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با وجود ادامه تنش های مدیریتی

"مهاجری" باز هم پدیده را تمرین داد

پی��روز -ب��ا وج��ود صحبته��ای مدی��ر عامل ش��رکت
پدیده مبنی بر س��رمربیگری"مظلومی"" ،محمدرضا
مهاجری" روز گذش��ته باز ه��م این تی��م را تمرین داد.
به گزارش ف��ارس ،در حالی که "پروی��ز مظلومی" روز
گذشته باز هم روی س��رمربی بودنش در پدیده تاکید
کرد و حتی "شوشتری" مدیر عامل شرکت پدیده نیز
تاکید کرد که هر حرفی "هادی برگیزر" زده درس��ت
اس��ت ،اما باز هم مهاجری ،تمرینات پدیده را زیر نظر
گرفت و شاگردانش را تمرین داد.

لیگ دسته اول فوتسال کشور

مصاف امروز«دانش ورزش»با«شهرداری رشت» درفریمان
گزارش تحلیلی
بهروز

••میزبانی فریمانی ها از گیلک ها

طب��ق برنام��ه ،ام��روز در س��الن "ش��هید مطه��ری"
فریمان،تیم فوتسال"دانش ورزش"این شهرستان،
به مص��اف تیم "ش��هرداری رش��ت" م��ی رود ک��ه این
مسابقه به داوری مرتضی ش��عبانی ،رضا محمدیان،
حمید صداقت و محمدحسین محمدیان برگزار می
شود و ناظر فدراس��یون نیز "جمتاج مهجور" خواهد
بود.در بازی رفت این 2تیم در رشت ،تیم"شهرداری
رشت"با گل های :طالب محمدعرب(3گل)وعباس
عاشور زاده در مقابل گل های :رضا صوفی(2گل)و
محمد معظم ،یک پیروزی نزدی��ک را با نتیجه 4بر3
رق��م زد و امروز ش��اگردان"علی اصغ��ر توکلی" برای

چندخبر
از کاراته استان

جدول گروه اول لیگ دسته اول فوتسال کشور

••"فردوسی" میهمان کاکوها

ام��روز در همی��ن چارچوب ،تیم"فردوس��ی مش��هد"
که فص��ل قبل از لی��گ برتر ب��ه این رده س��قوط کرد،
در "س��الن  ۲۲بهمن ش��یراز" ب��ه دیدار تیم"ش��اهد"
خواه��د رفت.ش��اگردان"مصطفی نعمت��ی" در
ش��رایطی که در ب��ازی رف��ت با همی��ن تیم ب��ه دلیل
غیبت ش��یرازی ه��ا در مش��هد صاحب ی��ک پیروزی
بادآورده3برصفر شدند،هفته قبل با قرعه استراحت
روب��ه رو بودن��د تا آم��اده بازی برگش��ت ب��ا کاکوهای
شیرازی شوند .در تیم مشهدی که به گفته سرمربی
اش قرار اس��ت در بازی های برگشت"غیرقابل پیش
بینی"ظاه��ر شود؛امیرحس��ین داوودی ش��اندیز و
هاشم محمدی هریک تاکنون3گل زده اند و محسن
نظام دوست،محمد شماعی و امید رخشانی(2گل)
ومرتضی محم��دی گلزنی کرده اند .ام��ا تیم میزبان
تفاضل
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شیدا

مسابقات سبک "ش��یتوریو س��ی ش��ین کان" قهرمانی
کش��ور (گرامیداش��ت دهه فج��ر) در بخ��ش آقای��ان ،با
حض��ور  185ش��رکت کنن��ده از  6اس��تان ،در  2بخش
کاتا و کومیته در مشهد برگزار ش��د و در پایان ،تیم های
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باالن صنعت شیراز

8

خراس��ان رضوی ،قزوین و آذربایجان شرقی ،به ترتیب،
اول تا سوم شدند.به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته
استان،همچنین مسابقات سبک "جو کای دو" قهرمانی
کشور (یادواره ش��هدای مدافع حرم و گرامیداشت دهه
فجر) در بخش آقایان ،با ش��رکت  132کارات��ه کار از 8
استان،درمشهدبرگزارشدکهدرپایان،خراسانرضوی
به قهرمانی رسید و اصفهان و فارس ،دوم و سوم شدند.
همچنین درمسابقات بین المللی کاراته سبک "ایشین
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کاتا،درتهرانبرگزارشدکهتیمخراسانرضویبرابرتیم
های شهرداری سمنان و ستاره جنوب ،به برتری دست
یافت.مس��ابقات سبک "ش��یتوریو ش��وکوکای یونیون"
قهرمانی استان (گرامیداشت شهدای آتش نشان و دهه
مبارک فجر) نیز در بخش بانوان ،با شرکت  110کاراته
کار از شهرستان های مشهد ،قوچان و گلبهار ،در مشهد
برگزار شد و در پایان ،تیم های "نیرو و نشاط"" ،چدانی" و
"کوشا" ،اول تا سوم شدند.

مدیرعامل ش��رکت پدیده روز گذش��ته با تایید سخنان
هادی برگیزر ،از س��رمربی بودن "پروی��ز مظلومی" در
تیم پدیده خبر داد".محس��ن شوش��تری" ،در گفتوگو
با ایسنا گفت :عالوه بر من ،استانداری نیز حق تصمیم
گیری برای تیم فوتبال پدیده را دارد و استانداری صالح
دید که در دیدارقبلی با اس��تقالل خوزستان ،مهاجری
روی نیمکت بنشیند.
وی ادام��ه داد :م��ن که نمیتوان��م پلیس خب��ر کنم تا
نگذارم مهاج��ری ،پدی��ده را تمرین دهد.شوش��تری
توضیح داد :هر چه قاضی حیدری و برگیزر گفتهاند
را قب��ول دارم وعکس من ب��ا "پرویز مظلومی" نش��ان
میدهد که چه کس��ی سرمربی تیم اس��ت! ویسی در
سپاهان و خطیبی در ماشینس��ازی وقتی دیدند که
نمیتوانند برای تیمش��ان موثر باشند ،از سمت خود
کنارهگیری کردند و امیدوارم مهاج��ری نیز قضیه را
درک کند .

تیمتنیسرویمیزبانوانمعلول
استانقهرمانکشورشد
پیروز -تیم بانوان خراسان رضوی ،قهرمان رقابت های
تنیس روی میز معلوالن کش��ور ش��د.به گ��زارش پایگاه
خبری اداره کل ورزش و جوانان اس��تان،این مسابقات
با ش��رکت  ۱۵تیم از سراسر کش��ور در تهران به صورت
دوره ای حذف��ی برگزار ش��د؛ تی��م خراس��ان رضوی در
فین��ال مقابل تهران ق��رار گرف��ت و این تی��م را  ۳بر یک
مغلوب کرد و قهرمان ایران شد وتهران و فارس نیز دوم
وسوم شدند.

اخبار
کوتاه

بهنام-ب��ه مناس��بت روز پرس��تار ،مس��ابقات دارت در
بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) کالت برگزار شد که
در قسمت آقایان :فتحی ،جباریان و قدیری ودر قسمت
بانوان :بدلپور ،سپاهی و فروهشته اول تا سوم شدند.
* بازی ه��ای بومی و محل��ی دهه فجر در روس��تای چنار
برگزار شد.

ﺟﺪول و�ﮋه ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻨﻮ�ﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦراازﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪﻓﻠﺶدارآﻏﺎز�ﻨﻴﺪ(.درآﻏﺎزﻫﺮﺳﻮالﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ادوات در ا�ــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎ�ﮕ�
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘــ� از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ��را�ﻪﻣﻄﻤﺌﻨﻴﺪﺣﺎو�ﻫﻴﭻ��ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪر�ﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺ�ﻨﻴﺪ.
 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ�� را �ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎ�ﺪ ُﭘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ� ﺷ�ﻞُﭘﺮﺷﺪﮔ�ﺷﺎنﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﺑﺎ��ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺ�ﻨﻴﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻤﺎ� اﻣﺮوز را در روز ﺑﻌﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ�ﻨﻴﺪ.ﻓﺮاﻣﻮشﻧ�ﻨﻴﺪ�ﻪﻧﺎو�ﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ��ﭘﺎﺳﺦدارد!

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ
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ریو اوکیناوایی" با حضور  800شرکت کننده در رشت ،
تیم خراسان رضوی پس از گیالن و آذربایجان شرقی ،به
مقامسومدستیافت.مسابقات"کاراتهسنتی"قهرمانی
کشور در بخش بانوان ،با حضور  300شرکت کننده از
 15استان ،در کرج برگزار شد که در پایان ،تیم خراسان
رضوی ،پس از تیم های تهران و خوزستان ،در رده سوم
ق��رار گرفت.همچنین خب��ر دیگری حاکی اس��ت هفته
پنجم دور برگشت لیگ نوجوانان دختر کشور در بخش

ﺷﻜﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔ�ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻣﻬﻢاﺳﺖو ُﭘﺮﺑﻮدنﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»دا�ﺮه«،»ﻧﻴﻢدا�ﺮه«�ﺎ»ﻣﺮﺑﻊ«درﺻﺤﺖﺟﻮابﺗﺎﺛﻴﺮدارد.
 »ﻧﺎو�ﺎب« �� ﻣﻌﻤﺎ� ﻣﻨﻄﻘ� اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﺣﺪسﻧﺰﻧﻴﺪ! ﺑﺎ �ﺸﻒ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘ� ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻄﻌ� ﺑﻌﻀ� ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ� ﻣﻌﻠﻮم� ،ﻢ �ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ�
د�ﮕﺮراﻫﻢﻣﺸﺨﺺ�ﻨﻴﺪ.
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ﺗــﻤــﺎم ادوات در ا�ــﻦ
ﻣـــﻌـــﻤـــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ�«�ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد�« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
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زده
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خورده

تفاضل

امتیاز

16

9

»ﻧﺎو�ﺎب«ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮ�ﻦﺳﺮﮔﺮﻣ�ﻫﺎ�ﻣﻨﻄﻘ�ﺟﻬﺎناﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎو�ﺎب��،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ�ﻣﺮﺑﻌ�اﺳﺖ�ﻪﭼﻨﺪ»رزمﻧﺎو«»،ﻧﺎوﺷ�ﻦ«»،اژدراﻓ�ﻦ«
و»ز�ﺮدر�ﺎ��«درآنﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪوﻣﺎﺑﺎ�ﺪﺟﺎ�ادواتﭘﻨﻬﺎنرا�ﺸﻒ�ﻨﻴﻢ.
ﻧﻮعوﺗﻌﺪاد ادواﺗ��ﻪﺑﺎ�ﺪدرﻫﺮاﻗﻴﺎﻧﻮسﺑﺎﺷﺪ،ز�ﺮآنﻣﺸﺨﺺاﺳﺖ.ﺿﻤﻨﺎﻫﻤﻴﺸﻪ
»رزمﻧﺎو«٤ﺧﺎﻧﻪ»،ﻧﺎوﺷ�ﻦ«٣ﺧﺎﻧﻪ»،اژدراﻓ�ﻦ«٢ﺧﺎﻧﻪو»ز�ﺮدر�ﺎ��«��ﺧﺎﻧﻪﺟﺎاﺷﻐﺎل
ﻣ��ﻨﺪ.ﺑﺮا�راﻫﻨﻤﺎ��،ﻣﺎﻫﻴﺖﺑﻌﻀ�ازﺧﺎﻧﻪﻫﺎازاﺑﺘﺪاﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﺳﺖ.

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ� ﮔــﻮ�ــﻨــﺪ �ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ �ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

احمدی هس��تند و ناظ��ر بازی نی��ز آرم��ان قنبرزاده
است.
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رعد پدافند اصفهان

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ
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نفت امیدیه
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بازی

سن ایچ ساوه

ﻣﻌﻤﺎ� ﻫﻮش

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

• ﻗﺎﻧﻮن:
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نام تیم

ﻧﺎو�ﺎب

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩را
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ�ﺧﺎﻟ�
ﺑﻨﻮ�ﺴﻴﺪ�ﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ�
ﺗ�ﺮار�ﻧﺒﺎﺷﺪ.

جدول گروه دوم لیگ دسته اول فوتسال کشور

امتیاز

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﺮﻧﻮﻣﺘﺮ )زﻣﺎن
ﺳــﻨــﺞ( را در ﮔﻮﺷ�
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎن آﻣﺎده
�ﻨﻴﺪ و ﺳــﭙــﺲ ﺑﻘﻴﻪ
ﻣﺘﻦ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
ﺑﻌﺪ از روﺷــﻦ �ــﺮدن
زﻣــﺎن ﺳﻨﺞ در ﺳﺮ�ﻊ
ﺗــﺮ�ــﻦ زﻣــــﺎن ﻣﻤ�ﻦ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ �ﻪ ﺑﺮا�
ﺳﺎﺧﺘﻦﺗﺼﻮ�ﺮﺑﺎﻻ��،
ﻫﺮ�� از ﺗ�ﻪ ﻫﺎ� اﻟﻒ
ﺗﺎ خ ﺑﺎ�ﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ� �ﺪام
ﺷﻤﺎره ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ؟!
اﮔﺮ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادن
ﺷﻤﺎ �ﻤﺘﺮ از  ٣٠ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﺑــﺎﺷــﺪ ،ﻫــﻮش و دﻗﺖ
ﺧﻮﺑ� دار�ﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔــﺮ ﺑــﺪون
ﻧــﮕــﺎه ﺑــﻪ ﺷــ�ــﻞ ﺑــﺎﻻ،
ﺑــﺘــﻮاﻧــﻴــﺪ ﺗــ�ــﻪ ﻫــﺎ�
ﺑﺮ�ﺪه ﺷﺪه را در �ﻤﺘﺮ
از ١دﻗﻴﻘﻪ ،ﺻﺤﻴﺢ در
�ﻨﺎر ﻫــﻢ ﻗــﺮار دﻫﻴﺪ
دﻗﺖ ﺑﺎﻻ�� دار�ﺪ.

ﻫﺮ روز

نیز با مهره هایی چون:محمد زارعی،محسن فقیهی
راد،محمد فیروزه ای،علیرضا موسوی بیدک،سعید
جعفری،حام��د دادف��ر و..ب��ه مص��اف تیم مش��هدی
خواهد رفت.این تیم(ش��اهد ش��یراز)هفته گذش��ته
3ب��ر 2در ماهش��هر مغل��وب شاگردان"س��ید مهدی
ابطحی"-اس��تقالل نوین-ش��د ت��ا امیدوار ب��ه بازی
خانگی امروز باشد.در خور ذکر است سومین نماینده
فوتسال استان(مقاومت مپ شهرداری مشهد)امروز
با قرعه اس��تراحت روبه روس��ت .داوران این مسابقه
:محم��د بیاتی ،امیر باق��ری ،احمد رضای��ی و مهدی
رده

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ� ،ورزش ذﻫﻦ

ﺳﻮدو�ﻮ

عکس:صادق ذباح

لی��گ دس��ته اول فوتس��ال ای��ران از ش��نبه ۱۳
آذر م��اه  ۱۳۹۵آغ��از ش��د و  ۱۸تی��م در دو گ��روه ۹
تیم��ی رقابتش��ان را ب��رای صع��ود آغ��از کردند.ب��ه
گزارش"خراسان رضوی"در پایان مرحله مقدماتی،
 2تیم برتر هر گروه به مرحله نهایی صعود می کنند و
در این مرحله  4تیم برتر به صورت گروهی به مصاف
یکدیگر م��ی روند و در نهای��ت نیز  2تیم ب��ه لیگ برتر
فوتسال کش��ور صعود خواهند کرد.استان خراسان
رضوی در رقاب��ت های فصل جاری لیگ دس��ته اول
کش��ور3نماینده دارد ک��ه ب��ه ج��ز نماینده شایس��ته
فوتسال فریمان2،نماینده دیگر در حد انتظار ظاهر
نشده اند.در چارچوب این مسابقات امروز (دوشنبه)
از س��اعت 16هفته یازدهم این رقابت ها برگزار می
ش��ود که در ای��ن گزارش،به همی��ن بهان��ه نگاهی به
وضعیت تیم های خراسانی داریم. ...

انتقام شکس��ت ب��ازی رفت به می��دان م��ی روندودر
جمع فریمانی ها"محم��د معظم"با 6گل زده برترین
بازیکن است و پس از وی نیز"کمال کهندل"و"عباس
س��لطانپور"با 5گل زده و س��ید علی حس��ینی و رضا
صوفی با 3گل به هم��راه ایمان کاظم��ی نژاد،امین
هنردوس��ت و جم��ال توکلیان(هرک��دام ب��ا  2گل) و
روح ا...رس��تمی بازیکن��ان تاثیرگ��ذار هس��تند.اما
شاگردان"حس��ین ارسالنی"نیز در س��فر به فریمان
دلخوش به گلزن��ی "طالب محمدعرب"هس��تند که
به تنهایی تاکن��ون8گل برای تیمش به ثمر رس��انده
اس��ت.از دیگر بازیکنان این تیم نیز می توان به"نیما
راجعی"،عاشورزاده،حس��ن پور و عالیی اشاره کرد.
تیم فریمانی،هفته قبل تیم قعرنشین گروه(مقاومت
مپشهرداریمشهد)را4بر 2درسالنبهشتیمشهد
درهم کوبید تا س��رمربی جدید تیم مشهدی(حمید
ش��اندیزی)که جایگزین"جواد کاهانی"شده است،
در جس��ت وجوی راهی برای گریز از س��قوط باش��د.

تیم "شهرداری رش��ت" نیز هفته قبل در خانه مقابل
تیم"باالن صنعت شیراز"2بر2متوقف شد.

•• شوشتری:نمی توانم پلیس خبر کنم!

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

واژﮔﺎن �ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در ا�ﻦ ﺟﺪول،
ﻣــﺎ�ــﻪاﻓــﺰا�ــﺶ
ﺑــــﺎرآﻣـــﻮزﺷـــ�
آن ﺷــﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧ� ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ�
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ�
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٨)-١ﺣــﺮﻓــ�( ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻴﻦ  ٤٠ﺗﺎ ٦٠
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ �ﺸﻮر دﭼﺎر ا�ﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ �ﻪ
درﻣﻴﺎنﺟﻮاﻧﺎن ٣ﺑﺮاﺑﺮﺷﺪهاﺳﺖ.
٤)-٢ﺣﺮﻓ�(ﭘﺸﺖﮔﺮﻣ�وﺗﻮ�ﻞ
٣)-٣ﺣــﺮﻓــ�( ا�ــﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺮ ﺳــﺎل �� ﺷﻮر
ﺳﻴﻨﻤﺎ��ا�ﺠﺎدﻣ��ﻨﺪوﺧﻴﻠ�ازﺟﻮاﻧﺎنﻫﻨﺮﻣﻨﺪو
ﻓﻴﻠﻢاوﻟ�ﻫﺎراﺑﻪﺳﻴﻨﻤﺎ��ﺸﻮرﻣﻌﺮﻓ�ﻣ��ﻨﺪ.
٥)-٤ﺣﺮﻓ�( ﺳﻬﺎم ا�ﻦ ﺑﺎﻧ� �ﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻗﻒ در
اواﺧﺮ ﺗﻴﺮﻣﺎه ،ﺑﻴﺶ از  ١٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣ� ﺷﺪ،
ﺑﻌﺪازﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ٣٣درﺻﺪﺳﻘﻮط�ﺮد.
٤)-٥ﺣﺮﻓ�(ز�ﺖوﭼﺮﺑ�
٤)-٦ﺣﺮﻓ�(ﺧﺸ�زاروﺷﻮرهزار
٣)-٧ﺣﺮﻓ�(ﻟﻮازماﺿﺎﻓ�ﻫﺮﻣﺎﺷﻴﻦﺑﺮا�ﺗﻌﻤﻴﺮ
٤)-٨ﺣﺮﻓ�(ﻗﺴﻤﺘ�ازدﺳﺖ
٣)-٩ﺣﺮﻓ�(ﺑﭽﻪﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
٣)-١٠ﺣﺮﻓ�(اﺳﺘﻔﺎدهازﮔﻴﺎه�ﺎدﻣﻨﻮشﺑﻨﻔﺸﻪدر
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ� از ا�ﻦ ﺳﺮﻃﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ
ﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
٤)-١١ﺣﺮﻓ�(وز�ﺮﺑﻬﺪاﺷﺖﮔﻔﺖﻣﻬﻢﺗﺮ�ﻦ�ﺎر�
�ﻪ �ﺮدم ا�ﻦ ﺑﻮده �ﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ...........ﻧﮕﻔﺘﻢ و در
ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎﻟ��ﻪاﻣﺎﻧﺖﭘﻴﺶﻣﺎﺑﻮدﺧﻴﺎﻧﺖﻧ�ﺮدم.
٥)-١٢ﺣﺮﻓ�(ﭘﺰﺷ�ﺎنﻣ�ﮔﻮ�ﻨﺪ:ر�ﺰشﻣﻮ،ﺗﻨﮕ�

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﻧﻔﺲ،ﻧﻮﺳﺎنﻓﺸﺎر،اﺣﺴﺎسﺑ�ﻗﺮار�،ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ،
ﺳﺮدرد،ﺿﻌﻒ،اﺳﻬﺎلوﻣﺸ�ﻼت�ﺒﺪ�ازﻋﻮارض
ﻣﺼﺮفا�ﻦﻗﺮصﻫﺎاﺳﺖ.
٤)-١٣ﺣﺮﻓ�(ﻧﺎمﻧﻮعا�ﺮاﻧ�آن»زرد�«اﺳﺖ
٣)-١٤ﺣﺮﻓ�(ﻧﻈﺮوﻋﻘﻴﺪه
٥)-١٥ﺣــﺮﻓــ�( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرش ﺑﺮف و اﺣﺘﻤﺎل
�ﺎﻫﺶ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺮا� ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ا�ﻦ اﺳﺘﺎن ،ﭘﺨﺶ
ﻋﻠﻮﻓﻪدرﭼﻨﺪ�ﻦﻧﻘﻄﻪز�ﺴﺘﮕﺎهﺣﻴﻮاﻧﺎتدرﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪهاﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺖ.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ�(اﻧﺪ�ﺸ�ﺪهواﺷﻨﮕﺘﻦﮔﻔﺖ:ﭘﺎ�ﺴﺘﺎن
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﺟــﻮان اﺳﺖ �ﻪ ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬب
ﮔﺴﺘﺮدهازﺳﻮ�ا�ﻦﮔﺮوهﺗﺮور�ﺴﺘ�داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
٥)-١٧ﺣﺮﻓ�(ﻋﺎدت�ﺮدنذاﺋﻘﻪﺑﻪا�ﻦﻣﻮاد�ﻪﺑﻪ
ﻃﻮرﻣﻌﻤﻮلازدوران�ﻮد��ﺷﺮوعﻣ�ﺷﻮد،ﻋﻮارض
ﻣﺘﻌﺪد�ﻧﻈﻴﺮﭼﺎﻗ�ود�ﺎﺑﺖﺑﻪدﻧﺒﺎلدارد.
٥)-١٨ﺣﺮﻓ�(دﻟﮕﺮﻣ�دادنوآﻓﺮ�ﻦﮔﻔﺘﻦ
٥)-١٩ﺣﺮﻓ�(ﻧﻴ�ﺑﺨﺘ�
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ�(ﮔﺮدﺷﮕﺮ
٤)-٢١ﺣﺮﻓ�(ا�ﻦﺷﻬﺮﺑﺰرگ�ﺸﻮردرﺳﺎلﺟﺎر�
ودرﻣﻘﺎ�ﺴﻪﺑﺎﺳﺎلﮔﺬﺷﺘﻪﺑﺎ�ﺎﻫﺶ ٥٠درﺻﺪ�در
ﺣﺠﻢﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎﻣﻮاﺟﻪﺑﻮدهاﺳﺖ.
٥)-٢٢ﺣﺮﻓ�(درﺟﻨﮓازدﺷﻤﻦﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه

وز�ﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ f8ﻣ� رود .ﺳﻴﺎه در ﺣﺮ�ﺖ ﺑﻌﺪ� ﻣﺎت
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
اﺳﺖ:اﮔﺮﺳﺮﺑﺎزﺳﻴﺎهرد�ﻒbﺑﻪ�bﭘﻴﺸﺮو��ﻨﺪ�ﺎﺳﺮﺑﺎز
رد�ﻒcﺑﻪ�c3ﺎﺳﺮﺑﺎزد�ﮕﺮرد�ﻒcﺑﻪ� cﺑﺮود،وز�ﺮﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻪ� cﻣ�رود.اﻣﺎاﮔﺮﺳﺮﺑﺎزﺳﻴﺎهرد�ﻒ dﺑﻪ� dﺑﺮودوز�ﺮ
ﺳﻔﻴﺪآنراﻣ�زﻧﺪ.اﮔﺮﻫﻢﺳﺮﺑﺎزﺳﻴﺎهرد�ﻒ eﺑﻪ e3ﺑﺮودوز�ﺮﺳﻔﻴﺪﺑﻪ f3ﻣ�
رود.واﮔﺮﺳﺮﺑﺎزﺳﻴﺎهرد�ﻒ eﺑﻪ� eﺑﺮودوز�ﺮﺳﻔﻴﺪﺑﻪ�dﻣ�رود.

