یادداشت

ورزش
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بهروز

آمد و رفتنم ،بهر چه بود؟

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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مدیرعامل اسبق باشــگاه پرســپولیس تهران ،بار دیگر
عضو هیئت مدیره باشگاه "سیاه جامگان" شد.تا آنجا که
به خاطر داریم"محمود رویانیــان" در مقطعی از فصول
قبل نیز با شــعار هایی بســیار جــذاب و ســرگرم کننده
(که البته معلوم نشد ســرانجام آن چه شــد)به عضویت
و حتی ریاســت هیئت مدیره باشــگاه "ســیاه جامگان"
منصوب شده بود.
خوب به یاد داریم که ایشان ،هر از چندی اظهارنظرات
جالبی هــم داشــت و حتی در برنامه ورزشــی ســیمای
استانی هم حاضر شد و وعده های داغی داد .نگارنده،
همــان زمــان در یادداشــتی در همیــن صفحــه ،ضمن
اســتقبال از حضور وی در باشــگاه ســیاه جامــگان ،در
زمینه تحقق عملی این شــعار ها به شدت ابراز تشکیک
کرد که البته گذشت زمان ،نشان داد که این تردید ها،
چندان هم دور از واقعیت نبوده است.
اینک و پــس از مدت هــا ،همین فرد دوبــاره به عضویت
هیئت مدیره این باشــگاه درآمده و گویا این کار با وعده
همکاری برای"جذب حامی مالی"انجام شــده اســت.
از آنجا که در مرتبه قبل ،معلوم نشــد که دســتاورد های
حضور رویانیان و سپس قطع رابطه با وی (خودش بعدا
تصریح کرد که هیچ ســمتی در ســیاه جامگان ندارد!)
چه بوده است؛ این بار و در پیوستن مجدد "رویانیان" به
سیاه جامگان ،امیدواریم مسئوالن این باشگاه با درس
گرفتن از تجارب گذشته ،بسیار شفاف و روشن از دالیل
حضور دوباره وی در جمع هیئت مدیره( ،حداقل در یک
نشســت خبری) پرده بردارند و اذهــان را در قبال رفت
و آمد های گاه و بی گاه ایشــان روشــن کنند .اتفاقی که
فصل گذشته نیفتاد و باعث شد ابهامات قبلی همچنان
وجود داشته باشد.
البتــه ما ایــن بــار هــم اعــام می کنیــم؛ مثل گذشــته
این اتفــاق را بــه فال نیــک می گیریــم و چــون انتصاب
قبــل ،در زمینــه "تحقــق عملــی" وعده هــای ایشــان،
مجددا پیگیر ،جست وجوگر و مردد خواهیم بود!

انتقاد رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان تربت جام:

فعالیت برخیهیئتهای استاندرمشهد خالصه می شود
گوهری:پس از یک دهه ،احداث ورزشگاه فوتبال تربتجام ،فقط 20تا25درصد پیشرفت دارد

گزارش جلسه
ترابی

•پیشرفت  20تا  25درصدی ورزشگاه
فوتبال پس از  10سال

"گوهــری" در بخش دیگــری از ســخنان خــود درباره
وضعیتاحــداث ورزشــگاه فوتبالپنــج هــزار نفــری
تربتجام گفت:این پروژه ملی از سال  86کلنگزنی
شد و توسطشرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی
کشــور در حال ســاخت بود ،امــااالن به دلیــل کمبود
اعتبار متوقف شــده و طی این مدت فقط حدود  20تا
 25درصد پیشــرفت فیزیکی داشته اســت.وی اظهار
کرد :مســئوالن شهرســتان تاکنون بــرای تکمیل این

0939- 3333027

ورزشــگاه پیگیریهای زیادی کردهاند اما متاســفانه
هیچ اقــدام قابل توجهی نشــده اســت و دردیداری که
با مسئوالن شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی
کشور داشتیم ،اعالم شد برای تکمیل این ورزشگاه به
 20میلیاردتوماندیگراعتبارنیازاست.ویدرپاسخبه
اینسوالخبرنگارماکهچراقراراستچمنمصنوعی
درورزشگاهکاشتهشود،گفت:اینموضوعازمصوبات
طرحاستکهالبتهدلیلاصلی،کمبودآبدرشهرستان
است.ویهمچنیندربارهدلیلآتشگرفتنرولهای
چمنمصنوعیمستقردرورزشگاهکهسالگذشتهرخ
داد،خاطرنشانکرد:اینموضوع،ربطیبهشهرستان
ندارد و باید از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
کشور دلیل این آتش ســوزی و ضرر و زیان وارد شده را
سوالکنید.

•دیوارکشی و واگذاری  55ساله

رئیسادارهورزشوجوانانشهرستانتربتجامدرباره
وضعیت زمین دیگر واگذار شــده از ســوی شــهرداری
گفت:ســال 86زمینی از سوی شــهرداری تربتجام
برای احــداث چمن فوتبال بــه اداره تربیت بدنی وقت
واگذارشد.ابتدازمینموردنظرمشکلمالکیتیداشت
که ســال  89در تعامل با شورای شــهر شهرستان این
مشکلبرطرفشدوبهصورت 55سالهدراختیاراداره
ورزشوجوانانشهرستانقرارگرفت".گوهری"اظهار
کرد:با توجه به کمبود اعتبــار ،از آن زمان تاکنون فقط
دورزمین دیوارکشی شــده است.خوشبختانه امسال
 100میلیونتومانازاعتباراتسال 95ازسویاداره
کلورزشوجوانانبهپیمانکارمربوطهواگذارشدهکه
قرار است ،کارش را آغاز کند.همچنین قرار است 30
میلیون تومان دیگر هــم از محل مــاده  180برای این
پروژهدرنظرگرفتهشود.

•آمار های کهنه!

وی در ادامه با بیان این که تربتجام جزو 3شهرستان
بزرگ اســتان (بعد از مشــهد) اســت ،افزود:در ســال
گذشته میزبانی 6مسابقه کشوری را برعهده داشتیم
کهمهمترینآنبرگزاریمسابقاتکونگفویبانواندر
رده سنی نوجوانان بود که همه تیمها رضایت کامل از
میزبانیمسابقاتراداشتند.ویبدونذکرآمارهااز4
ماهه اخیر ،با بیان این که سال گذشته 270ورزشکار
مادرمسابقاتاستانی،مقامکسبکردند،خاطرنشان

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

•تغییر در هیئت ها و ایجاد کانون های
استعدادیابی

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب«ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎناﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻧﺎوﺎب  ،اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖ ﻪ ﭼﻨﺪ »رزم ﻧــﺎو«» ،ﻧﺎوﺷﻦ«،
»اژدراﻓﻦ«و»زﺮدرﺎ «درآنﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪوﻣﺎﺑﺎﺪﺟﺎادواتﭘﻨﻬﺎنراﺸﻨﻴﻢ.
ﻧـــﻮع و ﺗ ــﻌ ــﺪاد ادواﺗـــــ ــﻪ ﺑــﺎــﺪ در ﻫــﺮ اﻗــﻴــﺎﻧــﻮس ﺑــﺎﺷــﺪ ،زـــﺮ آن ﻣﺸﺨﺺ
اﺳــــــﺖ .ﺿــﻤــﻨــﺎ ﻫــﻤــﻴــﺸــﻪ »رزم ﻧــــﺎو«٤ﺧــــﺎﻧــــﻪ» ،ﻧـــﺎوﺷــــــﻦ«٣ﺧـــﺎﻧـــﻪ،
»اژدراﻓــــــــــﻦ«٢ﺧـــــﺎﻧـــــﻪ و »زـــــﺮدرـــــﺎـــــ « ــــ ﺧـــﺎﻧـــﻪ ﺟــــﺎ اﺷـــﻐـــﺎل
ﻣ ﻨﺪ.ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﺑﻌﻀ ازﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ازاﺑﺘﺪاﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﺳﺖ.

• ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

دﻗﻴﻘﻪ

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣ ـ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ «ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

• ﻧﺘﻪﻫﺎ :

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮان اﻦ ﺗﻪﻫﺎ را ﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داد و  ﻣﺮﺑﻊ ﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ؟!
ﺑﺮا ﺣﻞ ﺮدن اﻦ ﻣﻌﻤﺎ اﺟﺎزه دارﺪ ﻓﻘﻂ  از ﺗﻪﻫﺎ را ﺑﺮش ﺑﺪﻫﻴﺪ.
ﻋﻤﺪا ﺗﻪﻫﺎ را ﺑﺰرگ ﺗﺮ درج ﺮدﻢ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻌﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠ ﺣﻞ
ﻨﻴﺪ .از ﺧﻄﻮط ﺷﻄﺮﻧﺠ ﺑﺮا ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۴٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

•در حاشیه:

* محمدرضا خوش باطن (مشاور مدیر کل و مسئول
روابط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان)در ابتدای
این جلســه" ،ســروش پورآزاد" را -که ســابقه ریاست
اداره ورزش و جوانــان قوچــان و درگــز را دارد -بــه
عنوان کارشناس جدید روابط عمومی این اداره کل،
معرفی کرد.
* بــا توجــه بــه تعطیلــی غیرموجــه و طوالنــی مدت
نشســت های خبــری ورزشــی ،اســتقبال نکــردن
خبرنگاران از این نشســت ،چندان دور از انتظار نبود
کــه امیدواریم با برگــزاری منظم نشســت ها ،دوباره
شاهد پاسخگویی بیشتر مســئوالن و حضور پررونق
نمایندگان افکار عمومی در این جلسات باشیم.
* در بنر نصب شده ،زمان جلسه روز گذشته به اشتباه
"مرداد ماه" نوشته شده بود!

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ 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

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻨﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
 ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎﺪ ُﭘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ ﺷﻞُﭘﺮﺷﺪﮔ ﺷﺎنﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻤﺎ اﻣﺮوز را در روز ﺑﻌﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن ﻣﻘﺎﺴﻪﻨﻴﺪ.ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

در ادامه نشســت ،گفت:ورزشــکاران خیلی خوبی
در بخش آقایان و بانوان داریم که با توجه به عملکرد
قابل قبول ،دو ســال پیاپی است که به عنوان هیئت
برتر استان خراسان رضوی انتخاب می شویم".رضا
تبنا"با بیان این که ،پنج ســبک رزمی در شهرستان
فعــال اســت ،گفت:تاکنــون در هیچ مســابقه ای از
ورزشکاران هزینه ای دریافت نکرده ایم و دغدغه ما
فقط بحث فنی بوده است.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘـ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

ﺷﻜﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻬﻢاﺳﺖو ُﭘﺮﺑﻮدنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ»داﺮه«،»ﻧﻴﻢداﺮه«ﺎ»ﻣﺮﺑﻊ«درﺻﺤﺖﺟﻮابﺗﺎﺛﻴﺮدارد.
 »ﻧﺎوﺎب«  ﻣﻌﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ را ﺣﺪسﻧﺰﻧﻴﺪ! ﺑﺎ ﺸ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘ  ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ،ﻢ ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
دﮕﺮراﻫﻢﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.

٣٠

رئیس هیئــت کونگ فوی شهرســتان تربت جام نیز

][١٣٩٦/٤/٢٦

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

٣٠

• ﻗﺎﻧﻮن:

وی بــه مهم تریــن برنامه هــای در نظــر گرفته شــده
برای سال  96اشاره کرد و گفت:قصد داریم امسال
تغییــر وتحولــی در هیئت های ورزشــی شهرســتان

•اظهارات رئیس هیئت کونگ فوی
شهرستان

•کمبود های ورزش بانوان

"گوهــری" دربــاره وضعیــت ورزش بانــوان در ایــن
شهرســتان اظهار کرد:از نظر امکانات بــرای ورزش
بانوان با کمبود هایی روبه رو هســتیم .بــا وجود این،
بانوان ورزشکار تربت جامی در رشته های بسکتبال،
والیبال ،هندبال و رزمــی فعالیت های خیلی خوبی
دارند؛ حتی در رشتههای بومی و محلی نیز استقبال
بانوان خیلی خوب بوده اســت که ســعی می کنیم با
توجه به مشــکالت موجــود بیشــتر بــه ورزش بانوان
کمک کنیم.

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش

ﺳﺨﺖ

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

کرد:کســب 18مقام کشــوری ،دعوت از 4بازیکن به
اردوی تیمهای ملی ،میزبانی  15مســابقه اســتانی،
همایشهای عمومی کوهپیمایی ،پیاده روی و ورزش
صبحگاهی از مهمتریــن فعالیتهای انجام شــده در
سال گذشته بود .وی اضافه کرد :سال گذشته  4هزار
و 200ورزشکار سازمان یافته بیمه شده داشتیم که از
اینتعداد،حدودهزارنفرزنبودند.

داشــته باشــیم.همچنین مهم ترین برنامه ما ،ایجاد
کانون هــای اســتعدادیابی در رشــته های مختلــف
است که مقدمات این کار با حضور تحصیل کردههای
ورزشی و افراد اهل فن فراهم شده است تا با حمایت
اداره کل ورزش و جوانان ،شــاهد رشــد و پیشــرفت
ورزش شهرســتان تربت جــام در ســطوح مختلــف
باشــیم.وی در ادامه ،به نبود حامــی مالی در ورزش
شهرســتان ها اشــاره کرد و افزود:یکی از علت های
کــم فروغی هیئت هــای ورزشــی در شهرســتان ها،
تنگنا هــای مالــی اســت و بیشــتر شهرســتان ها در
بحث حامــی مالی مشــکل دارند".گوهــری" درباره
انتقاد هایــی در زمینه انتصاب رئیــس هیئت ورزش
روســتایی و بازی های بومــی و محلــی تربت جام ،به
عنوان دبیــر هیئت فوتبال این شهرســتان ،گفت:به
شــخصه با این کار موافــق نبودم ،چرا کــه بازی های
بومــی و محلــی تربت جام خیلــی فعال اســت و جزو
هیئت های برتر اســتان نیز محســوب می شود .االن
هم نگرانی ما این اســت که رئیس هیئــت مربوطه با
توجه به قبول ســمت دبیری هیئت فوتبال ،نتواند به
کار اصلی خود برسد.

ﻧﺎوﺎب

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻫﺮ روز

عکس ها:دهقانی ،اعلمی

رئیــس اداره ورزش و جوانــان تربت جــام ،بــا انتقــاد
از بیتوجهــی بیشــتر هیئتهای ورزشــی اســتان به
شهرستانهاوبابیاناینکهفعالیتبرخیازهیئتهای
ورزشــی اســتان فقــط در مشــهد خالصــه میشــود،
گفت:بســیاری از هیئتهــای ورزشــی اســتان ،هیچ
توجهی بــه شهرســتانها ندارند و به همیــن دلیل نیز
برخی هیئتهای ورزشی در تربتجام فعالیت خوبی
ندارنــد .به گــزارش خبرنگار مــا" ،مجید گوهــری" در
نشست خبری روز گذشته در سالن جلسات اداره کل
ورزش و جوانان اســتان ،افزود 34:هیئت ورزشــی در
شهرستانداریمکهبیشترآنهافعالهستند،امابرخی
هیئتها نیز بــه دلیل نبود نظارت هیئتهای اســتان
و کمبود امکانــات ،فعالیت آنچنانــی ندارند.به عنوان
مثال ،هیئت والیبال اســتان چند سالی است فقط در
ردهبزرگساالن،مسابقاتیبرگزارمیکندوبهردههای
سنیپایهکمتوجهاستوبهجرئتمیگویمکهمثالدر
ردهبانوان،بیشاز 17سالاستکهمسابقاتاستانی
دررشتهوالیبالنداشتهایم.ویاظهارکرد:هیئتهای
ورزشی اســتان در زمینه برگزاری مســابقات استانی
نیزکمکاریدارندوهیئتهاییهمچونژیمناستیک،
ورزش هــای باســتانی و زورخانــه ای و...مســابقاتی
در ســطح شهرســتانها برگــزار نکردهانــد.وی ادامه
میدهد:انتظــار داریــم ،روســای هیئتها بیشــتر به
شهرستانهاسفرکنندوازنزدیکباظرفیتوامکانات
موجود ورزش شهرســتانها آشــنا شــوند تا بدانند که
هیئتهایورزشیباچهمشکالتیروبهروهستند.

سـوژهخــودرابرایصفــحه
پیگیریحرف مردم ارسالکنید

ﺳﻮدوﻮ
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٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در ا ــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎ ــﻪاﻓــﺰا ــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٦)-١ﺣﺮﻓ (»ﺒﺎبزرد«Æاﻦﺷﻬﺮاﺮان،ﻧﻮﻋ
ﺒﺎبﺳﻨﺘ اﺮاﻧ اﺳﺖﻪﻣﺼﺮﻓﺶﺑﺎﻋﺚﺗﻘﻮﺖ
ﺑﻨﻴﻪﺟﺴﻤ وﺗﻘﻮﺖﭼﺸﻢودرﻣﺎنﻧﺎﺑﺎروراﺳﺖ.
٦)-٢ﺣﺮﻓ ( ﻣﻬﻢﺗﺮﻦ اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﺴﺘ ،
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑﺎﻣﻬﻢﺗﺮﻦﻣﻌﻀﻞﺸﻮرﻌﻨ ......اﺳﺖﻪ
ﺑﺎﻫﻤﺎرﺳﺘﺎدﻣﺒﺎرزهﺑﺎﻣﻮادﻣﺨﺪراﻧﺠﺎمﻣ ﺷﻮد.
٣)-٣ﺣﺮﻓ (دﺷﻤﻦﻋﺮب
٢)-٤ﺣﺮﻓ (آﺧﺮ
٤)-٥ﺣﺮﻓ (رﻫﺎ
٤)-٦ﺣﺮﻓ (ﻓﻠﻮراﺪ،ﻮنﻣﻨﻔ ﻋﻨﺼﺮﻓﻠﻮﺋﻮراﺳﺖ؛
ﻪدرﭘﻮﺳﺘﻪزﻣﻴﻦوﺟﻮدداردوﺑﻪﻃﻮرﻃﺒﻴﻌ درآب
،......ﺑﺴﻴﺎرازﺧﻮرا ﻫﺎوﺳﺒﺰﻫﺎﻫﺴﺖ.
٤)-٧ﺣﺮﻓ (اﻮان
٣)-٨ﺣﺮﻓ (ازارﻗﺎم
٥)-٩ﺣﺮﻓ (ﺦﺣﺎﺻﻞازﭼﻪﺮدنآب
٥)-١٠ﺣﺮﻓ (ﺑﻪﻃﻮرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦازﻫﺮ......ﺧﺎﻧﻢ
ﻧﻔﺮﻣﺒﺘﻼﺑﻪﺳﺮﻃﺎنﺳﻴﻨﻪﻣ ﺷﻮد.
٥)-١١ﺣﺮﻓ (ﺧﻄﺮزاﻤﺎنزودرسوﺳﻘﻂﺟﻨﻴﻦ
در زﻧﺎﻧ ﻪ ........ﻣﺼﺮف ﻣ ﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﮕﺮ
زﻧﺎناﺳﺖ.
٦)-١٢ﺣــﺮﻓ ـ ( اﮔﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪا
ﺗﺸﺨﻴﺺدادهﺷﻮدﻪﻫﻨﻮزﺗﻮﻣﻮرﺑﻪﻏﺪه.......زﺮ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺑﻐﻞﻣﻬﺎﺟﺮتﻧﺮدهﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻬﺘﺮﻦﺷﺮاﻂﺑﺮادرﻣﺎن
وﺑﻬﺒﻮدﺑﻴﻤﺎرﺑﻪﺣﺴﺎبﻣ آﺪ.
٣)-١٣ﺣﺮﻓ (ﺑﺮﮔﻪﺛﺒﺖردوﺑﺪلﺷﺪنﭘﻮل
٣)-١٤ﺣﺮﻓ (اﺳﺘﻔﺎدهﻣﺮرازﻮﻟﺮﺧﻮدروﺑﺎﻋﺚ
ﮔﺮﻓﺘﮕ ودردﻫﺎﻋﻀﻼﻧ ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖوآبرﺰش
ﺑﻴﻨ ،ﺧﺸ ......وﮔﺮﻓﺘﮕ ﺻﺪاﻣ ﺷﻮد.
٥)-١٥ﺣﺮﻓ (ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻬﺪاﺷﺖﺟﻬﺎﻧ ﺑﻪﺗﺎزﮔ
اﻋﻼمﺮدهاﺳﺖﻪ ٣٥ﻧﻔﺮدرﺳﺮاﺳﺮاروﭘﺎﻃ ١٢
ﻣﺎهﮔﺬﺷﺘﻪﺑﺮاﺛﺮاﻦﺑﻴﻤﺎرﺟﺎندادهاﻧﺪ.
٦)-١٦ﺣﺮﻓ (آزادراه
٥)-١٧ﺣﺮﻓ (ازﻧﻤﺎزﻫﺎﻣﺴﺘﺤﺒ
٥)-١٨ﺣــﺮﻓـ ( رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﺴﺘ ﮔﻔﺖ:
ﺳﺎﻻﻧﻪ ٢٥ﺗﺎ ٣٠ﻫﺰارﻮد.......Æدرﺸﻮرﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
٣)-١٩ﺣﺮﻓ (ﺗﻠﻔﻆﻧﺎﺻﺤﻴﺢﻧﻮﻋ ﻗﺎﻖﺑﺰرگ
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﮔﻤﺎﺷﺘﻪوﻧﻤﺎﻨﺪهازﻃﺮفدﮕﺮ
٤)-٢١ﺣﺮﻓ (ازﻣﻮاددﻓﻊﺷﺪهدرادرار
٥)-٢٢ﺣﺮﻓ (ﺑﺮﺧ ﺳﻠﻮلﻫﺎزﻣﺎﻧ ﻪدرﺷﺮاﻂ
ﺧﺎص ﺑﺎﺷﻨﺪ ،راه را ﮔﻢ ﻣ ﻨﻨﺪ ،ﻌﻨ ﺑﻪ ﺟﺎ اﻦ
ﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه
ﻋﻤﺮﻣ ﻨﻨﺪﺎﺑﻪﺗﺜﻴﺮﺑﻴﺶازاﻧﺪازهﺧﻮدﻣﺸﻐﻮل
ﻣ ﺷﻮﻧﺪﻪدرﭘﺰﺷ ﺑﻪاﻦﭘﺪﺪه.....ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.

ﺷﺎه ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٦ﻣ رود.ﺳﻴﺎه در ﺣﺮﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺎت
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ
اﺳــﺖ:اﮔــﺮ ﺳــﺮﺑــﺎز ﺳﻴﺎه ردــ gﭘﻴﺸﺮو ﻨﺪ ــﺎ اﮔﺮ
ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻴﺎه رد  hﺑﻪ  h٢ﭘﻴﺸﺮو ﻨﺪ ،ﻓﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ
 e٢ﻣ رود .اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ h٥ﺑﺮود ﻓﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ e٥
ﻣ رود.اﮔﺮ رخ ﺳﻴﺎه ﺑﻪ h٥ﺑﺮود وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٨ﻣ رود.اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻴﺎه
رد  hﺑﻪ  h٥ﺑﺮود وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٢ﻣ رود.

