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 34طرح کالن فناوری
دارای دستگاه متقاضی هستند

پارسا-دبیر شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری از تعیین درصد مشارکت دستگاهها در طرحهای کالن ملی خبر داد و گفت  :از میان 47
طرح کالن مصوب  34طرح دارای دستگاه متقاضی هستند  .احمدی در گفت وگو با خراسان افزود  :کلیه طرحهای کالن ملی باید دارای
دستگاه متقاضی باشد و دستگاه نیز رسما نیاز خود را به نتایج آن طرح اعالم کند وحداقل  50درصد از اعتبارات را متقبل شود  .

اختصاص تنها 4درصد بودجه طی5سال

یادداشت شفاهی

گفت و گو

 47طر ح ملیفناوری وبودجهای درحدهیچ!

دکتر اسماعیل قادری فر

مدیرکل دفتر تجاری سازی فناوری معاونت علمی

طرح های کالن زمینه ساز شکلگیری
اقتصاد درون زای فناوری
برای آن که بتوانیم موضوع توسعه فناوری را گسترش دهیم
و جریان تبدیل دانش فنی به ایده و محصول را به یک جریان
مستمر تبدیل کنیم ،یکی ازراهکار های مهم،حمایت
واجرای طرح های کالن فناوری است که به نوعی از مراحل
ایده محوری عبور کرده اندو قابلیت تجاری سازی فناورانه را
دارند .بسیاریازبرندهایبزرگدنیاوشرکتهایمختلف
برای آن که بتوانند جریان درون زای فناوری را توسعه دهند
ودانشفنیدانشگاهرابهمحصولتبدیلکنند،مدلتعریف
و اجرای طرح های کالن فناوری را در دستور کار قرار داده
اند که نتایج چشمگیری نیز به دنبال داشته است تا جایی
که امروز خیلی از برندهای معتبر دنیابه واسطه اجرای طرح
های فناورانه و با مشارکت بخش خصوصی واقعی یعنی
شرکت دانش بنیانی که بتواند دانش فنی را کسب کند و
نیز حمایت های دولت شکل گرفته است .
اساساموضوعتوسعهعلموفناوریوتولیدمحصولازدانش
فنیکاریگراناستوطبیعتابخشخصوصیبرایباراول
به تنهایی جرا ت ،جسارت وحتی قدرت مالی برای اجرای
این طرح ها را ندارد .در این گونه موارد دولت و دستگاه های
بهره بردار باید به کمک بخش خصوصی بیایند.
طی سال های گذشته و با تشکیل مرکز طرح های کالن
ملی فناوری ،موضوع حمایت از طرح های کالن در دستور
کار معاونت علمی ریاست جمهوری قرار گرفته و تا کنون
نزدیک به  120طرح کالن فناوری با هدف تولید محصول
از طریق توسعه دانش فنی در دانشگاه ها وموسسه های
تحقیقاتی در حوزه های مختلف تعریف واجرا شده است
که از آن جمله می توان به کسب دانش فنی ساخت دستگاه
دیالیز نسل 4و 5برای بیماران دیابتی  ،دستگاه اسپکت
قلبی  ،طرح تولید میگوی عاری از بیماری و یا طرح تولید
تخم مرغ  spfبرای تولید واکسن های حیوانی وانسانی ،
طرح تولید رادیو دارو ها ونیز 2طرح مهم و در سطح ملی
از جمله طرح کالن رصد خانه ملی و کشتی تحقیقاتی
اقیانوس پیما  ،به عنوان نمونه های موفق از اجرای طرح
های کالن ملی فناوری طی  2-3سال اخیر اشاره کرد.
این مصادیق نشان دهنده آن است که در حوزه طرح های
کالن ملی فناوری باید موضوع اکتساب فناوری درون زا
را ذیل طرح های تحقیقاتی که در دانشگاه ها وپژوهشگاه
های کشور تبدیل به دانش فنی شده اند ،دنبال و زمینه
ای فراهم کنیم تا این طرح ها به مرحله تجاری سازی راه
پیدا کنند وزمینه ورود آن ها به بازار فراهم شود ودر نهایت
اقتصاد فناورانه در کشور محقق شود .

زهرا حاجیان
hajian@khorasannews.com

اجرای طرح های کالن ملی فناوری در کشور
ه��م��واره ب��ا چالش ه��ای متعددی ازجمله
کمبود اعتبارمواجه بوده به نحوی که عدم
تخصیص اعتبارات مورد نیاز در سال های
اخیر به مانعی جدی برای عملیاتی شدن
ای��ن ط��رح هاتبدیل ش��ده اس��ت  .تصویب
طرح های کالن ملی با هدف ایجاد جهش
در ح��وزه تولید ف��ن��اوری در دانشگاه های
کشور از س��ال  89در دستور ک��ار ش��ورای
عالی علوم ،تحقیقات وفناوری قرار گرفت.
در این راستا دبیرخانه شورای عتف در دی
 90تعداد  37طرح کالن ملی پژوهش و
فناوری را با همکاری دستگاه های اجرایی
تدوین کرد وبه تصویب رسانید و تا پایان سال
92نیزتعداد طرح های کالن ملی فناوری
مصوب شورای عتف به  47طرح رسید اما
متاسفانهطی2سالاخیرنبودبودجهمناسب
نه تنها به مانعی بر سر راه اجرای به موقع این
طرح ها تبدیل شده بلکه عدم پذیرش طرح
های مهم فناوری را نیز به دنبال داشته است
 .حال آن که طرح های کالن فناوری با هدف
رف��ع جدی ترین نیازهای کشور وتوسعه
هدفمند زیرساخت های علم و فناوری و در
راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و اسناد
باالدستی نظام در ح��وزه علم وفناوری در
دستور کار قرار گرفته است.
امروز در شرایطی که انتظار می رود بسیاری
از این طرح ها که متوسط زمان اجرای آن ها
بین  3تا  5سال تعیین شده است  ،عملیاتی
شده باشند متاسفانه هراز چند گاهی خبر
از توقف یا رکود پیشرفت این طرح ها به گوش
می رسد  .به گفته معاون پژوهش وفناوری
وزیر علوم،طرحهای کالن فناوری بر اساس
نیاز  20سال آینده کشور هدف گ��ذاری و

تصویب شده اند و با توجه به اهمیت آن ها
 ،چنان چه از لحاظ مدیریت ،تأمین اعتبار
و ایجاد ارتباط با بدنه دانشگاه ،صنعت و
دستگاهها به درستی هدایت نشوند و یا به هر
دلیل برخی از این طرحهای کالن به موقع
به نتیجه الزم نرسند ،از اهمیت و ضرورت آن
ها کاسته خواهد شدو ثمره الزم رانخواهند
داشت  .احمدی با اشاره به روند تخصیص
منابع مورد نیاز طرح های کالن فناوری می
گوید  :به طور کلی میزان اعتبارات مورد
نیاز برای اجرای کامل  47طرح کالن ملی
فناوری حدود  2هزار و  600میلیارد تومان
است که با توجه به تصویب این طرح ها در
سال  89اولین بودجه مورد نیاز طرح ها در
سال  90اختصاص یافت که رقمی در حدود
 67میلیارد تومان بود  .در سال 91هیچ
پرداختی ب��رای ای��ن ط��رحه��ا ان��ج��ام نشدو
در سال  92نیز ح��دود  28میلیارد تومان
اختصاص پیدا کرد.معاون پژوهشی وزارت
علوم میزان اعتبارات مصوب سال  93برای
طرحهای کالن را  42میلیارد تومان ذکر کرد
و گفت :از این میزان بودجه مصوب تنها حدود
 40درصد محقق شد و این میزان اعتبار به
طرحهایی اختصاص یافت که دارای دستگاه
متقاضی بودند .بودجه طرح های کالن ملی
فناوری برای سال  94نیز نسبت به سال 93
هیچ تغییری نکرده ودر سال جاری اعتباری
با لغ بر  40میلیارد تومان برای اجرای این
طرح ها اختصاص یافته است .
▪ ▪ توقف پذیرش طرحهای جدید کالن

به گفته وی ،ازسال  89تاکنون  112میلیارد
تومانبهاینطرحهااختصاصیافتهاستکهتا
رقم 2هزارو 600میلیاردتومانفاصلهزیادی
وجود دارد  .ضمن آن که با توجه به عدم تامین
اعتبارات مورد نیاز طرح های کالن فناوری
طی سال های گذشته در حال حاضر پذیرش

طرحهای جدید کالن متوقف شده است .به
گفته احمدی،اجرای طرح های کالن ملی
فناوری نیازمند  2هزارو  600میلیارد تومان
اعتبار است که چنان چه طول عمر هر طرح
نیز  ۳تا ۵سال پیش بینی شده باشد ،باید
ساالنه حدود  500میلیارد تومان به این
طرح ها اعتبار داده شود ،اما تاکنون این روند
انجام نشده و طی  3سال گذشته با احتساب
بودجه سال های گذشته ،در مجموع تنها
112میلیاردتومانبهاینطرح هاتزریقشده
است؛ یعنی  4درصد از کل بودجه.
او م��ی گوید  :ط��رح ه��ای ک�لان ف��ن��اوری با
اهدافی چون تبدیل دانشگاه ها و مراکز
پژوهشی به مراکز کارآفرین و نیاز محور ،
تقویت جهشی ارت��ب��اط دول��ت ،دانشگاه و
صنعت ،تحقق اقتصاد دانش بنیان و تولید
ملی و افزایش سهم ص��ادرات محصوالت با
فناوری های باال که از سیاست های اصلی
اقتصاد مقاومتی اس��ت ،تعریف و تصویب
ش��ده اس��ت و م��ی ت��وان��د ب��ا ای��ج��اد جهشی
عظیم در توسعه علم و فناوری در کشور ،
بین تولیدات علمی و فناوری ه��ای بومی
تناسب خوبی ایجاد کند تا به موازات رشد
علمی ،در زمینه تولید فناوری نیز به جایگاه
مناسبی در منطقه وجهان دست پیدا کنیم.
طبق آن چه به تازگی دکتر کبکانیان  ،قائم
مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی
در خصوص وضعیت نامناسب بودجه طرح
هایکالنفناوریاعالمکردهاست،متاسفانه
غالب طرح های کالن ملی تقریبا متوقف
شده و در ح��ال حاضر از مجموع  47طرح
ک�لان ملی ف��ن��اوری تنها  7ط��رح ک�لان از
حمایت مالی نسبی برخوردار است .حال
آن که تمام این طرح ها مصوب شورای عالی
علوم ،تحقیقات و فناوری و ش��ورای عالی
انقالب فرهنگی است اما به دلیل ارائه نشدن
بودجه  ،راکد و تعطیل شده است.

تصویب آیین نامه مدیریت طرح های کالن فناوری درآینده نزدیک
زهرایی -دبیر شورای عالی « عتف» از تصویب آیین
نامه مدیریت طرح های کالن ملی فناوری در آینده
نزدیک خبر داد .
احمدی در گفت و گو با خ��راس��ان اف��زود  :براساس
مصوبه ش��ورای عتف  ،مقرر شد کارگروهی با حضور

میانگین پیشرفت  47طرح کالن فناوری
 4تا  5درصد است

دکتر کبکانیان همچنین هشدار داده است
که در نتیجه ادامه این روند محققان این طرح
های کالن پراکنده خواهند شد.
ب��ه هرترتیب ط��رح ه��ای ک�لان ف��ن��اوری در
شرایطی با بحران مالی مواجه اند که رهبر
انقالب در بند های متعدد از سیاست های
ابالغی ح��وزه علم و فناوری  ،برمباحثی از
جمله جهاد مستمر علمی با ه��دف کسب
مرجعیت علمی و فناوری در جهان و همچنین
ارتقای جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری

پ�����ارس�����ا -م���ع���اون
پژوهش و فناوری وزیر
علوم گفت :میانگین
پ��ی��ش��رف��ت  47ط��رح
کالن فناوری  4تا 5
درصد است.
دک��ت��ر اح���م���دی در
گفت و گو با خراسان
افزود  :یکی از مشکالت جدی طر حهای کالن طوالنی
شدن مدت اج��را و کاهش کارایی آن هاست به نحوی
که با توجه به میزان اعتباراتی که دریافت شده ،میانگین
پیشرفت  47طرح کالن حدود  4تا  5درصد است که البته
نسبت به اعتبارات ،پیشرفت مناسبی داشتهاند اما در
عین حال برای آن که این طرح ها در زمان مقرر عملیاتی
شوند و به ثمر بنشینند ،باید بودجه مناسبی به آن ها
اختصاص پیدا کند .
دبیر شورای عالی علوم ،تحقیقات وفناوری تصریح کرد:
یکی از اق��دام��ات اخیر ش��ورای عالی علوم ،تحقیقات
وفناوری برای تامین بودجه مورد نیاز طرح های کالن
فناوری  ،ارائه پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه بوده
است تا با هماهنگی وزارت علوم ردیف مستقلی برای
دبیر خانه و شورای عتف در سال  95در نظر گرفته شود
که در صورت تحقق آن و اختصاص ردیف بودجه مستقل،
گشایش مهمی درتامین بودجه طرح های کالن فناوری
انجام خواهد شد واز محل بودجه ای که اختصاص پیدا
خواهد کرد ،می توانیم به طور کامل و با توجه به اعتباری
که شورا مصوب می کند از طرح های کالن حمایت کنیم و
در عین حال طرح های کالن جدیدی را که در صف انتظار
برای بررسی در کمیسیون های  11گانه شورای عتف
هستند ،مورد بررسی و پذیرش قرار دهیم .
دبیر شورای عالی علوم ،تحقیقات وفناوری ادامه داد
 :طرح های کالن فناوری طی سال های اخیر با هدف
رفع نیاز های اساسی کشور در داخل تصویب شده و به
مرحله اجرا در آمده است که دستاورد های حاصل از این
طرح ها بی شک تقویت خود باوری و احساس افتخار ملی
،تقویت جهشی ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت ،ایجاد
زمینه مناسب ب��رای جذب صحیح اعتبارات پژوهشی
به میزان مصوب در برنامه پنجم وتقویت اقتصاد دانش
بنیان وتولید ملی و افزایش سهم صادرات محصوالت با
فناوری باال وتبدیل دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به مراکز
کار آفرین خواهد بود از این جهت سرمایه گذاری در این
حوزه برای کشور یک امر ضروری به شمار می رود و به
هیچ وجه نباید از آن غافل شد .

و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان
اس�لام و نیز افزایش سهم علم و فناوری در
اقتصاد و درآمد ملی تاکید فرموده اند.بدون
شک یکی از بسترهای تحقق منویات رهبر
انقالب در این حوزه ،توجه جدی مسئوالن به
اجرای طرح های کالن ملیفناوریاستچرا
کهاساساطرحهای کالن ملیپیشرانفناوری
هستند و اهمیت دادن به این بخش زمینه رشد
وتوسعه در ح��وزه ف��ن��اوری و تجاری سازی
محصوالت دانش بنیان را فراهم خواهد کرد.

مهمترین نکات
اجرای طرح های کالن فناوری نیازمند  2هزارو  600میلیارد تومان اعتبار است.
درمجموعتنها112میلیاردتومانبهاینطرحهاتزریقشده؛یعنی 4درصدازکلبودجه.
این طرح ها مصوب شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقالب
فرهنگی است اما به دلیل ارائه نشدن بودجه  ،راکد و تعطیل شده است.
با توجه به عدم تامین اعتبارات مورد نیاز طرح های کالن فناوری طی سال های
گذشته در حال حاضر پذیرش طرحهای جدید کالن متوقف شده است.

افزایش  5برابری حمایت از شرکت های دانش بنیان

وزرا ،متخصصان ،صاحب نظران و روسای دانشگاه ها
تشکیل و نسبت به ارزیابی آیین نامه ها و سازو کارها،
وضعیت طرح های کالن ،نظام مدیریت بر این طرح ها
و وضعیت مالی طرح ها اقدام و بر اساس آن آیین نامه
مدیریتی طرح های کالن را تدوین و تصویب کند.

حاجیان  -معاون پژوهشی وزی��ر علوم از افزایش 5
برابری حمایت از شرکت های دان��ش بنیان مستقر
در پارک های علم وفناوری طی 2سال گذشته خبر
داد و گفت  :طی  2سال گذشته  45میلیارد تومان از
محل اعتبارات متمرکز وزارت علوم به پارکها و مراکز

رشد اعطا شده که نسبت به سا لهای قبل 5 ،برابر
افزایش داشته است .وی میزان حمایتهای وزارت
علوم از شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارکهای
علم و فناوری در سال  92را  20میلیارد تومان و در سال
 93را  25میلیارد تومان ذکر کرد .

جدول

طراح جدول :اسدا ...ستاری

شماره 6341

 /٩٤١٨١٥٠٧پ
 /٩٤١٧٧٢٢٣ق

 /٩٤١٢٧٦٤٧ب

 /٩٤٠٣٨٩٦٣ل

 /٩٤٠٩٠٦٠٥پ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳ� ﻓﻨﺎور� ﻫﺎ� ﻧﻮ�ﻦ ﻗﻮﭼﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺧﺮ�ﺪ ﻏﺬا� داﻧﺸﺠﻮ�� را در
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠ�  ٩٤-٩٥از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ واﺟﺪ�ﻦ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .
 -١ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧ�� �ﺎ ﭼ� ﺗﻀﻤﻴﻨ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳ� ﻓﻨﺎور� ﻫﺎ� ﻧﻮ�ﻦ ﻗﻮﭼﺎن
 -٢زﻣﺎن ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد و ﺑﺎزد�ﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﻤﺎن از ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٤٫٥٫٢١ﻟﻐﺎ�ﺖ ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ
١٣٩٤٫٥٫٢٦
 -٣ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮ�� داﻧﺸﮕﺎه )از ﺳﺎﻋﺖ  ٧اﻟ� (١٤ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس
 ٠٥١- ٤٧٣٤٤٠٠١:داﺧﻠ� ١٠٧-١٤٧-١٨٥
 -٤آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه :ﺷﻨﺒﻪ  ١٣٩٤٫٦٫٧ﺳﺎﻋﺖ ١٠ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ  -ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ اﻣﻮر
داﻧﺸﺠﻮ�� داﻧﺸﮕﺎه
 -٥ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ا�ﺠﺎد ﺣﻖ ﺑﺮا� ﺷﺮ�ﺖ �ﻨﻨﺪه و ا�ﺠﺎد ﺗ�ﻠﻴﻒ و �ﺎ ﺳﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮا�
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤ� ﻧﻤﺎ�ﺪ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات و ﺑﺎ ﻋﻨﺎ�ﺖ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮ�� از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ را ﻗﺒﻮل و �ﺎ رد ﻧﻤﺎ�ﺪ .
 -٦ﻫﺰ�ﻨﻪ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد :وار�ﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ وار�ﺰ  ١١٥٥٠٥١٣٠٠ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب
 ٢١٧٧٢٠١٧٠٥٠٠٢ﺑﻨﺎم درآﻣﺪﻫﺎ� اﺧﺘﺼﺎﺻ� داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺰد ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ا�ﺮان
-٧ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در اﺳﻨﺎد ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻨﺪرج ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 /٩٤٢٢٢٥٢٨ش

 /٩٤١٨١٩٦٣ب

افقی – 1:روشن ،درخشان – شهر ساحلی – تناور ،مصور –
اولین کوهی که در آن زیتون رویید – 2.دلیری ،دالوری – از
ساعتهایمچیگرانقیمت–روایتکننده–داستانیکهبه
نثرنوشتهشود– 3.واحدسطح–آفرین،احسنت–نویسنده
زادالمسافرین – سازمان بی زمان – 4 .به سر بردن عهد و
پیمان–آیین،کیش–ازنامهایخداوندبهمعنیشنوا–مرتبه
واال ،منزلت – سالخورده – 5 .سپاس داشتن – آراستگی
صفات – کشور دو تکه شده در سفره صبحانه – نوعی تیر
کوچک– 6.بانو–حالتبیهوشی–گلو،حنجره–فیزیکدان
آلمانی برنده جایزه نوبل فیزیک و واضع اصطالح مکانیک
کوانتومی– 7.معشوق،محبوب–میگویندمظهرشجاعت
است – حرکت ،جنبش – شهری در استان چهارمحال و
بختیاری – 8 .شتر نر– محلی در مکه مکرمه – برآمدگی و
آماس پوست – آموزش ،تعلیم دادن – درد – 9 .سفید آذری
– سرای آباد–کوکو – مساوی عامیانه – 10 .نحیف ،باریک
اندام–کوتهنوشتشمارهاستانداردبینالمللیکتاب–یکی
ازامنا–سوسن،زنبقسفید– 11بقیهوآخرهرچیز–گازیبی
رنگوبیبو–رمانیازامیلزوال–پشیمانی.
عمودی– 1:ترشحکننده،نشتکننده–راهنماییکردن،راه
نمودنبهراهراست– 2.انسان،آدمی– 3.حرفهمراهی–
لقبیکهپادشاهانسلجوقیبهبرخیازامرایخودمیدادند
–اندوه– 4.آموختنیلقمان–لوس–بچهگوسفندوآهو5.
–کلیسایجامعیدرپاریسونمونهباشکوهدودورهنخست
گوتیک – نت سوم – 6 .ضمیر اش��اره – عصای مخصوص
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درویشانوقلندران– 7.بیرون،خارج–امورعجیبو خارق
عادتی که گاه از انسان های بزرگ و اولیای خدا سر می زند.
 – 8کشتی جنگی – گنجه لباس ها – دوش انداز  – 9دود
توخالی – سپهر – توانایی ،دارایی – 10 .هدیه ای از طرف
دامادبهعروس–نوعیموشک– 11.طایفه،قبیله–جریان
هوایابرق– 12.جواهرنشان،گوهرنشان–نیمیانتهی–
ضمیرجمع– 13.همسایه،چهلچراغ–معدن–میرزا تقی
خانامیرکبیردرحماماینباغبهقتلرسید– 14.نوعینان
شیرینیمشبک،خشکوسبک–ازنامهایخداوندبهمعنی
علیم– 15 .جانب چپ میدان جنگ – خجسته ،مبارک.
– 16صف،ردیف–قدیم،دیرینه– 17.درختیبابرگهای
سوزنی و دائمی – نام و عنوانی دیگر بر قرآن کریم که نازل
شد–زردچوبه،زعفران،گلسرخ– 18.دریا–زاهد،متقی،
متدین – حرف انتخاب – 19 .ملی گرایی – 20 .شهری در
اطرافشهرستاننایین–اعداد،ارقام.
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 /٩٤٢٢٢٧٠٣ف

 /٩٤٢١٥٥٥٤ف

 /٩٤٢٢٦٣٩٣ف

CMYK

