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بانوان تیر انداز خراســان رضوی توانســتند در مسابقات
قهرمانی کشــور بــه عنــوان ســومی بخش تیمی دســت
یابند.به گزارش پایگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانان
اســتان ،این مســابقات در تهران برگزار شــد که "ســیده
زهرا هاشمی" نماینده خراسان رضوی توانست در بخش
انفرادی رشته تفنگ بادی با کسب مدال طال در مسابقات
اول شود.همچنین در بخش تیمی تفنگ بادی بانوان ،در
بین  ۳۱استان ،تیم خراســان رضوی با حضور محجوب
سادات جاللی ،سیده زهرا هاشــمی و صفیه صحراگرد
توانست جایگاه سوم را از آن خود کند.

درنشست خبری هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان اعالم شد:

تجویزکشتیبرایباستانیکاران!
و

رئوفی  /اســتاندار و مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان از
پیش کســوت فوتبال در بیمارســتان عیــادت کردند .به
گزارش روابط عمومی اســتانداری " ،علیرضا رشیدیان"
روز گذشته با حضور در بیمارستان رضوی  ،ضمن دیدار با
"جهانگیر زنده دل" و آرزوی سالمتی و شفای عاجل برای
وی ،در جریان روند درمانش قــرار گرفت .وی در دیدار با
کادر درمان این بیمارستان ،از تالش های صورت گرفته
قدردانی و بر اســتمرار آن تا تکمیل رونــد بهبود بیماری،
تاکید کرد .الزم به ذکر اســت ،جهانگیر زندهدل از پیش
کســوتان فوتبال اســتان اســت که مدت زیادی بهعنوان
سرپرســت ابومســلم فعالیــت میکــرد و میتــوان گفت
شناسنامه تیم فوتبال ابومسلم اســت.جهانگیر زندهدل
که چند سالی به دلیل بیماری در منزل بستری بود ،حاال
چند روزی اســت کــه به دلیــل وخامت حالــش در بخش
 CCUبیمارستان رضوی بستری شده است.

امیرسرتیپ فیروزیان:ادعای موشک هوا کردن نداریم

گزارش جلسه
بهروز

نشســت خبــری هیئــت ورزش هــای پهلوانــی و
زورخانهای اســتان روز گذشته با حضور مسئوالن
این رشته برگزار شــد که این نشست ،حاوی اخبار
و اطالعــات مفیــدی از جملــه الزام همه باســتانی
کاران حاضر در مسابقات کشوری اخیر به حضور در
مسابقات کشتی پهلوانی(!) بود .مشروح مهم ترین
فرازهای این نشســت با همین مقدمه کوتاه تقدیم
عالقه مندان به این رشته ملی و بومی می شود.

مدالبرنز«دانشور»درآسیا

امیــر سرتیپ"حســین فیروزیان"(رئیــس
هیئــت)*:در یک ســالی که بــه عنــوان رئیس در

رئوفی  /دوچرخه ســوار خراســانی ،رکورد خــودش را در
مسابقات قهرمانی آسیا شکست و به مدال برنز رسید .به
گزارش فارس  ،در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا در کشور
مالزی ،محمد دانشور در مســیر یک کیلومتر ،رکورد سال
گذشتهخودراکهدرمسابقاتقهرمانیآسیاییهندوستان
به دســت آورده بود ،یــک ثانیه ارتقا بخشــید .ایــن رکورد
موجب شد تا دانشور باالتر از رقبای نامی خود قرار بگیرد
و به مرحله فینال صعود کند و صاحب مدال برنز شود.

خدمت مجموعه ورزش های پهلوانی و زورخانهای
اســتان هســتم با کمک و یاری دســت انــدرکاران
موفقیت های خوبی مثل مقام ســوم کشــوری تیم
جوانان ،قهرمانی کشــوری تیم نونهاالن شــاندیز،
نایب قهرمانی کشــوری بزرگ ســاالن در مشــهد،
برگزاری همایش پیش کسوتان ،برگزاری 20دوره
آموزش مربیگری و مرشدی و ...را به دست آوردیم
که البته برای استانی که ستاره و پایگاه دایمی این
رشتهدرکشوراستهنوزکافینیستومنمعتقدم
باید تالش های بیشــتری داشــته باشــیم*.هرگز
ادعای هواکردن موشک نداریم اما برای تعالی این

مدیرکلتعاونکارورفاهاجتماعیاستان:

ورزش کارگری استان در کشور
پیشرو بوده است

رشته تمام توان مان را به کار می گیریم و از دیگران
نیز تقاضای یاری و همدلی داریم*.اداره کل ورزش
استان همیشه حامی این رشته بوده است که از این
همراهی سپاس گزاریم*.برای همگانی کردن این
رشته در فصول گرم تر سال همایش های زیادی در
بوستان ها و فضاهای باز به مناسبت های مختلف
برگزار کرده ایم و می کنیم.از جمله توزیع هزار سی
دی آموزشی در همایش بزرگ تجلیل از فعاالن این
رشته که17اسفند در زورخانه"فاتح خیبر"مشهد
برگزار خواهد شــد*.در حال فراهــم کردن زمینه
های فعالیت بانوان در این رشته هستیم و با حمایت
فدراسیون اقداماتی انجام می دهیم.

•الزام باستانی کاران به کشتی!

در مســابقات اخیر قهرمانی کشــور،تمام باستانی
کاران ملزم به حضور در مســابقات کشتی پهلوانی
شــدند که کاری بســیار عجیب بود و به طــور مثال
قهرمان میل بــازی و کباده ما باید به فنون کشــتی
پهلوانــی آشــنا مــی بــود آن هــم در شــرایطی که
ســابقه و پیشــینه آموزشــی این رشــته را نداشت.
* برخی اختالف هــا و تنگ نظری هــا به خصوص
در میان برخی پیشکسوتان و بزرگان در خراسان
رضوی مایه تاسف اســت که باید به همدلی تبدیل
شود*.دنبال میزبانی مسابقات کشوری بوده ایم.
طی ماه های اخیر هم میزبانی هایی داشته ایم که
البته در اطالع رســانی ضعیف عمل کرده ایم و ان

عکس :ذباح

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

٣٠

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¯ﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

• ﻧ ﺘﻪﻫﺎ:

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

رئوفی/امیرسجاد یوســفی زاده و علی ســیفی به اولین
اردوی آمادگــی تیــم ملی وزنه بــرداری معلــوالن دعوت
شدند* .نوزدهمین پالک افتخار ورزش استان بر سر در
منزل رحیم غازی آذری (پیش کســوت تنیس روی میز )
نصب شد * .تیم پدیده مشهد در دیدار برابر تراکتورسازی
تبریز به خاطر تخلفات تماشــاگرانش به پرداخت 100
میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــد(.این رای قطعی
است)*"فرزان مالکی نژاد" از خراسان رضوی به اردوی
تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شد.

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺦاشﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎو ﻫﻴﭻازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟﺷ¯ﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧ¯ﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﻤﺮﻨﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¯ﻪﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

کوتاه

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

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

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ »راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷ¯ﻠﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣآﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ«اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸªرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌﺑﻌﻀﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪ
وﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

مدیرکل ورزش اســتان بر لزوم اختصــاص  ۵۰درصد از
اعتبارات هیئتهای ورزشــی خراسان رضوی به ورزش
بانوان تاکید کرد.به گزارش فارس  ،صبوریان در دیدار با
بانوان قهرمان تیم وزنهبرداری استان اظهار کرد :گزارش
عملکرد سال  ۹۵را به وزارت ورزش و جوانان ارائه دادیم
که با توجه به آن در سال ۹۴مدالآوری بانوان  ۱۴درصد
و در سال ۲۵ ، ۹۵درصد افزایش یافته بود.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﻫﺮﻧﺎوﺎب،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿﻣﺮﺑﻌاﺳﺖﻪﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷ¯ﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓ¯ﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ« در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ ªﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

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

لزوماختصاص ۵۰درصد
ازاعتباراتبهورزشبانوان

اخبار

][١٣٩٦/١١/٣٠
ﻧﺎوﺎب

ﺑﻪﺳﻪﻧﮕﻬﺒﺎنﺳﻪﻣﺘﻬﻢ
ﺗﺤﻮﻞﺷﺪ،ﺗﺎآنﻫﺎراﺑﻪ
زﻧﺪاﻧﻪدرآنﺳﻮ
رودﺧﺎﻧﻪﻗﺮارداﺷﺖﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﺳﺮراهآنﻫﺎرودﺧﺎﻧﻪ
ﻋﺮﻀﻗﺮارداﺷﺖو
ﺗﻨﻬﺎﻗﺎﻖﻮﭼدر
ﺣﺎﺷﻴﻪرودﺧﺎﻧﻪﺑﻪﭼﺸﻢ
ﻣﺧﻮرد.اﻦﻗﺎﻖﻓﻘﻂ
ﻣﺗﻮاﻧﺴﺖدوﻧﻔﺮرا
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻨﺪ.ﺑﻪﻧﻈﺮﺷﻤﺎ
اﻦﺳﻪﻧﮕﻬﺒﺎنﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﺘﻬﻤﺎنراﺑﻪ
زﻧﺪانﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؟!اﻟﺒﺘﻪﺑﺎ
رﻋﺎﺖﺷﺮوطزﺮ:
*ﻓﻘﻂﻧﮕﻬﺒﺎنﺑﻪﻧﺎم
)اﻟ(ªوزﻧﺪاﻧﺑﻪﻧﺎم
)ب(ﻫﺪاﺖﺮدنﻗﺎﻖراﺑﻠﺪﻫﺴﺘﻨﺪ.
*اﮔﺮدرﻃﺮفرودﺧﺎﻧﻪ،ﺗﻌﺪادزﻧﺪاﻧﻫﺎﺑﻴﺸﺘﺮازﺗﻌﺪادﻧﮕﻬﺒﺎنﻫﺎﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻤ¯ﻦاﺳﺖزﻧﺪاﻧﻫﺎﺑﺎﻫﻢ
ﻣﺘﺤﺪﺷﻮﻧﺪوﻧﮕﻬﺒﺎنﻫﺎراازﺑﻴﻦﺑﺒﺮﻧﺪ.
*ﻫﻴﭻﺪاماززﻧﺪاﻧﻫﺎاﮔﺮدرﻫﺮازدوﻃﺮفرودﺧﺎﻧﻪﺑﺎﺷﻨﺪ،اﻣ¯ﺎنﻓﺮارﻧﺪارﻧﺪ.ﭼﻮنﺑﻪآنﻫﺎﭘﺎﺑﻨﺪزده
ﺷﺪهاﺳﺖ.
زﻣﺎن
*زﻧﺪاﻧﭘﺎروزنﺣﺘاﮔﺮﺗﻨﻬﺎﺑﺎﺷﺪ،ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪﺑﺎﻗﺎﻖﻓﺮارﻨﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
ﭼﻮنﻗﺴﻤﺖﻫﺎ دﮕﺮرودﺧﺎﻧﻪﺗﺤﺖﻨﺘﺮلاﺳﺖواوﻣﺠﺒﻮر
دﻗﻴﻘﻪ
ﺳﺨﺖ
اﺳﺖﻪدﺳﺘﻮرﻧﮕﻬﺒﺎنﻫﺎرااﻃﺎﻋﺖﻨﺪ.

در رده بــزرگ ســاالن برگزار نشــد ،اما بــا توجه به
هزینه200میلیون تومانی تیم داری نیازمند یاری
حامیانمالیهستیم*.درهنرستانشهیدبهشتی
ویک دبیرستان دیگر مشــهد با هماهنگی آموزش
و پرورش،بــرای آشــنایی دانش آمــوزان اقداماتی
انجام شده است 29*.شهرستان داریم که هیئت
این رشته تنها در17شهرستان وجود دارد .مشهد،
ســبزوار ،نیشــابور ،تربت حیدریه ،گناباد و طرقبه
شــاندیز از جمله هیئــت های فعــال ما در اســتان
هستند و پس از افتتاح گود بجستان باید برای اعزام
مربی و تامیــن تجهیزات و ســاخت گود بــه تایباد،
چناران و دیگر شهرستان های مرزی اقدام شود.
در حاشیه :دبیر هیئت در سخنانش از وقوع سرقت
از زورخانه"فاتــح خیبر"مشــهد خبــر داد.
جلیلیان افــزود :به خاطــر جلوگیری از
تکرار آن حفاظ مناسب با هزینه شش
میلیون تومانی از سوی عالقه مندان
نصب شده است.

پیروز -مسابقات پرورش اندام،بادی کالسیک و فیزیک
باشــگاه هــای طرقبه و شــاندیز (جــام فجر) جمعه شــب
گذشته در مجموعه ورزشی آزادی طرقبه پایان یافت.به
گزارش روابط عمومی هیئت بدن ســازی و پرورش اندام
این شهرســتان رئیس هیئت افزود :مسابقات در سه رده
سنی پیش کســوتان ،جوانان و بزرگ ســاالن و با حضور
 150ورزشکار برگزار شد .مهندس «امیرحسین اخوان»
افزود:در پایان مســابقات پرورش انــدام در بخش تیمی،
باشگاه دانش ورزش به مقام نخست دست یافت و باشگاه
های پارت «الف» و «ب» دوم و سوم شدند .در بخش فیزیک
بدنی نیز تیم هــای اورال،دانش ورزش وپــارت الف رتبه
های اول تا سوم را به دست آوردند .

عکس:دهقانی

مدیــرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اســتان گفت :در
گذشته جزو استان های پیشرو در ورزش کارگری کشور
بوده ایم و اعتقاد ما این اســت که با بهره گیری از ظرفیت
ها می توان گام های مؤثری در زمینه رشد و ترقی ورزش
کارگری استان برداشــت .به گزارش روابط عمومی این
اداره کل « ،ســنجری» در دیــدار با روســای انجمن های
ورزشی  ،پیش کسوتان و قهرمانان ورزش کارگری استان
افزود :ورزش کارگری در مقایسه با دیگر نهادهای ورزشی
استان از امتیاز ویژه حمایت و مشارکت بخش خصوصی
برخــوردار اســت.در پایان این دیــدار از پیش کســوتان و
رؤسای انجمن های فعال ورزش کارگری قدردانی شد .

شاءا...بهزودیباتعیینمسئولروابطعمومی،این
ضعف را برطرف خواهیــم کرد90*.گود فعال در
اســتان داریم که 16گود آن مربوط به شهر مشهد
اســت *.دو گود مهم ورزش باســتانی در حاشــیه
شهر مشهد افتتاح می شود که اولی در بولوار شهید
آوینی و دومی گود باستانی شماره 2آستان قدس
رضوی در شهرک "شــهید رجایی" است که کلنگ
آن بــه زودی بر زمیــن خواهد خــورد*.راه اندازی
گودهای شخصی بهترین کمک بخش خصوصی
به هیئت است.
عبــاس جلیلیان(دبیــر هیئت):مجــوز آکادمــی
ورزش زورخانــه ای در خراســان رضوی از ســوی
فدراســیون بــرای زورخانــه هــای آســتان قدس و
فاتح خیبر مشهد مدت هاســت صادر شده است و
این دو مرکز به آموزش این رشــته بــه عالقه مندان
در رده هــای ســنی پایه مشــغول هســتند*.ذکر
صلواتوادعیهازجملهویژگیهایمنحصر
به فــرد ایــن رشــته اســت*.رتبه بندی
فعاالن این رشــته با تایید فدراسیون
انجــام مــی شــود و رده بنــدی و
عناویــن این رشــته عبارت اســت
از-1:نوخاسته-2خاســته-3
برومند-4دلیر-5دلیرمرد-6
دالور-7رادمرد-8پیــش
کســوت-9زنگ از در
زورخانه*.اگر در زورخانه
ای ایــن مراتــب توســط
مرشــد رعایــت
نشــو د  ،مو ضو ع
توســط بازرســان
نامحســوس بــه
مــا گــزارش و بــا
متخلفــان برخورد
مــی شــود*.تیم
خراســان در
لیــگ جوانــان
کشــور دوم شد
و امســال لیــگ
برتــر زورخانــه ای

پایانمسابقاتجامفجر

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

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

٩)-١ﺣﺮﻓ(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﻪ در ﺳﺎل ٢٠٠٣اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ،ﻃﻧﺘﺎﺠﻧﺸﺎندادﻓﺴﺖﻓﻮدﻫﺎﺑﻪدﻟﻴﻞوﺟﻮد
ﻗﻨﺪ،ﭼﺮﺑوﻧﻤﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ.......ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٣)-٢ﺣﺮﻓ(ﻏﻴﺮﻋﺮب
٤)-٣ﺣﺮﻓ(ﻋﻄﺎر ﻓﻘﻂﻣﺠﺎزﺑﻪﻓﺮوشﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﺸﺨﺼ از ﮔﻴﺎﻫﺎن دارو اﺳﺖ و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ.......ﭼﻪﺷﻴﻤﻴﺎ،ﺳﻨﺘوﻣ¯ﻤﻞﻧﻴﺴﺖ.
٥)-٤ﺣﺮﻓ( اﻓﺰاﺶ اﺳﺘﺮس ﺳﺒﺐ ﻣﺷﻮد ﺑﺪن
 .......ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻞ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎ
ُﭘﺮﺎﻟﺮ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
٢)-٥ﺣﺮﻓ(ﺧﻮدرو ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻮﭼﺗﺮازاﺗﻮﺑﻮس
٤)-٦ﺣﺮﻓ(ﻣﺎازﻧﻈﺮژﻧﺘﻴ¯ﺑﻪﮔﻮﻧﻪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﺰ
ﺷﺪهاﻢﻪﺑﻪﻃﻮرﻃﺒﻴﻌازﻃﻌﻢ........ﻫﺎوﻗﻨﺪﻫﺎ
ﻟﺬتﻣﺑﺮﻢ.
٤)-٧ﺣﺮﻓ(آﺳﻴﺐ
٥)-٨ﺣﺮﻓ(وﺳﻴﻠﻪا ﺑﺮا روﺷﻨﺎدرﻗﺪﻢ
٤)-٩ﺣﺮﻓ(ﺳﺮﻃﺎن........ﺷﺎﻊﺗﺮﻦﺳﺮﻃﺎندر
ﺑﻴﻦزﻧﺎناﺮاﻧودﮕﺮﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ.
٣)-١٠ﺣﺮﻓ(ازاﻧﺪامداﺧﻠﺑﺪن
٤)-١١ﺣﺮﻓ(ﻓﻼتوﺑﻴﺎﺑﺎن
٤)-١٢ﺣﺮﻓ( ﺻﺮف ﻏﺬا در  ......ﻣﺗﻮاﻧﺪ ¯
از ﻋﻮاﻣﻠ ﺑﺎﺷﺪ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﻤﺘﺮ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﻓﺴﺖﻓﻮدﺑﺨﻮرﺪ.
٤)-١٣ﺣﺮﻓ(رزم
٤)-١٤ﺣﺮﻓ(آنﻪﺑﺎدﮕﺮاندرﻣﺴﺎﺑﻘﻪاﺳﺖ.
٤)-١٥ﺣﺮﻓ(ﻠﻤﻪﺳﻮﺳﻴﺲازواژهﻻﺗﻴﻦ)(salsus
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎ ........ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ(ﺸﻮر درﺟﻮاراﻗﻴﺎﻧﻮسﻣﻨﺠﻤﺪ
٥)-١٧ﺣﺮﻓ(رﻧﺠﻴﺪه
٥)-١٨ﺣﺮﻓ(ﻓﺮاوردهﻫﺎ ﮔﻮﺷﺘازﺟﻤﻠﻪاﻧﻮاع
ﺳﻮﺳﻴﺲوﺎﻟﺒﺎس،ﻋﻼوهﺑﺮزﻣﺎنﻤﺘﺮ ﻪﺑﺮا
آﻣــﺎده ﺷﺪن ﻧﻴﺎز دارﻧــﺪ  ......ﺑﺴﻴﺎر ﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬا ﮔﻮﺷﺘ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﻣﻨﻨﺪ.
٢)-١٩ﺣﺮﻓ(ﻋﻀﻮراﻫﺮو
٥)-٢٠ﺣﺮﻓ(ﭘﺲازﻣﺼﺮفﻫﻤﺒﺮﮔﺮﻋﺎد )ﺑﺎ
ﭘﻨﻴﺮوﺳﺲ(ﻪﺣﺎو ﺣﺪود .......ﺎﻟﺮ اﺳﺖ،ﻗﻨﺪ
ﺧﻮنﺑﺪنﺑﻪﻃﻮرﻏﻴﺮﻋﺎد اﻓﺰاﺶﻣﺎﺑﺪ.
٥)-٢١ﺣﺮﻓ(ﻧﻈﺎرهﺮدن
٥)-٢٢ﺣﺮﻓ(ﻓﺮوشاﻦﺷﺮﺑﺖوﺷﺒﻪﻣﺨﺪرﻫﺎﺑﻪ
ﻗﺪر راﺣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪ آﮔﻬ ﻓﺮوﺷﺶ از ﺳﻮ
ﺑﺮﺧ ﻋﻄﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﺗﺮ Ýﺗﻀﻤﻴﻨ اﻋﺘﻴﺎد« در
ﺷﺒ¯ﻪﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﻫﻢﭘﺨﺶﻣﺷﻮد.
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ(روﻧﻮﺷﺖ

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

