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اقتصاد

 96هزارپروژهناتمامدراستان

وجود دارد و میزان چهار درصدی بیکاران تحصیل کرده در
برنامه دوم و سوم امروز به فراتر از  20درصد رسیده است که
این فقط آمار بیکاران تحصیل کرده است و با سرمایه گذاری
و ایجاد اشتغال می توان آن را رفع کرد .وی گفت :در این
قسمت سه راهکار تعریف شده است راهکار اول این که باید
دولت سرمایه گذاری کند اما دولت زمینه اشتغال را ایجاد
و زیرساخت ها را فراهم می کند و همین هزینه ها دچار
مشکل شده است پس بخش خصوصی باید سرمایه گذاری
کند و در این راه دستگاه ها برای جذب سرمایه گذار داخلی
و ایجاد اشتغال اقدام کنند اما قسمت سوم سرمایه گذار
خارجی است که باید به کشور و استان جذب شود.

شش هزار پروژه ملی و  90هزار پروژه استانی
راشکی
ناتمام در استان وجــود دارد .به گــزارش
«سیستان و بلوچستان» ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان روز گذشته در ستاد راهبردی مدیریت اقتصاد
مقاومتی استان گفت :شش هزار پروژه ملی و  90هزار پروژه
استانی ناتمام در استان وجود دارد که اگر برای اتمام این
پروژه ها به طور صد در صد اعتبار تخصیص یابد و مشکلی در
حوزه اعتباری وجود نداشته باشد حداقل برای تکمیل آن به
 450تا 600هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است« .غالمرضا
مالکی» افزود :این در صورتی است که اعتبار الزم به طور صد
در صد اختصاص پیدا کند ،اما از طرفی برای این که استان
به رشد حداکثر هشت درصدی برسد و پروژه ها بهره برداری
شود براساس آنچه قانون برنامه بودجه مشخص کرده است
باید بین پنج تا هفت درصد از تولید ناخالصی داخلی حداقل
در زمینه عمران و تکمیل پروژه های عمرانی مصوب شود.
وی بیان کرد :مطالعاتی که انجام شده است نشان می دهد
از ســال  50تا ســال  61حــدود  12/5درصــد از تولید
ناخالصی داخلی در حوزه عمران هزینه می شد که از سال
 63تا سال  90این میزان به حدود پنج درصد رسید اما از
سال  91تا پایان  94فقط  2/5درصد از تولید ناخالص
داخلی در قسمت عمرانی و توسعه هزینه شده است.

جذب  70میلیارد دالر سرمایه خارجی

مالکی ادامه داد :در حوزه سرمایه گذاری خارجی در برنامه
ششم توانستیم بیش از  70میلیارد دالر سرمایه گذاری
کنیم اما باید بستری ایجاد شود که سرمایه گذاران داخلی
و خارجی وارد استان شوند و سرمایه گذاری کنند .به گفته
وی ،برای تکمیل پروژه های ناتمام در اقتصاد مقاومتی الزام
قانونی مصوب شده است که بر اساس آن با توجه به شرایط
کشور باید پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود ،در ماده
 27و دوم در تبصره  19به واگــذاری این طرح ها و روش
واگذاری آن اشاره و راهکارهایی در این باره مطرح شده پس
این الزام است و چاره ای نیست و باید تعدادی از پروژه ها و
 30درصد از اعتبارات به بخش خصوصی واگذار شود .وی
افزود :چندین سال است در حوزه اقتصاد مقاومتی کار می
شود اما به درستی اقدامی انجام نشده در حالی که براساس
آن باید از ظرفیت های داخلی برای مقاومت سازی اقتصاد
کشور استفاده شود تا تفاوت ارز در اقتصاد کشور مشکل
نداشته باشد و در مقابل اقدام های خارجی مقاوم باشیم
و از طرفی تولیدات هم قابلیت صادرات را داشته باشند و
مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی دیده شود.

بحران بیکاری و پرداخت  290هزار میلیارد تومان حقوق

وی افزود :برخالف سال های گذشته امسال درآمد عمومی
کشور بیش از  434هــزار میلیارد تومان است که حدود
 290هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت حقوق و هزینه
ای جانبی استفاده شده است که نزدیک به  73تا  74درصد
درآمــد عمومی کشور اســت .وی بیان کــرد :این در حالی
است که تا سال  1384کل بودجه هزینه ای کشور فقط
 28هزار میلیارد تومان بود اما به  293هزار میلیارد تومان
رسیده است و در کنار آن هنوز بحرانی که در میان جوانان

فرماندار خاش :تالطم بازار حاصل فعالیت سودجویان است

قیمت ها همه دستگاه ها وارد عمل شده اند و با بازرسی های
مستمر و کنترل و پایش بــازار سعی در کاهش قیمت ها و
برخورد با افــراد سودجو دارنــد .وی بیان کرد :نگرانی های
زیادی در جامعه وجود دارد و بازار را متالطم کرده که ناشی از
فعالیت برخی از سودجویان داخلی است و قسمتی هم از
اجرای تحریم های ظالمانه علیه مردم صلح دوست ایران نشات
گرفته است و برخورد قاطع دستگاه های نظارتی با این افراد
سودجو می تواند آرامش را به بازار بازگرداند .وی ادامه داد:
برای توسعه و رونق کسب و کار در منطقه باید مشکل های تولید
کنندگان و سرمایه گذاران را رفع کرد و از طرفی برای رونق

فعالیت سودجویان داخلی در قسمت
گروه اقتصاد
های مختلف و اجرای تحریم های ظالمانه
علیه مردم سبب شده است تا شرایط بازار استان متالطم باشد.
فرماندار خاش در نشست ستاد تنظیم بــازار این شهرستان
گفت :بر هم زدن امنیت و آرامش در جامعه از اهداف دشمنان
است ولی برای مقابله با تهدیدهای دشمنان و پیشگیری از
سودجوییاحتکارکنندگانوسودجویانبایدهمهاقشارجامعه
پای کار باشند و با بصیرت ،آگاهی ،دلسوزی و نظارت مستمر با
متخلفان برخورد شود« .حمیدالدین یوسفی» افــزود :برای
کنترل شرایط نابسامان و کاهش فشارهای ناشی از افزایش

استاندار :برای توسعه استان و رونق اقتصاد باید از ظرفیت های موجود به درستی استفاده کرد

 13سال حداقل عمر تکمیل پروژه های دولتی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت :شش
پروژه اساسی در حوزه اقتصاد مقاوتی برای استان تعریف
شده که گاز ،راه آهن و بنادر از این دسته است که بندر
توسعه یافته و به آن نگاه ملی می شود و راه آهن و گاز هم
پیشرفت خوبی دارد ،اما در هیچ کدام بخش خصوصی
مشارکت نداشته است .وی تصریح کرد :هر پــروژه ای
که دولت اجرا کرده عمر تکمیل آن حداقل به  13سال
رسیده است که مجموعه ورزشی چهار هزار و  500نفری
زاهدان یکی از این طرح هاست ،هفت سال از شروع آن
گذشته و هنوز تکمیل نشده است ،اگر از منابع استانی
به این طرح اعتبار تزریق نمی شد به همین پیشرفت 55
درصد هم نمی رسید این در حالی است که از میان مراکز
استان ها فقط زاهــدان و بیرجند چنین مکان ورزشی
ندارند .به گفته وی ،بر اساس بررسی های انجام شده
تکمیل این ورزشگاه با روند موجود حداقل شش سال
دیگر زمان می برد که به همان  13سال می رسد و با توجه
به زمان سپری شده این مکان کارایی خود را از دست می
دهد و در صورت واگذاری این طرح به بخش خصوصی

مرغ داری های منطقه باید کشتارگاه طیور راه اندازی شود و
کشتارگاه هایی هم برای دام ها ایجاد کرد .رئیس اداره صنعت،
معدن و تجارت خاش هم گفت :از ابتدای امسال بیش از هزار و
 791بازرسی از واحد های صنفی شهرستان انجام شده است،
در این مدت متصدیان واحدهای متخلف در مجموع 170
میلیارد ریال جریمه شدند و این موضوع تا حدی توانسته است
در کاهش تخلفات تاثیر گذار باشد« .اسماعیلی» افزود :در ماه
های گذشته افزایش قیمت در کاالهای مختلف چشمگیر بود و
سبب شد تا برای برخورد با احتکار کنندگان و متخلفان بازار
برنامه های جدی تدوین و اجرا شود که با متختلفان برخورد

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ© ﺷﻄﺮﻧﺞ
ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢۵

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ©ﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر©ﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗ¨ﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗ¨ﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗ¨ﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗ¨ﺮار©ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر©
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ©ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¨ﺮار©ﻧﺒﺎﺷﺪ.

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪوﺣﺎﻻدوﻣﻴﻦﺳﺮﮔﺮﻣﻣﺤﺒﻮبﺷﺎن)ﭘﺲازﺳﻮدو ﻮ(اﺳﺖ ﻪدرﺟﻬﺎن
ﻫﻢﺑﺎﻧﺎم ﺎ ﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞ ﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺷﺒﻴﻪآن،ﺳﺮﻋﺖﭘﺮدازشذﻫﻦراﺑﺎﻻﻣﺑﺮد.ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞﻣﺤﻘﻘﺎنازاﻦ
ﻗﺒﻴﻞﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و»داروآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣ ﻨﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎز¨ﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

ﻫﺮ روز

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎز دارد .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻴﺪاﺶ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ٦٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در آﻣﺮ£ﺎ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد اﻣﺎ از
٣٠ﺳﺎلﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز ١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦ

درﺳﺖ

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ£ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــ¨ــﺮار© در ﺗ¨ﻪ ا©
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠ¨ﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا© ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮورﻨﻴﻢ.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗ¨ﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
* ارﻗــﺎم »ﻣﺤﺘﻤﻞ« را ﺑﺮا©
ﻫــﺮ ﺧــﺎﻧــﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻨﻴﻢ
و ﻤﺮﻧﮓ در آن ﺎدداﺷﺖ
ﻨﻴﻢﺗﺎﺑﻪﻣﺮورﺑﻌﻀ ازﮔﺰﻨﻪ
ﻫﺎﺧﻂﺑﺨﻮرﻧﺪورﻗﻢ»ﻗﻄﻌ «
راﺸÚﻨﻴﻢ.

»ﺟـــــﺪول وــــﮋه«
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد
*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ را ﺑﺮا© ﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ
¶ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

برنامه کنترل و پایش سوخت در
گروه اقتصاد
جایگاه های عرضه فرآورده های
نفتی زاهدان ادامه دارد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
زاهدان گفت :با افزایش بی سابقه مصرف سوخت
در ماه های اخیر ،نظارت بر عرضه فــرآورده های
نفتی در جایگاه های سوخت تشدید شد و بازرسان
منطقه با مشارکت دیگر ســازمــان هــای نظارتی
استان ،بازدیدهای متعددی را از مجاری عرضه
سوخت انجام می دهند.
«کورش باالدست» افزود :به منظور نظارت بر توزیع
فرآورده های نفتی و واقعی کردن سهمیه جایگاه
های عرضه سوخت ،طرح پایش در سه جایگاه توزیع
کننده نفت گــاز ناوگان حمل و نقل بین شهری
زاهدان از  ۱۶تا  ۱۸مرداد اجرا شد و این طرح در
دیگر جایگاه های منطقه نیز اجرا می شود.
وی بــا اشــــاره بــه ورود بــی ســابــقــه کـــارت هــای
مهاجر و اخالل در امر سوخت رسانی بیان کرد:
سوختگیری بــا ایــن کــارت هــا در جایگاه های
منطقه ،افزایش مصرف فرآورده های نفتی و رونق
قاچاق سوخت را به همراه داشته است.
وی افزود :در چهار ماه ابتدای امسال مصرف بنزین
 40درصد و مصرف نفت گاز  56درصد افزایش
داشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
در زاهدان سوخت گیری با کارت های غیر مجاز و
قاچاق تاثیر گذار بود ،به همین دلیل در جلسات
متعدد کارگروه استان ،بر نظارت بیشتر و برخورد با
سوء استفاده کنندگان از کارت های سوخت تاکید
شده است.
وی بیان کرد :نظارت بیشتر بر جایگاه های سوخت،
انجام گشت هــای مشترک ،توقیف خــودروهــای
متخلف ،مــســدود کــردن و جریمه ســوء استفاده
کنندگان از کــارت هــای ســوخــت ،اجـــرای طرح
کدینگ کارت های سوخت و کنترل محمولههای
سوخت در گلوگاه های ورودی استان از اقدامهای
انــجــام شــده بــرای جلوگیری و مقابله بــا قاچاق
سوخت است.
باالدست گفت :به گفته معاون پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری ،تخمین زده می شود  ۷۰هزار
کارت سوخت قاچاق در دست سود جویان باشد
در حالی که بیش از پنج هزار کارت سوخت مهاجر
جمع آوری شده است.

ﺟﺪول وﮋه

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

مالکی :شش
پروژه اساسی
در حوزه اقتصاد
مقاوتی برای
استان تعریف
شده که گاز،
راه آهن و بنادر
از این دسته
است بندر
توسعه یافته
و به آن نگاه
ملی می شود و
راه آهن و گاز
هم پیشرفت
خوبی دارد ،اما
در هیچ کدام
بخش خصوصی
مشارکت
نداشته است

ضربتی انجام می شود .وی بیان کرد :کاالی های الزم برای
شهروندان به اندازه کافی در شهرستان وجود دارد و اگر در
قسمتی کمبودی احساس شود این کمبود برطرف خواهد شد
اما در قسمت کاالهای اساسی هم قیمت مصوب برخی اقالم
به شهروندان اعالم شد که در این قمیت گذاری هرکیلوگرم
مرغ زنده در مرغداری  76تا  78هزار ریال نرخ گذاری شده
است .وی افزود :آرد مورد نیاز واحد های نانوایی با سهولت
تامین می شود و به نوعی می توان گفت شهرستان از نظر آرد
بهترین وضعیت خود را دارد و کمبودی در این قسمت به چشم
نمی خورد.

ﻣﻌﻤﺎ© ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز© ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ ¨ ،از ﺑﺎز¨ﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

ﺳﻮدوﻮ

ظرفیت های استان در اقتصاد مقاومتی

استاندار هم در این نشست گفت :جلسات برگزار شده
در حوزه های مختلف باید بیش از کمیت ،کیفیت باالیی
داشته باشد و مصوبه های این جلسات به ویژه در حوزه
اقتصاد مقاومتی توسط همه دستگاه های مرتبط به طور
کامل ،اصولی و دقیق اجرا شود .سید «دانیال محبی»
افزود :در استان ظرفیت هایی وجود دارد که می تواند
در حوزه اقتصاد مقاومتی قالب سازی شود و نقش مهمی
ایفا کند ،این موضوع بسیار مهمی برای استان است.
برای توسعه استان و رونق اقتصاد باید از همه ظرفیت
های موجود به درستی استفاده کرد ،در این صورت عالوه
بر جذب سرمایه های داخلی و خارجی در حوزه اشتغال
برای جوانان هم تحولی مهم رقم می خورد.

][١٣٩٧/٥/٢٣

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧ¨ﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗ¨ﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗ¨ﻪﻋﻤﻮد©،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ© ﺳﻔﻴﺪ از
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮ Úﺷﺪه اﺳﺖ.

به مجری طرح کمک می شود و عالوه بر تسهیالت سود
کــارمــزد هم پــرداخــت خواهد شــد ،در صــورت موافقت
بانک ها سود تسهیالت بخشیده می شود ،بنابراین برای
تکمیل طرح های ناتمام استان چاره ای جز واگــذاری
پروژه ها به بخش خصوصی وجود ندارد.

پایش سوخت در جایگاه های
منطقه زاهدان ادامه دارد

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٥)-١ﺣﺮﻓ ( ﺣﺴﻴﻦ ﻌﺒ ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺳﻂ
او از ﺗﻴﻢ ﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺪا ﺳﺮﻣﺮﺑ
ﺳﺮخﭘﻮﺷﺎنﺷﻬﺮرﺷﺖ،ﻌﺒ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪدرﺗﻤﺮﻨﺎت
ﺗﻴﻤﺶﺷﺮﺖﻨﺪ.
٤)-٢ﺣﺮﻓ (ﺑﺴﻴﺎر
٥)-٣ﺣﺮﻓ (ﺗﻔﺮﺢدﻟﭽﺴﺐدرﻓﺼﻞﮔﺮﻣﺎ
٥)-٤ﺣﺮﻓ (دراﻦﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺗﺎﻨﻮناﻧﺘﻘﺎﻟ ﺑﺎﻻﺗﺮ
از ﻣﺒﻠﻎ  ٢٢٢ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻮرو© اﻦ ﺑﺎز¨ﻦ از ﺑﺎرﺳﺎ ﺑﻪ
ﭘ اسﺟ ﺛﺒﺖﻧﺸﺪهاﺳﺖ.
٥)-٥ﺣﺮﻓ (ازﻟﻮازمﺷﺨﺼ
٥)-٦ﺣــﺮﻓـ ( ﺑﻌﺪ از اﻦﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ او در ﻧﻘﻞو
اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ راﻫ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﻣ ﺷﻮد ،ﻫﺮ روز
اﺧﺒﺎرزﺎد©درﺑﺎرهاﻦﺑﺎز¨ﻦﺷﻨﻴﺪهﺷﺪاﻣﺎدرﻧﻬﺎﺖ
اوﺗﺼﻤﻴﻢﮔﺮﻓﺖﺗﺎدرﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻮﻧﺎﺘﺪﺑﻤﺎﻧﺪ.
٤)-٧ﺣﺮﻓ (ﻫﻤﮕﺎن
٥)-٨ﺣﺮﻓ (دﭙﻠﻤﺎﺗﻴ¶
٥)-٩ﺣﺮﻓ (ﻧﺎاﻣﻴﺪﺷﺪه
٣)-١٠ﺣﺮﻓ (ﺑﻴﻨﺎ ﻧﺪارد
٣)-١١ﺣﺮﻓ (ﻣﺸﺖوﻣﺎل
٤)-١٢ﺣــﺮﻓ ـ ( ﻧﺸﺮﻪ اﺴﭙﺮس ﻣﺪﻋ ﺷﺪ ﻪ
رﺋﺎلﻣﺎدرﺪ ﻗﺼﺪ دارد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد© ٢٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﭘﻮﻧﺪ©ﺑﺮا©ﺑﻪﺧﺪﻣﺖﮔﺮﻓﺘﻦادنﻫﺎزارد،ﺳﺘﺎرهاﻦ

ﺗﻴﻢاراﺋﻪﻨﺪ.
٥)-١٣ﺣﺮﻓ ( ﺣﻀﻮرش در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
اﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻪ اﻦ دروازهﺑﺎن ¨ از
ﮔﺰﻨﻪﻫﺎ© اﺣﺘﻤﺎﻟ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻴﺮاﻧﻮﻧﺪ در
ﺻﻮرتﺟﺪا اوازﺟﻤﻊﺳﺮخﭘﻮﺷﺎنﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد!
٥)-١٤ﺣﺮﻓ (آﻓﺮﻦ
٤)-١٥ﺣﺮﻓ (او ازﺟﻤﻠﻪﻣﺮﺑﻴﺎنﻓﻮﺗﺒﺎلاﺮاناﺳﺖ
ﻪﺑﻪرﻏﻢداﺷﺘﻦﺎرﻧﺎﻣﻪا©ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد©
ﺑﺮا©ﻫﺪاﺖﻫﻴﭻﺗﻴﻤ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ ( دارﻧﺪه ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ اﻟﻤﭙﻴ¶ آﺗﻦ ﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﻋ¨ﺴ از او درﺣﺎل ﻤ¶ ﺮدن ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺳﻴﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎندرﻓﻀﺎ©ﻣﺠﺎز©ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪ.
٥)-١٧ﺣﺮﻓ (اﻦﻣﻬﺎﺟﻢﻓﻮﺗﺒﺎلاﺮاﻧ ﺑﺮا©ﭼﻬﺎر
ﺳﺎلدﮕﺮﻗﺮاردادشراﺑﺎﺷﺎرﻟﻮا©ﺑﻠﮋ¶ﺗﻤﺪﺪﺮد.
٥)-١٨ﺣﺮﻓ (ﭘﻴ¨ﻪﻣﺪاﻓﻊاﺳﭙﺎﻧﻴﺎ اﻦﺗﻴﻢاﻋﻼم
ﺮددﮕﺮﺑﺎﭘﻴﺮاﻫﻦﺗﻴﻢﻣﻠ ﺑﻪﻣﻴﺪانﻧﺨﻮاﻫﺪرﻓﺖ.
٦)-١٩ﺣﺮﻓ ( ﻴﺴﻮﻪ ﻫﻮﻧﺪا ،ﺳﺘﺎره ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ
ﻣﻠ ژاﭘــﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺮ ﺗﻴﻢﻫﺎ© ﻣﻠ اﻦ ﺸﻮر
اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪ.
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﻓﺮاواﻧ
٥)-٢١ﺣﺮﻓ (ﺣﻮﺿﭽﻪآبﮔﺮم
٤)-٢٢ﺣﺮﻓ (ازاﻧﻮاعﺷﻨﺎ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻫﻔﺖﻧﻮعﻣﺜﻠﺚدراﻧﺪازهﻫﺎوﺷﻜﻞﻫﺎ©
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اــﻦ ﺗﺼﻮﺮ ﻗــﺮار دارد ﻛﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳــﺖ .ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺜﻠﺚ ﻫﻢ
 ٥ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮﻚ ﺑﺎ ﮔﺮدش ٧٢
درﺟﻪا©ازدﮕﺮ©ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪهاﺳﺖ.در
ﻧﺘﻴﺠﻪ٣٥ﻣﺜﻠﺚدراﻦﺷﻜﻞﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ.

