ــی،  ــه ای، قلب ــای زمین ــه بیماری ه ــه ب ــود ک می ش
ســوء تغذیــه ای دچــار هســتند یــا نقــص ایمنــی در 

ــد.  ــود دارن ــدن خ ب
ــن  ــودکان واکس ــی ک ــت تمام ــازی نیس وی افزود:نی
ــه  ــزا را تزریــق کننــد و ایــن واکســن فقــط ب آنفلوآن

ــود.  ــه می ش ــی توصی ــودکان خاص ک
یــک  ســرماخوردگی  داد:  ادامــه  معصومی اصــل 
ــت و  ــروس اس ــوع وی ــا  1٠٠ ن ــف ب ــاری خفی بیم

ــرماخوردگی  ــدیدتر از س ــاری ش ــک بیم ــزا ی آنفلوآن
ــش دارد  ــروز آن نق ــادی در ب ــل زی ــه عوام ــت ک اس
ــاخته  ــن آن س ــون واکس ــا کن ــل ت ــن دلی ــه همی ب

ــت. ــده اس نش

گوشــی هــای هوشــمند تقریبــا در هــر 
جایــی همــراه مــا هســتند، آنهــا را در 
اختیــار کودکانمــان قــرار مــی دهیــم، 
بــرای بــه اشــتراک گــذاری و مشــاهده 
ــه دســت مــی شــوند،  عکــس هــا دســت ب
ــرای انجــام مکالمــه آنهــا را  و در باشــگاه ب
روی صــورت عــرق کــرده خــود قــرار مــی 

ــم. دهی
باشــگاه  وبگــردی  گــروه  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران جــوان؛ گوشــی هــای هوشــمند 
تقریبــا در هــر جایــی همــراه مــا هســتند، 
قــرار  کودکانمــان  اختیــار  در  را   آنهــا 
مــی دهیــم، بــرای بــه اشــتراک گــذاری و 
مشــاهده عکــس هــا دســت بــه دســت مــی 
ــرای انجــام مکالمــه  شــوند، و در باشــگاه ب
ــود  ــرده خ ــرق ک ــورت ع ــا را روی ص آنه

قــرار مــی دهیــم.
ــه آن  ــد ک ــان داده ان ــرر نش ــات مک مطالع
چــه روی هــم جمــع مــی شــود، آلودگــی 
ــد از  ــی توان ــی م ــه حت ــی اســت ک و کثیف
کــف کفــش شــما آلوده تــر باشــد. بــه 
ــص  ــررو، متخص ــرت گوئ ــر دوب ــه دکت گفت
ــد مســواک،  ــی، همانن ــای عفون ــاری ه بیم
ــی  ــز گاه ــما نی ــل ش ــل حم ــتگاه قاب دس
اوقــات بــه پاکســازی مرتــب نیــاز دارد و در 
غیــر ایــن صــورت احتمــاال چیــزی نیســت 
ــز  ــه قصــد داشــته باشــید آن را روی می ک

ــد. ــا کنی ره
برای بهداشت عمومی

ــل  ــل حم ــتگاه قاب ــک دس ــردن ی ــز ک تمی
ماننــد گوشــی هوشــمند مــی توانــد موجب 
نگرانــی شــما شــود زیــرا قصــد نداریــد بــه 

آن آســیب وارد شــود و تولیدکننــدگان 
نیــز راهنمــای خاصــی بــرای چگونگــی 
ارائــه خــود  هــای  دســتگاه   پاکســازی 
 نمــی کنند. کارشناســان ســالمت اســتفاده 
ــر  ــتمال میکروفایب ــا دس ــه ی ــک پارچ از ی
را پیشــنهاد مــی کننــد کــه  مرطــوب 
ــار انگشــت و گــرد  ــردن آث ــرای از بیــن ب ب
و غبــار کافــی اســت. باکتــری هایــی ماننــد 
ــد  ــی توان ــه م ــیل )ک ــتریدیوم دیفیس کلس
موجــب اســهال و التهــاب روده بــزرگ 
ــن  ــزا ممک ــای آنفلوآن ــروس ه ــود( و وی ش
اســت نیازمنــد یــک عامــل اســتریل کــردن 

ــند. ــکل باش ــد ال مانن
ــرا  ــت زی ــن اس ــکل آفری ــاله مش ــن مس ای
اپــل بــه طــور رســمی نســبت بــه اســتفاده 
خانگــی،  هــای  کــن  پــاک  شیشــه  از 
اســپری هــای آئروســل، حــالل هــا، الــکل، 
ــز  ــرای تمی ــاینده ب ــواد س ــا م ــاک ی آمونی
داده  هشــدار  خــود  محصــوالت  کــردن 

ــت. اس
بــا آن وجــود، دســتمال مرطــوب ضــد 
ــردن  ــز ک ــرای تمی ــه ب ــده ک ــی کنن عفون
ــده  ــد ش ــی تولی ــای الکترونیک ــتگاه ه دس
ــه  ــا گزین ــی ه ــردن آلودگ ــن ب ــرای از بی ب

ــد راه  ــی توانی ــما م ــا ش ــت. ام ــی اس خوب
ــد.  ــرار دهی ــر ق ــد نظ ــر را م ــی ارزان ت حل
بــه گفتــه درک میســتر، از تکنســین هــای 
بخــش تعمیــرات و خدمــات پشــتیبانی 
ــردن  ــز ک ــرای تمی ــای، ب ــت ب ــن بس آنالی
ــد  ــی توانی ــود م ــل خ ــل حم ــتگاه قاب دس
ــه یــک ٧٠ درصــد الــکل  از نســبت یــک ب
ــد. ــتفاده کنی ــر اس ــل و آب مقط ایزوپروپی

یــک بطــری اســپری را از الــکل رقیــق 
شــده پــر کنیــد و یــک پارچــه بــدون 
ــه دســتمال  ــرز، ترجیحــا میکروفایبــر و ن پ
کاغــذی، را بــا آن مرطــوب کنیــد، ســپس 
بــه آرامــی بدنــه و نمایشــگر دســتگاه 
ــب را  ــد. هیچــگاه ترکی ــز کنی خــود را تمی
ــتگاه خــود  ــه صــورت مســتقیم روی دس ب
ــه  ــردن لب ــز ک ــرای تمی ــد. ب ــپری نکنی اس
هــا و اطــراف درگاه هــا از فــوم بــدون پــرز 

ــد. ــتفاده کنی ــه اس ــای پنب ــه ج ب

برای حفظ ظاهر نو
ــا اســتفاده از هــوای فشــرده مــی توانیــد  ب
اطــراف درگاه هــا و کلیدهــای دســتگاه 
ــر  ــظ ظاه ــه حف ــد و ب ــز کنی ــود را تمی خ
ــدد آن  ــروش مج ــرد و ارزش ف ــو، عملک ن
هنگامــی کــه قصــد خریــد دســتگاهی 
بــا  کنیــد.  کمــک  داریــد،  را  جدیــد 
ــرد و  ــر گ ــرده از ش ــوای فش ــتفاده از ه اس
غبــار و ذراتــی کــه مــی تواننــد بــه داخــل 
ــه  ــرده و ب ــوذ ک ــی نف ــتگاه الکترونیک دس
آن صدمــه بزننــد، راحــت شــوید. یــک 
کمپرســور هــوا مــی توانــد بــه واقــع همــه 

ــد. ــز کن ــز را تمی چی

تلفن همراه شما کثیف تر از آن چیزی است 
که فکر می کنید 

ــرای تمیــز کــردن دســتگاه قابــل حمــل خــود مــی توانیــد از نســبت   ب
یــک بــه یــک 70 درصــد الــکل ایزوپروپیــل و آب مقطــر اســتفاده کنیــد.

ــه  ــک پارچ ــد و ی ــر کنی ــده پ ــق ش ــکل رقی ــپری را از ال ــری اس ــک بط ی
ــا آن  ــذی، را ب ــتمال کاغ ــه دس ــر و ن ــا میکروفایب ــرز، ترجیح ــدون پ ب
ــود را  ــتگاه خ ــگر دس ــه و نمایش ــی بدن ــه آرام ــپس ب ــد، س ــوب کنی مرط
تمیــز کنیــد. هیچــگاه ترکیــب را بــه صــورت مســتقیم روی دســتگاه خــود 
اســپری نکنیــد. بــرای تمیــز کــردن لبــه هــا و اطــراف درگاه هــا از فــوم 

بــدون پــرز بــه جــای پنبــه اســتفاده کنیــد.

عضــو کمیتــه علمــی و اجرایــی اولیــن 
ــان  ــا بی ــیا ب ــرب آس ــرطان غ ــس س کنفران
ــران،  ــوع ســرطان در ای ــه شــایع ترین ن اینک
عوامــل  نقــش  اســت،  معــده  ســرطان 
در  را  محیطــی  آلودگی هــای  و  محیطــی 
ــت. ــر دانس ــیار موث ــاری بس ــن بیم ــروز ای ب
ــا  ــر پارس ــر ناص ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
کــه  اســت  بــار  اولیــن  ایــن  گفــت: 
ــیا  ــرب آس ــه غ ــوار و ناحی ــورهای همج کش
تحــت  ایــران کنفرانســی  بــا محوریــت 
ــرب  ــرطان غ ــس س ــن کنفران ــوان اولی عن
ــگ و مناســب  ــورد هماهن ــرای برخ ــیا ب آس
بــا ســرطان برگــزار می کننــد و انتظــار 
بــا  منطقــه ای  فعالیــت  ایــن  مــی رود 
ســخنرانان بین المللــی در عرصــه آنکولــوژی 
ــات  ــی اقدام ــرای هماهنگ ــی ب ــه عطف نقط
تحقیقاتــی، آموزشــی و درمانــی مشــترک در 

ــد. ــه باش ــن منطق ای
ــزود: در محیــط زیســت حــدود 1٠٠  وی اف
هــزار نــوع مــاده شــیمیایی شناســایی شــده 

کــه هــزار نــوع آن ســرطان زا اســت؛ ماننــد 
ــود  ــیمیایی موج ــواد ش ــی، م ــتقات نفت مش
مشــروبات  و  آفت کش هــا  و  رنگ هــا  در 
الکلــی کــه پرهیــز از مصــرف آنهــا در اختیار 
عــدم  بــا  می تواننــد  و  اســت  انســان ها 
ــرطان زا را از  ــل س ــواد عوام ــن م ــرف ای مص
ــات،  ــج مطالع ــق نتای ــد. طب ــود دور کنن خ
ــا ۴٠  ــوان ت ــر می ت ــل خط ــرل عوام ــا کنت ب
درصــد از بــروز ســرطان ها پیشــگیری کــرد.

از  پیشــگیری  خصــوص  در  پارســا 
اشــاره  معــده  ســرطان  بــه  ســرطان ها، 
ــه  ــوری ک ــری پیل ــت: هلیکوباکت ــرد و گف ک
ــوص در  ــه خص ــان ب ــراد جه ــد اف ٨٠ درص
خاورمیانــه و ایــران بــه دلیــل مصــرف زیــاد 
ــبب  ــد، س ــود دارن ــده خ ــبزیجات در مع س
زخــم معــده می شــود امــا بــه راحتــی 

می شــود. درمــان 
وی ادامــه داد: در صورتــی کــه ایــن باکتــری 
طــی یــک ســال درمــان نشــود، ســبب 
ــد  ــده می شــود و می توان ــواره مع آســیب دی

ســرطان معــده را بــه دنبــال داشــته باشــد.
عضــو کمیتــه علمــی و اجرایــی اولیــن 
کنفرانــس ســرطان غــرب آســیا، شــایع ترین 
ــه ترتیــب ســرطان  ــان را ب ســرطان ها در زن
ــه،  ــری، ری ــده، م ــزرگ، مع ــتان، روده ب پس
ــرطان ها  ــایع ترین س ــون و ش ــدان و خ تخم
در مــردان را بــه ترتیــب معــده، مثانــه، 
مــری و  ریــه  بــزرگ،  روده   پروســتات، 

 عنوان کرد.
نخســتین  روابــط عمومــی  اعــالم  بنــار 
کنفرانــس ســرطان غــرب آســیا، پارســا 
بــروز  از  پیشــگیری  بــر  تاکیــد  ضمــن 
درصــد   ٥٠ کــرد:  خاطرنشــان  ســرطان 
ــه موقــع  ســرطان ها در صــورت تشــخیص ب
ــول  ــد ط ــرد می توان ــوند و ف ــان می ش درم

ــد. ــته باش ــی داش ــر طبیع عم
ــیا از  ــرب آس ــرطان غ ــس س ــن کنفران اولی
٢٧ تــا ٢۹ آبــان مــاه بــا حضــور متخصصــان 
از 1٥ کشــور در  داخلــی و متخصصانــی 

تهــران برگــزار می شــود.

عوامل محیطی شایع ترین عامل سرطان معده در ایران

ــش  ــوازم آرای ــرف ل ــرانه مص ــه س مقایس
در ایــران و کشــورهای اروپایــی نشــان 
ــط  ــور متوس ــا به ط ــه ایرانی ه ــد ک می ده
را  ساالنه شــان  درآمــد  از  درصــد    ۴.٥
ــد؛  ــه می کنن ــش هزین ــوازم آرای ــرای ل ب
ــا  ــا تنه ــه آلمانی ه ــی اســت ک ــن درحال ای
1.٥  درصــد و فرانســوی ها و انگلیســی ها 
نیــز 1.٧  درصــد از درآمــد ساالنه شــان 
را بــرای خریــد لــوازم آرایــش هزینــه 

. می کننــد
ــهروند«  ــه »ش ــنا، روزنام ــزارش ایس ــه گ ب
انجمــن  اعــالم  براســاس  افــزود: 
واردکننــدگان لــوازم آرایشــی و بهداشــتی 
ــش در  ــوازم آرای ــی ل ــردش مال ــور، گ کش
ایــران حــدود ٢.1 میلیــارد دالر اســت 
کــه ایــن رقــم ایــران را پــس از عربســتان 
به عنــوان بزرگتریــن واردکننــده لــوازم 
ــد. ــی می کن ــه معرف ــش در خاورمیان آرای
درواقــع زنــان ایرانــی حــدود ٣ برابــر 
ــرای  ــود ب ــی خ ــان اروپای ــتر از همتای بیش
آرایــش کــردن هزینــه می کننــد. بــه جــز 
ــان  ــن جراح ــالم انجم ــاس اع ــن، براس ای
فــک و صــورت ســاالنه در ایــران ٨٠ هــزار 
ــام  ــورت انج ــر و ص ــی س ــی زیبای جراح
ایــن  می شــود  گفتــه  البتــه  می شــود. 
آمــار یــک رقــم تقریبــی و بــدون احتســاب 
ســایر انــواع جراحــی زیبایــی اعــم از 

ــت،  ــن اس ــکم و باس ــینه، ش ــی س جراح
زیــرا در کشــور ســامانه آمــاری بــرای 
ثبــت جراحی هــای زیبایــی وجــود نــدارد.
ایــران  ایــن، ســهم مــردم  بــا وجــود 
از بــازار جهانــی جراحــی زیبایــی ٠.٣  
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــت. ای ــد اس درص
ــاب  ــی کت ــازار جهان ــا از ب ــهم ایرانی ه س
ــته  ــن گذش ــت. از ای ــد اس ــا ٠.1 درص تنه
ــر  ــه کمت ــاالنه ۴۴٥ مرتب ــا س ــینمای م س
ــینمای  ــر از س ــار کمت ــکا و ٨٥ ب از آمری
ــت  ــی اس ــن درحال ــد دارد. ای ــن درآم ژاپ
کــه مــردم ایــران ســاالنه بــه انــدازه 
ــتر  ــن و بیش ــینمای ژاپ ــی س ــردش مال گ
ــرای  ــوود ب ــینمای بالی ــد س ــام درآم از تم

آرایــش خــود هزینــه می کننــد.
نگاهــی بــه گــزارش بانــک مرکــزی از 
ــن  ــداق ای ــز مص ــوار نی ــه خان ــبد هزین س
ادعاســت کــه امــور فرهنگــی جایــگاه 
ــوار دارد.  ــه خان ــزی در هزین ــیار ناچی بس
بــر ایــن اســاس، خانواده هــای ایرانــی 
در  ســال ۹۴ تنهــا حــدود دو درصــد از 
ــح و  ــرای تفری ــود را ب ــاالنه خ ــد س درآم
ــد کــه اگــر  امــور فرهنگــی هزینــه کرده ان
بخواهیــم ایــن رقــم را بــرای هــر فــرد بــه 
ــم عــددی حــدود 1٣٥  هــزار  دســت آوری
می آیــد.  دســت  بــه  در  ســال  تومــان 
ــرانه مصــرف  ــه س ــی اســت ک ــن درحال ای

لــوازم آرایــش در ایــران ۴٢٠  هــزار تومــان 
ــر  ــا ٣ براب ــا تقریب ــع ایرانی ه ــت. درواق اس
هزینــه ای کــه بــرای امــور فرهنگــی و 
بــرای  می دهنــد  انجــام  تفریح شــان 
ــد. ــه می کنن ــش هزین ــوازم آرای ــد ل خری

هزینه آرایش زنان ایرانی
براســاس اعــالم انجمــن واردکننــدگان 
کشــور  بهداشــتی،  و  آرایشــی  لــوازم 
از  دالری  میلیــارد    ٢.1 ســهم  ایــران 
ــش  ــوازم آرای ــارد دالری ل ــازار ٧.٢ میلی ب
خاورمیانــه را در اختیــار دارد و پــس از 
عربســتان دومیــن کشــور منطقــه از نظــر 
ــت. در  ــش اس ــوازم آرای ــرف ل ــزان مص می
همچنیــن  انجمــن  ایــن  گزارش هــای 
تأکیــد شــده اســت نزدیــک بــه ٧٠ درصــد 
از  ایــران  بــه  آرایشــی  لــوازم  واردات 
ــدود  ــود و ح ــام می ش ــاق انج ــق قاچ طری
ــده  ــران مصرف کنن ــر در ای ــون نف 1٥  میلی
می آینــد.  شــمار  بــه  آرایــش  لــوازم 
٣ هــزار  دالر  اگــر  ترتیــب  ایــن  بــه 
ایرانی هــا  بگیریــم،  نظــر  را در  تومانــی 
ــارد  ــزار و ٦٠٠ میلی ــدود ٣  ه ــاالنه ح س
هزینــه  خــود  آرایــش  بــرای  تومــان 
ــداد  ــه تع ــم را ب ــن رق ــر ای ــد. اگ می کنن
مصرف کننــدگان ایرانــی لــوازم آرایــش 
تقســیم کنیــم، متوجــه می شــویم هــر 
ــزار  ــه ۴٢٠  ه ــک ب ــاالنه نزدی ــی س ایران

ــد  ــرف خری ــود را ص ــد خ ــان از درآم توم
می کنــد. آرایشــی  اقــالم 

تخصصــی  پایــگاه  گــزارش  براســاس 
مصــرف  ســرانه  آلمــان،   statista آمــار 
ــط  ــور متوس ــا به ط ــش در اروپ ــوازم آرای ل
ــی  ــن درحال ــت. ای ــورو اس ــادل ۹٠ ی مع
ــان 1٥٨  ــن شــاخص در آلم ــه ای اســت ک
یــورو، در فرانســه 1٦٠ یــورو، در انگلیــس 
1٦1 یــورو، در ایتالیــا 1٥۴ یــورو و در 

اســپانیا 1٣٧ یــورو اســت. اگــر هــر یــورو 
را معــادل ۴ هــزار تومــان در نظــر بگیریــم 
مصــرف  متوســط  می شــویم  متوجــه 
لــوازم آرایــش در اروپــا حــدود ٣٦٠ هــزار 
ــا  ــن اســاس آلمانی ه ــر ای ــان اســت. ب توم
انگلیســی ها   ،٦۴٠ فرانســوی ها   ،٦٣٢
اســپانیایی ها  و   ٦1٦ ایتالیایی هــا   ،٦۴۴
٥۴٨  هــزار تومــان در  ســال صــرف خریــد 
ــر از  ــرف نظ ــد. ص ــش می کنن ــوازم آرای ل

ــوازم آرایــش در ایــران و  تفــاوت قیمــت ل
ــا  ــرانه را ب ــن س ــم ای ــر بخواهی ــا، اگ اروپ
درآمــد شــهروندان کشــورهای مختلــف 

ــم. ــه کنی مقایس
معتبــر  موسســه  آمــار  براســاس 
درآمــد  میانگیــن  گالــوپ،  نظرســنجی 
ــت.  ــزار دالر اس ــا ٣.1  ه ــاالنه ایرانی ه س
ایــن در شــرایطی اســت کــه میانگیــن 
هــزار   1۴ آلمانی هــا  ســاالنه  درآمــد 
ــس  ــزار دالر، انگلی ــه 1٢.٥  ه دالر، فرانس
دالر  ٦.٨ هــزار  ایتالیــا  دالر،  1٢.٣ هــزار 
ایــن  اســت.  ٧.٢  هــزار دالر  اســپانیا  و 
ســاالنه  درآمــد  کــه  اســت  درحالــی 
ــزار دالر  ــا ٣.1  ه ــی تنه ــهروندان ایران ش

بــرآورد شــده اســت.
درآمــد  متوســط  اســاس،  ایــن  بــر 
  ۹ معــادل  ایرانــی  شــهروندان  ســاالنه 
میلیــون و ٣٠٠  هــزار تومــان در  ســال 
ــاب  ــن حس ــا ای ــت و ب ــده اس ــرآورد ش ب
ایرانی هــا معــادل ۴,٥ درصــد از درآمــد 
لــوازم  خریــد  بــه  را  خــود  ســاالنه 
ایــن  می دهنــد.  اختصــاص  آرایــش 
تنهــا  آلمانی هــا  کــه  اســت  درحالــی 
درصــد،   1.٧ فرانســوی ها  درصــد،   1.٥
ایتالیایی هــا  درصــد،   1.٧ انگلیســی ها 
٣  درصــد و اســپانیایی ها ٢.٥  درصــد از 
ــوازم آرایــش  درآمــد خــود را بــه خریــد ل
اعــداد  ایــن  بــا  می دهنــد.  اختصــاص 
ایرانی هــا  گفــت  می تــوان  ارقــام  و 
تقریبــا ٣ برابــر آلمانی هــا، فرانســوی ها 
و انگلیســی ها لــوازم آرایــش می خرنــد.

مقایسه هزینه آرایش و زیبایی در ایران و جهان

ــتی  ــی و بهداش ــوازم آرایش ــدگان ل ــن واردکنن ــام انجم ــاس اع براس
کشــور، گــردش مالــی لــوازم آرایــش در ایــران حــدود ٢.١ میلیــارد 
ــوان  ــتان به عن ــس از عربس ــران را پ ــم ای ــن رق ــه ای ــت ک دالر اس
بزرگتریــن واردکننــده لــوازم آرایــش در خاورمیانــه معرفــی 

. می کنــد
ــی  ــان اروپای ــتر از همتای ــر بیش ــدود ٣ براب ــی ح ــان ایران ــع زن درواق

ــد ــه می کنن ــردن هزین ــش ک ــرای آرای ــود ب خ

١١ درمان جادویی برای 
ریزش مو! 

ــا  ــت ب ــر اس ــزد، بهت ــان می ری ــر موهایت اگ
پزشــک خــود صحبــت کــرده و مشــکل 
را ریشــه ای حــل کنیــد. امــا درمان هــای 
طبیعــی زیــر نیــز بــه رشــد ســالم موهایتــان 

می کنــد. کمــک 
ــوان  ــگاران ج ــگاه خبرن ــردی باش ــروه وبگ گ
ــا  ــت ب ــر اس ــزد، بهت ــان می ری ــر موهایت - اگ
ــکل را  ــرده و مش ــت ک ــود صحب ــک خ پزش
ریشــه ای حــل کنیــد. امــا درمان هــای طبیعــی 
ــک  ــان کم ــالم موهایت ــد س ــه رش ــز ب ــر نی زی

. می کنــد
1. روغن جوجوبا

و  ســخت  خشــکی  کــه  ســری  پوســت 
ــه کــرده معمــوالً شــوره  طوالنی مدتــی را تجرب
می زنــد، درخشــش موهــا کــم می شــود 
و ریــزش مــو افزایــش می یابــد. یکــی از 
راه هــای طبیعــی بــرای درمــان ریــزش، روغــن 
جوجوباســت تــا فولیکول هــای مــو را مرطــوب 
کــرده و موهــا ســالم تر و قوی تــر شــوند. ایــن 
ــو  ــلول های م ــریع س ــازی س ــه بازس ــن ب روغ
کمــک می کنــد و خوشــبختانه پــس از شســتن 
ســر چربــی اش در ســر باقــی نمی مانــد. چنــد 
قطــره از روغــن را روی دســتتان بریزیــد و 
ــد از  ــد. بع ــاژ دهی ــا آن ماس ــا را ب ــه موه ریش
ده تــا پانــزده دقیقــه ســرتان را بــا شــامپو یــا 

ــورید. ــده بش نرم کنن
2. آلوئه ورا

ــگفت انگیز  ــی ش ــان خانگ ــک درم ــه ورا ی آلوئ
ــه ورا  ــت. آلوئ ــو اس ــزش م ــان ری ــرای درم ب
ــرده و  ــان ک ــیب دیده را درم ــر آس ــت س پوس
ــو  ــلول های م ــد س ــرای رش ــالم ب ــی س محیط
ــت  ــی پوس ــن چرب ــد. همچنی ــاد می کن ایج
ــو  ــول م ــِی فولیک ــد. چرب ــز می کن ــر را تمی س
جلــوِی رشــد مــو را می گیــرد. بــرای اســتفاده 
ــی  ــا کاف ــی، تنه ــان خانگ ــن درم ــر از ای مؤث
ــه  ــتقیم ب ــه ورا را مس ــی آلوئ ــت ژل طبیع اس
پوســت ســرتان زده یــا از یــک شــامپوی آلوئــه 

ــد. ــتفاده کنی ورا اس
3. ریشه شیرین بیان

طبیعــی  درمــان  در  شــیرین بیان  ریشــه 
ــاده  ــن م ــادی دارد. ای ــد زی ــو فوای ــزش م ری
بــه کاهــش خشــکی و تحریــک پوســت 
ــه،  ــر از هم ــا مهم ت ــد. ام ــک می کن ــر کم س
ریشــه شــیرین بیان منافــذ ســر را بــاز و 
می کنــد  تقویــت  را  مــو  فولیکول هــای 
ــرای  ــت. ب ــو اس ــزش م ــِی ری ــل اصل ــه دلی ک
ســریع ترین نتیجــه، هــر هفتــه مقــداری 
ــای  ــا از چ ــد و ی ــرتان بزنی ــت س ــه پوس ب

کنیــد. اســتفاده  شــیرین بیان 
4. آب پیاز

ــر  ــه ای را منتش ــج مطالع ــت نتای ــه پوس مجل
کــرد کــه آب پیــاز در رشــد مــو تأثیر بســزایی 
ــش  ــدت ش ــه م ــار و ب ــر روزی دو ب دارد. 23 نف
ــد  ــه پوســت ســرخود زدن هفتــه آب پیــاز را ب
ــت  ــی دریاف ــل قبول ــج قاب ــر نتای ــه 20 نف ک
ــای  ــی از راه ه ــته یک ــاز از گذش ــد. پی کردن
طبیعــِی درمــان ریــزش مــو بــوده اســت. زیــرا 
گوگــرد موجــود در پیــاز بــه افزایــش گــردش 
خــون و رشــد کالژن کمــک می کنــد و خــواص 
ــت  ــای پوس ــه عفونت ه ــری دارد ک ــد باکت ض
ــه  ــاز را ب ــد. آب پی ــم می کن ــان ه ــر را درم س
پوســت ســرخود بمالیــد و پانــزده دقیقــه صبر 
کنیــد. ســپس بــا شــامپوی معمولــی ســرخود 

ــورید. را بش
5. روغن رزماری

رزمــاری خــواص ضدعفونــی قــوی ای دارد 
ــته  ــر، پوسته پوس ــوره س ــان ش ــه درم ــه ب ک
ــه  ــه هم ــد ک ــک می کن ــت کم ــدن و عفون ش
ــر  ــد. اگ ــان می کن ــو را درم ــزش م ــا ری این ه
ــود،  ــتفاده ش ــتقیماً اس ــاری مس ــن رزم از روغ
محرکــی قــوی بــرای رشــد مــو خواهــد بــود. 
طبــق مجلــه بین المللــی بیوتکنولــوژی، روغــن 
ــت و  ــوی اس ــرِی ق ــد باکت ــک ض ــاری ی رزم
خــواص آنتی اکســیدانی دارد کــه هــر دو 
مــورد تأثیــر قابل توجهــی در رشــد مــو دارنــد.

6. سیر
و  محققــان   2007 ســال  در  مطالعــه ای  در 
متخصصــان پوســت فهمیدنــد کــه اســتفاده از 
ــزش  ــار ری ــه دچ ــی ک ــیر در ناحیه های ژل س
ــتروئید در  ــان اس ــراه درم ــه هم ــده اند ب ش
رشــد مجــدد مــو تأثیــر بیشــتری دارد و بعالوه، 
هــر مویی کــه در تمــاس بــا آن قــرار بگیــرد را 
نیــز تقویــت می کنــد. ســیر هــم ماننــد پیــاز 
سرشــار از مــواد معدنــی و ویتامیــن اســت کــه 
ــو را کــم می کننــد. ــزش م به طــور طبیعــی ری

7. نارگیل
ــل  ــامپوهای نارگی ــه ش ــی ک ــی از دالیل یک
ــل  ــت. نارگی ــن اس ــود دارد همی ــادی وج زی
ــوی  ــده ق ــواص مرطوب کنن ــتن خ ــه داش ب
شــهرت دارد. در ضمــن، یکــی از دالیــل اصلــِی 
ریــزش مــو پوســت ســر خشــک اســت. بــرای 
جلوگیــری از ریــزش مــوِی ناشــی از خشــکی و 
ــرروز ده  ــر، ه ــای س ــازی فولیکول ه سالم س
ــای  ــه موه ــه ریش ــل را ب ــن نارگی ــه روغ دقیق

ــد. ــود بمالی خ
8. سرکه سیب

خشــکی،  از  ناشــی  آســیب  بــر  عــالوه 
دلیــل  بــه  اســت  ممکــن  مــو  ریــزش 
ــی  ــد. زمان ــده باش ــدود ش ــای مس فولیکول ه
کــه فولیکول هــا مســدود شــوند و چربــی بــه 
ــد و  ــع می کنن ــا تجم ــد، باکتری ه ــا نرس آن ه
ــر  ــوند و منج ــم می ش ــالم ک ــای س روغن ه
ــود.  ــی می ش ــی طاس ــو و حت ــزش م ــه ری ب
ــت  ــدود، پوس ــای مس ــع فولیکول ه ــرای رف ب
ــا ترکیبــی از آب و ســرکه ســیب  ســرتان را ب
بشــورید. ایــن درمــان خانگــی در بــاز کــردن 
ــد.  ــزه می کن ــو معج ــدد م ــد مج ــذ و رش مناف
این یکــی از مزایــای شــگفت انگیز ســرکه 

ــت. ــیب اس س
9. فلفل هندی

یکــی از راه هــای متوقــف کــردن ریــزش مــو، 
تحریــک گــردش خــون در پوســت ســر اســت 
و هیچ چیــز بهتــر از فلفــل هنــدی ایــن کار را 
نمی کنــد. ایــن نــوع فلفــل دارای کپسایســین 
ــد  ــیار تن ــود را بس ــان خ ــه جری ــت ک اس
ــدن  ــوزن ش ــس سوزن س ــد ) و آن ح می کن
کرده ایــد(.  تجربــه  قبــاًل  احتمــاالً  کــه 
دســتورالعمل هایی بــرای درســت کــردن 
ــدی  ــل هن ــرده و در آن از فلف ــک پیداک ماس

ــد. ــتفاده کنی اس
10. روغن گلرنگ

ــن  ــا، روغ ــاری و جوجوب ــن رزم ــار روغ در کن
نیــز فولیکول هــای خشک شــده  گلرنــگ 
ــارزه  ــر مب ــوره س ــا ش ــرده و ب ــت ک را تقوی
ــر  ــت س ــق پوس ــه عم ــاده ب ــن م ــد. ای می کن
و فولیکول هــا و ســلول ها ر  نفــوذ کــرده 
ــادگی آن  ــت به س ــی اس ــد. کاف ــت می کن تقوی
را بــه پوســت ســرتان ماســاژ دهیــد. بالفاصلــه 
درخشــش و بهبــود رشــد مــو را خواهیــد دید.

11. تخم مرغ
 گرچــه ممکــن اســت ایــن روش اندکــی غیــر 
ــوی  ــک م ــا ماس ــد، ام ــر برس ــه نظ ــذاب ب ج
تخم مرغــی یکــی از درمان هــای طبیعــِی 
ریــزش مــو اســت کــه واقعــاً جــواب می دهــد. 
ــاالی پروتئینــی  ــه دلیــل ســطح ب تخم مــرغ ب
ــد.  ــک می کن ــو کم ــد م ــه رش ــه دارد، ب ک
هفتــاد درصــد مــو از کراتیــِن پروتئیــن 
تعجبــی  بنابرایــن  اســت،  تشکیل شــده 
ــرای  ــرغ ب ــدر تخم م ــرا این ق ــه چ ــت ک نیس
رشــد مــو مفیــد اســت. یــک عــدد تخم مــرغ 
ــه  ــون را ب ــق غذاخــوری روغن زیت ــک قاش و ی
ــا  ــر ب ــتن س ــد از شس ــد. بع ــم مخلوط کنی ه
ــود  ــس خ ــای خی ــه موه ــک را ب ــامپو، ماس ش
بزنیــد و حداقــل ده دقیقــه صبــر کنیــد. 
ــذب  ــورد و ج ــس خ ــاًل خی ــه کام ــی ک زمان
شــد، بــا شــامپو نرم کننــده بشــورید و 

ــد. ــو دهی شستش
 

عوارض مرگ بار سرخک 
را جدی بگیرید!

ــان  ــی از محقق ــوز: گروه ــالمت نی س
عــوارض  کــه  کردنــد  اعــالم 
ــرخک  ــت س ــی از عفون ــار ناش مرگب
تصــور  از  شــایع تر  می تواننــد 
پیشــین مــا باشــند. گزارشــی از ایــن 
ــن  ــاالنه انجم ــت س ــه در نشس مطالع
آمریــکا  عفونــی  بیماری هــای 

)IDSA( ارائــه شــده اســت.
بــه گــزارش ســالمت نیــوز بــه 
از  گروهــی  سالمتیســم،  از  نقــل 
محققــان اعــالم کردنــد کــه عــوارض 
ــرخک  ــت س ــی از عفون ــار ناش مرگب
تصــور  از  شــایع تر  می تواننــد 
پیشــین مــا باشــند. گزارشــی از ایــن 
ــن  ــاالنه انجم ــت س ــه در نشس مطالع
آمریــکا  عفونــی  بیماری هــای 

ــت. ــده اس ــه ش )IDSA( ارائ
این کــه  بــا  محققــان،  به گفتــه 
بیمــاری ســرخک معمــوال طــی یــک 
دوره دوهفتــه ای از بیــن مــی رود، امــا 
در بعضــی از مــوارد می توانــد بــه 
مغــز ســرایت کنــد. در ایــن وضعیــت، 
تــا  می توانــد  ســرخک  بیمــاری 
بمانــد  خامــوش  ســال  چندیــن 
و بعــد در قالــب نوعــی اختــالل 
مغــز  ناتوان کننــده  و  پیش رونــده 
اســکلروزان  پان انســفالیت  به نــام 
تحــت حــاد )SSPE( بــروز پیــدا کنــد.
ــور  ــه تص ــن مطالع ــش از ای ــا پی ت
هــر  در  فقــط   SSPE کــه  می شــد 
100 هــزار مــورد اتفــاق می افتــد، 
ــان  ــر نش ــی اخی ــواهد علم ــا ش ام
ــیار  ــم بس ــن رق ــه ای ــد ک می دهن
ــر  ــک نف ــع، ی ــت. درواق ــر از اس کمت
ــل از 5  ــه قب ــی ک ــر 1400 کودک از ه
ــه بیمــاری ســرخک مبتــال  ســالگی ب
ــم  ــه SSPE ه ــت ب ــوند، درنهای می ش
مبتــال می شــود. ایــن میــزان در 
ــک  ــه ی ــال ب ــک س ــر ی ــوزادان زی ن

نفــر از هــر 600 نــوزاد می رســد.
ــئوالن  ــری، از مس ــز چ ــر جیم دکت
دانشــگاه  اعضــای  از  و  مطالعــه 
 ،SSPE« می گویــد:  کالیفرنیــا، 
ــاری  ــررس بیم ــوارض دی ــی از ع یک
ــه  ــرد ب ــع، ف ــت. درواق ــرخک اس س
بعــد  می شــود،  مبتــال  ســرخک 
ســال ها  و  می کنــد  پیــدا  بهبــود 
بعــد )به طــور میانگیــن حــدود 10 
ســال( مشــکل شــروع می شــود. 
ــی  ــا قطع ــت،  ام ــم اس ــر ک ــن خط ای
بنابرایــن، همــه کــودکان  اســت. 
ــینه  ــرخک واکس ــل س ــد در مقاب بای
شــوند تــا ایــن عفونــت بــه کــودکان 

ــد«. ــدا نکن ــرایت پی ــال س خردس

چه کودکانی باید واکسن آنفلوآنزا بزنند ؟ 

 بســیاری از والدیــن گایــه می کننــد کــه بــا 
ــه  ــا ب ــودک آنه ــدداً  ک ــن، مج ــق واکس ــود تزری وج
ــت  ــد گف ــه بای ــت ک ــده اس ــا ش ــرماخوردگی مبت س
ــرای  ــت و ب ــزا اس ــازار آنفلوآن ــود در ب ــن موج واکس
ــای  ــه بیماری ه ــه ب ــود ک ــه می ش ــی توصی کودکان
ــا  ــتند ی ــار هس ــه ای دچ ــوء تغذی ــی، س ــه ای، قلب زمین

ــد.  ــود دارن ــدن خ ــی در ب ــص ایمن نق

به گفتــه محققــان، بــا این کــه 
ــی  ــوال ط ــرخک معم ــاری س بیم
بیــن  از  دوهفتــه ای  دوره  یــک 
مــی رود، امــا در بعضــی از مــوارد 
ــد.  ــرایت کن ــز س ــه مغ ــد ب می توان
در ایــن وضعیــت، بیمــاری ســرخک 
ســال  چندیــن  تــا  می توانــد 
ــب  ــد در قال ــد و بع ــوش بمان خام
پیش رونــده  اختــال  نوعــی 
به نــام  مغــز  ناتوان کننــده  و 
ــت  ــکلروزان تح ــفالیت اس پان انس

ــد. ــدا کن ــروز پی ــاد )SSPE( ب ح
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آیسا آران 
پایه اول   

لعیا  نوری 
پایه اول   

اسرا  یاری 
پایه اول   

هدیه  دربندی
 پایه اول   

حوریا  نسیمی 
پایه اول   

ملیکا  نجفی 
پایه اول   

راحیل  درویشی 
پایه اول   

زهرا جاویدان فر 
پایه اول   

غزل  صالحی 
پایه اول   

باران  مرادی 
پایه اول   

آنیسا  شامحمدی 
پایه اول   

دیانا محمدی 
پایه اول   

آنیسا  همتی 
پایه اول   

سوگند  همتی 
پایه اول   

زینب  آرخ 
پایه اول   

سوگل  پیری 
پایه اول   

ثنا  مرادیان 
پایه اول   

طناز  خدرویسی 
پایه اول   

مبینا  صفری فرد 
پایه اول   

سانا  امیری زاده 
پایه اول   

فاطمه  بهرامی 
پایه اول   

اسرا  محمدی 
پایه اول   

آیسا  کرمی 
بابا هادی ـ  پایه اول   

تانیا  فتح نیا 
پایه اول 

آیلین  مرادی نیا 
پایه اول 

ساحل  چرخان 
پایه اول 

هلنا  محمدی 
پایه اول 

نارین  رضایی 
پایه اول 

نازنین زهرا همتی 
پایه اول   

الینا علی پور 
پایه دوم   

زهرا حیدری 
پایه دوم   

الوین قادری 
پایه دوم   

آنا  قادری 
پایه دوم   

شقایق  الماسی 
پایه دوم   

هستی  صفری  
پایه دوم   

نازنین  میرزایی 
پایه دوم   

ژینا  قیطولی 
پایه دوم   

غزل  مرادی 
پایه دوم   

مهگل  نصوری 
پایه دوم   

مبینا  کریمی 
پایه دوم   

نازنین زینب آینه 
پایه دوم   

خاطره کاکاخانی 
پایه دوم   

 ادامه دانش آموزان ممتاز دبستان رقیه ) س ( سرپل ذهاب در سال تحصیلی 98-97

با تشکر از مدیر و کارکنان دبستان حضرت رقیه )س( سرپل ذهاب 

مدیر : ایران کرمی    معاون آموزشی : فروزان ییالقی     
معاون پرورشی : مریم شریفی    
 معاون اجرایی : امیرآقا قهرمانی 

آموزگاران :
  مینــو مــرادی مطلــق و مژگان خندان ) پایــه اول (ـ  حیات محمدی و میترا مــرادی ) پایه دوم ( 
  سوســن نجفــی و پرســتو صــادق پــور ) پایــه ســوم ( ـ فرشــته فتاحــی و کبــری عزیــزی

 ) پایــه چهــارم ( ـ صبریــه حیــدری و مهنــاز لرســتانی و لیــال جواهــری ) پایــه پنجــم ( ـ 
فریــده قهرمانــی و مــژگان دهقــان پــور 

اسامه
 عباس جوبی 

فواد 
قادری 

زانیار 
علیمرادی 

پرهام 
خوان پایه 

پارسا 
فراشی 

بردیا 
رستمی 

پرهام
 محمدی 

انس 
مرادی 

سینا 
فرامرزی 

عماد 
احمدی 

سراج 
حسن زاده 

حامد 
فتحی 

ایلیا 
پاالنی جافی 

انصار 
حیدری 

دیار 
ویسی 

امیرحسین 
عابری فر 

زکریا 
علی پور 

سعد 
محمدی 

مهرشاد
 محمدیان 

عماد محمد
مرادی 

محمدرسول 
الیاس پور

اهورا 
مرادی 

اسحاق 
محمدخانی

صدرا 
بهروز

رهام 
پژویان 

پیام 
محمدی 

مصعب 
پاالنی

یونس 
علی پور

متین 
پاالنی جافی 

ذاکر 
ربانی 

ابوبکر 
ربانی 

فردین 
بشکلید

محمد 
میرزایی 

محمد 
سلیمانی 

بسام 
رستمی 

ریاض 
الیاسی 

عرشیا 
سلیمانی 

هادی محمد 
مرادی 

صدرا 
فتاحی 

اهورا 
رضایی 

محمدصدرا 
رضایی 

محمد 
سیفی 

یحیی 
محمدی 

آرمین 
شیخ ویسی 

محمد 
محمدی 

احمد 
محمدی 

شعیب 
سلیمانی 

دانش آموزان ممتاز نوبت اول دبستان پسرانه وحدت 1 
شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 97-98

با تشکر از مدیر و کارکنان دبستان وحدت 
مدیر : فرزانه ترابی مهد     معاونین : پروانه پورکرمانشاهی ـ عبدالحسین عباسی راد 

آموزگاران : ثریا همتی ـ معصومه عباسیان ـ سهیال یاورنژاد ـ ژیال حیدری ـ صدیقه جهانی ـ فاطمه کاکایی ـ ولی فتاحی فرد ـ مصطفی صیدی
مربی تربیت بدنی : یونس محمدی 
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