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فرهنگ
سفره افطار می آیند تا در پذیرایی از مهمانان خدا شریک
باشند و من هم قسمتی از کارها را انجام می دهم« .فاطمه»
از بانوانی که در آشپزخانه مسجد مشغول آمــاده کردن
افطاری است هم می گوید :با این که روزه هستم احساس
خستگی و گرسنگی نمی کنم ،خوشحالم از این که می توانم
کاری کوچک برای پذیرایی از مهمانان خدا انجام دهم ،به
همین دلیل سعی می کنم چند ساعت قبل از اذان به این
جا بیایم تا در کنار دیگر خانم ها ،مواد خوراکی را برای روزه
داران آماده کنم.

فرصتی برای کودکان و نوجوانان

سفرههای بی ریا

از مهمانان خدا هستند .عده ای از آن ها پنیر و دیگر خوراکی
ها را داخــل ظرف ها چیده اند و تعدادی از آقایان هم با
پهن کردن سفره ،کارشان را آغاز می کنند .سبزی ها و آن
چه برای افطار آمــاده شده است را روی سفره می چینند
و خالصانه به میزبانی روزه داران می روند .این جا پر است
از صفا و صمیمیت ،مهربانی و اخالص« .علی محمد» یکی
از پسران جوانی که در حال چیدن سبزی در سفره هاست
با ابــراز خرسندی از این که در این کار خیر نقشی دارد و
سفره افطار را برای پذیرایی از روزه داران آماده می کند،
می گوید :پدر و مادرم از کودکی ما را با مسجد آشنا کردند،
آن ها همیشه سعی داشتند نمازشان را در مسجد بخوانند و
من و خواهرم همیشه همراهشان بودیم و وقتی جوانانی را
می دیدیم که با خوشحالی خاصی در کارهای خیر کمک
می کنند ،دوست داشتیم ما هم در این روزها کاری انجام
دهیم .او ادامه می دهد :سال هاست در حسینیه سیستانی
ها افطاری می دهند و جوانان زیادی در مسجد برای چیدن

نزدیک افطار که می شود ،همان زمانی که
ذوالفقاری
هنوز برخی خیابان ها شلوغ است و خیلی
ها در پی خرید آش ،حلیم و شله زرد و برخی هم در حال
تدارک و پهن کردن سفره های رنگارنگ افطار با خوراکی
های مختلف و متنوع هستند ،همزمان با بانگ معنوی ربنا و
ا ...اکبر ،در برخی مکان ها سفره های ساده افطار توسط
دست های پر از سخاوت و بخشنده عده ای از مردم نوع
دوست پهن می شود .سفره هایی که بوی خدا می دهد و پر
است از مهربانی و معنویت ،به دور از هر گونه تجمالت و چشم
و هم چشمی ،سفره هایی که فقیر و غنی را کنار هم جمع می
کند تا روزه شان را افطار کنند که نمونه بارز آن افطاری های
ســاده و بی پیرایه مساجد اســت .بسیاری از رهگذران و
کسانی که قصد دارند در مسجد افطار کنند ،دور این سفره
هایی که با بذل و بخشش عده ای از خیران آماده می شود،
جمع و مهمان خــوان نعمت الهی می شوند .امسال نیز
همچون سال های گذشته در بسیاری از مساجد و حسینیه
های زاهــدان سفره های افطار هنگام اذان مغرب برپا و
میزبان بسیاری از روزه داران می شود.

همین نزدیکی ها مسجد سجادیه واقع است ،از فرصت
باقیمانده تا اذان مغرب استفاده می کنیم و سری به این
مسجد می زنیم .چند ردیف سفره روی فرش های سبز رنگ
مسجد پهن شده و لیوان  ،چای ،نان و سبزی برای پذیرایی
از مهمانان خدا آماده است .تعدادی کودک ،نوجوان و جوان
سینی های پذیرایی را در دست دارند و به ادامه چیدن سفره
های مهمانی خدا مشغول هستند .صدای ربنا طنین انداز
می شود و آن ها سعی دارند با سرعت بیشتری کارها را برای
میزبانی پیش ببرند .برخی آماده اقامه نماز می شوند اما در
گوشه ای دیگر هنوز مشاهده می شوند افرادی که در تدارک
پذیرایی از روزه داران هستند« .رضا» نوجوانی است که هنوز
به سن تکلیف نرسیده اما در کنار دیگر دوستانش آمده است
تا از همین سن در انجام کارهای خیر نقشی داشته باشد .با
آرامش ایستاده است و سینی نان را در دست دارد تا دوستش
آن را بردارد و روی سفره بچیند .وی اظهار می کند :بزرگ
ترهایم همیشه می گویند رمضان ماه مهمانی خداست ،باید
سعی کنیم در این ماه بیشتر از گذشته به خدا نزدیک شویم،
افطاری دادن و انجام کارهای خیر یکی از راه های نزدیکی
به خداست ،ولی من که نمی توانم مهمانی دهم با مادرم به
مسجد می آیم و در کارهایی که توان انجام دادنش را دارم
کمک می کنم .مادرم هم در َآشپزخانه مشغول می شود.

یکی از بانوان:
با این که روزه
هستم احساس
خستگی و
گرسنگی نمی
کنم ،خوشحالم
از این که می
توانم کاری
کوچک برای
پذیرایی از
مهمانان خدا
انجام دهم ،به
همین دلیل
سعی می کنم
چند ساعت قبل
از اذان به این
جا بیایم تا در
کنار دیگر خانم
ها ،مواد خوراکی
را برای روزه
داران آماده کنم

لحظه اذان و افطار

اذان مغرب می شود ،روزه داران سعی دارند نمازشان را
به جماعت بخوانند ،هر چند در این میان عده ای دیرتر می
رسند و با جماعت هماهنگ نیستند .بعد از نماز سراغ سفره
های ساده و بی ریای افطار می روند تا روزه شان را افطار

کنند .پیر و جوان در اوج صمیمیت و مهربانی در کنار هم می
نشینند و از خوراکی های روی سفره ساده مسجد به همدیگر
تعارف می کنند .یکی از مهمانان این سفره بیان می کند :در
مساجد ،بسیاری از روزه داران بر سر سفره هایی می نشینند
که به دور از تجمالت آماده شده است و پذیرایی می شوند،
همین سادگی سبب شده است که عده ای از اهالی این محله
به دور از تظاهر ،ریا و چشم و هم چشمی ،در شب های ماه
مبارک کنار هم جمع شوند و روزه شان را افطار کنند.

تدارک  1500برنامه برای سالگرد
ارتحال روح ا( ...ره)
حدود هزار و  500ویژه برنامه همزمان
ذوالفقاری
با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی
(ره) و قیام  15خرداد در نقاط مختلف استان برگزار می
شــود .رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به
خبرنگار ما گفت :این برنامه ها با همکاری دستگاه های
مختلف اجرایی و تشکل ها و موسسسه های مردمی 14
و  15خرداد ماه در زاهدان و دیگر شهرها و روستاهای
استان برگزار می شود که هزار و  300برنامه توسط
کانون های فرهنگی ،هنری مساجد اجرا خواهد شد.
«عباس صفدری» مهم ترین هدف از برگزاری این برنامه
ها را تبیین ،بررسی ،نشر ،ترویج و آشنایی بیشتر با افکار
و اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) در موضوع های
مختلف اعالم کرد و افزود :زمینه های پیروزی نهضت
انقالب اسالمی از قیام تاریخی  15خرداد شکل گرفت
و حضور جدی جایگاه مرجعیت برای مقابله با رژیم ستم
شاهی و مبارزه با بیگانگان از  15خرداد رسمیت پیدا
کرد که باید نسل های جدید با تاریخ انقالب آشنا شوند.
وی ادامه داد :شناخت صحیح از مجاهدت ها ،افکار و
آرمان های بلندی که بزرگان ما و شهدا از بدو شروع
انقالب داشته اند زمینه ای را فراهم می کند که برای
پاسداشت ارزش های انقالب اسالمی گام های توام با
بصیرتی را بردارند.

این جا فقیر و غنی نمی شناسد

دوباره به حسینیه سیستانی ها برمی گردیم ،سفره ها به
طور کامل آمــاده پذیرایی از مهمانان شده است و خیلی
ها دور آن جمع شده اند ،این جا فقیر و غنی نمی شناسد،
همه به راحتی و بدون هیچ مشکلی در کنار هم نشسته اند و
افطاری را که آماده شده است میل می کنند .برخی از محل
کارشان به این جا آمدهاند و برخی هم حتی سرپناهی برای
استراحت ندارند چه برسد به مکانی برای افطار .یکی از
آقایان که به گفته خودش زندگی اش در پارک ها و خیابان
ها می گذرد و حاال مهمان سفره خانه خدا شده است می
گوید :خدا خیرشان دهد ،آن هایی را می گویم که این سفره
ها را آماده می کنند تا من و افرادی که سرپناهی نداریم
بتوانیم در ماه مهمانی خدا لقمه ای نان در دهان بگذاریم
و از این خوان بهره مند شویم.

سفره های ساده و به دور از اسراف

از حسینیه سیستانی ها به سراغ مسجد امام جعفر صادق
(ع) می رویم .این جا هم خیلی ها مشغول افطار کردن روزه
شان هستند و برخی هم که افطاریشان تمام شده است هنوز
دور سفره نشسته اند .یکی از مهمانان سفره این مسجد که
موی سفیدی بر سردارد می گوید :از جوانی همیشه سعی
داشتم ماه رمضان روزه ام را در مسجد افطار کنم ،این سفره
ها با نان ،پنیر ،سبزی ،خرما و چای تزیین شده است و همان
گونه که رهبر معظم انقالب توصیه کرده اند به دور از اسراف
پهن می شــود .حاج «حسین» ادامــه می دهــد :از این که
کودکان و نوجوانانی را می بینم که در آماده کردن این سفره
همکاری می کنند بسیار خوشحالم از این که بسیاری از
خانواده ها فرزندانشان را با اسالم و انجام کارهایی که ثواب
دنیوی و اخروی دارد آشنا کردهاند لذت می برم.

پایگاه جهانی آسبادهای سیستان
افتتاح می شود
پایگاهجهانیمیراثفرهنگیآسبادهایسیستانبهزودی
با حضور مدیرکل امور پایگاه های جهانی در استان افتتاح
می شود .سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری به خبرنگار ما گفت :تهیه پرونده
ثبت جهانی آسبادهای سیستان در دستور این اداره کل
قرار گرفته است و به زودی پایگاه جهانی میراث فرهنگی
آسبادهایسیستانافتتاحمیشود«.علیرضاجاللزایی»
افزود :دو هزار اثر طبیعی ،تاریخی ،معنوی و کهن استان
در فهرست ثبت ملی قرار دارد که پیگیری ها برای ثبت
آن در حال انجام است ،همچنین هزار و  700اثر تاریخی،
باستانی ،طبیعی و دیدنی استان در  19شهرستان به ثبت
ملی رسیده است .وی ادامه داد :آثار تاریخی شهر سوخته
و قلعه های باستانی ،سواحل زیبای ماسه ای و صخره ای،
کوه های مریخی ،قله آتشفشانی تفتان ،آبشارها و چشمه
های آب گرم ،باغ های میوه های سردسیری و گرمسیری،
نخیالت و مرکبات ،غارها و سنگ نگاره ها از جاذبه های
تاریخی و گردشگری استان است.

حال و هوای مساجد قبل از افطار

عقربه های ساعت 18:45 ،را نشان می دهــد .کمتر از
یک ساعت تا اذان مغرب باقی مانده است ،وارد حسینیه
سیستانی ها می شویم ،هنوز از حضور مردم داخل مسجد
خبر چندانی نیست ،اما خانم هایی در آشپزخانه مشغول
آماده کردن چای ،پنیر ،سبزی  ،زولبیا و بامیه برای پذیرایی
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٣٠ﺳﺎلﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز ١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦ

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧ«ﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗ«ﻪ اﻓﻘ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗ«ﻪﻋﻤﻮد®،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺑﺎﺷﺪ.
* رﻗــﻢ ﺗــ«ــﺮار® در ﺗ«ﻪ ا®
ﻧﺒﺎﺷﺪ.

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز® ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه
« از ﺑﺎز«ﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮ ﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

ﺳﻮدو ﻮ

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

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

][١٣٩٧/٣/٥

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﻣﻌﻤﺎ® ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

١٠

ﺟﺪول وﮋه

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ£ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠ«ﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا® ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮور ﻨﻴﻢ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
´ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

»ﺟـــــﺪول وــــﮋه«
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺑﺮا® ﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

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

٣)-١ﺣﺮﻓ(ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﺳﻼم)ص(ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:ﻫﺮ ﺲ
درﻣﺎهرﻣﻀﺎن،ﺷﺮﺧﻮدراازدﮕﺮانﺑﺎزدارد،ﺧﺪاوﻧﺪ
درروزدﺪارش......،ﺧﻮﺶراازاوﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.
٣)-٢ﺣﺮﻓ(ﻫﻴﭻﮔﺎهوﻋﺪهﺳﺤﺮ®راﺣﺬفﻧ«ﻨﻴﺪ
زﺮادرﻃﻮل´ﻣﺎهﺑﺎﻋﺚ........ﺷﻤﺎﻣﺷﻮد.
٥)-٣ﺣﺮﻓ(ادﻋﺎدارد ﻪازآﻨﺪهﺧﺒﺮﻣدﻫﺪ
٥)-٤ﺣﺮﻓ(آﺗﺶﮔﺮﻓﺘﻪ
٣)-٥ﺣـــﺮﻓـــ( ﺳــﺮﻣــﺎ ﺧ ــﻮردﮔ ــ ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و
ﺳﻴﻨﻮزﺖ،ﺗﻮاﻧﺎﭼﺸﻴﺪن......ﻫﺎ ﺎﻫﺶﻣﺎﺑﺪ.
٣)-٦ﺣﺮﻓ(ﻣﺎﻊﺧﻮﺷﺒﻮ®ﻏﻠﻴﻆ
٤)-٧ﺣﺮﻓ(درﺳﺤﺮازﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ)ﺗﺨﻢﻣﺮغ،ﺣﺒﻮﺑﺎت،
ﻟﺒﻨﻴﺎتوﮔﻮﺷﺖ(اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪوﻋﻼوهﺑﺮ ﻧﻮﺷﻴﺪن
آب.......،ﻫﺎ®آبدارﺑﺨﻮرﺪ.
٥)-٨ﺣﺮﻓ(ﮔﺎزﻫﺎ®اﺿﺎﻓﺑﺨﺎر®راﻣﺑﺮد
٣)-٩ﺣﺮﻓ( اﺳﺘﻔﺎده از  ،......ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان´روشﺧﺎﻧﮕ ﻢﻫﺰﻨﻪوﻣﻮﺛﺮﺑﺮا®ازﺑﻴﻦ
ﺑﺮدن ﺧﺎلﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم زﻣﺎن و ﺻﺒﺮ
اﺳﺖ.
٢)-١٠ﺣﺮﻓ(اززﻣﺎناﻓﻄﺎرﺗﺎﺳﺤﺮ،ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻫﺎ
راﺑﻪﺗﺪرﺞﻣﻴﻞ ﻨﻴﺪﺗﺎ ......ﺎﻓ ﺑﺪنﺗﺎﻣﻴﻦﺷﻮد.
٤)-١١ﺣﺮﻓ(ﻧﺎنﻣﺎﻧﺪهﺷﺪه
٣)-١٢ﺣﺮﻓ(ﺻﺒﺢزود

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻣﺑﻴﻨﻴﻢ ﻪ٢٥ﺑﺎ´ﻋﺪدﺗ´
رﻗﻤﺟﻤﻊﺷﺪهوﺣﺎﺻﻞآن´ﻋﺪد
دورﻗﻤﺷﺪه ﻪﻫﺮدورﻗﻤﺶ«
اﺳﺖ.ﭘﺲﺗﻨﻬﺎرﻗﻤ ﻪﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﺎﮕﺰﻦداﺮهﺑﺎﺷﺪ٨اﺳﺖوﺗﻨﻬﺎ
رﻗﻤﻫﻢ ﻪﻣﺗﻮاﻧﺪﺟﺎﮕﺰﻦﻣﺜﻠﺚ
ﺷﻮد ٣اﺳﺖ.ﺑﺎاﻦاوﺻﺎفﻣﺮﺑﻊﻫﻢ
ﺑﺎﺪ٥ﺑﺎﺷﺪﺗﺎﻋﺒﺎرتدومﻫﻢدرﺳﺖ
ازآبدرآﺪوﻧﺘﻴﺠﻪاﻦ ﻪﺑﻪﺟﺎ®
ﻋﻼﻣﺖﺳﻮالﺑﺎﺪﻋﺪد ٨راﻗﺮارداد
ﻪﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ ٥و ٣اﺳﺖ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٤)-١٣ﺣﺮﻓ(ﺑﺮا®درﻣﺎنﺟﻮشﻫﺎ®زﺮﭘﻮﺳﺘ
ﺑﺎﺪ  .......ﺧﻮن را ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻴﺎورﺪ و ﺣﺮارت ﺒﺪ ﻢ
ﺑﺎﺷﺪ،ازﻃﺮﻓدﺳﺘﮕﺎهﮔﻮارشﻫﻢ ﺎر ﺮدﻣﻨﺎﺳﺐ
داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
٤)-١٤ﺣﺮﻓ(ﻧ«ﺘﻪﺳﻨﺞوﺧﻮشﻃﺒﻊ
٣)-١٥ﺣﺮﻓ(ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ)ص(ﺑﻪاﻣﻴﺮﻣﻮﻣﻨﺎن)ع(ﻓﺮﻣﻮد:
در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﺣﺎﻟ ﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﺴﺘﺎده ا® ﻓﺮق
ﺳﺮتﺑﻪدﺳﺖ.......ﺗﺮﻦاﻧﺴﺎنﻫﺎﺷ«ﺎﻓﺘﻪوﻣﺤﺎﺳﻦ
ﺷﺮÍﺗﻮﺑﻪﺧﻮنﺧﻀﺎبﻣ ﺷﻮد.
٧)-١٦ﺣﺮﻓ(ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞارﺗﻔﺎﻋﺎت
٥)-١٧ﺣﺮﻓ(ﭘﺎﺎنﺗﻮاﻓﻘﺟﻨﮓ
٢)-١٨ﺣﺮﻓ( ﺑﺎﺪ ﺣﺪود  .....ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﻓﻄﺎر
ورزش را ﺷﺮوع ﺮد ﺗﺎ ﻏﺬا® ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﻀﻢﭘﻴﺪا ﻨﺪ.
٣)-١٩ﺣﺮﻓ(اﻓﺮاد® ﻪﺑﺎداروﻫﺎ®ﺷﻴﻤدرﻣﺎﻧ
ﺗﺤﺖدرﻣﺎنﺳﺮﻃﺎنﻫﺴﺘﻨﺪ،ﮔﺎﻫﻃﻌﻤدردﻫﺎن
ﺣﺲﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻓﻠﺰ®،ﺗﻠﺦﺎ......اﺳﺖ.
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ( ﻨﺎرهوﺟﻨﺐ
٦)-٢١ﺣﺮﻓ(ازﺷﻬﺮﻫﺎ®ﮔﻴﻼن
٦)-٢٢ﺣﺮﻓ(ﺗﻨﺒﻴﻬدرﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ
٥)-٢٣ﺣﺮﻓ(آزاد ازدﮕﺮانوﻣﺨﺘﺎر
٣)-٢٤ﺣﺮﻓ(ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻦﭼﺎﺷﻨﻏﺬاﻫﺎ

رﻣﺰواژهﺎﺑ:
ﻋﺎﺑﺪزاده ﻫﺎ در
ﺘﺎب ﺗﺎرﺦ ﻓﻮﺗﺒﺎل

