3

شنبه  20مرداد  2۸. 139۷ذی القعده  . 143۹شماره 1۱8۸

فرهنگ

حرمتمداریازقلم
االعظم (عج) تهران برای انجام خدمات درمانی و بهداشتی
در ایرانشهر و دلگان وارد استان می شود و یک هفته خدمات
رسانی رایگان دارند که این اقدام برای خدمت رسانی به نقاط
محروم استان به ویژه در بهداشت و درمان و تاکیدهای مقام
معظم رهبری و نگاه ویژه ایشان به این خطه انجام می شود.
البته طرح غربالگری بیماران نیز از مدت ها قبل در ایرانشهر
آغاز شده است.

قــدردانــی و توجه مخاطبان به روزنامه
گروه فرهنگ
خودشان «سیستان و بلوچستان» دو روز
گذشته همچنان ادامه داشت .دفتر این روزنامه پنج شنبه و
جمعه هم میزبان آنهایی بود که برای خداقوت گویی به
خبرنگاران و دستاندرکاران این روزنامه به تحریریه آمدند.
حضور اهالی ورزش نیز به خبرنگاران ما هیجان و انرژی
دیگری بخشید ،قشنگ تر آن که عباس شیبک بعد از بازگشت
از مسابقات جهانی ووشو مهمان «سیستان و بلوچستان» بود.

تعهد در قلم زدن

مــســئــول روابــــط عــمــومــی تیپ
نیروی مخصوص  110سلمان
فارسی هم با تقدیر از تالش های
خبرنگاران و تبریک روز خبرنگار
گفت :سپاه و قرارگاه قدس ارتباط تنگاتنگی با اصحاب
رسانه دارد .سرهنگ پاسدار «محمد داوطلب» افــزود:
قلم زدن و داشتن تعهد یکی از ویژگی های خبرنگاران
ایــن روزنــامــه اســت کــه ایــن مــوضــوع بــر مجموعه سپاه
استان پوشیده نیست ،به پاس زحمات اهالی قلم به ویژه
خبرنگاران فعال ،دلسوز و متعهد روزنــامــه سیستان و
بلوچستان بر خود وظیفه دانستیم با ابالغ سالم فرماندهی
تیپ مخصوص  110سلمان فارسی استان از زحمات
فعاالن عرصه خبر این روزنامه تقدیر کنیم و روز خبرنگار را
به این قشر پر تالش تبریک بگوییم.

خبرنگار پاسدار ارزش های انقالب

معاون رواب ــط عمومی و تبلیغات
قــرارگــاه منطقه ای قــدس سپاه
پــاســداران جنوب شرق کشور که
بــه هــمــراه مسئول رواب ــط عمومی
تیپ نیروی مخصوص  110سلمان
فارسی سپاه استان در دفتر روزنامه سیستان و بلوچستان
حضور یافت با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد :کار خبرنگار،
نوعی پاسداری از ارزش های انقالب و نظام مقدس جمهوری
اسالمی است و نشر و انعکاس صحیح و به موقع اخبار و
اتفاق ها برای ترویج ارزش ها و پاسداری از نظام موثر است.
سرهنگ پاسدار «قاسم حسن زاده» بیان کرد :حامل سالم
و تبریک فرمانده و نماینده ولی فقیه در قرارگاه قدس به
خبرنگاران عرصه خدمت به ویــژه مسئوالن و خبرنگاران
روزنامه سیستان و بلوچستان هستم .خبرنگاران در رسانه
هــای مکتوب و غیر مکتوب و انقالبی در ترویج فرهنگ
ایرانی و پاسداری از ارزشهــای نظام و آگاهسازی مردم در
برابر توطئه های دشمنان همچون سربازی در میدان پر
تالش و زحمتکش هستند و در این میان خبرنگاران روزنامه
سیستان و بلوچستان در خط اول پاسداری از نظام و ارزش
های اسالمی قرار دارند .وی افزود :از پیگیری های مستمر
خبرنگاران این روزنامه تشکر میکنیم .تعامل خوبی میان
سپاه با مسئوالن و مردم برقرار شده است و اعتماد مضاعفی
به سپاه دارند .در سال های اخیر سپاه به فرمان مقام معظم
رهبری ،عالوه بر ماموریت های نظامی در دیگر موارد هم به
میدان آمد و به ویژه در محرومیت زدایی و سازندگی کشور
خدمات خوبی از خود ارائه داد و اصحاب رسانه در انعکاس
خدمات انجام شده به محرومان به سپاه کمک می کنند .وی
بیان کرد :شهریور امسال سومین طرح درمان با رویکرد جهاد
پزشکی و با اعزام یک تیم فوق تخصص از بیمارستان بقیه ا...

مطالبه گری ضعیف در استان

رئیس شورای مرکزی بنیاد ملی
ایرانیان هم که به همراه برخی
از اعضای ایــن بنیاد در تحریریه
روزنــامــه حضور یافت ،گفت :حضور
تیم جوان در این روزنامه اقدام خوبی است و نشان می دهد
جوانان با افکار روز در حال اداره کردن مطبوعات هستند.
روز خبرنگار بهانه ای برای توجه به مطبوعات است ،زیرا در
جامعه ما ممکن است کمتر افکار عمومی مورد عنایت واقع
شود و این روز فرصتی برای توجه بیشتر به نشر و جایگاه
رسانه و مطبوعات ،به ویژه در دنیای اطالعات امروز است.
«صفر اسالمی» ابراز امیدواری کرد :عالوه بر این روز در طول
سال هم به مطبوعات توجه ویژه داشته باشیم .مطبوعاتی
وجود دارد که از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و در
معادالت باید دیده و تقویت شود ،به ویژه در دوران کنونی که
آسیب های اجتماعی جامعه ما را مثل سرطان در بر گرفته
است .وی تصریح کرد :مطبوعات می تواند الیه های فساد را
برش دهد ،هر چند این برش برای اهالی رسانه هزینه دارد.
رسالت مطبوعات ،بیان حرف حق است و اهالی رسانه نمی
توانند مالحظات و مصلحت هایی را که بسیاری از مسئوالن
دارند رعایت کنند ،زیرا مالحظه خبرنگاران مالحظه ملی
و مصلحت مرم است .وی ادامــه داد :متاسفانه استان در
مطالبه گری ضعیف است و مردم به حقوق خود آشنایی
ندارند که رسانه می تواند مردم را در شناخت حقوقشان آشنا
کند تا مطالبه گر شوند .اگر در استان مدیر قوی نداریم دلیل
آن مطالبه گر نبودن است .امیدواریم خدا توفیقی به اندیشه
و افکار و قلم شما دهد که بتوانید بر مدار توسعه و دغدغه
مندی موضوع های استان را به گونه ای منعکس کنید که
مدیران و مسئوالن به تالش و کار بیشتر بپردازند.

نقش روزنامه در اصالح زیر ساخت
هایفرهنگی

رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری زاهدان هم که
به همراه مدیر بانوان این سازمان در
دفتر روزنامه حضور پیدا کرد با تبریك
به خبرنگاران كه اطــاع رسانی و آگاهی در جامعه را بر
عهده دارند گفت :نقش خبرنگاران در ایجاد آگاهی و اصالح
در جامعه بی نظیر و بی بدیل است و رسالت خطیری بر عهده
بزرگواران در اصالح جامعه وجود دارد« .داود ذوالفقاری»
بیان کــرد :كلید واژه اصــاح بسیاری از زیــر ساخت های
فرهنگی خبرنگاران هستند .زیرا خیلی از واقعیت های جامعه
و نگرانی هایی كه مردم دارند شاید از نظر مسئوالن پنهان
باشد و خبرنگاران می توانند مشكالت جامعه و واقعیت ها را
بدون هر گونه حب و بغض و نگاه های سیاسی نشان دهند.

ﻣﻌﻤﺎ °ﺷﻄﺮﻧﺞ

ﺳﺎده

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ°ﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر°ﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÄﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÄﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗÄﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗÄﺮار°ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز °ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه،
 Äاز ﺑﺎزÄﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎزÄﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ °ﺳﻔﻴﺪ از
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮ Ýﺷﺪه اﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

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

ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪوﺣﺎﻻدوﻣﻴﻦﺳﺮﮔﺮﻣﻣﺤﺒﻮبﺷﺎن)ﭘﺲازﺳﻮدو ﻮ(اﺳﺖ ﻪدرﺟﻬﺎن
ﻫﻢﺑﺎﻧﺎم ﺎ ﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞ ﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺷﺒﻴﻪآن،ﺳﺮﻋﺖﭘﺮدازشذﻫﻦراﺑﺎﻻﻣﺑﺮد.ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞﻣﺤﻘﻘﺎنازاﻦ
ﻗﺒﻴﻞﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و»داروآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣ ﻨﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ£ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــÄــﺮار °در ﺗÄﻪا°
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠÄﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا °ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮورﻨﻴﻢ.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗÄﻪﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
*ارﻗﺎم»ﻣﺤﺘﻤﻞ«راﺑﺮا°ﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ و ﻢ رﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ « را
ﺸÝﻨﻴﻢ.

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
´ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

پیام های تبریک

به گــزارش خبرنگار ما ،مدیران کل راهــداری و حمل و
نقل جاده ای ،بنادر و دریانوردی ،آموزش و پرورش ،کار،
تعاون و رفاه اجتماعی و کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان ،مدیر عامل آب و فاضالب روستایی ،مدیر عامل
آب منطقه ای ،رئیس هیئت کشتی ،دبیر کمیته فوتبال
ساحلی هم طی پیامی روز خبرنگار را به خبرنگاران این
روزنامه تبریک گفتند.

ﺟﺪول وﮋه

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎز دارد .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻴﺪاﺶ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ٦٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در آﻣﺮ£ﺎ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد اﻣﺎ از
٣٠ﺳﺎلﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز ١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦ

درﺳﺖ

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر°
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ°ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗÄﺮار°ﻧﺒﺎﺷﺪ.

رئیس هیئت ووشــو استان هم روز
گذشته به مناسبت روز خبرنگار
مهمان تحریریه روزنامه سیستان
و بلوچستان بود ،در حالی که او
به عنوان مربی ساندای تیم ووشو
دانــشــجــویــان ایـــران بــه رقابتهای
قهرمانی جهان اعــزام شــده بــود و پنج شنبه به زاهــدان
بازگشت و جمعه مهمان تحریریه شد« .عباس شیبک» در
این دیدار گفت :روزنامه سیستان و بلوچستان رسانه ای
است که همیشه کنار ورزشکاران بوده و عالوه بر موفقیتها،
مشکالت آنان را هم مطرح کرده است تا متولیان ورزش راه
حلی برای آن بیابند و به نوعی می توان گفت این روزنامه
توانسته است در حوزه ورزش رسالت خود را به خوبی انجام
دهد« .عباس شیبک» به قدردانی از این روزنامه پرداخت
و افزود :خبرنگاران نقش مهمی دارند و می توانند درد و
مشکالت جامعه و حرف مردم را به مسئوالن منتقل کنند
و از طرفی می توانند پاسخ آن ها را به مردم برسانند اما اگر
به این رسالت خود درست عمل نکنند کشور دچار هرج و
مرج می شود که نشاندهنده اهمیت رسالت خبرنگاران

][١٣٩٧/٥/٢٠

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧÄﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗÄﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗÄﻪﻋﻤﻮد،°ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮ روز

روزنامه سیستان و بلوچستان در کنار ورزشکاران

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﻮدوﻮ

نقد کارشناسانه و متفکرانه

رئیس هیئت ورزش هــای دانش
آموزی استان هم که به همراه نایب
رئیس و یکی از کارشناسان هیئت
مهمان «سیستان و بلوچستان» بود
گفت :خبرنگاران در دنیا از جایگاه
باالیی برخوردار هستند اما متاسفانه این افراد تاثیر گذار
در کشور جایگاه واقعی خود را ندارند که شایسته اصحاب
رسانه نیست« .جمشید جلیلوند» افزود :نقد کردن یک فرد
یا مجموعه از نگاه خبرنگار کارشناسانه و متفکرانه است و
به پشتوانه آن فرد نقد شده می تواند مشکالت مطرح شده
را اصالح کند و رسانه ها تنها گروهی هستند که ایرادی را
مطرح می کنند اما متاسفاته برخی مدیران استان نه تنها آن
را نمی پذیرند بلکه واکنش نیز نشان می دهند دلیل آن این
است که در استان روحیه نقد پذیری برخی مدیران پایین
است .وی بیان می کند :رسانه ها با بیان مشکالت مردم
می توانند سبب رفع آن شوند ،در حوزه ورزش هم می توانند
با ورود به ورزش دانش آموزان و بیان مشکالت این ورزش
یا بیان مشکالت بانوان ورزشکار استان در اعزام به رقابت
ها به نوعی سبب برطرف شدن این مشکالت شوند .وی با
اشاره به این که رسانه ها بهترین ابزار توسعه ورزش دانش
آموزی هستند افزود :در همه هیئت های ورزشی بیشترین
تمرکز بر ورزش آقایان است اما در حوزه ورزش دانش آموزی
به بانوان هم توجه می شود ،ورود رسانه ها به این بخش می
توانند توجه به سمت بانوان و دانش آمــوزان ورزشکار را
بیشتر کند و زمینه ساز توسعه ورزش در میان آن ها شود.

ﻣﻌﻤﺎ °ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

جسارت بانوان خبرنگار

مدیر بــانــوان ســازمــان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشـــی شــهــرداری
زاهــدان هم گفت :یکی از فعالیت
های مهم فرهنگی کار در رسانه است.
رسانه مکتوب سختی ها و دشــواری های بسیاری دارد.
خبرنگاری كار سختی است و ممکن است سختی های آن
برای بانوان به مراتب بیشتر از آقایان باشداما بانوان نشان
دادند که در بسیاری موارد جسورانه تر از آقایان عمل می
کنند و سختی های راه را پشت سر می گذارند« .نوشین
حسابی مقدم» تصریح کرد :فعالیت بانوان خبرنگار این
روزنامه در صفحه حوادث جالب است و جسور بودن آن ها
را در اجرای رسالت خود می رساند ،توانمندی بانوان مایه
خرسندیاست.

دفتر روزنامه
سیستان و
بلوچستان
پنجشنبه و
جمعه هم
میزبان آنهایی
بود که برای
خداقوت گویی
به خبرنگاران و
دستاندرکاران
این روزنامه به
تحریریه آمده
بودند

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
١٠

رسالت انعکاس واقعیت ها بر عهده شماست و به نحو مطلوب و
به صورت فراجناحی باید آن را انعكاس دهید.

است .وی بیان کرد :با گسترش فضاهای مجازی افراد
متعددی به گمان این که خبرنگار هستند مطالبی را در
شبکه های مختلف مجازی منتشر می کنند در حالی که
حرفه خبرنگاری از تکنیک و تاکتیک خاص خود برخوردار
است و خبرنگاران مانند ورزشکاران با تاکتیک خاصی کار
می کنند و هر رسانه مانند هر رشته و هر خبرنگار مانند هر
ورزشکار تکنیک خود را دارد .وی با اشاره به این که مقام
معظم رهبری بارها تاکید کــرده اند که در موضوع های
فرهنگی باید فعال بود و رسانه ها در اجرای این فرمایش
نقش مهمی دارند افزود :سرویس ورزش روزنامه سیستان
و بلوچستان با ورشکاران تعامل خوبی دارد و پیشروی اخبار
ورزشــی استان است ،از طرفی هم هیئت ووشو توانسته
است به پشتوانه این تعامل ارتباط خوبی با روزنامه داشته
باشد و اخبار ووشوکاران استان از دید روزنامه سیستان
و بلوچستان پنهان نیست و منعکس شده است .وی بیان
کرد :فعاالن سرویس ورزش روزنامه بارها از هیئت های
ورزشی خواسته اند تا رقابت ها و اخبارشان را به اطالع
خبرنگاران ورزشی روزنامه برسانند ،اگر هیئت هایی در این
باره درست عمل نکرده اند نقص از فعالیت روزنامه نیست،
این روزنامه بدون منفعت و به درستی مطالب را منعکس
می کند و جایگاه خوبی در استان دارد .این قهرمان ملی با
بیان این که «روزنامه سیستان و بلوچستان به خوبی عمل
میکند و نقدی بر فعالیت آن وارد نیست افــزود :جوانان
امروزی می توانند مانند جوانان گذشته که هشت سال از
ایران دفاع کردند در توسعه کشور تأثیر گذار باشند ،انتظار
می رود از ظرفیت آنها در استان بیشتر استفاده شود.
شیبک بیان کرد :بعضی از رسانه ها که البته تعداد آن ها
انگشت شمار است ابتدای شروع فعالیت خود به دنبال
رسیدن به جایگاه باال هستند اما پس از رسیدن به این
درجه دیگر با اجتماع ارتباط برقرار نمی کنند اما روزنامه
سیستان و بلوچستان و خبرنگاران آن با وجود این که به
جایگاه باالیی در استان رسیده اند ارتباط خوبی با مردم در
هر رده و جایگاه اجتماعی دارند .وی ادامه داد :شماره های
چاپ شده این روزنامه در روزهای گذشته نشان داد مدیران
استان در ساعات مختلف روز و حتی ساعات اولیه کاری
برای عرض خدا وقت به این دفتر مراجعه کرده اند که نشان
می دهد جایگاه واقعی خود را به دست آورده و در دفتر آن به
روی همه باز است.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

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

١٠)-١ﺣﺮﻓ ( ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﺜﺮ اﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓ ،
ﻫﻨﮕﺎماﺳﺘﻔﺎدهازاﻦوﺳﻴﻠﻪورزﺷ ،ﺑﻪاﻧﺪازهﺗﺮدﻣﻴﻞ
اﻓﺰاﺶﻧﻤ ﺎﺑﺪ،اﻣﺎاﻦوﺳﻴﻠﻪورزﺷ ﺑﻪﻋﻠﺖﻧﻴﺎزﺑﻪ
ﻓﻀﺎ°ﻤﺘﺮوﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺻﺪا°ﻤﺘﺮﮔﺰﻨﻪﻣﻨﺎﺳﺒ
ﺑﺮا°ﺑﺴﻴﺎر°ازاﻓﺮاداﺳﺖ.
٤)-٢ﺣــﺮﻓ ـ ( رژــﻢ ﻏﺬا ﺣﺠﻤ  ´ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درازﻣــﺪت اﺳﺖ ﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺎﻟﺮ °روزاﻧــﻪ ،ﺑﺎ
ﺎﻟﺮ °ﻣﺼﺮﻓ ﺗﺎن ﻪ از ﻃﺮﻖ ..... .ﻣ ﺳﻮزد ،ﺑﻪ
اﻫﺪافﺎﻫﺶوزنﺧﻮددﺳﺖﻣ ﺎﺑﻴﺪ.
٤)-٣ﺣﺮﻓ (روﻏﻦدارﺑﻮدن
٦)-٤ﺣﺮﻓ ( ازدود اﺳﭙﻨﺪ ﺎ دود ...... .ﺎ دارﭼﻴﻦ
ﺑﺮا°ازﺑﻴﻦﺑﺮدنﺑﻮ°ﻏﺬادرﻣﻨﺰلاﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.
٤)-٥ﺣﺮﻓ (ﻧﺸﺎﻧ
٦)-٦ﺣﺮﻓ (آزﻣﻮن
٤)-٧ﺣﺮﻓ (ازﻓﺮوعدﻦ
٤)-٨ﺣﺮﻓ (ﭼﺎرهاﻧﺪﺸ ﺮدن
٣)-٩ﺣﺮﻓ (ﻋﻤﻠ ﺑﻴﻦﺻﻔﺎوﻣﺮوه
٤)-١٠ﺣﺮﻓ ( در رژﻢ ﺣﺠﻤ اﻦ اﻣÄﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
اﺳﺖﻪﻏﺬاﻫﺎ°ﺳﺎﻟﻤ راﺑﻪﻣﻘﺪار......ﺑﺨﻮرﺪودر
ﻋﻴﻦﺣﺎلوزنﻢﻨﻴﺪ.
٤)-١١ﺣﺮﻓ (ﺣﺎﺟﺖ
٤)-١٢ﺣـــﺮﻓـــ ( ﺑ ــﺮا °ﺧﻮشﻃﻌﻢﺷﺪن ﻣﺎﻫ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
ﺟﺎ°ﮔﺬار°
ﺗÄﻪﻫﺎﺑﺎﺪﺑﻪ
اﻦﺗﺮﺗﻴﺐاﻧﺠﺎم
ﻣ ﺷﺪﺗﺎدرﻫﺮ
ﺳﻄﺮوﺳﺘﻮن،
ازﻫﺮﺗﻮپﻓﻘﻂ
 Äداﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺳﺮخﺷﺪه ،ﭼﻨﺪدﻗﻴﻘﻪا °آن را در ﺷﻴﺮ ﻧﻤ´زده ﺎ
......ﺗﺎزهﺎﺳﻴﺐزﻣﻴﻨ رﻧﺪهﺷﺪهﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻴﺪ.
٣)-١٣ﺣﺮﻓ ( ﺑﺮا °از ﺑﻴﻦﺑﺮدن ﺗﻠﺨ ﺎﻫﻮ ﭼﻨﺪ
دﻗﻴﻘﻪآنراداﺧﻞﻣﺤﻠﻮلآبﺳﺮدو......ﻗﺮارﺑﺪﻫﻴﺪ.
٤)-١٤ﺣﺮﻓ ( ﺑﺮا °اﻦ ﻪ آش رﺷﺘﻪ ..... .داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮﺷﻤﺰهﺗﺮ ﺷــﻮد ،ﻤ ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم ﻫﻤﺮاه
ﺣﺒﻮﺑﺎتﺧﻴﺲﻨﻴﺪوﺑﺎﻫﻢﺑﭙﺰﺪ.
٤)-١٥ﺣﺮﻓ (دراز
٤)-١٦ﺣﺮﻓ (ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
٤)-١٧ﺣﺮﻓ ( ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻏﺬا ﻪ
ﻣ ﺧﻮرﻢ،اﺣﺴﺎس.....ﻣ ﻨﻴﻢ،ﻧﻪﺑﻪدﻟﻴﻞﺗﻌﺪاد
ﺎﻟﺮ°ﺎﭼﺮﺑ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺎﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ.
٤)-١٨ﺣﺮﻓ (ﺟﺎﻧﺪار°ﺗ´ﺳﻠﻮﻟ
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (ﺳﻨﺖﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﺮم)ص(
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﺟﻨﮕﺠﻮ°ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتوﮋهدﺪه
٣)-٢١ﺣﺮﻓ (ﻤﺎﻧﮕﻴﺮﻣﺸﻬﻮر
٥)-٢٢ﺣــﺮﻓـ ( ﺑﺮا °ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ °از وارﻓﺘﻦ ﻮﻓﺘﻪ
ﮔﻮﺷﺖوﺑﺮﻧﺞ،درآبآن آردﺑﺮﺰﺪو......راﺑﺎﻻﺑﺒﺮﺪ.
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ (ﺷÄﺎفﺑﺎر´
٦)-٢٤ﺣــﺮﻓ ـ ( ﻣﺤﻞﻫﺎ °ﺧﺸ´ و ﺧﻨ´ ﻣﺎﻧﻨﺪ
داﺧــﻞ ..... .ﺑﻬﺘﺮﻦ ﻣÄﺎن ﺑﺮا °ﻧﮕﻬﺪار °از اﻧﻮاع
روﻏﻦﻫﺎ°آﺷﭙﺰ°اﺳﺖ.

رﻣﺰواژهﺎﺑ :
ﺑﺎﺗﻼق ﻣﺪﺮﺖ و
ﻣﺮگ داﻧﺶ آﻣﻮزان

