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استفاده از آب و صابون در 
حالت عادی برای شستشوی 
دست ها و رفع آالینده ها از 
روی پوست کافی است اما 
در برخی شرایط مانند اوضاع کنونی و شیوع 
کروناویروس یا در طول سفر و مواقعی که 
ژل های  از  استفاده  نیست،  دسترس  در  آب 
ضدعفونی کننده مناسب تر است. این روزها خیلی 
از افراد به خصوص مادرهای جوان در کیف شان 
پنبه های الکلی یا ژل های آنتی باکتریال دارند و 
مرتب دست کودکانشان را با این محصوالت 
ضدعفونی می کنند تا مبادا فرزند دلبندشان به 
بیماری های عفونی و ویروسی مختلف مبتال 
شود اما پژوهش های جدید محققان اثبات کرده 
مصرف بیش از حد این مواد غیر از مشکالتی که 
برای سالمت پوست ایجاد می کند، زمینه ساز ابتال 
به اگزما و حساسیت هم است. با دکتر محمدرضا 
قاسمی، متخصص پوست و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم  پزشکی ایران درمورد مزایا و 
معایب استفاده از این مواد ضدعفونی کننده و 

الکل گفت وگو کرده ایم.

: آقای دکتر! با توجه به اوضاع کنونی 
کشور و تاکیدی که بر رعایت بهداشت می شود، 
توصیه می کنید از چه شوینده هایی برای شستشو 
استفاده کنیم تا آسیب کمتری به پوست وارد شود؟

بهترین کار، شستشو با شوینده های مالیم است. اگر 
افراد قانون شستشوی 20 ثانیه ای دست را به طور 
مناسب رعایت کنند، در مواردی که با سطوح بسیار 
مشکوک در تماس نبوده  باشند، شستشوی دست با 
آب و صابون کفایت می کند و نیازی به استفاده از 
ضدعفونی کننده ها نیست!  پوست اولین سد دفاعی 
بدن است اما در اثر استفاده از شوینده های نامناسب 
آسیب می بیند و بروز ضایعات اگزمایی روی آن، 
فرد را در معرض خطر قرار خواهد داد. صابون ها 
و مایع های صابون قدیمی به واسطه  pH قلیایی 
در استفاده طوالنی مدت و مکرر به پوست آسیب 
می رسانند. بهترین نوع شوینده برای پوست در 
شرایط کنونی که نیاز است دست ها به طور مکرر 
 pH شسته شوند، پن های غیرصابونی است که

متناسب با اسیدیته پوست دارند و در عین حال 
که آالینده ها را از روی پوست پاک می کنند، به 

ساختار پوست هم آسیب نمی رسانند. 
پن ها با توجه به اینکه پوست، خشک یا چرب 
باشد به چند گروه تقسیم می شوند. پن ها، هم به 
شکل قالب های شبه صابونی و هم به شکل مایع 
در بازار موجودند ولی برخالف دیگر شوینده های 
مایع مرسوم pH قلیایی ندارند و به پوست آسیب 

نمی رسانند. 
آنتی باکتریال  ژل های  از  استفاده   :

چطور؟ توصیه می شود؟
ژل آنتی باکتریال مایعی حاوی الکل است که به 
سرعت باکتری های روی پوست را از بین می برد 
اما به دلیل الکلی که دارد پوست را خشک می کند 
آنتی باکتریال  صابون های  است.  آسیب زننده  و 
برخالف این ژل ها ترکیبی از اسیدهای چرب، 
روغن ها و مواد ضدعفونی  کننده هستند و در عین 

حال که سبب از بین رفتن باکتری ها می شوند 
پوست را تحریک نمی کنند. 

: صابون های آنتی  باکتریال چه تفاوتی   
با صابون های مرسوم دارند؟

صابون ها و شوینده های دست در اصل حالل های 
و  چربی  می شوند  باعث  که  هستند  چربی 
آالینده های روی پوست برداشته شوند اما برای 
زدودن باکتری ها، میکروب ها و ویروس ها از روی 
دست نیاز به مالش و سایش است و صرفا صابون 
زدن و کف ایجاد کردن فایده ای ندارد. فرد باید 
به طور مناسب رو و کف دست و بین انگشتان و 
زیر ناخن ها را با مالش و سایش بشوید تا اجرام 
بیماری زا از روی پوست برداشته شوند. صابون های 
آنتی  باکتریال موادی مثل تری کلوسان دارند که 
ترکیب آلی محلول در آب و باکتری زدا است. 
این نوع از صابون ها و ژل ها، جرم ها را از روی 
پوست برمی دارند و سبب بهبود وضعیت سالمت 

فرد می شوند اما در مورد اینکه در بلندمدت چه 
تاثیری بر سالمت می گذارند اختالف نظر وجود 
دارد. وقتی فردی دچار بریدگی یا زخم می شود، 
استفاده از صابون های آنتی باکتریال جلوی عفونت را 
می گیرد و مصرف آنها در کسانی که دچار ضعف 
سیستم ایمنی یا مبتال به سرطان هستند بسیار مهم 
است. البته این موضوع هنوز کامال ثابت نشده است. 
در افرادی که ناخن بلند یا زیورآالت دارند، ژل ها 
به اندازه شستشوی با آب و صابون آلودگی را رفع 
نمی کنند. در ضمن مصرف باالی ژل در کودکان 
باعث مسمومیت با الکل می شود زیرا کودکان 
زیاد دست را به دهان می برند و دیده شده یک 
قاشق چای خوری از ژل به راحتی طفل نوپا را 
مسموم می کند. ژل ها قابل اشتعال هم هستند. مراقب 
باشید بعد از استفاده دست را نزدیک شعله نبرید. 
: چه زمانی و در چه شرایطی باید 
محلول های  و  آنتی باکتریال  محصوالت  از 

ضدعفونی کننده استفاده کنیم؟
استفاده از محلول های ضدعفونی کننده، ژل های 
آنتی باکتریال، الکل و محصوالتی از این نوع در 
هر شرایطی نیاز نیست و بهتر است افراد با پن ها 
برای 20 ثانیه تمام سطوح دست را بشویند و از 
دستکش یکبار مصرف استفاده کرده و مرتب آن 
را تعویض کنند. اگر افراد با سطوحی در تماسند 
که احتمال آلوده بودن آن باالست می توانند از مواد 
ضدعفونی کننده دست کمک بگیرند. در انتخاب 
این محلول ها باید به استاندارد بودن و پروانه 
ساخت هم توجه داشته باشند. در مواردی که 
مواد ضدعفونی کننده موجود نیست می توان از 
پدهای الکلی یا الکل هم استفاده کرد اما الکل، 
چربی پوست را از بین می برد و اگر فرد به صورت 
افراطی از آن استفاده کند به ساختار آناتومیک 
پوستش آسیب می زند. با تخریب سد دفاعی 
پوست و ایجاد اگزما و خشکی، فرد در معرض 

خطرات بیشتری قرار می گیرد. باز هم تاکید می کنم 
در شرایط عادی استفاده از صابون های مرسوم و 
پن ها کفایت می کند و استفاده از ژل و صابون های 
آنتی باکتریال یا محلول های ضدعفونی کننده بهتر 
است به شرایطی که بنا به بیماری های زمینه ای 
مانند دیابت یا نقص سیستم ایمنی فرد مستعد 
ابتال به بیماری است یا به دلیل نوع فعالیت در 
مکان های آلوده و مشکوک به عفونت در رفت وآمد 

است، محدود شود. 
: در مورد نحوه استفاده هم توضیح 

می دهید؟
هنگام استفاده از محلول های ضدعفونی کننده یا 
صابون باید انگشتر و زیورآالت را از دست درآورد. 
اگر از صابون استفاده می شود باید تمام سطح دست 
و الی انگشتان و زیر ناخن و حتی زیر زیورآالت 
را تمیز کرد و بعد از آبکشی هم مطمئن شد که 
بخشی از مواد شوینده زیر انگشتر باقی نمانده زیرا 
این مواد در طوالنی مدت می توانند اگزما ایجاد کنند. 
محلول های ضدعفونی کننده را هم باید چند قطره به 
اندازه ای که کامال دست مرطوب شود، کف دست 
ریخت و دست ها را به هم مالید و 20 تا 25 ثانیه 
ماساژ داد تا ژل تبخیر شود. اگر چرک قابل مشاهده ای 
روی دست وجود داشته باشد استفاده از آب و 
صابون ضروری است. استفاده طوالنی مدت از این 
ژل ها باعث مقاومت آنتی بیوتیکی می شود و نباید 
آن را جایگزین صابون های معمولی یا پن ها کرد. 
نحوه استفاده از صابون های آنتی باکتریال مشابه 
صابون های معمولی و پن است. بهتر است هنگام 
شستشوی دست؛ چه با صابون های معمولی، چه 
آنتی باکتریال و چه پن ها از آب داغ یا سرد استفاده 
نکنید چون آب داغ با حل چربی روی پوست 
باعث خشکی بیشتر می شود و آب سرد مانع از 
شستشوی کافی دست ها خواهد شد. در کل در 

استفاده از شوینده ها افراط نکنید. 
با  مقایسه  در  کمتری  کف زایی  قدرت  پن ها 
به  وجود  این  با  دارند.  مرسوم  صابون های 
برمی دارند.  را  پوست  روی  جرم های  سادگی 
پس از شستشوی دست و به خصوص قبل از 
خواب، استفاده از  نرم کننده ها و رطوبت رسان ها به 

حفظ نرمی و رطوبت پوست نیز کمک می کند.

گفت وگو با دکتر محمدرضا قاسمی متخصص پوست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم  پزشکی ایران

در استفاده از ضدعفونی کننده ها افراط نکنید
 سمیه 

مقصودعلی

هنگام استفاده از 
محلول های 

ضدعفونی کننده یا 
صابون باید انگشتر 

و زیورآالت را از 
دست درآورد. اگر 
از صابون استفاده 
می شود باید تمام 
سطح دست و الی 

انگشتان و زیر ناخن 
و حتی زیر زیورآالت 
را تمیز کرد و بعد از 

آبکشی هم مطمئن 
شد که بخشی از 

مواد شوینده زیر 
انگشتر باقی نمانده 

زیرا این مواد در 
طوالنی مدت 

می توانند اگزما ایجاد 
کنند

هر سال با نزدیک شدن به ایام تعطیالت نوروز خیلی 
از خانم ها دچار مشکالتی مانند خشکی پوست دست 
در اثر مواجهه مداوم با انواع شوینده ها می شوند. این 
خشکی پوست دست گاهی می تواند تا ترک خوردن 
پوست دست هم پیش برود و در ایام تعطیالت و دید 
و بازدیدهای نوروزی باعث ایجاد ناراحتی روانی برای 
خانم ها شود. از طرف دیگر، این روزها و با توجه به 
برجسته بودن اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا، بیشتر 
ما توصیه های فراوانی را مربوط به شستن مداوم دست ها 
در طول روز می شنویم. خود این مساله هم می تواند 
خشکی پوست دست را به دنبال داشته باشد. از این رو، 
در ادامه این مطلب به بررسی مهم ترین نکاتی می پردازیم 
که رعایت شان می تواند به راحتی باعث محافظت از پوست 

در برابر مواد شوینده مختلف شود. 
1. دستکش بپوشید: اولین و مهم ترین توصیه در پیشگیری 
از خشک شدن یا آسیب دیدن پوست دست ها هنگام 
مواجهه با مواد شوینده، این است که حتما قبل از تماس با 
این ترکیبات شیمیایی دستکش پالستیکی ضخیم بپوشید. 
دستکش های مخصوص ظرف  شستن که ضخامت و 
جنس محکمی دارند، می توانند از این نظر گزینه بسیار 
مطلوبی باشند. به خاطر داشته باشید همیشه، حتی برای 
شستن کوچک ترین ظرف و لباس یا وسیله، حتما دستکش 
بپوشید تا تماس محصوالت پاک کننده های شیمیایی با 
پوست دست باعث خشکی و ترک پوست دست نشود. 
شاید  2. از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید: 
بتوان گفت یکی از خطاهای خانم ها هنگام مواجهه 
با مواد پاک کننده، کم اهمیت دانستن آسیب های ناشی 
از برخی از این مواد است. به عنوان مثال، معموال کمتر 
دیده می شود که خانمی هنگام استفاده از اسپری های 
مخصوص برای پاک کردن شیشه ها، کابینت ها، درها، 
دستگیره ها یا شیرآالت دستکش بپوشد. این درحالی است 
که تمام این محصوالت پاک کننده حاوی درصدی از 
الکل و ترکیبات ضدعفونی کننده هستند بنابراین تماس 
آنها با پوست دست می تواند سریع باعث خشکی پوست 
دست، احساس گزگز، سوزش و خارش در کف دست 
یا پشت دست ها شود. برای پیشگیری از بروز چنین 
مشکلی توصیه می کنیم حتما پیش از استفاده از انواع 
جرم گیر،  و  ضدعفونی کننده  پاک کننده،  محصوالت 
دستکش بپوشید. اگر نمی توانید از دستکش های ضخیمی 
مانند دستکش های مخصوص ظرف شستن برای انجام 
سایر نظافت های خانه و ضدعفونی سطوح استفاده کنید، 
حتما باید برای این کار از دستکش های یکبار مصرف 

معمولی یا التکس کمک بگیرید. متخصصان زیبایی بر 
این باورند که برای حفظ سالمت پوست دست حتی 
نباید اجاق گاز را هم بدون دستکش تمیز کرد، چه برسد 
به وسایلی که از شوینده های قوی برای پاک کردن آنها 

استفاده می شود. 
3. دستکش نخی را فراموش نکنید: رخی خانم ها به دلیل 
حساسیت پوستی خاصی که به ترکیبات استفاده شده در 
دستکش های پالستیکی دارند، قید استفاده از دستکش 
هنگام کار با مواد شوینده و پاک کننده را می زنند. این 
در  موجود  ترکیبات  به  شما  اگر  که  است  درحالی 
دستکش حساسیت داشته باشید، حتما این حساسیت 
در مورد شوینده ها چند برابر خواهد شد. در این صورت 
ممکن است تماس مستقیم مواد شوینده، پاک کننده یا 
ضدعفونی کننده با پوست دست شما سریع باعث ایجاد 
مشکالت پوستی جدی مانند اگزمای تماسی بسیار شدید 
شود و عوارضی مانند خشکی شدید، خارش، قرمزی و 
پوسته ریزی پوست دست ایجاد کند. از این رو، توصیه 
می شود به جای کنار گذاشتن دستکش در صورت داشتن 
حساسیت به ترکیبات موجود در آن، ابتدا دستکش نخی 
بپوشید و سپس دستکش پالستیکی را روی دستکش نخی 
دستتان کنید. در این حالت، هم از پوست دست در برابر 
شوینده ها محافظت کرده اید و هم دیگر با دستکش های 

پالستیکی تماس مستقیم نداشته اید. 
4. استفاده از نرم کننده و مرطوب کننده را فراموش 
نکنید: از دیگر توصیه های بسیار مهم برای حفظ سالمت 
دست ها، استفاده به موقع از انواع کرم های مرطوب کننده 
و نرم کننده است. معموال کرم های مرطوب کننده بر پایه 
آب تولید شده و خیلی سریع جذب پوست می  شوند. 
در این حالت، حس چرب بودن دست ها هم نخواهید 
داشت.  کرم های نرم کننده برعکس مرطوب کننده ها 
برپایه یک نوع چربی مانند روغن بادام، روغن نارگیل، 
آووکادو، روغن هسته انار و... تولید می شوند و جذب 
آنها توسط پوست کمی دیرتر اتفاق می افتد. نکته مهم 
اینکه استفاده از هر کدام از این محصوالت دارای مزایای 
خاص خودش است و برای حفظ سالمت دست ها 
باید موارد کاربرد هر کدام را بدانید. به عنوان مثال در 
این روزها که توصیه می شود برای پیشگیری از ابتال به 
ویروس کرونا دست هایتان را مرتب در طول روز با آب 
و صابون بشویید، باید برای جلوگیری از خشک شدن 
پوست دست ها، بعد از شستن  و خشک کردن آنها و 
زمانی که هنوز پوست مقدار کمی نرمی ناشی از رطوبت 
آب را دارد، دست ها را با کمک کرم مرطوب کننده بر 
پایه آب ماساژ دهید. هنگام زدن کرم به دست نباید کف 
دست ها، الی انگشتان و اطراف ناخن ها را فراموش کنید 
تا این قسمت های پوست دست هم دچار خشکی شدید 
نشوند. بعد از استفاده از کرم حدود 2 تا 5 دقیقه اجازه 
دهید ترکیبات موجود در آن به خوبی جذب پوست 

شوند و سپس به کارتان ادامه دهید. بهتر است در این 
ایام و برای پیشگیری از آسیب دیدگی پوست دست ها 
حتما روزی 2 مرتبه هم دست ها را با کرم های نرم کننده 
حاوی ترکیب روغنی ماساژ دهید. یک بار شب ها قبل 
از خواب این کار را بکنید و یک بار هم در میانه روز 
و زمانی که می دانید حداقل یکی- دو ساعت نیازی به 
شستن دست ها ندارید. اگر این مورد ساده را درباره 
استفاده از مرطوب کننده ها و نرم کننده ها رعایت کنید، 
حتما می توانید از پوست دست ها در برابر انواع مواد 

شوینده، پاک کننده و ضدعفونی کننده محافظت کنید. 
5. از تکنولوژی کمک بگیرید: متاسفانه برخی خانم ها 
به  رغم داشتن لوازمی مانند ماشین لباسشویی یا ماشین 
ظرفشویی باز هم اصرار به شستن دستی ظروف یا لباس ها 
دارند. حتی اگر عالقه ای به استفاده مداوم از ماشین های 
ظرفشویی و لباسشویی ندارید، توصیه می کنیم در این 
ایام از سال که دست ها بیشتر با محصوالت پاک کننده 
و شوینده در تماس هستند، بیشتر از تکنولوژی برای 
تمیز کردن لباس ها و ظرف ها کمک بگیرید تا پوست را 
هرچه کمتر در معرض تماس مستقیم با انواع شوینده ها 
قرار دهید. بعضی خانم ها ادعا می کنند شستن ظرف ها 
با ماشین ظرفشویی باعث می شود گاهی بوی نامطلوبی 
روی سطح ظرف ها یا خود ماشین باقی بماند. برای 
پیشگیری از چنین مشکلی می توانید همزمان با استفاده از 
ماده شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی، حدود 1 تا 2 
قاشق غذاخوری سرکه سفید را هم داخل محفظه شوینده 
بریزید و به این ترتیب مطمئن باشید هم بوی ناخوشایند 
از بین می رود و هم ظرف ها تمیزتر و براق تر می شوند. 
6. استفاده از دستکش شبانه را جدی بگیرید : اگر 
جزو افرادی هستید که در تماس با محصوالت شوینده، 
حتی صابون های مخصوص پوست، دچار خشکی شدید 
دست می شوید، حتما شب ها بعد از ماساژ دادن پوست 
دست با کرم نرم کننده ، حدود 20 دقیقه صبر کنید و سپس 
دستکش نخی بپوشید. این کار به نرم تر شدن پوست 
دستتان کمک می کند. طبیعی است این دستکش باید 

هر 2 روز یکبار شسته شود. 
7. بهترین محصوالت را انتخاب کنید : حاال که این روزها 
قرار است بیشتر دست ها را بشوییم، بهتر است محصوالت 
مناسب تری برای حفظ سالمت پوست دست ها انتخاب 
کنیم، مثال برای پیشگیری از خشک شدن پوست دست 
در اثر شستن زیاد می توانید از صابون های کرم دار یا 
صابون های حاوی روغن های گیاهی استفاده کنید تا 
پوست دست کمتر دچار خشکی شود. در مورد استفاده 
از محصوالت شوینده، پاک کننده و ضدعفونی کننده هم 
باید به خاطر داشته باشید حتما از محصوالت دارای 
مهر استاندارد کمک بگیرید تا کمتر در معرض ترکیبات 
شیمیایی غلیظ و خارج از حد استاندارد متناسب با مصرف 

خانگی قرار داشته باشید.

7 راه مراقبت از پوست دست ها در مواجهه با انواع شوینده ها 

دست ها را باید شست، نرم کننده باید زد
 دکتر بهروز باریک بین

متخصص پوست

پيشنهاد كتاب

نامكتاب:...................................امامرضاعلیهالسالم
پديدآوردنده:..............................................زهراعبدی
انتشارات:...........................................كتابجمکران
..........................................25صفحه تعدادصفحات:

نرم افزار اختصاصی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ویژه تلفن 
های همراه و سیستم عامل اندروید با هدف تسهیل و تسریع در 
دسترسی عموم عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی، از سوی 

دبیرخانه این جشنواره طراحی و ارائه شد.
این نرم افزار در صفحه ابتدایی خود دارای ۶ بخش »ثبت نام در 

جشنواره«، »ورود و شرکت در جشنواره«، »منابع جشنواره«، 
»راهنمای شرکت در جشنواره«، »نشانی نزدیک ترین کتابخانه 

عمومی« و »دریافت فراخوان جشنواره« است.
عالقه مندان می توانند نرم افزار شرکت در نهمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی را از طریق اسکن رمزینه مقابل دریافت نمایند.

نرم افزار نهمین جشنواره کتابخوانی 

رضوی ویژه تلفن های همراه ارائه شد

به منظور تسهیل در دسترسی عالقه مندان؛

خبر ويژه

برايمشاهدهآخريناخبارنهاد
كتابخانههــايعموميكشــور
ميتوانیدتوســطگوشيتلفن
همراهخودازرمزينههايروبهرو

رااسکنبگیريد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

ارادت و عالقۀ مردم ایران به امام رضا علیه السالم آن قدر زیاد است 
که تا کنون داستان های بسیاری از زندگی آن حضرت نوشته 
شده است. کودکان نیز مانند بزرگساالن به مطالعۀ داستان های 

تاریخی از اهل بیت علیهم السالم عالقه مند هستند. 
»امام رضا علیه السالم« نام کتابی است از مجموعۀ »چهارده 
معصوم«، روایتی کوتاه و خالصه از زندگی امام رضا علیه السالم 

از زمان والدت تا شهادت آن حضرت. معنی نام مبارک ایشان، 
ماجرای وداع آن حضرت با خانواده و سرزمین پدری، اثبات 
حقانیت ایشان بر همه گان و کینه و دشمنی مأمون از موضوعاتی 
است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. در این کتاب 
تصویری، کودکان به طور خالصه با دورۀ کوتاهی از زندگی پُر 

برکت امام مهربانی آشنا می شوند.

راههایدريافتمنابعجشنواره:
 دریافت فایل کتاب ها می توانند از طریق اسکن رمزینه مقابل

 مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.razavi.iranpl.ir و اقدام به دریافت فایل کتاب ها 
مراجعه به کتابخانه های عمومی کشور و دریافت امانی منابع جشنواره

 كودك 
)4 تا 12 سال(

 نوجوان
 جوان و بزرگسال)13 تا 17 سال(

)18 سال به باال(

 امام رضا علیه السالم
نویسنده:زهرا عبدی
انتشارات: جمکران 

برای متولدین ۱۳۸۶تا ۱۳۸۹

 کبوترها و آهوها 
نویسنده: سید احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 
برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

 فاطمه و فاطمه 
شباهت های حضرت معصومه با حضرت زهرا سالم اهلل علیهما 

نویسنده: محمد مهاجرانی 
انتشارات: زائر 

برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ 

 هشت قصه از امام جواد علیه السالم 
نویسنده: حسین فتاحی

انتشارات: قدیانی 
برای متولدین ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

 راز آن بوی شگفت 
داستانی بر اساس زندگی امام رضا علیه السالم

نویسنده: فریبا کلهر 
انتشارات: به نشر
  با کبوترهای گنبد

سروده هایی درباره امام رضا علیه السالم برای نوجوانان
نویسنده: احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 

 درختی که بال در آورد
 داستان هایی از زندگی امام جواد علیه  السالم 

نویسنده: مجید مالمحمدی 
انتشارات: بوستان کتاب 

 مهارت های ارتباط مؤثر در سیره امام رضا علیه السالم
نویسنده: علی جانفزا  و علی خیاط

 انتشارات: به نشر
 فصل فیروزه 

نویسنده: محبوبه زارع
انتشارات: کتابستان معرفت

 دّر عصمت
مروری بر زندگانی حضرت معصومه سالم اهلل علیها

نویسنده: علی اشرف عبدی 
انتشارات: زائر

 ابوالفضل نهضت رضوی
زندگانی حضرت احمدبن موسی علیهما السالم شاهچراغ

نویسنده: محمدرضا سنگری 
انتشارات: شاهچراغ 

 سیره تقوی
ترجمه و توضیح چهل حدیث درباره سیره امام جواد علیه السالم

نویسنده: جواد محدثی
انتشارات: به نشر

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی  کشیدن نقاشی از جذاب ترین بخش مورد عالقه کتاب در برگه های 
مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس از تکمیل، 

تحویل گرفته می شود(.

ارسال فیلم موبایلی  ارسال فیلم معرفی کتاب یا خواندن بخش های جذاب کتاب.

راههایشركتدرجشنواره
پاسخگویی به سواالت چهار گزینه ای پاســخگویی به صورت مکتوب و الکترونیکی و بر 

اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره خواهد بود.

ارسال فیلم موبایلی   ارسال فیلم شامل معرفی کتاب دلخواه اعم از منابع جشنواره و منابع آزاد 
مرتبط با موضوع در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، خانواده، همکاران و...( .

ارسال معرفی کتاب به صورت متنی  معرفی کتاب دلخواه، تصویر و مشخصات آن )به صورت 
متنی( در حد یک پاراگراف ) ۳۵۰ کلمه( .

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی  کشــیدن نقاشــی از جذاب ترین بخش مورد عالقه کتاب در 
برگه های مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس 

از تکمیل، تحویل گرفته می شود(.

پاســخگویی به ســئواالت چهار گزینه ای  پاســخگویی به صورت مکتوب و 
الکترونیکی و بر اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره.

ارسال یک فیلم موبایلی  ارســال فیلم معرفی کتاب از یکی از منابع جشنواره و 
یا منابع آزاد مرتبط با موضوع جشنواره در جمع یا گروه های مختلف )دوستان، 

خانواده، همکاران و...(.


