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بهروز
قرعهکشیلیگبرتربانوانکشور برگزارشد

پیروز -مراسم قرعه کشــی چهاردهمین دوره مسابقات
لیــگ برتــر هندبــال بانــوان در حالــی برگــزار شــد کــه
هنــوز تکلیف حضــور یک تیم مشــخص نشــده اســت.به
گزارش مهر ،در مراسم قرعه کشی ،نمایندگان هفت تیم
از هشــت تیمی که ثبت نام کرده بودند ،حضور داشتند و
نماینده تیم هندبال استان قم حضور نداشت اما مقرر شد
نام نماینده قم به عنوان تیم هشتم در جدول باقی بماند.
طبق اعالم فدراســیون،در صورتی که نماینده قم به طور
قطع در لیگ حاضر نشود  ،این فرصت به نماینده خراسان
رضوی داده مــی شــود و در صورتی که نماینــده هندبال
خراســان رضوی نیز نتوانــد در لیگ حضور یابــد ،لیگ با
هفت تیم برگزار می شود.

گفت و گو

•نخستین سوال ،درباره مکان
قطعی بازی خانگی هفته آینده شما
با پرسپولیس تهران است .ظاهرا
برگزاری بازی شما با پرسپولیس در
ورزشگاه امام رضا(ع)منوط به مجوز
شورای تامین شده بود.

بله همین طور اســت.البته ایــن مربوط به زمانیبود که هنوز گودبرداری ورزشگاه ثامن االئمه(ع)
انجــام نشــده بود.اکنون کــه این ورزشــگاه برای
ترمیم چمن،زیر کشــت رفتــه ،دیگر گزینــه انجام
این مسابقه نیست و بازی ما حتما باید در ورزشگاه
امام رضا(ع)مشــهد انجــام شــود و در واقع،چاره
دیگری نیســت .البته من معتقدم با همکاری همه
مســئوالن و تدارک مناســب،این مســابقه ساعت
 20:45پنــج شــنبه 4مرداد بــا کمترین مشــکل
برگزار خواهد شد.در همین باره نیز ما دیروز جلسه
ای را با مدیران موسسه تربیت بدنی آستان قدس
رضوی داشــتیم و بــه توافقات اولیه هم رســیدیم.
خوشبختانه هم باشــگاه پدیده و هم ورزشگاه امام
رضــا(ع) درخدمت مردم هســتند و صبغه مردمی
دارند که با توجه به همین وجه مشــترک،امیدوار
به تعامل بــا آنان هســتیم.واقعیت این اســت که تا
همین االن نیــز خدمات خوبی توســط این نهاد به
فوتبال استان ارائه شده و رقم واقعی اجاره بازی در
این ورزشگاه،بسیار بیشتر از ارقام کنونی است ،اما
ما نیز با توجه به محدودیت های مالی و این که هم
اکنون تنها نماینده استان در سطح نخست فوتبال

معاونوزیر:

دوی امدادی«جاده والیت»ارادت
جامعه ورزشی به امام رضا(ع) است

پیروز-معــاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانــی وزارت
ورزش و جوانــان گفت:جشــنواره دوی امــدادی "جــاده
والیت"اظهار ارادت جامعه ورزشــی به امام رضا(ع) است
و بایــد بــا اســتفاده از تمــام ظرفیتهــا گســترش یابد.به
گزارش پایگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانان خراســان
رضوی"،عبدالحمید احمــدی" اظهار کــرد :نهمین دوره
جاده والیت با همکاری بخشهای مختلف ورزش کشــور
در حال برگزاری است و تنها جشنواره ورزشی است که در
وزارت ورزش و جوانان با نام امام رضا (ع) برگزار می شود.
معاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانــی وزارت ورزش و
جوانان تصریح کرد :حضور گســترده مردم در مســیر این
دوی امدادی دراستانهای خوزســتان ،کهگیلویه و بویر
احمد،فارس،یزد،خراسانجنوبیوخراسانرضویحائز
اهمیتاست.

ایران هستیم،همچنان امیدواریم تخفیف بیشتری
بگیریم .واقعیت این است که حضور ما در لیگ برتر
کشــور،رویارویی با تیــم های دیگــر در یک جنگ
کامال نابرابر مالی است و در شــرایطی که بیشتر
تیم های لیگی از بودجه هــای چندبرابری دولتی
برخوردارند ،مســئوالن استانی و شــهری باید در
دفاع از تنها پرچمدار فوتبال شهر و استان در لیگ
برتر پای کار بیایند.

•برخی معتقدند در شرایط بودجه
انقباضی،باید اساس کار بر پایه بومی
گرایی باشد،نظر شما چیست؟

این حرف بایــد به صورت مشــروط بیــان و به آنعمل شــود.ما از جمله معــدود تیم هایی هســتیم
کــه از نخســتین روزهــای فعالیت،تیم هــای رده
های سنی پایه را تاســیس و تا کنون نیز بسیاری از
مهره های تیم بزرگ ساالن مان را از تیم های پایه
تامین کرده ایم.اما در کنار این جوانان ،ازبازیکنان
باتجربــه و غیربومی نیز ســود جســته ایــم ،چراکه
حضور در سطح اول فوتبال و در شرایطی که تیم ها
با بازیکنان خارجی و مهره های ملی پوش آراسته

شــده اند ،صحبت از بومی گرایــی افراطی،کامال
غیرمنطقی اســت و نتیجه ای جز شکســت و خود
زنی ندارد.پــس به صورت معقــول و منطقی چون
گذشــته بــه دنبــال پــرورش نیروهــای بومــی هم
هستیم.

•قضیه مطالبات و شکایت"ایگور
پراهیچ"به کجا انجامید؟

متاســفانه در تامین بــه موقع اقســاط بدهی اینبازیکنکروات،مشکالتیبهوجودآمد.اماباتوجهبه
پاداشفیفا(فدراسیونجهانیفوتبال)برایحضور
"محمدرضا خانزاده"در جمع ملی پوشــان اعزامی
به جام جهانی روسیه،در حال رایزنی با فدراسیون
فوتبال کشــور هســتیم تا ایــن مبلغ را مســتقیم به
حســاب "پراهیچ"بریزنــد و پرونــده پراهیــچ بــرای
همیشهبستهشودوخطریتیمپدیدهراتهدیدنکند.
بهدکتر"شاهمنصوری"-وکیلحقوقیباشگاه-نیز
برای این موضوع ماموریت ویژه داده ایم.

•فدراسیون به تازگی اعالم کرده است که
باشگاه ها باید بازیکنان خود را در اختیار

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 و اﭘﻠﻴ¬ﻴﺸﻦ اﻧﺪروﺪ
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎب¹،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪ¹ﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷ¬ﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓ¬ﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ¾ ﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ﺑﻴﺮون ﺟﺪول ،ﻣ
ﮔﻮﻨﺪ ــﻪ در ﻫــﺮ ﺳﻄﺮ
ــﺎ ﺳــﺘــﻮن ،ﭼــﻨــﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

دﻗﻴﻘﻪ

ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ا از راﻫ ﻋﺒﻮر ﻣ ﺮد .ﭘﻠﻴﺲ او را دﺪ و از او ﭘﺮﺳﻴﺪ» :آﺎ ﺗﻮ ﺑﺮادر دار؟« ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﭘﺎﺳﺦ
داد» :ﻧﺨﻴﺮ! آﻗﺎ ﭘﻠﻴﺲ!« و ﻓﺮار ﺮد و رﻓﺖ!
ﻟﺤﻈﻪ ا ﺑﻌﺪ ﺑﭽﻪ ا ﻪ دوان دوان در ﻫﻤﺎن راه در ﺣﺎل ﺣﺮﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ رﺳﻴﺪ .ﭘﻠﻴﺲ ﻫﻤﺎن
ﺳﻮال را از او ﻫﻢ ﺮد .اﻣﺎ او ﺟﻮاب داد» :ﺑﺮادر ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ا ﺑﻮد ﻪ اﻻن از ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎ رﻓﺖ!«
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر اﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻤ¬ﻦ اﺳﺖ؟ ﻣ داﻧﻴﻢ ﻪ ﻫﻴﭻ ﺪام از اﻦ دو ﺑﭽﻪ دروﻏﮕﻮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¬ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣـــﻌـــﻤـــﺎ »اﻓـــــﻘـــــ «ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

• ﻧ ﺘﻪﻫﺎ:

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

• وسخن آخر؟

 از ایــن کــه در روزنامــه خراسان،همیشــه برایاعتــای ورزش و نــه بــرای حاشــیه پردازی،قلــم
می زنید،ســپاس گزارم و امیدوارم چون همیشــه
پشتیبان نمایندگان ورزشی استان باشید.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

پیروز -سرمربی تیم فوتسال "فرش آرای مشهد" گفت :در
بازیهفتهدوملیگبرترکشوردربهبهانباوجودمشکالت
تنفســی برنده شــدیم.به گــزارش پایگاه خبری فوتســال
ایران"،محســن حســن زاده" در خصوص بــازی تیم اش با
"اهورای بهبهان" به پایگاه خبری فوتســال ایران گفت :به
بازیکنانتیممانخستهنباشیدمیگویمکهدراینبازیبا
تمام جان و دل بازی کردند و بسیار دویدند و جنگیدند آن
همدرسالنیکهشرایطومشکالتخاصخودشراداشت
وبازیکنانازنظرتنفسیدچارمشکلبودند.

اخبار
کوتاه

پیروز -ســومین مرحلــه اردوی آمادگی تیم ملی ســنگ
نوردیســرعت برای اعزام به بازیهای آسیایی جاکارتا
با حضور" احســان اســرار" از خراســان رضوی  24تا 28
تیــر در قزوین برگــزار خواهــد شد*.باشــگاه "ســایپای
مشــهد" در   اطالعیه ای حمایت خود را از هیئت فوتبال
خراسان رضوی در برخورد با مفاســد فوتبال پایه استان
اعــام کــرد  *.در هفتمیــــن روز از"دوی امــدادی جاده
والیت"دوندگان از اســتان یزد خارج شدند.در خور ذکر
اســت ،یکی از دوندگان این گروه نیــز در اقلید فارس در
برخورد با موتورســیکلت مصدوم شــد" * .مجید مشتاق
عشــق" به عنوان عضو کمیته فنی شــنای بزرگ ســاالن
آسیا و به دعوت کنفدراســیون شنای آسیا در اولین دوره
مسابقات شنای بزرگ ساالن آسیا در شهر ناگویای ژاپن
حضــور دارد" *.مهدی براهویــی"از خراســان رضوی با
کســب عنوان نایب قهرمانــی در مســابقات انتخابی ،به
اردوی تیم ملی رشته "موی تای" دعوت شد.
فریمان ،اصغری /عرفان عبداللهی و ابوالفضل رستمی با
ثبت رکورد ورودی ،به عضویت تیم منتخب وزنه برداری
خراسان رضوی در آمدند.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺣــﺎو ﻫﻴﭻ  ¹از ادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟ ﺷ¬ﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎ¹ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧ¬ﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ¹ﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¬ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

چرا.در این که تیم های ملی،آبروی فوتبال ایراندر مسابقات برون مرزی هستند،شکی نیست.اما
این مســئله نباید به تیم هایی مثل مــا که بازیکنان
زیادی بــرای جایگزینــی این بازیکنــان در ترکیب
تیم شان ندارند ،خسارت وارد کند ،چراکه نتیجه
آن به جای ترغیب،مجازات باشگاه ها خواهد بود.
از طرفی خواسته خود بازیکن نیز مثال برای دیدار با
پرسپولیس،حضورشان در بازی است و به نظرمن
این مصوبه و بخشــنامه تناقضات بســیاری دارد و
فدراسیون باید ســهم باشــگاه ها را نیز در آن مثل
تیم ملی لحاظ کند.

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

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷ¬ﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣ آﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ «اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸ¾رواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪ
وﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

٣٠

تیم ملی امید قرار دهند.شما نیز چند
بازیکن در این تیم دارید،آیا این مسئله
خللی در تمرینات پیش فصل ایجاد نمی
کند؟

][١٣٩٧/٤/٢٥
ﻧﺎوﺎب

١٠

سرمربی فرش آرا :دچار مشکالت
تنفسی بودیم!

سرآسیایی :باشگاه ها نباید در قبال
ملی پوشان امید ،خسارت ببینند

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

بردسکن ،نوری /معاونادارهکلورزشوجوانانخراسان
رضوی از ثبــت همایش کشــوری ورزش هــای پهلوانی و
زورخانــه ای که همه ســاله بــه میزبانی بردســکن برگزار
می شود ،در تقویم ســاالنه فدراسیون خبرداد" .امیر رضا
زارعی" در گفت و گو با خبرنگار ما گفت :امسال نیز طبق
برنامه ریزی های انجام شده  11مرداد برای نهمین سال
متوالی این همایــش در بردســکن برگزار می شــود .وی
بیان کرد :طبق گزارش دریافت شده ،تاکنون بیش از 20
استان کشور و 42شهر برای شرکت دراین همایش اعالم
آمادگی کرده اند و به دنبال این هستیم که عالوه بر حضور
رئیس فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای ،وزیر
یامعاونوزیرورزشوجوانانرا نیزبهاینهمایشکشوری
دعوت کنیم.

عکس ها  :میثم دهقانی و سایت باشگاه پدیده

پیروز -سرمربی فریمانی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان
گفت :به توانایی شــاگردانم بــرای موفقیت در مســابقات
قهرمانیآسیاباوردارم".حمیدباوفا"درگفتوگوبافارس،
درباره شــرایط فرنگــیکاران جــوان در آســتانه حضور در
مســابقات قهرمانی آســیا گفت :تمرینات خوبی را پشــت
سر گذاشته و آن چه را الزم بوده اســت در اردوها به بچهها
آموزشدادهایم.امیدوارمدرروزمسابقهشاگردانمبتوانند
بهتریناستفادهراازآموزههایشانببرند.ویگفت :چهار
فرنگیکارجوانحتیبرایاولینباردریکتورنمنتاصلی
برایایرانکشتیمیگیرندکهاینموضوعکارماراسخت
میکند،امابهتمامشاگردانمبرایدرخششدررقابتهای
آســیایی ایمان دارم و مطمئن هســتم بهترین کشتیها را
خواهندگرفت.

دوشنبه  2۵تیر  . 1397شماره 389۶

تسویهحساب«پراهیچ»
باسود«خانزاده»

یکی از کســانی کــه از ابتــدای حضور تیــم "پدیده
خراســان"در لیگ برتر فوتبال کشور،سهم زیادی
در حــل مشــکالت و مصائــب ایــن تیــم و باشــگاه
داشــته ،بدون تردید"مجتبی سرآسیایی"است که
با سابقه ای روشن در فوتبال ،به راحتی می توانست
مانند بســیاری از هــم بازیانــش با طــی دوره های
مربیگری،امــروز حداقل ،ســرمربی یک تیم لیگی
باشد.اما وی طی همه این سال ها با عناوینی چون
قائم مقام باشــگاه و سرپرســت تیم،سنگ صبوری
برای بازیکنان و کادرفنی بوده است.با توجه به این
که هفته آینده رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور
آغاز خواهد شد و این باشگاه برخالف سالیان اخیر،
هنوز نشست خبری را برای طرح سواالت و ابهامات
رسانه ها تدارک ندیده است،سواالت خود را با وی
مطرح کردیم .ضمن تشکر از وی ،شما را به خواندن
این گفت و گوی اختصاصی دعوت می کنیم.

توانایی شاگردانم را باور دارم

ثبت همایش ورزش زورخانه ای
بردسکن در تقویم فدراسیون

قائم مقام باشگاه «پدیده» از رایزنی با فدراسیون برای واریز پاداش فیفا به حساب کروات طلبکار خبر داد:

بهروز

سرمربیفریمانیتیمملیکشتیفرنگیجوانان:

ورزش

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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مهلتمشروطحضورنماینده
هندبال استان!

گردونه

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.

٧)-١ﺣﺮﻓ (اﻓﺴﻨﺘﻴﻦﮔﻴﺎﻫ ﻋﻠﻔ ،ﭘﺎﺎ،ﺑﻪارﺗﻔﺎع
٨٠ﺗﺎ ١٢٠ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘ از آن
ﺑﺮادﻓﻊ.........اﺳﺘﻔﺎدهﻣ ﺷﻮد.
٤)-٢ﺣﺮﻓ (دﻣﻨﻮشاﻓﺴﻨﺘﻴﻦ......رگﻫﺎراازﺑﻴﻦ
ﻣ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﻴﻦ و اﻓﺮاد ﻪ
ﺳ¬ﺘﻪﻣﻐﺰﺮدهاﻧﺪﺗﻮﺻﻴﻪﻣ ﺷﻮد.
٤)-٣ﺣﺮﻓ ( دﻣﻨﻮش اﻓﺴﻨﺘﻴﻦ ﺑﺮا رﻓﻊ ﺑﻮ ﺑﺪ
......ودرﻣﺎنﮔﻠﻮدردﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
٤)-٤ﺣﺮﻓ (درﻏﺬاﻧﻮزادانﺷﻴﺮﺧﻮارازاﻧﻮاعﻣﻮاد
ﻏﺬا ﻧﺎرﻧﺠ ﻣﺜﻞ ﺪو ﺣﻠﻮا و  .......و ﺳﻴﺐ ﻪ
وﺘﺎﻣﻴﻦ Aدارد،اﺳﺘﻔﺎدهﺷﻮد.
٦)-٥ﺣﺮﻓ (ﺸﻮرﺑﺴﻴﺎرﻮﭼ¬ ﻪ رواﺑﻄﺶراﺑﺎ
ﺟﻤﻬﻮراﺳﻼﻣ اﺮانﻗﻄﻊﺮد!
٨)-٦ﺣﺮﻓ (ﻫﻤﮕ ﺑﺎﻫﻢ
٥)-٧ﺣﺮﻓ (ﻨﺎﻪازﻏﻤﺨﻮارودﻟﺴﻮزﺑﺴﻴﺎر
٤)-٨ﺣﺮﻓ ( ﺑﺮﺧ از ﻣﻮاد ﻏﺬا از  ......زودرس
دراﻓﺮادﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻣ ﻨﺪﻪ زﻏﺎلاﺧﺘﻪ¬ ازاﻦ
ﻣﻮادﻏﺬا اﺳﺖ.
٣)-٩ﺣﺮﻓ (ﻋﻤﻞﺑﻴﻦﺻﻔﺎوﻣﺮوهدرﺣﺞ
٦)-١٠ﺣﺮﻓ (زﻏﺎلاﺧﺘﻪﻋﻼوهﺑﺮﺷﺎداﺑ ﭘﻮﺳﺖ،
درﺳﻼﻣﺖ......اﻓﺮادﻫﻢﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاراﺳﺖوازاﺑﺘﻼﺑﻪ
آبﻣﺮوارﺪودژﻧﺮاﺳﻴﻮنﻣﺎﻮﻻﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻣ ﻨﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٣)-١١ﺣﺮﻓ (ﺟﻮﺪنآداﻣﺲﻣ ﺗﻮاﻧﺪﺷ¬ﻢﺷﻤﺎرا
ﺑﺰرگﻨﺪ؛ﺑﺎﺟﻮﺪنآداﻣﺲﺎﻟﺮوﭼﺮﺑ واردﺑﺪن
ﻧﻤ ﺷﻮد،اﻣﺎﺑﺎﺑﻠﻌﻴﺪنﻫﻮازاﺪوﺟﻤﻊﺷﺪنآندر
ﻣﻌﺪهﺗﻮﻟﻴﺪ......ﻣ ﻨﺪ.
٣)-١٢ﺣﺮﻓ (ازاﻟﻘﺎبﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﺳﻼم)ص(
٥)-١٣ﺣﺮﻓ (ﻓﺮزوﺳﺮﻊ
٣)-١٤ﺣﺮﻓ (ازرودﻫﺎﻣﺮزاﺮان
٤)-١٥ﺣــﺮﻓــ ( ﻃﺐ ﺳﻨﺘ ﻣ ﮔﻮﺪ دﻣﻨﻮش
اﻓﺴﻨﺘﻴﻦ ﻢ ﺧﻮﻧ را رﻓﻊ و ﺧﻮن را ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣ ﻨﺪ
وﺑﺮااﻓﺮادﻪﻏﻠﺒﻪ.......دارﻧﺪ،ﻣﻨﺎﺳﺐاﺳﺖ.
-١٦ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺰرگ
٥)-١٧ﺣﺮﻓ (ﻠﻪﭘﺰ
٦)-١٨ﺣﺮﻓ ( زﻧﺎن  .......و ﺷﻴﺮده ﺑﺎﺪ از ﻣﺼﺮف
دﻣﻨﻮشاﻓﺴﻨﺘﻴﻦﺧﻮددارﻨﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦاﺳﺘﻔﺎده
ازاﻦدﻣﻨﻮشﺑﺮااﻓﺮادﻪزﺧﻢﻣﻌﺪهورودهدارﻧﺪو
ﻧﻴﺰﻣﺒﺘﻼﺎنﺑﻪاﻓﺴﺮدﮔ ﻣﻤﻨﻮعاﺳﺖ.
٥)-١٩ﺣﺮﻓ (روددرﺟﻨﻮبﻏﺮﺑ ﺸﻮر
٥)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﻣﺎﺷﻴﻦﻇﺮفﺷﻮ ﻣﺤﻞﻣﻨﺎﺳﺒ
ﺑﺮارﺷﺪﺑﺮﺧ ازﺑﺎﺘﺮﻫﺎﺳﺖﻪﺑﺮااﻓﺮادﺳﺎﻟﻢ
ﺧﻄﺮﻧﺪارد،اﻣﺎﻣ ﺗﻮاﻧﺪدرﺑﺪناﻓﺮادﻪﺳﻴﺴﺘﻢ
.......ﺿﻌﻴ¾ﺗﺮدارﻧﺪ،ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ اﺠﺎدﻨﺪ.
٤)-٢١ﺣﺮﻓ (ازﺣﺎﻟﺖﻫﺎﻣﺎده

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

