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اقتصاد

نقدهابرالحاقمنطقهآزادوبنادرچابهار

منطقه آزاد چهار یکی از مناطق آزاد
گروه اقتصاد
هفتگانه ایــران است که بــرای اهداف
اقتصادی کشور اوایل دهه  70در کنار شهر چابهار ،پیرامون
دریای عمان و اقیانوس هند ایجاد شد .این منطقه با شبکه
حمل و نقل دریایی ،زمینی و هوایی از شمال به کشورهای
آسیای میانه و افغانستان ،از شرق به پاکستان و از جنوب به
اقیانوس هند متصل است که به موجب آن این منطقه ،نقطه
ای طالیی و استراتژیک در جنوب شرق ایران است .مدتی
پیش موضوع الحاق بندر شهید کالنتری و بندر شهید
بهشتی چابهار که طرح توسعه آن در دست اجراست و
سرمایه گذاران زیادی از کشورهای خارجی در آن سرمایه
گذاری کرده اند یا آماده سرمایه گذاری هستند به منطقه
آزاد چابهار مطرح و از طریق رسانه ها اعالم شد .در این خبر
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور اعالم کرد که با الحاق
بنادر به مناطق آزاد ،ظرفیت های بسیار گسترده ای ایجاد
می شود و در همین زمینه برای الحاق بندر شهید بهشتی به
منطقه آزاد چابهار تفاهم های اولیه با وزارت راه و شهرسازی
و سازمان بنادر و دریانوردی انجام و این موضوع در کارگروه
تخصصی مطرح شده است که باید پس از تایید کارگروه به
تصویب شــورای عالی مناطق آزاد و پس از آن به تصویب
مجلس برسد .هر چند برخی موافق الحاق بنادر شهید
بهشتی و شهید کالنتری با منطقه آزاد هستند و در این زمینه
پیگیری هایی را انجام داده اند ،اما این موضوع در منطقه
چندان مورد استقبال قرار نگرفته است و حتی مخالفت
هایی را نیز به همراه داشته است چرا که بسیاری از ساکنان
چابهار از عملکرد مسئوالن منطقه آزاد رضایت ندارند.

بهره مندی  11هزار نفر
از آموزش های مهارتی
اقتصادی اعالم کند باید همچون مدل هایی مانند بنادر امام
خمینی (ره) ،شهید رجایی و امیرآباد برای چابهار عمل کرد.
وی می گوید :چنانچه بنادر شهید بهشتی و کالنتری به
منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شوند این امر می تواند به منتفع
شدن صاحبان کاال ،افزایش تخلیه و بارگیری کشتی ها،
افزایش ترافیک کاال و بار و رونق و توسعه تجارت و اقتصاد
منجر شود .برای مرحله نخست طرح توسعه بندر شهید
بهشتی چابهار بیش از یک میلیارد دالر هزینه شده است و
انتظار می رود هزاران شغل برای مردم بومی چابهار ،کنارک
و جنوب سیستان و بلوچستان ایجاد کند .به گفته ایران نژاد،
با وجود منطقه آزاد چابهار و بنادر شهید بهشتی و کالنتری
نباید هیچ یک از افــراد بومی سواحل مکران در محدوده
شهرستان های چابهار و کنارک بیکار باشند.

تسری قوانین منطقه آزاد به بنادر چابهار

مدیرکل بنادر و دریانوردی :در پی پیگیری های انجام شده مقرر شد قوانین منطقه آزاد به بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری تسری پیدا کند

شاغالن غیر بومی در این منطقه بیش از بومیان است .به
گفته «براهویی» ،در صورت الحاق بندر با منطقه آزاد شرایط
موجود در بندر نیز حکم فرما می شود و افــراد غیر بومی
بیشتری در این بندر مشغول به کار می شوند ،در حالی که
بهره بردن از آن حق مردم منطقه است و اگر این افراد نتوانند
به درستی از ظرفیت موجود استفاده کنند وجود اشخاص
غیر بومی قابل پذیرش است .یکی دیگر از مردم چابهار بیان
می کند :منطقه آزاد تا حدی توانسته است در توسعه چابهار
نقش داشته باشد و مسافرانی را به جنوب استان جذب کند،
بنابراین الحاق بندر به منطقه نیز می تواند توسعه بیشتری
را به همراه داشته باشد اما باید این کار پیش از انجام به طور
کامل کارشناسی و ترتیبی اتخاذ شود تا پس از محقق شدن
آن بومیان منطقه نقش بیشتری در ظرفیت های شغلی
داشته باشند ،چون بیکاری فقر را به همراه می آورد و فقر
چهره چابهار را نازیبا جلوه می دهد.

نارضایتی چابهارنشینان

یکی از ساکنان قدیمی چابهار در این باره می گوید :در
روزهای ابتدای ایجاد منطقه آزاد اعالم شده بود تاثیر مهمی
در ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد مردم خواهد داشت اما پس
از راه اندازی آن ،فقط قسمتی از ظرفیت های شهرستان به
افرادی واگذار شد« .درزاده» اضافه می کند :ایجاد منطقه
آزاد تاثیری بر زندگی مردم چابهار نداشت و الحاق بندر
شهید بهشتی و شهید کالنتری به منطقه آزاد نیز بدون
تردید فقط دست چابهار نشینان را از بندر کوتاه می کند و در
معیشت آنان نقشی نخواهد داشت ،پس بهتر است راهکار
بهتری اتخاذ شود .شهروند دیگری ،می گوید :ظرفیت های
آبی و ساحلی چابهار بیش از آن است که بتوان فهرست
کرد البته مردم بومی به خوبی با آن آشنا هستند ،ولی با راه
اندازی منطقه آزاد دست آنان از این ظرفیت ها کوتاه شد .در
اوایل نیز اعالم می شد که ایجاد آن برای جوانان شهرستان
اشتغال به همراه خواهد داشت در حالی که همچنان تعداد

نماینده مردم چابهار :مخالف هستم

نماینده مردم چابهار ،نیکشهر ،کنارک و قصرقند در مجلس
شورای اسالمی هم در این باره می گوید :دبیر شورای عالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از انجام تفاهم های اولیه برای
الحاق دو بندر شهید بهشتی و شهید کالنتری به محدوده
سرزمینی منطقه آزاد چابهار خبر داد که کارشناسی نشده
است و صحیح نیست و به ضرر مردم این منطقه است ،به
همین دلیل به شدت مخالف آن هستم« .عبدالغفور ایران
نژاد» با بیان این که هرگونه اظهار نظر مسئوالن باید همراه با
کارکارشناسی و درست باشد و همراه با توسعه ملی و توسعه

محلی انجام شود می افزاید :نمایندگان مجلس چنین اجازه
ای را نخواهند داد ،چرا که مجلس منافع مردم شهرستان
های محروم و دورافتاده از جمله چابهار را در اولویت قرار
می دهد.
وی اظهار می کند :طرح الحاق کامل شهر چابهار و قسمتی
از محدوده ورودی از طرف شهرستان های سرباز و کنارک
پیشنهاد شده است که تحقق این امر می تواند بسیاری از
مشکالت پیش رو را مرتفع کند.

عملکرد ضعیف منطقه آزاد در  24سال گذشته

به گفته وی ،منطقه آزاد چابهار در  24سال گذشته عملکرد
سراسر ضعیف و قابل انتقادی در زمینه ایجاد اشتغال و
توجه نکردن به توسعه مناطق همجوار داشته است و از
انجام وظایف محوله و قانونی و تامین زیرساخت های خود
عاجز بوده است .عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای
اسالمی تصریح می کند :منطقه آزاد چابهار حتی توان
ساماندهی ،توسعه و آبادانی روستای تیس ،تنها روستای
واقع شده در محدوده این منطقه را نداشته است و خود نیز
از سهمیه جیره بندی آب شهر چابهار استفاده می کند.
وی با بیان این که در بودجه های سنواتی سال های اخیر
کمتر از پنج درصد به توسعه مناطق همجوار منطقه آزاد
اختصاص یافته است ادامــه می دهد :الحاق بندر شهید
بهشتی وکالنتری به منطقه آزاد چابهار سبب می شود که
هیچ منافع و بهره ای نصیب منطقه نشود .وی می افزاید :با
توجه به قانون مناطق ویژه اقتصادی که به دولت اجازه داده
است برای تحقق اهداف مدنظر ،بندر را به عنوان منطقه ویژه

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

مدیرکل بنادر و دریانوردی نیز در این باره می گوید :در
پیگیری هــای انجام شــده بــرای اجــرای قوانینی به نفع
بازرگانان و سرمایه گذاران در بنادر چابهار ،مقرر شد قوانین
منطقه آزاد به بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری تسری
یابد که این موضوع فوایدی به همراه دارد چرا که از این بابت
تسهیالت بیشتری به سرمایه گذاران و بازرگانان تعلق می
گیرد« .بهروز آقایی» با بیان این که قرار نیست بنادر شهید
بهشتی و شهید کالنتری زیر مجموعه منطقه آزاد شود می
افزاید :برای سازمان بنادر و دریانوردی تفاوتی ندارد که
قوانین منطقه آزاد یا منطقه ویژه اقتصادی در بندر اعمال
شود ،در هر حالت مزیت های این دو منطقه متفاوت است،
اما تفاوت آن به اندازه ای نیست که بخواهیم مخالفتمان
را با یکی از این مناطق اعالم کنیم و خواهان این هستیم
که قوانین منطقه آزاد یا منطقه ویژه اقتصادی با توجه به
نظر مسئوالن در این بنادر اجرایی شود .وجود منطقه آزاد،
چابهار را به دو قسمت باال و پایین تقسیم کرده است به
شکلی که در نیمه باال منطقه آزاد قرار گرفته و وجود آن سبب
شده است تا شیوه زندگی و بافت های مسکونی آن جدید
باشند اما در قسمت پایین شهر همچنان زندگی بومیان در
بافت های فرسوده و سنتی جریان دارد و اغلب برای امرار
معاش خود در تالطم موج های دریای عمان به آب می زنند
تا بتوانند امرار معاش کنند ،در حالی که وجود منطقه آزادی
با چنین ظرفیت های استراتژیک باید شرایط اقتصادی
حداقل روستاها و شهرستان های پیرامون خود را دستخوش
تغییراتی محسوس می کرد اما این مهم در چابهار رخ نداده
است و اغلب مردم بومی شهرستان معتقد هستند که منطقه
آزاد تجاری و صنعتی چابهار بیشتر نقش جزیره ای در نقطه
ای از چابهار دارد و تاثیری روی شهر نخواهد گذاشت.

ﺟﺪول وﮋه
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ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش

ﻧﺎوﺎب

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.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻫﺮﻧﺎوﺎب±،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿﻣﺮﺑﻌاﺳﺖﻪ±ﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷﻦ«،
ﺳﻪ»اژدراﻓﻦ«وﭼﻬﺎر»زﺮدرﺎ«درآنﭘﻨﻬﺎنﻫﺴﺘﻨﺪوﻣﺎﺑﺎﺪﺟﺎادواتﭘﻨﻬﺎن
را ﺸ ¹ﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

ﺳﺨﺖ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

ﻗﻠﻢ ﺗﺎن را رو  از اﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺳﻌ ﻨﻴﺪ ﺑﺎ رﺳﻢ
١٤ﭘﺎره ﺧﻂ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ،از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ ﮔﺬر ﻨﻴﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪ:
ﺧﻄﻮط ﺑﺎﺪ اﻓﻘ ،ﻋﻤﻮد ﺎ ﻣﻮرب)٤٥درﺟﻪ ا( ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﭻﺪام از اﻦ ﺧﻄﻮط ﻧﺒﺎﺪ از ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع و ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﺎن  ﺑﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

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

• ﻧ ﺘﻪﻫﺎ:

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻ±ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟﺷﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎ±ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ±ﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

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

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷﻠﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣآﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ«اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸ¹رواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌﺑﻌﻀﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪ
وﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ایران نژاد :دبیر
شورای عالی
مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی
از انجام تفاهم
های اولیه برای
الحاق دو بندر
شهید بهشتی و
شهید کالنتری
به محدوده
سرزمینی
منطقه آزاد
چابهار خبر داد
که کارشناسی
نشده است و
صحیح نیست و
به ضرر مردم
این منطقه
است ،به همین
دلیل به شدت
مخالف آن
هستم

سال گذشته  10هزار و  976نفر
گروه اقتصاد
از آمـــــوزش هــــای مــهــارتــی در
آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان بهره مند
شدند .سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای به
خبرنگار ما گفت :برای ایجاد اشتغال پایدار اقشار
مختلف به ویژه قشر جــوان ،آمــوزش فن و اشتغال
زایی را می توان یکی از مهمترین راهکار ها دانست
که در ایــن زمینه ســال گذشته هــزار و ۶۲۰دوره
آموزش های مهارتی توسط آموزشگاه های فنی و
حرفه ای آزاد برای کار آموزان استان برگزار شد.
«مهرداد جهاندیده» افــزود :این دوره ها در حوزه
های مختلف از جمله خدمات ،صنعت ،کشاورزی و
فرهنگ و هنر برگزار شد که بیشتر آن در قسمت
خدمات با آمــوزش نه هــزار و  794نفر دوره بود و
صنعت نیز با  751نفر دوره در رده بعدی قرار
گرفت ،دوره های فرهنگ و هنر هم برای  291نفر
برگزار شد .وی اظهار کرد :در این مدت در موسسه
های کــارآمــوزی آزاد استان  10هــزار و  976نفر
آموزش دیدند که با احتساب میزان ساعت آموزشی
فراگیران می توان گفت که در مجموع دو میلیون و
 188هزار و  771نفر  -ساعت آموزش ارائه شده
اســت که یک میلیون و  809هــزار و  693نفر-
ساعت در قسمت بانوان و  379هزار و  78نفر -
ساعت مختص آقایان بود.
به گفته وی ،در آموزشگاه های آزاد استان دوره های
مختلفی از جمله رایانه ،خیاطی ،آرایش و پیرایش،
آشپزی ،برق و صنایع دستی برگزار شد که بیشترین
فراوانی آن در رشته مراقبت زیبایی با  992هزار و
 671نفر ساعت بود و در حوزه صنایع پوشاک نیز
 649هزار و  785نفر  -ساعت آموزش ارائه شد.
وی با بیان ایــن که در ایــن مــدت 196آموزشگاه
در استان فعالیت داشتند افــزود :آموزشگاه های
فنی و حرفه ای آزاد در  27رشته و  149حرفه
آموزشی مجوز دریافت کرده اند ،این مراکز به طور
مداوم توسط بازرسان نظارت می شود ،در همین
راستا  644مــورد بــازرســی ســال گذشته به ثبت
رسید .جهاندیده خاطرنشان کرد :سال 155 ،95
آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در استان فعال بود و
سال گذشته تعداد آن به  166آموزشگاه رسید که
رشد  ۷درصدی را نشان می دهد ،این موضوع رشد
 ۵درصدی دوره های آموزشی را هم به همراه داشت
و تعداد آن از هزار و  424دوره به هزار و  620دوره
افزایش یافت.

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.

٦)-١ﺣــﺮﻓــ( اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ از ﻗﻄﺮهﻫﺎ
ﭼﺸﻤ ﺑﺮا رﻓﻊ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﻮارﺿ ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﺮوزآبﻣﺮوارﺪ......،وﺎﻫﺶدﻓﺎعﻣﻮﺿﻌﭼﺸﻢ
ﻫﻤﺮاهاﺳﺖ.
٤)-٢ﺣﺮﻓ(ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﺎﺷﺮوعﻓﺼﻞﺑﻬﺎرﺗﻌﺪاداز
ﻣﺎدﭼﺎرآبرﺰشازﺑﻴﻨوﻋﻄﺴﻪو......ﻣﺷﻮﻢ.
٥)-٣ﺣﺮﻓ( ﻣﻮاد ﻏﺬا ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دار ﺑﺎ ﺗﺤﺮ±
ﺳﻴﺴﺘﻢ........ﺑﺪن،ﻋﻼﻢﺑﺮوزﺣﺴﺎﺳﻴﺖرادرﻓﺮد
اﻓﺰاﺶﻣدﻫﺪ.
٣)-٤ﺣﺮﻓ(ﺟﺴﻢﺑﺪونروح
٥)-٥ﺣﺮﻓ(ﺟﺮمآﺳﻤﺎﻧﻪدرﻣﺪارﻣﭼﺮﺧﺪ
٦)-٦ﺣﺮﻓ(ﻓﻦآﺷﭙﺰ
٤)-٧ﺣﺮﻓ(ﺣﺞاﺻﻐﺮ
٤)-٨ﺣﺮﻓ(ﻓﺮﺻﺖ
٦)-٩ﺣﺮﻓ(ﻣﺤﻘﻘﺎناﻋﻼمﺮدﻧﺪﻪرژﻢﻏﻨاز
ﻣﻴﻮهﻫﺎﺧﺎﻧﻮاده.......وﺳﺒﺰﻫﺎﭘﺨﺘﻪﺷﺪهﺑﻪ
ﺗﺴﻴﻦ ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﻴﻨﻪ ،ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ و دﮕﺮ ﻋﻼﻢ
ﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺎرﻨﻴﺖآﻟﺮژ±ﻤ±ﻣﻨﺪ.
٣)-١٠ﺣــﺮﻓــ( ﺧــﻮردن ﭘﻴﺎز و  ......ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺷﺢ
آﻧﺘﺑﺎد »اﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ« در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش
ﻣﺷﻮد.
٣)-١١ﺣﺮﻓ(داراﺗﺨﺼﺺﺧﺎص

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٣)-١٢ﺣﺮﻓ(اﺳﻔﻨﺞ
٤)-١٣ﺣﺮﻓ(ﻇﺮفدﻫﺎنﮔﺸﺎدﻣﺎﻌﺎت
٥)-١٤ﺣﺮﻓ(،........ﺗﺨﻢﻣﺮغوﺷﻴﺮﮔﺎوازﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮادﻏﺬاﺣﺴﺎﺳﻴﺖزاﻣﺤﺴﻮبﻣﺷﻮد.
٥)-١٥ﺣــــﺮﻓــــ(ﻣــﺼــﺮفﻣـــﻮادﻏــﺬاــﺣــﺎو
ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺟﻪ ،آﺟﻴﻞ ،ﺷﻼت و .........
ﻣﺗﻮاﻧﺪﻣﻮﺟﺐاﻓﺰاﺶﻋﻼﻢﺣﺴﺎﺳﻴﺖﺷﻮد.
٦)-١٦ﺣﺮﻓ(ﻧﻬﻢﻣﺤﺮم
٥)-١٧ﺣــﺮﻓــ( ﺴﺎﻧ ﻪ دﭼــﺎر ﻢ ﺧﻮﻧ ﻓﻘﺮ
آﻫﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﺪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﻨﻨﺪ
زﺮا.......وآﻫﻦ ﺑﺮاﺟﺬب ﺷﺪنﺑﺎﺪﮕﺮرﻗﺎﺑﺖ
ﻣﻨﻨﺪ.
٣)-١٨ﺣﺮﻓ(رﻧﮓآﺳﻤﺎﻧ
٤)-١٩ﺣﺮﻓ( ﻫﻨﮕﺎﻣ ﻪ وارد ﻣﺎﻧ ﻣ ﺷﻮﺪ
ﻪاﺣﺘﻤﺎلوﺟﻮدﻋﺎﻣﻞﺣﺴﺎﺳﻴﺖزادرآنﺟﺎﺑﺴﻴﺎر
اﺳﺖ،رودﻫﺎنوﺑﻴﻨﺗﺎنراﺑﺎ.......ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ.
٥)-٢٠ﺣﺮﻓ(رﺷﺘﻪﻮﻫدراﺮان
٤)-٢١ﺣﺮﻓ(ﭼﻮبﺳﻮﺧﺘﻨ
٥)-٢٢ﺣﺮﻓ( اﻦ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺴﭙﺘﻮراﻧﺖ ﺎ
ﻫﻤﺎنﺧﻠﻂآورﻃﺒﻴﻌﻋﻤﻞﻣﻨﺪ.روشاﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮا ﺎﻫﺶ ﺳﺮﻓﻪ اﻦ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎﺪ اﻦ ﺳﺒﺰ را ﺑﻪ
ﻣﺪت٥دﻗﻴﻘﻪدمﻨﻴﺪوﻣﻴﻞﻨﻴﺪ.

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

