شناسنامه

به ترتیب تاریخ ورود به جزیره و صدور ویزای شهروندی:
اسامی شهروندان مقیم در جزیره
حسین شکیبراد ،زهرا قربانی ،سید سپهر جمعهزاده ،محمد لوری ،عطیه ضرابی ،امیرحسین علی نیافر ،فاطمه کریمی ،محمد طائب ،محمد کفیلی ،فائزه نادری ،امیرعلی حبیبی ،مینو
آقایینژاد ،معینالدین هاشمی ،مریم امام .با تشکر از گروه امداد جزیره حسام نوری نجفی و محمد صادق باطنی.

کی نوبت ما میشه؟

من ســعید هســتم از بیجار .از وقتی  15ســالم شــده

جمعه

خیلی جوش میزنم .میخواستم بدونم علتش چیه.
چهکار کنم درست بشه؟

-1انقدر جوشنزن .دنیا دو روزه
-2عصاره پیاز کوهی ،آویشن ،آلوئهرا تخم پشنفوروت،
کرکگربه ،خاویار مکزیک و ژل حلزون یکســاله را با یک
قاشــق کالنــدوال قاطــی کــن تــا پمــاد مناســبی بــرای
رفــع جوشهایــت باشــد .البتــه ما یک توصیه ســادهتر
هــم داریــم .عــدد یــک را به هر شــماره که میپســندی
ارســال کن و مبلغ  32400اوشــلوق به شماره حساب
 ( 3*11 -0090-3378-6104بــه نــام شــرکت جــوش
یــادآوران کــرم زاد) واریــز کــن تــا همــه جوشهایــت از
بین برود.
-3هنگامی که فولیکولهای مو با چربی و ســلولهای
مرده پوســت بســته میشــوند ،وضعیتــی رخ میدهد
کــه بــه آن آ کنه میگوییــم .هرچند آ کنــه اغلب در دوره
نوجوانــی شــایع اســت ،امــا افــراد در تمام ســنین نیز
آن را تجربــه میکننــد .حتــی در بزرگســالی .آندروژنها،
هورمونهایــی هســتند کــه باعــث بــزرگ شــدن غــدد
لیپیــد افــراد میشــوند ،به صورتــی که این غــدد ،لیپید
بیشــتری تولیــد میکننــد .گــردش پاییــن آنــدروژن در
خــون خانمهــا میتوانــد آ کنــه را بدتر کنــد .داروهایی
مانند کورتیکواســتروئیدها ،تستســترون یــا لیتیوم نیز
میتواننــد وضعیــت آ کنــه را بدتــر کنند .کافی اســت یا
بیشــتر از این علم الیتناهیام را در چشــمتان فروکنم؟
بیخیال جوش از نشانههای بلوغ است.
به کالف پرجوشمان مراجعه کنید.

ضمیمه نوجوان
شماره  10 62تیر 1400

عقل کل

پیامهای خود را به
پست الکترونیکی
ضمیمه نوجوانه
به نشانی
زیر ارسال کنید.
info@jamejamdaily.ir

من حامد 17ساله از کاشان هستم .بنابر قانون
جدیــد ،کنکــور قــرار اســت تغییراتــی بکنــد .اما

شماره پیامک
300011223
نیز راه ارتباطی
دیگر ما
با شماست

مســؤولین میگویند ایــن تغییرات از دو
سال آینده اجرا میشود .سوال اینجاست تکلیف
ماهایی که سال بعد کنکور داریم چیست؟

 -1تکلیــف شــما ایــن اســت .ســه دور از روی
قانــون مصوبــه بنویس و به بازوی ســمت
راستت ببند و در جلسه کنکور حاضر شو.
 -2بــا وضعــی کــه پیش میرود ،بــه نظر من

به

8

معنی ساده
کلمات و
اصطالحات
خاص هر شماره
از نوجوانه رو
میتونید اینجا
بخونید

ارزشــیابی ورود به دانشــگاه برای شــما اینگونه است:
33درصــد نمــره آزمونهــای نهایــی44 ،درصــد کنکور
احتمالی22 ،درصد رضایت والدین10 ،درصد تشــخیص
رئیس سازمان سنجش وقت3 ،درصد چهره و 5درصد
آرای باطله.
-3یک هفته قبل از کنکور به بیمارســتانهای کرونایی
برو و همه را ماچ کن .شــاید کرونا بگیری و بهانه نســبتا
مناسبی برای بهتعویقانداختن کنکورت پیدا کنی.
-4بــه صفحــه  ...بــرو .کمکــت میکنــد تــا بــا ایــن داغ
کناربیایی.
یــک مجموعــه ســوال هم بــه مــا رســیده در خصوص
وا کســن کرونــا کــه دلــم میخواهــد بــه همــه آنهــا
پاسخبگویم.
کی نوبت ما میشه؟

االن نوبت باالی  70ســاله .تا چند روز دیگه
نوبــت  65تــا  70سالههاســت .از نوبــت  60تا 55 ،65
تا  50 ،60تا  55الیاالبد ،میرســیم به  20تا  25ســاله
و بعد  18تا  20ســاله و در انتها به شــما نمیرســیم زیرا
هنوز وا کسنی برای شما تولید نشده!

واقعــا میشــه به وا کســنای داخلی اطمینــان کرد؟
عوارضی هم داره؟

بلــه ،کمــی ســرخی در موضــع تزریــق داره کــه بــه نظرم
علت کافی و خوبی برای زدن وا کســن غیرایرانی اســت.
میتونــی با صرف هزینهای هنگفــت به آلمان پناهنده
شــوی و با کشــتی آدمرباها خودت را به آنور مدیترانه
برســانی و با مراجعه به مطب دکتر مولر ویختنشــتاین
بعد از ســه ســال نوبتتان شــود و با افتخار وا کســن
تولیــد داخــل را از دســت ایشــان دریافت کنیــد .گویا از
دست خارجیها بیشتر میچسبد.
ممکنه خانم اصغری ما وا کســن نزنه .آخه ممکنه
بعــد از وا کســنزدن خانــم اصغــری مــا رو ببــرن
مدرسه و پیش دوستام کرونا بگیرم.

میدونــم نیتــت خیــره .البته خــدا نکنه خانــم اصغری
وا کسن نزنه .همین که شماها نمیزنین کافیه .بهجای
این حرفها خودت رو آماده کالسای حضوری کن .درس
بخون .تست بزن .نمیدونم باالخره یک کاری کن .حاال
من شماره زیر رو برات میذارم که داشته باشی به دردت
میخوره( 0666666666 .هوشنگ سگدست)

میگــن زیر  18ســال وا کســن بــراش وجود
نــداره .پــس چــرا گفتــن مــدارس را
میخوایم باز کنیم؟

کاش تــو کــه این اطالعات ســری رو پیش از
من میدانســتی این را به ا کبرآقای  16ســاله
از مرنــد هــم میگفتــی تا این همــه وقت را پایش
خــرج نکنــم .امــا پاســخم بــه شــما این اســت که
خیلی تنبلید 18 .ســالهها هم  18ســالههای قدیم.
مــن ســن شــما که بــودم  20ســالم بود .ما  20ســاله و
 30ســالهها چــه گناهــی کردیــم که به پای شــما باید
کســبوکارمون کســاد شــه .فوقــش چند نفر
کشــته میدیــد دیگــه .ایــن همــه ادا
اطوار نداره.

زبان ساده

سمبل :نماد ،چیزی که خودش نیست اما نشان از چیز دیگری میدهد.
مصوبه :قوانین و دستوراتی که مجلس یا هر شورای الزماالجرایی به تصویب برساند.
شــورای عالی انقالب فرهنگی :این شــورا که در آذر  ۱۳۶۳از بطن ســتاد انقالب فرهنگی
متولد شد وظیفه دارد برای گسترش و نفوذ فرهنگ اسالم و مبارزه با غربگرایی در کشور
فعالیت کند.
سازمانسنجش:سازمانی کهپولمیگیردتاشمارابسنجد.اینسازماندولتیوابستهبه
وزارت علوم تحقیقات و فناور یست و سالیانه مقادیر زیادی کنکور و آزمون راه میاندازد.
دروس عمومی :دروســی که تمامی داوطلبان در جلســه کنکور چشــم مبارکشــان به آن
میخــورد :ادبیــات فارســی ،معارف ،عربی و زبان خارجی دروس عمومی کنکور سراســری
هستند.
مافیای آموزش :شبها هم میخوابند .این گروه مافیا طی روز محصالن را به هرچه بیشتر
زجر کشیدن در راه کنکور و موفقیت درسی سوق میدهند .علیهم ما علیهم!

تعویق :بر وزن تفعیل .به تاخیر انداختن ،عقب انداختن ،حتی به شنبه انداختن.
فولیکول مو :کیســههایی که رشــد مو از ابتداییترین تا انتهاییترین مرحله در آنها اتفاق
میافتد.
کورتیکواستروئید :کورتیکو+استروئید= استروئیدهایی (غدد چربی) که در بخش کورتکس
( قشر غده فوق کلیوی) ساخته میشوند.
تستســترون :هورمون جنســی مردان و زنان .البته ســهم مردان از این هورمون بیشتر از
زنان است ا گر فمنیستها ناراحت نشوند.
لیتیــوم :نوعــی داروی روانپزشــکی بــرای درمــان افســردگی و بیمــاری دوقطبــی در
داروخانههای سراسر کشور.
استراتژیک :صفتی برای نشان دادن راهبردی و عملیاتی بودن هر چیز.
عودت :بازگشت ،بازگشتن.
مذبوح :اسم مفعول به معنای ذبح شده ،قربانی شده.

