6

آالچیق

دوشنبه  25بهمن  15 . 1395جمادی االولی  .1438شماره 2368

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

نی نی کده

عذرخواهی را به کودکتان
بیاموزید

«کلهخوران»حرفهای

رضاپور-نشستنرویصندلیهایکلهپزیوسفارشچشم
و زبان و مغز ،به خصوص در روزهای سرد زمستان آن هم در
گرگ و میش هوا جزئی از لذت های زندگی مشتری های
سحرخیز این مغازه است.
در زیرزمین دنج و با صفای کله پزی چند مشتری میانسال با
ولع در حال خوردن کله پاچه هستند و بوی نان تازه فضا را پر
کرده است.
از رادیو موسیقی مالیمی پخش می شود؛ «آقا رضا» با روپوش
سفید رنگش به سراغ دیگ نسبتا بزرگی می رود که در آن از
شب قبل معجونی از کله ،مغز و پاچه طبخ شده است.

اینجاهمهمشتریهاآقاهستند،بهعبارتیفقطیکمردصبح
ها می تواند در کله پزی کله پاچه بخورد.
«رضا ساالری فرد»  25سال است در این کله پزی که مغازه
پدر خدابیامرزش حاج«محمد علی» است و  60سال قدمت
دارد کار می کند و می گوید :هر چه داریم از قدیمی هاست.
از ساعت  4:30صبح وارد طباخی اش می شود و تا ساعت
 10کاسه های کله پاچه و سیخ های جگر را به دست مشتری
می دهد.
او می گوید 90 :درصد مشتری هایم ثابت هستند؛ افرادی
که در مشاغل سخت و پرتحرک کار می کنند مانند کارگرهای
ساختمانی که اگر اول صبح کله پاچه نخورند کارشان لنگ
می ماند .مشتری هایی دارم که تمام  365روز سال را روی
این صندلی می نشینند و نمی توانند از خوردن این صبحانه
لذیذ دست بکشند.

• •صبحانه مردانه

سر و کله دیگر مشتری ها هم پیدا می شود؛ حاال دیگر پاتوق
کله پاچه خورهای حرفه ای گرم گرم است.

• •پشت میز نشین ها کله پاچه نخورند

این کله پز با سابقه که خودش عالقه زیادی به خوردن چشم و
پاچه دارد یک روز در میان یک شکم سیر از این غذا می خورد
و می گوید :چون پله های مغازه را باال و پایین می روم چربی
زیادی می سوزانم و همه اش زود هضم می شود.
به تازگی هم آزمایش انجام دادم و قند و چربی خونم نرمال
است .او به افرادی که تحرک زیادی ندارند توصیه می کند در
خوردن این غذای مقوی و مفید کمی مالحظه کنند؛ در واقع
این غذا برای پشت میزنشین ها مناسب نیست ،با این حال
کله پاچه نوعی صبحانه سنتی و خوشمزه است که خوردن یک
پرس از آن نیرویی به آدم می دهد تا تمام روز را کار کند.
چربی و روغن کله پاچه طبیعی است ،نه افزودنی دارد و نه
سرطان زاست و به نظر من باید اولین غذای دنیا شود.
«پرویز سبزه بین» که  58سال سن دارد و از مشتری های

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

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎو�ﺎب«ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮ�ﻦﺳﺮﮔﺮﻣ�ﻫﺎ�ﻣﻨﻄﻘ�ﺟﻬﺎناﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎو�ﺎب��،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ�ﻣﺮﺑﻌ�اﺳﺖ�ﻪﭼﻨﺪ»رزمﻧﺎو«»،ﻧﺎوﺷ�ﻦ«»،اژدراﻓ�ﻦ«
و»ز�ﺮدر�ﺎ��«درآنﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪوﻣﺎﺑﺎ�ﺪﺟﺎ�ادواتﭘﻨﻬﺎنرا�ﺸﻒ�ﻨﻴﻢ.
ﻧﻮعوﺗﻌﺪاد ادواﺗ��ﻪﺑﺎ�ﺪدرﻫﺮاﻗﻴﺎﻧﻮسﺑﺎﺷﺪ،ز�ﺮآنﻣﺸﺨﺺاﺳﺖ.ﺿﻤﻨﺎﻫﻤﻴﺸﻪ
»رزمﻧﺎو«٤ﺧﺎﻧﻪ»،ﻧﺎوﺷ�ﻦ«٣ﺧﺎﻧﻪ»،اژدراﻓ�ﻦ«٢ﺧﺎﻧﻪو»ز�ﺮدر�ﺎ��«��ﺧﺎﻧﻪﺟﺎاﺷﻐﺎل
ﻣ��ﻨﺪ.ﺑﺮا�راﻫﻨﻤﺎ��،ﻣﺎﻫﻴﺖﺑﻌﻀ�ازﺧﺎﻧﻪﻫﺎازاﺑﺘﺪاﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﺳﺖ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ� ﮔــﻮ�ــﻨــﺪ �ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ �ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در ا�ــﻦ
ﻣـــﻌـــﻤـــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ�«�ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد�« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

• ﻧ�ﺘﻪ ﻫﺎ:

ﺳﻮدو�ﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩را
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ�ﺧﺎﻟ�
ﺑﻨﻮ�ﺴﻴﺪ�ﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ�
ﺗ�ﺮار�ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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کره را در یخچال نگه ندارید

یک متخصص علوم و صنایع غذایی با تاکید بر اشتباه بیشتر افراد در نگهداری کره
در یخچال گفت :کره به دلیل داشتن حداکثر  ۱۶درصد آب در برابر فساد بسیار
حساس است و به همین دلیل عالوه بر اینکه الزم است از خرید کره نرمشده
اجتناب شود ،باید آن را در فریزر با دمای منفی  ۱۸درجه سانتیگراد و نه درون
یخچال نگهداری کرد.
به گزارش سالمت نیوز ،دکتر «دباغ مقدم» افزود :می توان در فریزر با دمای منفی
 ۱۸درجه سانتیگراد تا یک سال کره را نگهداری کرد اما دمای یخچال خانگی
که حدود مثبت  ۴درجه سانتی گراد است برای نگهداری کره مناسب نیست و
می تواند شرایط رشد کپک و فساد را در این فرآورده فراهم کند.
به گفته وی برای اینکه در زمان مصرف ،کره فریز شده کمی نرم شود میتوان
حداکثر فقط یک شب قبل از مصرف آن را از فریزر خارج و در دمای یخچال
نگهداری کرد.
اینعضوهیئتعلمیدانشگاهبابیاناینکهبیشترمغازههاقالبهایکوچککره
را در دمای محیط نگهداری می کنند تاکید کرد :هنگام خرید دقت شود که کره
در حین لمس سرد و مثل سنگ سفت و سخت باشد.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻨﻮ�ﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦراازﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪﻓﻠﺶدارآﻏﺎز�ﻨﻴﺪ(.درآﻏﺎزﻫﺮﺳﻮالﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ��را�ﻪﻣﻄﻤﺌﻨﻴﺪﺣﺎو�ﻫﻴﭻ��ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪر�ﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺ�ﻨﻴﺪ.
 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ�� را �ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎ�ﺪ ُﭘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ� ﺷ�ﻞُﭘﺮﺷﺪﮔ�ﺷﺎنﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﺑﺎ��ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺ�ﻨﻴﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻤﺎ� اﻣﺮوز را در روز ﺑﻌﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ�ﻨﻴﺪ.ﻓﺮاﻣﻮشﻧ�ﻨﻴﺪ�ﻪﻧﺎو�ﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ��ﭘﺎﺳﺦدارد!

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

کدبانو

ﺟﺪول و�ﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ادوات در ا�ــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎ�ﮕ�
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘــ� از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

ﺷﻜﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔ�ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻣﻬﻢاﺳﺖو ُﭘﺮﺑﻮدنﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»دا�ﺮه«،»ﻧﻴﻢدا�ﺮه«�ﺎ»ﻣﺮﺑﻊ«درﺻﺤﺖﺟﻮابﺗﺎﺛﻴﺮدارد.
 »ﻧﺎو�ﺎب« �� ﻣﻌﻤﺎ� ﻣﻨﻄﻘ� اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﺣﺪسﻧﺰﻧﻴﺪ! ﺑﺎ �ﺸﻒ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘ� ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻄﻌ� ﺑﻌﻀ� ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ� ﻣﻌﻠﻮم� ،ﻢ �ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ�
د�ﮕﺮراﻫﻢﻣﺸﺨﺺ�ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

• •کله پاچه خور ،پیتزاخور نمی شود

او می گوید :یک قاشق کله پاچه را با هیچ فست فود و غذای
آماده ای نمی توان عوض کرد ،خوردن این خوراکی لوکس و
دست نیافتنی برایم بسیار لذت بخش است.
اوازهمهقسمتهایکلهپاچهبیشتربهپاچهوصورتگوسفند
عالقه دارد و با میل ،قاشق پشت قاشق این غذا را نوش جان
می کند .محمدرضا و جواد دو دوست جوان هستند که
خودشان را به خوردن یک کله پاچه اول صبح دعوت کرده اند
و می گویند :این غذا فقط باید صبح زود خورده شود که تا شب
انرژی کافی داشته باشیم.
دوبار در هفته به این کله پزی می آیند و با به به و چه چه کله پاچه
و مغز و زبان می خورند؛ آنقدر راحت از خوردن کله پاچه حرف
می زنند که انگار با ساالد برایشان فرقی نمی کند.
آنها می گویند :همه کسانی که کله پاچه دوست ندارند و مدام
می گویند چندش آور است به دلیل این است که نخورده اند،
اگر یک بار بخورند دیگر این طور نمی گویند و برای همیشه
کله پاچه خور می شوند.
مشتری ها می آیند و می روند و کله پاچه ها در دیگ بزرگ
آماده خوردن است.
«غالمحسینسورگی»شاگرداینکلهپزیهمیکسرهسرویس
می دهد و میزها را برای مشتری ها آماده می کند.
طباخی «آقا رضا» یکی از کله پزی های معروف بیرجند است
که خیلی ها سراغش را می گیرند و مشتری های قدیمی اش
خاطرات خوبی از این فضای دنج و لذتبخش دارند ،شما هم
مشتری شوید.

][١٣٩٥/١١/٢٥
ﻧﺎو�ﺎب

ا�ﻦ ﺷ�ﻞ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر �� ﺗﺮازو راﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣ� دﻫــﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﮔــﺮ ﺟﺴﻤ� را رو�
ﻗﺴﻤﺖ »اﻟــﻒ« ﺑﮕﺬار�ﻢ ،ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎ� »ب« و
»پ« ﻫﺮ�ﺪام ﺑﻪ �ﺪام ﺟﻬﺖ ﻫﺎ ﻣ� ﮔﺮدﻧﺪ؟! ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ �ﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ؟

قدیمی این مغازه است ،می گوید :هر ماه دو بار سری به این
مغازه می زنم و یک شکم سیر کله پاچه می خورم و چون به
واسطه شغلم تحرک و فعالیت زیادی در طول روز دارم برایم
مشکلی به وجود نمی آید.

به طور قطع در طول زندگی با افرادی برخورد کردهاید که عذرخواهی بلد نبودند
و حسابی شما را عصبانی کردهاند.
این عادت چیزی است که باید از کودکی آموزش داده شود .برای آموزش
عذرخواهی به فرزندتان از پیشنهادهای دکتر محمدرضا خدایی ،روان پزشک
استفاده کنید.
به گزارش بهترین ها ،اگر کودک کاری کرده که در جامعه عرف نیست و کار
بدی تلقی میشود والدین باید بدون اینکه شخصیت او را زیر سوال ببرند یا
احساس منفی به کودک منتقل کنند به عنوان نمونه به جای بیان الفاظی مانند
«تو بچه بدی هستی» و «دیگر دوستت ندارم» به کودک خود بگویند «تو خوبی
ولی این کارت اشتباه بوده» یا «اگر من جای تو بودم ،میگفتم ببخشید» عالوه
بر این والدین باید در نظر داشته باشند که نباید شخصیت کودکشان را زیر سوال
ببرند و نسبت به رفتار او بیتفاوت باشند و هر کاری که انجام دهد به رویش
نیاورند .روشهای غیرمستقیم دیگر که والدین باید از آن طریق به کودکشان
عذرخواهیکردن را بیاموزند« ،نقاشی کشیدن» و «داستان اسباببازیها»
است .در روش نقاشی کردن ،اتفاقی که سبب شده کودک کار زشتی انجام دهد
را نقاشی میکنیم و به او می آموزیم که در این مواقع باید معذرت خواهی کرد.
در روش داستان اسبا بباز یها نیز مشابه
نقاشی کردن ،از شخصیتهای داستانی
استفاده میکنیم و یک داستان تعریف
میکنیم و از فرزندمان میخواهیم
در مورد آن کار بد قضاوت کند.
ممکن است پاسخ کودک،
ع���ذرخ���واه���ی ن��ب��اش��د
بنابراین والدین باید به
او کمک کنند تا به این
نتیجه برسد.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

واژﮔﺎن �ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در ا�ﻦ ﺟﺪول،
ﻣــﺎ�ــﻪاﻓــﺰا�ــﺶ
ﺑــــﺎرآﻣـــﻮزﺷـــ�
آن ﺷــﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧ�ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ�
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ�
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٨)-١ﺣﺮﻓ�( از ﺗﻘﺮ�ﻆرﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ا�ﻦ �ﺘﺎب
ﻣﻌﺮوف دﻓﺎع ﻣﻘﺪس �ﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﺎﻧﻤ� از ﻫﻤﺴﺮ
ﺷﻬﻴﺪش)ﺳﺮدارﺣﺎجﺳﺘﺎراﺑﺮاﻫﻴﻤ�ﻫﮋ�ﺮ(ﺑﻪﻗﻠﻢ
ﺧﺎﻧﻢﺿﺮاﺑ�زادهاﺳﺖروﻧﻤﺎ��ﺷﺪ.
٤)-٢ﺣﺮﻓ�( اﮔﺮ از اﻓــﺮاد� ﻫﺴﺘﻴﺪ �ﻪ ﺑﻪ ﺷ�ﻞ
ﻣﻌﻤﻮل ،ﻃﻌﻢ راﺣﺖ و دﻟﭽﺴﺐ آن را ﻧﻤ� ﭼﺸﻴﺪ،
�ﻮﻫﻨﻮرد�ﺑﺮا�ﺘﺎنﺑﻬﺘﺮ�ﻦاﻧﺘﺨﺎباﺳﺖ.
٦)-٣ﺣﺮﻓ�( ﭘﺲاز اﻧﻘﻼب ،ﺑﺮﺧ� ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت
داﻧﺸﮕﺎﻫ�رو�آوردﻧﺪوﺑﺎﺗﺮﺟﻤﻪ�ﺘﺎب وﻣﺴﺎﻓﺮت
ﺑﻪ�ﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪاﻧﺪ�ﺸﻪﺑﺎزﮔﺸﺖﺑﻪﺧﻮ�ﺸﺘﻦواﺳﻼم
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ�ﻪدراﻧﺪ�ﺸﻪد�ﺘﺮ .......د�ﺪهﻣ�ﺷﺪ.
٤)-٤ﺣﺮﻓ�(رﻗﻢﺳﻤﺖراﺳﺖﻋﺪد
٤)-٥ﺣﺮﻓ�(ز�ﺮدﺳﺖوﺷﺎﮔﺮد
٣)-٦ﺣﺮﻓ�( ﺣﻀﺮت آ�ــﺖا ...ﺑﻬﺠﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﺗﺼﻤﻴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﻋﻤﺮداد،ﺣﺘ���ﮔﻨﺎهﻧ�ﻨﻴﺪ،ﻫﻤﭽﻨﺎن�ﻪاﮔﺮ
ﺻﺪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ �ﻨﻴﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ �� ﺑﺎر َﺗﻪِ
اﺳﺘ�ﺎﻧ�  .......ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ«.
٣)-٧ﺣﺮﻓ�(ﻧﻮﻋ�ﺑﺎﻻﭘﻮش
٥)-٨ﺣﺮﻓ�(روﺑﻪرو
٤)-٩ﺣﺮﻓ�(ﻫﺮاﺗﺎﻗ�ﭼﺮﺧﺪارﻗﻄﺎر
٣)-١٠ﺣﺮﻓ�( �ﻢ �ﺮدﻧﺶ در دﻫﻪ دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ ،اﻧﺘﻘﺎدو
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎن را درﺑﺎره
ا�ﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣ�
�ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

زﻧﺪﮔ�ﻣ�ﺗﻮاﻧﺪﺑﻪﺷ�ﺴﺘﮕ�اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎواﻓﺰا�ﺶ
آندردﻫﻪﭘﻨﺠﻢﺗﺎﻫﻔﺘﻢزﻧﺪﮔ�ﻣﻨﺠﺮﺷﻮد.
٤)-١١ﺣﺮﻓ�(ﺟﺎﻧﻮردر�ﺎ��
٣)-١٢ﺣﺮﻓ�(ﻧﺎمد�ﮕﺮﺳﻴﺎره�ﻴﻮان
٦)-١٣ﺣﺮﻓ�( اﮔﺮ ﻓﺮد� ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺮغ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻻزمراﻃ�ﺷﺒﺎﻧﻪروزﻣﺼﺮف�ﻨﺪ،دﭼﺎرﺿﻌﻒ......
ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ،ﻣﮕﺮا�ﻦ�ﻪﻣﺸ�ﻠ�درﺑﺪﻧﺶﺑﺎﺷﺪ.
٤)-١٤ﺣﺮﻓ�( ﻓﺮآوردهﻫﺎ�  ..........ﻫﻢ ﻣﺜﻞ
ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،ﻋﺪس ،داﻧﻪ ﺳﻮ�ﺎ ،ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺮغ و
ﻣﺎﻫ�ﺳﺮﺷﺎرازﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﺳﺖ.
٥)-١٥ﺣﺮﻓ�(ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ��ﺮدنوﻟﻄﻒ
٣)-١٦ﺣﺮﻓ�(ﺗﺤﻠﻴﻞﻏﺬادرﻣﻌﺪه
٥)-١٧ﺣﺮﻓ�(اﺑﺰارﺧﺎرج�ﺮدنآبازﭼﺎه
٦)-١٨ﺣﺮﻓ�( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ�ﻦ �ﻮه ا�ﺮان ،ﺑﻠ�ﻪ
ﺑﺰرگﺗﺮ�ﻦآﺗﺸﻔﺸﺎنﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪﻧﻴﺰﻫﺴﺖ.
٣)-١٩ﺣﺮﻓ�(ﺿﺮﺑﻪﺑﺎﭘﺎ
٥)-٢٠ﺣﺮﻓ�( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدرﺑﺪنﺑﻪاﺳﻴﺪﻫﺎ�......
ﺷ�ﺴﺘﻪ ﻣ� ﺷﻮد و اﻧــﺮژ� ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺪن را ﺑﺮا�
ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎزوﻋﻀﻠﻪﺳﺎز�ﺗﺄﻣﻴﻦﻣ��ﻨﺪ.
٤)-٢١ﺣﺮﻓ�(ﻧﺎمﻣﺎدرﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﺳﻼم)ص(
٧)-٢٢ﺣﺮﻓ�( ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ�ﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ �ﻮهﻫﺎ� ﺟﻬﺎن،
اﺳﺖ�ﻪ درﻗﺎرهآﺳﻴﺎﻗﺮاردارد.

رخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٥ﻣ� رود.ﺳﻴﺎه
ﻓﻘﻂ ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎه �ﺎ اﺳﺒﺶ
را ﺣﺮ�ﺖ دﻫــﺪ �ﻪ ﻫﺮ�ﺪام
از ا�ﻦ دو ﻣﻬﺮه اش را ﺣﺮ�ﺖ
دﻫﺪ رخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٥ﻣ� رود ﺗﺎ
ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

