خبر

اقتصاد

6

سیاست

خبر
اقتصاد

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

شنبه  ۲اردیبهشت  . 1396شماره 3546

Sat. Apr،22،2017، No.3546

 6سال پس از برگزاری مراسم آغاز
عملیات اجرایی

برقی سازی خط آهن مشهد تهران
در آستانه تامین اعتبار
مدیرعامل راهآهن:تا پایان اردیبهشت ،اعتبار
مالی قطار برقی تهران مشهد تأمین خواهد شد

درسفر یک روزه رئیس جمهورتاتارستان به مشهد صورت گرفت

انعقاد تفاهم نامه اقتصادی میانخراسان رضوی و تاتارستان

به منظور شرکت در اجالس وزیران زن
کشورهای اسالمی و افتتاح چند پروژه

رســتم زاده-رئیــس جمهــور تاتارســتان کــه در صدر
هیئتی بلند پایــه از فعاالن بخش دولتــی و خصوصی
این کشــور پس از دیدار با معاون اول رئیس جمهور در
تهران چهارشنبه شب وارد مشهد مقدس شد ،پس از
دو دیدار جداگانه با استاندار خراســان رضوی ،دیدار
با فعاالن بخش خصوصی اســتان و بازرگانان فعال در
بازارروسیه،حضوردردانشگاهفردوسیمشهدودیدار
با رئیس این دانشــگاه ،تشــرف به حــرم مطهر رضوی
،بازدید از موزه های آســتان قدس و دیدار با تولیت این
آســتان در پاویون فرودگاه مشــهد در مراســم امضای
تفاهمنامههمکاریهایعلمیواقتصادیتاتارستان
و خراسان رضوی ضمن شــرکت در نشست خبری به
سواالت خبرنگاران پاســخ گفت .به گزارش خراسان
رضوی،رستممینیخانوفپسازانعقاداینتفاهمنامه
همکاریباتاکیدبراینکهماتصورنمیکردیمکهچنین
ظرفیت هــای خوبی در مشــهد موجود باشــد ،گفت:
امروز ما توانســتیم در چارچوب مالقــات های صورت
گرفتهودرحاشیهدیداربااعضایاتاقبازرگانیاستان
مذاکراتخوبیداشتهباشیمودرزمینههایمتعددی
برای همکاری با خراســان رضوی به تفاهم برسیم.در
این نشست خبری استاندار خراسان رضوی نیز گفت
:درپیسفریکهسالگذشتههیئتاقتصادیاستان
به جمهوری تاتارســتان داشــت زمینه های همکاری
بین دوطرف بررســی و مشخص شــد که فرصت های
زیادی به ویــژه در حوزه هــای صنعت ،معــدن ،علوم و
فناوری،کشاورزیوگردشگریبرایتوسعههمکاری
ها و تعامالت وجود دارد .رشــیدیان با اشاره به توسعه
همکاری های بانکی بین ایران و روسیه گفت :با توجه
به توافق ایران و روسیه برای ایجاد خط اعتباری در این
کشور گفت و گوهایی داشــتیم و بنا شد این مطالبات
در چارچوب همان تفاهم نامه سران دو کشور پیگیری
شــود تا ظرفیت مشــخصی به این منظور تعیین شود و
از تجار پشتیبانی های الزم صورت گیرد .همچنین با
توجه به تسهیالت روسیه برای برداشته شدن روادید،
قرارشدهسفارتایراندرروسیهبرایتسهیلمراودات
دانشگاهیانوبخشخصوصیهمکاریهایالزمبرای
صدورروادیدراداشتهباشد.درآیندهنیزامیدواریمبرای
لغو روادیــد در چارچوب تفاهمات صــورت گرفته بین
ایران و روسیه اقدامات الزم صورت گیرد .وی با اشاره
به امضای تفاهم نامه امروز با رئیس جمهور تاتارستان
گفت:محورهایاینتفاهماتدرحوزههایاستاندارد،

معاون اول رئیس جمهوری به
مشهدسفرمیکند

اســتاندار با بیــان این که بــرای ســفر رئیس جمهــور به
مشــهد درخواســتی ارائه کرده ایم اما این برنامه قطعی
نشده است ،افزود :ســفر رئیس جمهوری در هفته آینده
به مشــهد منتفی اســت اما معاون اول رئیــس جمهوری
به دعوت مــوالوردی معاون رئیس جمهــور در امور زنان
و خانــواده و بــه منظــور شــرکت در اجالس وزیــران زن
کشورهای اســامی که در چارچوب برنامه های رویداد
مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسالم در مشهد برگزارمی
شود ،پنج شنبه هفته جاری به این شهر سفر می کند.به
گزارش خراســان رضوی ،علیرضا رشــیدیان در حاشیه
بدرقه رئیس جمهور تاتارستان در گفت و گو با خبرنگاران
افزود :در سفر اسحاق جهانگیری تعدادی از پروژه های
مهم صنعتی اســتان به ویژه در پروژه فوالد نیشابور مورد
بهره بــرداری قرار می گیــرد .البتــه برنامه پیشــنهادی
ما برای این ســفر ارائه شــده که دفتر معاون اول با توجه
به فرصت پیش بینی شــده در این زمینــه تصمیم گیری
خواهد کرد.وی افزود :با این حال از سفر رئیس جمهور
به خراســان رضوی هر زمانی که میســر باشــد استقبال
میکنیم زیرا هر ســفر برای اســتان منشــاء خیر و برکت
بوده و مصوبات و ابالغ اعتباراتی را در پی داشته است .از
جمله آخرین این برکات تامیــن و تخصیص بودجه هایی
بود که برای حاشیه شهر مشهد مصوب شده بود .در سفر
اخیر رئیس جمهوری حدود هزار میلیارد ریال پیگیری و
ابالغ و به استان واصل شد.

•احداث مجتمع  500هکتاری کشت
گلخانه ای در حاشیه کشف رود

رشــیدیان ادامــه داد :در ایــن چارچــوب اعتبار شــروع
عملیــات اجرایی تصفیــه خانه فاضــاب انســانی که به
رودخانه کشف رود ریخته می شــد تامین شد که با ابالغ
این اعتبار و مشــخص شــدن برنده مزایده طی چند روز
آینده احداث تصفیه خانه عملیاتی می شــود .اســتاندار
خراســان رضوی افزود:احداث مجتمع  500هکتاری
کشــت گلخانــه ای در حاشــیه کشــف رود نیز در دســت
پیگیری اســت و امیدواریم با شــروع و اجــرای این طرح
بتوان هم برای جوانان حاشیه شــهر و هم جوانان دانش
آموخته کشاورزی اشتغال خوبی ایجاد کرد.

ترانزیت و مســائل بانکی بوده اســت .در این تفاهمات
چارچوب کلی اقدامات آینده مشخص شده و در حوزه
دانشــگاهی نیز برای تحقیقات علمی و تبادل استاد و
دانشجوتفاهماتیصورتگرفتهاست.

•احیایجادهابریشم،هدفمشترک

استاندار خراســان رضوی همچنین به ظرفیت های
مشترک فرهنگی بین دو کشــور اشــاره کرد و افزود:
هماکنونباتوجهبهاینکهمردمتاتارستاندرگذشته
با زبان فارســی آشــنایی داشــته انــد ،ظرفیــت برای
گســترش آمــوزش زبــان فارســی در دانشــگاه قازان
وجــود دارد .در ایــن دانشــگاه کرســی زبان فارســی
برقرار اســت که تمایــل برای گســترش ایــن آموزش
ها نیز وجود دارد.اســتاندار همچنین صبــح روز پنج
شنبه در دیدار با هیئت تاتارستانی با بیان این که قرار
گرفتن ایران در میانه راه جاده ابریشــم ما را در مسیر
ارتبــاط بین شــرق و غرب قــرار داده اســت ،گفت :در
نشستی که با مسئوالن چینی داشتیم ،پیگیر ارتباط
ریلی با این کشــور از طریق تاجیکســتان و افغانستان
بوده ایم .احیای جاده ابریشــم یکی از اهدافی اســت
که کشــورهای عضو پیمان شــانگهای عالقــه مند به
احیای آن هستند.رســتم مینیخانــف رئیس جمهور
ایالت تاتارستان نیز با اشاره به ظرفیت های مشترک
ایران و جمهوری تاتارستان اظهار کرد :پیشنهاد شما
برای همــکاری بیشــتر در حــوزه صنعت تاتارســتان
در ایران و متقابال همــکاری تجار ایرانی در کشــور ما
ایــده جالبی اســت و من به شــدت اســتقبال می کنم
رئیس جمهور تاتارســتان ادامه داد :خراسان رضوی
یکی از پیشرفته ترین مناطق ایران است و نه فقط این
پیشرفت در صنعت و کشاورزی اســت ،بلکه در حوزه
تاریخینیزقدمتزیادیداشتهوبهلحاظگردشگری
هم ظرفیت عظیمی دارد  .نایب رئیس اتاق بازرگانی
خراســان رضوی بیان کرد :اتاق بازرگانی اســتان به
نمایندگی از بخــش خصوصی آمادگی خــود را برای
بســط روابــط دوجانبــه و چندجانبه اعالم مــی کند و
امیدواریمدرادامهنشستبامالقاتطرفهایتجاری
زمینه هــای این همــکاری گســترش یابد.محمودی
در نشست فعاالن اقتصادی اســتان با رئیس جمهور
تاتارستان و فعاالن اقتصادی این کشــور اظهار کرد:
تالشماایناستدرایننشستدرسایهروابطایرانو
روسیهبهطورعاموروابطاستانوجمهوریتاتارستان

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم
ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻟ را ﺑﺎ
ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر ﭘﺮ
ﻨﻴﺪﻪ:
 (١ﻣﺠﻤﻮع ارﻗــﺎم ﻫﺮ
ﺗﻪ از ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺪد
ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭙﺶ
ﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
 (٢ﻣﺠﻤﻮع ارﻗــﺎم ﻫﺮ
ﺗﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪد
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻻﺶ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻮد.
 (٣ارﻗـــﺎﻣـــ ــﻪ در
ﻫــﺮ ﺗﻪ ﻣــ ﻧﻮﺴﻴﺪ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

• اﮔﺮﺑﺮا
ﺣﻞﺮدناﻦ
ﺟﺪولراﻫﻨﻤﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ:

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺟﺪولوﮋهﻣﮔﻮﺪﺳﺘﻮن ٤از ١+٣ﺗﺸﻴﻞ
ﻣﺷﻮد وﺳﻄﺮ ٣ﺑﺎﺪﺑﺎُ ١+٢ﭘﺮﺷﻮد .ﭘﺲﺗﻘﺎﻃﻊ
ﺑﺎُ ١ﭘﺮﻣﺷﻮدو اﻦﺳﻄﺮوﺳﺘﻮن ُﭘﺮاﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟــﺪول وــﮋه ﺑــﺮا ﺗﻤﻴﻞ
ﺳﻄﺮ ٦ﺑﻪ  ١+٢ﻧﻴﺎز اﺳﺖ .اﻣﺎ  ٢در ﺧﺎﻧﻪ وﺳﻂ،
درﺳﺘﻮﻧﺶﺗﺮارﻣﺷﻮد.ﭘﺲ١وﺳﻂاﺳﺖ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩را
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺳﺎده

»ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم«  ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺟﺬاب ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎده
اﺳﺖ ﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ »ﻣﻨﻄﻖ« و »ﺟﻤﻊ« ﻧﻴﺎز دارد .ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﭘﻴﺪاﺶ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از٦٠ﺳﺎل در آﻣﺮ£ﺎ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد
اﻣﺎ از ٣٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ژاﭘﻨ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻃﻮر ﻪ در ﺑﻴﺶ از ١٠٠ﻧﺸﺮﻪ ژاﭘﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و
ﺣﺎﻻدوﻣﻴﻦﺳﺮﮔﺮﻣﻣﺤﺒﻮبﺷﺎن)ﭘﺲازﺳﻮدوﻮ(
اﺳﺖﻪدرﺟﻬﺎنﻫﻢﺑﺎﻧﺎمﺎﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪار
اﺳﺖ .ﺣﻞ ﺮدن »ﻣﺠﻤﻮع ارﻗــﺎم« ﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺷﺒﻴﻪآن،ﺳﺮﻋﺖﭘﺮدازشذﻫﻦراﺑﺎﻻﻣﺑﺮد.
ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞﻣﺤﻘﻘﺎنازآﻧﻬﺎﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و
»داروﭘﻴﺸﮕﻴﺮازآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣﻨﻨﺪ.

• ﺑﺮاﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎﺎﻓﻴﺴﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧﻨﻴﻢ.
*ﺟﻤﻊارﻗﺎمﻫﺮﺗﻪﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪد ﺳﻔﻴﺪ
ﺳــﻤــﺖ ﭼــــﭗ ﺎ درﺳﺖ
ﺑﺎﻻﺶﺑﺎﺷﺪ.
*ازارﻗﺎمﺗﺮار ﻧﺎدرﺳﺖ
درﺗﻪاﺳﺘﻔﺎدهﻧﻨﻴﻢ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺑــﺮا ﺣﻞ ــﺮدن اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ
ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺮ رﻗﻢ،
دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا ﻧﻮﺷﺘﻦ آن
رﻗﻢ،ﻣﺮورﻨﻴﻢ.

دﻗﻴﻘﻪ

ﺟــﺪول وــﮋه ﻣ ﮔﻮﺪ٤ :ﺑﺎﺪ ١+٣
ﺑﺎﺷﺪو٣ﻫﻢﻓﻘﻂﻣﺗﻮاﻧﺪ١+٢ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲﻣﺠﺒﻮرﻢﺧﺎﻧﻪآﺑﺗﻘﺎﻃﻊراﺑﺎرﻗﻢ
ُ ١ﭘﺮ ﻨﻴﻢ .ﭘﺲ ﺟﺎ٣و ٢ﻫﻢ ﻗﻄﻌ
اﺳﺖ.ﻫﻤﻴﻦﺗﻘﺎﻃﻊ٣و ٤درآنﺳﻮ
ﺟﺪولﻫﻢ٣ﺧﺎﻧﻪرا ُﭘﺮﺮد.
ﺟﺪول وﮋه ﻣ ﮔﻮﺪ :درﺳﻄﺮ ﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺶ  ٦اﺳــﺖ ،ﺑﺎﺪ ١و ٣ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪاﻣﺎﺑﺎﺪ٣رادرﺧﺎﻧﻪراﺳﺖﻧﻮﺷﺖ
ﺗﺎدرﺳﺘﻮﻧﺶﺗﺮارﻧﺸﻮد.
ﺳﺘﻮﻧ ﻪ ﺟﻤﻌﺶ  ١٣اﺳﺖ دو رﻗﻢ
ﻻزم دارد ﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺎن  ١٠ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻘﻂ٣راهدارﻢ ٨+٢:و ٦+٤و.٩+١
اﻣﺎ ٢و٨و٤و٦و ٩ﻫﻴﭽﺪام ﻧﺒﺎﺪ در
ﺧﺎﻧﻪﭘﺎﻴﻨﺑﺎﺷﻨﺪﭼﻮنﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم
آن ﺳﻄﺮ ﺑﺎﺪ  ٤ﺷﻮد! ﭘﺲ  ١در ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦﻣآﺪوﻣﺠﺒﻮرﻢدرﺧﺎﻧﻪﺑﺎﻻ
٩راﺑﻨﻮﺴﻴﻢ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

»ﺟــﺪول وــﮋه« ﻪ
ﺗﻨﻬﺎﮔﺰﻨﻪﻣﻮﺟﻮدرادر
ﻣﻮرد ﺑﻌﻀ از اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪﻧﺸﺎنﻣدﻫﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

•لغوروادیدبرایگردشگران

در ادامــه مراســم لــوان جاگاریان ،ســفیر روســیه در
ایران اظهار کرد :سفر دکتر روحانی به روسیه صفحه
جدیــدی را در روابط دو کشــور گشــوده اســت .یکی
از اســنادی که بین دو کشــور امضا شــده ،لغو روادید
برای گردشــگران از  5تا  50نفر بوده است.وی ادامه
داد :مــا هم اکنون منتظــر پاســخ وزارت خارجه ایران
برای این منظور هســتیم .همچنین قــراردادی برای
تســهیل صدور روادید برای تجار ایرانی فراهم شده و
هیچ مشــکلی برای دریافت روادید در سفارت روسیه
وجود ندارد .بنابراین از ایران می خواهیم به توافقات
مشخصبرسیم.ماآمادگیداریمرفتوآمدهایتجار
از ایران به روســیه و از روســیه به ایران بدون مشــکل و
آسان باشد.همچنین در جریان بازدید رئیس جمهور
تاتارستانازدانشگاهفردوسیمشهدودیداربارئیس
ایــن دانشــگاه قــرارداد همکاریهــای علمــی میان
دانشــگاه های فردوسی مشــهد و قازان تاتارستان به
امضا رسید .براســاس این تفاهم نامه مقررشده است
که کمیت ه مشــترک بیــن دو دانشــگاه تعیین شــود تا
زمین ه همکاری بــرای پژوهشهای مشــترک فراهم
شود و با حضور استادان ایرانی در دانشگاه قازان این
دانشــگاه راهکارهای اجرایی را در این زمینه بررسی
کند.همچنین روز پنج شــنبه گذشــته رئیس جمهور
تاتارستانباهیئتهمراهبهحرممطهررضویمشرف
شد.رستم مینیخانف پس اززیارت حرم مطهر رضوی
به خبرنگاران گفت :نخســتین بار نیســت که به ایران
می آیم اما نخستین سفرم به مشهد اســت که طی آن
از مشــاهده ظرفیت های اقتصادی و امکانات زیارتی

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

][١٣٩٦/٢/٢

• ﺣﻞﮔﺎمﺑﻪﮔﺎمﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺟﺪولوﮋهﻣﮔﻮﺪﺳﻄﺮ ٤ﺑﺎﺪﺑﺎُ ١+٣ﭘﺮ
ﺷﻮداﻣﺎ ١درﺧﺎﻧﻪﭼﭗدرﺳﺘﻮﻧﺶﺗﺮاراﺳﺖ.
ﭘﺲ ١درﺧﺎﻧﻪراﺳﺖاﺳﺖوﻞﻣﺤﺪوده ُﭘﺮﺷﺪ.
در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﺘﻮن ٣و ﺳﻄﺮ ٤ﺑﺎزﻫﻢ ﻃﺒﻖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول وﮋه ﺑﺎﺪ ١ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﺎ ُﭘﺮ ﺷﺪن
اﻦﺳﻄﺮوﺳﺘﻮن،ﻣﺤﺪودهﺎﻣﻼ ُﭘﺮﻣﺷﻮد.

به طور خاص همکاری های بیشــتری داشته باشیم.
همچنینامیدواریمایننشستمنجربهتوسعهروابط
اقتصادیفعاالندومجموعهشود.

و ســیاحتی این شــهر لذت بردم.حرم مطهــر رضوی
مکان مقدســی اســت که هر مســلمانی آرزوی دیدن
آن را دارد .مســلمانان روســیه و جمهوری تاتارستان
بســیار عالقه مندند کــه حرم مطهــر را زیــارت کنند.
وی ادامــه داد :بازدیــدی از کتابخانــه آســتان قــدس
رضوی بــه ویژه بخش مخطوطــات آن داشــتم که این
بخش را بسیار شــگفت انگیز یافتم.به گزارش آستان
نیــوز ،حجتاالسالموالمســلمین ســید ابراهیــم
رئیســی تولیت آســتان قدس رضوی در دیدار رئیس
جمهــور تاتارســتان گفت :رابطــه نزدیــک جمهوری
اسالمی ایران و تاتارســتان تنها به سبب همسایگی و
حسن هم جواری این دو کشــور نیست ،بلکه ریشه در
باورها و اعتقادات مذهبی و اســامی مشترک دارد.
ویافزود:آستانقدسدرحوزههایپذیرشدانشجو
در دانشگاههای امام رضا(ع) و علوم اسالمی رضوی،
ایجاد فرصت مطالعاتی برای اســتادان دانشگاههای
تاتارســتان و در عرصههای توریست ســامت ،زیارت
و علمی میتوانــد با جمهــوری تاتارســتان همکاری
مشترک داشــته باشــد.همچنین در این دیدار رستم
مینیخانــف ،ضمن تشــکر از میهمــان نوازی مــردم و
مسئوالنایراناسالمیبرگسترشهرچهبیشترروابط
باآستانقدسرضویتأکیدوخاطرنشانکرد:اکثریت
مردمجمهوریخودمختارتاتارستانمسلمانهستندو
بههمینسببزمینهبرایگسترشهرچهبیشترروابط
با ایران اســامی و آســتان قدس رضوی وجــود دارد.
رئیس جمهــور تاتارســتان عصر پنج شــنبه بــا بدرقه
اســتاندار ،مشــهد را به مقصد قازان ،مرکز جمهوری
تاتارســتان تــرک کرد.جمهــوری تاتارســتان یکی از
کشورهای عضو فدراســیون روسیه اســت که با 3.9
میلیون نفر جمعیت به لحاظ جایــگاه صنعتی در رده
پنجماستودربخشسرمایهگذاریجایگاهسومرادر
اینفدراسیوندارد.

ﺣﺎﻻ ﺗﻠﻴ¯ ٣و  ١ﻫﻢ در ﺳﺘﻮﻧ ﻪ
ﺑﺎﺪﺟﻤﻌﺶ ٤ﺑﺎﺷﺪﻣﺸﺨﺺاﺳﺖ.

در ﺳﺘﻮﻧ ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺶ  ٢٠اﺳﺖ،
ﻗﺒﻼ ﺟﺎ ٣و  ١ﻗﻄﻌ ﺷﺪه و ﺑﺮا
ﭘﺮﺮدﻧﺶ٢رﻗﻢﻣﺧﻮاﻫﻴﻢﻪﺟﻤﻊ
آﻧﻬﺎ ١٦ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﺎﺟﺪولوﮋهﻣﮔﻮﺪ
ﭼﺎرهاﺟﺰﻧﻮﺷﺘﻦ٧و ٩ﻧﺪارﻢ .اﻟﺒﺘﻪ
٩ﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻴﻨ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮار
ﺷﺪنﻣﻤﻨﻮعاﺳﺖﭘﺲ٩درﺑﺎﻻو٧در
ﺧﺎﻧﻪﭘﺎﻴﻨﺟﺎﻣﮔﻴﺮد.
ﺣــﺎﻻ در آﺧﺮﻦ ﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻄﺮ ﻪ
ﺟﻤﻌﺶ ٢٠اﺳﺖﺑﺎﺪ٣ﻧﻮﺷﺖ.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

*ارﻗﺎم»ﻣﺤﺘﻤﻞ«
را ﺑــﺮا ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻨﻴﻢ
و ﻤﺮﻧﮓ در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و
رﻗﻢ»ﻗﻄﻌ«راﺸ¯ﻨﻴﻢ.
* اول ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ ﺑﺮوﻢ ﻪ
ﻋﺪدشدر»ﺟﺪولوﮋه«آﻣﺪهاﺳﺖ.
*ازﺣﻞﺗﻪﻫﺎ٢و٣ﺗﺎآﻏﺎزﻨﻴﻢ.
*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂ ﺟﻮابدارد.
دراﻦﺳﺘﻮنﻪﻣﺠﻤﻮﻋﺶ ٢١اﺳﺖ
ﺟﺎ٢و ٣از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﭘﺲ
ﺑﺎﺪ دو رﻗﻢ ﭘﻴﺪا ﻨﻴﻢ ﻪ ﺟﻤﻊ آﻧﻬﺎ
 ١٦ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺟﺪول وﮋه ﻣ ﮔﻮﺪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺪ از٧و ٩اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﻢ .ﭘﺲ
٩ﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮار ﻣ ﺷﻮد
را ﭘﺎﻴﻦ ﻣ ﻧﻮﺴﻴﻢ و ٧ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻﻣرود.
اﻦ دو رﻗﻢ ﻧﺎرﻧﺠ دﻟﻴﻠ ﺷﺪﻧﺪ ﻪ
اﻦ٧ﺳﺒﺰرﻧﮓراﺑﺮاﺗﻤﻴﻞﺳﻄﺮ
ﻪﺟﻤﻌﺶ ١٩اﺳﺖﺑﻨﻮﺴﻴﻢ.
ﺑ ــﺮا ﺗﻤﻴﻞ ﺳﻄﺮ ــﻪ ﺟﻤﻌﺶ
 ٢٨اﺳــﺖ ﻓﻘﻂ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ٨و ٤را
اﺿﺎﻓﻪﻨﻴﻢاﻣﺎ  ٨راﻧﻤﺷﻮددرﺧﺎﻧﻪ
ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺖ ﭼﻮن ﺟﻤﻊ ﺳﺘﻮﻧﺶ ﺑﺎﺪ
٧ﺑﺎﺷﺪ! ﭘﺲ ٨در ﺧﺎﻧﻪ راﺳﺖ و  ٤در
ﭼﭗﺟﺎﻣﮔﻴﺮد.
دو رﻗﻢ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻴﺎه ﻫﻢ ﻪ  ٣و ٩
ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪارﻗﺎمﻗﺒﻞﻣﺸﺨﺺ
ﻣﺷﻮﻧﺪﺗﺎاﻦﻧﻤﻮﻧﻪﺎﻣﻼﺣﻞﺷﻮد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﺎده

 12بهمن ماه ســال  90پس از گذشت هشت سال از آغاز
مطالعات و نیز ۴۶ماه از مصوبه دولت نهم  ،طی مراسمی
برقی کردن خط آهن مشــهد  -تهران آغاز شد اما دو سال
پس از آغاز اجــرای این پــروژه ،یعنــی اواخر آذرماه ســال
 92قاســم ســاکتی مدیر وقت طرح برقی ســازی راه آهن
کشــور اعالم کرد که بعد از دو ســال پیشــرفت ایــن پروژه
حدود  2.86درصد اســت!بااین حال با توجه به ضرورت
توســعه و تقویت یکی از پــر ترددترین خطوط ریلی کشــور
دولت یازدهم نیز چندیــن بار وعده داد تا ایــن قطار مانده
درایستگاه وعده ها و اعتبارات را به حرکت در آورد تا جایی
که 17بهمن ماه 94با حضور دکتر روحانی رئیس جمهور
در مشــهد ،آغاز عملیات اجرایی این پروژه بــار دیگر کلید
خورد و بر اســاس اعالم مســئوالن در این مراســم رسمی
مقررشدبرقیسازیقطارمشهد-تهرانبااعتبار 60هزار
میلیارد ریال در مدت  42ماه به پایان برسد و فاز اول آن تا
نیشــابور  24ماه دیگر(یعنی تا بهمن )96نهایی شود ،اما
تا امروز با وجود همه اتفاقاتی که در مســیر عملیاتی شدن
این پروژه رقم خورده است از تفاهمات مالی با چین گرفته
تا ســاخت لکوموتیوهای برقی آن توســط زیمنس آلمان،
هنــوز این پروژه پیشــرفت فیزیکی نداشــته است.ســعید
محمد زاده ،مدیرعامل راهآهن ایران  ،چندی پیش از آغاز
عملیات اجرایی این طرح در اوایل سال  96خبرداده بود.
با این وجود این مقام مسئول روز پنجشنبه گفت :مهمترین
موضوعدراجراوعملیاتیکردنقطاربرقیمشهد-تهران،
موضوع تامین اعتبار است ؛ در این باره با توجه به مذاکرات
انجامشدهباکشورچینبرایتأمینمالی 2میلیارددالری
پروژه،تاکنون ۱۷۰کامنتباطرفچینیداشتهایموفقط
دو کامنت مانده است که امیدواریم در هفته آینده به نتیجه
برسیم.به گزارش خراســان رضوی ،سعید محمد زاده در
نشســت هماهنگی مدیــران راهآهن جمهوری اســامی
ایران که در مشهد برگزار شد ،با اشاره به اینکه قرارداد این
پروژه بین ایران و چین منعقدشده اســت ،افزود :مشاور و
مدیر پروژه کار خود را آغاز کــرده اند و هزینه پروژه از محل
وام دولتی کشــور چین در اردیبهشــتماه صورت خواهد
گرفت.محمــد زاده در ادامــه گفت :تأمینکننــده ناوگان
این پــروژه کارخانه زیمنس آلمان اســت کــه در این زمینه
نیز کارهای فنــی قرارداد انجامشــده و مبــادالت صورت
گرفتــه ،اکنون نیــز مشــاور ،کار ایــن پــروژه را آغــاز کرده
است.مدیرعامل راهآهن در پاسخ به سوال دیگری درباره
سرنوشتقطارسریعالسیرمشهد-تهراننیزتصریحکرد:
با توجه به ضرورت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی
در پروژه هــا و محدودیتهای مالی شــدیدی که در حوزه
اعتبارات داریم،اجرای همزمان دو پروژه مانند قطار برقی
وسریعالسیرمیسرنیستچهاینکهدرپروژهقطاربرقینیز
پیشبینیشده است سرعت آن تا 200کیلومتر در ساعت
و به اندازه سرعت قطار سریع السیر برسد.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٧)-١ﺣـــﺮﻓـــ(  از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺸﻮر ﻪ ﺧﻴﻠ وﻗــﺖ اﺳــﺖ زﻧﮓ
ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاﺿﺶ از ﺻﺪا ﻧﻴﻔﺘﺎده ..... ،اﺮاﻧ اﺳﺖ.
٥)-٢ﺣــﺮﻓــ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺿﻌ از روﻏــﻦ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص روﻏﻦ زﻧﺠﺒﻴﻞ و ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ و  ،......ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺮم ﺷﺪن ﺳﺮﻊ ﺑﻠﻐﻢ ﻣ ﺷﻮد و درد ﺑﺪن را ﺑﻪ وﮋه
در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ.
٦)-٣ﺣﺮﻓ( ﺳﺒﺰﺠﺎت ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ،ﻣﻮز ،اﻧﺠﻴﺮ،
آﻟﻮ ،ﻠﻢ ﺑﺮوﻠ و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕ ﻪ ﻏﻨ از اﻦ
ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ ،در ﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷ از اﺣﺘﺒﺎس آب
در ﺑﺪن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
٦)-٤ﺣﺮﻓ( ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ و ﻫﺮ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧ ........
ﻣﺤﺮ ﻗــﻮ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑــﺮا ﻮدﺎن ﺑﻴﺶ
ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٣)-٥ﺣﺮﻓ( ﻗﺒﺎ
٢)-٦ﺣﺮﻓ( ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺮﺖ ﺳﺮﻊ
٦)-٧ﺣﺮﻓ( آدم ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ
٥)-٨ﺣﺮﻓ( از راه ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻴﻔﻴﺖ رژﻢ
ﻏﺬا اﻦ اﺳﺖ ﻪ از ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﺪ و در
ﺣﻴﻦ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺳﻌ ﻨﻴﺪ  .....داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
٥)-٩ﺣﺮﻓ( از آن ﺟﺎ ﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪاﺳﺘﺮس
دارد ﺷﺎﺪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﻪ ﺧﻮردﻧﺶ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا

درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣﺑﻪ

ﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

درﺳﻮال،ﻧﻮعﺧﻄﻪ
ﻣﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢﺑﺸﻴﻢ
ﮔﻔﺘﻪﻧﺸﺪهﺑﻮد،ﭘﺲﺑﺎ
ﺧﻂﻣﻨﺤﻨﺑﺴﺘﻪو
دوﺧﻂﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،داﺮه
٨ﻗﺴﻤﺖﺷﺪ.

آرام ﺗﺮ ﺷﺪن ﻮدﺎن ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮا
ﻮدﺎن ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
٣)-١٠ﺣﺮﻓ( ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻟﺒﺎس و ﻓﺮش
٥)-١١ﺣﺮﻓ( ﭘﻴﻞ اﻟﺘﺮ
٣)-١٢ﺣﺮﻓ( ﻣﻴﻮه ا ﺧﻮرﺷﺘ
٥)-١٣ﺣــﺮﻓــ( ﺧــﻮردن ﻣﻴﻮه ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ،راﻫ
اﺳﺖ ﺑﺮا ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻦ ﺑﻴﻤﺎر
٣)-١٤ﺣﺮﻓ( ﻋﻀﻮ از ﭘﺮﻧﺪه
٤)-١٥ﺣﺮﻓ( ﻮﺷﺶ و ﭘﺸﺘﺎر
٤)-١٦ﺣﺮﻓ( ﻧﻮﻋ ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺎزÚ
٦)-١٧ﺣﺮﻓ( از ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻫﺎ .....دار
در دوره ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﺪ.
٦)-١٨ﺣﺮﻓ( دﻮر و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮا دﺪن
٤)-١٩ﺣــﺮﻓــ( ﺑــﺮا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎءاﻟﺸﻌﻴﺮ ،اﺑﺘﺪا
ﺟﻮاﻧﻪ ﺟﻮ ﺎ .......را ﻣﺟﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آن راز Úو
ﻣﻮاد ﺧﻮرا دﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﻨﻨﺪ.
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ( ﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ
٢)-٢١ﺣﺮﻓ( ﺟﻮاﻧﻪ ﺟﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻪزﻧ،
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﺮد آﻧﺰﻢ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ¯ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺧﻮد ،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﺑﺴﻴﺎر را ﺗﺸﻴﻞ ﻣ دﻫﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ﮔﺮوه  ......و اﺳﻴﺪﻫﺎ آﻣﻴﻨﻪ
ﺿﺮور.

رﻣﺰواژهﺎﺑ:
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
واﻫﺪافﺑﺮاﻧﻮ

