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جامعه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در همایش ایدز و داوطلبان سفیر سالمت اعالم کرد:

فعالیت10هزارداوطلبسالمت

 ۱۰هــزار داوطــلــب سالمت در استان
گروه جامعه
فعالیت میکنند.
به گزارش «سیستان و بلوچستان» رئیس دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان روز گذشته در همایش ایدز و داوطلبان
سفیر سالمت محله که در تــاالر فردوسی این دانشگاه
برگزار شد گفت :محور توسعه جامعه ،انسان است و همه
اقــدامهــای بهداشت و درمــان هم بــرای حفظ و ارتقای
سالمت انسان است اما فقط جوامعی که بهترین امکانات
را دارند  20تا  25درصد سالمت افراد را تأمین میکنند.
«محمود رضــا میری» ادامــه داد :داوطلبان سالمت با
راهنمایی به مــردم جامعه بــرای تامین سالمت کمک
میکنند که این کار نعمت با ارزشــی است و  10هزار
داوطلب سالمت در استان سالمت مردم جامعه را تامین
میکنند.
وی با بیان این که با اطالع رسانی میتوان بسیاری از
بیماریها را کنترل کــرد ،تصریح کــرد :زیرساختهای
سالمت برای کشور از سوی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی به دورترین نقاط کشور برده شده است
و این خدمات برای استان هایی که فاصله زیادی از مرکز
داشتند فراهم شده است .وی افزود :خدمات بهداشتی
به صورت برنامه ریزی شده در نقاط شهر به ویژه حاشیه
از طریق برنامه طرح تحول نظام سالمت سوق پیدا کرده
است و خدمات سالمت در این طرح در پایگاهها انجام
میشود که حتی داوطلبان سالمت به صــورت فعال با
مراجعه به در منازل بیماریابی میکنند.

مشاور حقوقی
حوریه معلم بندانی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
ریزی مدون میتوانیم در آمــوزش با مردم ارتباط برقرار
کنیم .همچنین خانواده ،آموزش و پرورش و دانشگاه نقش
کلیدی در سالمت خواهند داشت .وی خاطرنشان کرد:
حاشیه نشینی هزینههای جامعه را افزایش میدهد و
سرانجام جامعه را از بین میبرد .از این رو باید برای حاشیه
نشینی به صورت جدی تالش کرد .اگر یک جامعه در حوزه
حاشیه نشینی موفق شود آینده بهتری خواهد ساخت.
با سرمایه گــذاری بر ظرفیتهای انسانی که در حاشیه
شهر زندگی میکنند و در آینده برای جامعه افراد مهمی
خواهند شد میتوان بسیاری از هزینهها را کاهش داد.
دکتر میری :داوطلبان سالمت به صورت فعال با مراجعه به در منازل بیماریابی میکنند

ارتباط توسعه یافتگی با شیوع بیماریها

معاون پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان هم در این
جلسه اظهار کرد :آینده بهتر هنگامی اتفاق میافتد که
افراد فعالیت هایی انجام دهند که موفقیت در آن برای
آیندگان به جا بماند و آینده بهتر به توسعه یافتگی گره
خورده است .دکتر «در محمد کردی تمندانی» تصریح
کرد :توسعه یافتگی با مولفههای مختلفی ارتباط دارد،
از این رو زمانی آینده خوبی خواهیم داشت که از لحاظ
فکری رشد کنیم .برای داشتن توسعه ابتدا باید فرهنگ
مناسب را در جامعه نشر داد .فکر و تحقیق سبب میشود
آموزش در جامعه بهتر شود ،چون توسعه زیربنای آموزش
خوب است .وی افزود :برای تغییر فرهنگ ،بهداشت و...
در یک منطقه باید با مردم آن جا ارتباط برقرار کرد چون

توسعه یافتگی با شیوع بسیاری از بیماریها در ارتباط
است و میتوان از جامعهای به عنوان جامعه توسعه یافته
نام برد که اولین قدم بــرای توسعه یافتگی را در حوزه
بهداشت برداشته باشد ،زیــرا اگر بهداشت به درستی
وجود نداشته باشد هزینههای بهداشتی بیشتر میشود.
وی تصریح کرد :برای توسعه بهداشت و آشنایی مردم با
موضوعهای بهداشتی باید تشکلهای مــردم نهاد را در
جامعه نشر و گسترش داد از این رو نباید برای این تشکلها
محدودیتهای خاصی در نظر گرفت ،چون هیچ صنف و
قشری به اندازه آنها نمی تواند با مردم ارتباط تنگاتنگ
برقرار کند .وی با اشــاره به این که باید آموزشها را به
صورت شفاف به شهروندان منتقل کرد افزود :به مرحلهای
رسیده ایم که با کمک تشکلهای مردم نهاد و یک برنامه

بزرگ نمایی آسیب به جامعه ضربه میزند

معاون سیاسی اجتماعی استاندار هم اظهار کرد :اگر در
جامعهای آسیب ،بزرگ نمایی شود به طور قطع به بطن
جامعه ضرر وارد میشود و در صورتی که به آن آسیب بی
توجه باشیم ارزشهای وجودی جامعه محدود میشود و
آثار آن میتواند در آینده مشکل ساز شود.
«علی اصغر جمشیدنژاد» گفت :در مقابل تهدیدها،
اطالعات تخصصی هم باید ارتقا پیدا کند که برای آن نیاز
به الگوهای صحیح تاثیرگذار است که این الگوها در وجود
استادان دانشگاه پیدا خواهد شد .به گزارش خبرنگار
ما در این مراسم به معاون سیاسی اجتماعی استاندار و
معاون پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان
داوطلب افتخاری سالمت مدال ،کارت و کاور داوطلب
سالمت اهدا شد و به جمع داوطلبان سالمت پیوستند.

بذل مهریه
معاون
استاندار :در
مقابل تهدیدها،
اطالعات
تخصصی هم
باید ارتقا پیدا
کند که برای آن
نیاز به الگوهای
صحیح تاثیرگذار
است که این
الگوها در
وجود استادان
دانشگاه پیدا
خواهد شد

نگاه
نخالهها در بازار
میشد .در این منطقه از شهر که به نوعی بازار زاهدان
محسوب میشود و رفت و آمد زیاد است ،وجود این
نخالههای ساختمانی آزار دهنده است و باید روز پایان کار
جمع آوری میشد .به گفته آنان حداقل ده روز از رها
شدن این نخالهها میگذرد و گویا جمع آوری آن به
فراموشی سپرده شده است .بازار و مراکز خرید هر شهر از
جمله جاذبههای گردشگری است و مسافران در هر فصل
سال قسمتی از وقت خود را در بازار سپری میکنند که
انباشته شدن زباله یا نخالهها گوشه و کنار بازار و در مسیر
رفت و آمد رهگذران و خریداران زیبنده نیست و چهره

سنگ فرش قسمتی از پیاده روی تقاطع
شهرکی
خیابانهای امام خمینی (ره) و شریعتی
زاهدان مدتی پیش برای نصب دریچه یکی از ادارات کنده
و پس از نصب ،قسمت حفاری شده سیمان شد .به گفته
برخی بازاریان این قسمت دو سه هفته پیش کنده کاری و
سپس سیمان شد اما از همان زمان نخالههای حاصل از
کندن سنگ فرشها و سیمانهای باقی مانده در محل
جمع آوری نشد .برخی ازکسبه به ویژه آن هایی که در
همان نزدیکی مغازهای دارند با نارضایتی از این موضوع
میگفتند که باید پس از پایان کار نخالهها جمع آوری

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.

اﮔﺮﺻﻔﺤﻪ
ﺷﻄﺮﻧﺞ٤در٤
داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﻢﺑﻪ
راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﻢ
ﭼﻬﺎرﻣﻬﺮهوزﺮ
راﺑﻪﺷﻠ در
آنﺑﭽﻴﻨﻴﻢ ﻪ
ﺧﺎﻧﻪازﺣﻤﻠﻪ
وزﺮﻫﺎدراﻣﺎن
ﺑﻤﺎﻧﺪ)ﺷﻞﺑﺎﻻ
ﺳﻤﺖﭼﭗ(.ﺣﺎﻻ
ﺳﻌ ﻨﻴﺪﭘﻨﺞ
ﻣﻬﺮهوزﺮرادر
ﺻﻔﺤﻪ٥در٥
ﻃﻮرﺑﭽﻴﻨﻴﺪ
ﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻦ
ﺗﻌﺪادﺧﺎﻧﻪاﻤﻦ
ازﺣﻤﻠﻪوزﺮﻫﺎرا
داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﻫﺮﻧﺎوﺎب،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖ ﻪﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ¨ ﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎاﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

• ﻧ ﺘﻪﻫﺎ:

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

ﺑﺮاﺎدآور،
ﻧﺤﻮهﺣﻤﻠﻪﻣﻬﺮه
وزﺮدرﺷﻄﺮﻧﺞ
ﻧﻤﺎﺶدادهﺷﺪه
اﺳﺖ.

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺣــﺎو ﻫﻴﭻ  از ادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟ ﺷﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪ ﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﺎده

شوهرم چند سال پیش من را ترک کرد و خبر فوت
او را شنیدم و پس از مدتی ازدواج کردم .اما بعدها
متوجه زنــده بودنش شدیم .آیــا ازدواج دوم من
صحیح است؟

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

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

دﻗﺖ ﻨﻴﺪ ﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣ آﺪ ﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ «اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸ¨رواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦ ﻨﻴﺪ
وﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

نکاح باطل

ﺟﺪول وﮋه

][١٣٩٦/٩/٢٠
ﻧﺎوﺎب

برای بخشیدن مهریه نیازی به دادگاه نیست .حتی
در صورتی که زن مهرش را به وسیله یک دست خط
با امضا و اثر انگشت ببخشد ،این تعهد از گردن داماد
برداشته میشود و در آینده میتواند به عنوان مدرک
از آن استفاده کند .اما این راه کمی دردسر دارد و
اگر واقعا خانمی قصد دارد مهریه اش را ببخشد بهتر
است با همسرش راهی دفتر اسناد رسمی شوند و
این کار را قانونی کنند .محضردار اعتراف زوجه را
برای بخشش مهریه در قالب اقرارنامه ثبتی تنظیم
میکند ،در ادامه زوج و زوجه باید نامهای از آن جا
برای دفتر خانه رسمی ازدواج که عقد در آن مکان
ثبت شده است ببرند تا در آن جا مفاد نامه در صفحه
مالحظات عقد نامه ثبت شود.

پاسخ :زن شوهردار نمی تواند ازدواج کند و نکاح
دیگری با او خــواه آگــاه از این مانع بــوده یا جاهل
به آن ،باطل است .پس اگر مردی ندانسته با زن
شوهردار نکاح کند و زن نیز به گمان فوت شوهر
خــود به ازدواج دوم رضایت دهــد ،نکاح باطل و
رابطه میان آن دو تابع قواعد نزدیکی به شبهه است.
ضمانت اجرای تخلف از این شرط فقط بطالن نکاح
نیست ،بلکه چنان چه دو طرف یا یکی از آنها عالم
به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح باشند ،ازدواج
میان آن دو حرمت ابدی ایجاد میکند .ماده ۱۰۵۰
قانون مدنی در این باره تاکید داشته است« :هر کس
زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت
نکاح برای خود عقد کند ،عقد باطل و آن زن مطلق ًا
بر آن شخص حرام مؤبد میشود».

شهر را برای مسافرانی که به منظور خرید به بازار میآیند
نازیبا میکند .بهتر است حداقل در محلهای پر رفت و
آمد و گردشگر پذیر موضوع هایی نظیر نخالهها وجود
نداشته باشد تا چهره شهر در نظر مسافران زیباتر باشد.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

شرایط بذل مهریه چگونه است؟

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 (ﺷﺮﺑﺖﻫﺎوداروﻫﺎﺿﺪﺳﺮﻓﻪﺑﺪون
ﻧﺴﺨﻪﭘﺰﺷاﻦﺧﻄﺮرادارد ﻪﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﺑﻪاﻧﺪازه
زﺎدﻣﺼﺮفوﺑﺎﻋﺚﺑﺮوز........در ﻮد ﺎنﻧﻮﭘﺎﺷﻮد.
٤)-٢ﺣﺮﻓ (ﻧﺘﺎﺞﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺟﺪﺪﻧﺸﺎنﻣ دﻫﺪ
ﺣﺬفوﻋﺪهﺻﺒﺤﺎﻧﻪﻣ ﺗﻮاﻧﺪ........دروﻧ ﺑﺪنرا
ﻣﺨﺘﻞ ﻨﺪوﻣﻮﺟﺐاﺿﺎﻓﻪوزنﺷﻮد.
٣)-٣ﺣﺮﻓ (ﭼﺎﻗ ﻣﻬﻢﺗﺮﻦﻋﺎﻣﻞ ﺒﺪﭼﺮباﺳﺖ
و ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮد رﺳﻮب ﭼﺮﺑ در ﻗﻠﺐ و رگ ﻫﺎ
 ........ﻫﻢاﺠﺎدﺷﻮد.
٥)-٤ﺣــﺮﻓــ ( ﺑﻴﻤﺎر » ﺒﺪ ﭼـــﺮب« ،وﻗﺘ ﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻨﺪ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪﻋﻼﻤ ﻫﻤﭽﻮنﺧﺴﺘﮕ ،
ﺎﻫﺶ وزن ﺎ ﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ ،ﺿﻌ¨ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع،
ﮔﻴﺠ وﻣﺸﻞدر.......راﺑﻪﻫﻤﺮاهداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
٣)-٥ﺣﺮﻓ (ﺑﺨﺎرﻣﺘﺮا ﻢدرآﺳﻤﺎن
٦)-٦ﺣﺮﻓ ( ﻋﺎدت .........در ﻏﺬاﺧﻮردن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺬف وﻋﺪه ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﭼﺎﻗ  ،دﺎﺑﺖ ﻧﻮع،٢
ﻓﺸﺎرﺧﻮنﺑﺎﻻوﺑﻴﻤﺎرﻗﻠﺒ -ﻋﺮوﻗ ﻣﺮﺗﺒﻂاﺳﺖ.
٤)-٧ﺣﺮﻓ (ازاﺑﺰارﻫﺎﻻزمﺑﺮاﻧﻮﺷﺘﻦ
٥)-٨ﺣﺮﻓ (آﮔﺎهوﺑﻴﺪار
٤)-٩ﺣﺮﻓ (ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪهاﺳﺖوازﻧﺎمﻫﺎﺧﺪا
٣)-١٠ﺣﺮﻓ (اﺣﺴﺎسدرددرﻣﺮ ﺰ ﺎﺳﻤﺖراﺳﺖ
ﻗﺴﻤﺖﺑﺎﻻ .......ﺎﺑﺰرگﺷﺪن ﺒﺪازدﮕﺮﻋﻼﻢ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﺑﻴﻤﺎر ﺒﺪﭼﺮباﺳﺖ.
٣)-١١ﺣــﺮﻓــ ( روش ﻗﺪﻤ ﻣﺼﺮف  .......و
ﻟﻴﻤﻮ ﺑﺮا درﻣﺎن ﺳﺮﻓﻪ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ از داروﻫﺎ
ﺿﺪﺳﺮﻓﻪاﺳﺖ.
٤)-١٢ﺣﺮﻓ (ﺧﺎﻧﻪﺣﻴﺎطدار
٦)-١٣ﺣﺮﻓ (ﺑﻴﻤﺎر ﺒﺪﭼﺮبﻋﻼﻣﺖﺧﺎﺻ
ﻧﺪارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕ و ﺗﻤﺎﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف .......
ﻫﻤﺮاهاﺳﺖ.
٣)-١٤ﺣﺮﻓ (ﻣﻈﻬﺮﺳﺨﺘ
٢)-١٥ﺣــﺮﻓ ـ ( زﻣــﺎن ﺑﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻋــﺪه ﻫﺎ
ﻏﺬا ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪاﺧﺘﻼﻻتﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺎاﻓﺰاﺶ.......
رادرﺑﺪنﺑﻪﺗﺎﺧﻴﺮﺑﻴﻨﺪازد.
٥)-١٦ﺣﺮﻓ (ﺑﺎﻫﻢﻣﺘﺤﺪوﻫﻢﻋﻘﻴﺪهﺑﻮدن
٤)-١٧ﺣﺮﻓ (اﻓﺮاددارا ﺒﺪﭼﺮب،ﺑﺎﺪﺑﺎﺧﻮردن
ﺳﺒﺰﺠﺎت،ﻣﻮادﻏﺬا ﻃﺒﻴﻌ وﺣﺎو،......ﻣﻴﺰان
ﺎﻟﺮﻣﺼﺮﻓ ﺧﻮدرا ﺎﻫﺶدﻫﻨﺪ.
٦)-١٨ﺣﺮﻓ (ﺿﺮﺑﻪادرﻓﻮﺗﺒﺎل
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (رﻧﺞ
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﭘﺰﺷﺑﺴﻴﺎرداﻧﺎوﺣﺎذق
٨)-٢١ﺣﺮﻓ (ﺳﺎزﻣﺎندادهﺷﺪه
٤)-٢٢ﺣﺮﻓ (ﻧﻮﻋ ﻓﺮش
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ (ﺧﻮنﺑﻬﺎ

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

