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سرقت مسلحانه در تفرجگاههاي شوشتر
ميزان| جانش�ين فرمانده انتظامي خوزس�تان از دستگيري باند پنج نفره سارقان مسلح در شهرستان شوشتر خبر داد و گفت اين افراد در كوهها مخفي ميشدند .سرهنگ «سيدمحمد صالحي» گفت :سركرده اين باند
در  24س�اعت دستگير شد و او به همدستي با چهار سارق ديگر اعتراف كرد .كارآگاهان با شناسايي محل اختفاي سارقان در كوههاي اطراف جاده «شوشتر  -گتوند» موفق به دستگيري چهار سارق مسلح ديگر شدند،
كه در بازرسي از مخفيگاهشان تعداد دو قبضه سالح كلت كمري و فشنگ مربوطه و يك عدد دوربين شكاري و يك قبضه چاقو به همراه اموال سرقتي شامل  6دستگاه گوشي تلفن همراه و مقاديري طالجات كشف شد.

سرخط خبرها

خبر

 12نفر در جزيره بالي اندونزي براثر رانش زمين
كشته شدند .ايسنا
محور آزادراه پل زال – خرمآباد به علت ريزش
كوه در مس�ير رفت (پل زال -خرمآباد) بس�ته
شده است .ايرنا
فرماندار شهرستان شوش گفت :عوامل ناامني
و درگيري در روس�تاي الجزاير توس�ط نيروي
انتظامي دستگير ش�دند .درگيري در روستاي
الجزاير بخش ش�اوور ش�وش يك كشته و يك
زخمي برجاي گذاشته بود .ميزان
رييس هاللاحمر شهرس�تان جيرفت گفت:
س�ه كارگر خ�ط انتقال ب�رق ك�ه در ارتفاعات
جبال ب�ارز در محاصره برف ق�رار گرفته بودند
بع�د از چه�ار روز تلاش توس�ط امدادگ�ران
جمعي�ت هاللاحم�ر اي�ن شهرس�تان نجات
يافتند .ايرنا

اهداي عضو يك دانشآموز
دبيرستاني در كرج

سه نفر در ريزش منزل
مسكوني كشته شدند

ري�زش منزل مس�كوني در روس�تاي چوبوقلو
از توابع شهرس�تان چاراويم�اق در آذربايجان
شرقيسهكشتهبرجايگذاشت.رحيمباللزاده،
فرماندار اين شهرستان با تاييد اين خبر در مورد
دليل وقوع اين حادثه اظهار كرد :بارش ش�ديد
برف در روزهاي اخير ،عدم اس�تحكام مناس�ب
سقفچوبياينمنزلمسكونيوسنگينيناشي
ازرطوبتوبرفباقيماندهبررويآنباعثريزش
اين ساختمان و بروز اين حادثه شد.
وي گفت :در اين حادثه ،زني  55س�اله به همراه
پس�ر و عروس  30و  25س�اله بر اث�ر ريزش آوار
س�قف اين خانه ج�ان باختند .وي ادام�ه داد :با
وجود حضور به موق�ع نيروهاي اورژانس و هالل
ش نش�اني در محل حادث�ه و اجراي
احم�ر و آت 
عمليات نجات ،متاس�فانه سه عضو اين خانواده
جان باختند.

نجات  ۸نفر
از ميان دود و آتش
ايسنا| س��خنگوي سازمان آتشنش��اني و خدمات
ايمني ش��هرداري ته��ران ،از وقوع آتشس��وزي در
يك آپارتمان خبر داد و گفت :در اين حادثه هش��ت
نفر از ش��هروندان گرفتار در آتش نجات پيدا كردند.
سيدجالل ملكي درباره جزييات اين حريق كه ساعت
 23:47شب پنجشنبه به سامانه  ۱۲۵اعالم شده بود،
گفت :آتشسوزي در يك س��اختمان مسكوني ۶۰
متري در ميدان ش��هيد بروجردي به وقوع پيوسته
بود كه با اعالم حريق ،بالفاصله ماموران سه ايستگاه
به همراه نردبام ،تش��ك نجات و خودروي تنفسي به
مح��ل حادثه اعزام ش��دند .وي ادام��ه داد :با حضور
آتشنشانان در محل حادثه ،مشخص شد حريق در
طبقه اول يك ساختمان چهار طبقه به وقوع پيوسته
و دود و ش��علههاي ناش��ي از آن ،با س��رعت طبقات
بااليي را نيز در بر گرفته اس��ت .او ب��ا اعالم اينكه به
مح��ض ورود ماموران آتشنش��اني در محل حادثه،
يك م��ادر و دختر در طبقه اول نج��ات پيدا كردند،
تصريح كرد :اين مادر و دختر به همراه  ۶نفر ديگر از
ساكنان ساختمان كه در ميان راهپلهها و در طبقات
فوقاني دچار دود گرفتگي ش��ده بودند ،به س�لامت
از ميان دود و آتش نجات پي��دا كردند .ملكي افزود:
خوشبختانه در اين حادثه به فردي آسيب جدي وارد
نشد و كارشناسان علتياب سازمان ،مشغول بررسي
علت وقوع حادثه هستند.

بازداشت عامل قتل كودك
هشت ساله در يك عروسي
مهر| فرمانده انتظامي استان بوشهر گفت :فردي كه با
تيراندازي در يك مراسم عروسي باعث فوت پسر بچه ۸
سالهاي شده بود ،شناسايي و دستگير شد .سردار حيدر
تويكم
عباسزاده افزود :در ساعت  ۱۸پنجشنبه بيس 
بهمن ماه  ۹۵در يك مراس��م عروس��ي در روس��تاي
ش��اهيجان بخش كلمه شهرس��تان دشتستان بر اثر
تيراندازي سهوي فردي ۷۰س��اله به هويت «م-ت»
كودك هشت سالهاي به نام پويا مجروح شده و قبل از
رس��يدن به درمانگاه فوت ميكند .بالفاصله با حضور
عوامل پليس عامل تيراندازي شناس��ايي و دستگير و
سالح بهكار رفته در اين تيراندازي از وي كشف شد.

گزارش

ايسنا| رييس آموزش و پرورش ناحيه
سه كرج از اهداي عضو يك دانشآموز
دبيرس��تاني كه در حادثه رانندگي دچار مرگ مغزي
شده بود ،خبرداد .عبدالكريم رستمي گفت :حدود يك
هفته پيش يكي از دانشآموزان دبيرستان گوهر كرج
در مسير هشتگرد -كرج دچار سانحه رانندگي ميشود.
اين دانشآموز كه مينا اميريان نام دارد دراين تصادف
رانندگي دچار مرگ مغزي ش��ده و به كما ميرود  .وي
توضيح داد :بعد از هش��ت روز از انتقال اين دانشآموز
به بيمارس��تان و اطمين��ان والدي��ن از اينكه وضعيت
فرزندشان به حالت عادي بازنميگردد ،با اهداي اعضاي
بدن او به چند بيمار موافقت كردند .رستمي خاطرنشان
كرد:اميرياندررشتهگردشگريدبيرستانگوهرناحيه
س��ه آموزش و پرورش تحصيل ميك��رد .اين حركت
از س��وي والدين اين دانشآموز ب��ار ديگر صحنهاي از
نوعدوس��تي و گذشت مردم ايران را نش��ان داد .با اين
حركت امكان زندگي به چند بيمار بازگشت و اميد بار
ديگر در دلهاي آنان جاري شد.

برخورد نيسان و پرايد در
جاده بابل  ۶كشته داشت

سه كشته و  6مصدوم در حادثه ريزش
تونل در قم

مصدومان در بيمارستان به سر ميبرند
پيدا شدن
پيكر كارگران
از زير آوار

هن�وز ني�م س�اعت از
حضور تيمه�اي امداد و
نج�ات در مح�ل حادثه
نگذش�ته بود ك�ه پيكر
نخستين كارگر مصدوم
حادثه كه جواني ايراني
ب�ود از زي�رآوار بي�رون
آم�د و در نخس�تين
ساعتهاي بامداد ديروز
پيكر بيج�ان دومين و
سومين كارگر مدفون در
زير آوار توسط ماموران
آتشنشاني خارج شد.

مهر| س��خنگوي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي
پزشكي اس��تان مازندران از برخورد نيس��ان با پرايد و
كشته ش��دن ش��ش نفر در جاده فرعي بابل به بابلسر
خبر داد .زكريا اش��كپور با اعالم خبر برخورد نيسان و
پرايد و كشته شدن  6نفر ،زمان وقوع حادثه را شامگاه
پنجش��نبه اعالم كرد و گفت :وقوع تصادف شديد بين
خودروي نيس��ان و پرايد در جاده فرعي بابل به بابلسر،
منطقه س��پاه دانش روبهروي امامزاده حسن به مركز
ارتباطات اورژانس استان مازندران اعالم شد .وي گفت:
بالفاصله آمبوالنسهاي پايگاههاي اورژانس ميربازار،
بابلس��ر ،۱فريدونكنار ،اميركال و هاللاحمر بابلسر به
محل حادثه اعزام شدند .اشكپور افزود :گزارشها حاكي
از جان باختن  ۶نفر در صحنه حادثه است و دو نفر نيز
به بيمارس��تان امام خميني فريدونكنار منتقل شدند.
تيمهاي اورژانس در راه انتقال دو مصدوم ب ه بيمارستان
اقدام به احياي مصدومين كردند و گزارشها حكايت از
وخامت حال اين دو نفر دارد.

حمايت از حادثهديدگان ريزش مترو

اعتماد
ظه��ر پنجش��نبه هفت��ه
گذش��ته س��ه كارگ��ر در
حادث��ه ريزش دي��واره مت��روي ميدان
وليعص��ر قم كش��ته و  6كارگ��ر مصدوم
شدند .معاون مركز فوريتهاي پزشكي
اس��تان قم در گفتوگو با مهر گفت :يك
نفر از اين اف��راد كه تاح��دودي زير آوار
مانده بود به بيمارس��تان نكويي منتقل و
پنج نفر ديگر كه چهار نفر آنها از كارگران
مترو بودند و يك نفر هم از عوامل امدادي
هس��تند به س��اير مراكز درماني منتقل
شدند .هنوز نيم ساعت از حضور تيمهاي
امداد و نجات در محل حادثه نگذشته بود
كه پيكر نخس��تين كارگر مصدوم حادثه
كه جواني ايراني بود از زيرآوار بيرون آمد
و در نخستين س��اعتهاي بامداد ديروز
پيكر بيجان دومين كارگر مدفون در زير
آوار توس��ط ماموران آتشنش��اني خارج

كشف  880ميليون
تراولچك قالبي

ميزان| فرمان��ده انتظامي چهارمح��ال و بختياري از
شناس��ايي يك باند چهار نفره كالهب��رداري كه اقدام
ب��ه چاپ و جعل چك پ��ول ميكرد ،خبر داد .س��ردار
غالمعباس غالمزاده گفت :در پي كسب خبري مبني بر
اينكه افرادي مبادرت به توزيع اسكناسهاي تقلبي بين
صنوف و دامداران يا اقدام به خريد كاال ميكنند ،موضوع
در دستور كار ماموران پليس آگاهي استان چهارمحال
و بختياري قرار گرفت .سردار غالمزاده افزود :ماموران
پليس آگاهي در عمليات پليسي موفق شدند يك باند
چهار نفره توزيع اس��كناسهاي تقلبي را شناسايي و
اعضاي آن را دس��تگير كنند .اين مقام ارشد انتظامي
خاطرنشان كرد :دو تن از اعضاي اين باند زن بودند كه از
متهمان دستگير شده 880ميليون ريال اسكناسهاي
تقلبي كشف شد.

شناسايي محل دپوي
مكملهاي ورزشي غيرمجاز

ميزان| محل دپوي مكملهاي ورزش��ي غيرمجاز در
رباطكريم شناس��ايي و داروهاي بدنسازي توقيف شد.
سرهنگ «عبداهللزاده پاشاكي» گفت :ماموران كالنتري
11مركزيدرپيفعاليتهاياطالعاتيوگشتزنيهاي
نامحسوس موفق به شناسايي محل دپوي مكملهاي
ورزش��ي انرژيزاي غيرمجاز در شهرستان رباطكريم
شدند   .ماموران  در بازرسي از محل موفق به كشف 723
بسته انواع مكملهاي ورزشي انرژيزا  شدند« .پاشاكي»
در ادامه افزود :دو متهم در بازجوييهاي پليسي به جرم
خود اعتراف كرده و در ادامه اذعان داشتند مكملهاي
كشف شده را بهصورت غيرمجاز دپو كرده و قصد فروش
آنها را داشته ،كه با هوشياري پليس موفق نشدند .ارزش
ريالي مكملهاي غيرمجاز كشف شده  361ميليون و
 500هزار ريال محاسبه و متهمان پس از تشكيل پرونده،
جهت سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضايي شدند.

خبر آخر

انفجار شديد در البراتوار توليد شيشه

ردیف

موضوع مناقصه

1

اجرای عملیات پروژه تولید
نهال ومراقبت ونگهداری از
نهالهای تولیدی وسنواتی
در سال 1396

نهالستانهای جنگلی
گریزه سنندج وریخالن
مریوان

6/300/000/000

پیشنهادقیمت است.

•مدت اعتبار پیشنهادها3ماه ازتاریختحویل
رد پیشنهادات مختار می باشد.
• کارفرما در قبول یا 
• هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
• تلفن تماس08733623652-3 :

علت حادثه معلوم نيست

س��يدرضا طباطبايي ،مدي��ركل روابط
عمومي اس��تانداري اس��تان ق��م نيز به
ايلن��ا گفت :معاونت عمران��ي و مديريت
بحران اس��تانداري قم مس��وول بررسي

حال يك كارگر ديگر در بيمارستان وخيم است

در انفجار گاز در روستاي كولغان پنج كارگر كشته شدند

در انفجار ناشي از گازهاي زيرزميني به هنگام حفاري حوالي روستاي كولغان ،پنج كارگر
كش�ته و يك نفر زخمي شد .به گزارش ايسنا ،حسن امينيزاده ،معاون عمليات سازمان
آتشنشاني بندرعباس گفت :ساعت  13:41خبر وقوع انفجار اطراف روستاي كولغان در
مسير جاده ميناب به ستاد فرماندهي آتشنش�اني بندرعباس اعالم شد .اين حادثه در
يك پروژه چش�مه آب گرم اتفاق افتاد و در زمان وقوع سانحه كارگران در تونل مشغول
به كار بودند .وي با بيان اينكه گاز اشباع شده در محيط بر اثر جرقهاي منفجر شده است،
اظه�ار كرد :بر اثر اين انفجار پنج نفر از كارگران جان خود را از دس�ت دادند و يك كارگر
ديگر نيز روانه بيمارس�تان ش�د كه حال وي وخيم اس�ت .امينيزاده گف�ت :نجاتگران
آتشنش�اني بندرعباس پس از ساعتها تالش موفق شدند همه كارگران حادثه ديده را
به سطح زمين منتقل كنند.

ج دول

تسنيم| انفجار ش��ديد در البراتوار توليد شيشه و انتشار
يگِرد عامل حضور نيروهاي
دود س��فيد در منطقه مرتض 
ويژه در محل حادثه ش��د .در ساعت  23:11پنجشنبهشب در پي شنيده
يگِرد
شدن صداي مهيب ،انتشار دود سفيد و گرد و غبار در شهرك مرتض 
و اطالع اين حادثه به سامانه  ،125به سرعت ستاد فرماندهي آتشنشاني
تهران ،آتشنشانان ايستگاه  12آتشنشاني و گروه «هزمت» (ويژه مقابله
با حوادث خطرناك و مواد ش��يميايي) را به مح��ل حادثه اعزام كرد .جواد
مرادزاده ،افسر آماده منطقه چهار عمليات آتشنشاني تهران درباره جزييات
اين حادثه افزود :پس از بررسي محل مشخص شد در گوشهاي از يك باغ
تاالر به مساحت تقريبي 3هزار مترمربع ظاهرا فرد يا افرادي اقدام به برپايي
البراتوار توليد شيشه كرده بودند كه بنا به داليل نامعلومي ناگهان اين مكان
با صداي مهيبي دچار انفجار شده و درپي آن دود سفيدي تمام محدوده آن
را فرا گرفته بهطوريكه بنابر اظهار اهالي محل ،تنفس را براي آنان مشكل
كرده بود  .در بررسي محل حادثه معلوم شد بر اثر فعل و انفعاالت شيميايي
ناگهان تجهيزات و مواد اوليه توليد مواد مخدر شيش��ه دچار انفجار شده
است .اين افسر آتشنشاني تصريح كرد :آتشنشانان با پوشيدن لباسهاي
مخصوص وارد محل حادثه ش��ده ،به بررس��ي آن پرداختند و س��پس به
خنثيسازي مواد موجود مشغول شدند.

نوبت دوم

تولید نهال ومراقبت ونگهداری از نهالهای

ارد اجرای عملیات پروژه
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اس�تان کردس�تان در نظر د 
تولیدیوسنواتیدرنهالستانهایجنگلیگریزهسنندجوریخالنمریوان(درسال)1396راازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت
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اسناد مناقصه تا ارائه

مناقصه از دریافت
شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در
خواهد 
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محل اجرا

ش��د .مدتي بعد از اعالم خبر پيدا شدن
دومين كارگركش��ته شده حادثه ،معاون
ام��داد و نجات جمعيت ه�لال احمر قم
از يافتن پيكر س��ومين كارگر از زير آوار
مترو قم خب��ر داد .بنابراين با يافتن پيكر
يك كارگر ديگر تعداد جان باختگان اين
حادثه به سه نفر رسيد.
مهدي فراهاني ،معاون مركز فوريتهاي
پزش��كي اس��تان قم به ايلنا گفت :طبق
احتماالت قبلي دو نفر از كشته شدههاي
اين حادثه به نامهاي حسين حكمآبادي
متخص��ص برق و س��يد احم��د صبوري
كارگر كارگاه حفر تون��ل مترو قم بودند.
فراهاني افزود :اين حادثه س��اعت ساعت
 11:10دقيقه صبح پنجشنبه به اورژانس
قم اعالم شد و در ظرف كمتر از سه دقيقه
عوامل اورژانس خود را ب��ه محل حادثه
رساندند .آتشنش��انان يكي از گروههاي
فعالي بودند كه در قسمت پايين تونل در
حال آواربرداري هستند و ديگر نيروها نيز

هر كدام به نوعي در حال فعاليت در جهت
بيرون آوردن فرد س��وم از زير آوار بودند.
به گزارش ايس��نا اين حادث��ه در متروي
مي��دان وليعصر و محل خروج دس��تگاه
تي بياف اتفاق افتاد كه بخشي از ديواره
مترو ريزش ك��رد و بالفاصل��ه نيروهاي
آتشنشاني مستقر و مش��غول برداشت
خاك و ايمنسازي محيط شدند.
ش��اهين فتحي ،معاون عمليات سازمان
امداد و نجات كش��ور نيز درباره حادثه به
ايلنا گفت :دو تيم از س��گهاي زندهياب
ني��ز از تهران و ق��م براي بي��رون آوردن
مصدومان و كش��ته ش��دههاي احتمالي
حادثه در محل حاضر شدند.

در اين بي��ن مديركل تامي��ن اجتماعي
قم اعالم كرد اين س��ازمان طبق وظيفه
قانون��ي خ��ود از تم��ام حادثهدي��دگان
ريزش مترو در قم حمايت ميكند .سيد
مجتبي موس��وي افزود :حمايت سازمان
تامين اجتماعي از حادثهديدگان ناشي
از كار مشروط به سابقه حق بيمه نيست
و مزاي��اي قانون��ي ب��دون توج��ه به اين

سو دوكو

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

برآورد تقریبی


حادث��ه هس��تند ،اما هنوز عل��ت قطعي
حادثه مش��خص نيس��ت كه احتماال در
روزه��اي آين��ده معلوم خواهد ش��د .در
ادامه س��خنگوي ش��وراي اسالمي شهر
قم در ساعتهاي ابتدايي حادثه با اشاره
به اينكه بخش��ي از دي��واره محل خروج
دس��تگاه «تي پي اف» ري��زش كرده كه
ربطي به تون��ل مترو ندارد ،اف��زود :اين
بخش اصال ربطي ب��ه ديوار اصلي و تونل
ندارد .وقتي دس��تگاه تي پ��ي اف خارج
ش��ده و بيرون از تونل در ح��ال دمونتاژ
بوده كه ب��ه محل ديگري برود ،ديوارهاي
كه بين دس��تگاه بوده فروريخته اس��ت.
عباس ذاكري��ان افزود :آنچه كه به عنوان
ريزش تونل مطرح ش��ده است ،تكذيب
ميشود .در ميدان وليعصر و محل خروج
دستگاه تيبياف بخشي از ديواره ريزش
داشته كه بالفاصله نيروهاي آتشنشاني
در محل مستقر و مشغول برداشت خاك
و ايمنس��ازي محيط ش��دند .در پايان
مهدي فراهاني ،مع��اون اورژانس قم در
س��اعتهاي نزديك به ظه��ر روز جمعه
از پايان عمليات ام��داد و نجات خبر داد
و اف��زود :با وجود بارش باران و س��رماي
ه��وا ،عملي��ات آوارب��رداري همچن��ان
ادامه دارد.

س��وابق ارايه ميش��ود .در حوادث ناشي
از كار ،تعهدات سازمان تاميناجتماعي
شامل درمان ،غرامت دستمزد و برقراري
مستمريهاي بازماندگان ،ازكارافتادگي
كل��ي و جزي��ي و غرامت مقط��وع نقص
عضو مش��روط به داشتن سابقه پرداخت
حق بيمه نيست.
به استناد ماده  ٦٠قانون تاميناجتماعي،
حوادث ناشي از كار ،حوادثي است كه در
حين انج��ام وظيفه و به س��بب آن براي
بيمهش��ده اتف��اق ميافت��د .كارفرماي
متروي قم موظف است ضمن اقدام براي
جلوگيري از تش��ديد وضع حادثهديده،
گزارش كامل حادثه را نيز حداكثر ظرف
س��ه روز اداري ب��ه اطالع ش��عبه تامين
اجتماع��ي مح��ل و اداره كار و ني��روي
انتظامي برساند .به خانواده فوتشدگان
ريزش مترو قم در كمترين زمان ممكن
مس��تمري ف��وت ناش��ي از حادث��ه كار
پرداخت ميشود.
موسوي گفت :اگر جراحت حادثهديدگان
س��طحي باش��د ،غرامت دس��تمزد ايام
بيماري و اگ��ر حادثه منجر به نقص عضو
كارگر ش��ده باش��د غرام��ت نقص عضو
از س��وي تامين اجتماعي ق��م پرداخت
ميش��ود .اگ��ر درص��د از كارافتادگ��ي
كارگران حادثه ديده طبق نظر كميسيون
پزش��كي تامين اجتماعي قم از  33تا 66
درصد باش��د از كارافتاده جزيي شناخته
ميش��وند و اگ��ر باالت��ر از  ۶۶درص��د
باش��د ازكارافتاده كلي محس��وب شده و
مستمري قانوني را دريافت ميكنند .وي
افزود :با بررسيهاي بازرسان اداره كار و
تامي��ن اجتماعي قم اگ��ر در اين حادثه
كارفرما مقصر باشد طبق ماده  ۶۶قانون
تامين اجتماعي رفتار خواهد شد.

مبلغ ونوع تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ(ریال
315/000/000

انواع
-1ضمانتنامه بانکی
-2سپرده نقدی
-3اوراق مشارکت

واجدین شرکت در
مناقصه
رشته کشاورزی ومنابع
طبیعی پایه 5وپیمانکار
شخص حقیقی پایه1

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کردستان

متقاطع
افقی
 -1از خطاطان مشهور ايراني  -انتظار و توقع
 -2مسمار  -عامل بيماري  -چاه ها
 -3سفيد تركي  -مخزن اسرار  -تميز  -پر شدن معده
 -4از شهرهاي تهران  -روده گوسفند
 -5لباس بي آستر  -دندانه س��وهان  -از انواع خط  -واحد
تنيس
 -6تك خوان  -حادثه  -رشد
 -7كچل ندارد  -محل گذر  -پايتخت ايرلند جنوبي
 -8تخم ماهي  -شهرت اقبال
 -9مركز استان سيستان و بلوچستان  -خواب  -زنده
 -10شناسنامه قديمي  -هديه اي به عروس خانم  -خوب
وخوش
 -11بيماري  -نبرد و رزم  -شراب  -رود مقدس آلمان
 -12چاه فاضالب  -از شهرهاي سيستان و بلوچستان
 -13بستر  -خصلت  -غذاي ساده  -عالمت مفعولي
 -14تكيه كردن  -از شهرهاي يزد  -خط روزنامه
 -15زمامدار  -پايداري و ايستادگي

عمو دی
 -1بيماري درد مفاصل  -از شهرهاي همدان
 -2تنگي  -گل خشك  -مكان  -جامه صاف ميكند
 -3حرف درد  -سطل آبكشي  -زمان بي آغاز  -كشف رازي
 -4حرارت  -جايز  -خانه هاي شعري
 -5درس نوشتني  -از اثرهاي معروف صادق هدايت
 -6قيمت بازاري  -گشاده  -گداي سمج  -واحد سطح
 -7خمس  -واحد بوكس  -عقل و ادراك
 -8جوانمرد  -نام تركي  -اثر رطوبت  -بهره و فايده

 -9مرغ حق  -شتابزده  -ينگه دنيا
 -10زمان خواب  -رئوف  -حرف توفير  -شالوده
 -11مجسمه مصريان قديم  -باربر شهري
 -12يار خوشبخت عروس  -امروز تازي  -درخت جنگلي
 -13دم بريده  -لوس  -قوت اليموت  -رمق آخر
 -14دور كم��ر م��ي بندن��د  -ناخ��ن چه��ار پاي��ان -
پسرزكريا(ع) -درس كشيدني
 -15ماشين كشاورزي  -يكجور و هماهنگ

