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چه عواملی دست به دست هم می دهند که شهر برای شهروندان ناایمن شود؟

موریانه های متروپل

صدایی که شنیده نشد!
یک  سال پیش از فاجعه متروپل یک شهروند با انتشار ویدئویی 
در شــبکه های اجتماعی درباره ناایمن بودن سازه متروپل هشدار 
داده بود. سازمان نظام مهندسی هم در نامه ای که بعد از فاجعه 
منتشــر کرده، اعالم کرده که تذکرهای الزم را به شهرداری آبادان 
داده بوده؛ امــا همچنان غول بتونی که عبدالباقــی در آبادان در 
حال ســاخت آن بوده، باال و باالتر می رفته است. وب سایت کارزار 
چنــد روز بعد از فاجعه و با اشــاره به ویدئــو حمله مردم آبادان 
به شــهرداری این شــهر، خبری را منتشــر کرد که نشــان می داد 
شهروندان آبادانی هم خواســتار برکناری شهردار بوده اند. در این 
خبر آمده بود: در روز ۱۶ شــهریور ســال گذشــته، کارزاری درباره 
انتخابات حســین حمیدپور، شــهردار آبادان، منتشر شد که در آن 
درخواست تجدید نظر درباره انتخاب این فرد شده بود. این کارزار با 
پنج هزارو ۵۸۶ امضا، اگرچه به سرانجام مطلوب نرسید اما امروز 

درس مهمی برای مردم و دولتمردان دارد.
شــهرداری که آن روز از سوی شورای شهر آبادان انتخاب شده 
بود، همان کســی است که روز گذشــته در خیابان های آبادان به 
دلیل ریزش ساختمان متروپل از سوی مردم این شهر کتک خورد. 
کسانی که در شهریور سال گذشته کارزار اعتراضی به این موضوع 
را امضا کرده بودند، در نامه اعتراضی خودشان خطاب به ابراهیم 
رئیسی نوشته بودند که انتخاب حمیدپور به عنوان شهردار آبادان 
«با قوانین و مقررات حاکم بر شرایط احراز تصدی سمت شهرداران 
دارای مغایرت اســت که تطبیق آن و بررســی اعتبار قانونی آن بر  
عهده وزارت کشور است. برخالف بند ۴ ماده ۳ «آیین نامه اجرائی 
شرایط احراز تصدی سمت شــهردار» مصوب ۱۳۹۷، ایشان فاقد 

هفت سال سابقه مدیریت ارشد است».
اعتراض شــهروندان آبادانی به نتیجه نرســید و وزارت کشــور 
شــهرداری این فرد را که حاال به علــت تخلف در صدور مجوز به 
متروپل در بازداشت به سر می برد، آن زمان صادر کرده بود. کارزار 
پیش از این نیز اعالم کرده بود که بیان مطالبات محلی مردم را یکی 
از وظایف اصلی خود می داند و معتقد است توجه مسئوالن به این 

مطالبات به حال مردم آن منطقه و مشــکالت محلی مفید خواهد 
بــود. فاجعه تلخی که در آبادان رخ داد، می تواند با بی توجهی به 
سایر مطالبات مردم در ســطوح محلی و ملی تداوم داشته باشد. 
امضاکنندگان کارزار اعتراض به شهرداری حمیدپور نیز در نامه شان 
پیش از این هشدار داده بودند که «جبران اشتباهات فاحش مدیریتی 
در سطح ملی و منطقه ای دشوار و چه بسا ناممکن است». به طور 
معمول مردم باید مطالبات شــان را از طریــق انتخابات بیان کنند؛ 
اما وقتی احســاس کنند که قدرت بیان خواسته هایشــان از طریق 
انتخابات و نهادهای رســمی را ندارند، کارزار وظیفه خود می داند 
که به انتشــار مطالبات آنان کمک کند. ذکر این نکته خالی از فایده 
نیســت که در انتخابات شورای شــهر آبادان در سال گذشته فقط 
۶۰هزارو ۹۶۳ نفر شــرکت کردند و بیشــترین عضو شــورای شهر 
آبادان دارای شــش هزار و ۶۵۵ رأی بوده است. این در حالی است 
کــه فقط تعــداد امضاهایی که در مخالفت با حمیدپور، شــهردار 
بازداشــتی آبادان، در پلتفرم کارزار ثبت شــده بود، از هشت عضو 
دیگر این شــورا بیشــتر بوده است. در شــرایطی که مردم از طریق 
انتخابــات نمی خواهند یــا نمی توانند نظر خودشــان را بیان کنند، 

کارزار وظیفه می داند که این مطالبات را مطرح کند.
اولین گام: بررسی پروانه ساخت متروپل

اینکــه در این ماجرا چه تخلفاتی صورت گرفته و چه اقداماتی 
می تــوان بــرای آن انجــام داد، موضوع گفت وگوی مــا با کامبیز 
نوروزی است که حقوق دان است و به تازگی در کانال تلگرامی اش 
یک مجموعه ســؤال مهم درباره متروپل مطرح کرده که پاسخ به 
آنهــا می تواند چراغ را در اتاق تاریک پرونده متروپل روشــن کند. 
کامبیز نوروزی درباره اینکه در فرایند ساخت متروپل چه تخلفاتی 
صورت گرفته اســت، می گوید: اگرچه ما به اطالعات رســمی در 
پروژه متروپل دسترسی نداریم که بخواهیم جواب قطعی بدهیم، 
اما از روی شواهد می توانیم موضوع را اندکی بررسی کنیم. برخی 
اطالعات منتشرشــده حاکی از این اســت که این ساختمان بدون 
رعایت ضوابط ســاختمان و بلندمرتبه سازی ساخته شده و همین 
موضوع هم موجب شده است ســاختمان قبل از حتی بارگذاری 

کامل و بدون مداخله عامل غیرمترقبه خارجی مثل ســیل یا زلزله 
بــه ناگهان فروریختــه. تقریبا می توانم بگویم کــه در زمینه عدم 
رعایت ضوابط ساختمان ســازی در این پروژه هیچ اقدامی صورت 

نگرفته است.
او همچنین درباره شــروع تحقیقات در این پرونده هم می گوید 
که باید به ســراغ پروانه ســاخت متروپل رفت. نوروزی می گوید: 
اولین ســند مهم برای بررســی حقوقی، موضوع پروانه ســاخت 
اســت. در پروانه ســاخت جزئیــات فراوانی مورد بررســی قرار 
می گیرد. یکی اینکه نقشــه ای در آن قــرار دارد که جزئیات زیادی 
را مشخص می کند. این نقشــه عالوه بر اینکه جزئیاتی مثل متراژ 
و تعداد طبقات را مورد بررســی قرار می دهد، جزئیات فنی را هم 
مشــخص می کند. برای نمونه مشخص می شود که این ساختمان 
برای چند طبقه مجوز داشته و قرار بوده برای هر طبقه چند واحد 
ســاخته شود؟ بنابراین پروانه ســاخت اولین سندی است که باید 
مورد توجه قرار بگیرد. بعد از آنکه پروانه ســاخت مورد بررســی 
قرار گرفت، این سؤال پیش می آید که آیا سازنده در مراحل ساخت 
به مشــخصات مندرج در پروانه ســاخت پایبند بوده؟ فرض کنید 
پروانه ســاخت برای هشت طبقه صادر شــده و سازنده ۱۲ طبقه 
ساخته است. در اینجا یک سلسله سؤالی مطرح می شود که تنها 
با بررســی پروانه ســاخت می توان به آن جواب داد. برای همین 
پروانه ســاخت مهم ترین و اولین ســندی اســت که برای بررسی 
ماجرای متروپل باید به آن مراجعه شــود. بعد از اینکه ســازنده 
پروانه ســاخت را می گیرد، برای خیلی از مجوزها از آن اســتفاده 
می کنــد. برای همیــن احتماال دسترســی به نســخه ای از پروانه 
ساخت نباید چندان سخت باشد و انتشار آن هم موکول به دستور 
قضائی نیست. حتی پیشنهاد می کنم شهرداری آبادان همین االن 
هم این اطالعات را منتشــر کند. به اعتقــاد من برای مدیریت خبر 
بهتر اســت که دست به چنین اقدامی بزنند؛ چون این مسئله هم 
به نفع آنان اســت و هم به نفع مردم. از اینجا معلوم می شود که 
اگر سازنده در طول ســاخت پروژه تغییراتی در ساختمان داده آیا 
مجوزی از شهرداری گرفته یا خیر؟ آیا اقدامی برای اصالح قانونی 

پروانه ساخت کرده یا خیر؟
دو دسته کلی تخلفات ساخت

نــوروزی درباره مجموعــه تخلفات صورت گرفتــه در متروپل 
هم می  گوید: تخلف از مقررات ساخت وســاز به دو شــکل ممکن 
اســت. یک بار ممکن اســت تخلفی از پروانه ساخت انجام شود 
ولی از اصول ساختمان ســازی و ایمنی تخلفی صورت نگیرد. به 
عنوان مثال در پروانه ســاخت به ســاخت ۱۰ واحــد مجوز داده 
شــده و ســازنده آن ۱۰ واحد را به ۱۲ واحد تبدیــل می کند اما در 
ایمنی ســاخت دســتی نمی برد. ایــن یک نوع تخلف اســت. اما 
تخلف دیگری هست که خیلی جنبه حیاتی دارد و آن هم تخلف 
از اصول ساخت وســاز است. یعنی ســازنده به تناسب بنا موظف 
اســت یک مــواد و مصالح معین و مناســب را بــه کار ببرد یا در 
طراحــی بنا اصول ایمنی را رعایت کند، اما بــه هر دلیلی این کار 
را انجام نمی دهد. در چنین وضعیتی سالمت شهروندان به خطر 
می افتد و بــرای همین باید دقت نظر بیشــتری درباره این تخلف 
وجود داشته باشــد. در مورد متروپل بنا بر اخباری که منتشر شده 
گمــان می رود که هر دو این تخلف ها صورت گرفته اســت؛ یعنی 
هم از مشــخصات معماری بنا تخلف شده و طبقات اضافه ایجاد 
شــده و هم اینکه در این ســازه اصولی که به استحکام بنا مربوط 
می شــود رعایت نشده است. حتما در جریان هستید که بعد از این 
ماجرا ســازمان نظام مهندسی هم موارد را مطرح کرده است؛ به 
این ترتیب که گزارش مهندس ناظر ســاختمان منتشــر شــده که 
حاوی اطالعات بســیار مهمی اســت. از آنجایی که تاکنون کسی 
این گزارش را تکذیب نکرده، می توانیم حمل بر صحت آن داشته 
باشــیم. در این گزارش سه ایراد اصلی به این ساختمان وارد شده 
است که علی رغم هشدارها در جهت رفع آن برنیامده اند. به نظر 
می رســد در احداث متروپل این مشــکالت وجود داشته و تالشی 

برای حل آن نشده است.
مهم ترین دستگاهی که بر فرایند ساخت وساز در شهر مسئولیت 
قانونی دارد، شــهرداری  است. شــهرداری پروانه ساخت را صادر 
می کند و بعد باید مرتب و منظم بر فرایند ساخت وســاز و رعایت 
جزئیات مختلف در ساخت وســاز نظارت داشــته باشــد. اگر یک 
ســاختمان شهری تخلفی داشته باشد و با ادامه تخلف به کارش 
ادامه دهد، به این معناســت که یا شــهرداری نظارتی نکرده یا در 

نظارتش جدی نبوده. یک احتمال هم وجود دارد که شــهرداری 
نظارت جــدی را به عمل آورده ولی ســازنده قدرتی داشــته که 
شهرداری حریفش نشده است. ولی با همه اینها مسئولیت اصلی 
بر عهده شهرداری است. دستگاه های نظارتی دیگر مثل مهندس 
ناظر یا نظام مهندسی هر نکته ای ببینند باید به شهرداری گزارش 

دهند و این شهرداری است که باید درباره آن تصمیم گیری کند.
پیمانکاران پروژه و کمیسیون ماده ۱۰۰

یکی از موضوعــات مغفول مانده در ماجــرای متروپل آبادان 
حــرف زدن دربــاره بخش های حاشــیه ای درگیر در ماجراســت؛ 
بخش هایــی که در این روزهــا کمتر درباره آن بحث شــده و زیر 
ذره بین قرار گرفته اند. برای نمونه این ســاختمان تا اینجا مشخص 
نشده که پیمانکارش که بوده و نامی از آن به میان نیامده است. نه 
پیمانکاران اصلی و فرعی آن چندان مورد ســؤال قرار نگرفته اند. 
همچنیــن این ســاختمان به خاطــر ابعادش نیازمند مهندســی 
محاســب بوده. گزارشــی از عملکرد این مهندس محاســب باید 
منتشــر شــود که بدانیم او کارش را درســت انجــام داده؟ آیا به 
نکاتی که او تأکید کرده عمل شده یا خیر؟ پیمانکاران فرعی پروژه 
هم حتی باید مورد بررســی قــرار بگیرند. همه ایــن ریزبینی ها و 
بررسی های دقیق به کشــف حقیقت کمک می کند؛ اینکه بدانیم 
تحت چه مکانیســمی با همراهی ســازمان های عمومی و مالک 
پــروژه و پیمانــکاران چنین فاجعــه ای اتفاق افتاده کــه به نظر 
می رسد با عدم سالمت و فساد هم همراه بوده. هیجانات ناشی از 

اندوه سنگین واقعه نباید مانع از دقت در تحقیق و بررسی شود.
کامبیز نوروزی همچنین درباره انگشــت اتهامی که این روزها 
به ســمت کمیسیون ماده ۱۰۰ شــهرداری نشــانه رفته می گوید: 
کمیســیون ماده ۱۰۰ بعد از تمام شــدن فرایند ساخت وســاز وارد 
عمل می شــود. یعنی این کمیســیون بعد از پایان کار ساختمان را 
بررســی می کند و ایرادات را مورد مطالعه قرار می دهد. البته این 
کمیســیون به ندرت دســتور تخریب بنایی را می دهد و بیشــتر به 
جریمه بســنده می کند. مشــکل اصلی در زمان عملیات کارگاهی 
ســاخت بنا به وجود می آید؛ جایی که در زمان ساخت باید نظارت 
دقیــق صورت بگیرد. کمیســیون ماده ۱۰۰ بعــد از پایان عملیات 
ساخت وارد داستان می شــود و معموال رأی به تخریب نمی دهد 
و در حــد جریمه یا اصالح  بنا وارد می شــود؛ بنابراین اگر به دنبال 
یافتن ایراداتی در این مســیر هســتیم باید روی موضوع نظارت در 

زمان ساخت تمرکز کنیم.
ساختمان بیمه بوده؟

آقای نوروزی در بخش پایانی حرف هایش به مســئله پوشش 
بیمه ای ساختمان نیز اشــاره می کند و می گوید: یکی از نکاتی که 
وجود دارد و ما اطالعی از آن نداریم، این است که آیا این ساختمان 
پوشــش های بیمه ای داشــته یا نه؟ در پروژه های ساخت وساز و 
به ویژه پــروژه ای با این ابعاد باید پوشــش های بیمه ای متعددی 
خریداری شــود. بیمــه کارکنان پــروژه، بیمه مســئولیت مدنی و 
مواردی از این دست باید خریداری شود. ما هنوز نمی دانیم آیا در 
این پروژه پوشش بیمه ای تأمین شده یا نه؟ اگر این پروژه بیمه های 
الزم را نداشــته و مالک اقدام به خریــد آنها نکرده، به تنهایی یک 
تخلف اســت. اگر داشــته به جبران خســارات زیان دیدگان کمک 
خواهد کرد. به هر حال دیه مصدومان و فوت شــدگان این حادثه 
باید پرداخت شود. البته طبیعی است که در مسیر قضائی اول باید 
اثبات شــود که تخریب این ساختمان بر اثر ضعف خود ساختمان 
بوده که ظاهرا این موضوع از شواهد و قرائن تا اینجای کار مشهود 
اســت. در چنین صورتی مالک پــروژه باید جبران خســارت کند. 
خسارت ها هم به سه دسته خسارت جانی منجر به فوت، خسارت 
جانی منجر به مصدومیت و جراحت و خســارات مالی مالکان و 
بهره برداران تقســیم بندی می شود. مالک پروژه باید این سه دسته 
خســارت را جبران کند. قاعدتا دادگاه باید رســیدگی کند و نهایتا 
نسبت به همه این موارد رأی خودش را صادر کند. اگر مالک پروژه 
فوت کرده باشــد این موارد از ماتــرک او گرفته و به صاحبان حق 
واگذار می شــود؛ اما مسئله این اســت که زیانی که متروپل ایجاد 
کرده بســیار بیشتر از زیان اشخاص اســت. در واقع این فاجعه به 
یک امر ملی تبدیل شــده. برای همین ســؤال مهم این اســت که 
چنین سازه ای که یک پروژه بزرگ است، با چه استانداردهایی اجرا 
شــده که فاجعه ای در این ابعاد را ایجاد کرده است. در اینجا یک 
موضوع دیگر باز می شود و آن هم نحوه عملکرد شهرداری و سایر 

سازمان های ذی ربط است.

سامان موحدی راد: چند روز بعد از فاجعه متروپل همچنان نه از بار غم مردم کم شده و نه به سؤال های فراوان آنها پاسخ 
داده شــده است. یک سوگواری جمعی با مرکزیت آبادان در جریان است و هر روز بر سنگینی و ابعاد فاجعه بار آن افزوده 
می شود. موج غم و هیجان های ناشی از این فاجعه اما نباید موجب شود که پرداختن به دالیل رخ دادن این فاجعه کم رنگ 
شــود. اینکه چطور بنایی در این ابعاد با چنین کیفیت نازلی ساخته شــده و جان و سالمت شهروندان را به خطر انداخته، 
موضوعی است که نمی توان آن را تنها پشت سازنده و مالک متوفی اعالم شده آن پنهان کرد. قطعا مجموعه ای از اتفاقات 
و شبکه ای از آدم ها دست به دست هم داده اند که متروپل فرو ریخته است. در اینجا قصد داریم کمی به ابعاد حقوقی این 
فاجعه بپردازیم؛ اینکه چه تخلفاتی رخ داده که این ســاختمان روی زندگی مردم آبادان فرو ریخته است؟ بازماندگان چه 

می توانند بکنند و اینکه ما با ساختمان های ناایمن شهرمان چه باید بکنیم؟

یکشنبه
۸ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۰

نـگـاه

«مقصران ریزش متروپل» از نگاه 
رئیس کمیسیون عمران مجلس

ایسنا: رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
گفت: علی رغم تذکر مهندســان ناظر و دستور آنها برای 
توقف ساخت پروژه متروپل، شهرداری جلوی اجرای این 
پــروژه را نگرفته و وزارت راه و شهرســازی نیز به عنوان 
ناظر عالی نقش خود را به درســتی ایفا نکرده اســت. 
محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به بررسی ابعاد حادثه 
ریزش ســاختمان متروپل آبادان از ســوی کمیســیون 
عمران در ســفر به آبادان بیان کرد: ســاختمان متروپل 
به صورت مشــارکتی بین بخش خصوصی و شهرداری 
آبادان در حال ســاخت بوده و از نظر بنده در وهله اول 
تعارض منافع مشهود است. شهرداری خود در ساخت 
این پروژه شریک بوده اما از طرف دیگر وظیفه نظارتی را 
نیز بر عهده داشته است؛ در صورتی که باید یک دستگاه 
نظارتی دیگــر برای پروژه های مشــارکتی در نظر گرفته 

شود.
 وی در ادامه اظهار کــرد: در ابتدای کار با وجود اینکه 
بایــد ســازمان نظام مهندســی در بعد نظــارت ورود پیدا 
می کرده، ولی به هر دلیلی شــرکتی به عنوان مشــاور، کار 
طراحــی و نظارت را بر عهده می گیرد که با مداخله وزارت 
راه و شهرســازی نهایتا نظام مهندســی ســه مهندس را 

به عنوان مهندسان ناظر مشخص می کند. 
رئیــس کمیســیون عمران مجلس شــورای اســالمی 
تصریــح کرد: طراحی برای ســاخت چهــار طبقه صورت 
گرفتــه بوده، ولــی در حین اجرای پروژه طبقات بیشــتری 
به ســاختمان اضافه می شــود، بدون آنکه نقشــه اولیه و 
محاسبات اولیه تغییری داشته باشد. مهندسان ناظر که از 
ســوی نظام مهندسی تعیین شده بودند، در این زمینه تذکر 
داده و درخواســت توقــف کار را می دهند، اما چون منافع 
شــهرداری در این پروژه بوده به این تذکرات توجهی نشده 

است. 
در ایــن مرحله ناظــران اولیه انصــراف داده و ناظران 
دیگری تعیین می شوند. ســؤال اصلی این است که زمانی 
کــه مهندس ناظــر درخواســت توقف پــروژه را می دهد، 

وظیفه شهرداری چیست؟ 
وی در ادامــه تأکیــد کــرد: مهندس ناظر گــزارش داد 
و شــهرداری کار را تعطیل نکرد. وزارت راه و شهرســازی 
وظیفه دارد به عنوان ناظر عالی ورود کرده و جلوی اجرای 

پروژه را بگیرد. 
نظام مهندســی آبادان بــا فرماندار و دادســتان وقت 
مکاتبه ای داشــته و این تخلف را گزارش داده اما علی رغم 
اینکه شــورای شهر، دادســتان و فرماندار در جریان بودند، 

اتفاقی رخ نداده است.
 تخلــف به نحوی محرز بوده کــه حتی افراد عادی که 
ساختمان را می دیدند متوجه می شدند که در اینجا تخلف 

در حال انجام است. 
رضایــی افزود: مکاتبات زیادی صورت گرفته اما به نظر 
بنده صرفا به خاطر رفع تکلیف بوده است. یک اراده جدی 

برای توقف پروژه وجود نداشته است. 
انتظار می رفت بعد از مکاتبه نظام مهندســی اســتان، 
دســتگاه قضائی به این موضوع ورود می کرد. حتی وزارت 
راه و شهرســازی در جایگاه ناظر عالــی باید جلوی اجرای 
پروژه را می گرفت. از نظر ما تخلفات شهرداری کامال محرز 
اســت. شخص شــهردار و مجموعه آن که وظیفه داشتند 

جلوی پروژه را بگیرند، کامال تخلف کردند.
 رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای اسالمی در 
ادامه تصریح کرد: در گزارشی که از سوی کمیسیون عمران 
مجلس برای قرائــت در صحن مجلــس و ارجاع به قوه 
قضائیه تهیه می شــود، از نظر ما شهرداری کامال متخلف 
است. نظام مهندسی در سطح استان و در سطح کشور هم 

دچار کم کاری هایی بوده است.
 وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان ناظر عالی کار خود 

را به درستی انجام نداده است.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

صــد نفــر از نظامیــان در دوره قاجار- واحــد  اندازه گیری 
اختالف پتانســیل الکتریکی ۹- ... فوق ایدیهم- گوســفند 
جنگــی- تعجــب زنانــه ۱۰- نوعی دوخــت در خیاطی- 
بیخ- دعای بد ۱۱- قلع- پایان و آخر- گوشــواره ۱۲- ترش 

و شــیرین- چند رئیس- انکارکننــده ۱۳- قاضی تحقیق- 
سرازیری- دستور قطع فیلم برداری ۱۴- گهواره- بیهوده و 
بی معنی- فیلم نامه ۱۵- از گویش های اصلی زبان کردی- 

دزد ناشی به آنجا می زند!  افقی: 
 ۱- کنایه از تنزل کردن اســت ۲- حلقه بســکتبال- 
از نقــوش اســلیمی- ژلــه ۳- دشــمن هــاچ زنبــور 
عســل بود- حاجت- بعیــد ۴- زیبایی قابــل درک اما 
توصیف ناپذیر- گوشه نشینی- شجاعت ۵- فرودآمدن- 
باز شیمیایی- گوشــه ها ۶- راهنمایی کردن- ریاضیدان 
دلباختــه  بلنــد-  داســتان   -۷ بــزرگان  سوئیســی- 
یوســف(ع)- سوســن زرد ۸- پدر بیژن در شــاهنامه- 
کاخ تاریخــی دوره صفــوی در اصفهان- بازداشــتن از 
انجام کاری ۹- برهنه- معشــوق- نوشته حاشیه سند 
۱۰- نوعی شیشــه رنگی- منتشرکننده کتاب- غضروف 
هاللی در مفصل زانو ۱۱- از اصول دین اســالم- سخن، 
گفتار- پســران عرب ۱۲- نامه سرگشــاده- بســنده- از 
دل پرســوز برآیــد ۱۳- خودروی فرانســوی- ســکوی 
شــیرجه- ره یافت ۱۴- از انــواع تراش های الماس در 
جواهر ســازی- نام چند تن از پادشــاهان فرانسه بود- 
کلمه پرسش ۱۵- فیلمی ســاخته عباس کیارستمی با 

بازی محمدعلی کشاورز
عمودی: 

۱- سقف اتاق- زمان اوج گرفتن و بحرانی شدن امری 
۲- آنچه موضوع گفت وگوی بســیاری از مردم اســت- 
پدرمــرده- چو یار ... نماید شــما نیاز کنید ۳- بهشــت 
زمینی- حرکتی در ژیمناســتیک- اشــتهار ۴- آموزش- 
پوشــاکی زنانه- بزرگ ترین رودخانه اســتان فارس که 
به دریاچه بختــگان می ریزد ۵- نوعــی پیراهن زنانه- 
همسرگزیدن- شــدت دادن ۶- سوغات شــهر مراغه- 
آرم- گناهــکار ۷- همه را شــامل می شــود- خروس 
مازندرانی- حمل و نقل ۸- قتلگاه امیرکبیر- سرپرســت 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۳۳      طراح: بیژن گورانی
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