
هاشم رسائى فر   تابستان و فصل گرما كه 
فرا مى رسد، اغلب مردم فرصت را براى اينكه 
تنى به آب بزنند و شنا كنند، مناسب مى بينند. 
براى همين هم هست كه استخرها، پارك هاى 
آبى و حتى آبگيرهايى كه نه شــرايط مناسب 
بهداشــتى و نه زيرســاختى درست و اصولى 
دارند، پر مى شــود از همين مردم كه روى به 
شنا آورده اند. به اين فهرست بايد استخرهاى 
ذخيره آب كشاورزى را هم اضافه كرد كه بنا 
به شرايطى كه دارند، معموالً كشاورزان براى 
بهره ورى بيشــتر از آب، آن ها را ساخته اند و 
كاربرد ديگرى ندارند. اما شكل اجرا و ساخت 
اســتخرهاى ذخيره آب كشاورزى به گونه اى 
اســت كه با يك زيرسازى ساده، فقط و فقط 
محلى براى تجميع آب مى شوند، اما آنچه كه 
اين روزها استخرهاى ذخيره آب هاى كشاورزى 
را بيشــتر به تيتر اخبار تبديل كرده است، نه 
بحث كارايى آن ها بلكه تعداد رو به رشد تلفات 
و غرق شدن افرادى است كه اين استخرها را 

براى ورزش و شنا انتخاب مى كنند!
داستان وقتى غم انگيزتر مى شود كه گويا عمًال 
نهاد يا ارگانى براى رفع اين مشــكل راهكارى 
ندارد و چاره اى نمى انديشد. اكثر آن هايى كه 
استخرهاى ذخيره آب كشاورزى را براى شنا 
انتخاب مى كنند، روستاييانى هستند كه بى 
اطالع از همه مخاطراتى كه تهديدشان مى كند 
به سمتى مى روند كه بازگشتى برايشان نيست. 
معلوم نيست كه مسئوليت حفظ جان شمار 
زيادى از انســان هاى ناآگاه كه دســت به اين 
حركت خطرنــاك مى زنند، آن كشــاورزى 
اســت كه از وجود اين استخر منفعت مى برد 
يا مســئوالنى كه دانســته يا ندانسته چشم 
به روى خطرات احتمالى وجود اســتخرهاى 
بدون حاشيه امنيت مى بندند تا اخبار مرگ و 
ميرهاى اين ناحيه، هر روز غمبارتر از روز ديگر 

تيتر اخبار رسانه ها شود؟

 استخرهاى تحت نظارت بدون تلفات
محمــد ابراهيم بهبودى، مديــر آب و خاك 
سازمان جهاد كشــاورزى خراسان رضوى در 
خصوص خطراتى كه اســتخرهاى ذخيره آب 
كشاورزى براى جان استفاده كننده ها از آن ها 
دارد به خبرنگار ما مى گويد: اســتخرهاى آب 
كشاورزى كه تحت پوشش و نظارت ما هستند، 
هيچ گونه خطرى براى مردم ندارد، چراكه بايد 

حتماً فنس كشى اصولى داشته باشند و تابلوى 
شــنا ممنوع در اضالع مختلف اين استخرها 

نصب شود.
وى با اشــاره به اينكه تاكنون هيچ گونه اتفاق 
ناگوارى در استخرهايى كه زير نظر ما ساخته 

شــده اســت نيفتاده، اظهار 
مى دارد: همه آنچه كه مربوط 
به حوادث استخرهاى ذخيره 
آب كشاورزى مى شود، مربوط 
اســت كه  اســتخرهايى  به 
كشاورزان، خودشان ساخته اند 
بدون هماهنگى و نظارت ما. 

 مديــر آب و خاك ســازمان 
جهاد كشــاورزى خراســان 
رضــوى در پاســخ بــه اين 
پرســش كه چه اقدامى بايد 
براى جلوگيرى از اين حوادث 
تلخ و غرق شــدن افــراد در 
آب  ذخيــره  اســتخرهاى 

كشاورزى انجام داد و آيا اينكه شما مى توانيد 
به عنوان يك نهاد نظارتى جلوى استخرهاى 
غير اصولى را بگيريد، گفت: جلوى بروز اتفاقات 
ناگوار را مى توانيم، بگيريم. در اين شكى نيست 
و به همين دليــل در كالس هاى ترويجى كه 
برگزار مى كنيم، همه موارد حادثه ســاز را به 

كشاورزان گوشزد مى كنيم و حتى در روستاها 
نيز عواقب كارى را كه بدون نظر كارشناسان 
انجام شود، اعالم مى كنيم. در كل از هر اهرمى 
كه داشته باشيم براى منع ساخت استخرهاى 
غيراصولى استفاده مى كنيم، اما متأسفانه باز 
هم شــاهد اين هستيم كه 
خيلى از كشــاورزان همان 
راهــى را مى روند كه نبايد 

بروند.

  استقبال از مرگ 
از  بديعى يكــى  حســين 
نجات غريق هاى مشــغول 
مشــهد  اســتخرهاى  در 
ضمن اعالم ايــن مورد كه 
اســتخرهاى  از  اســتفاده 
براى  ذخيره آب كشاورزى 
شنا به معناى واقعى رفتن 
به اســتقبال مرگ اســت، 
مى گويد: اســتخرهاى ذخيره آب كشاورزى 
صرفاً براى جمع آورى آب طراحى مى شــود 
و به همين دليل هيــچ لبه يا جايگاهى براى 
اينكه در زمان خطر بشود از آن به عنوان يك 
نگهدارنده استفاده كرد، ندارند كه اين اولين و 
بزرگ ترين تهديد است. مورد بعدى ليز بودن 

كناره هاى استخر است كه بعد از مدتى كه آب 
روى هم جمع مى شــود، اصالً به شــما اجازه 
نمى دهد كه از داخل آب خارج شويد كه اين 
هم مورد مهمى است كه دوستان آن را ناديده 
مى گيرند و در اكثر موارد حتى اگر شنا هم بلد 
باشى، نمى توانى، خودت را از خطر دور كنى و 

اتفاقى كه نبايد بيفتد، متأسفانه مى افتد!
وى در ادامــه به كســانى كــه مى خواهند از 
استخرهاى آب كشــاورزى براى شنا استفاده 
كنند، توصيه مى كند: بــه هيچ وجه نبايد از 
اين استخرها براى شنا اســتفاده كرد. حتى 
آن هايى كه اصول شنا را مى دانند. چون هيچ 
گونه استانداردسازى براى شنا در اين استخرها 
وجود ندارد. دوســتان و عالقه مندان به شــنا 
اين نكته را از ياد نبرند كه شنا فقط در جايى 
مى تواند، خطرى نداشته باشد كه هم استاندارد 
باشــد و هم حتماً نجات غريق آنجا حضورى 
هميشــگى داشته باشــد وگرنه اين خطردر 
كمين خواهد بود و اتفاقات ناگوار فراوان قابل 

پيش بينى است.
گفتنى است، تالش خبرنگار ما براى گفت وگو با 
مسئوالن سازمان آتش نشانى مشهد در خصوص 
ارائه راهكارهاى اصولى بــراى جلوگيرى از اين 
اتفاق و آمارهاى تلفات ناشــى از غرق شــدگى 
قربانيان طى 10 روز گذشته به نتيجه اى نرسيد.
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يك مسئول عنوان كرد

  اشتغال زايى نياز اصلى مردم حاشيه 
شهر مشهد

قدس: منطقه گردشگرى ســپاد بيش از 12 هزار فرصت 
شغلى براى حاشيه نشينان ايجاد كرده است.

مديرعامل منطقه گردشگرى ســپاد با بيان اينكه اشتغال 
زايى نياز اصلى مردم حاشيه شهر است، گفت: اگر تناسبى 
ميان آبادانى حاشيه شهر و ايجاد اشتغال براى مردم در نظر 
گرفته نشــود، بزودى شاهد كوچ حاشيه نشينان به مناطق 

كم برخوردارتر خواهيم بود.
دكتر جعفر حصارى نژاد با بيان اين مطلب افزود: ســپاد با 
گذشــت 30 سال از فعاليت خود در حوزه عمران و آبادانى 
حاشيه شهر توانسته است منطقه اى گردشگرى با بيش از 
12 هزار فرصت شــغلى ايجاد كند كه بخش زيادى از اين 
فرصت ها در اختيار ســاكنان محله اسماعيل آباد و شهرك 

قدس قرار دارد.
وى افزود: پرداختن به مســئله اشتغال و در نهايت معاش 
مردم مى تواند سبب رشد و ترقى حاشيه شهر توسط خود 
ســاكنان شــود، در صورتى كه تاكنون با ساخت و افتتاح 
پروژه هاى مختلف در ميان مناطق مســكونى، صرفاً سبب 
افزايش قيمت زمين و خانه و در نهايت كوچ قشر ضعيف به 

محلى نامناسب تر شده است.

  4000 پزشك عمومى در مشهد مطب 
ندارند

ايرنا: مدير اجرايى نظام پزشــكى مشــهد گفت: هم اينك 
1000 پزشك عمومى در سطح مشهد مطب دارند كه اين 
تعداد تنها حدود يك پنجم پزشكان عمومى اين كالنشهر 

را شامل مى شوند.
دكتر هــادى بيژن نژاد افزود: تعداد پزشــكان عمومى زير 
پوشش نظام پزشكى مشــهد افزون بر 5000 نفر است كه 
بيش از 4000 نفر از آنان به دليل تأمين نشدن هزينه هاى 
باالى مطب ترجيح مى دهند در درمانگاه ها و مراكز درمانى 

فعاليت داشته باشند. 
وى ادامه داد: 2800 پزشــك متخصص نيز در سطح شهر 
مشــهد مطب دارند. وى ياد آور شد: نظام پزشكى مشهد با 
عضويت 7800 پزشك عمومى و متخصص هم اكنون بعد از 

تهران بيشترين تعداد اعضا را در سطح كشور دارد.
مدير اجرايى نظام پزشكى مشهد همچنين به تبعات تجمع 
پزشــكان در برخى از مناطق اين شــهر اشاره و بيان كرد: 
500 نفر از پزشــكان مشهدى بويژه متخصصان در منطقه 
احمدآبــاد مطب دارند. اين موضوع مشــكالتى را از قبيل 
ترافيك، شلوغى، ازدحام و نبود پاركينگ در پى داشته است.
وى گفت: شهردارى مشهد اقدام هايى را در راستاى ساخت 
توقفگاه هاى خودرو در اين مناطق در دســت اقدام دارد كه 

اميد است اين مشكالت به مرور زمان كاهش يابد. 
او افزود: بر اســاس قوانين، سازمان نظام پزشكى نمى تواند 
محل مطب پزشــك را تعيين كند؛ بنابراين پزشكان حق 
دارند در هر منطقه اى مطب داير كنند، اما مراكز تشخيصى 
و درمانــى مانند راديولوژى، آزمايشــگاه ها و فيزيوتراپى بر 
اساس نســبت جمعيت شــهر در مناطق مختلف استقرار 

مى يابند.
وى ايجاد شهرك هاى سالمت و دسترسى مردم به خدمات 
پزشــكى در چند منطقه از شهر مشــهد را از راهكارهاى 
اساســى و بلندمدت جلوگيرى از تجمع پزشــكان در يك 

منطقه و برطرف شدن مشكالت مربوطه دانست.

  5گزينه شهردارى سبزوار مشخص 
شدند

پنجمين  منتخبان  سخنگوى  سبزوار - خبرنگار قدس: 
دوره شوراى اسالمى شهر سبزوار در نشست خبرى با اصحاب 

رسانه گزينه هاى اوليه شهردارى اين شهر را اعالم كرد.
دكتر زهرا بخشــى با بيان اينكه اين جلسه آغاز يك تعامل 
سازنده چهار ساله بين شوراى اسالمى شهر و اصحاب رسانه 
بود، گفت: منتخبان مردم از نيمه دوم تيرماه تاكنون در يك 
فضاى تعاملى با وحدت و انســجام 9 جلسه هم انديشى و 
همفكرى برگزار كردند كه مهم ترين موضوع مطرح شده در 

اين جلسات موضوع انتخاب شهردار بوده است.
وى افزود: براى انتخاب بهترين گزينه ها 34 معيار در قالب 
مؤلفه هاى فــردى، تخصصى، مديريتى و اجرايى توســط 
منتخبان مطرح شد و در نهايت دقت و وسواس 20 گزينه 
اوليه معرفى شــدند كه طى رأى گيرى پنج نامزد كســب 
كننده بيشــترين آرا براى ارائه طــرح و برنامه در روزهاى 

چهارشنبه و پنجشنبه مشخص شدند. 
دكتر بخشــى در ادامــه آقايان جواد بــرادران بنا، محمود 
پسنديده، بهرام سياوش پور، سيد على كوشكى و مسيح اهللا 
معصومى را به عنوان نامزدهاى شهردارى سبزوارمعرفى كرد.
گفتنى اســت خبرنگاران حاضر در اين مراســم با انتقاد از 
رويكرد غير شفاف كارى منتخبان مردم بر برگزارى جلسات، 
بر ارائه برنامه گزينه ها و نيز انتخاب شهردار به صورت علنى 

تأكيد كردند. 

استخرهاى ذخيره آب كشاورزى همچنان جان مى گيرد 

نماينده شيروان در گفت وگو با قدس تأكيد كردشـنا در  باتـالق مـرگ!
  مشاوره قبل از ازدواج به جاى 

     مشاوره طالق
رضاطلبى: نماينده مردم شيروان 
در مجلــس گفــت: هزينه هاى 
مشاوره بيشــتر به جاى آنكه در 
قبل از ازدواج و مشــخص شدن 
تناسب و هماهنگى افراد صورت 
بگيرد، در زمــان طالق و هنگام 

جدايى افراد، صرف مى شود.
دكتــر عبدالرضا عزيزى در ادامه به قدس افزود: تعداد مراكز 
مشاوره در كشور طى ســال هاى اخير روند افزايشى داشته 
اســت، اما اينكه ايــن افزايش چه ميزان بــر تحكيم بنيان 

خانواده ها تأثير گذاشته است، جاى تأمل و درنگ دارد.
رئيس كميسيون اجتماعى مجلس تصريح كرد: مشاوره قبل از 
ازدواج يكى از عوامل اساسى در تشكيل زندگى مشترك است، 

اما متأسفانه در كشور ما از اهميت چندانى برخوردار نيست.
وى اظهار داشت: انتخاب نادرست، عدم شناخت دقيق زوج ها و 
نداشتن آمادگى كامل براى حل مسائل و مشكالت پيش آمده 
در خانواده ها از مهم ترين داليل افزايش طالق در جامعه است.
عزيــزى با بيان اينكه آســتان قدس رضوى طــى مدت اخير 
اقدام هاى خوبى در زمينه ترويج و اســتحكام امر ازدواج انجام 
داده است، ادامه داد: موضوع ازدواج، تشكيل خانواده و حراست 
از بنيان آن مأموريت يك سازمان و يا دو سازمان نيست، بلكه در 
شرايط كنونى يكى از دغدغه هاى اصلى كشور محسوب مى شود.

  مرمت ارگ حكومتى وباغ تاريخى 
گلشن طبس

طبس- خبرنگار قدس: رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى وگردشگرى طبس اعالم كرد: بازسازى ومرمت ارگ 
حكومتى وباغ گلشن طبس با اعتبارى افزون بر 2 ميليارد ريال 

از محل منابع ملى واستانى در دست اجراست.
رســول بهبهانى در خصوص بازسازى و مرمت مهم ترين مراكز 
گردشگرى در شهر طبس اظهار داشت: ارگ تاريخى طبس به 
شــماره 2305در فهرست آثار ملى كشــور به ثبت رسيده و از 
ارزش تاريخى برخوردار بوده، به گونه اى كه شواهد نشان مى دهد 

كه معمارى اين اثر به دوره هاى قبل از اسالم بر مى گردد. 
وى افزود: مرمت وبازسازى ارگ حكومتى طبس با اعتبارى 
بيش از يك ميليارد ريال از محل منابع ملى در دست اجراست 
كه اين پروژه به صورت پيمانى شامل آواربردارى گمانه زنى 
برج هاى ضلع جنوبى و غربى در حال بازسازى است و مرمت 

آن تا پايان شهريور ماه سال جارى به پايان مى رسد. 
بهبهانى گفت: باغ گلشــن طبس يكى از نادرترين باغ هاى 
تاريخى جهان ومتعلق به دوره افشاريه -زنديه است كه يكى 
از مهم ترين باغ هاى ايرانى به شمار مى رود وبا شماره 1310 به 

عنوان يكى از آثار ملى ايران به ثبت رسيده است.

 نماينده مردم شيروان 
در مجلــس گفــت: هزينه هاى 
مشاوره بيشــتر به جاى آنكه در 
قبل از ازدواج و مشــخص شدن 
تناسب و هماهنگى افراد صورت 
بگيرد، در زمــان طالق و هنگام 
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دالر

 به هيچ وجه نبايد از 
استخرهاى كشاورزى 

براى شنا استفاده كرد. 
حتى آن هايى كه 

اصول شنا را مى دانند. 
چون هيچ گونه 

استانداردسازى براى 
شنا در اين استخرها 
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مديرعامل سازمان بيمه سالمت كشور در گفت وگو با قدس خبر داد
اجراى نظام ارجاع و پزشك خانواده در خراسان رضوى

پروين محمدى   مديرعامل ســازمان بيمه سالمت كشورگفت: نظام ارجاع و پزشك 
خانواده در استان خراسان رضوى و 9 استان ديگر به اجرا در مى آيد.

اين مطلب را دكتر كبير در حاشــيه برگزارى همايش ســه روزه بيمه گرى و درآمد در 
مشهد و در گفت وگو با خبرنگارما عنوان كرد و افزود: اين طرح كه از اهداف بيمه سالمت 
در سال 96 است به منظور بهره ورى مطلوب تر از منابع و كاهش مشكالت حوزه سالمت 

با هدف جلوگيرى از هدر شدن منابع و ايجاد تعادل بين منابع و مصارف انجام مى شود.
وى افزود: اين طرح هم اكنون در روســتاهاى كشــور و شــهرهاى زير 20 هزار نفر در حال 
اجراســت و در استان گلســتان نيز اكنون به صورت الكترونيك و آزمايشى اجرا مى شود كه 
بمرور قرار است در 9 استان ديگر ازجمله خراسان رضوى به اجرا درآيد تا با شروع بحث پرونده 

الكترونيك در بيمه سالمت نظام ارجاع نيز به صورت الكترونيك در سراسر كشور اجرا شود.
وى در خصوص برنامه هاى بيمه سالمت گفت: بيمه سالمت با سه مأموريت اصلى حفاظت 
از بيمه شدگان در برابر هزينه ها، دسترسى عادالنه و يكسان سازى براى همه بيمه شدگان و 
ايجاد تضمين و اطمينان از كميت و كيفيت خدمات پايه براى بيمه شدگان تالش مى كند 92 
هدف عملياتى و 820 هدف عملكردى را در سال 96 در استان ها در قالب وضعيت هر استان 
و هدف هاى ملى از پيش تعيين شده، دنبال كرده و با بررسى وضعيت موجود ارائه خدمات به 
بيماران مختلف تا وضعيت مطلوب خدمات، راهكارهاى مناسب براى پر كردن فاصله موجود 
تا مطلوب را پيدا كند و در قالب فعاليت هاى عملياتى وضعيت موجود را بهبود بخشد كه در 

اين راستا پوشش خدمات بيمه به بيماران ديابتى در خراسان رضوى در حال بررسى است.

فرمانده سپاه بشرويه در نشست شوراى بسيج فرهنگيان بشرويه:
اقتدار و عظمت انقالب اسالمى ثمره خون شهداى 

دفاع مقدس و مدافعان حرم است
تسنيم: فرمانده سپاه بشرويه گفت: درخت انقالب اسالمى با خون پاك و مقدس شهداى 

انقالب اسالمى و شهداى مدافع حرم محكم و استوار مانده است. 
سرگرد پاســدار على خبازى در نشست شوراى بسيج فرهنگيان شهرستان كه در محل 
مصلى امام خمينى(ره) برگزار شد از شهدا به عنوان ستارگان عزت و افتخار انقالب ياد كرد.

 وى گفت: درخت انقالب اســالمى از اوايل شــروع نهضت اسالمى با نثار خون مقدس 
شهداى دوران اين نهضت و شهداى هشت سال دفاع مقدس استحكام يافته و امروزه نيز 
با تقديم شهداى عزيز و مظلومى كه براى دفاع از حريم اهل بيت (ع) غريبانه به شهادت 

مى رسند مقاوم تر مى شود.
وى ضمن محكوم كردن جنايات وحشــيانه گروه هاى افراطى داعشى گفت: تروريست هاى 
تربيت شده در دامن سران استكبار جهانى و مزدوران آن ها اگر چه جوانان عزيز مارا با طراحى 
پروژه اسالم هراسى به شهادت مى رسانند ولى بدانند خون پاك و مقدس اين شهداى عزيز از 
جمله شهيد عزيز محسن حججى ريشه اين گروه هاى جنايت پيشه و اربابان آن ها را خواهد 

سوزاند و بر عزت و عظمت و اقتدار انقالب اسالمى و مقاومت اسالمى خواهد افزود.
فرمانده سپاه بشرويه از معلمان به عنوان مهم ترين قشر تأثيرگذار در تربيت دينى، علمى و 
اعتقادى جامعه ياد كرد و گفت: معلمان اصلى ترين عامل تربيت در نظام آموزش و پرورش 
هستند كه مى توانند دانش آموزان، اوليا و ساير افراد جامعه را به سوى ارزش هاى متعالى 

انقالب اسالمى هدايت كنند.
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حل جدول شماره قبل

1- بـا بـر هـم زدن تعادل چرخـه حيات 
دريايـى در دريـاى خـزر باعـث كاهـش 
شـديد جمعيـت ماهـى كيلـكا در ايـن 

شـده دريا 
2- پـدر شـعرنو- تبعيـدگاه رضاخـان- 

پسـت و فرومايـه
3- مقابـل پيرايـش- طعـم- حـرف اول 

يونانى
4- نـام تركـى- محصول صابـون- بازى 
گـوى و چـوگان كـه بيـن دو گـروه 11 
نفـره در زميـن چمـن برگزار مى شـود-  

برچسـب تجارتى كاال
5- كـرم كدو- چهره- غلـه اى كه كمى 

جوانه زده باشـد- همگى
6- رسـتنى ها- نمايشنامه اى كه از زبان 

حيوانات اجرا شـود
7- ضمير جمع- فرستادگان- آشكار

8- اعتمـاد دارنـده- توگوشـى- نوعـى 
زغالسـنگ- منتسـب بـه ريـه

9- مطرود- به هم پيوستن- جوى خون
10- سـابقابه اين شـهر صنعتى سـلطان 
آبـاد مـى گفتند- قفسـه كشـودارى كه 
كارت هـاى مربـوط بـه كتاب هـا در آن 

نگهـدارى مى شـود
11- گوشـت تركى- زارى كردن- عالمت 

مفعولى- سخنان بيهوده
12- بهره و سـود- بزرگوار- پشـته خاك- 

خط كش هندسـى
13- سـخن - قبيله اى در صدر اسـالم- 

رانكى
14- واهمـه- عـروس خاورميانـه- علم و 

چم پر
15- رهبر اركستر صبا و اركسترسمفونيك 

صدا و سـيما كه چندى قبل درگذشت

1- ورزش مفـرح آبـى- بـه ايـن سلسـله 
گوركانيـان هم مى گويند- حـرارت بدن 

ر بيما
يـازده-  و  يكصـد  شـيران-  بيشـه   -2

كـردن انديشـه 
3- سـمبليك- مديحـه گويـى- بسـيار 

داننده
4- صـوت نـداى بـى ادبانـه- كشـورى 
كـه قدرتى فراتـر از ديگر كشـورها دارد- 
ماليـدن دسـت آغشـته بـه آب وضـو به 

سـر و پاها
5- ترديد- اساس- دستگاه گوارش

6- عزيـز عرب- بسـيار پير و كهنسـال- 
اجاره- شـرور

7- امپراطـورى باسـتانى- سياسـتمدار 

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com
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 افقى

 عمودى

در  كـه  لهسـتانى  فعـال صلـح طلـب  و 
1983 برنـده نوبـل صلـح شـد- چيزهاى 

شگفت انگيز
8- تلف شـده – حرف فاصلـه- طاليه دار 

بعد اعداد- 
9- از صنايـع ادبى- افشـره ميـوه ها- عزا 

ماتم و 
10- قلـب قـرآن- يك حرف و سـه حرف- 
نـام عمومـى تمامـى امـالح منسـوب بـه 

از موآراها اسـيدكلريدريك- 
11- اسـتانى غربـى- گوشـت تركى- گونه 

برجسته
12- شـوخى كـردن- در ايـن بيمـارى دانه 
سـفيدى بـر لـب حيـوان ديـده مى شـود- 
پاسـخ قاطع مردم به همه پرسـى جمهورى 

اسـالمى در 12 فرورديـن 1359
13- شـــــــركت آب و فاضـــــالب - از 
اسـتاندار  كشـورمان-  محلـى  گويش هـاى 

ايـران باسـتان
14- شـكوفه  - خورشـيد- ابـزار خانگـى 

فيلم پخـش 
15- سـه كيلوگـرم - نقطه ثقـل - واحد

طول


