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خبرپزشكي
تاثیر یک آبمیوه بر کنترل عالئم فشارخون

افزودن آب پرتقال به رژیم غذایی در کنترل عالئم فش��ار خون باال موثر
است.
به گزارش ایس��نا ،عالئم فش��ار خون باال همیشه آش��کار نیست اما اگر
نشانههای آن ظاهر شود به شکل سردردهای شدید ،مشکالت بینایی و درد
قفسه سینه بروز میکند.
بیتردید نوع خوراکیهای مصرفی بر فش��ار خون تاثیر میگذارد و در
حال��ی که برای کنت��رل این عارضه باید از مصرف غذاهای سرش��ار از نمک
خودداری ش��ود کارشناس��ان س�لامت افزودن آب پرتقال به رژیم غذایی را
توصیه میکنند.برخی مواد غذایی از قبیل خوراکیهای سرشار از نمک تاثیر
منفی بر فشار خون باال دارند اما خوراکی های حاوی پتاسیم ،منیزیم و فیبر
به کنترل فشار خون کمک میکند.
پتاسیم ماده معدنی است که از طریق متعادل کردن تاثیرات منفی که
نمک بر بدن دارد به کاهش فش��ار خون کمک میکند .آب پرتقال از جمله
نوشیدنیهای حاوی پتاسیم است.
همچنی��ن میتوان با مصرف خوراکیهای دیگر همچون س��یبزمینی،
موز ،مالت و شیر بدون چربی پتاسیم مورد نیاز بدن را تامین کرد.
به نوشته روزنامه اکس��پرس ،تنها روش آگاهی یافتن از باال بودن فشار
خون چکاپ آن و انجام معاینات الزم اس��ت .از آنجایی که در بیش��تر افراد
فشار خون عالئم آشکاری ندارد ،اندازه گیری آن برای اطالع از وضعیت این
فاکتور مهم ،ضروری است.

آنتی بیوتیک اثربخشی واکسن را در نوزاد
کاهش می دهد

مطالع��ات جدی��د محقق��ان اس��ترالیایی نش��ان می دهد اس��تفاده از
آنتی بیوتیک در نوزادان ،اثربخش��ی چندین واکسن حیاتی که در سال های
اولیه زندگی کودکان تجویز می شود ،را کاهش می دهد.
ب��ه گ��زارش ایرنا از پایگاه خب��ری مدیکال س��اینس ،محققان احتمال
می دهند آنتی بیوتیک میکروبیوم روده نوزاد را تغییر می دهد و همین امر
اثر بخشی واکسن را کاهش می دهد .در ادامه این مطالعه که توسط محققان
دانش��گاه فلیندرز در اس��ترالیا صورت گرفته نش��ان می دهد آنتی بیوتیک
در س��ال ه��ای اول تولد ایمنی ب��دن را تغییر می دهد و همین امر س��بب
می ش��ود واکنش سیس��تم ایمنی نس��بت به واکس��ن تغییر کند .واکسن
مننژیت ،پنومونی ،س��ل و سیاه سرفه مهمترین واکسن هایی هستند که به
نوزاد تزریق می شوند و مدل های حیوانی کاهش اثر بخشی این واکسن ها
را در صورت استفاده از آنتی بیوتیک تایید کردند.
ادام��ه مطالع��ات نش��ان داد موش ه��ای بالغ ای��ن واکنش را نش��ان
نمی دهند و آس��یب های ناش��ی از آنتی بیوتیک در موش نوزاد بیش��تر از
موش های بالغ است.
این مطالعه نیازمند بررس��ی بیشتر اس��ت و محققان احتمال می دهند
تغییر رژیم غذایی و استفاده از باکتری های پروبیوتیک شاید بتواند راه حل
این مشکل باشد.
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 6نشانه سرطان لوزالمعده را نادیده نگیرید
س��رطان لوزالمع��ده یک بیماری بس��یار تهاجمی
اس��ت ،و احتمال گس��ترش آن به اندام های دیگر بدن
انسان یا متاستاز زیاد است.
لوزالمعده اندامی است که کمتر مورد توجه ما قرار
می گیرد ،در ش��رایطی که اهمیت سالمت آن چندان
کمت��ر از اندام های کلی��دی دیگر نیس��ت .لوزالمعده
زی��ر معده قرار دارد و وظیفه تولید انس��ولین و تنظیم
هورمون هایی که س��طوح گلوک��ز (قند خون) را حفظ
م��ی کنند ،بر عه��ده دارد .این اندام ب��ه گوارش غذا و
تبدیل آن به انرژی در بدن نیز کمک می کند.
به گزارش عصر ایران به نقل از "پریونشن" ،سرطان
لوزالمعده به طور کلی نادر است .اگرچه در حال حاضر
یک بیماری با ش��یوع کم محسوب می شود ،اما انتظار
می رود س��رطان لوزالمعده در آین��ده نزدیک حتی از
س��رطان روده بزرگ به عنوان یکی از مرگبارترین انواع
سرطان پیشی بگیرد.
سرطان لوزالمعده یک بیماری بسیار تهاجمی است،
و احتمال گس��ترش آن به اندام های دیگر بدن انسان
یا متاستاز زیاد اس��ت .عوامل سبک زندگی می توانند
در روند افزایش ابتال به سرطان لوزالمعده نقش داشته
باش��ند .افزایش چاقی و دیاب��ت  -دو عامل خطرآفرین
برای سرطان لوزالمعده  -ممکن است در افزایش موارد
ابتال به این سرطان نقش داشه باشند.
نشانه های هشدار دهنده سرطان لوزالمعده
همانگون��ه که اش��اره ش��د ،تش��خیص س��رطان
لوزالمعده دشوار اس��ت .تنها حدود  10درصد از موارد
سرطان لوزالمعده دارای زمینه ژنتیکی هستند و انجام
غربالگ��ری های خ��وب برای جمعیت عمومی دش��وار
است .آزمایش هایی با احتمال باالی تشخیص سرطان
لوزالمعده مانند آندوسونوگرافی ،روش هایی پر هزینه،
تهاجمی هستند و ممکن است با عوارض جانبی همراه
باشند.
تش��خیص زود هنگام سرطان لوزالمعده نیز دشوار
اس��ت و بس��یاری از عالئم می توانند به واسطه شرایط
دیگر ش��کل گرفته باش��ند .افزون بر این ،افراد به طور
معمول تا زمانی که سرطان به اندام های دیگر گسترش
نیافته است ،هیچ عالئمی را تجربه نمی کنند.
با این وجود ،اگر با نشانه های هشدار دهنده ای که
در ادامه به آنها اش��اره می شود مواجه هستید ،مراجعه
به پزشک بهترین گزینه است.
ابتال به دیابت
زمانی ک��ه افرادی با هیچ گون��ه عامل خطرآفرین
برای دیابت (س��ابقه خانوادگی ،رژی��م غذایی بد ،تیپ
بدنی الغر) به این بیماری مبتال می ش��وند و یا افرادی
ک��ه به خوبی بیماری خود را کنترل می کردند به ناگاه

در این کار دچار مش��کل می ش��وند ،بررس��ی شرایط
لوزالمع��ده و حص��ول اطمینان از عملکرد درس��ت آن
اقدامی منطقی است.
درد شکمی
لوزالمعده نزدیک به مجموعه ای از رگ های خونی
و اعصابی که به نام پلکسوس سلیاک شناخته می شود،
ق��رار دارد که می تواند موج��ب درد و تحریک عصبی
ش��ود .بیماران درد را از قسمت باالی شکم ،ناحیه ای
زیر استخوان جناغ ،به سمت پشت احساس می کنند.
لخته های خون بی دلیل
بیم��اران مبت�لا ب��ه س��رطان لوزالمعده ب��ه طور
خاص مس��تعد ش��کل گیری لخته های خون در بدن
خود هس��تند .در ش��رایطی که دلیل دقیق این شرایط
مش��خص نیس��ت ،باور بر این اس��ت که س��لول های
سرطانی پروتئین هایی که بدن برای پیشگیری از لخته
شدن خون استفاده می کند را کاهش می دهند.
برای اف��رادی که دلیل مش��خص مانند انجام یک
عمل جراحی ،آس��یب دیدگی مانند تص��ادف خودرو،
بس��تری شدن در بیمارس��تان ،بی تحرکی در طوالنی
م��دت یا زمین��ه ارثی برای ش��کل گی��ری لخته های
خون در آنها وجود ندارد ،مراجعه به پزش��ک و بررسی
دقیق ش��رایط به منظور تشخیص دلیل بروز آن توصیه
می شود.
اسهال و مدفوع شناور
لوزالمعده تنها انس��ولین تولید نمی کند و وظیفه

ترش��ح آنزیم هایی که به تجزیه چربی کمک می کنند
را نیز بر عهده دارد .اگر انس��دادی در مس��یر خروجی
آنزی��م های لوزالمعده رخ دهد ،مانند رش��د یک تومور
چربی نیز گوارش نمی شود.
این شرایط به ش��کل گیری مدفوعی چرب با بوی
بسیار بد که روی آب شناور می شود منجر می شود.
بیماری زردی
لوزالمع��ده نزدیک ب��ه کبد قرار گرفته اس��ت که
وظیف��ه تولید صفرا را بر عه��ده دارد .اگر یک تومور از
تخلیه مناس��ب مجاری صفراوی جلوگی��ری کند ،فرد
ممکن اس��ت با افزایش سطوح بیلیروبین در بدن خود
مواجه ش��ود که به بیماری زردی یا زرد ش��دن پوست
منجر می شود.
این ش��رایط خود را به خوبی در س��فیدی چشم ها
نش��ان می دهد و م��ی تواند خارش در سراس��ر بدن،
مدفوع رنگ روشن و ادرار تیره را موجب شود.
کاهش وزن بی دلیل و تغییر در الگوهای غذا
خوردن
اگر کاهش اشتها یا احساس سیری پس از خوردن
مق��دار کمی غ��ذا را تجربه می کنید ،این ش��رایط نیز
م��ی توان��د نش��انه ای از ابتال ب��ه س��رطان لوزالمعده
باش��د .لوزالمع��ده در نزدیک��ی قس��مت ابتدایی روده
کوچک ق��رار دارد و تومورها می توانند موجب حرکت
معک��وس غذا یا عدم حرکت عادی آن در روده کوچک
شوند.
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امید به درمان تصلب شرائین فقط با یک تزریق

آزمایشه��ای جدید نش��ان میده��د تزریق نانوفیبره��ای مصنوعی به
موشها به شکس��تن پالکهای ش��ریانی که از نش��انههای عارضه "تصلب
شرائین" است کمک میکند.
به گزارش ایسنا ،تصلب ش��رایین عارضهای است که پالکهای ساخته
شده از کلسترول ،چربی ،ضایعات سلولی ،کلسیم و فیبرین  -نوعی پروتئین
انعقادی نامحلول  -درون ش��ریانها شکل گرفته و آنها را مسدود میکنند.
تشکیل پالکها درون ش��ریانها باعث از بین رفتن قابلیت ارتجاعی عروق،
کاهش کارآمدی پمپاژ خون ،ضخیمتر شدن دیواره داخلی شریانها ،محدود
ش��دن جریان اکس��یژن به سلولها ،لخته ش��دن خون و انسداد شریانها و
در نتیجه س��بب بروز بیماریهای قلبی ،عروقی ،آنژین ،بیماریهای شریان
محیطی یا بیماری های مزمن کلیه میشود.
درمانهای موجود برای تصلب شرایین شامل استفاده از استاتینهاست
که به تنظیم س��طح کلس��ترول و حفظ وضعیت پایدار آن کمک میکند اما
نمیتوان��د به طور کامل این بیماری را درمان کن��د .از این رو آزمایشهای
جدی��د در دانش��کده پزش��کی دانش��گاه فینبرگ نش��ان داده ک��ه تزریق
نانوفیبرهای مصنوعی با طراحی و ویژگی خاص به موشها باعث شکستن و
تجزیه پالکهای ایجاد ش��ده در شریانها و در نتیجه درمان تصلب شرایین
میش��ود.متخصصان با هدف دستیابی به نوعی شیوه درمان غیر تهاجمی و
بدون نیاز به جراحی ،رش��تههای کوچک حاوی توالی نوعی "آمینو اس��ید"
کلیدی را طراحی کردهاند که کلس��ترول را تجزی��ه میکند و باعث کاهش
پالکهای شریانها تا  ۱۱درصد میشوند و مستقیما دیوار ه رگها را هدف
قرار میدهند.
به گ��زارش مدی��کال نیوز ت��ودی ،با وجود ای��ن نتای��ج امیدوارکننده
متخصصان متذکر شدهاند که این یافتهها مقدماتی بوده و قبل از استفاده از
آن ،انجام آزمایشهای بیشتر روی نمونههای انسانی مورد نیاز است.

بهترین زمان برای کاشت حلزون

دبیر اجرایی پنجمین کنگره بین المللی کاشت حلزون با اشاره به اینکه
بهترین زمان برای کاشت حلزون بین  2تا 3سالگی است که امکان بهبودی
را تا  ۱۰۰درصد افزایش میدهد ،گفت :غربالگری نوزادان از حدود  15سال
پیش در تمام بیمارستانهای کشور در حال انجام است.
محس��ن رجعتی ،دبی��ر اجرایی پنجمین کنگره کاش��ت حلزون و علوم
وابس��ته در گفتوگ��و با فارس ،در ارتباط با س��ن بیماران کاش��ت حلزون
اظهارداش��ت :کمترین سن بیمار کاشت ش��ده مربوط به کودک ده ماهه و
بیشترین س��ن متعلق به یک بیمار  75ساله اس��ت.وی افزود 93 :درصد از
اف��رادی ک��ه تحت عمل جراحی قرار گرفته اند از بدو تولد ناش��نوا بوده اند.
بهترین زمان برای کاش��ت حلزون بین دو تا س��ه س��الگی اس��ت که امکان
بهبودی را تا  100درصد افزایش می دهد.دبیر اجرایی پنجمین کنگره بین
المللی کاش��ت حلزون با اش��اره به اینکه از حدود  15سال پیش غربالگری
نوزادان در تمام بیمارس��تان های کشور در حال انجام است ،تاکید کرد :که
این امر نقش موثری در شناسایی نوزادان کم شنوا و ناشنوا داشته است.
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»/f» 182.71 duZ» Ä] (dY ¥Z«ÁY ®¸» Ä) Ä¿Zy [Z] ®Ë Ê¿ZÌY ²¿Y| { [Z°e Y Ã{Z 10 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] |Ì  |¿§ Äbf£Yq ÊËÁ ¾Ìu ÉZ«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z
»] Ê/¸¿ ½Z/ËZ«M Ê¼/ ®/·Z» Y ÉY|Ëy Ê¸ÌZ¼Y |ÌÆ ÄqÂ¯ -½YZ^¿Zm ½Z]ZÌy – [Z°e ½ZfÆ { «YÁ Ê§ 500 Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y ®Ë Y Ê§ 9693 Ôa
.dY Ã|Ë{³ v» Äbf¿Z°e É{Y|»Y ¾Ìv·Y|^ Á ÉÂ¸¼Z« |À°Y kZu Á Ê¼Ì
cZ§/e [Z/°e ®/¸» d^i ÃÂu Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» µÁY cZÌÅ 139660313012002502 ÃZ¼ ÉY ]Y] -5
»duZ/» Ä/] (d/Y ¥Z/«ÁY ®/¸» Ä) Ä¿Zy [Z] ®Ë Ê¿ZÌY ²¿Y| { [Z°e Y Ã{Z 2024 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] ¾Ìv»Ô£ |¿§ Äbf¿Z°e ÉÅZ ½Z¼¸ ÉZ«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z
Ê¼/ ®/·Z» Y ÉY|/Ëy Za Ä¿Zz¸³ ÉÁ]Á – ÊfÆ] |ÌÆ ½Z]ZÌy [Z°e ½ZfÆ { «YÁ Ê§ 1053 Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y ®Ë Y Ê§ 9694 Ôa ]» f» 149.17
.dY Ã|Ë{³ v» [Z°e ½ZfÆ ÄËÌy Â»Y Á ¥Z«ÁY ÃY{Y
cZ§/e [Z/°e ®/¸» d^i ÃÂu Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» µÁY cZÌÅ 139660313012002503 ÃZ¼ ÉY ]Y] -6
»duZ/» Ä/] (d/Y ¥Z/«ÁY ®/¸» Ä) Ä¿Zy [Z] ®Ë Ê¿ZÌY ²¿Y| { [Z°e Y Ã{Z 0 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] ×Y c|« |¿§ ²Ì] µÂ£Y É|»Zu Ê¨» ÉZ«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z
ÃY{Y Ê¼/ ®/·Z» Y ÉY|Ëy Ê·~] |ÌÆ ÄqÂ¯ – ÊfÆ] |ÌÆ ½Z]ZÌy [Z°e ½ZfÆ { «YÁ Ê§ 1053 Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y ®Ë Y Ê§ 9695 Ôa ]» f» 225.80
.dY Ã|Ë{³ v» [Z°e ½ZfÆ ÄËÌy Â»Y Á ¥Z«ÁY
cZ§/e [Z/°e ®/¸» d^i ÃÂu Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» µÁY cZÌÅ 139660313012002494 ÃZ¼ ÉY ]Y] -7
»f» 179.58 duZ» Ä] (dY ¥Z«ÁY ®¸» Ä) Ä¿Zy [Z] ®Ë Ê¿ZÌY ²¿Y| { [Z°e Y Ã{Z 99 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] |¼uY |¿§ Z]Á{ ÉZ¨£ ×Y Ë ÉZ«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z
»] Â/»Y Á ¥Z/«ÁY ÃY{Y Ê¼/ ®/·Z» Y ÉY|Ëy Ê°b»Y{ |ÌÆ ÄqÂ¯ -¹Z»Y ½Z]ZÌy [Z°e ½ZfÆ { «YÁ Ê§ 1057 Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y ®Ë Y Ê§ 9696 Ôa
.dY Ã|Ë{³ v» [Z°e ½ZfÆ ÄËÌy
cZ§/e [Z/°e ®/¸» d^i ÃÂu Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» µÁY cZÌÅ 139660313012002495 ÃZ¼ ÉY ]Y] -8
»duZ» Ä] (dY ¥Z«ÁY ®¸» Ä) Ä¿Zy [Z] ®Ë Ê¿ZÌY ²¿Y| { [Z°e Y Ã{Z 21 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] ¾Ìv»Ô£ |¿§ É|À¯ Ê^¿ Ê¿Z^ ¾Ìu |¼v» ÉZ«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z
Y ÉY|/Ëy Ê¿Zy |ÌÆ f» 10 -½YY|Za Éf» 45 – [Z°e ½ZfÆ { «YÁ Ê§ 15 Ã|¿Z¼Ì«Z] Á 15.5813 Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y ®Ë Y Ê§ 9697 Ôa ]» f» 186.35
».dY Ã|Ë{³ v» [Z°e ½ZfÆ ÄËÌy Â»Y Á ¥Z«ÁY ÃY{Y Ê¼ ®·Z
cZ§/e [Z/°e ®/¸» d^i ÃÂu Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» µÁY cZÌÅ 139660313012002496 ÃZ¼ ÉY ]Y] -9
»ÃZ¼/ ÉY Á 139660313012000287 ÃZ¼/ ÊuÔ/Y ÉY /]Y] Á [Z/°e Y Ã{Z 1350 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] Ê¸ »v» |¿§ ©ZZÆq Ê¿ÔY Ê¸ ]Â¬ Ë ÉZ«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z
Z/ »Ô] Ä/¿Z°·Z» cZ§e [Z°e ®¸» d^i ÃÂu Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» µÁY cZÌÅ 139660313012002497
»Ä/] (dY ¥Z«ÁY ®¸» Ä) Ä¿Zy [Z] ®Ë Ê¿ZÌY ²¿Y| Y Z» ²¿Y{ Ä Ä] d^¿ ¹Y|¯ Å [Z°e Y Ã{Z 1164 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] ^¯Y Ê¸ |¿§ Â¸y« ÊËZ Ä¼Ì ¿ º¿Zy ÊZ¬f
»ZÌ¿ |¼v» |ÌÆ ÄqÂ¯ – ÉÆ» |ÌÆ ½Z]ZÌy – [Z°e ½ZfÆ { «YÁ Ê§ 15 Ã|¿Z¼Ì«Z] Á 15.5813 Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y ®Ë Y Ê§ 9698Ôa ]» f» 146.20 duZ
– .dY Ã|Ë{³ v» [Z°e ½ZfÆ ÄËÌy Â»Y Á ¥Z«ÁY ÃY{Y Ê¼ ®·Z» Y ÉY|Ëy Év] Ä|» da
cZ§/e [Z/°e ®/¸» d^i ÃÂu Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» µÁY cZÌÅ 139660313012002498 ÃZ¼ ÉY ]Y] -10
»/]» f» 162.48 duZ» Ä] (dY ¥Z«ÁY ®¸» Ä) Ä¿Zy [Z] ®Ë Ê¿ZÌY ²¿Y| { [Z°e Y Ã{Z0 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] |¼v» |¿§ ¡Ô] Ã« Ê¨· ZË ÉZ«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z
ÃY{Y Ê¼/ ®/·Z» Y ÉY|/Ëy É¨ m |ÌÆ ÄqÂ¯ – Ê]YZ§ ½Z]ZÌy– [Z°e ½ZfÆ { «YÁ Ê§ 15 Ã|¿Z¼Ì«Z] Á 15.5813 Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y ®Ë Y Ê§ 9699 Ôa
.dY Ã|Ë{³ v» [Z°e ½ZfÆ ÄËÌy Â»Y Á ¥Z«ÁY
cZ§/e [Z/°e ®/¸» d^i ÃÂu Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» µÁY cZÌÅ 139660313012002499 ÃZ¼ ÉY ]Y] -11
»]» f» 199.25 duZ» Ä] (dY ¥Z«ÁY ®¸» Ä) Ä¿Zy [Z] ®Ë Ê¿ZÌY ²¿Y| { [Z°e Y Ã{Z 9553 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] Ä·Y|¼u |¿§ Ê·Z^«Y Ä·Y sÁ ÉZ«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z
Â»Y Á ¥Z«ÁY ÃY{Y Ê¼ ®·Z» Y ÉY|Ëy ¹Â ÄqÂ¯ -Z¿Y ½Z]ZÌy – [Z°e ½ZfÆ { «YÁ Ê§ 15 Ã|¿Z¼Ì«Z] Á 15.5813 Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y ®Ë Y Ê§ 9700 Ôa
.dY Ã|Ë{³ v» [Z°e ½ZfÆ ÄËÌy
cZ§/e [Z/°e ®/¸» d^i ÃÂu Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» µÁY cZÌÅ 139660313012002491 ÃZ¼ ÉY ]Y] -12
»308.42 duZ» Ä] (dY ¥Z«ÁY ®¸» Ä) Ä¿Zy [Z] ®Ë Ê¿ZÌY ²¿Y| { [Z°e Y Ã{Z 2469 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] \¸» |¿§ kZ«M ½Â¬·ÂË ÊWZÌ¸ {ÁY{ ÉZ«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z
»[Â/ËY Ê¼/ ®/·Z» Y ÉY|Ëy Ê³|À¿Y ÊËZ¼ÀÅY \Àm -½Z¼Ì¸ dze YÂ¸] – [Z°e ½ZfÆ { «YÁ Ê§ 444 Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y ®Ë Y Ê§ 9713 Ôa ]» f
¸.dY Ã|Ë{³ v» ½ZÌ¿Z¼Ì
cZ§/e [Z/°e ®/¸» d^i ÃÂu Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» µÁY cZÌÅ 139660313012002500 ÃZ¼ ÉY ]Y] -13
»¾Ì/Ì e ½Â¿Z/« ÂÂ» µÁY cZÌÅ 139660313012002501 ÃZ¼ ÉY ]Y] Á [Z°e Y Ã{Z 301 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] Z|Ì |¿§ ÉÂÂ» Z {Â¼v» |Ì ÉZ«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z
|/¿§ Z/]Á{ ÉÂ/Â» Z·Y ÊÂ» |Ì ÉZ«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z» cZ§e [Z°e ®¸» d^i ÃÂu Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e
ÉZf/Á { /«YÁ Ê¸/Y -34 Y Ê§ 327 Ôa ]» f» 13693.78 duZ» Ä] ¡Z] Ä « ®Ë ²¿Y| Y Z» ²¿Y{ Ä Ä] d^¿ ¹Y|¯ Å [Z°e Y Ã{Z 0 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼ Ä] Z |Ì
.dY Ã|Ë{³ v» Ê¼Ë¯ ¥Y Ê¸ Á É|¼v» ÅZ Á Ê§Y Ê¸ ÉZ«M Ê¼ ®·Z» Y ÉY|Ëy Ê¸¨ Z]Z] ÊmZu
cZ§/e [Z/°e ®/¸» d^i ÃÂu Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» µÁY cZÌÅ 139660313012002501 ÃZ¼ ÉY ]Y] -14
»-34 Y Ê§ 328 Ôa ]» f» 10631.78 duZ» Ä] Ä¿Zz¸³ [Z] ®Ë ²¿Y| { [Z°e Y Ã{Z193 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] Ä·Y ¦· |¿§ ÊËÁ |Ìu Ê¸ ÉZ«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z
.dY Ã|Ë{³ v» Z]Z] ÊmZu ÊÀÌ ÊÂ» ÉZ«M Ê¼ ®·Z» Y ÉY|Ëy ZnÌ] -[Z°e Ã{Zm Éf»Â¸Ì¯ 3 – Ê¸¨ Z]Z] ÊmZu ÉZfÁ { «YÁ Ê¸Y
·~¾Ì/·ÁY Z/f¿Y xËZe Y |À¿YÂe Ê» |ÀZ] ÄfY{ ÊYfY ÊZ¬f» dÌ°·Z» |À Á| Ä] d^¿ ZzY Ä¯ ÊeÂ { {Â Ê» ÊÆ³M Á 15 Ä¸Z§ Ä] d]Â¿ Á{ { \eY» ¹Â¼ ÔY ÂÀ» Ä] Y
{ d/Y ÊÆË|/] .|/ÀËZ¼¿ ºË|/¬e ÊËZ/« /mY» Ä] Y {Ây dYÂy{Y{ ,YfY ºÌ¸e xËZe Y ÃZ» ®Ë c|» ¥ ,|Ì ~yY Y a Á ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä] Y {Ây YfY ÃZ» Á{ c|» Ä] ÊÆ³M
.| |ÅYÂy {Z dÌ°·Z» |À cY¬» ª^ YfY µÂÁ ¹| Á Â¯~» c|» ÉZ¬¿Y cÂ
1397/02/25 :µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1397/03/10 :¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
ÊÂ¸ |¼v» – [Z°e Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW
-592/97

شماره 5833

افقي

ل
ي از اس��تاد كما 
ن  -تابلوي 
-1ش��ادباش گفت 
ن  -فك-3جزير ه
ن پربارا 
ي از اس��تا 
الملك-2شهر 
ي
ي  -گرب ه تاز 
ن جنگل 
 رطوبت اس��ت -از درخت��ا ل
-4پش�� م ش��تر و خرگوش و غي��ر ه  -واح��د پو 
ل كشور -
ي ش��ما 
ي  -از رودها 
ن چكمهي 
س��رزمي 
ي
ن نما 
خان ه بزرگ-5خ م پارچ ه  -پارومتر  -انس��ا 
ل
نگ 
ي  -استا 
ي روز 
ي -6نما م و بدگو  -فراخ 
جنگل 
ي
ي عرب ه م هست -رشو ه خوار 
ل -7ش��هرها 
و بلب 
ق  -درخت پرميو ه  -دوش
 يل ه و آزاد -8سرمش�� ي در دست كدبانو  -ب ه
ن  -وس��يل ه ي 
انداز -9دودما 
م��ر غ گوييد تا الن ه رود -10واحد مايعات -دس��ت
ي
ن -11ب ه كوتاه 
ن  -از آتش فروزا 
شكست ه بر گرد 
ي -12
ن  -از زيورآالت -آب روستاي 
ن پرداخت 
س��خ 
ي
ي  -نوع 
ي خوراك�� 
ش��هر زلزل ه خي��ز  -از دانهها 
ج بهه م ريخت ه ميش��ود -13ضمير
كش��ت -با مر 
ي  -طرفدار -14سردار
ن اس��ب -بيهوش 
تنها  -پاال 
ي با
ي داروي 
ن خوش��بو 
ي  -از گياها 
دلير طبرس��تان 
ن ب ه جا ماند ه
ي تهرا 
ي زيبا -15از قصور تاريخ 
گلها 
ت
ي اس 
ن قاجاري ه  -كاف 
از دورا 

عمودی

ي
ي گروه 
ن -2از ورزشها 
ي معاصر ايرا 
ن  -اس��تاد بزرگ نقاش 
-1قرائت قرآ 
ي از
ن  -ارمغان 
ي مدر 
ي -3با نقش نش��يند  -صندل 
 كالس��ك ه بزرگ مس��افرت ع  -نفق ه  -از اجسا م
ن وسي 
ي در الموت -داال 
ن -4ده 
گجرات هند  -فرماند ه بد 
ل
ي زامبيا  -زوا 
ن  -پايتخت كش��ور آفريقاي 
ل -5ضمير درو 
ي ش��ك 
ي بلور 
معدن 
ي
ل گذر اس��ت -را ه فرار  -يار و همد م -7فرس��تاد ه شد ه  -مرد م ب 
ناپذير -6مح 
ي  -اجار ه بها
ي محل 
ي باد 
ي  -از سازها 
ن جنگل 
ي -8از درختا 
سروپا  -اسب آذر 
ن
-9آتش ميگيرد  -آزمودهها  -دهان ه اسب-10بازار پرخريدار  -زاد ه چهارپايا 
ي
ي بود  -مظهر روشناي 
ي وا م دانشجوي 
ي  -نوع 
ي -11ميو ه مرباي 
 موس�� م جوان ن آبل ه  -بازداشت-13
ي  -كاشف واكس 
ي در دوست 
-12فرياد س��همناك -پايدار 
ن  -در
ي خراسا 
ي مرز 
ي  -خان ه بزرگ -جوانمرد  -كابيل ه -14از رودها 
عدد آباد 
ل
ن صاحب جما 
ي كند -15پايتخت تانزانيا  -ز 
ادار ه خدمت م 

5

حل جدول شماره قبل

