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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

رویدیگرآدمهایدورو
بسیاری از ما صبح که از خواب بیدار میشویم،
یک نقاب بر چهره میزنیم و از خانه بیرون
میرویم ،یکی نقاب آدم مهربان ،یکی نقاب آدم
مرفه ،یکی نقاب آدم راستگو و ...
انسانها دارای دو رو هستند که یک رو ظاهر
افراد و روی دیگر باطن آن هاست و زمانی که
ظاهر و باطن افراد با یکدیگر همخوانی نداشته
باشد و هر کدام به شیوه خودش عمل کند،
دورویی نمود پیدا می کند.
به گزارش «نمناک» همان طور که وقتی احساس
خطر می کنیم ،قایم می شویم ،می توان گفت
دورویی به گونه ای قایم شدن یا قایم کردن
واقعیت است که به علت ترس و واهمه و گاهی
برای فریفتن دیگران یا سودجویی خود را نشان
می دهد پس واضح و مبرهن است که باید از دو
روها دوری کرد و گول حرف ها و رفتارهای آن
ها را نخورد.

ن
ای وای ها از این وای فای!
نتیجهجدیدترینتحقیقاتدربارهتماسباوایفاینشانمیدهدکودکانبهدلیل
کوچک بودن جمجمهشان بیشتر در معرض آسیبهای ناشی از چنین امواج و
انرژیهایی هستند.
به گزارش «نی نی بان» از مهمترین آثار مخرب وای فای روی مغز کودک نبود
تمرکز و حافظه کوتاه مدت مناسب ،سردرد ،اختالل در خواب و کم خوابی،
افسردگی ،انزوای اجتماعی و خستگی مزمنی است که کودک را در تمام
روز رها نمیکند.
همچنین باید توجه داشت کودکانی که از تلفن همراه زیاد استفاده میکنند،
سالمتشان در معرض خطر است؛ چاقی ،کوتاه ماندن قد ،بیخوابی و آسیب
عضالنی از جمله پیامدهای استفاده زیاد از تلفن همراه و تبلت برای کودکان است.
بر این اساس توصیه می شود والدین زمان استفاده از این ابزارها و امکانات را برای
کودک محدود کنند.

کارهایی می زنند که به آن اعتقاد ندارند.

•

•زبان بدن دوروها

از طریق ارتباطات غیرکالمی می توان افراد
دورو را شناسایی کرد ،آن ها مهارت خاصی
در دروغگویی دارند و به دلیل همین خصلت
فراموشکارند و حاالت این افراد متفاوت است به
عنوان مثال هنگام نشستن روی صندلی کمی
به راست یا چپ متمایل می شوند و گاه کمی
به جلو برای ارتباطی صمیمانه خم می شوند،
مردمک چشم های افراد دورو باز است و هنگام
صحبت کردن رنگ صورت آن ها از حالت عادی
تغییر می کند یا به سفیدی می گراید یا قرمز و
گلگون می شوند.
به طور معمول دوروها شدت صدای بلندتری
دارند و با حرکات دست بیشتری صحبت می
کنند و گاهی نیز هنگام صحبت دست ها را
پشت کمر مخفی می کنند.

• •انواع دوروها

دو روها به چهار گروه تقسیم می شوند یک گروه آدم هایی هستند
که ادعایشان با رفتار و اعمال شان در تضاد است یعنی وقتی میان
مردم هستند یک چیز می گویند و در عمل خالف آن رفتار می
کنند اما این ها در عین حال صادق نیز هستند چون آن چه انجام
می دهند را باور دارند.
دسته دوم آن هایی هستند که مثل گروه قبل باورهایشان با
رفتارشان در تضاد است با این تفاوت که با خود صادق هستند و
می دانند در باطن چه آدمی هستند.

داروخانه

گلی کالزید
گلی کالزید از مشتقات سولفونیل اوره است که در بیماران مبتال به دیابت نوع
 2استفاده می شود و به گزارش «دروانا» در موارد حساسیت شدید به دارو،
استرس های شدید مانند جراحی اخیر ،کمای دیابتی ،دیابت نوع یک و
عفونت شدید منع مصرف دارد و در نارسایی کلیوی یا کبدی ،سالمندان و
بیماران ناتوان باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد.
عوارض جانبی گلی کالزید هم شامل تهوع ،استفراغ ،یبوست ،ضعف و
گیجی است و از آن جا که تغییر سطح گلوکز خون طی دوره بارداری ممکن
است بروز اختالالت مادرزادی را افزایش دهد ،بهتر است از انسولین برای
کنترل دقیق سطح گلوکز خون استفاده شود چرا که گاهی اوقات در نوزادان
مادرانی که طی دوره بارداری و نزدیک زایمان از سولفونیل اوره استفاده کردند،
هیپوگلیسمی شدید و طوالنی مشاهده شده است ،مصرف قرص گلی کالزید در
شیردهی نیاز به مطالعات بیشتر دارد.

• •دوروها خطرناکند

گروه سوم پیچیده تر از دو گروه دیگر هستند ،آن ها نه فقط
ادعایشان با رفتارشان در تضاد است بلکه ادعای این افراد نیز با
باورهایشان یکی نیست .آن ها ادعا می کنند مسائلی را باور دارند
در حالی که در درون هیچ اعتقادی به آن مسائل ندارند ،آن ها نه
تنها راستگو نیستند بلکه راستگویی را هم باور ندارند.
دسته چهارم هم افرادی هستند که به آن چه می گویند عمل می
کنند اما آن را باور ندارند ،این گروه چون سعی دارند همیشه
دیگران را از خود راضی نگه دارند ،حتی اگر الزم شد دست به

ی نی کده

توجه داشته باشید افرادی که از دورویی برای پیمودن پله های
ترقی استفاده می کنند موجب می شوند کارایی و بهره وری پایین
آمده و در جامعه کارشکنی زیاد شود.
ضمن این که فرد دو رویی که دستش برای همه رو شده می تواند
آدم خطرناکی باشد چون او برای بازسازی روابط از دست رفته اش
به دو رویی و رفتارهای ریاکارانه بیشتری رو می آورد پس گول این
آدم ها را نخورید.

س
المتکده

شکالت
 2روش خانگی برای درمان میخچه

کیک هویج
• •مواد الزم

شکر  :یک لیوان
آرد  ۱.۵ :لیوان
تخم مرغ ۴ :عدد
هویج رنده شده ۲ :عدد
روغن مایع :سه چهارم لیوان
وانیل :یک چهارم قاشق چای خوری
دارچین ۲ :قاشق چای خوری

بیکینگ پودر ۱.۵ :قاشق چای خوری
مغز گردو :نصف پیمانه
نمک :یک هشتم قاشق چای خوری

• •طرز تهیه:

ابتدا در ظرفی مناسب تخم مرغ ها را با شکر و وانیل
هم بزنید و سپس روغن را اضافه کنید ،در مرحله بعد
آرد الک شده را همراه بیکینگ پودر و نمک به تدریج
به مخلوط بیفزایید و سپس گردوی خرد شده و هویج

های رنده شده را اضافه و به صورت
دورانی مواد کیک را به خوبی باهم
مخلوط کنید تا مواد یکدست شود.
قالب فر را به خوبی چرب کنید و سپس
آن را با مقداری آرد بپوشانید و مایع کیک
را در قالب بریزید و به مدت  ۴۵دقیقه در فر
با دمای  ۱۸۰درجه قرار دهید .وقتی کیک
پخت آن را با خامه تزیین و سرو کنید.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ
ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر ﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÌﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÌﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗÌﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗÌﺮار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ Ì ،از ﺑﺎزÌﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗÌﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¥ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــÌــﺮار در ﺗÌﻪ ا
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠÌﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮورﻨﻴﻢ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗÌﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
*ارﻗﺎم»ﻣﺤﺘﻤﻞ«راﺑﺮا ﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ و ﻢرﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ « را
ﺸ×ﻨﻴﻢ.

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
¥ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

»ﺟـــــﺪول وــــﮋه«
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺑﺮا ﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

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

و ﺣﺎﻻ دوﻣﻴﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺎن)ﭘﺲ از ﺳﻮدو ﻮ( اﺳﺖ ﻪ در ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺎ ﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞ ﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘ
ﺷﺒﻴﻪ آن ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش ذﻫﻦ را ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن از اﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و»داروآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣ ﻨﻨﺪ.

درﺳﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎزÌﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎزدارد.ﺳﺎﺑﻘﻪﭘﻴﺪاﺶآنﺑﻪﺑﻴﺶاز٦٠ﺳﺎلﭘﻴﺶدرآﻣﺮ¥ﺎﺑﺮﻣﮔﺮدداﻣﺎاز٣٠ﺳﺎل
ﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪ

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧÌﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗÌﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗÌﻪﻋﻤﻮد ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺳﻔﻴﺪ از
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮ× ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

][١٣٩٦/١٠/٢٣

ﻣﻌﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم
• ﻗﺎﻧﻮن

میخچه از مشکالت رایجی است که در نقاط مختلف پا و به ویژه در انگشتان پا
ایجاد میشود و مهم ترین علت آن پوشیدن کفش های تنگ و نامناسب است.
میخچه همان قدر که آزاردهنده است راه های درمان ساده ای دارد .به
گزارش «بیتوته» یکی از درمان های خوب و موثر میخچه استفاده از زردچوبه
است ،برای این کار دو تا سه بار در روز برای یک هفته یک قاشق چای خوری
زردچوبه و کمی عسل را مخلوط کنید و به محل آسیب دیده بزنید.
جوش شیرین به دلیل از بین بردن پوست مرده و خاصیت ضدباکتریایی آن
راهکار مناسبی برای از بین بردن میخچه است .در این روش 3قاشق غذاخوری
جوش شیرین را به مقداری آب گرم اضافه کنید و پای خود را برای  15دقیقه در این
محلول فرو ببرید و میخچه را با سنگ پا مالش دهید تا پوست مرده از بین برود.

ﺳﺎده

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٦)-١ﺣﺮﻓ ( ﺑﺮا ﻧﺮم ﺷﺪن ﭘﺎﻫﺎ ،روﻏﻦ ﺮﭼ¥
و  .......را ﺧﻮب ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻨﻴﺪ و ﻫﺮ ﺷﺐ
ﻗﺒﻞ از ﺧــﻮاب ﭘﺎﻫﺎرا ﺑﻪ ﻣــﺪت  ١٥دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ آن
ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﻴﺪ.
٥)-٢ﺣﺮﻓ ( زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
٤)-٣ﺣــﺮﻓـ ( اﻧﺠﺎم  ¥روز در ﻣﻴﺎن ﺣﺮﺎت
ورزﺷ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮا ﻣﺪت  ٣٠دﻗﻴﻘﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﻀﻼت  .......را ﻗﻮ و ﺑﻪ ﺎﻫﺶ ﻋﻼﻢ ﻇﺎﻫﺮ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻤ ¥ﻨﺪ.
٥)-٤ﺣــﺮﻓ ـ ( ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨ  ،ﭘﻴﺎز و ﺳﻴﺮ را در
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺧﻨ ¥و  .......ﻣﻨﺰل  ،ﻧﮕﻬﺪار
ﻨﻴﺪ.
٤)-٥ﺣﺮﻓ ( ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
٦)-٦ﺣﺮﻓ ( وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺪﻤ ﺑﺮا ﺷﺨﻢ زدن
٤)-٧ﺣﺮﻓ ( زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻮشﻫﺎ .........
ﺑــﺮ اــﻦ ﺑــﺎورﻧــﺪ ــﻪ ﺑــﺎ ﻧــﺰدــ ¥ﺷــﺪن ﺑــﻪ دوران
ﻗﺎﻋﺪﮔ  ،دﭼﺎر ﺟﻮشﻫﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
٥)-٨ﺣﺮﻓ ( روﻏﻦ اﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮا ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب
ﭘﺎ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻦ روﻏﻦ
ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﻴﺪ.
٣)-٩ﺣﺮﻓ ( زﻣﺎﻧ اﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﺮا ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺰا
ﻣﺼﻨﻮﻋ دﻧﺪاﻧ ﺑﻪ ﺎر ﻣ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

٣)-١٠ﺣــﺮﻓ ـ ( در دوران ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﭘﻮﺳﺖ ........ .
ﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد.
٣)-١١ﺣﺮﻓ ( ﻧﻬﻨﮓ
٣)-١٢ﺣﺮﻓ ( ﺧﺪا ﺑ ﻧﻴﺎز
٣)-١٣ﺣﺮﻓ ( ﻣﻮ ﻧﺪارد
٥)-١٤ﺣﺮﻓ ( ﻣﻴﻮه ،ﮔﺎز  ........زﺎد ﭘﺨﺶ
ﻣ ﻨﺪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ زودﺗ ــﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن
ﺳﺒﺰ ﻫﺎ ﻣﺠﺎورش ﺑﺸﻮد.
٣)-١٥ﺣﺮﻓ ( ﻮدﺎﻧ ﻪ ﺑﻴﺶ از  ١٢ﻋﺪد
ﻫﺎت داگ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﻣ ﻨﻨﺪ ٩ ،ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻦ ﻧﻮع از ﺳﺮﻃﺎن
در دوران ﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٥)-١٦ﺣ ــﺮﻓــ ( ﻗــﺎرچ ﻫــﺎ ﺑﺎﺪ در ﻴﺴﻪ ﻫﺎ
 .........در ﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪار ﺷﻮد.
٥)-١٧ﺣﺮﻓ (ازدﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪﻣﻮﺳﻴﻘ
٧)-١٨ﺣﺮﻓ ( ﮔﺮوﻫ و ﺎرواﻧ
٣)-١٩ﺣﺮﻓ ( ﻮزه ﺳﻔﺎﻟ
٥)-٢٠ﺣﺮﻓ ( ﻗﻮﻣ در آﺳﻴﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ
٤)-٢١ﺣﺮﻓ ( ﻧﺎم ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﺳﻮره ا
٣)-٢٢ﺣﺮﻓ ( ﭼﺴﺒﻨﺎ Êاز ﺷﻴﺮﻨ
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ (  Ìاز ﺳﻪ رﻧﮓ اﺻﻠ

رﻣﺰواژهﺎﺑ :
ﺟﺪا ﺟﺒﺎر
از اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﺎ ُﭘﺮﺮدن
ﺻﺤﻴﺢ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺳﻴﺎه،اﻦ
ﺗﺼﻮﺮدر
ﻣﻌﻤﺎﺗﺸÌﻴﻞ
ﻣ ﺷﺪ.

ﺳﺎده

