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یکی از مشکالت در روزهای بعد از زلزله تا به امروز ناهماهنگی میان دستگاههاست .این موضوع در روستای کوییک قابل مشاهده است و برخالف روستاهای
دیگر که خانهها به صورت یکسان و با هزینه مشابه در حال ساخت توسط یک نهاد هستند ،در کوییک میتوان حضور چند نهاد و دستگاه را در اسکان موقت
و دایم دید که میتواند در افزایش زمان و هزینهها اثر داشته باشد .همچنین موضوع حضور خیران نیز در این روزها به دغدغهای بدل شده است.
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بسیج سازندگی منازل کسانی را که خودشان نمیتوانند بسازند ،تکمیل میکند
هــادی محمدی  " -هیــچ جا خانــه خودمان
نمی شــود " ایــن جملــه ای اســت کــه زیــاد
شــنیده ایم .مردم منطقه زلزله زده ســرپل
ذهــاب حرفشــان ایــن اســت و می گوینــد
هرچند چادر و کانکس خوب باشد و امکانات
هم مهیا اما اســکان دایمی زیر ســقف های
محکم و مقاوم چیز دیگری است به ویژه این
که حتی کانکــس هم طاقت گرمای ســوزان
تابســتان این منطقه را نــدارد و باید هر چه
سریعتر خانههای جدید مردم ساخته شود.

اولین منزل ساخته شده پس از زلزله در روستای شنقال خالدی

منازل ساخته شده توسط سپاه با مواد ال اس اف و ضد زلزله در روستای کوییک عزیز

بازدیدگروهاعزامیخراسانومسئوالنبنیادمسکنازروستایزلزلهزدهشنقالحیدری

آغازساختمنازلزلزلهزدگاندرروستایکوییکعزیز

منازلدرحالساختتوسطسپاهباموادالاسافوضدزلزلهدرروستایکوییکعزیز

▪سرعتکم اعطای پول تسهیالت ساخت به مردم

طبق آخرین آمار بنیاد مسکن انقالب اسالمی در مجموع
حدود  14هزار خانه در یک هزار و  900روستای منطقه
زلزله زده به طورکامل تخریب شده اند که می توانند از
تسهیالت 30میلیونی وام ساخت و پنج میلیون تومانی
بالعوض استفاده کنند همچنین 21هــزار خانه نیز
آسیب هایی دیده بودند که به عنوان منازل تعمیری از
آن ها یاد می شود و می توانند متناسب با میزان آسیبی
که دیده اند از وام  ،12هشت و شش میلیون تومانی
تعمیرات و مبلغ دو 1.5 ،و یک میلیون تومانی بالعوض
بهره مند شوند .درآخرین آمــاری که از بنیاد مسکن
گرفتیم تا تاریخ 19بهمن و در فاصله سه ماه از زلزله
کرمانشاه 33هزار واحد مسکونی شهری و روستایی که
تخریب کامل شده بودند یا نیاز به تعمیر داشتند ،از سوی
بنیاد برای دریافت تسهیالت و وام بالعوض به بانک ها
معرفی شده اند و از این میان تنها  13هزار و500واحد
پول دریافت کرده اند که البته رقم نسبتا کمی است.
بررسی های میدانی ما نیز نشان داد کندی اختصاص
اعتبارات با وجــود تصویب آن هــا در دولــت و به ویژه
کمبود شعبه های بانک ها در منطقه باعث این مشکل
در اعطای تسهیالت بوده که باید برای افزایش سرعت
ساخت و سازها فکری کرد .البته روند عقد قــرارداد و
معرفی به بانک و دریافت پول در زمین لرزه های قبلی
طوالنی تربوده است و به گفته مهندس مجید جودی
مدیرکلبازسازیبنیادمسکنانقالباسالمیکهسابقه
حضور در زلزله بم را نیز دارد ،در زلزله بم حدود هفت
ماه بعد اززلزله اولین وام داده شده بود .همچنین در
زلزله بم اولین خانه ای که در شهر مجوز ساخت گرفت،
شهریور  83یعنی 9ماه بعد بود و در روستاها نیز اولین
فونداسیون اردیبهشت ریخته شد که حدود پنج ماه بعد
از زلزله بود در حالی که االن حدود چهار هزار واحد در
روستاها کار را شروع کرده اند و تقریبا برای هزار واحد
هم فونداسیون ریخته و 150واحــد اسکلت زده شده
است ضمن این که به صورت نمادین مردم در دو واحد
هم ساکن شدهاند.
▪8تن سیمان رایگان بنیاد مستضعفان برای ساخت
خانهها

منزلتعمیرینوعیکدرروستایمیرمیرو

وی توضیح داد که در این فرایند پول تسهیالت به حساب
افراد و خانوارها می رود اما نمی توانند برداشت نقدی
داشته باشند و ما متناسب با پیشرفت پروژه ساختمانی
خانواده ها از ایــن پــول به پیمانکار می دهیم .حتی
بر اساس قولی که بنیاد مستضعفان داده برای هر خانه
تخریبی هشت تن سیمان مجانی به صورت تحویل پای
ساختمان درنظر گرفته شده است که حدود 40درصد
سیمان مورد نیاز آن ها را شامل می شود .با این حساب
طبق برآورد ما قیمت هر مترمربع حدود520هزار تومان

عکسها  :حاتمی

اسکلتهای پیچ و مهره ای ضد زلزله در بازسازی دوباره مناطق زلزله زده

اسکان موقت زلزله زدگــان در روستاها و شهر سرپل
ذهاب موضوعی بود که در قسمت های قبلی گزارش
سفر به مناطق زلزله زده کرمانشاه به آن پرداختیم و در
این بخش موضوع بازسازی و اسکان دایم درمناطق
روستایی را بررسی می کنیم با ذکر این نکته که اگر
مسئوالن خــوش قــول باشند و بر سر حرفشان باقی
بمانند ،خرداد ماه  97روستاییان از زندگی در کانکس
و چادر رها می شوند و می توانند آرامــش را زیر سقف
خانه هایی تجربه کنند که بدون تردید این بار در برابر
زلزله مقاومتر خواهند بود.

می شود و قرار است ساختمان های تخریبی را توسط
پیمانکار تا مرحله سفت کاری و گچ و خاک برسانیم و
تحویل مردم دهیم .مردم هم طبق سلیقه و توان مالی که
دارند مراحل نازک کاری را انجام میدهند.
▪تحویل اولین خانه های بازسازی شده ،کمتر از سه
ماه از زلزله

برای بررسی نحوه بازسازی در روستاها و کم و کیف
اظهارات مسئوالن بنیاد مسکن ،عــازم سه روستای
شنقال خالدی ،میرمیرو و «کوییک عزیز» شدیم .طبق
مشاهدات ما ،در این روستاها کار آواربرداری به صورت
کامل انجام شده است و بیشتر خانههای تخریب شده در
مرحلهفونداسیونیااسکلتبتنییافوالدیبودند.حتی
در روستای شنقال خالدی ،دو باب منزل مسکونی 65
متری نیز تکمیل شده بود و در روزی که ما برای بازدید به
روستا رفته بودیم به صاحبانش تحویل شده بود.
روستای شنقال خالدی ،دهکده ای زیبا در دره ای
سرسبز است که پای کوهی بلند و صخره ای در غرب
سرپل ذهــاب آرام گرفته اســت و باید بــرای رسیدن
به آن از جــاده ای بگذری که زمین های کشاورزی
رنگارنگ و چشمه ای جوشان که تامین آب بخش
بزرگی از شهرستان را برعهده دارد در دو سمت جاده
خودنمایی می کنند .وارد روستا که می شوی در
گوشه ای سرگرمی و شور و نشاط کودکانه بچه ها با
وسایل بازی پارکی که به نظر جدید می آیند آرامش
بخش است و وقتی می شنوی در این روستا با وجود
تخریب بــاالی 90درصـــدی خانه ها ،بــه لطف خدا
تلفاتی حادث نشده است ،بیشتر خوشحال می شوی.
در ابتدای روستا چند خانه سالم به چشم می آید که از
منازل مقاوم سازی شده هستند و زلزله  7.3ریشتری
 21آبان را تحمل کرده اند اما از مجموع 90خانه این
روستا  86باب منزل مسکونی دیگر و تعداد زیادی
از اماکن نگهداری دام هــا تخریب شــده اســت .کار
آواربــرداری تمام شده است و در روستا اثر ویژه ای از
خرابی های زلزله نیست مگر چند محل نگهداری دام
که هنوز ویران باقی مانده اند .پیمانکارها و کارگران
مشغول اجــرای فونداسیون و اسکلت زدن و مردم
روستا نیز یا کنار خانه های در حال ساخت خود نظاره
گر یا دست به کار شده و مشغول کمک هستند .در
این روستا فونداسیون به صورت بتنی کار می شود.
مردم روستا که در ساخت منازل همکاری دارنــد به
ازای کاری که می کنند دستمزد نقدی می گیرند یا
در ساختمانشان امکانات بیشتری استفاده می شود.
طبق گفته پیمانکار در حدود یک ماه نیم گذشته از
شروع به کار 28 ،فونداسیون آماده شده 13 ،واحد
دیوارچینی و دو واحد هم سقف خورده است .پیمانکار
با امیدواری می گوید همه واحدهای روستای شنقال
خالدی و چند روستای اطراف که تحت نظر وی هستند
تا خــرداد و آغاز فصل گرما به پایان می رسد و مردم
می توانند از چادر و کانکس به خانه های خود بروند.
▪توان مالی نداریم تا وام را بازپرداخت کنیم

سعی کردم با صاحب اولین واحد تحویل شده که خانم

میان سالی بود و همسری معلول داشت در گوشه ای
از حیاط خانه و بدون حضورمسئوالن بنیاد و پیمانکار
صحبت کنم .با رویی گشاده پذیرفت .پسرش که بیشتر
نقش مترجم را برعهده داشت به من گفت که در مجموع
از عملکرد مسئوالن راضی است چراکه شب و روز کار
کردند تا این خانه را به او بدهند.صحبت مشکالت که
می شود می گوید :مشکل ما این است که توان مالی
نداریم تا وام را بازپرداخت کنیم .شوهرم معلول است
و تحت پوشش کمیته امــداد هستیم .در کمیته امداد
پرونده تشکیل دادیم اما هنوز کاری نکرده اند .یکی از
مشکالتش نداشتن حمام و دست شویی در خانه جدید
است که وقتی از پیمانکار دلیل را می پرسیم می گوید
طبق نقشه ،سرویس بهداشتی داخــل خانه بــود اما
گفتند بیرون بگذارید تا جای بیشتری برای آشپزخانه
داشته باشند.
▪خانه140متری65مترشد

فرزند صاحبخانه گالیه می کند که خانه ما قبل از
زلزله 140متر بود و االن  65متر شده است .قرار شد
در خارج خانه حمام و دست شویی برای شان بسازند
اما مسئله این است که پیمانکار به اندازه  35میلیون
وام و بالعوض ،خانه را می سازد و زمانی می تواند خانه
بزرگ تر و مجهز تری بسازد که مردم یا دستگاه ها پول
بیشتری بدهند در حالی که روستاییان و به ویژه افراد
تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد توان پرداخت پول
بیشتر را ندارند.
از سوی دیگر کمیته امداد و بهزیستی قول داده انــد تا
عالوه برتسهیالت دولت 10 ،میلیون هم برای نازک
کاری به خانوارهای تحت پوشش خود بپردازند که این
پول هنوز داده نشده است و به نظر می رسد اگر حین
ساخت پول تزریق شود ،مردم هم بتوانند خانه های
بزرگتر و کاملتری تحویل بگیرند.
در این زمینه مهندس جودی می گوید :کمیته امداد با
ما تفاهم کرد تا خانه های هر روستا یک شکل ساخته
شود و مشخص نباشد خانه کمیته امدادی کدام است
و همان وام 30میلیونی و پنج میلیونی بالعوض و
هشت تن سیمان را به روستاها هم می دهیم اما خانه
در حد 43تا  44میلیون تومان تمام می شود و بقیه را
یا خود مردم برای پیمانکار کارگری می کنند یا این که
نقدی می دهند ،بهزیستی و کمیته امداد نیز از این مابه
التفاوت تا سقف  10میلیون را متقبل می شود تا بعد از
این که پیمانکاران کار سفت کاری را تمام کردند و خانه
امکان سکونت داشت با این 10میلیون نازک کاری
صورت بگیرد.
▪تفاهم بسیج سازندگی با بهزیستی برای ساخت
خانه

درباره ساخت و تعمیر مسکن منازل افراد تحت پوشش
بهزیستی با رئیس اداره بهزیستی شهرستان سرپل
ذهاب نیز صحبت کردیم .ویسانی با بیان این که حدود
چهارهزار مددجوی بهزیستی در ایــن زلزله آسیب
دیدهاند و از این تعداد هزارو200واحد تخریبی داشتیم،
اظهار کرد :قرار شد برای ساخت خانه ها به ازای هر

خانوار با شرایط مختلف  10میلیون وام ساخت داده
شود .یک تفاهم هم با بنیاد مسکن و بسیج سازندگی
داشتیم تا خانوادههایی که خودشان نمیتوانند خانهها
را بسازند ،بسیج سازندگی کار را انجام دهد .تا االن
حــدود 450خــانــوار گفته اند ما خودمان نمی توانیم
بسازیم کــه کــار ایــن 450واحــــد شــروع شــده اســت.
خانه هایی هم که می سازیم  85متری ،دو خوابه و
کلید تحویل است یعنی مرحله نازک کاری نیز صورت
میگیرد.
رئیس اداره بهزیستی سرپل ذهاب خاطرنشان میکند:
بسیج سازندگی تعهد داده است که این 450خانوار
تا سه ماه آینده به خانه خود بروند و ما پیگیر هستیم تا
خانه مدد جوهای دیگر هم تا اردیبهشت و خــرداد به
پایان برسد.
در بخشی از روستای شنقال خالدی کارگران و لودرها
در حال پی کنی مدرسه جدید روستا هستند .مدرسه
قدیمی تخریب نشده و همچنان نظاره گر این ساخت و
سازهاست اما به واسطه ترس مردم از تخریب کامل در
جریان پس لرزه ها ،بچه ها در کانکس درس می خوانند
و منتظر میمانند تا مدرسه نونوار خود را برای سال آینده
تحصیلی داشته باشند.
به طرف روستای «میرمیرو» حرکت می کنیم .روستایی
کوچک در کنار جاده فرعی و چند تک درخت قطور
که نشان از قدمت روستا دارد .نــوای اذان که در
روستا می پیچد به ما می فهماند که اهالی روستای
میرمیرو از مردمان شریف ونجیب اهل سنت هستند.
این جا هم به جز خانه هایی انگشت شمار بقیه ویران
شــده انــد 23.واحــد تخریبی وجــود دارد که همگی
مرحله فونداسیون ریزی را گذرانده اند و برخی هم
اسکلت فلزی دارنــد .این اسکلت ها را به صوت پیچ
و مهره ای بنا می کنند و در کارخانه انواع تست های
مقاومت را گذرانده اند .در زمانی که ما در روستا بودیم
ظاهرا کاری انجام نمی شد و تعطیل به نظر می رسید
برای همین با یکی از اهالی به ضیافت چایی نسبتا تلخ
همکالم می شوم ،او می گوید سرعت شان خوب بوده
اما یک هفته ای است که کارگران برای استراحت به
دیار خود رفته اند و کار خوابیده است .این جا همه
ساکنان خانه های تخریبی روستا کانکس دارنــد و
برخی هم که ندارند خانه های شان تعمیری تشخیص
داده شده است .در میرمیرو حتی مردم کمک مالی هم
به پیمانکار داشته اند تا کار سریع تر و بهتر پیش برود.
نکته جالب در این روستا بازدید ما از دو خانه تعمیری
بود ،خانه هایی بزرگ و تقریبا نوساز و بزرگ تر و زیباتر
از خانه های خودمان در تهران که تنها ترک های کمی
در گوشه های دیوارها به چشم می خورد و با این وجود
همسر و فرزندان صاحب خانه از ترس حاضر نبودند
زیر این سقف ها بروند و زندگی کنند و هنوز حضور
در چادر را ترجیح می دادند .با آن ها صحبت کردیم
و حتی یکی از کارشناسان همراه ما که متخصص
سازه های زلزله بود توضیح داد که این خانه ها امکان
سکونت دارند اما مشکل همین ترس و حالت روحی
است که هنوز با وجود گذشت سه ماه و کمتر شدن
پس لرزه ها وجود دارد.
از میرمیرو به روستای «کوییک عزیز» میرویم .این روستا
در دامنه رشته کوهی که از شرق به غرب و به سمت مرز
با عراق کشیده شده است قرار دارد و نامش ما را به یاد
یکی از محصوالت جدید شرکت سایپا می اندازد .یکی
از روستاهای بزرگ منطقه که زلزله ،تمام خانه هایش را
ویران کرده و همان روستایی است که رهبر معظم انقالب
نیز در آن حاضر شدند و برای اسکان مردم ،تذکراتی به
مسئوالن دارند.
در روستای کوییک عزیز 240واحد احداثی وجود دارد
که از این تعداد  53فونداسیون ریخته و  43اسکلت نیز
بنا شده است .از پیمانکار این بخش درباره علت تعدادکم
خانه های شروع شده نسبت به تعداد کل تخریبی ها
میپرسم که پاسخ میدهد :در این روستا به دلیل حضور
صددرصدی اهل سنت و عمل مردم به فقه شافعی ،وام با
سود بانکی را درست نمیدانند ،براین اساس هنوز تعداد
زیادی از مردم اقدام به گرفتن وام نکرده اند و منتظر
کمک های خیران به صورت قرض الحسنه هستند و در
کانکسها زندگی میکنند.

جدول سخت [شماره ]268
طراح جدول :بیژن گورانی

افقی
- 1خاخام-بادیوسفیدجنگید-محلاقامتخدایانیونان
باستان-ورزشگویوچوگان-دومینسلسلهبزرگچین
باستان- 2دستاویز-كامیونحملبتنازكارخانهبهمحل
ساختمان  -از صنایع ادبی  - 3یاقوت سرخ  -نشانه ویژه -
گلدسته  -خواهش های نفسانی  - 4سبك معماری رومی
اوقاتخوشآنبودکهبا...گذشت-سیاستنژادپرستی راه و روش  - 5مجمع الجزایری در جنوب غربی اقیانوسکبیر  -هیدروسفر  -گورستان زرتشتی ها - 6از واحدهای
سنتیوزن-طرحیدرقالیهایتركمنی-بارنامهقدیم-
چاقوفربه-قلبدوم-7گردنكش-نوعیمرغابی-همسر
حضرت یعقوب(ع) - 8از مناطق حفاظت شده بندرعباس
نوعیشیرینیبلوریشکل-نوعینارنگی-صورتگر-9پرحرارت  -تنگدستی  -پول قدیمی  -تشک مخصوص جودو
- 10ازغذاهایاصیلوسنتیاصفهان-نویسندهانگلیسی
اثرمشهورمزرعهحیوانات-یكچهارم- 11آخرینزندانی
نازی-رنگ-خرگوش-عقیده-هرنوعسبزیخوردنی.
عمودی
- 1قهرمانانقالبیکشورزیمبابوه- 2نامماندگارموسیقی
آلمان-شجاع- 3ازچهرههایسرشناسسینمایکمدی
جهان-غذایلذیذومحبوبژاپنیها- 4مثلاینكه-خط
الرأسكوه– 5ریزریزكردن-پنهانكردن-جدید- 6غربال
-چهلمینروزشهادتامامحسین(ع) - 7خمیدگیكاغذ

 ظرفیت شیمیایی - 8کتابی ارزشمند تألیف شیخ مرتضیانصاری-نوعیسنگقیمتی- 9اقدامكنندهبهكاری-آتش
 - 10مرد زن مرده  -شكل ظاهری  -حافظه ذخیره کردن
موقتدررایانه-11گاهیدلهممیزند-اعتیاددارد-تاریكی
- 12نامیدهشده-شیرهخشكیدهگون- 13بانویمنتسب
بهیكخانوادهسلطنتی-نخبافتنی- 14همایه-شهرمدفن
میرزادهعشقی-15پیشخدمترستوران-طراحیمقدماتی
 - 16ناپایدار  -چاره اندیش  -معبود  - 17پلیس سایبری-
توهین-18پسراسفندیاردرشاهنامه-بیارزشی-19پیشرو
قافلهزائران-فرستادهخدا-20کتابیارزشمندتألیفشیخحر
عاملی،محدثقرنیازدهم.

در گوشه ای از روستا نیروهای قــرارگــاه حــاج احمد
متوسلیان سپاه در حال ساختن خانه هایی از جنس ال
اس اف هستند .خانه هایی که از نوعی فوم در دیواره
آن ها استفاده می شود و می گویند ضد زلزله بوده و یک
ماهه نیز ساخته میشود .دو نمونه از این واحدها تکمیل
شده است اما هنوز کسی در آن ها ساکن نیست .برخی
روستاییان به خانه ای که با آهن و سیمان و آجر ساخته
نشده باشد اعتقادی ندارند و شاید همین موضوع باعث
شده است آن هــا به این نوع از سازه ها عالقه نداشته
باشند.
▪ناهماهنگی میان دستگاهها

یکی از مشکالت در روزهــای بعد از زلزله تا به امروز
ناهماهنگی میان دستگاه هاست .ایــن موضوع در
روســتــای کوییک قــابــل مــشــاهــده اســت و برخالف
روستاهای دیگر که خانه ها به صورت یکسان و با هزینه
مشابهدرحالساختتوسطیکنهادهستند،درکوییک
می توان حضور چند نهاد و دستگاه را در اسکان موقت
و دایم دید که می تواند در افزایش زمان و هزینه ها اثر
داشته باشد .همچنین موضوع حضور خیران نیز در این
روزها به دغدغه ای بدل شده است.
▪خیران را راهنمایی میکنیم

مهندس جودی در این خصوص معتقد است :یک گروه
میآید و میگوید دو یا سه میلیارد تومان جمع کرده است
و می خواهد یک روستا را
بسازد .االن 21هزارخانه
خــــراب شـــده و ی ــک خیر
میخواهد 50خانه بسازد.
توصیه ما این است که پول را
به سمتی که متولی ندارد،
هدایتکنند.مسکنمتولی
دارد و مردم خودشان وام می گیرند و خانه می سازند
شما بروید مساجد و بناهای عمومی را بسازید .فضاهای
دامی متولی ندارد یا روی اشتغال مردم کار کنید .هر
روستایی می رفتیم می دیدیم یک خیر یک یا دو خانه
ساخته و بقیه مردم ایستاده اند و منتظر خیر هستند تا
مجانی کار بشود .مردم باور نمی کنند و می گویند علی
دایی میآید و کل منطقه را میسازد .با تک تک این افراد
مذاکره کردیم تا این پول را هدایت کنیم و به کار بازسازی
لطمه نخورد .سرجمع کمکهای مردمی به 50میلیارد
تومان هم نمی رسد در حالی که هزینه بازسازی 4هزار
میلیارد تومان می شود.این کار فقط باعث تاخیر در
بازسازی می شود .یک گروه آمدند و گفتند می خواهیم
روستا را بسازیم که مجبور شدیم به زور نیروی انتظامی
بیرونشان کنیم .ما گفتیم که به جای ساخت 50خانه،
در نازک کاری  200خانه ای کمک کنید که صاحبان
آن نیازمند هستند.
▪در روستاها کار سرعت نسبتا خوبی دارد

در مجموع به نظر می رسد در روستاها کار سرعت نسبتا
خوبی دارد و طبق آن چه دیدیم و شنیدیم می توان امید
داشت حدود 14هزار منزل تخریبی روستایی تا اواخر
خــرداد سال آینده بازسازی شوند و حداقل مــردم در
مرحله سفت کاری ،منازل خود را تحویل بگیرند .مشکل
دیگر اما خانه های تعمیری هستند که قرار نیست دولت
برای ساخت آنها پولی بدهد وصرفا مبلغی به عنوان وام
یا بالعوض خواهند داشت تا تعمیرات خود را نیز انجام
دهند .ضمن این که زدودن ترس و دلهره از روح و روان
زلزله زدگان که شاهد زمین لرزه مهیب آبان بودهاند نیز
نباید فراموش شود.
▪در بازسازی دقت کنیم ،منطقه روی گسل است

شاید حضور تیم های روان شناسی در این روستاها و
گفت وگو با مردم بتواند در این موضوع اثرگذار باشد .در
کنار این دو مسئله بحث دقت در بازسازی و رعایت نکات
ایمنی نیز اهمیت بسیاری دارد .نباید فراموش کنیم که
این منطقه روی گسل قراردارد و ممکن است دوباره دچار
چنین زلزله مهیبی شود که در این صورت با مقاومسازی
خانههای جدید و قدیم میتوان خسارتهای آینده را به
اندازه بسیار زیادی کاهش داد.

جدول [شماره ]7056
طراح جدول :امید موسوی

افقی:
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-1شیرینی کرمانشاهی  -پگاه  -شرمساری  -دریاچهای
درحمام  -2بسیار  -تفاخر  -واحد سطح  -درد  -3مادر-
عضو پرواز -رها  -از بخش های پنج گانه اوستا -4حالل
رنگ -آداب ورسوم -راز -دام  -دو یار هم قد  -5جهت
 نشانه -من و تو -کوزه  -زیان  -6نت سوم  -کشیدنیمدرسه  -از خــواهــران برونته -آتــش  -صــدای کلفت
-7جــزیــره ای در خلیج فارس-دستور -بــاالی فرنگی
 ایستگاه قطار  -کشتی جنگی  -8هرگز نه  -قصد وخواسته  -نیم تنه مردانه -دور افتاده  -قاب  -9جانب
داری -فرو رفته بر اثر ضربه  -هوا -درخت همیشه لرزان
 -10محلی که آب رودخانه وارد دریا می شود  -باران
اندک  -نوعی پایافزار  -کیل -11شیمی کربن -شهری
در استان یزد  -فراوانترین کانی آهن  -تابناک

عمودی:

 -1محصول صابون  -دوال -مــرغ سعادت  -2اگــر -
سمت راست -پیوند  -3این روزها در فضای مجازی زیاد
می گذارند -سوغات نطنز  -4پسوند شباهت  -کلمه ای
فرانسوی به معنی یک دور بـــازی  -5سقف  -بیماری
تنفسی  -بهشت شداد  -6لحظه  -نقره -قسمت باالی
کشتی  -7توشه  -بی سواد  -8خروشان  -مالفه  -ماه
سرد  -9شتر  -خزنده گزنده  -ناز و عشوه  -10تصدیق
روسی-پرنده آش سردکن -از انواع پارچه  -11خورشید

 از بت های جاهلی  -ســودای ناله  -12نقطه  -غذایمریض  -هراس  -13هواپیمای عجول  -بام دنیا  -جاوید
 -14پراکنده  -مدور  -15آشیان  -گره دریایی  -عصب
-16شکننده -تیغ  -خانه شعری  -17از اسامی پسرانه
 نوعی بستنی  -18ملزم  -کودن  -19به جز  -دایر  -سازشاکی  -20پارچه کلفتی که از پشم یا کرک می مالند -
مرطوب  -همه
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