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محمد مطلق

همدان از مناطق کهن ایران اس��ت؛
با موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و
زمینههای مساعد برای توسعه در تمامی
ابعاد .نرخ بيکاري در استان همدان 6/5
درصد است و آمار مراکز بيمه نيز نشان
ميدهد ب��ه طور متوس��ط روزانه 900
تا ه��زار و  100ش��غل در اين اس��تان
ايجاد ميش��ود که در نوع خود بينظير
اس��ت .همچنين بنا ب��ه گفته محمد
ناص�ر نيکبخت اس��تاندار همدان در
نشست توس��عه و سرمايهگذاري استان
همدان که هفته پيش در ادامه سلسله
نشس��تهاي توسعه و س��رمايهگذاري
اس��تانها تش��کيل ش��د 600 ،کارگاه
تعطيل ش��ده در دولت قبل از مجموع
ه��زار و  400کارگاه همدان با همکاري
بانکها و سرمايه گذاران بخش خصوصي
بازگشايي شده و يک هزار و  116کارگاه
جديد نيز طي دو س��ال اخي��ر در اين
استان احداث شده است.
برگزاري نشستهاي توسعه و سرمايه
گذاري استانها در دولت يازدهم کليد
خورد و بن��ا به اظهارنظر کارشناس��ان
اقتصادي اين جلس��ات تاکنون توانسته
سرمايههاي س��رگردان غيردولتي را به
صورت هدفمند به س��مت توسعه همه
جانبه استانها هدايت کند .در اين زمينه
استاندار همدان به جذب  4هزار ميليارد
توماني سرمايههاي بخش خصوصي از
دهه فجر سال گذشته تا کنون در استان
و آغاز عمليات اجرايي طرحهاي مختلف
اشاره ميکند و ميگويد« :استان همدان
منهاي دريا همه امکانات سرمايه گذاري
را دارد .اين استان با يک ميليون و 800
هزار نفر جمعيت در زمينه گردشگري،
کشاورزي و صنعتي داراي پتانسيلهاي
ويژهاي اس��ت .اس��تان همدان در سال
 5/5ميليون تن محصوالت کش��اورزي
تولي��د ميکند که تنه��ا  2ميليون تن
آن فرآوري يا تازهخوري ميشود وبراي
 3/5ميليون تن برنام��هاي وجود ندارد
که بهترين زمينه براي س��رمايهگذاري
تبديل��ي اس��ت .همدان در س��ال يک
ميليون تن س��يبزميني توليد ميکند
ک��ه حتي يک ت��ن آن هم ف��رآوري و
تبديل نميشود».
اگر از کاستيها بگذريم و البته مهم
تر از هم��ه محدوديت مناب��ع آبي که
مبتالبه همه کش��ور است50 ،درصد از
زمينهاي کش��اورزي اس��تان همدان
داراي سيس��تم آبي��اري تحت فش��ار
اس��ت ک��ه موقعي��ت خوب��ي را براي

بررسي زمينههاي سرمايهگذاري و توسعه پایتخت تاریخ ایران

اقتصاد فرهنگ
موتور محرک توسعه همدان
توليد محصوالت کش��اورزي در اختيار
کشاورزان استان قرار ميدهد.
از س��وي ديگر در زمين��ه صادرات
محصوالت ب��ه اس��تانهاي ديگر بايد
گفت همدان با  9مرکز استان از جمله
ته��ران حدود  1/5تا  3س��اعت فاصله
دارد که موقعيت وي��ژهاي را در اختيار
آن قرار ميدهد .دکتر حس��ن روحاني
و کاروان تدبير و اميد س��وم ش��هریور
م��اه در همدان خواهد ب��ود .در همين
راس��تا جلسه هفته گذش��ته توسعه و
سرمايهگذاري استانها به رياست دکتر
«محمد شريعتمداري» معاون اجرايي
رئي��س جمهوري ب��ه اس��تان همدان

اختصاص يافت .در اين جلسه که دکتر
عل��ي طيبنيا وزير اقتص��اد و دارايي و
نمايندگان��ي از بنگاهه��اي خصوصي و
تعاوني و نيز مديران عامل شرکتهاي
سرمايهگذاري حضور داشتند ،ظرفيتها
و توانمنديهاي استان همدان از جمله
در بخشهاي صنعت ،کشاورزي ،صنايع
تبديلي ،گردشگري و معدن و مزيتهاي
س��رمايهگذاري در اي��ن بخشها مورد
بحث و بررسي قرار گرفت.
 ëمزيتهاي فرهنگي
دکتر محمدعلي زلفيگلي عضو
توگو
هيأت علمي دانشگاه بوعلي در گف 
با «ايران» درب��اره مزيتهاي اقتصادي

هم��دان ميگوي��د« :در راهبرده��اي
توس��عه هر اس��تان و از جمله همدان
بايد به دو مزيت نسبي و مزيت ايجابي
توجه داشت .از جمله مزيتهاي نسبي
استان همدان گردش��گري ،کشاورزي
و صنايع تبديلي اس��ت اما مزيت مهم
يا مزيت ايجابي اين اس��تان فرهنگي و
علمي اس��ت ».وي به ارتباط  1/5تا 3
س��اعته با  9مرکز استان اشاره ميکند
و ميگويد« :همدان ميتواند از سرريز
نخب��گان اي��ن اس��تان بهره بب��رد و با
توجه به صبغه فرهنگي و دانش��گاهي
ک��ه دارد ميتوان ترافيک��ي از گردش
نخب��گان را ش��اهد بود .ب��ه اعتقاد من
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ترانه بني يعقوب

جواد آباد ،بعد از  18زمین لرزه

 ۱۸بار شهر کوچکشان لرزيده ،حاال
بعضی ش��بها را با هول و هراس صبح
ميکنن��د و برخي هم عين خيالش��ان
نيست .به قول خودشان تخت ميخوابند
ت��ا خود صبح .ميگويند مرگ و زندگي
دست خداست.
ش��هر جواد آب��اد در  13کيلومتري
ورامي��ن ق��رار دارد .ش��هري کوچک با
نزديک به  3ه��زار نفر جمعيت که اين
روزها حسابي در رسانهها نامش مطرح
ميش��ود .همان جا ک��ه در عرض چند
ساعت بارها لرزيده است .اما زلزله اصلي
پنجشنبه شب دو هفته پیش اتفاق افتاد
با قدرت چهار ريشتر که بيشتر مردم هم
احساسش کردند .بعد از اين زمين لرزهها
بود که سازمان امداد و نجات هالل احمر
وضعي��ت تهران را نارنج��ي اعالم کرد.
مس��ئوالن مرکز زلزله شناسي ايران اما
وقوع  ۱۸زمین لرزه آن هم تنها در یک
شهر کوچک جنوب شرقي تهران را در
کمتر از  ۲۴ساعت قابل تأمل ميدانند.
آنها معتقدند هرچند زمین لرزههای ۱تا
 ۲ریشتري در طول ماه و در گسل های
ش��مال و جنوب تهران عادي است؛ اما
وق��وع  ۱۸زمین لرزه کم��ي غير عادي
است.
چن��د روزي از حادث��ه گذش��ته
اما رس��انهها هن��وز از زلزله ج��واد آباد
ميگويند و مينويسند و اينکه نيروهاي
ام��داد و نجات در اي��ن منطقه در حال
آماده باش هس��تند .وقتي به جواد آباد
ميرس��م .حدود ظهر است و همه چيز
آرام به نظر ميرسد .شهر کوچک است
و بيش��تر بافتش را خانههاي قديمي و
آجري تش��کيل ميدهد .چند جوان در
خيابان راه ميروند« :زلزله را احس��اس
کرديم ،اما خب خيل��ي موضوع تازهاي
نيس��ت پارس��ال هم در جواد آباد زلزله
آمد .تهرانيها براي خودشان نگرانند که
اين همه م��ا را در بوق و کرنا کردهاند».
آن يک��ي هم ميگويد« :من که ش��بها
تخت ميخواب��م .جواد آباديه��ا از آن
بيدها نيس��تند که با اين بادها بلرزند.
شما تهرانيها زیاد محتاط هستيد!» اما
آنها که کمي س��ن و س��الدارترند ،اين
اندازه راحت ح��رف نميزنند .چند زن
و مرد در يک مغ��ازه فروش امالک دور
هم جمع شدهاند .مرد ميگويد« :شبها با
اضطراب ميخوابيم .اما مسئوالن چيزي
نميگويند شب اول چند ساعتي دم در
مانديم بعد گفتيم که چي؟ مگر ميشود
اين طور زندگي کرد».
آن يکي هم موهاي جو گندمي دارد
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اين اش��تباه است که در زمينه صنعتي
بويژه صنايع آاليندهاي مثل پتروشيمي
در هم��دان س��رمايهگذاري کنيم .اگر
گردشگري استان و نيز صنعت فرهنگي
در منطقه رونق بگيرد اساس��اً نيازي به
سرمايهگذاري صنعتي نيست».
وي ب��ه اس��تاديوم فرهنگي اش��اره
ميکند و اينکه همدان ميتواند الاقل در
 6ماه از س��ال که هوا گرم است ،ميزبان
همه جش��نوارههاي ملي و کنگرههاي
علمي وابسته به وزارتخانه ها و انجمنها
باش��د .چنانچه در  6ماهه س��رد س��ال
نيز يکي از اس��تانهاي گرمسير کشور
ميتواند چنين نقشي را بازي کند .وي

اين ايده را منطبق با کشورهاي توسعه
يافت��ه ميداند و معموالً جش��نوارهها و
کنگرهه��ا را در ي��ک منطق��ه خاص با
هدف رونق اقتص��ادي برگزار ميکنند.
وي همچنين صنايع تبديلي را با توجه
به قدرت کش��اورزي هم��دان براي اين
اس��تان حياتي ميداند و ميگويد« :در
خيلي از استانهاي ما هندوانه ميکارند
درحال��ي که کمترين اس��تفاده را از آن
ميبرند .حال فکر کنيد هندوانه به پودر
تبديل ش��ود تا چهاندازه ارزش افزوده
خواهد داشت يا سيبزميني که يکي از
توليدات اصلي همدان است .سيبزميني
ميتواند به اشکال مختلف فرآوري شود.
اي��ن صنايع براي اس��تاني مثل همدان
حياتي اس��ت اما آوردن صنايع آالينده
س��نگين مزيت اين استان نيست چون
ن��ه به دريا راه دارد و نه صنايع تکميلي
ديگري اطرافش هست و»...
 ëاستان چهار فصل
محم�د ناصر نيکبخت اس��تاندار
همدان درباره ظرفيتهاي گردشگري
اس��تان همدان ميگويد« :متأس��فانه
همدان با وجود اينکه بهترين ش��رايط
ب و هوايي را براي گردش��گري دارد،
آ 
ب��ا وجود ه��زار و  800اثر تاريخي قبل
و بعد از اس�لام و اينک��ه دنيا همدان را
بهتر از هرجاي ديگر ايران ميشناسد،
اولين و مهمتري��ن پايتخت امپراتوري
ايران بوده و  5هزار سال سابقه تاريخي
دارد ،طوالنيتري��ن غ��ار آبي جهان در
اين استان است و ...هنوز همدان مقصد
گردش��گري نيس��ت و تنها محل عبور
گردشگر است».
تپ��ه هگمتانه يا ش��هر هگمتانه که
اکنون در دل ش��هر همدان اس��ت ،به
عن��وان پايتخت ماده��ا و در کنار رم و
آتن يکي از س��ه ش��هر مهم تاريخي و
زنده دنيا محس��وب ميشود .گنجنامه
هخامنشي ،شير سنگي همدان ،گنبد
علويان ،برج قربان ،آرامگاه بوعلي سينا،
آرام��گاه بابا طاهر و ب��ازار همدان تنها
گوش��هاي از آثار تاريخي ش��هر همدان
اس��ت .از سوي ديگر غار عليصدر ،شهر
اللجين به عنوان پايتخت سفال ايران،
تويس��رکان به عنوان پايتخت گردوي
ايران و ...تنوع��ي از ظرفيتهاي باالي
گردش��گري تاريخ��ي و طبيع��ي را به
نمايش ميگذارد .ظرفيتي که استاندار
هم��دان ب��ه درس��تي آن را اينگون��ه
توصيف ميکند« :همدان مرغوب ترين
و ارزانترين منطقه براي گردش��گري
است .درحالي که براي گردشگر داخلي
هم چندان مورد توجه نيس��ت .استاني

اهال�ی میگویند خانههاي
آجري قديمي که بيشترين
بافت ش�هري جواد آباد را تشکيل
دادهاند اتفاق ًا خيلي مستحکمتر از
اين نوسازها هستند ،پي شان يک
و ني�م متر هم بيش�تر اس�ت اين
نوسازها که الکي ساخته شدهاند

و دس��تهايش را در هوا تکان ميدهد:
«ميگويند برگشت زلزله خيلي بد است.
مثل بم که اونجور شد .براي ستاد بحران
هم تابوت و س��گ آوردن��د ،اينها ترس
مردم را بيش��تر ميکن��د بهتر بود چند
ت��ا چادر برپ��ا ميکردند تا ت��رس مردم
ميريخت ».اهال��ی میگویند خانههاي
آجري قديمي که بيشترين بافت شهري
جواد آباد را تشکيل دادهاند اتفاقاً خيلي
مستحکمتر از اين نوسازها هستند ،پي
شان يک و نيم متر هم بيشتر است اين
نوسازها که الکي ساخته شدهاند.
م��ردم گاليه و ش��اید ادعا ميکنند:
«هيچوق��ت رس��انهها آنق��در ب��ه آنها
نپرداختهان��د که اين روزها .البد از ترس
جان تهرانيها .هيچ مسئولي اين روزها
در ش��هر زندگ��ي نميکند .ج��واد آباد
فقط يک به��داري دارد ب��ر فرض همه
بيمارس��تانهاي ورامين هم آماده باش
باش��ند اين چه ربطي به ما دارد کس��ي
که حالش بد است تا  13کيلومتر دوام
ميآورد؟»
يکي از اهالي مرد ميانس��الي اس��ت:
«ف��رداي ش��ب زلزله ،همان ش��ب که
زمين چن��د بار ت��کان خ��ورد ،يکي از
فاميلهايمان که در بيمارستان ورامين
کار ميکن��د زنگ زد و گفت آماده باش

هستيم کسي به خود ما چيزي نگفت».
يک��ي ديگ��ر از اهال��ي ج��واد آباد
ه��م ميگويد« :م��ا چ��ادر و تجهيزات
نميخواهي��م فقط از مس��ئوالن انتظار
داريم ب��ه ما درباره وق��وع حادثه اطالع
بدهند».
مردم جواد آباد بيشترشان کشاورزند.
ذرت ،طالبي ،گن��دم و جو ميکارند .در
طول مسير رسيدن تا جواد آباد هم کم
مزرعه ذرت و گندم به چشم نميخورد.
مردم ميگويند بيش��تر اهالي معتقدند
اينجا روي گسل زلزله واقع شده ،همين
حرفها خيليها را از شهر فراري داد .اين
روزها بيشتر ساکنان مهاجران افغانستاني
هس��تند ک��ه در ورامي��ن و قرچک کار
ميکنند.
پارک جواد آباد فضاي نسبتاً وسيعي
دارد ام��ا خلوت اس��ت .ي��ک زن جوان
دختر  6س��الهاش را براي ب��ازي کردن
آورده است«:چند روز وسايلمان را جمع
کرده بوديم و دم در گذاشته بودیم .يک
چادر آماده هم داشتيم .بعد فکر کرديم
چن��د روز ميتوانيم به اين وضع زندگي
کنيم؟ به جاي اين مسئوالن باید با هم
جلسه بگذارند کمي به ما مردم اميدواري
بدهند ».بيش��تر اهالي ميگويند هيچ
آماده باش��ي در کار نيس��ت و جز همان
ش��ب اول که چند برانکارد ،تن ماهي و
چادر را مسئوالن جهاد کشاورزي جا به
جا کردهاند ،هيچ امدادرساني ديگري در
کار نبوده است.
کارمندان شهرداري توضيح ميدهند
که  48ساعت حالت آماده باش داشتهاند
و آنها هم ش��ب حادثه تا توانس��تهاند به
مردم درباره احتم��ال وقوع زلزله دوباره
خب��ر دادهان��د .يعن��ي به ه��ر کس در

باش��د .توانمنديها و امکانات گسترده
اس��تان همدان اين ام��کان را بهوجود
آورده که ب��ا مس��اعدتي حداقلي ،اين
اس��تان جهش بزرگ و شتاباني داشته
باشد ».وي با اشاره به سفرهاي استاني
دولت پيش��ين ميگويد« :در س��اليان
گذش��ته فضاي بياعتمادي در س��ايه
وعدههاي داده ش��ده و انج��ام نگرفته
در کشور ش��کل گرفته است .بنابراين
دول��ت اکنون تنها درص��ورت ضرورت
به مردم وعده انج��ام کاري را داده ،در
غير اين صورت وعدههاي غير قابل اجرا
نميده��د ».وي عنوان ميکند« :دولت
پرو ژهه��اي قبلي را پاالي��ش ميکند؛
آنهاي��ي که باالي  70درصد پيش��رفت
داشتهاند منابع ماليشان تأمين ميشود
ولي آنهايي که توجيه ندارند مثل سدي
ک��ه منابع آبي ندارد ،حذف ميش��وند.
در اين مي��ان پروژههايي که با زندگي
م��ردم عجين هس��تند در اولويت قرار
ميگيرن��د مث��ل درمانگاهه��ا و مراکز
درماني ،ورزشگاهها ،آبياري تحت فشار
و طرحهایي از اين دست».
 ëمشکالت توسعه استانها
باال بردن انتظارات با طرحهاي غيرقابل
توجيه ،تأمين نشدن اعتبارات ،وابستگي
هرچه بيش��تر به فروش نفت و در عين
حال تضعي��ف توليد داخلي ب��ا افزايش
واردات از جمله خسارتهايي است که در
دولتپيشينبهاستانهاومناطقمختلف
کشور تحميل شد .دکتر علي طيبنيا
وزير اقتصاد و دارايي در نشست توسعه و
سرمايهگذاري استان همدان در اين راستا
ميگويد«:ما در دولت هم قسم شدهايم تا
اشتباهات گذشته را تکرار نکنيم و با پول
نفت بويژه در شرايط گشايش اقتصادي
پس��اتحريم بدنه دولت را بزرگ نکنيم و
ب��ا واردات بيرويه توليد داخلي را از بين
نبريم ».وي درباره سفرهاي کاروان تدبير
و اميد به اس��تانهاي مختلف ميگويد:
«س��فر مقام��ات دولتي به اس��تانهاي
مختلف موجب رفع مش��کالت و موانع
پيشرو است .اين سفرها زمينهاي براي
آشنا ش��دن با مسائل و مشکالتي است
که مردم با آن مواجه هس��تند .بنابراين
با شناخت بهتر ميتوانيم مسائل را حل
کنيم بدون رفتارهاي عوامفريبانه و ارائه
وعدههاي تحققناشدني .خود من پيش
از اين منتقد س��فرهاي استاني بودم اما
س��فرهاي کنوني دولت در قالب کاروان
تدبي��ر و اميد بدون عوامفريبي ميتواند
براي رشد و توسعه استانها مفيد باشد
که در سفر پيشرو به همدان نيز چنين
اتفاقي خواهد افتاد».

همدان ميتواند از س�رريز
نخبگان اين اس�تان بهره
بب�رد و با توجه به صبغه فرهنگي و
دانش�گاهي ک�ه دارد ميت�وان
ترافيکي از گردش نخبگان را شاهد
بود .شاید چندان مطلوب نباشد که
در زمين�ه صنعت�ي بوي�ژه صناي�ع
آالين�دهاي مثل پتـــروش�يمي در
همــدان سرمايهگذاري کنيم .اگر
گردش�گري اس�تان و ني�ز صنعت
فرهنگ�ي در منطق�ه رون�ق بگيرد
اساس� ًا ني�ازي به س�رمايهگذاري
صنعتينيست

که نه تنها تابس��تان خنک��ي دارد بلکه
زمس��تان زيبايي هم دارد .همدان تنها
سردسير نيست ،چهار فصل است».
دکت�ر محم�د ش�ريعتمداري
معاون اجراي��ي رئيس جمهوري درباره
توانمنديهاي اس��تان همدان و س��فر
رئيس جمهوري به اين استان ميگويد:
«اس��تان هم��دان از توانمنديه��اي
فراواني در عرصههاي مختلف صنعتي،
کشاورزي و گردشگري برخوردار است
و بيترديد اين استان با برنامه روشن و
جامعي در مسير توسعه شتابان ،ميتواند
از اس��تانهاي پي��شرو در بخشهاي
مختلف بويژه در زمينه اش��تغال پايدار
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ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح ع�ادی و وی�ژه» اس�ت .در ص�ورت تمای�ل به حل دو ش�رح ابتدا یک�ی از ش�رحها را با م�داد حل کرده
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
جدول عادي
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افقي:
 -1مول��د برق – گون��هاي از كالس
2
خودروه��ا حدفاص��ل بي��ن وانت و
3
كاميون
 -2اذي��ت – بزرگزادگان – اس��ب
4
اصيل
5
 -3زن همنش��ين – عفونت قارچي
6
دهان – بنياد چيزي
شكايت
–
سرگشته
 -4پريش��ان و
7
ك��ردن و نالي��دن – حنا – س��پس
8
عرب
 -5قورباغه جدولي – در حال شيون
9
– ويرايش
10
 -6ب��ازي مهي��ج و فك��ري هندي
11
– واحد ش��مارش چاق��و – نمايش
تلويزيوني
12
 -7آستانه و پيشگاه جلوي ساختمان
13
– ديه – حاجت خواستن
 -8سوغات شهر مراغه – دشمن –
14
جنگجو
15
 -9اب��زار نجاري – س��هو و خطا –
روزگارها
 -10ضربه وارد كرد – گرو گذارنده – مادر زبانهاي اروپايي
 -11عاقل – محصول گون – خيس
 -12چهره – زاپاس خودرو – هرگز نه – پيشوندي معادل ميليون
 -13پارچه كمعرض – مسيحي – همسويه
 -14از وطن دورافتاده – اول امري – آهسته
 -15اي��ن بناي تاريخي مراغه را متعلق به دوره اش��كاني و جايي ميدانند كه آيين
مهرپرستي در آن اجرا ميشد – علم بررسي خواص مختلف آبهاي كره زمين
1

خيابان برخوردهاند هش��دار دادهاند .بعد
از زلزله هم کلي مس��ئول آمده و جلسه
گذاشته و س��تاد بحران تشکيل دادهاند.
عکسهاي ماش��ينهاي آتش نشاني را
نشانم ميدهند که براي زلزله احتمالي
به جواد آباد آورده شده بود .يکي از آتش
نشانها در ش��هرداري جواد آباد حضور
دارد او هم تأکيد ميکند 48« :س��اعت
آماده باش بوديم اما خوش��بختانه کسي
آس��يب نديد ».در يک رس��توران چند
نفر از اهالي دور هم جمع شدهاند .بحث
درباره زلزله بدجوري باال گرفته اس��ت.
محور بحثه��ا از امداد و س��تاد بحران
گذش��ته و قس��مت و قضا و قدر جايش
را گرفته اس��ت .يکي ميگويد« :هر چه
قسمتمان باشد همان ميشود ».ديگري
ميگويد« :جواد آباديها مثل شيرند از
زلزله نميترس��ند .به قول مادر پيرم هر
چه خدا بخواهد همان ميشود ».ديگري
ه��م با افتخار ميگويد« :من که س��ر بر
بالش ميگذارم تا صبح يک کله خوابم.
نميشود در بيابان خوابيد آنجا هم ممکن
است مار نيشت بزند».
جواد آب��اد  18ب��ار لرزي��ده ،برخي
مس��ئوالن ميگوين��د .اتف��اق و حادثه
خاصی رخ نداده و نیاز به تشکیل جلسه
مدیریت بحران نیست .برخي ميگويند
 48س��اعت آماده ب��اش رس��مي برقرار
بوده و کافي اس��ت .مسئوالن ژئوفيزيک
ه��م ميگويند اين تع��داد زلزله در يک
ش��هر کوچک قاب��ل تأمل اس��ت .مردم
هم ميگوين��د چيزي از مديريت بحران
نديدهاند .هرچه هس��ت مردم جواد آباد
از تکرار اسمش��ان در رس��انهها نگران و
متعجبند و اينک��ه در آينده چه اتفاقي
خواهد افتاد؟

9

عمودي:
 -1نوعي عمليات تردستي – اسب چاپار
 -2در دسترس بودن – آگاه ،بصير -خم شدن در نماز
 -3متداول – ظرفي در مطبخ – چرخ چاه
 -4باغي در شيراز – انتقال دهنده – حرف مفعولي – فرمان دادن
 -5عدد بلبل – قصيده سراي عهد قاجاريه – نيز
 -6خودروي جمعي – تكهگل خشك شده – درجه عالي مرگ
 -7ماه هفتم سال قمري – ياد دادن – پانصد هزار
 -8برترين – گماشتن – هميان
 -9كفرانكننده – يكي از مهمترين بيماريهاي مشترك انسان و دام – كلمه شرط
 -10طعنه – ترسناك – خمره بزرگ
 -11امالخبائ��ث – مخل��وط
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جدول ويژه

15

افقي:
 -1حدس زدن پيامدهاي كاري
– فارماكولوژيست
 -2نوعي موشك – ابله – مركز
بالروس
 -3كاخي در فرانس��ه – مرسوم
– مشهور
 -4دورافتاده – لقب فرگوسن –
پارچه گياهي – مساوي
 -5خ��اك صنعت��ي – بافته –
نسبت زنان دو برادر
 -6پيشرو لش��كر – خاموش –
داغ كردن
 -7گرانبه��ا – حائ��ل در مقابل
خطر – يقه جدولي
 -8دقت بيمارگونه – سر بريدن
حيوان – بلندآوازه
 -9مداف��ع باي��رن موني��خ –
موضوعات كوچك – يك ششم
 -10محبت – پرنده – جنبيدن
و تكان خوردن
 -11اصل و آغاز – آخرين حد چيزي – دو يار هم قد
 -12جثه – پوپك – رمق آخر – سالخورده
 -13يكي يكي و جداجدا -فرمانده سپاه حضرت داوود (ع) – سوره 49
 -14سوم شخص جمع – حنا – قدرت
 -15شهري در استان آذربايجان غربي – واحدي در توان
عمودي:
 - 1دارويي براي درمان استرس –  LCDلمسي
 -2مددكار – تبهكاري – لم دادن
 -3باخت – از نامهاي خداي تعالي – عصاي درويش
 -4بعد از آلفا – مرد موحد – پزشكي – جوهر بدن
 -5بخش اوستا – جانماز – تكبر
 -6چانه گيالني – جمع رأس – بيش از حد لزوم
 -7همدم – بسيار خوب – غذاي خرگوش
 -8مخفف ناگاه – خداي من – فقير
 -9حومه بوشهر – نخستين خوراك روزانه – عمارت
 -10آشوب و ازدحام – نيرو – برگ برنده
 -11مركز فراري – درد و مرض – جهانگرد
 -12نهمين ش��هر بزرگ
حل جدول ويژه شماره 6007
در اتحاديه اروپا – برهنه –
ابزار – سمت
 -13از بزرگترين ش��اعران
قصيدهگو و مثنوي سراي
زبان پارس��ي – فرصت –
سیاره بهرام
 -14گندمگ��ون – واح��د
پول نروژ -ييالق كرج
 -15پارس��ا و پاكي��زه –
رياضي��دان آلمان��يزاده
روس��يه و بنيانگذار نظريه
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