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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

در راهروی دادگاه

در بازدید رسمی دادستان از دوبانده سازی محور بیرجند – قاین مصوب شد

آرامشدر۴کیلومتردیگرازمحوردلهره؛عیدی۹۷

بازی سرنوشت

زمانی که دانشجوی سال اول کارشناسی بودم یکی
از استادان دانشگاه که انسانی با وقار و بسیار مبادی
آداب بود نسبت به روزهای قبل با حالتی متفاوت
وارد کالس شد و نگاه همه را به سمت خود جلب کرد.
تاکنون استاد را با چنین حالتی ندیده بودیم .تا پایان
درس تمام ذهنم درگیر حالت استاد بود تا این که در
پایان کالس گفت با من کار دارد .تعجبم دو چندان
شده بود که چه کاری با من دارد؟
دختر جوان در مرکز مشاوره گفت :بدون معطلی از
دوستانم خداحافظی کردم و همراه استاد به دفتر
کارش رفتم .حال عجیبی بود تا این که باالخره سکوت
شکسته شد و صدایش در اتاق پیچید که مدت هاست
مرا زیر نظر دارد و به دنبال فرصتی است که بتواند
با من صحبت کند ،دست هایم یخ کرده بود ،نمی
دانستم چه چیزی سبب شده بود که او به خودش
چنین اجازه ای بدهد .او هم سن و سال پدرم بود.
زمان به کندی می گذشت تا این که باالخره حرف
دلش را گفت که مرا برای پسر بزرگش می خواهد و این
که او مدت هاست در خارج از کشور مشغول تحصیل
است و موفقیت های بسیاری کسب کرده است .با
این درخواست او حالم دگرگون تر شد ،چه قضاوت
عجوالنه ای کرده بودم.
به درخواستش شماره تماس خانه را به او دادم و از
اتاق خارج شدم .مدتی بعد برای خواستگاری به منزل
ما آمدند اما همه بودند جز پسر استاد .از عصبانیت
نمی توانستم خوب فکر کنم چون کار او را بی ادبی
می دانستم .بعد از یک هفته باب آشنایی من با پسر
استاد فراهم شد و از طریق تلگرام و فیسبوک با هم
در ارتباط بودیم .او از جذابیت های آن جا می گفت
و من از دلتنگی هایم .روز به روز عالقه ام به او بیشتر
می شد ،با این که حتی یک بار هم او را از نزدیک ندیده
بودم اما بسیار برایم عزیز بود .او قول داده بود که برای
تعطیالت به ایران بیاید و مراسم عقد و عروسی را
برگزار کنیم .چندی پیش برادر کوچک تر او به منزل
ما آمد و گفت که بهتر است او را فراموش کنم در غیر
این صورت عاقبت خوشی نخواهم داشت.
من متعجب از این که چه اتفاقی افتاده است خواستم
درباره این موضوع توضیح دهد که گفت چند شب
پیش دختر جوانی به منزل ما آمد و ادعا کرد که همسر
رضاست .داشتم دیوانه می شدم مگر می شود که او آن
قدر بی رحم باشد و با داشتن همسر مرا از خانواده ام
خواستگاری کند و قول و قرار عقد و عروسی بگذارد.
مانده بودم چکار کنم؟ احساساتم به بازی گرفته شده
بود .دیگر به هیچ کسی اعتماد نداشتم ،یک ترم از
دانشگاه مرخصی گرفتم و در این مدت از دوستانم
شنیدم که استاد از دانشگاه رفته است.
می دانم که او مقصر نیست و خبری از این اتفاق
نداشته است .احساس می کنم شکست خورده ام و
دیگر هیچ چیز مرا خوشحال نمی کند.

علیرضارضایی
با امضای صورت جلسه بهره برداری از چهار
کیلومتر دیگر از دوبانده سازی محور بیرجند به
قاین تا پیش از سال نو  ،طول مسیرهای دوبانده
سازی در این مسیر به  44کیلومتر رسید .
به گزارش روزنامه خراسان جنوبی  ،روز گذشته
دادستان مرکز استان به همراه رئیس پلیس راه ،
مدیر کل راه و شهرسازی  ،رئیس اداره راهداری
و حمل و نقل جاده ای بیرجند و پیمانکار مربوط
از بخشی از محور بیرجند – قاین بازدید کرد و
عملیات دوبانده سازی این محور را مورد بررسی
قرار داد.
بنا بر این گزارش در دومین بازدید رسمی دادستان
مرکز استان از این محور با بررسی انجام شده در
همان لحظه اولیه تصمیم به افتتاح چهارکیلومتر
دیگر از دوبانده سازی این محور تا پیش از سال
نوگرفته شد تا در مجموع طول مسیرهای دوبانده
سازی شده این محور پرحادثه به  44کیلومتر
برسد .به گزارش خبرنگار ما تمام دغدغه مسئوالن
حاضر در این بازدید میدانی برای ایمنی این محور
و ایمنی سفرهای نوروزی بود تا جایی که هنگام
تنظیم صورت جلسه  ،خودروی خط کشی در محل
حاضر شد و کار خود را شروع کرد.

• •وضعیت همچنان نگران کننده

دادستان مرکز استان در حاشیه دومین بازدید
رسمی خود از محور بیرجند به قاین به خبرنگار
روزنامه خراسان جنوبی گفت  :وضعیت این جاده
به عنوان کریدور ترانزیتی شرق کشور به لحاظ
تصادف های فوتی باال بسیار نگران کننده است .
«مقدس» افزود  :خشکسالی اثرات نامطلوب
بسیاری بر توسعه استان و مهاجرت روستاییان
و نقاط مرزی شرق استان به شهرها  ،گسترش
قاچاق در شرق کشور و خالی از سکنه شدن آبادی
های نقاط مرزی استان داشته است و توجه نکردن
مناسب و شایسته دولت به این مناطق و تامین
نکردن امکانات الزم این عوارض را تشدید کرده

است .وی یکی از امکانات الزم برای توسعه را توجه
ویژه به راه ها و حمل و نقل استان دانست و ادامه
داد  :خراسان جنوبی به ویژه بیرجند در مسیر دو
کریدور ترانزیتی کشور از مسیر بنادر چابهار و
بندر عباس به سمت افغانستان (گمرک دوغارون،
تایباد ،ماهیرود سربیشه) و آسیای میانه (گمرک
سرخس و لطف آباد) قراردارد که این مسیر تاثیر
بسزایی در توسعه شرق کشور و توسعه ملی دارد.
به گفته وی تسریع در توسعه و تجهیز این کریدور در
محدوده خراسان جنوبی ضمن توسعه و رونق شرق
کشور و به ویژه مناطق مرزی  ،سبب افزایش وزن
ژئوپلتیکی جمهوری اسالمی ایران در مناسبات
منطقه ای خواهد شد.

• •اقدام ها کافی نیست

«مقدس» تصریح کرد :تا سال 1396پروژه های
مهم و حیاتی راهسازی استان و به ویژه تکمیل باند
دوم محور بیرجند به قاین به دلیل بی توجهی به
استان کمتر توسعه یافته و هم چنین نداشتن
این
ِ
آگاهی به موقعیت ژئوپلتیکی این محور تقریب ًا رها
شده بود و به کندی و با حرکت الک پشتی پیش
می رفت.
وی با بیان این که تکمیل سریع باندهای دوم راه
های استان به ویژه دو محور پر تردد بیرجند به قاین
و دیهوک به راور مستلزم عزم جدی و روحیه مطالبه
گری همگان و به ویژه نمایندگان استان و استاندار
است  .البته هر چند امسال اقدام های مطلوبی
انجام شده است ولی این اقدام ها کافی نیست.
وی افزود :دادستانی مرکز استان با هماهنگی
با نهادهای ذی ربط در راستای صیانت از حقوق
عامه و پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از
افزایش قربانیان جاده ای از هیچ کوشش و
تالشی فروگذار نکرده است و جلسات متعددی با
مسئوالن مربوط تشکیل داده است.
وی اضافه کرد :محدوده استان خراسان جنوبی
و شهر بیرجند از راه آهن محروم است و فرودگاه

مرکز استان نیز علی رغم سابقه طوالنی در تاسیس
با حداقل پروازها در حال ارائه خدمات است .
از سویی محور بیرجند – قاین در سال 1354
احداث شده است که در طی این سال ها بیشتر
روکش آسفالت آن عوض شده است و به هیچ وجه
ظرفیت این حجم از بار ترافیک را به صورت دو
طرفه ندارد و نتیجه این وضعیت آمار باالی حوادث
جاده ای و تلفات فوتی در این محور است .

• • 20کیلومتر آماده آسفالت

مدیرکل راه و شهرسازی در این باره گفت :طول
محور بیرجند به قاین  100کیلومتر است که 44
کیلومتر دوبانده سازی شده است و  56کیلومتر
در حال احداث است که از این مسافت هم 20
کیلومتر آماده آسفالت است.
«جعفری» افزود :با تزریق اعتبارات این نوید را به
مردم می دهیم که تا خرداد سال  10 ،97کیلومتر
دیگر زیر بارترافیک برود.
وی تصریح کرد :هم اکنون پیمانکاران این جاده
 29میلیارد تومان مطالبه دارند.
رئیس پلیس راه استان هم گفت  :با توجه به این که
این محور از خطرناک ترین جاده های استان است
پلیس راه نسبت به سال گذشته توان تجهیزاتی
و نیروی انسانی را در این محور شش برابرکرده
است  .به گفته سرهنگ «رضایی» باالترین نرخ
تصادف های امسال استان به محور بیرجند -
قاین بر می گردد که در 25تصادف فوتی آن 27

نفر جان باختند که  50درصد این تصادفات در
کیلومترهای باقی مانده از دو بانده سازی این
جاده رخ داده است.
وی ادامه داد  :در این محور از ابتدای امسال 125
فقره تصادف رخ داده است که در تعداد  ،نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  21درصد  ،آمار
مجروحان با  163نفر  34،درصد و متوفیان با 27
نفر  29 ،درصد افزایش داشته است .

• •شروع خط کشی و نصب عالیم

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
شهرستان بیرجند نیز هنگام تحویل چهار کیلومتر
جدید از دوبانده سازی محور بیرجند به قاین
گفت :برای فراهم شدن امکان تردد در این چهار
کیلومتر تا پیش از سال نو  ،راهداری و اداره کل
راه و شهرسازی اقدام به خط کشی  ،نصب عالیم
 ،نیوجرسی برای جداکننده جاده  ،روشنایی و
جانمایی بشکه ترافیکی می کنند.
«رضایی» افزود :راهداری با ایجاد گشت های
مستمر در راه ها  ،طرح ترافیکی نوروز خود را آغاز
کرده است و تاکنون به روز رسانی عالیم هشداری
 ،شست و شوی عالیم  ،پاک سازی حریم راه ها و
تقویت سیستم روشنایی را انجام داده است.
به گزارش خبرنگار ما در پایان این بازدید صورت
جلسه بهره برداری از چهار کیلومتر دوبانده سازی
محور بیرجند به قاین با حضور مسئوالن امضا شد
تا در آستانه سال نو امکان تردد در آن فراهم شود.
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• ﻗﺎﻧﻮن:

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

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

• ﻧ ﺘﻪﻫﺎ:
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

«از دوران كودكی خاطره خوشی ندارم ،حتی یاد آن
روزها هم مرا آزار میدهد چون پدرم از كالس پنجم
اجازه نداد به مدرسه بروم و هر روز باید با عجله بساط
منقل را برایش مهیا میكردم ،در غیر این صورت كتك
مفصلی میخوردم و مادرم نیز جرئت نداشت حرفی
بزند ».در راهروی دادگاه رفت و آمد مراجعان را از نظر
می گذراند ،گاهی یک نفر را تا انتهای راهرو بدرقه می
کرد و گاه سرش را پایین می انداخت و در خود فرو می
رفت .تا نوبتش چند نفر دیگری مانده اند.
وقتی از دلیل حضورش پرسیدم گفت :از چه بگویم،
نه از کودکی ام چیزی فهمیدم و نه از جوانی ام ،هر چه
دیدم دود بود و خماری.
17ساله بودم كه مصرف زیاد مواد ،جان پدرم را
گرفت و او در  ۴۲سالگی از دنیا رفت .از دوران
كودكی خاطره خوشی ندارم ،حتی یاد آن روزها
هم مرا آزار میدهد چون پدرم از كالس پنجم اجازه
نداد به مدرسه بروم و هر روز باید با عجله بساط منقل
را برایش مهیا میكردم .با مرگ پدر ،درآمد ماهیانه
مادرم به جای خرید مواد مخدر صرف زندگی مان می
شد تا این که اوضاع مالی مان كمی بهتر شد.
یك سال بعد ،پسر یكی از آشنایان پدربزرگم كه ادعا
میكرد دانشجوست به خواستگاریام آمد و ما بدون
انجام تحقیقات جواب مثبت دادیم و با «ناصر» نامزد
شدم ،اما در مدت كوتاهی متوجه شدم جوانی بیكار
است و حتی دانشجو نیست.
از این كه ناصر دروغ گفته بود خیلی ناراحت شدم
اما با نصیحتهای مادرم ،موضوع را جدی نگرفتم.
چند ماه گذشت ولی گویا روی پیشانی ام خط
بدبختی كشیده بودند چون در زمانی كه از احساس
خوشبختی سرشار شده بودم و تازه معنی زندگی را
میفهمیدم حادثهای ناگوار ،همه چیز را خراب کرد.
ماجرا از این قرار است كه نامزدم در یک حادثه
رانندگی از ناحیه دست به شدت آسیب دید طوری
که دیگر قادر به حرکت دادن آن نیست و این موضوع
افسردگی و ناامیدی شدیدی برایش به وجود آورد
تا جایی که خودش را در خانه زندانی كرد و هر وقت
میگفتم با هم بیرون برویم و قدم بزنیم در جواب
میگفت خجالت میكشم و نمیخواهم مردم مرا
این طوری ببینند.
در برابر این موضوع باز هم تحمل كردم و صدایم
در نیامد ،ولی از روزی كه متوجه شدم با زنی دیگر
ارتباط برقرار كرده است دیگر نتوانستم طاقت بیاورم
و تقاضای طالق دادم.
حاال که شوهرم متوجه شده است پدربزرگم قصد دارد
خانه اش را به نام من سند بزند به دست و پایم افتاده
است و اصرار دارد او را ببخشم اما این مرد ،اعتماد به
نفس ندارد و خودش كار را خراب كرد و حاال تصمیم
دارم از او جدا شوم.

مدیرکل راه و شهرسازی :طول محور بیرجند به قاین 100
کیلومتر است که  44کیلومتر دوبانده سازی شده است
و  56کیلومتر در حال احداث است که از این مسافت
هم  20کیلومتر آماده آسفالت است

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

تکرار بدبختی

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺪام از ﭘﻨﺞ ﺷﻞ
ﻧﺎرﻧﺠ رﻧﮓ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻤﻞ ﺷﻞ
ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﻣﺠﻤﻮع آنﻫﺎ 
داﺮه ﺗﺸﻴﻞ ﺷﻮد؟

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣ آﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ «اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸ±رواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪ
وﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺣــﺎو ﻫﻴﭻ  از ادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟ ﺷﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

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

ﻣﺘﻮﺳﻂ

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.

٨)-١ﺣــﺮﻓـ (  .........ﺗُﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﻦ روش ﺑﺮا
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭼﺮﺑ ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻢ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻧﻴﻢﺳﺎﻋﺖﺻﺒﺢوﻧﻴﻢﺳﺎﻋﺖﻋﺼﺮاﻧﺠﺎمﻣ ﮔﻴﺮد.
٦)-٢ﺣﺮﻓ (ﭘﻠ ﻓﻨﻮلﻫﺎﻣﻮﺟﻮددرﭼﺎﺳﻔﻴﺪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺴﻴﺪه ﺷــﺪن ﻠﺴﺘﺮول ﺑﺪ ﺧــﻮن ﺎ
.........ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻨﺪ.
٥)-٣ﺣﺮﻓ ( ﻣﻮﻫﺎ ﻪ رﻧﮓ ﺎ  ............ﻣ
ﺷﻮد،ﻣﻌﻤﻮﻻدرﺣﻤﺎمﺑﺮاراﺣﺖﺗﺮﺷﺎﻧﻪﺷﺪنﻧﻴﺎز
ﺑﻪﻧﺮمﻨﻨﺪهدارد.
٥)-٤ﺣﺮﻓ ( ﭼﺎ ﺳﻔﻴﺪ ،از ﺑﻬﺘﺮﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬا
ﺑﺮادرﺎﻓﺖﻓﻠﻮراﺪ،ﺎﺗﭽﻴﻦﻫﺎوﺗﺎﻧﻴﻦﻫﺎﺳﺖ.اﻦ
ﺗﺮﻴﺒﺎت در ﻨﺎر ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﺘﺮﻫﺎ و ﻗﻨﺪﻫﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻨﺪودرﺗﻘﻮﺖ........ﻫﺎﻣﺎﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮﺑﺎﺷﺪ.
٢)-٥ﺣﺮﻓ (ورزشﻣﺎدر
٤)-٦ﺣﺮﻓ (ﺗﺎﺛﻴﺮاﻋﻤﺎلﻋﺒﺎدﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻧﻤﺎز،دﻋﺎ،
 .......و اﺜﺎر ﺑﺮ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟ ﺑﺪن اﺛﺒﺎت
ﺷﺪهاﺳﺖﻪﺑﺴﻴﺎرﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰاﺳﺖ.
٣)-٧ﺣﺮﻓ (ﺑﺮادرﭘﺪر
٢)-٨ﺣﺮﻓ (اﺳﻢﺗﺮ
٣)-٩ﺣﺮﻓ (ﮔﻴﺎهﺑﺮارﺷﺪﻧﻴﺎزدارد
٣)-١٠ﺣﺮﻓ (روشﻓﺮﻧﮕ
٣)-١١ﺣﺮﻓ ( داﺷﺘﻦ اﻓﺎر ﭘﻠﻴﺪ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻴﺖ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

 ......ﻣﻮﺟﺐ اﺗﺨﺎذ ﺳﺒﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﺑﺪ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪﻪﺑﺎﻋﺚﺗﺸﻴﻞﺳﻠﻮلﻫﺎﺳﺮﻃﺎﻧ اﺳﺖ.
٤)-١٢ﺣﺮﻓ (ﺷﺨﺺﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪه
٤)-١٣ﺣﺮﻓ (ﻫﻮﻟﻨﺎØوﺗﺮسآور
٥)-١٤ﺣﺮﻓ (وزﻧﻪاﺑﺮاﭘﺮورشاﻧﺪام
٤)-١٥ﺣﺮﻓ (وﻗﺘ ﻣﻮﻫﺎآﺳﻴﺐدﺪهﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎ ﻧﺮم ﻨﻨﺪه ،از  .......ﻣﻮ
اﺳﺘﻔﺎدهﺷﻮد.
٥)-١٦ﺣــﺮﻓـ ( در  ١٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪ ﻪ روده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬا
اﻧﺠﺎمﻣ دﻫﺪودرﺳﻴﺴﺘﻢ......ﺑﺪنﻧﻴﺰﻧﻘﺶدارد.
٥)-١٧ﺣﺮﻓ (ﻋﻤﻞوﻓﻌﻞ
٦)-١٨ﺣﺮﻓ (اﺑﺰاررﺻﺪﺳﺘﺎرﮔﺎن
٦)-١٩ﺣﺮﻓ (اﻟ وﺑﻪدردﻧﺨﻮر
٥)-٢٠ﺣﺮﻓ (وﻗﺘ ﻪﺑﻪﭼﺎﻫﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺮا
 .......ﺎ ﺎﻫﺶ وزن ﻓﺮ ﻣ ﻨﻴﻢ ،ﭼﺎ ﺳﺒﺰ اوﻟﻴﻦ
ﭼﻴﺰاﺳﺖﻪﺑﻪذﻫﻦﻣﺎنﻣ رﺳﺪ.
٤)-٢١ﺣﺮﻓ (ﮔﻠ ﻪﻫﻨﻮزﺑﺎزﻧﺸﺪه
٢)-٢٢ﺣﺮﻓ (ازﺷﻬﺮﻫﺎﻣﻬﻢ زﻟﺰﻟﻪزدهاﺮان
٥)-٢٣ﺣﺮﻓ (ﺸﻮراﺳﺖواﻗﻊدرﺟﻨﻮبآﻓﺮﻘﺎ
٤)-٢٤ﺣــﺮﻓ ـ ( ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎ  ......ازﻋﻠﺖﻫﺎ
اﺻﻠ ﻣﺮگوﻣﻴﺮدرﺑﺴﻴﺎرازﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ.

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

