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...نخست آنکه حداکثر رقابت میان مناطق ایران برقرار شود؛ 
این رقابت همچون موتور رشــد اقتصــادی عمل می کند و 
رشــد و رفاه را به حداکثر می رســاند و دوم اینکه برای پرهیز از نابرابری ها، حداکثر تشــریک 
مســاعی و عدالت اجتماعی را دربر داشته باشند. اگر آن گام ها با این دو بال تبدیل به اعتقاد 
همه جانبه گروه حاکم شــود، آنگاه گفته می شــود آن سازمان، آن شرکت یا آن کشور دارد با 

رویکرد قانون گرایی Rule by law حکمرانی می کند.
جامعه ایرانی می خواهد در سال های پیش رو چه کار کند؟ من از دیرباز نگاهم به اشخاص 
نیســت؛ برای مثال گمان نمی کنم یک انتخابات ریاست جمهوری بتواند وضعیت را اصالح 
کند. نگاه من بیشتر به جامعه و نهادهای آن است. از مشکالت مهم احزاب تحول خواه مانند 
اصالح طلبــان این بوده که آنها عمدتا نماینده قدرت یــا نهایتا مفصلی میان مردم و قدرت 
بوده اند. در واقع هر اندازه محافل مدنی در ایران شــکل بگیرد، این محافل می توانند پایه ای 

برای توسعه باشند و مسیر پیش رو را تعیین کنند.
  نقطه شروع تغییر و اصالح از نظر شما کجاست؟ مردم باید به مطالبات خود شکل و سامان   .

بدهند یا حاکمیت باید شروع کننده باشد و ابتکار عمل را در دست بگیرد؟
من نقطه شــروع تغییر و اصالح را ســمت تقاضای مردم نمی دانــم؛ بلکه از جایگاه 
حکمرانی می دانم با آن شــرایطی که گفته شد. در ســال های ۱۳۸۰-۱۳۸۲ که در سمت 
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی فعالیت می کردم، با وجود 
رشــد هشــت درصدی، پیش بینی می کردم که به علت فقدان شــرایطی که گفته شد، در 
حاکمیت راه به جایی نخواهیم برد. آن زمان به نظر می رســید که این رشد هشت  درصدی 
بســیار خوب اســت و می خواســتند بابت آن به من مدال هم بدهند؛ اما با توجه به منابع 
و امکاناتــی کــه ایران دارد، اگر کســی هیچ کاری نکنــد، می تواند رشــدی چهاردرصدی 
داشــته باشد؛ بنابراین من فکر می کردم بسیار بد اســت که با این میزان از کار چنین رقمی 
از رشــد هشت  درصدی را داشته باشــیم. اما این رقم بعدها نه تنها بهتر نشد، بلکه شاهد 
افول بیشــتری نیز شــدیم؛ برای مثال در زمان آقای خاتمی تولید ناخالص ملی (GNP) ما
 ۵۴۰ میلیارد دالر بود. همان زمان تولید ناخالص ملی عربستان و ترکیه بین ۶۰۰-۷۰۰میلیارد 
دالر بود. هدف برنامه چشــم انداز ۲۰ســاله -که در خود آن شــرایط چهارگانه و دو بال را 
داشــت- این بــود که از ســال ۸۴ حکمرانی ایرانی بــا ویژگی های این شــرایط همگام تر، 
کارآمدتــر و اثربخش تــر کار کنــد؛ ایــن حکمرانی با شــرایط تبدیل بــه حکمرانی خوب
good-) و بــا کار و تــالش جامعــه صاحــب قدرت و توانمنــد (good Government) 
Nation) و از جریــان بده بســتان بیــن دو قطــب «دولت-ملــت»، حکمروایــی خوب یا 

(goodGoverance) را برای کشور به دنبال داشته باشد.
اگر این نرم افزارها را نظام حکمرانی از زمان شــروع دولت آقایان احمدی نژاد، روحانی و 
رئیسی می داشتند، ایران امروز، در منطقه قطب اول اقتصادی و اجتماعی بود. اما بدین گونه 
نشد و امروز نه تنها در جایگاه اقتصادی اول قرار نگرفته ایم، بلکه از مرتبه سوم به مرتبه هفتم 
نزول کرده ایم، چون حکمرانی ما نه فقط رئیس جمهور بلکه کلیت حکمرانی ایرانیان، ســه 

قوه و سایر نهادها، نتوانستند نظم اجتماعی کارآمد الزم را برای اداره کشور داشته باشند.
بدون نظم اجتماعی نمی توان تمدن ســازی کرد. نمی توان به توسعه یافتگی رسید. نظم 
اجتماعی کارکرد ریشــه ای اش این اســت که یا می سازد یا خراب می کند. نظم اجتماعی که 
در خود ماهیت تمدن سازی و توسعه یافتگی دارد، با آزادی و بسط عرصه های آن متکامل تر 

می شود و همه چیز را به جلو می برد. برعکس نظم اجتماعی لرزان و به سخن دیگر واگرایی 
در حاکمیــت، ایجاد هرج ومرج کرده و گروه های ذی نفوذ رانتی و فاســد ایجاد می کند و در 
خود دولت هم به شکل پنهان دارد. همه اینها یعنی عوامل ویرانی تمدن، توسعه نیافتگی و 
عقب افتادن. در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله هدف آن بود که بتوانیم از این کشورهایی که اسم 
آوردم پیشی بگیریم. اما پس از گذشت این سال ها، و رسیدن به سال ۱۴۰۰، در رتبه هفتم قرار 
گرفته ایم. رشد ناخالص ملی امارات که با ما خیلی فاصله داشت (۱۹۰ میلیارد دالر) اکنون 

دارد بسیار از ما پیشی می گیرد.
 هدف اساسی توســعه  مبنایی که پشــت طراحی سند چشــم انداز قرار داشت و آرمان   .

دست اندرکاران آن چه بود؟ چگونه حکمروایی و حاکمیتی را مطلوب نظر  داشتند؟
در ســند چشــم انداز ۲۰ســاله از نظر من که در تمام مراحل تدوین تا تصویب آن در کنار 
مجموعه ای از کارشناسان و صاحب نظران دلسوز حضور داشتم، تالش شده بود تا حاکمیت 
به یک باور ملی برای توســعه ایران برســد و هدف و آرمان، رسیدن به جایگاه اول علمی و 
فناوری و اقتصادی در منطقه خاورمیانه بزرگ بود، در واقع باید گفت راهبرد و استراتژی این 
برنامه ۲۰ساله، اصالح نظام حکمرانی و عبور این نظام حکمرانی از غیرکارآمدی به کارآمدی، 
از واگرایی ها به همگرایی ها را در خود داشت، زیرا نیاز مبرم توسعه ایران به حاکمیت همگرا، 
آینده نگر و توســعه خواه است. چشم انداز ۲۰ساله با یک نوع افق گشایی Paradiam درصدد 
تحقق این راهبردهای مهم بود. اما گرایش ها وتمایالت واگرا و رانتی باعث شــد تدریجا کنار 

گذاشته شود.
به عبارت دیگر حاصل این کارزار پیش برنده قانونی و مدنی و آخرین تالش روشــنفکران، 
کارشناسان، سیاست مداران تحول خواه و توسعه  گرا که همگی طی سال های ۸۰ تا ۸۴ بسیج 
شدند تا با تدوین سند چشم انداز ۲۰ساله برای ایران و سربلندی ایرانیان افق گشایی کنند، کنار 
گذاشــته شــد و از تلخی روزگار اینکه ایرانیان این سند ۲۰ساله را داشتند اما به خاطر فقدان 
درک عمیق از منافع و امنیت ملی، توسعه ایران و جایگاه کشور در منطقه و جهان در برخی 
ســطوح، نتوانستند از مواهبش برخوردار شوند و از سال ۱۳۸۴ یعنی سال شروع چشم انداز 

تاکنون، ایران به جای پیشرفت، در بسیاری از حوزه ها پسرفت داشته است.
 با این اوصاف و در شــرایط نظم اجتماعی لرزان و ضعیف، چگونه باید در راه توسعه گام   .

برداشت؟
اکنون با این مختصات، ممکن اســت گفته شود باید چه کار کرد؟ آیا مانند رویه معمول، 
باید در انتظار انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بود که کسی برود و کس جدیدی بیاید؟ 
کاری که تاکنون صورت گرفته و برایند مطلوبی برای توسعه یافتگی ایرانیان در خود نداشته 
اســت. یا اینکه ممکن است گفته شود باید دســت به عصیان زد؛ عصیان های بدون هدف، 
بدون برنامه، بدون امکان ســنجی، بدون ثبات بخشی، بدون قانون مندی و... . این رویه ها نیز 
در این عصر و زمانه جز هزینه، عقب گرد و تعمیق نابســامانی ها و عدم تعادل ها، جدایی ها، 

بی اعتمادی ها و هزینه های مختلف نمی تواند آثار توسعه ای داشته باشد.
پس باید چه کار کرد؟ راه آســان و کم هزینه برای کشــور و مردم، به خود آمدن سیستم 
اســت! به خود آمدن در قبول شــرایط، امکانات، تهدیدها، فرصت ها و برای توسعه یافتگی 
ایران. اما گویا هر روز این تمنا و آرزوی روزنه اش تنگ تر می شود و یکی از گواه های آن در تاریخ 
اخیر ایران، همان دور شدن از سند چشم انداز ۲۰ساله بوده و هست. جهتی که ایران را به جای 
اینکه به توسعه یافتگی برساند به تعمیق نابرابری ها، تبعیض ها، توسعه نیافتگی ها رسانده و 

پایین دســت قراردادن جایگاه ایران در منطقه و جهان را باعث شده است؛ ازاین رو راهی که 
فعال پیش روی داریم از باور به خود و جامعه شروع می شود.

باور به خود نیازمند داشتن بسترها و ظرفیت هایی است؛ در ایران کنونی مهم ترین زمینه  و   .
بستری که با تکیه بر آن می توان توسعه را رقم زد چیست؟

ایران امروز با نسل ۴۵ میلیون نفری از جوانان تحصیل کرده و آشنا به فرایندهای جهانی، 
حضور فعال در عرصه های فناوری و مجازی و... روبه روســت. نســلی که در خود امیدها و 
ناامیدی ها دارد؛ به توانایی خود که می نگرد، دنیایی از انرژی و فرصت را برای توسعه یافتگی 
می یابد. از طرف دیگر این نیروی عظیم با نگاه به شرایط نه چندان مساعد و انسدادهای آشکار 

و پنهان درباره خود، در مسیر توسعه یافتگی ایران جایگاهی را برای خود متصور نیست.
اما باید گفت و باور داشت که ایرانیان با همین ظرفیت جوانان می توانند کارها و راه های 
زیادی را برای توســعه تدبیر کنند. باید ایرانیان با افق گشــایی های خــود، از در خود بودن و 
فردگرایی عقب برنده گذار کرده و نیروی جمع گرایی، مدنی شدن، در کنار هم قرارگرفتن و... را 
باور کنند. باور کنند که می توانند فرایندهای توانمند سازی این لشکر بزرگ از جوانان پرانرژی، 
پرآرمان، پر از احساس و عواطف پیش برنده را به سامان، نظم و حرکت توسعه ای پیش ببرند. 
ازاین رو برای این مهم باید نگاه سیاســت ورزان، روشنفکران، تحول طلبان و خیرخواهان این 
مرزوبوم این باشــد که به جای اینکه صرفا درصدد اصالحاتی در وضعیت انسدادی از طریق 
انتخابات و جابه جایی افراد باشند، انرژی های خود را در قالب برپایی نهادهای مدنی برخوردار 

از پارادایم توسعه یافتگی برای ایران به کار بگیرند.
 نهادهای مدنی چطور می توانند در مسیر توسعه افق گشایی کنند؟  .

نهادهای مدنی دارای ارزش پیش برنده، منسجم، سازمان یافته، مصمم برای پیش بردن 
این ارزش هــا و عملیاتی کردن آن هســتند. این گونه نهادهای مدنی هســتند که می توانند 
بــا افق گشــایی جدید، ســامان و نظم مطالبات گســترده و همه جانبه جامعــه را در قالب 
امکان ســنجی ظرفیت شــرایط کشــور، تدوین، آن را اعالن و به فرهنگ عمومی در جامعه 
تبدیل کنند. در این فرایندهاســت که می توان توانمندسازی جامعه را سامان و سازمان داد. 
در صورت توانمندســازی، جامعه نیز می تواند مطالبات خود را قانونمندتر، سازمان یافته تر، 
پایدارتر و همه جانبه تر، فراگیرتر و باکفایت تر از نهاد حاکمیت درخواســت داشــته باشد. در 
بلندمــدت برد در این کارزار برای توســعه یافتگی ایران از آِن جامعــه قدرتمند و نهادهای 
مدنی آن اســت. بردی که با اصالح کارایی و اثربخشــی حاکمیت و حکمرانی آن می تواند 
زایش و موتور رشــد و توســعه یافتگی ایرانیان را در چرخه تسلسلی و بده-بستانی «قدرت 
جامعه قوی-قدرت دولت قوی» به منصه ظهور برساند. اگر این چرخه، روزگاری به واسطه 
هنرنمایــی افراد ذی نفوذ در جامعــه و نهادهای مدنی ایران زایش و تحول و تکامل خود را 
داشته باشد، باید گفت توسعه یافتگی ایران راه خود را پیدا کرده است. نظم اجتماعی ایرانیان 
و رابطه دوطرفه دولت-ملت در این چرخه رشــددهنده، می تواند نظم اجتماعی ایرانیان را 
به تحول و تکامل بیشتری سوق دهد. باید دانست که با نظم اجتماعی و کیفیت آن است که 
تمدن و توسعه یافتگی و کیفیت آن ساخته و پرداخته می شود. این نظم اجتماعی با آزادی و 
عرصه های آن می تواند هر روز آبیاری شود و شکوفایی بیشتری داشته باشد؛ برعکس، نظم 
اجتماعی لرزان ایرانیان در عصر حاضر با هرج ومرج، فروریخته و می تواند در ایران، این کشور 
مهم کره زمین، این کشور چهارراه حوادث در فرازونشیب روزگاران، این کشور شکل گرفته از 

موزاییک های رنگارنگ از اقوام و ادیان را به ناکجاآبادها بکشاند.
 چطور می توان نظم اجتماعی با دسترســی باز را جایگزین نظــم اجتماعی لرزانی کرد که   .

مشکالت  اصلی امروز را سبب شده است؟
باید گفت همین نظم اجتماعی لرزان ایرانیان با گسســت هایی که بین دولت و ملت در 
خود دارد، می تواند با عصیان ها از بین برود؛ اما باید ســخت باور داشت که نظم اجتماعی با 
دسترسی باز که در خود درهم تنیدگی منظومه ای کارآمد و اثربخش و منسجم از حاکمیت، 
جامعه و ملت را در خود داشــته باشــد و فضای عطرآگین اعتماد، مشــارکت، آزادی، رشد، 
عدالت، برابری و... فضای این نظم اجتماعی را فراگرفته باشــد، امری ســاختنی است! این 
نظــم را نمی شــود از جایی تقلید یــا وارد کرد،باید توســط ایرانیان با عقل، خــرد، بردباری، 
ازخودگذشتگی و آرمان خواهی ســاخته و پرداخته شود. نظم اجتماعی لرزان با مختصات 
بی اعتمادی، نابرابری ، فقر و انســداد عرصه های آزادی، از درون تخریب می شــود. برعکس 
نظم اجتماعی پیش برنده برای توسعه یافتگی از مدنیت افراد، جامعه و حکومت با رعایت 
تساوی حقوق انسان ها، پذیرش همه جانبه قانون توسط دولتمردان، قانون گرایی همه جانبه 
در همه عرصه ها (Rule by law) شکوفا و بارور می شود. نابرابری، تبعیض، انسداد آزادی ها 
و گریز از قانون گرایی، ریشه نظم های اجتماعی و تمدن ها را -به گواه تاریخ- از بین برده است. 
مــا ایرانیان امروز بیش از هرچیز باید به خود آمده، خود را درمعرض ارزیابی نوین قرار داده، 
خود و توانایی های خود را برای تغییر و تحول در کشــور از طریق پای گذاشتن در فرایندهای 
فرد مدنی، خانواده مدنی و جامعه مدنی برای گذار کشور از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی 
آماده سازیم؛ به قول فیلسوف و مورخ بزرگ «ویل دورانت» در کتاب ارزشمند «تاریخ تمدن» 

«مردم برای فرزندان خود به جای مال باید مدنیت به ارث بگذارند».
با مدنیت اســت که می شــود به جنگ ها، تخاصم ها، نابرابری ها، توســعه نیافتگی ها و 
عقب ماندگی ها پایان داد. باید باور داشــته باشــیم بزرگی، توانمندی و ســالمت همه جانبه 
جامعه (از جهات فکری، روحی و جسمی)، مهم ترین ثروت برای توسعه یافتگی ایران است. 
این ســالمت و توانمندی وقتی می تواند نهادمند، پایدار و مســتمر باشــد که مدنیت افراد و 
روابط مدنی بین افراد جامعه و جامعه با حکومت، با عقالنیت و خردورزی تبدیل به فرهنگ 
عمومی ایرانیان شده باشد و ایرانیان بتوانند آن را نهادمند و قانونمند در مسیر زندگی جاری 

خود داشته باشند.

دوشنبه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۳

خـبر

تعطیلی نابهنگام مدرسه ها
روز گذشته، ۱۸ اردیبهشــت ماه، ساعت هشت صبح خبر تعطیلی مدارس کل 
اســتان تهران در مقطع ابتدایی، پیش  دبستانی و مهد کودک اعالم شد؛ ساعتی که 

اکثر دانش آموزان یا در مدرسه یا در مسیر رسیدن به مدرسه بودند.
مادران شاغلی که مانند روزهای عادی فرزندان خود را به مدرسه رسانده و به 
سمت محل کار خود رفتند، بعد از اطالع از تعطیلی مدارس نگران امنیت فرزندان 
خود و ســردرگم برای برگرداندن دانش آموزان پشــت خط اشغال تلفن مدارس 
منتظر ماندند یا با عدم پاســخ مدیر و معلم مواجه شدند، مرخصی گرفتند تا برای 
بازگرداندن فرزندان خود از مدرســه اقدام کنند، البته اگر از تعطیلی در دقایق اول 

اطالع رسانی باخبر شده بودند.
از ســویی دیگر مســئوالن مدارس در ســردرگمی قــرار گرفتند کــه چگونه 
دانش آموزان را به خانه بازگردانند یا تا پایان ســاعت کاری در مدرســه نگه دارند. 
برخی مدارس که تعداد دانش آموزان شــان کم بود، با اولیای دانش آموزان تماس 
گرفتند و ســعی در بازگرداندن دانش آموزان به همراه اولیا داشــتند؛ اما مدارسی 
کــه تعداد دانش آموزان آنها بیشــتر بود، امکان تماس بــا ۴۰۰، ۵۰۰ نفر از اولیای 
دانش آموزان را نداشتند و برای تصمیم نگه داشتن دانش آموزان یا بازگرداندن آنها 
سردرگم باقی ماندند که دراین میان برخی مدارس برای تأمین امنیت دانش آموزان 

هم شده، کالس های درس را دایر و فعالیت را مانند روزهای گذشته ادامه دادند.
در حالی که رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، گفت که از 
روز گذشته دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به نمایندگی از وزارت بهداشت 
اعالم شــرایط اضطرار برای امروز کرده بود؛ اما متأسفانه جلسه تصمیم گیری دیر 
برگزار شــد، باید اذعان کرد که اتخاذ تصمیمات دیرهنگام نه تنها سالمت را تأمین 
نمی کند؛ بلکه خود بحران آفرین و دردسرساز شده و سالمتی را دوچندان به خطر 
می اندازد، مانند امروز که دانش آموزان به مدرســه رفتند، هوای آلوده را استشمام 
کردند و حتی بازگشــت آنها به خانه برای اولیا و مسئوالن مدارس دردسرساز شد 
و در نهایت عده ای در مدارس باقی ماندند و برخی فرزندان والدین شــاغل راهی 

محل کار پدران و مادران خود شدند.
اگرچه عابد ملکی، معاون امور هماهنگی اســتانداری تهران، در مصاحبه ای 
علت تأخیر در اعالم تعطیلی مدارس را «تأخیر گزارش هواشناســی» دانســت و 
سازمان هواشناسی و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم تا این لحظه واکنشی 
در این باره نداشته اســت؛ اما مرور اطالعیه های سازمان هواشناسی نشان می دهد 
اداره کل هواشناســی اســتان تهران روز گذشته با صدور هشدار زردرنگ نسبت به 

خیزش گردوخاک در سطح استان تهران هشدار داده بود.
هشدار زرد رنگ به معنای این است که پدیده ای جوی رخ خواهد داد که ممکن 
اســت در ســفرها و انجام کارهای روزمره اختالالتی ایجاد کند. این هشــدار برای 
آگاهی مردم صادر می شود تا بتوانند آمادگی الزم را برای مواجهه با پدیده ای جوی 

داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد.
الزم بــه ذکر اســت که کمیته اضطــرار آلودگی هــوا متشــکل از نمایندگان 
دســتگاه هایی مانند هواشناســی، ناجا، هالل احمر، آموزش و پرورش و... هســتند 
که جلســات آن به درخواست ســازمان محیط زیست و با ریاست معاون عمرانی 

استانداری تهران در هنگام افزایش شاخص آالیندگی هوا تشکیل می شود.
در همیــن زمینــه شــاطری، رئیــس اداره اطالع رســانی و روابط عمومــی 
آموزش و پرورش شــهر تهران نیز در گفت وگو با ایســنا، اظهار کــرد: این موضوع 
ســاعت ۷:۲۰ صبح از سوی مسئوالن اســتانداری تهران اعالم شد و ما به محض 
اطــالع به همه مدارس منعکس کرده و از مدارس خواســتیم دانش آموزان را به 
اولیا تحویل بدهنــد و در غیراین صورت مراقبت کنند که دانش آموزان، در حیاط و 

محوطه بیرونی مدرسه حضور نداشته باشند.
در شرایطی که وضعیت هوا تقریبا از ۲۴ ساعت قبل از طرف سازمان هواشناسی 
قابل پیش بینی است، چگونه تصمیمات کمیته اضطرار آلودگی هوا با تأخیر اتخاذ 
و اطالع رسانی می شــود و نبود قاطعیت در تصمیم این کمیته معضالتی را برای 

شهروندان در پی داشته 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. 

۸- زنگ گردن شــتر- نماد کشور فرانسه- خجسته ۹- 
کوشا- چراگاه- هدیه ۱۰- غذای رقیق- قطعه موسیقی 
برای یک یا دو نوازنده- مقتل ابن طاووس ۱۱- سنگریزه- 
فال گرفتن- بی باکی- ریه ۱۲- چند رئیس- مقر حکومت 

مارشال پتن- مطلبی را با آب و تاب خواندن ۱۳- سؤال- 
وضعیت گوارشی- امر به رفتن دارد ۱۴- نویسنده ایرانی 
رمان آخرین سفر زرتشت- ندادهنده ۱۵- یاد ... مهربان 

افقی:  آید همی- استارت قدیمی- ناقد ادبی 
 ۱- محافــظ شــخص مهــم- باشــکوه و مجلل
 ۲- وزیــر تبلیغات هیتلر بود- مطیــع و فرمانبردار- 
نشــانه مفعولــی ۳- نیکــورو- حریص- آســمان 
۴- مذکر- غذای مجردی- شــهری در شــمالی ترین 
نقطــه گیــالن ۵- محــل پیدایش چیــزی- ادعای 
دروغین- جشن پیدایی آتش ۶- از بی ادبان می توان 
آموخت- آتش- کشــتی جنگی مجهز به موشــک 
۷- چرخه- مختصر و کوتــاه- محکم کردن ۸- کوه 
آتشفشــانی ایتالیــا- چیزی را با دســت و انگشــت 
نشان دادن- دربرگرفتن ۹- یک و دو- شیشه ایمنی- 
آگهی تلویزیونی ۱۰- ویراســتار- کارگر ســاختمانی- 
ناامیــد ۱۱- بخشــندگی- دربردارنده- کجــاوه ۱۲- 
بیماری مشــترک انســان و دام- دانه چرکی ریز روی 
پوست- دوتا نون ۱۳- مقابل خرید- پوشش- جامه 
۱۴- بوی رطوبت- حاصل و نتیجه کار- شمارش کردن 
۱۵- شــهری در خراســان رضوی- غذای تبریزی که 

معموال طعمی ملس دارد. 
عمودی: 

۱- گیــاه زینتی گرمســیری بــا گل های ســاده- 
پایــه- پرنــده ای با منقــار کوتاه ۲- باشــگاه فوتبال 
فرانسوی- فیلمی ســاخته منیر قیدی با بازی نیکی 
کریمی ۳- شیخ نشــین امارات- آشکارکننده- اسب 
بارکش ۴- لبه تیز شمشیر- نوار ضبط صوت- محل 
به جا آوردن مناســک حــج ۵- ســوغات اصفهان- 
مستراح- تالشگر- من و شما ۶- چهره- رشته کوهی 
کــه آســیا را از اروپا جــدا می کند- نفــی عرب ۷- 
دلســوزی و مهربانی- حلقه بین پیچ و مهره-کنایه 

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  ۴۲۱۶      طراح: بیژن گورانی
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   حل جدول  ۴۲۱۵

   سودوکو سخت  ۳۲۱۲   

   سودوکو ساده  ۳۲۱۲   
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