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اجتماعی
آمارهای قابل تأمل درباره
سن ازدواج و طالق در استان

دوشنبه  27شهریور  27 1396ذی الحجه  1438شماره 2531

علی نیا -مدیر کل ثبت احوال خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار
ما ،آمارهای قابل تأملی را درباره سن ازدواج و طالق و سال های زندگی
مشترک در استان اعالم کرد« .زاهدی نیا» گفت :بیشترین آمار ازدواج در
بین بانوان استان طی  5ماه گذشته با هزار و  423مورد مربوط به گروه

 50طالق زوج هایی با کمتر از
یک سال زندگی مشترک

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سنی  15تا  19سال است .وی تعداد ازدواج های ثبت شده در این مدت را
 4هزار و  41مورد اعالم کرد و افزود :طی این مدت ،در گروه سنی  20تا 24
سال بانوان نیز هزار و  33و در گروه سنی  25تا  29سال هم  581مورد
ازدواج ثبت شده است .وی با اشاره به میانگین مدت ازدواج در گروه های

هفت خاندریافت نوبت درکلینیک ویژه

گیاهان دارویی

آرام بخش
علوی -گیاه بوته ای «ثعلب» از خانواده ای به
همین نام ،آرام بخش و مقوی عمومی بدن است.
یک کارشناس گیاهان دارویــی ،مهم ترین مواد
موثر دارویی این گیاه را گلوکوزید ،موسیالژ ،مواد
تلخ ،آلبومین ،کمی روغــن فــرار و امــاح معدنی
عنوان کرد و افــزود :از این گیاه به عنوان مقوی
عمومی بدن استفاده می شود و عالوه بر آن می
تواند بــرای رفــع سرماخوردگی مــورد استفاده
قــرار گیرد«.مسعود معماریانی»ادامه داد :در
طب سنتی از گیاه ثعلب برای رفع التهاب های
دستگاه تنفسی ،گــوارش و ادراری استفاده می
شــود .به گفته وی ،مصرف روزانـــه  4تا  6گرم
از ایــن گیاه به طــور جوشانده توصیه می شود.
مشاوره پزشکی

علوی

آزمایش های قبل از بارداری

اضطراب زیــادی بر او حاکم است ،کودک 3
ساله اش در تب می ســوزد ،با هر مطبی که
تماس می گیرد ،پزشک حضور ندارد و برخی
از منشی ها اعالم می کنند که چون روز پنج
شنبه است ،پزشک به مطب نمی آید.
مستاصل از همه جا شماره اطالعات مخابرات
را می گیرد و از اپراتور شماره تلفن کلینیک
ویژه بیمارستان امام علی (ع) بجنورد را جویا
می شود .اپراتور  2شماره تماس در اختیارش
می گذارد .با عجله شروع به شماره گیری می
کند اما هیچ یک از آن ها پاسخ نمی دهند.
بارها ایــن کــار را تکرار می کند امــا پاسخی
دریافت نمی کند .کالفه می شود با دانشگاه
علوم پزشکی استان تماس می گیرد تا از آن
ها راهنمایی بخواهد ،آن ها اعالم می کنند که
تنها راه نوبت گرفتن از این کلینیک ،از طریق
اینترنت یا دارا بــودن شماره تماس منشی
پزشکان مستقر در آن جاست .تلفن را قطع

گــروه اجتماعی-خوانندگان عــزیــز روزنــامــه
خراسان شمالی می توانند سواالت پزشکی خود
را طی تماس با دفتر روزنامه مطرح کنند تا پاسخ
آن ها را از کارشناسان جویا شویم .در این شماره
«فروزان علوی مقدم» کارشناس مامایی به سوال
یکی از خوانندگان پاسخ می دهد.
آزمایش های قبل از بارداری کدامند؟
قبل از بارداری نیاز است یک سری آزمایش انجام
شود که یکی از آن ها تست تیروئید است .ترشح
بیش از حد هورمون تیروئید (پرکاری تیروئید)
میتواند به زایمان زودرس و سقط جنین منجر
شود .برای اطمینان یافتن از باال نبودن قند خون،
میزان پروتئین و عفونت ،مبتال نبودن به عفونت
ادراری ،الزم اســت آزمایش ادرار انجام شود.
آزمــایــش خــون نیز بــرای تشخیص بیماریهای
ژنتیکی مانند فــیــبــروز کیستیک و کمخونی
داسیشکل توصیه می شود.

می کند و وارد سامانه نوبت دهی کلینیک
ویژه بیمارستان امام علی(ع) میشود ،صفحه
ای باز می شود که درآن نوبت دهی کلینیک
بیمارستان امام رضا(ع) و امام علی(ع) دیده
می شود که نوشته شده برای نوبت دهی از هر
یک از این مراکز روی آن کلیک شود اما کلیک
ها بی فایده است و گویا سایت مدت هاست که
به روز رسانی نشده است.
دوباره در به در به دنبال شماره تماس میگردد
اما باز هم موفق نمی شود به ناچار راه کلینیک
را در پیش مــی گــیــرد ،کــودک تــب دارش را
در آغــوش می گیرد و می رود .با رسیدن به
کلینیک با تعداد زیادی از بیماران مواجه می
شود که همه در نوبت نشسته اند.
وقتـی از یکـی از آن هـا سـوال مـی کنـد کـه
چگونـه موفـق بـه دریافـت نوبـت شـده اسـت،
پاسـخ مـی دهـد :شـماره تمـاس منشـی هـای
چنـد پزشـک را از برگـه ای کـه در بخـش هایـی
از درمانـگاه روی دیـوار نصـب کـرده انـد،
یادداشـت کـرده ام و هـر بـار کـه بـه پزشـک نیـاز

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

از صبح روز
شنبه برای
دریافت نوبت
با شماره های
مختلف منشی
ها متاس گرفته ام
که خاموش بوده
اند و تلفن های
ثابت هم همیشه
مشغول هستند و
فردی پاسخگو
نیست

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش

ﻧﺎوﺎب

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

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

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

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

• ﻧﺘﻪ ﻫﺎ:

راﻫﻨﻤﺎ :
در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻧﻴﺎز دارﺪ،
رو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺎ رﺎﺿ »ﺟﻤﻊ« و »ﺗﻮان«
ﺗﻤﺮﺰ ﻨﻴﺪ.

ﺳﺨﺖ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۴٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

I Iمواد الزم :گوشت چرخ کرده  200گرم ،پیاز رنده
شده یک عدد ،ریحان ،جعفری خرد شده و تخم گشنیز
مقداری ،سیب زمینی  4عدد بزرگ ،نمک و فلفل به
میزان الزم ،رب گوجه فرنگی  2قاشق غذاخوری.
 I Iطرزتهیه :گوشت چرخ کرده ،پیاز ،ریحان و جعفری،
تخم گشنیز را همراه با نمک و فلفل مخلوط می کنیم ،از
مواد به اندازه یک گردو برمی داریم و در وسط حلقه های
سیب زمینی قرار می دهیم و در ظرف گردی که درون آن
رب ریخته ایم ،می چینیم تا ظرف پر شود به جای سیب
زمینی می توان از حلقه های هویج ،پیاز و فلفل دلمه ای
هم استفاده کرد.روی مواد فویل می کشیم و از چند جا
سوراخ می کنیم ،در فر با حرارت  180درجه سانتی
گراد به مدت  45دقیقه می گذاریم تا بپزد فویل را باز
می کنیم کمی کره ذوب شده روی مواد می ریزیم و می
گذاریم 15دقیقه دیگر بپزد.

 7سال اول

دعوای کودکان

علوی-دعوا و اختالف نظر بین کودکان به ویژه خواهر
و برادرها امری طبیعی است و باید بزرگ ترها اجازه
دهند کودکان خودشان مسائل شان را حل و فصل
کنند و از دخالت کردن در دعــوای آن ها خــودداری
کنند .بهتر است والدین به جای دخالت کــردن در
دعــوا ،ریشه درگیری را پیدا ،احساسات فرزندان را
درک و آن ها را تشویق کنند که احساسات خود را به
شکلی سازنده ابراز کنند .والدین باید به این نکته دقت
کنند که هیچ گاه در دعوای بین فرزندان یکی از آن ها
را مورد عتاب قرار ندهند و مقصر دعوا خطاب نکنند.
والدین فقط می توانند برای خاتمه دادن به دعوا حرف
های دو طرف دعوا را به خوبی گوش کنند و از انگ
زدن به یکی از فرزندانی که در گذشته سابقه دعوا
داشته خودداری کنند .گوش دادن به حرف فرزندان
ضــروری اســت .باید به آن ها گفته شــود که والدین
منظورشان را درک می کنند و به آن ها اجازه دهند
مشکل را خودشان رفع کنند.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻨﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎﺪ ُﭘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ ﺷﻞُﭘﺮﺷﺪﮔ ﺷﺎنﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻤﺎ اﻣﺮوز را در روز ﺑﻌﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن ﻣﻘﺎﺴﻪﻨﻴﺪ.ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

تاس کباب

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

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

ﺷﻜﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻣﻬﻢاﺳﺖو ُﭘﺮﺑﻮدنﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«،»ﻧﻴﻢداﺮه«ﺎ»ﻣﺮﺑﻊ«درﺻﺤﺖﺟﻮابﺗﺎﺛﻴﺮدارد.
 »ﻧﺎوﺎب«  ﻣﻌﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﺣﺪسﻧﺰﻧﻴﺪ! ﺑﺎ ﺸ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘ  ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ،ﻢ ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
دﮕﺮراﻫﻢﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.

٢٠

داشـته باشـم بـا منشـی آن تمـاس مـی گیـرم.
نوبـت گرفتـن از کلینیک ویژه بیمارسـتان امام
علـی (ع) بنـا بـه گفتـه بسـیاری از بیمارانی که
درآن جـا حضـور دارنـد و در نوبت هسـتند ،کار
راحتـی اسـت البتـه یکـی از بیمـاران بـه ایـن
نکتـه هـم اشـاره مـی کنـد کـه ایـن در صورتـی
اسـت کـه شـماره تمـاس همـه منشـی هـا کـه
در ورودی درمانـگاه نصب شـده اسـت ،داشـته
باشـیم در غیـر ایـن صـورت ارتبـاط برقـرار
کـردن بـا کلینیـک بسـیار سـخت خواهـد شـد.
بیمار دیگری که از این موضوع به شدت گالیه
دارد ،با تایید این حرف اظهارمی کند 2 :ماه
پیش برای دریافت نوبت ،به این کلینیک به
طــور حضوری مراجعه کــردم که با برخورد
مناسبی رو به رو نشدم و به من گفته شد که
باید فقط به طور اینترنتی نوبت دریافت کنم
اما با این که بارها وارد سایت شدم فعال نبود
و به هیچ عنوان نوبت گیری اینترنتی میسر
نبود.
«وکیلی» ادامه می دهد :با شماره هایی که از
اطالعات دریافت کرده ام ،تماس گرفتم اما
هیچ فردی پاسخگو نبود و دوباره مجبور شدم
حضوری مراجعه کنم.
شهروندی دیگر هم که روز شنبه قصد نوبت
گرفتن از پزشکان این کلینیک را داشت ،بیان
می کند :با این که برگه شماره تماس منشی
های پزشکان مختلف درمانگاه را برای خود
کپی و با چند منشی تماس گرفتم اما باز هم
فردی پاسخگو نبود و یکی ،دو نفر از آن ها
گوشی همراه خود را خاموش کرده بودند.
«صدیقی» می افزاید :از صبح روز شنبه برای
دریافت نوبت با شماره های مختلف منشی ها
تماس گرفته ام که خاموش بوده اند و تلفن
های ثابت هم همیشه مشغول هستند و فردی
پاسخگو نیست.
وی خــاطــرنــشــان مــی کــنــد :امــکــانــات ایــن
درمانگاه و پزشکانی که در آن جا حضور دارند
بسیار مناسب است اما نوبت گرفتن از این
کلینیک کار بسیار دشواری است به ویژه آن
هایی که برای نخستین بار می خواهند به این

آشپزی

کلینیک مراجعه کنند به طور حتم با مشکالت
بسیار زیادی مواجه می شوند.
شهروندی دیگر هم که نوزادش مدت  10روز
است که به بیماری زردی مبتال شده و تاکنون
نتوانسته به پزشک مورد نظر خود که در این
کلینیک مستقر است ،مراجعه کند ،بیان می
کند :نوزادمان را برای بستری به بیمارستان
بنت الهدی برده ایم اما مدت  10روز است
که می خواهیم پزشک متخصص اطفال او را
معاینه کند اما متاسفانه مطب ندارد و فقط در
کلینیک حضور دارد و هنوز موفق به دریافت
نوبت نشده ایم.
بـــرای اطـــاع از چگونگی نــوبــت دهــی در
کلینیک ویژه بجنورد و مشکالتی که در این
زمینه وجود دارد و یا این که چرا سامانه نوبت
دهی اینترنتی بــرای کلینیک ویــژه بجنورد
واقع در بیمارستان امام علی(ع) فعال نیست،
چندین بار با کارکنان روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی تماس گرفته
شد و در این رابطه بیش از  20تماس با بخش
هــای مختلف ایــن دانشگاه و بیمارستان از
جمله  ،ITمسئول کلینیک ویــژه بجنورد،
روابط عمومی و مدیر کلینیک برقرار شد که
پاسخگو نبودند.
یکی از کارشناسان این دانشگاه که تمایلی
به ذکر نامش نداشت ،اظهار می کند :نوبت
دهــی کلینیک به گونه ای بــود که بسیاری
از اربــاب رجــوع ها به دلیل مشکالتی نمی
توانستند به طور اینترنتی نوبت بگیرند و از
سویی بیان می کردند که برای این کار باید
به کافی نت ها مراجعه کنند و هزینه بیشتری
متحمل شوند بنابراین تصمیم بر این شد که
نوبت دهی تلفنی باشد.
از ســویــی بــه ادعـــای یکی از کــارکــنــان این
کلینیک ،خطوط تلفنی که تاکنون از سوی
مخابرات تعبیه شده  E1بوده و مشکل داشته
و حدود  10روز است که خطوط تلفن و پیش
شماره های کلینیک تغییر یافته است اما در
گذشته خطوط تلفن دایــم خــراب و از سوی
مخابرات قطع بوده است.

][١٣٩٦/٦/٢٧

»ﻧﺎوﺎب«ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎناﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻧﺎوﺎب  ،اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖ ﻪ ﭼﻨﺪ »رزم ﻧــﺎو«» ،ﻧﺎوﺷﻦ«،
»اژدراﻓﻦ«و»زﺮدرﺎ «درآنﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪوﻣﺎﺑﺎﺪﺟﺎادواتﭘﻨﻬﺎنراﺸﻨﻴﻢ.
ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ادواﺗ ﻪ ﺑﺎﺪ در ﻫﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،زﺮ آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ
»رزمﻧﺎو«٤ﺧﺎﻧﻪ»،ﻧﺎوﺷﻦ«٣ﺧﺎﻧﻪ»،اژدراﻓﻦ«٢ﺧﺎﻧﻪو»زﺮدرﺎ «ﺧﺎﻧﻪﺟﺎاﺷﻐﺎل
ﻣ ﻨﺪ.ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﺑﻌﻀ ازﺧﺎﻧﻪﻫﺎازاﺑﺘﺪاﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ
ﻣﻨﻄﻘ ﺣﺎﻢ
ﺑﻴﻦ اﻋﺪاد ﻪ در
ﺗﺼﻮﺮ ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﻴﻨﻴﺪ،
ﺑﺎﺪ در ﻣﺮﺑﻊ زرد
ﭼﻬﺎرم ﭼﻪ ﻋﺪد را
ﻧﻮﺷﺖ؟

سنی مختلف اظهارکرد 16 :طالق در  5ماه گذشته مربوط به طول مدت
زندگی مشترک  17تا  18سال زندگی و  11مورد از طالق ها مربوط به
مدت زندگی  21تا  22سال بود .وی افزود 19 :مورد از طالق ها در  5ماه
گذشته مربوط به طول مدت  29سال زندگی مشترک است .وی با اشاره به

این که طالق های مربوط به مدت زندگی مشترک کمتر از یک سال ،طی 5
ماه گذشته 50،مورد ثبت شده است ،بیان کرد :طول مدت زندگی مشترک
یک تا دو سال  69مورد 2 ،تا  3سال  65مورد و  3تا  4سال  77مورد است.
وی یادآور شد :آمار طالق طی مدت یاد شده در استان  ۷۸۹مورد بود.

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.

٤)-١ﺣﺮﻓ ( در ﺑﺮرﺳ ﺗﻌﺪاد از ﻣﺪارس ﺗﻮﺳﻂ
 ٥٤داﻧﺸﮕﺎهﻋﻠﻮمﭘﺰﺷ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪﺷﻴﻮع......
در داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣــﺪارس ﺷﻬﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪارس
روﺳﺘﺎ اﺳﺖ.
٦)-٢ﺣﺮﻓ (اﻦداروودﮕﺮداروﻫﺎاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ
ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب ) (NSAIDsﻧﺒﺎﺪ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا و ﺑﺎ ﻣﻌﺪه
ﺧﺎﻟ ﻣﺼﺮفﺷﻮد.
٤)-٣ﺣﺮﻓ (ازﻣﻔﺎﺻﻞدﺳﺖ
٩)-٤ﺣﺮﻓ (ﺟﻨﻮباروﭘﺎﺳﺖ وﻣﻨﺸﻌﺐازﻣﺪﺘﺮاﻧﻪ
٧)-٥ﺣﺮﻓ ( ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﺞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﺪ ،اﻓﺮاد
ﮔﻴﺎه ﺧﻮار در ﻣﻘﺎﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار و دارا
رژﻢ ﻏﺬا ﻣﺘﻌﺎدل ،در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
.......ﻗﺮاردارﻧﺪ.
٥)-٦ﺣﺮﻓ (ﮔﺮﺳﻨﮕ وﻣﻴﺰانﭘﺎﻴﻦ.......ﺧﻮناز
ﺑﻪﺧﻮابرﻓﺘﻦﻓﺮدﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻣ ﻨﺪوﺑﻪﺧﻮابﺎذب
وﺑﻴﺪارﺷﺪنزودﻫﻨﮕﺎمﻣﻨﺠﺮﻣ ﺷﻮد.
٣)-٧ﺣﺮﻓ (ﭘﺮزور
٤)-٨ﺣﺮﻓ ( ﺣﺪود ٥٠درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﮔﻴﺎه
ﺧﻮاروﻫﻔﺖدرﺻﺪاﻓﺮاددارارژﻢﻏﺬا ﮔﻴﺎﻫ
ﺑﺎﻤﺒﻮدوﺘﺎﻣﻴﻦ B١٢ﻣﻮاﺟﻪﻫﺴﺘﻨﺪﻪ درﮔﻮﺷﺖ
......ﺎﻓﺖﻣ ﺷﻮد.
٤)-٩ﺣﺮﻓ ( ﻣﻮاد  .......ﺣﺎو ﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻢ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

اﺳﺖوﺧﻮابآراﻣ راﺑﺮاﻣﺎﺑﻪارﻣﻐﺎنﻣ آورد.
٣)-١٠ﺣﺮﻓ (ﺣﺸﺮهﻓﺮشﺧﻮار!
٣)-١١ﺣﺮﻓ (ازﭼﻬﺎرﭘﺎﺎندرﻧﺪه
٤)-١٢ﺣﺮﻓ (درﻧﮓواﺴﺖ
٣)-١٣ﺣﺮﻓ ( ٥٥درﺻﺪاﺮاﻧﻴﺎنﺑﺎﻻ......ﺳﺎل
ﺑﻪﻓﺸﺎرﺧﻮنﻣﺒﺘﻼﻫﺴﺘﻨﺪ.
٤)-١٤ﺣﺮﻓ (ﺑﺴﻴﺎرازاﻓﺮادﺑﺮاﻦﺑﺎورﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻪ......ﺑﺎﻣﻌﺪهﺧﺎﻟ ﺎﻟﺮﺑﻴﺸﺘﺮﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ،
اﻣﺎ واﻗﻌﻴﺖ اﻦ اﺳﺖ ﻪ اﻦ ﺎرﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮ در آب
ﺷﺪنﭼﺮﺑ ﻫﺎﻧﺪاردوﻓﻘﻂﺑﻪﺗﺤﻠﻴﻞرﻓﺘﻦﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎ
ﻣﻨﺠﺮﻣ ﺷﻮد.
٤)-١٥ﺣﺮﻓ (درﺳﻔﺮهﺻﺒﺤﺎﻧﻪﺑﺒﻴﻨﻴﺪ
٤)-١٦ﺣﺮﻓ (ﻋﺮبﭘﻨﺪدﻫﻨﺪه
٣)-١٧ﺣﺮﻓ (آبﭼﺸﻢ
٣)-١٨ﺣﺮﻓ (ﺣﻘﻪوﻧﻴﺮﻧﮓ
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (ﺻﻔﺖﺷﻴﻄﺎن
٥)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﻫﻢاﻨﻮنﻣﻬﻢﺗﺮﻦﻋﻠﺖﻣﺮگوﻣﻴﺮ
درﺸﻮرﻣﺎﺳﺘﻪﻫﺎﻗﻠﺒ وﻣﻐﺰاﺳﺖﻪﺣﺪود
.....درﺻﺪازآﻣﺎرﻓﻮﺗ ﻫﺎرادارد.
٤)-٢١ﺣﺮﻓ (ﺷﻮﻫﺮﺧﻮاﻫﺮزناﺳﺖ!
٣)-٢٢ﺣﺮﻓ (ﻣﺤﻞاﻗﺎﻣﺖﻣﺴﺎﻓﺮ
٥)-٢٣ﺣﺮﻓ (ﭘﺎدﺷﺎهﻫﻢﻋﺼﺮاﺑﺮاﻫﻴﻢ)ع(

اﺳﺐﺑﺎﻻ ﺳﻔﻴﺪﺑﻪ d٥ﻣ رود.اﮔﺮﻓﻴﻞﺳﻴﺎهﺑﻪ b٤ﺑﺮودﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
ﺷﺎهﺳﻴﺎهﺳﺮﺑﺎزc٦راﺑﺰﻧﺪاﺳﺐﭘﺎﻴﻨ ﺳﻔﻴﺪﺑﻪ d٤ﻣ رودﺗﺎ
ﺳﻴﺎهﻣﺎتﺷﻮد.اﻣﺎاﮔﺮﻓﻴﻞﺳﻴﺎهﺑﻪb٦ﺑﺮوداﺳﺐﺑﺎﻻ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻪ c٣ﻣ رودﺗﺎﺳﻴﺎهﻣﺎتﺷﻮد.واﮔﺮاﺳﺐﺳﻴﺎهﺑﻪ b٦ﺑﺮود،
اﺳﺐﺑﺎﻻ ﺳﻔﻴﺪﺑﻪc٧ﻣ رودﺗﺎﺳﻴﺎهﻣﺎتﺷﻮد.اﮔﺮﻫﻢﺷﺎهﺳﻴﺎهﻗﺼﺪزدنﺳﺮﺑﺎز
 a٦راداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ،ﻓﻴﻞﭘﺎﻴﻨ ﺳﻔﻴﺪﺑﻪ f١ﻣ رودﺗﺎﺳﻴﺎهﻣﺎتﺷﻮد.

