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فرهنگ

صنعت گزبافی؛ آفتاب لب بام
ساخت صنایع دستی در سیستان و
گروه فرهنگ
بلوچستان قدمت دیرینه ای دارد و به
صورت تزیینی نبوده ،بلکه نیاز مردم این خطه با هنر دست
هایشان برطرف می شــده اســت .گــز ،در سیستان نماد
سرسبزی است ،هنر گزبافی در این خطه از قدمت باالیی
برخوردار است ،گز درختچه ای است که از گل های آن برای
تولید رنگ نخ ها استفاده می شود و این نخ ها در صنایعی
مانند قالی بافی و شال بافی به کار می رود .از ترکه های
نازک درخت گز سبد ،لوندک و ...ساخته می شود به این
ترتیب که برای انعطاف شاخه های درخت گز چند روز آن را
در آب خیس می کنند و پس از آن صنعتگران خوش ذوق و
سلیقه کار خود را آغاز و با قرار دادن شاخه ها در کنار یکدیگر
و بافتن آن ها انواع و اقسام سبدها برای نگه داری نان ،میوه،
سبزی ها و  ...تهیه می کنند که البته این هنر بیشتر در زمان
قدیم رواج داشت و با مهاجرت مردم به حاشیه شهرهای
بــزرگ پس از خشکسالی کم کم نقش این هنرها هم در
زندگی افراد کمتر شد .فراوانی درختان گز در سیستان
سبب شده است این هنر در میان مردم رواج پیدا کند و مردم
هامون نشین انواع سبدها را در اشکال مختلف برای زیبایی
منازل و گاهی امــرار معاش خــود ببافند.صنایع دستی
بسیاری با استفاده از شاخه های درخت گز ساخته می شود
وسله ،شول ،لوندک که در گویش سیستانی از آن ها بیشتر
یاد می شود از جمله این صنایع دستی است که با کمک
درخت گز ساخته می شود .سله ،زنبیل کوچکی است که از
آن برای حمل غذا استفاده و معمو ًال از ترکه های جوان گز
ساخته می شود.شول ،مانند جای نان های پالستیکی
بزرگ در دار است که برای نگهداری و حمل نان ،میوه،
پرندگان و  ...از آن استفاده می شود ،لوندک هم سبدی پهن
و گرد است که برای پهن کردن خمیر نان و چسباندن آن به
تنور استفاده می شود.یکی از ساکنان زهک که در نوجوانی
گزبافی را از پدرش آموخته است به خبرنگار ما می می گوید:
گز بافی یک هنر سخت به شمار می رود و اگر دستان گز

جشنواره گالب گیری نوروز
در زابل برگزار می شود

بافان را مشاهده کنیم با ترکه های گز ترک خورده است و
دیگر نرمی و لطافت قبل را ندارد«.صیاد» ادامه می دهد :گز
بافان سیستان تعداد محدودی هستند که حاصل دست
بافته های آن ها لوندک (نان بندک) ،سود (سبد) ،چپر
(چتر) است .تعداد افرادی که به دنبال این هنر قدیمی می
روند نسبت به گذشته کاهش یافته است و این صنعت کم کم
رو به فراموشی و نابودی می رود.وی تصریح می کند :درآمد
من از طریق گز بافی تامین می شود و در این راه همسرم هم
کمک می کند ،این هنر به صورت نسل به نسل منتقل شده
است و من هم آن را از پدرم آموخته ام .در گذشته تعداد
ساخته های گزبافان محدود بود و معموال در همان منطقه
سیستان به فروش می رسید ،اما با گسترش شهرنشینی و
ساخت ابزارهای جدید برخی از ساخته های دست گز بافان
به سمت نابودی رفته است و استفاده چندانی نمی شود.
در اکتشاف های شهرسوخته نمونه هایی از حصیربافی و گزبافی وجود داشته است

قدمت گز بافی معادل با شهر سوخته

کارشناس توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری هم در این
باره به خبرنگار ما می گوید :درخت گز در سیستان و بیشتر
در حاشیه رودخانه یافت می شود که برای این صنعت در
منطقه نمی توان تاریخچه دقیقی داد ،زیرا قدمت آن بسیار
زیاد است و منابع مکتوب در این زمینه وجود ندارد گزبافی
یکی از زیر مجموعه های رشته حصیربافی است«.مهدی
اکاتی» با بیان این که تاریخچه گزبافی در سیستان شاید
به هزاره های قبل از میالد برگردد خاطرنشان می کند:
در اکتشاف های شهرسوخته نمونه هایی از حصیربافی و
گزبافی وجود داشته است به همین دلیل می توان قدمت
شهر سوخته را برای آن محاسبه کرد.وی ادامه می دهد:
گزبافی برای مدتی در منطقه سیستان از بین رفته بود که
خوشبختانه این صنعت در چند سال اخیر دوباره احیا شد
اما تعداد بافنده های آن محدود است و می توان گفت که
این رشته جزو رشته های در حال خطر است .گز بافی

بررسی ظرفیت های میرجاوه برای راه اندازی قطار گردشگری
میرجاوه برای راه اندازی قطار گردشگری انجام و مقرر شد
ی شود«.عبدا ...کرد» ادامه داد :میرجاوه دارای جاذبه
پیگیر 
هــای تاریخی و گردشگری فــراوانــی اســت که می تواند
گردشگران زیادی را جذب کند بنابراین باید زیرساختهای
الزم برای رفاه گردشگران فراهم شود.وی ادامه داد :راه
اندازی قطار گردشگری حرکت موثر در این زمینه است و می
تواند موجب رشد گردشگر در این شهرستان شود.

ظرفیت های میرجاوه برای راه اندازی
گروه فرهنگ
قطار گردشگری بررسی شد.رئیس
اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری میرجاوه
به خبرنگار ما گفت :در بازدید معاون گردشگری ،تنظیم بازار
و خدمات مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
به همراه مدیرکل راه آهن جنوب شرق از آثار و جاذبه های
گردشگری میرجاوه بررسی های اولیه از ظرفیت های

در زهک بیشتر از مناطق دیگر رواج دارد و با وجود این
که حدود سه سال پیش گز بافی سیستان ثبت میراث
ناملموس کشور شد ،تعداد صنعتگران این رشته بسیار
انــدک است و می تــوان گفت فعاالن این رشته محدود
هستند.

گز بافی سیستان در معرض نابودی

این کارشناس با بیان این که صنعتگران و تولیدکنندگان
صنعت گزبافی کمتر به معرفی گز بافی می پردازند
تصریح می کند :مواد اولیه گز بافی در منطقه سیستان
وجــود دارد و در زمینه تهیه و وجــود مــواد اولیه هیچ
محدودیتی نیست ،اما مشکل این است که کسی دیگر
به شکل قدیم به هنر گز بافی نمی پردازد و این صنعت
در برخی نقاط سیستان به صــورت محدود انجام می
شود ،همین امر سبب شده است صنعت گزبافی به خطر
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 20نقطه استان به عنوان میزبان شب
گروه فرهنگ
شعر یاد و خاطره شهدا انتخاب شد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی به خبرنگار ما گفت :این برنامه
ها از  17دی ماه با برگزاری شب شعر یاد و خاطره شهدا
در خاش آغاز شد و تا برگزاری کنگره شهدای استان در
دهه فجر ادامه دارد.
حجت االســام «عیسی بزمانی» افــزود :ایــن مراسم با
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درﺳﺖ

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

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

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

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

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

• 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.

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«راﺑﺮاﻫﺮ
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
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زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

کاوش فصل اول دو محوطه تاریخی در ســراوان از
 30دی ماه آغاز می شود و تا  15اسفندماه ادامه
دارد .رئــیــس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری ســراوان به خبرنگار ما گفت :با هدف
دستیابی به آثار و هویت تاریخی ،فصل اول کاوش
دو محوطه تاریخی ،تپه روباهک دزک و سیاهدک
بخشان به زودی توسط گروه باستان شناسی دانشگاه
سیستان و بلوچستان و پژوهشکده باستان شناسی
میراث فرهنگی کشور آغــاز می شود«.حمزه ندرت
زهی» افزود :قدمت این محوطه های باستانی به پیش
از میالد مسیح بر می گردد که برای نخستین بار به
سرپرستی دکتر مهدی مرتضوی رئیس پژوهشکده
باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان کاوش
و بررسی می شود.وی گفت :بیش از  50محوطه و تپه
باستانی در سراوان وجود دارد که قدمت آن به پیش از
تاریخ بر می گردد و امیدواریم با کاوش و بررسی این
آثار قسمت مفقوده تاریخ این منطقه نمایان شود.وی
اظهار کرد :سراوان  480اثر تاریخی شناسایی شده
مربوط به دوره های پیش از تاریخ دارد.

ﺟﺪول وﮋه

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮرﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÌﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÌﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗÌﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗÌﺮارﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

کاوش 2محوطه تاریخی
سراوان از  30دی ماه

همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سپاه و بنیاد
شهید و امور ایثارگران در  20نقطه در حال برگزاری
اســت.وی تصریح کــرد :نهادینه کــردن فرهنگ ایثار و
شهادت در میان عموم جامعه تاثیر شگرفی دارد و زبان
شعر به معانی عمق می بخشد ،با بزرگداشت یاد و خاطره
شهدا می توان آنان را به عنوان الگوی واقعی شناساند و
فطرت نسل جوان را بیدارتر کرد.

ﻣﻌﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم
• ﻗﺎﻧﻮن

کارشناس
توسعه و ترویج
معاونتصنایع
دستی اداره کل
میراثفرهنگی،
صنایعدستی
و گردشگری:
کسی دیگر به
شکل قدیم به
هنر گز بافی نمی
پردازد و این
صنعت در برخی
نقاط سیستان به
صورت محدود
انجام می شود
همین امر سبب
شده است
صنعت گزبافی به
خطربیفتد

 ۲۰نقطه استان میزبان شب شعر یاد و خاطره شهداست

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ

بیفتد.وی اذعان می کند :برای زنده نگه داشتن و تشویق
مردم به گز بافی در چند سال اخیر دوره های آموزشی در
سیستان و زهک از طریق صنعتگران قدیمی این رشته
برگزار شده است و تعدادی از آن ها برای آموزش حصیر
بافی نوین با چند نفر از صنعتگران این رشته به قشم رفته
اند.وی ادامه می دهد :در جزیره قشم بافت ارغوان تقریب ًا
مشابه گز بافی سیستان است و به صنعتگران استان برای
تقویت گز بافی آموزش داده شد که باید جوانان بیشتری
تشویق به این کار شوند تا بتوانند محصوالت بیشتری
تولید کنند .مواد اولیه که برای ارغوان بافی استفاده می
شود دقیقا مشابه گزبافی سیستان است ،البته صنعت
ارغوان بافی با ظرافت بیشتری نسبت به گزبافی انجام
می شود که امیدواریم بتوانیم با آمــوزش های بیشتر
محصوالت بیشتری به کمک گز بافی تولید شود و فقط به
سبدهای گز بافی اکتفا نشود.

اولــیــن جــشــنــواره گ ــاب گیری
گروه فرهنگ
سیستان نــوروز سال آینده برگزار
خواهدشد.رئیسادارهمیراثفرهنگی،صنایعدستی
و گردشگری زابل به خبرنگار ما گفت :جشنواره گالب
گیری  13فروردین  97همزمان با روز طبیعت با
حضور مردم و گردشگران در این شهرستان برگزار می
شود«.رضا کیخواه آریا» افزود :گالب گیری در زابل
حدود سه ماه زودتر از نقاط دیگر کشور برگزار میشود
که می تواند ظرفیت مهم گردشگری ملی و بینالمللی
برای استان و منطقه سیستان باشد.گالب این منطقه
در میان گالب های شهرهای دیگر از نوع بسیار مرغوب
است و سال گذشته  600لیتر گالب در سیستان
گرفته شد و برای امسال نیز تهیه همین مقدار پیش
بینی می شود.وی ادامه داد :برگزاری جشنواره های
مختلف در شهرستان های استان ظرفیت خوبی برای
جــذب گردشگران داخلی و خارجی به سیستان و
بلوچستان است و مردم می توانند از این ظرفیت برای
ایجاد اشتغال و درآمدزایی استفاده کنند.

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
ﺳﺒﺰﻫﺎ 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 (ازدﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪﻣﻮﺳﻴﻘ
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

