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اخبار

چاه آب جدید برای مجتمع گرماب
یک حلقه چاه جدید در مجتمع آب رسانی گرماب قاینات حفر می شود .مدیر امور آب و فاضالب روستایی
قاینات از انعقاد قرارداد حفر چاه جدید در مجتمع آب رسانی گرماب خبر داد و گفت :حفر این چاه به زودی
شروع می شود« .محمدرضا عیدی» افزود :مدتی است که اهالی روستا با کمبود شدید آب مواجه هستند
طوری که تعدادی از اهالی روستا مدت استفاده از آب را در شبانه روز  20دقیقه اعالم می کنند و خواستار
پیگیری مسئوالن و رفع مشکل آب رسانی به این روستا هستند.
وی گفت :مجتمع گرماب بین دو شهرستان قاینات و زیرکوه قرار دارد و تولید و استحصال آب در شهرستان
زیرکوه صورت می گیرد و پس از استحصال آب اول به چهار روستا از شهرستان زیرکوه و سپس به امیرآباد
سرچشمه ،سرمستی ،گرماب ،تیگاب و مهدی آباد از شهرستان قاینات می رسد.
به گفته وی این مجتمع  9روستا را در برمی گیرد و به دلیل خشکسالی های  20ساله ،چاه با کاهش شدید
دبی آب مواجه شده است  .روستای گرماب یکی از بزرگ ترین روستاهای عشایری شهرستان قاینات است
که در  68کیلومتری قاین قرار دارد و بیش از  250خانوار در این روستا ساکن هستند.

تجاوز به حریم رودخانه ها سامان دهی می شود

فرخ نژاد -تجاوز به حریم رودخانه های استان در حال سامان دهی است .مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
با بیان این که در بستر و حریم رودخانه های استان شاهد یکسری تجاوزات هستیم افزود :امسال با شدت
بیشتری رسیدگی به این مسئله در دستور کار قرار دارد.
مهندس«حسین امامی» اشاره ای به نقشه برداری حریم رودخانه ها برای سر و سامان دادن به مسئله تجاوز
به حریم رودخانه ها کرد و گفت :قرار است با هماهنگی انجام شده با اداره ثبت اسناد و امالک طرح کاداستر
برای حریم رودخانه های استان به اجرا درآید .به گفته وی چهار مشاور برای حوضه های آبریز استان گرفته
شده و تمام تالش ها بر این است تا مسئله سامان دهی حریم و بستر رودخانه ها تا سال آینده بررسی شود.
افزون بر این که برای سامان دهی رودخانه های داخل شهری نیز به همراهی شهرداری ها نیاز داریم تا با
تعریف و تعیین کاربری های متناسب با مبلمان شهری فضاسازی های مناسب به اجرا درآید .این مسئول
با انتقاد از این که نباید برخی برای خود با تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها کاسبی راه بیندازند تاکید کرد:
در بلند مدت نیز باید مسئله استفاده از سیالب های جاری شده در رودخانه ها مورد توجه و سامان دهی
قرار گیرد .مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اظهار کرد :با توجه به وقوع بارندگی های رگباری در استان به
دنبال این هستیم که با اجرای برنامه های موثر ،خسارت های ناشی از سیالب کاهش یابد.
«امامی» افزود :موضوع حریم و بستر در رودخانه خراسان جنوبی به دلیل کم بودن سطح پوشش گیاهی از
حساسیت باالیی برخوردار است و کوچک ترین بارانی به سیالب های مخرب تبدیل می شود.
به گفته وی با توجه به وقوع بارندگی های رگباری در استان به دنبال این هستیم که با اجرای برنامه های
موثر ،خسارت های ناشی از سیالب کاهش یابد .وی ادامه داد :حوزه خراسان جنوبی وسیع است و با
داشتن  10درصد از مساحت کشور دارای رودخانه هایی است که ظرفیت باالیی به لحاظ طغیان دارد و از
لحاظ متراژ رودخانه ها در رده دوم یا سوم در کشور هستیم.

پل به جای  4آبنما در جاده های بشرویه

عملیات تبدیل چهار دستگاه آبنما به پل و روکش آسفالت درحوزه استحفاظی بشرویه آغاز شد .رئیس
اداره راهداری و حمل و نقل جادهای بشرویه ،از شروع عملیات تبدیل چهار دستگاه آبنمای بزرگ به پل
در محورهای روستایی بشرویه  -رقه  ،رقه – ارسک و غنی آباد  -نیگنان ،محل سیل بند بشرویه و همچنین
روکش آسفالت در دو محور اصلی بشرویه  -طبس و بشرویه  -فردوس در حوزه استحفاظی این شهرستان
خبر داد و گفت :به منظور افزایش ارتقای ایمنی و نگهداری محورهای مواصالتی بشرویه و به منظور رفاه
حال کاربران جادهای ،تبدیل چهار دستگاه آبنما به پل در راه های روستایی و همچنین روکش آسفالت در
محورهای اصلی بشرویه  -طبس و بشرویه  -فردوس در دست اجراست.
«خیری» افزود :این پروژهها به صورت پیمانی و در مدت سه تا هفت ماه از تیر ماه امسال اجرایی شده که
برای اجرای این عملیات  16میلیارد ریال از محل اعتبارات طرحهای عمرانی بهبود وضعیت عبور و مرور
راهها و سایر اعتبارات ،قرارداد منعقد شده است.
این مسئوال اظهار کرد :از اولویتهای مهم این اداره ،ارتقای وضعیت شبکه راههای مواصالتی بشرویه
است که این امر نیازمند روکش آسفالت در محورهای اصلی و روستایی است که عمر باالی آسفالت این
محورها ،باعث ایجاد ترکهایی در آسفالت شده که نیاز به روکش دارد و با اجرای این گونه عملیات افزایش
طول عمر جاده را خواهیم داشت .
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بستهخواستههایخراسانجنوبیدرشورایعالیاستانهابازشد
فرخ نژاد -بسته خواسته های خراسان جنوبی در
اجالس شورای عالی استان ها گشوده شد.
از هر تریبونی ،نشستی و جلسه ای که در پایتخت و هر
نقطهدیگریکهباحضورمسئوالنارشدکشوریبرگزار
می شود باید برای بیان نیازها و خواسته های خراسان
جنوبی استفاده کرد و از نگاه و برنامه مسئوالن مطلع
شد و اگر این مطالبه گری نهادینه شود به طور حتم
می توان قدمی در راه توسعه و رفع نیازها و درخواست
های اساسی و زیرساختی خراسان جنوبی که بسته
کمبودهای آن کمرشکن شده است ،برداشت آن طور
که نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها
در آخرین نشست نمایندگان شورای عالی استان ها از
تریبونی که در اختیارش گذاشته شده درخواست ها و
نیازهای خراسان جنوبی را به گوش مسئوالن رسانده
و طلب کمک و یاری رسانی کرده است.
«محمود امینی» از تریبون این طور گفته که خراسان
جنوبی با این که بزرگ ترین معادن زغال سنگ
خاورمیانه را در خود دارد ،نمونه هایی منحصر به فرد
از سنگ های تزیینی و ساختمانی و دیگر مواد گران
قیمتمعدنیرابهدنیاونقاطمختلفایرانزمینعرضه
می کند ،با این که استانی است که انار ،عناب ،زرشک،
خرما و مرکبات آن می تواند در بهترین بازارهای جهانی
عرضه شود اما در بخش هایی از این استان محرومیت
در کنار مناعت طبع موج می زند.

های اخیر با بی نظمی و کاهش سرویس ها روبه رو
شده است که این یعنی کاهش ارتباطات استان و
متوقف شدن قطار توسعه ،چرا که فقط با مسافرت در
جاده های نامناسب آن هم با فاصله متوسط  20ساعت
تا تهران قابل جایگزینی است که مسئوالن مربوط باید
این مهم را مورد توجه قرار دهند.

به گفته او جاده ها و راه های مواصالتی آن بسی غیر
ایمن ،فرسوده و پرحادثه است .افزون براین بیشتر
نقاط شهری آن از راه آهن و فرودگاه محروم است و تنها
ایستگاه راه آهن و دو فرودگاهی هم که دارد در هفته

اما مسئله ای که دو دهه است خراسان جنوبی را با
چالش جدی مواجه کرده است از دید او مشکل کم
آبی ،افت منابع زیرزمینی و خشک شدن بعضی از
قنات هاست که کمر کشاورزان ،دامداران و حتی

• •راه های غیر ایمن

 76درصد معادن زغال سنگ کشور در این شهرستان
است که می تواند به قطبی به عنوان گردشگری معدن
تبدیل شود اما در بهشت معادن خراسان جنوبی ایجاد
صنایع جوار معدن به کندی پیش می رود.
به گفته «امینی» مسئله قابل تامل در طبس کارخانه
هایی چون سیمان ،کانسرام و کک است که با تعطیلی
یا شبه تعطیلی روبه رو هستند.

• •بی مهری به شهرداری ها

• •متروکه شدن روستاها

رئیس سازمان بسیج سازندگی خبر داد:

مشارکت آستان قدس در اجرای
 81پروژه آب روستایی

فرخ نژاد 81 -پروژه آب روستایی در خراسان
جنوبی با مشارکت آستان قدس عملیاتی می شود.
رئیس سازمان بسیج سازندگی در گفت و گو با
«خراسان جنوبی» از انعقاد دو تفاهم نامه همکاری
با آستان قدس رضوی برای اجرای  81پروژه
آب روستایی استان خبر داد و گفت :یکی از این
تفاهم نامه ها به اجرای پروژه های منابع آب در
سه دهستان النوی سربیشه ،گزیک درمیان و

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

بندان نهبندان برمی گردد که اعتبار مصوب برای
اجرای پروژه های آب روستایی 40میلیارد ریال
و سهم آستان قدس رضوی به منظور تامین منابع
اعتباری این پروژه ها  20میلیارد ریال است.
مهندس«مهدی هنری» اعتبار هزینه شده براساس
این تفاهم نامه را تاکنون  840میلیون ریال اعالم
کرد و ادامه داد :مشارکت آستان قدس رضوی
تاکنون  420میلیون ریال برای عملیاتی شدن
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• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻓــﺮق اــﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺎ دﮕﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫــﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻦ
اﺳﺖ ﻪ در آن ¿ ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮا ﺸ Òﺗﺼﻮﺮ¿» ،
ﺧــﻂ ﺷÉﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﻪ از ورود ﻣﺎرﭘﻴﭻ
وارد ﺷــﻮد و از ﺧﺮوﺟ
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون ﺑﺮود.
اــــﻦ ﺧـــﻂ ﺑـــﺎـــﺪ ﺑـــﺪون
»ﺷ ــﺎﺧ ــﻪ« و »دوراﻫـــــ «
ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣــ ﺷـــﻮد در
ﻫﺮ دوراﻫــ  ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
اﻧــﺤــﺮاﻓـ ﺑــﻦ ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ
ﺧﻄﻮط ﻢ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

آبی روستاها  35درصد آن را جهاد کشاورزی تقبل
کرده و  15درصد خودیاری مردم است.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

این پروژه هاست .وی دیگر تفاهم نامه منعقد شده
با آستان قدس رضوی را مربوط به پروژه های منابع
آبی در همه شهرستان های استان دانست و افزود:
اعتبار مصوب شده برای این منظور نیز  15میلیارد
ریال بوده که سهم آستان قدس رضوی 750
میلیون ریال است .این مسئول اعتبار هزینه شده از
این محل را تاکنون چهار میلیارد ریال اعالم کرد و
گفت :دو میلیارد ریال از این منابع را آستان قدس
رضوی تامین کرده است.
به گفته «هنری» پروژه های آبی اجرا شده و در حال
اجرا شامل مرمت قنات ،احداث استخر ذخیره آب،
کانال انتقال آب و برق دار کردن چاه کشاورزی
است .همچنین براساس مفاد این تفاهم نامه از 50
درصد باقی مانده اعتبار اجرای پروژه های منابع

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
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صنعت گران را شکسته و روستاها را یکی پس از دیگری
خالی از سکنه و متروکه می کند و اگر برای منابع پایدار
آب اعم از استحصال آب های ژرف یا انتقال آب دریای
عمان همراه با ترویج شیوه های بهینه برای بهره وری از
آب فکری نشود این استان پهناور و مرزی به سرزمینی
تفتیده و آسیب پذیر تبدیل خواهد شد.
رئیس شورای اسالمی شهر طبس اشاره ای نیز به
زادگاهش که از آن به عنوان بهشت زمین شناسی
ایران و با آثار فراوان تاریخی ،مذهبی و ییالقات مفرح
یاد می شود اشاره می کند و این طور ادامه می دهد که
طبس زمینه مستعدی برای توسعه سرمایه گذاری با

نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها این
طور ادامه داد که شهرداری ها به طور فزاینده ای به
نماد بی مهری دولت ها تبدیل شده اند .دست آن ها را
از منابع ملی کوتاه کرده و در جیب مردمی گذاشته اند
که فقر در چهره شان موج می زند.
افزون بر این اختیارات مربوط به زمین ،مالیات،
عوارض ،آب ،برق ،گاز ،مخابرات و بهداشت را از آن
ها گرفته و به مسئولیت های چند پاره با رویکردهای
متفاوت تقسیم کرده و از آن ها می خواهند که با ایجاد
درآمد پایدار حقوق کارکنان خود را تامین و شهرها را
نیز اداره کنند.
وی که به بیان خواسته ها و نیازهای خراسان جنوبی
از تریبون نشست اجالس شورای عالی استان ها اکتفا
نکرده است نامه هایی را نیز برای جلب نظر مسئوالن
عالی رتبه در وزارتخانه ها نیز نوشته و به دست وزیران
حاضر در جلسه داده است.
این عضو شورای اسالمی شهر طبس یادآور شد که
حضور اعضای شورای اسالمی استان و شهرستان ها
نیز در کمیته های برنامه ریزی شهرستان و شورای
برنامه ریزی و توسعه استان از خواسته نمایندگان
شورای عالی استان ها بود.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

٤)-١ﺣﺮﻓ (ﻫﻤﺎن آب ﮔﺎزدار ﺎ آب ﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺎ آﺑ
اﺳﺖﻪدرآنداﺴﻴﺪﺮﺑﻦﺗﺤﺖﻓﺸﺎرﺣﻞﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪﻪﻣﻨﺎﺑﻊﻣﻨﻴﺰﻢوﻠﺴﻴﻢﺑﺪنراﺧﺎﻟ ﻣ ﻨﺪ.
٨)-٢ﺣﺮﻓ (ازﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎاﺳﺘﺎنﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
٣)-٣ﺣﺮﻓ (ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻋﺮب
٥)-٤ﺣﺮﻓ ( از ﻓﻮاﺪ اﻦ ﻣﻴﻮه ﺎﻫﺶ ﻠﺴﺘﺮول
و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﺳﺖ وﺑﺮا اﻓﺮاد ﻪ در
ﻣﻌﺮضﺧﻄﺮﺑﻴﻤﺎرﻫﺎﻗﻠﺒ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻔﻴﺪاﺳﺖ.
٥)-٥ﺣﺮﻓ (اﺿﻄﺮابوﺗﺮس
٤)-٦ﺣﺮﻓ (ازﺣﺒﻮﺑﺎتاﺳﺖﻪﻣﻨﺒﻊاﺰوﻓﻼونﻫﺎ
اﺳﺖ و ﺑــﺮا ﺎﻫﺶ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺖ
ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎوﻋﻼﻢﺧﻮﻧﺮﺰزﻧﺎنﻣﻔﻴﺪاﺳﺖ.
٢)-٧ﺣﺮﻓ ( ﻫﻨﮕﺎﻣ ﻪ درﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺴﺘﻴﺪ،
وﺘﺎﻣﻴﻦ  .....ﻣﺼﺮف ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻤﻨ
ﺑﺪﻧﺘﺎناﻓﺰاﺶﭘﻴﺪاﻨﺪ.
٧)-٨ﺣﺮﻓ ( ﺗﺎ ﺗﻮاﻧ دﻟ ﺑﻪ دﺳﺖ آور......... ،
ﻫﻨﺮﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ
٥)-٩ﺣــﺮﻓــ ( ﭼــﺎ ﭘــﺮرﻧــﮓ ،ﻓﺴﺖ ﻓــﻮد ،ﺧﻮب
ﻧﺠﻮﺪن ﻏﺬا ،ﻗﺎﻃ ﺧــﻮر ،اﺳﺘﻔﺎده از  ........و
ﻧﻤ¿وآبﻫﻤﺮاهﻏﺬا ازﻋﻮاﻣﻞرﻔﻼﺲﻣﻌﺪهاﺳﺖ.
٣)-١٠ﺣﺮﻓ (اﻧﺪﺸﻪ
٥)-١١ﺣــﺮﻓـ ( ورزش ﻫــﻮاز ﺑﻪ اﻓﺰاﺶ اﻧﺪازه

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮسﻣﻨﺠﺮﻣ ﺷﻮد.ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮسﻣﻨﻄﻘﻪ
اازﻣﻐﺰاﺳﺖﻪﺑﺎﺎدﮔﻴﺮو......ارﺗﺒﺎطدارد.
٤)-١٢ﺣﺮﻓ ( اﻦ ﻣﻴﻮه اﺳﭙﺮم را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﺮﺐ
رادÉﺎلﻫﺎآزادﻣﺤﺎﻓﻈﺖ واﺣﺘﻤﺎﻻازﺑﺮوزﺳﺮﻃﺎن
دﻫﺎﻧﻪرﺣﻢدرزﻧﺎنﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻣ ﻨﺪ.
٣)-١٣ﺣـــﺮﻓـــ ( روﻏ ــﻦ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻏــﺬاﻫــﺎ ﺳﺮخ
ﺷﺪه ﻋﻤﺮﺗﺎن را ﻮﺗﺎه ﻣ ﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺪود 
ﺷﺮﺎنﻫﺎ......واﻓﺰاﺶﻠﺴﺘﺮولﺑﺪﻧﻴﺰﻣ ﺷﻮد.
٣)-١٤ﺣﺮﻓ ( رﻔﻼﺲ ﻣﻌﺪه ﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ
 ،.........ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺴﺎس درد و ﺳﻮزش ﺳﺮ ﻣﻌﺪه،
ﺷﺎﻊﺗﺮﻦﻋﺎرﺿﻪﮔﻮارﺷ دراﺮاناﺳﺖ.
٥)-١٥ﺣﺮﻓ (ﺣﺪاﻗﻞ
٤)-١٦ﺣﺮﻓ ( ﻣﺎﻣﻮراﻋﺪامﺮدن
٣)-١٧ﺣﺮﻓ (ﻋﻠﻢاﺳﺘﻨﺒﺎطاﺣÉﺎمازﻣﺴﺘﻨﺪات
٦)-١٨ﺣﺮﻓ (آنﻫﺎﻪ ﺑﺎﻫﻢدرددلﻣ ﻨﻨﺪ
٣)-١٩ﺣﺮﻓ (ﺳﻮرهآﻏﺎزﻦﺘﺎبﺧﺪا
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﭼﺸﻤﺶﺎرﻣ ﻨﺪ
٥)-٢١ﺣﺮﻓ (ﺟﻨﺎزهرارودﺳﺖﺑﺮدن
٣)-٢٢ﺣﺮﻓ ( زﻧﺎﻧ ﻪ در ﻣﻌﺮض ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ
ﻗﺎرﭼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﺮدن ﻣﺼﺮف  ........و
ﻏﺬاﻫﺎﺷﻴﺮﻦ،ﺑﻬﺒﻮدﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬ ﻣ ﺑﻴﻨﻨﺪ.
٦)-٢٣ﺣﺮﻓ (ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﻋﺮﺑ

رخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  e٢ﻣ رود .ﺳﻴﺎه در ﺣﺮﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺎت اﺳﺖ :اﮔﺮ
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ f٣ﺑﺮود ،اﺳﺐ ﺑﺎﻻ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ f٦ﻣ رود و اﮔﺮ ﺷﺎه
ﺳﻴﺎهﺑﻪ d٥ﺑﺮود،ﺳﺮﺑﺎزﺳﻔﻴﺪرد eÒﭘﻴﺸﺮوﻣ ﻨﺪ.اﮔﺮاﺳﺐ
ﭘﺎﻴﻨ ﺳﻴﺎهﺑﻪ d٣ﺎاﺳﺐﺑﺎﻻ ﺳﻴﺎهﺑﻪ b٥ﺎ b٧ﺎ c٨ﺎ e٨ﺎ f٥ﺎ f٧ﺑﺮود،اﺳﺐ
ﭘﺎﻴﻨ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٢ﻣ رود.اﮔﺮ ﺳﻴﺎه ﻫﺮ ﺣﺮﺖ دﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﺳﺐ ﺑﺎﻻ
ﺳﻔﻴﺪﺑﻪ f٢ﻣ رود.

