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یادداشت

رئیس بنیاد مسکن جاجرم خبر داد:

سالمت بازار و اعتماد
شهروندان

اسدی -بازار سالم ،به دور از بی قانونی ها ،تخلف
ها ،دالل بازی ها و سوء استفاده ها به طور مستقیم
بر سالمت جامعه تأثیرگذار است ،گستره تأثیر بازار
بر جامعه بسیار وسیع و شامل تمام جامعه می شود
به نحوی که س��وء استفاده ه��ای ناشی از فرصت
جویی ها و کمبود نظارت ها موجب کمرنگ شدن
اعتماد شهروندان نسبت به بازار می شود و در بخش
اقتصادی خانواده موجب ضرر و زیان هایی می شود
که تبعات آن هم به خوبی روشن است.بازار باید به
دور از هر آفتی باشد ،سالمت بازار در گام نخست
بر دوش بازاریان و اقتصاد ب��ازار مبتنی بر انصاف
و مشتری م��داری است بنابراین رعایت انصاف و
مشتری م��داری به خودی خود ،آثار سالمت بازار
و رضایت شهروندان را آشکار می کند .در مراحل
بعدی که به دلیل شرایط اقتصادی ،رک��وده��ا و
فرصت طلبی ها تخلف هایی در بازار انجام می شود
حضور نظارت های مستمر و دقیق اهمیت پیدا می
کند .در این مرحله با در نظر گرفتن قوانین و حقوق
شهروندی باید متخلفان شناسایی شوند و با آن ها
بر اساس قانون برخورد شود تا شکاف های تخلف
در بازار بسته شود.با همه این بایدها و عواملی که
از الزامات حفظ سالمت بازار محسوب می شود و
باید به آن توجه شود روشنی این موضوع برای همه
آشکار است اما مشکالتی در بازار استان وجود دارد
که اگر به آن ها به خوبی توجه نشود و رسیدگی به
آن ها ختم به اما و اگرها شود سالمت بازار به خطر
می افتد و در نهایت رضایت و اعتماد مشتری سلب
و ب��ازار بلبشویی از ناهنجاری های اقتصادی می
شود.گرانی کاالها ،کم فروشی ها و تخلف های
ریز و درشت دیگر که به خودی خود موجب نقصان
و تضییع حقوق شهروندی می شود کافی نیست،
فعالیت های ناشایست برخی از کسبه که جلوه بازار
را خدشه دار می کنند هم مزید بر علت است ،فروش
کاالهای قاچاق در پستوی مغازه ها ،فاکتور سازی ها
و تقلب هایی از این دست به شکلی آهسته و بی صدا
در برخی فروشگاه ها خزیده است و برخی از فرصت
طلبان برای کسب سود بیشتر به راه هایی متوسل
شده اند که سالمت بازار را به خطر می اندازند .در
این شرایط که تخلف ها زیرپوستی به حرکت خزنده
خود ادامه می دهند ،باید ذره بین قوی تری در دست
گرفت و نه سختگیرانه و قانون مدارانه عامالن تخلف
را شناسایی و با آن ها برخورد کرد.
دیگر نباید منتظر نشست تا شهروندان متضرر لب به
شکایت بگشایند و پرونده شکایت خود را به دستگاه
های متولی ببرند ،بازرسی های مستمر باید دقیق
تر ،هوشمندانه تر و با نیروی بیشتری انجام شود تا
سلطه نظارت بر بازار جایی برای مانور متخلف ها
نگذارد و راه بر تخلف بسته شود.

اختصاص  250فقره اعتبارات
طرح ویژه مسکن روستایی

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

معینی 250 -فقره اع��ت��ب��ارات ط��رح وی��ژه بهسازی و
ن��وس��ازی مسکن روستایی به شهرستان ه��ای گرمه و
جاجرم اختصاص یافت.رئیس بنیاد مسکن جاجرم گفت:
در راستای مقاوم سازی و نوسازی اماکن روستایی۲۵۰،

عقب ماندگی از
قافله صادرات

 73درصد برنامه صادرات استان محقق نشد
گروه اقتصاد

طی  9ماه امسال ،تنها حدود  27درصد از
اه��داف صادراتی استان محقق شده است و
میزان صادرات نه تنها در واحدهای تولیدی
بزرگ ،بلکه در بیشتر واحدهای کوچک بخش
خصوصی هم کاهش یافته است.
با توجه به این که سال گذشته بر اساس برنامه
 170میلیون تن صادرات کاال از استان انجام

راه اندازی سامانه اطالع
رسانی سهام عدالت

شد ،اما امسال با وجود این که  9ماه از سال
م��ی گ���ذرد ،هنوز  50میلیون ت��ن از 190
میلیون تن برنامه صادراتی استان محقق و
همین مسئله موجب نگرانی صادرکنندگان
و دست اندرکاران اقتصادی شده است و به
همین دلیل کارشناسان بر این باورند برای
ای��ن که بتوانیم جلوی اف��ت میزان ص��ادرات
غیرنفتی را بگیریم ،باید حمایت های بیشتری
از بخش خصوصی انجام شود.

ﻣﻌﻤﺎ� ﺷﻄﺮﻧﺞ
��ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

��ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

اگرچه حضور در نمایشگاه ه��ای ب��رون م��رزی و
بازاریابی های جدید می تواند زمینه صادرات را
تقویت کند ،اما وصول نشدن کامل مطالبات از
خریداران خارجی و قوانین و مقررات کشورهای
همسایه ،باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان شده
اس��ت .در حالی که به دنبال همکاری مشترک
با دنیا هستیم ،باید ت�لاش ه��ای بیشتری برای
صادرات کاال به بازارهای هدف داشته باشیم.
یکی از صادر کنندگان با بیان این که سال هاست
مشوق ه��ا و حمایت ه��ا در ای��ن بخش اجرایی
نمی ش��ود ،می گوید :مشوق ه��ای ص��ادرات��ی به
صادرکنندگان پرداخت نمی شود و معافیت های
مالیاتی هم در این بخش اعمال نمی شود.
وی با بیان این که هنوز گشایش اعتباری نداریم و این
امر از بزرگ ترین مشکالت صادرکنندگان است،می
افزاید :صادرات بیش از  10هزار دالر به ترکمنستان
ممنوع است و صادرکنندگان برای صادرات بیش از
این مبلغ با مشکالت جدی مواجه هستند ،زیرا نمی
توانند مطالبات خود را از کشور مقصد دریافت کنند.
وی به نداشتن سرمایه در گ��ردش ب��رای تولید
محصوالت ص��ادرات��ی اش��اره و عنوان می کند:
صادرکنندگان استان نیازمند دریافت سرمایه در
گردش با نرخ مناسب هستند اما نمی توانند از
بانک متولی تسهیالت مورد نظر را دریافت کنند.
یکی دیگر از صادرکنندگان در بخش کشاورزی
با بیان این که سال گذشته صادرات مناسبی در
بخش محصوالت کشاورزی از جمله پیاز و انگور
داشتیم ،ادامه می دهد :امسال به دلیل شرایط
کشور مقصد و مبارزه نابرابر صادراتی که علیه
ص��ادر کننده ها به راه اف��ت��اده اس��ت محصوالت
تولیدی کشاورزی قابل صادرات انبار شده و پشت
موانع صادراتی استان مانده اند.
وی ب��ه فرآیندهای ط��والن��ی ص��دور ک��ارت های
بازرگانی و زمان کوتاه مدت اعتبار این کارت ها
هم اش��اره می کند و می افزاید :صادرکنندگان
نباید دغدغه تمدید کارت بازرگانی شان را داشته
باشند ،بسیار دیده می شود که صادرکنندگان در
اوج فعالیت های صادراتی با اتمام زم��ان کارت
مواجه می شوند و تمدید آن در دست اندازهای
متعدد طوالنی می شود و گاهی  6ماه باید منتظر
تمدید ک��ارت بازرگانی باشیم و از فعالیت های
صادراتی عقب می مانیم.

سهام عدالت است در آینده بستری را فراهم خواهد کرد
تا مشموالن با مراجعه به آن صورتحساب و جزئیات مربوط
به این بخش را دریافت کنند«.قربانی» افزود :از آن جایی

ﻣﺘﻮﺳﻂ

دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮ�ﻴﺪ �ﺪام ﺑﺎز��ﻦ ا�ﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮ�ﻔﺶ را ﻣﺎت �ﻨﺪ؟!
ﺟﻬﺖ ﺣﺮ�ﺖ ﻣﻬﺮه ﻫــﺎ� ﺳﻔﻴﺪ از ﭘﺎ�ﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺗﻌﺮ�ﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻨﻮ�ﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦراازﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪﻓﻠﺶدارآﻏﺎز�ﻨﻴﺪ(.درآﻏﺎزﻫﺮﺳﻮالﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.
واژﮔﺎن �ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در ا�ﻦ ﺟﺪول،
ﻣــﺎ�ــﻪاﻓــﺰا�ــﺶ
ﺑــــﺎرآﻣـــﻮزﺷـــ�
آن ﺷــﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧ�ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ�
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ�
ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺳﻮدو�ﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩را
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ�ﺧﺎﻟ�
ﺑﻨﻮ�ﺴﻴﺪ�ﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ�
ﺗ�ﺮار�ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ا�ﻦ ﺧﻂ ﺑﺎ�ﺪ ﺑﺪون ﺷﺎﺧﻪ
و دوراﻫ� ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ� ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ �ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮ�ﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :در ﻫﺮ دوراﻫ�،
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ� اﻧﺤﺮاﻓ� ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط �ﻤﺮﻧﮓ
ﻣﺸﺨﺺ �ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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ﻣﺘﻮﺳﻂ

خاطرنشان کرد :حدود  730هزار نفر در استان مشمول
سهام عدالت هستند که تمام اخبار مربوط به این بخش را
می توانند از طریق سایت  samanefe.irپیگیری کنند.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :در ا�ﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ
�� ﺗﺼﻮ�ﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺮا� �ﺸﻒ ﺗﺼﻮ�ﺮ��» ،
ﺧــﻂ ﺷ�ﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ �ﻪ از ورود� ﻣﺎرﭘﻴﭻ
وارد ﺷــﻮد و از ﺧﺮوﺟ�
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون ﺑﺮود.

• ﻗﺎﻧﻮن :در ا�ﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز� ﺷﻄﺮﻧﺞ �ﻪ ﻧﻴﻤﻪ
�ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ��� ،از ﺑﺎز��ﻨﺎن �ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮ�ﻔﺶ را ﺑﺎ دو
ﺣﺮ�ﺖ ﻣﺎت �ﻨﺪ.

که بی خبری از جزئیات سهام عدالت یکی از دغدغه های
مشموالن بود با راه اندازی این سامانه به سواالتشان پاسخ
داده میشود و صورتحساب آن ها اعالم خواهد شد.وی

ترکمن توجه جدی تری شود به اقتصاد و صادرات
استان کمک زیادی خواهد شد.
وی ب��ازار هدف ص��ادرات ان��واع محصوالت باغی،
زراع��ی و دام��ی را در کشورهای آسیای میانه،
افغانستان ،ترکمنستان ،عراق و روسیه ذکر می
کند.
به گفته وی امسال باید براساس برنامه 190
میلیون دالر ص���ادرات از استان انجام ش��ود که
تاکنون به دلیل مشکالت موجود ،تنها  50میلیون
دالر صادرات انجام شده است.
وی اظهار می دارد :هر سال  20تا  30میلیون
دالر به میزان برنامه صادراتی استان اضافه می
شود که این موضوع ممکن است برنامه صادراتی
استان را با مشکل مواجه کند.
وی ادامه می دهد :سال گذشته  170میلیون دالر
صادرات براساس برنامه بود که مطابق با برنامه
ص���ادرات هم انجام ش��د ،ام��ا امسال با گذشت،
 9م��اه ،هنوز  73درص��د از برنامه عقب هستیم
و امیدواریم در م��اه ه��ای پایانی س��ال ای��ن عقب
ماندگی جبران شود.
وی علت این عقب ماندگی را مشکالت ایجاد شده
برای صادرکنندگان مطرح و خاطرنشان می کند:
بعضی از کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان
که به دلیل قوانین و مقررات کشور خودشان برای
خرید اقدام نکردند و همین موضوع مشکالتی را
برای صادرات ایجاد کرد.
وی مالیات ،بیمه و سرمایه در گردش را از جمله
مسائل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری مطرح می کند
و می افزاید :اگرچه این مشکالت از سال های 90
و  91وجود دارد ،اما به دلیل ادام��ه مشکالت و
نبود بازاریابی مناسب ،صادرکنندگان انگیزه ای
برای فعالیت ندارند و همین مسئله کاهش میزان
صادرات استان را موجب شده است.
وی بیان می کند :با این که ص��ادرات باید معاف از
مالیات باشد ،اما از سوی دیگر صادرکنندگان به
دلیل پرداخت نکردن مالیات جریمه های سنگینی
می شوند.
«صمدی» بیمه ،سرمایه در گردش و بهره های باالی
بانکی را از دیگر مشکالت مؤثر در کاهش صادرات
می داند و می گوید :با این که این مشکالت را در سال
های گذشته هم داشتیم ،اما امسال مشکالت بیشتر
شده و صادرکنندگان دلسرد شده اند.

ﺟﺪول و�ﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣۵

وی به مالیات بر ارزش افزوده که به صادرکنندگان
بازگردانده نمی شود می پردازد و خاطرنشان می
کند :بر اساس قانون های صادراتی باید مالیات بر
ارزش افزوده ای که پرداخت می شود در کمتر از یک
ماه بازگردانده شود اما این فرآیند در استان سال ها
به طول می انجامد و گاهی پرداخت نمی شود.
وی به برگشت خوردن محصوالت صادراتی استان
از کشورهای هدف هم اشاره می کند و از برگشت
خوردن محصول صادراتی خود از کشور همسایه
خبر می دهد.
یک کارشناس اقتصادی که کاهش میزان صادرات
استان را مغایر با اقتصاد مقاومتی می دان��د،
می گوید :با وج��ود این که زمینه تحقق اقتصاد
مقاومتی مهیا شده است ،اما برای توسعه صادرات
غیرنفتی ،نیاز به برنامه های بلند مدت داریم.
«روحانی» می افزاید :ص��ادرات غیرنفتی ،عالوه
بر ایجاد ارزش افزوده باال وضعیت اشتغال را نیز
بهبود می بخشد و این در حالی است که خراسان
شمالی در ای��ن بخش از ص���ادرات ،همچنان به
کندی پیش می رود.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی
خراسان شمالی نیز در این باره می گوید :یارانه
حضور در نمایشگاه ها ،اعزام و پذیرش هیئت ها و
پرداخت جوایز صادراتی باید در اولویت قرار گیرد
تا ب��رای صادرکنندگان انگیزه ایجاد شود چون
وضعیت صادراتی استان ،امسال مناسب نیست به
طوری که طی  9ماه تنها  50میلیون دالر کاال از
استان صادر شده است.
«محمد صمدی» با اشاره به بخش عمده صادرات
استان در بخش پتروشیمی می افزاید :از آن جایی
که تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی امسال
به مدت  2ماه متوقف شد ،آمار صادرات استان نیز
طی این مدت کاهش محسوسی دارد که در مدت
باقیمانده جبران خواهد شد.
وی خاطرنشان م��ی ک��ن��د :سرمایه گ���ذاری در
زیرساخت های اقتصادی و نوسازی شبکه حمل
و نقل ،ایجاد تسهیالت برای نگهداری از کاالهای
صادراتی و تجهیز گمرک خانه های مرزی برای
انجام صادرات مناسب باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی ،اگ��ر به مزیت ه��ای مهم استان از
جمله تولید گیاهان دارویی ،تولید فرش ترکمنی،
محصوالت باغی و زراع��ی و پ��رورش اسب اصیل
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یارانه حضور در
منایشگاه ها ،اعزام
و پذیرش هیئت ها
و پرداخت جوایز
صادراتی باید در
اولویت قرار گیرد

سامانه جامع اطالع رسانی اخبار مربوط به سهام عدالت راه
اندازیشد.مدیرعاملشرکتسرمایهگذاریوسهامعدالت
استان گفت :این سامانه که تنها سامانه رسمی در زمینه
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فقره اعتبار به مبلغ  180میلیون ری��ال ،به صورت سفته زنجیری
در بانک ها قابل پرداخت خواهد بود که در حال حاضر با توجه به
پذیرش نکردن بانک ها ،پیگیری ها در حال انجام است«.حصاری»
افزود :در صورت قبول بانک ها متقاضیان برای دریافت تسهیالت

به بانک های عامل معرفی می شوند.وی اظهارداشت :از ابتدای
اج���رای ط��رح ب��ه��س��ازی و ن��وس��ازی مسکن روس��ت��ای��ی و استقبال
متقاضیان شهرستان های گرمه و جاجرم و آمارهای موجود 40
درصد اماکن مسکونی در این  2شهرستان مقاوم سازی شده است.
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٩)-١ﺣﺮﻓ�( از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﻨﻮش ﻫﺎ� آرام ﺑﺨﺶ و
ﻣﻨﺎﺳﺐﻓﺼﻞزﻣﺴﺘﺎنﻣ�ﺗﻮانﺑﻪدﻣﻨﻮش.........
وﺗﺮ�ﻴﺐآنﺑﺎاﺳﺘﻮﻗﻮدوساﺷﺎره�ﺮد.
٤)-٢ﺣﺮﻓ�( در ﻏﺬا� از ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ�
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ�ﺷﻮد �ﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮردن ﻏﺬا و راﻫﻴﺎﺑ� ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸ�ﻴﻞ  ..........ﺧﻮن
ﺑﺴﻴﺎر�ﻮﭼ�ﻣ�ﺷﻮد.
٤)-٣ﺣﺮﻓ�(ﻋﺮقﮔﻞﻣﺤﻤﺪ�
٣)-٤ﺣﺮﻓ�(ﭘﻨﺪواﻧﺪرز
٥)-٥ﺣﺮﻓ�(آﻏﺎز و اول
٣)-٦ﺣﺮﻓ�( ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن اﺳﺘﺨﻮان درﻓ�،
 .......ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨ� ﻣ��ﻨﺪ �ﺎ از دﻧﺪان
ﺟﺪاﻣ�ﺷﻮد.
٤)-٧ﺣﺮﻓ�(ﺗﻘﺮ�ﺒ ًﺎ٨٠درﺻﺪﻣﺒﺘﻼ�ﺎندرﻣﺮﺣﻠﻪ
اوﻟﻴﻪاماس،دﭼﺎرﺿﻌﻒ.........ﻣ�ﺷﻮﻧﺪ�ﻪازﭘﺎﻫﺎ
آﻏﺎزﻣ�ﺷﻮد.
٤)-٨ﺣﺮﻓ�(ﻣﺎدها�ﺑﻴﻦآﺟﺮﻫﺎ
٢)-٩ﺣﺮﻓ�(ﺣﺮارتﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌ�ﺑﺪن
٤)-١٠ﺣﺮﻓ�(ﻣﺎلﺑﺴﻴﺎر
٣)-١١ﺣﺮﻓ�(ﻟﻘﺐاﻣﺎمﻫﺸﺘﻢﺷﻴﻌﻴﺎن
٣)-١٢ﺣــﺮﻓــ�(ﺗــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎتﻧــﺸــﺎنﻣــ�دﻫــﺪ�ﻪ
داﺷﺘﻦ ﺿﺮﺑﺎناﺳﺘﺮاﺣﺖﺑﻴﺶاز٨٠ﺿﺮﺑﻪدردﻗﻴﻘﻪ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺧﻄﺮاﺑﺘﻼﺑﻪﺷ�ﺴﺘﮕ�ﻣﻔﺼﻞ،........ﻟﮕﻦوﺳﺘﻮن
ﻓﻘﺮاترااﻓﺰا�ﺶﻣ�دﻫﺪ.
٤)-١٣ﺣﺮﻓ�( ﺑﻴﺸﺘﺮ �ﺮم ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ� ﺿﺪ
.......ﺣﺎو�روﻏﻦﻃﺒﻴﻌ�ﮔﻞﻣﻴﺨ�اﺳﺖز�ﺮاﺗﺎﺛﻴﺮ
ﮔﺬرزﻣﺎنرو�ﭘﻮﺳﺖراﺑﻪﺗﺎﺧﻴﺮﻣ�اﻧﺪازد.
٥)-١٤ﺣﺮﻓ�( ﺳﺨﻨﮕﻮ� ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرا�اﺳﻼﻣ� ازاراﺋﻪﻃﺮحدوﻓﻮر�ﺘ�ﺣﻞﻣﻌﻀﻞ
ﺗﺮاﻓﻴ�ا�ﻦﺷﻬﺮﺑﻪﻫﻴﺌﺖرﺋﻴﺴﻪﺧﺒﺮداد.
٤)-١٥ﺣﺮﻓ�(ﺑﺮاﺳﺎسﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺧﻮردنﻏﺬادر
ﺑﺸﻘﺎب ﻫﺎ�� ﺑﻪ ا�ﻦ رﻧﮓ ،ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ �ﺎﻫﺶ
اﺷﺘﻬﺎوﺧﻮردنﻏﺬا��ﻤﺘﺮﺷﻮد.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ�(ﻧﺎمدﺧﺘﺮاﻣﺎمﺣﺴﻴﻦ)ع(
٥)-١٧ﺣﺮﻓ�(ازﮔﻞﻫﺎ�ز�ﻨﺘ�
٧)-١٨ﺣﺮﻓ�( ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺶازﺣﺪ � ،........ﻤﺒﻮد
�ﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ� از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺮوز ﻟ�ﻪ ﻫﺎ�
ﺳﻔﻴﺪرو�دﻧﺪاناﺳﺖ.
١٠)-١٩ﺣﺮﻓ�(ازﻣﻴﺎنداروﻫﺎ���ﻪﻧﺒﺎ�ﺪدرﻣﻨﺰل
ﻧﮕﻬﺪار�ﺷﻮدﻣ�ﺗﻮانﺑﻪاﻧﻮاعآناﺷﺎره�ﺮد؛ﭼﺮا�ﻪ
ﻧﺒﺎ�ﺪﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪﻣﺼﺮفﺷﻮد.
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ�(ﺑﺼﻴﺮوآﮔﺎه
٤)-٢١ﺣﺮﻓ�(ﺧﻮدرو�ﺑﺎرﺑﺮ
٦)-٢٢ﺣﺮﻓ�(دزد�ﺪنﺑﻪزﺑﺎنﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﺑﺎ ﺑﺮش زدن و ﺗﺎ �ﺮدن ﺳﻪ ﺗﺎ از ﺷ�ﻞ
ﻫﺎ� ﮔﺴﺘﺮده ،ﻣ� ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺣﺠﻢ
ﺑﺎﻻ��راﺑﺴﺎز�ﻢ.ا�ﻦ�ﺎرﻓﻘﻂﺑﺎﺷ�ﻞ
ﺑﺎﻻ-راﺳﺖﻏﻴﺮﻣﻤ�ﻦﺑﻮد.

