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رئیس هیئت مدیره باشگاه پدیده خبر داد:

ترابی-رئیس هیئت مدیره باشگاه پدیده درباره پرداخت
اقســاط بدهــی بازیکن خارجــی گفــت 20 :هــزار دالر
(شامل قســط برگشــت خورده و قســط جدید) از طریق
ســوئیفت(ارتباطات جهانی مالی بین بانکی) به شماره
حساب جدید«ایگور پراهیچ»واریز شــده است« .حسین
شــکوهی» در گفت و گو با خبرنگار ما افزود:شرکت مادر
پدیــده پرداخت تمام بدهــی های مربوط بــه این بازیکن
خارجی را متقبل شده و تا االن دو قســط از بدهی واریز و
روند پرداخت قسط ســوم هم در حال پیگیری است.وی
اظهار کرد :قرار بود اقساط بدهی به صورت «چمدانی» را
در کشور ثالث پرداخت کنیم که به دلیل دردسرهایی که
دارد،پشیمان شدیم و از این به بعد هم اقساط بدهی را از
طریق «سوئیفت» که مورد تایید فیفاست واریز می کنیم.
وی افزود:در این زمینه همه دستگاه های اجرایی استان
و حتی فدراســیون بســیج شــده اند تا بدهی این بازیکن
خارجی به طور کامل پرداخت شــود تا تیم فوتبال پدیده
دیگر هیچ ضرری متقبل نشود و با آرامش به کار خود ادامه
دهد.وی درباره مطالبات بازیکنــان تیم نیز گفت:هزینه
های جــاری و مطالبات بازیکنــان طی چنــد هفته باقی
مانده لیــگ برتر از طریــق منابع اســتانی و کمک صنایع
استان تامین می شود.همچنین استاندار برای حمایت از
تیم پدیده دستور صریح داده است تا همه پای کار باشند.
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پرداخت 20هزار دالر بدهی«پراهیچ»
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رئیس هیئت استان خبر داد:

تقسیم والیبالاستان به4منطقه
حسین زاده:شهرستان ها منتظر تخصیص اعتبار ازمرکز نباشند!

بودجــه تخصیصی از
وزارتخانــه بــه اداره
کل ورزش و جوانان و
به آقایان و 50درصد
بودجــه بــه ورزش
بانــوان اختصــاص
پیدا خواهــد کرد،ما
نیز همین الگــو را در
والیبال استان پیاده
خواهیم کرد.وی اظهار کرد :اگر بخواهیم آســیب
های اجتماعی در جامعه کاهش پیــدا کند باید در
حوزه ورزش ســرمایه گــذاری کنیم .حســین زاده
افزود :اگــر بتوانیم در یک بازه زمانی  10ســاله در
حوزه ورزش ســرمایه گــذاری کنیــم از ناهنجاری
های اجتماعی جامعه به میزان قابل توجهی کاسته
خواهد شد.

گفت و گو
بردسکن،علی نوری
رشته والیبال از جمله رشــته هایی است که عالقه
مندان بــی شــماری در مشــهد و شهرســتان های
استان دارد .رئیس هیئت والیبال استان به تازگی
بازدیدی از شهرستان های بردســکن و خلیل آباد
داشــت که خبرنگار ما در بردســکن به همین بهانه
گفت و گویی را با وی انجام داد که این مطلب امروز
تقدیم عالقه مندان به این رشته جذاب می شود...

افزایشملیپوشاندوچرخهسوار

•تقسیم بندی جدید در والیبال استان

اخبار
کوتاه

پیــروز-در چارچــوب هفتــه ســی و یکــم لیــگ فوتبــال
هلند،تیم هیرنفیــن  2بر صفر فنلو را شکســت داد که در
این دیدار رضا قوچاننژاد در دقیقه  69گل اول بازی را به
ثمر رساند *.سجاد عادلیپور از خراسان رضوی به اردوی
آمادگی تیم ملی فوتسال جوانان برای حضور در تورنمت
بین المللی ایتالیا دعوت شد.
* "مریم پورجعفریــان" داور بینالمللی اســتان بهعنوان
داور دوم دیدار تیم های فوتســال بانوان تایلند و اوکراین
انتخاب شد.
تربت جام ،حقدادی -همایــش پیاده روی خانوادگی به
همت تیپ ۳۸زرهی و اداره ورزش و جوانان تربت جام از
تربت پاک دوشهید گمنام ارتش تا بوستان معلم با شرکت
قشرهای مختلف برگزارشد.

رئیس هیئت والیبال استان :تا زمانی
که اتحاد و همدلی و انسجام در بین
مجموعه مدیریتی شهرستان ها باشد؛
آن شهرستان می تواند در همه حوزه
ها از جمله ورزش موفق عمل کند

«حسین زاده» مشــکل کمبود بودجه را یک معضل
کشــوری اعالم کرد و افــزود :با توجه به مشــکالت
اعتبــاری در دولــت ،نبایــد والیبال شهرســتان ها
منتظر تخصیص اعتبارات باشند ؛بلکه باید از داشته
ها و ظرفیــت های موجود در شهرســتان اســتفاده

پس از تقسیم بندی،بودجه
تخصیصی به هیئت های ورزشی
شهرستان ها نیز امسال براساس ارائه
گزارش کار منطقه ای خواهد بود

•شهرستان ها منتظر بودجه مرکز نمانند

•والیبال بردسکن

عکس:آرشیو

پیروز -سه دوچرخهسوار خراسانی دیگر به اردوی تیم
ملی دعوت شدند تا تعداد ملی پوشان استان به عدد پنج
برسد.به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش وجوانان
استان" ،علی رمضانزاده" و "رضا خانزاده" در رده سنی
بزرگ ساالن و "مهدی برومند" رده ســنی امید در ماده
تایم تریل تعقیبی به اردوی تیم ملی برای شرکت دربازی
های آسیایی جاکارتا اعزام شدند.هم اکنون عالوه بر این
نفرات "،محمد دانشــور"" ،احمد نصر آبــادی" و "کیوان
رکانی" نیز در اردوی تیم ملی به سر میبرند.

رئیس هیئت والیبال اســتان در ابتدای سخنانش
از فعالیت  31هیئت ورزشــی در شهرســتان های
استان خبرداد و گفت :ما در استان  40تیم والیبال
داریم که  20تیم آن در دســته اول استان و  20تیم
دیگر در لیگ برتر اســتان بازی مــی کنند" .محمد
رضا حســین زاده" همچنین از تقســیم شهرستان
های استان در حوزه ورزش والیبال به چهار منطقه
در ســال  97خبر داد و گفت :با این تقســیم بندی
برای برگزاری مسابقات به صورت رفت و برگشت ،
کشف استعداد ها و برگزاری کارگاه های آموزشی
داوری و مربیگــری در شهرســتان هــا بــه صــورت
منطقه ای اقدام خواهد شــد .وی همچنین اظهار
کرد :بــا وجود ایــن که در بیشــتر شهرســتان های
استان حرکت های خوبی در رشته والیبال صورت
گرفته اســت؛ امــا اطالع رســانی ما توســط هیئت
های ورزشی اســتان ضعیف بوده است که باید این
حوزه نیز امسال تقویت شود .وی بیان کرد :پس از
این تقسیم بندی،بودجه تخصیصی به هیئت های
ورزشــی شهرســتان ها نیز امسال براســاس ارائه
گزارش کار منطقه ای خواهد بود.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

کنند و در پویایی و نشــاط منطقه خود گام بردارند.
وی خاطرنشان کرد :متاسفانه بحث کمبود بودجه
گریبــان گیر همــه دســتگاه هــای اجرایی اســت و
مختص دســتگاه های ورزشــی هم نیســت .رئیس
هیئت والیبال استان وفاق و همدلی در شهرستان
ها را بزرگ ترین سرمایه آن ها اعالم کرد و گفت :تا
زمانی که اتحاد و همدلی و انسجام در بین مجموعه
مدیریتیشهرستانهاباشد؛آنشهرستانمیتواند
در همه حوزه ها از جمله ورزش موفق عمل کند .

•تساوی بودجه ای

وی همچنین از تخصیص بودجه مساوی به والیبال
آقایــان و بانــوان خبــرداد" .محمــد رضــا حســین
زاده" گفت :براســاس ایــن که امســال  50درصد

رئیــس هیئــت والیبــال اســتان خاطرنشــان
کرد:خوشــبختانه بردســکن از جمله شهرســتان
هایی اســت که در همه حوزه ها در اســتان و حتی
کشــور ســرآمد اســت .وی بیان کرد :طبق اطالع
من،شــهرهای جنوب خراســان رضــوی کمترین
آســیب های اجتماعی را دارند و شهرســتان های
بردسکن  ،خلیل آباد و کاشمر جزو شهرستان های
الگو در این حوزه در اســتان و کشــور هســتند .وی
افزود :خوشــبختانه شهرســتان بردسکن در بحث
مدیریتی  ،نظم  ،اخالق و زیرساخت در بخش ورزش
مشــکل چندانی ندارد و با این مولفه ها ،مشکالت
مالی موجود هــم قابل حل اســت و بردســکن می
توانــد در والیبــال نیز حــرف هایی بــرای گفتن در
استان و حتی کشــور داشته باشــد .وی با بیان این
که استان خراسان رضوی  10درصد جمعیت کل
کشــور را دارد ،افزود :این اســتان به لحاظ داشتن
مدرس و استاد دانشــگاه در حوزه ورزش در کشور
ســرآمد اســت و از این حیث از داشــته ها و ظرفیت
خوبــی برخــوردار اســت و هیئــت والیبال اســتان
نیز بر همین اســاس ،این آمادگــی را دارد که برای
برگزاری کارگاه های آموزشــی مربیگری و داوری
در شهرستان ها اقدام کند.

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»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،
ﻣــ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

ﺳﺨﺖ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

ﻗﻠﻢ ﺗﺎن را رو  از اﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺳﻌ ﻨﻴﺪ ﺑﺎ رﺳﻢ
١٤ﭘﺎره ﺧﻂ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ،از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ ﮔﺬر ﻨﻴﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪ:
ﺧﻄﻮط ﺑﺎﺪ اﻓﻘ ،ﻋﻤﻮد ﺎ ﻣﻮرب)٤٥درﺟﻪ ا( ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﭻﺪام از اﻦ ﺧﻄﻮط ﻧﺒﺎﺪ از ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع و ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﺎن  ﺑﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧ ﺘﻪﻫﺎ:

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻ±ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟﺷﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎ±ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ±ﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

تربت جام،اعلمی-پیکر پیش کســوت فوتبــال تربت جام
که پس ازیک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت،تشــییع
و به خاک ســپرده شــد .به گــزارش خبرنگار ما شــادروان
«محمدرضا کریم پور» طی ســال های  51تــا  61به مدت
 10سال درفوتبال استان فعالیت داشت ودر سال  56نیز
به عنوان کاپیتان تیم منتخب اســتان درمسابقات فوتبال
جوانان کشــور موفق شــد به مقام قهرمانی کشــور دســت
یابد  .وی درکســوت مربیگری نیز درســال  68موفق شــد
باتیم فوتبال «شهید صفایی تربت جام» ضمن کسب مقام
قهرمانی مسابقات زیرگروه فوتبال استان در بجنورد ،برای
اولین بار فوتبال تربت جام را روانه لیگ باشــگاهی استان
کند.در خور ذکر اســت مرحــوم کریم پور پنج ســالی بود با
عوارض شدید بیماری دیابت درگیر بود و «خراسان رضوی»
در همین صفحه ،بارهــا گالیه هایش را منتشــر کرده بود.
شایان ذکراست پیکر این پیش کسوت روی دوش همبازیان
وشــاگردان او تشــییع ودر بلوک  41قطعه  42ردیف 35
«بهشت رضا(ع)مشهد» به خاک سپرده شد .گفتنی است
از وی دو پسر ویک دختر به یادگارمانده است.

برگزاریمسابقاتجودوییگانهای
قرارگاهشمالشرقدرمشهد
پیروز -مســابقات قهرمانی جودوی یگان هــای قرارگاه
منطقه ای شمالشــرق در مشهد برگزارشــد.به گزارش
پایــگاه خبــری اداره کل ورزش وجوانــان اســتان ،ایــن
مســابقات با حضور  ۱۲تیم از برترینهای کارکنان پایور
و وظیفه برگزار شد ویگانهایی از خراسان های شمالی
،رضوی و جنوبی  ،گلســتان و ســمنان به مدت دو روز در
پادگان ثامن االئمه(ع)مشــهد رقابت کردند که در پایان
تیمهای تیپ ۳۷۷شهید حبرانی ،تیپ ۳۸زرهی تربت
جام و تیپ ۲۷۷قوچان به ترتیب اول تا سوم شدند.

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

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

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷﻠﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣآﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ«اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸ¹رواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌﺑﻌﻀﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪ
وﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

تشییعپیکرپیشکسوتفوتبال
تربتجام

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﻫﺮﻧﺎوﺎب±،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿﻣﺮﺑﻌاﺳﺖﻪ±ﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷﻦ«،
ﺳﻪ»اژدراﻓﻦ«وﭼﻬﺎر»زﺮدرﺎ«درآنﭘﻨﻬﺎنﻫﺴﺘﻨﺪوﻣﺎﺑﺎﺪﺟﺎادواتﭘﻨﻬﺎن
را ﺸ ¹ﻨﻴﻢ.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.

پیروز -رئیس شــورای شــهر
مشهد درباره اوضاع تیمهای
لیگ برتری فوتبال خراســان
رضــوی گفــت :در چنــد روز
آینــده بــا دســتور شــهردار و
تصویــب شــورای شــهر بــه
تیم"پدیــده" کمــک مالــی
میشــود.به گــزارش فارس«حیدری»افــزود :باید حتما
برای سال آینده در این زمینه برنامهریزی مناسبی داشته
باشیم تا دیگر به این روزها دچار نشویم.وی بیان کرد :من
مطلبیدربارهعدمتیمداریمجموعهپدیدهدرلیگآینده
نشنیدم ،اما اگر چنین موضوعی درست باشد،با برگزاری
جلســات و ارائه راهکارهای مناســب ،امتیــاز این تیم در
استان به بخش دیگری ،واگذار میشود.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

][١٣٩٧/١/٢٧
ﻧﺎوﺎب

وعده شورای شهر برای کمک مالی
به تیم پدیده

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.

٦)-١ﺣــﺮﻓــ( اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ از ﻗﻄﺮهﻫﺎ
ﭼﺸﻤ ﺑﺮا رﻓﻊ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﻮارﺿ ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﺮوزآبﻣﺮوارﺪ......،وﺎﻫﺶدﻓﺎعﻣﻮﺿﻌﭼﺸﻢ
ﻫﻤﺮاهاﺳﺖ.
٤)-٢ﺣﺮﻓ(ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﺎﺷﺮوعﻓﺼﻞﺑﻬﺎرﺗﻌﺪاداز
ﻣﺎدﭼﺎرآبرﺰشازﺑﻴﻨوﻋﻄﺴﻪو......ﻣﺷﻮﻢ.
٥)-٣ﺣﺮﻓ( ﻣﻮاد ﻏﺬا ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دار ﺑﺎ ﺗﺤﺮ±
ﺳﻴﺴﺘﻢ........ﺑﺪن،ﻋﻼﻢﺑﺮوزﺣﺴﺎﺳﻴﺖرادرﻓﺮد
اﻓﺰاﺶﻣدﻫﺪ.
٣)-٤ﺣﺮﻓ(ﺟﺴﻢﺑﺪونروح
٥)-٥ﺣﺮﻓ(ﺟﺮمآﺳﻤﺎﻧﻪدرﻣﺪارﻣﭼﺮﺧﺪ
٦)-٦ﺣﺮﻓ(ﻓﻦآﺷﭙﺰ
٤)-٧ﺣﺮﻓ(ﺣﺞاﺻﻐﺮ
٤)-٨ﺣﺮﻓ(ﻓﺮﺻﺖ
٦)-٩ﺣﺮﻓ(ﻣﺤﻘﻘﺎناﻋﻼمﺮدﻧﺪﻪرژﻢﻏﻨاز
ﻣﻴﻮهﻫﺎﺧﺎﻧﻮاده.......وﺳﺒﺰﻫﺎﭘﺨﺘﻪﺷﺪهﺑﻪ
ﺗﺴﻴﻦ ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﻴﻨﻪ ،ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ و دﮕﺮ ﻋﻼﻢ
ﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺎرﻨﻴﺖآﻟﺮژ±ﻤ±ﻣﻨﺪ.
٣)-١٠ﺣــﺮﻓــ( ﺧــﻮردن ﭘﻴﺎز و  ......ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺷﺢ
آﻧﺘﺑﺎد »اﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ« در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش
ﻣﺷﻮد.
٣)-١١ﺣﺮﻓ(داراﺗﺨﺼﺺﺧﺎص

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٣)-١٢ﺣﺮﻓ(اﺳﻔﻨﺞ
٤)-١٣ﺣﺮﻓ(ﻇﺮفدﻫﺎنﮔﺸﺎدﻣﺎﻌﺎت
٥)-١٤ﺣﺮﻓ(،........ﺗﺨﻢﻣﺮغوﺷﻴﺮﮔﺎوازﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮادﻏﺬاﺣﺴﺎﺳﻴﺖزاﻣﺤﺴﻮبﻣﺷﻮد.
٥)-١٥ﺣــــﺮﻓــــ(ﻣــﺼــﺮفﻣـــﻮادﻏــﺬاــﺣــﺎو
ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺟﻪ ،آﺟﻴﻞ ،ﺷﻼت و .........
ﻣﺗﻮاﻧﺪﻣﻮﺟﺐاﻓﺰاﺶﻋﻼﻢﺣﺴﺎﺳﻴﺖﺷﻮد.
٦)-١٦ﺣﺮﻓ(ﻧﻬﻢﻣﺤﺮم
٥)-١٧ﺣــﺮﻓــ( ﺴﺎﻧ ﻪ دﭼــﺎر ﻢ ﺧﻮﻧ ﻓﻘﺮ
آﻫﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﺪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﻨﻨﺪ
زﺮا.......وآﻫﻦ ﺑﺮاﺟﺬب ﺷﺪنﺑﺎﺪﮕﺮرﻗﺎﺑﺖ
ﻣﻨﻨﺪ.
٣)-١٨ﺣﺮﻓ(رﻧﮓآﺳﻤﺎﻧ
٤)-١٩ﺣﺮﻓ( ﻫﻨﮕﺎﻣ ﻪ وارد ﻣﺎﻧ ﻣ ﺷﻮﺪ
ﻪاﺣﺘﻤﺎلوﺟﻮدﻋﺎﻣﻞﺣﺴﺎﺳﻴﺖزادرآنﺟﺎﺑﺴﻴﺎر
اﺳﺖ،رودﻫﺎنوﺑﻴﻨﺗﺎنراﺑﺎ.......ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ.
٥)-٢٠ﺣﺮﻓ(رﺷﺘﻪﻮﻫدراﺮان
٤)-٢١ﺣﺮﻓ(ﭼﻮبﺳﻮﺧﺘﻨ
٥)-٢٢ﺣﺮﻓ( اﻦ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺴﭙﺘﻮراﻧﺖ ﺎ
ﻫﻤﺎنﺧﻠﻂآورﻃﺒﻴﻌﻋﻤﻞﻣﻨﺪ.روشاﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮا ﺎﻫﺶ ﺳﺮﻓﻪ اﻦ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎﺪ اﻦ ﺳﺒﺰ را ﺑﻪ
ﻣﺪت٥دﻗﻴﻘﻪدمﻨﻴﺪوﻣﻴﻞﻨﻴﺪ.

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

