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امام جمعه مشهد: 

 پیشرفت علمی و اقتدار کشور 
حاصل انقالب  اسالمی است

امام جمعه مشهد گفت: پیشرفت همزمان و در کنار یکدیگر 
علم و اقتدار حاصل ۴۲ سال گذشته انقالب اسالمی ایران 

است.
به گزارش ایرنا؛ آیت هللا سیداحمد علم الهدی در خطبه های 
نمازجمعه مشهد که در حرم مطهر امام رضا)ع(  برگزار شد، 
افزود: با گذشت بیش از چهار دهه از انقالب اسالمی ایران 
این دو رویداد مهم که همان پیشرفت علمی و اقتدار کشور 

در عرصه بین المللی است، تحقق یافته است.
وی ادامه داد: از منظر پیشرفت علمی امروز ایران در عرصه 
فعالیت های دانش بنیان با تعالی و پیشرفت باالی علمی و 
فناوری روبه روست و این میزان پیشرفت و رشد در مقایسه با 

پیش از انقالب بی سابقه و کامالً مشهود است.
امام جمعه مشهد اقتدار جمهوری اسالمی را در عالی ترین 
مرتبه دانست و گفت: در زمانی که مستشاران آمریکایی 
در کشور ما دارای مصونیت بودند، اطالع رسانی از کشته 
شدن پنج جوان توسط یک زن آمریکایی که در حین مستی 
با برخورد و قلع و قمع  رانندگی می کرد از سوی رسانه ها 
روبه رو می شد، اما اکنون در شرایطی قرار داریم که آمریکا از 

موشک های ما هراس دارد.
در عرصه  ایــران  فــنــاوری  پیشرفت های  افـــزود:   علم الهدی 
هوا و فضا در عرصه تسلیحاتی موجب تحیر دنیا و تحول 
دیدگاه ها نسبت به ایــران شده و این امر در شرایطی که 
اعمال تحریم های ظالمانه رخ داد محقق شد که جای بسی 

قدردانی دارد.
امام جمعه مشهد گفت: در رزمایش اخیر ارتش و سپاه 
پاسداران کشور هزار پهپاد با آخرین مدل فناوری به فضا 
پرتاب شد و این امر دنیای غرب را از این فناوری به وحشت 

انداخت.
علم الهدی افزود: در این میان برخی مشکالت هم در کشور 
بــروز وضعیت سخت معیشتی و  وجــود دارد که موجب 

اقتصادی شده و باید برای آن راهکار جست.
وی با تأکید بر اینکه مشارکت مردم و اصل مردم ساالری به 
عنوان اصلی ترین اصل نظام مدنظر است و باید آن را حفظ 
کرد، ادامه داد: مردم باید در عرصه مشارکت حضور فعال 
داشته باشند و همانند گذشته رئیس جمهوری، نمایندگان و 
قانون گذاران را انتخاب کنند، اما باید بدانیم برای حفظ اصل 

مردم ساالری و جمهوریت نظام هزینه هم باید داد.
وی با اشاره به نزدیک بودن روز ۲۲ بهمن و سالگرد برگزاری 
راهپیمایی شکوهمند این روز گفت: به دلیل شیوع ویروس 
کرونا امکان برگزاری راهپیمایی با شور و شعف سال های 
گذشته نیست، اما بنا داریم امسال حضور پرشور مردمی در 
سال های پیش را در قالب برگزاری رژه موتوری و خودرویی به 

رخ جهانیان بکشانیم.

 اختتامیه جشنواره »سردار دل ها« 
در بخش رضویه برگزار شد

ــاع مقدس  ــ ــار و نــشــر ارزش هــــــای دف ــ مــدیــرکــل حــفــظ آث
خراسان رضوی گفت: انقالب اسالمی توانسته است از میان 
مشکالتی همچون جنگ، تحریم و تخریب که دشمنان 
بدخواه و کینه توز در طول این ۴۲ سال تحمیل کرده اند، با 

سربلندی عبور کند.
به گزارش دفاع پرس؛ سردار سرتیپ دوم پاسدار »حسینعلی 
یوسفعلی زاده« در مراسم اختتامیه جشنواره  سردار دل ها که 
به همت بسیج فرهنگیان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
بخش رضویه بــرگــزار شــد، خاطرنشان کــرد: امــروز شاهد 
هستیم بدخواهان و کسانی که آرزوی نابودی انقالب اسالمی 
را داشتند خود نابود شده اند و ملت ایران سرافراز و مقتدر به 
راه خود ادامه می دهد و افق های درخشانی را پیش رو دارد. 
مستکبرین حتی تصور هم نمی کردند که در کشوری که 
ژاندارم منطقه بود، حکومتی برآمده از خواست مردم روی 

کار بیاید که شعار اساسی آن »مرگ بر آمریکا« باشد.
وی ادامه داد: تمام هویت غرب بر پایه فریب و دروغ بنا شده 
است. اگرچه شعار دموکراسی یا حقوق بشر سر می دهند، 
اما هیچ التزام و پایبندی خاصی به ارزش های انسانی و اخالق 
در آن ها وجود ندارد و از کوچک ترین مظاهر جوانمردی و 

شفقت بی بهره هستند.
 یوسفعلی زاده گفت: عالقه مندان به ساحت نورانی سردار دل ها،
منتقم و خون خواه شهید سلیمانی خواهند بود و اگر امروز 
نیروی سپاه قدس این نوید را می دهد که انتقام سخت از 
درون آمریکا، آن ها را متأثر خواهد کرد به این علت است 
که به برکت خون پاک این شهید مظلوم، قلوب ملت های 
آزاده و آحاد مردم در جهت نفی ماهیت پلید عامالن ترور او 
که سردمداران استکبار جهانی هستند، بسیج و متحد شده 
اســت.در ادامــه این مراسم، حسن اروجــی، فرمانده بسیج 
فرهنگیان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بخش رضویه، 
ضمن پرداختن به جزئیاتی درباره جشنواره سردار دل ها ابراز 
کرد: بسیج فرهنگیان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
بخش رضویه تنها رده بسیج در جامعه فرهنگیان استان 
است که با هدف گرامیداشت سردار دل ها، یک جشنواره 
تخصصی را به  طور مستقل در دو رده همکاران فرهنگی 
و دانش آموزان برگزار کرده است. قالب های جشنواره شامل 
ساخت کلیپ، نقاشی و دلنوشته بود و در بازه زمانی ۱۰ روز 
که شرکت کنندگان برای ارسال آثار مهلت داشتند، افزون  بر 
۴۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و با انتخاب داوران 
جشنواره، به ۱۲ نفر از برگزیدگان در هر قالب جشنواره جوایز 

نقدی همراه با لوح تقدیر اهدا شد.

استاندار با تأکید بر تکمیل پروژه های ناتمام خبر داد

 واگذاری 200 معدن راکد 
خراسان رضوی از 23 بهمن ماه

استان  ایــن  در  اینکه  بیان  با  خــراســان رضــوی  استاندار 
یک هزار معدن غیرفعال داریــم، گفت: اولویت ما فعال 
شــدن ۵۰درصــد ایــن معادن و تکمیل پــروژه هــای ناتمام 

است.
جلسه  در  معتمدیان  محمدصادق  فـــارس،  گـــزارش  به 
را  این سفر  از  جمع بندی سفر خود به نیشابور، هدف 
بخش ها،  نارسایی های  و  مشکالت  از  میدانی  بــازدیــد 

روستاها و مناطق شهری عنوان کرد.
منابع  بــه  توجه  بــا  مــعــادن  توسعه  در بحث  وی گفت: 
بسیار غنی این شهرستان اعم از کانی و غیرکانی، ظرفیت 
فوق العاده ای برای توسعه استان بوده که نیازمند توجه 
ملی در بحث مطالعات، اکتشافات و مطالعات ژئوفیزیک 

استان و تخصیص منابع و اعتبارات ملی است.
در بخش فرآوری محصوالت معدنی، مشکل خام فروشی 
معادن  ظرفیت  از  استفاده  و  بــرنــامــه ریــزی  بــا  باید  هــم 

خراسان رضوی حل شود.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: روز ۲۳ بهمن نخستین 
فراخوان واگذاری معادن ارائه می شود که حدود ۲۰۰ معدن 

را از طریق فراخوان واگذار می کنیم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به مشکل کم آبی استان 
اظهار کــرد: مهم ترین کــار در امــر کــشــاورزی ایــن استان 
تغییر الگوی کشت سنتی به گلخانه ای است، به همین 
منظور تفاهم نامه ای با جهاد کشاورزی در قالب مجتمع 
شهرک های گلخانه ای منعقد کردیم که یک هزار هکتار 
گلخانه در این استان عملیاتی و اجرایی شود، البته دولت 

باید زیرساخت ها را تأمین کند.
وی در خصوص ضرورت تکمیل پروژه های نیمه تمام افزود: 
ده ها و صدها پروژه نیمه تمام داریم که به دلیل محدودیت 
دستگاه های  اســت.  نشده  تکمیل  استانی  اعتبارهای 
اجرایی می توانند با فروش زمین یا ابنیه مازاد، مبالغ را برای 

تکمیل پروژه های نیمه تمام هزینه کنند.
این جلسه ۳۳ مصوبه در حوزه های  اســت؛ در  گفتنی 
گوناگون برای توسعه و پیشرفت شهرستان نیشابور به 

تصویب رسید.

اختتامیه پویش های کشوری 
فاطمیه و غدیر برگزار شد

پویش های کشوری فاطمیه و غدیر با معرفی نفرات برتر در 
مشهد پایان یافت.

به گزارش ایرنا، دبیر پویش های کشوری فاطمیه و غدیر روز 
جمعه در حاشیه مراسم اختتامیه این پویش ها به خبرنگار 
مختلف  قالب  در هشت  که  پویش ها  ایــن  گفت:  ایرنا 
برای اقشار مختلف از جمله دانش آموزان، دانشجویان و 
نخبگان برگزار شد، با همکاری ستاد قرآن و عترت و وزارت 
آموزش و پرورش، طراحی و با معرفی نفرات برتر از سراسر 

کشور به کار خود پایان داد.
حسین غفورزاده افزود: در این قالب شرکت کنندگان آثار 
خود را در بخش های مختلف شامل بازیگری، مجری گری، 
آثــار هنری  ــرآن،  ق نویسندگی، حفظ  و  نگارش  مداحی، 
و بخش آزاد به دبیرخانه تحویل دادنــد که از میان آثار 
ارسالی از سراسر کشور بیش از ۲هزار اثر به مرحله نهایی 

راه یافتند و مورد داوری قرار گرفتند.
از پــویــش هــا  مجموعه  ــن  ایـ ــان  ــای پ ــا  ب داد:  ادامــــه   وی 

 ۳۰ شرکت کننده برتر تجلیل و قدردانی شد.
با  عــنــوان کتاب  از ۶  مــراســم همچنین  ایــن  پــایــان  در 
می کاهم،  پــدر  اشــک هــای  از  مـــدرس،  همیار  عناوین 
تستامنت)وصیت نامه(،  بــازی  کتاب  کبود،  خورشید 
بــازی کالسی  و کتاب اصــول سیزده گانه  جــواب سالم 

رونمایی شد.

گفت وگو با نجمه مولوی، نویسنده مشهدی

روایتی زنانه از انقالب و جنگ 
ــه   ســـرور هـــادیـــان : نــوشــتــن، پــنــجــره ای روب
از  بسیاری  کتاب  هر  با   . اســت  روشنایی 
بــیــان مــی شــود و احــســاســات و  ناگفته ها 
است  مدتی  می شوند.  مشترک  تجربه ها 
ــای طالیی یــک زن« بــه قلم  رمـــان » روزهــ
نویسنده خوب مشهدی منتشر شده که 
در  مولوی«  »نجمه  تجربه  سال ها  حاصل 
عرصه نگارش اســت. کتابی که به روایت 
دوران پیش از انقالب، انقالب و دفاع مقدس 
یک زن اشــاره دارد و مواجه شدن او را با 
ــت مــی کــنــد. به  ــ ســه دوران مــتــفــاوت روای
رمان،  این  انتشار  و  انقالب  روزهــای  بهانه 
اثر  ــن  ای نویسنده  بــا  کوتاهی  گــفــت وگــوی 

داشتیم که در ادامه می خوانید. 

به عنوان نخستین پرسش لطفاً بیوگرافی   
خودتان را مختصر بگویید.

نجمه مولوی متولد مشهدمقدس هستم و 
دارای مدرک کارشناسی علوم تربیتی و مدرک 
تکمیلی ادبیات داستانی و کودک ونوجوان 
هستم. پنج کتاب در زمینه داستان کوتاه و 
چهار تألیف ادبیات وعلوم تربیتی و همچنین  
داستان،  گـــردآوری  و  اشتراکی  کتاب  پنج 
یک تألیف کودک و یک تألیف رمان دارم.

از ورودتان به دنیای نوشتن و قلم بگویید.  
آغــاز به کــار جــدی و مـــداوم بنده در سال 
۱۳۸۴بــود، اما از تابستان ۷۹ با حضور در 
که  داســتــان  بــا  پنجشنبه  عصر  جلسات 
برگزارمی شد،  نگارخانه رضــوان مشهد  در 
وارد ایــن حــوزه شــدم و بعدها در مجتمع 
امام رضا)ع( مشهد واقع در پارک ملت ادامه 
یافت، اما اشتیاق نوشتن از نوجوانی با من 
بود. گاهی در کیهان بچه های آن زمان که 
با نوجوانی من همزمان بود داستانک هایی 
می نوشتم، ولی چون شرایط آموزش عناصر 
داستان کودک فراهم نبود، بیشتر از ترجمه 
ــان هــای کــودک  اســتــفــاده مــی شــد و داســت

ترجمه شده بود.

از تألیفات کتاب های قبلی بگویید و اینکه   
چه  و  سوژه هایی هستید  چه  به  متمایل 
ژانرهایی اولویت شما می باشد؟ آیا جنسیت 

در انتخاب این سوژه ها تأثیرگذار است؟

عالقه قلبی ام بیشتربه داستان هایی کشش 
دارد که کمتر از یک صفحه باشد که البته 
داستانک  و  مینی مال  مثل  اسم هایی  با 
مطرح است. دراین نوع ادبیات نویسنده با 
کمترین توصیف و دادن تصاویر داستانی 
مخاطب  ــرای  ب کــه  کلیدواژه هایی  و  کــوتــاه 
راهگشا باشد، ماجرا را می گوید. نخستین 
کتاب من حاوی چنین داستانک هایی بود 
که یکی از آن ها به فیلم کوتاه تبدیل شد و تا 
جشنواره فیلم کوتاه بیلبائو اسپانیا هم رفت. 
جنسیت در این نوع از داستان ها بیشتر 
به عنوان )زن( یا)مرد( مطرح می شود.برای 
من سوژه بیشترمطلوب است تا جنسیت 
امــا کم کم عالقه مند شــدم بــا اطــالعــات و 
دانشی که از تکنیک داستان کوتاه کسب 
کرده بودم، در زمینه مسائل اجتماعی و علل 
عدم احساس آرامش و خوشبختی در افراد، 
این مسائل را به تصویر داستانی بکشم که 
البته بیشتر به زن به عنوان مادر، همسر و 

دختر پرداخته ام.

درباره آخرین کتابتان که گویا نخستین   
استفاده  سبکی  چــه  از  شماست  رمـــان 

کرده اید؟
ــال  رئـ ادبـــــی  ســبــک  از  رمـــــان  ــن  ــ ای در 
دارد.  فـــــرم  ولـــــی  کــــــــردم،  ــاده  ــ ــف ــ ــت اســ
دوست دارم از خطی بودن اجتناب کنم 
فرم  زمــان  و  زاویــه دیــد  نظر  از  به متن  و 
از  ولــی در داســتــان هــای کوتاهم  بــدهــم، 
رئالیسم جادویی و سوررئال هم استفاده 

کرده ام.

روزهای طالیی یک زن »رمانی است که   
دفاع  و  انقالب  انقالب،  از  پیش  دوران  به 
برای  اعتقاد شما  به  مــی پــردازد،  مقدس« 
برقراری ارتباط نسل جدید با آن دوره در این 

رمان چه تمهیداتی اندیشیده اید؟
حقیقت این است که سعی کرده ام از شعار 
به  را  ماجرا  فضای  تأثیر  فقط  باشم.  دور 
گونه ای نشان دهم که از نگاه افراد رمان و 
نــوع بــرداشــت آن هــا باشد. سعی کــردم با 
زبانی ساده و قابل درک برای نسل کنونی، 
مکان ها، نوع زندگی و نگرش طبقه خاصی 
از جامعه آن زمان را به مخاطب نشان دهم، 

ــون شــخــصــیــت اصــلــی  چــ
رمــان سه جامعه را پشت 
سر گذاشته و مکان رخداد 
حــوادث در مشهد است. 
داریم  نیاز  کــردم  احساس 
از جوانی و بزرگسالی آدمی 
تجربه ای  هیچ  کــه  بگویم 
انقالبی  و  جنگ  هیچ  از 
نداشته و رویــارویــی با این 
شرایط سخت چگونه او را 

رشد داده است.
با خوانده شدن  امــیــدوارم 

توانسته  زن«  »روزهـــای طالیی یک  رمــان 
باشم با مخاطبینم که اکثراً خانم خواهند 

بود، مرتبط شوم.

در چه    را  نــویــســنــده شــهــرمــان  زنــــان 
جایگاهی می بینید و برای ارتقای آن ها چه 

پیشنهادی دارید؟
افتخار  شهرمان  داستان نویس  بــانــوان  به 
کمی  گــذشــت  بــا  کــه  خوشحالم  می کنم . 
زمینه  انـــقـــالب،  از  دهـــه  چــهــار  از  بــیــش 
نوشتن و صحیح نوشتن آن قــدر گسترده 

و فـــراهـــم اســـت کـــه هیچ 
داستان نویس بااستعدادی 
مــوفــقــیــت جا  کــــــاروان  از 
نخواهد ماند، اما پیشنهاد 
می کنم انتخاب آثارشان در 
نشود  موجب  جشنواره ها 
از قافله آموزش دور شوند؛ 
چرا که معیارهای انتخاب 
جشنواره ها  در  داستان ها 
و  دارد  مختلفی  آیتم های 
هیچ  که  فکرکرد  نمی توان 
داســتــان  در  نقطه ضعفی 

انتخاب شده نیست.
و  بیشتر  ــــش  دان کــســب  ــرای  ــ ب همچنان 
بکوشند.  نوشته هایشان  ابــهــامــات  رفـــع 

غروربزرگ ترین دشمن هنرمند است.

سخن پایانی  
ــویــت هر  اول ــردن در  کـ امـــیـــدوارم مطالعه 
ساعت فراغتی باشد به ویژه در این شرایط 
بزرگی  بمانیم.  که مجبورهستیم در خانه 
بار خواندنش  به یک  می گفت: هر کتاب 

می ارزد.

وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت خــودرو ایران 
دارای یک آفت مهم به نام انحصاری بودن و عدم رقابت است. 
علیرضا رزم حسینی در حاشیه نشست صمیمانه با فعاالن 
خط  خصوص  در  خراسان رضوی  اقتصادی  تشکل های  و 
دوم انتقال آب از هرمزگان به کرمان، سپس خراسان جنوبی 
تاریخی  و  اتفاق مهم  از  کــرد: پس  اظهار  و خراسان رضوی 
اجرای خط اول انتقال آب از هرمزگان به کرمان و اردکان که 
هم اکنون نیز در حال اجراست، بنابر دستور رئیس جمهور قرار 
بر آن شد تا خط دوم و سوم نیز از همان مسیر آغاز شود.

به گــزارش ایسنا، وی افــزود: مطالعات این کار انجام شده، 
نــزدیــک یعنی پیش از ســال جدید  آیــنــده  امــیــدواریــم در 
عملیات اجرایی خط دوم انتقال که از کرمان شروع شده 
آبادانی  پــروژه  این  و به خراسان رضوی می رسد، آغاز شود. 
صنایع و معادن منطقه و کشور را به همراه خواهد داشت. 
به نظر بنده این پروژه بزرگ ترین پروژه در تاریخ کشور و در 
سطح خاورمیانه در حوزه انتقال آب است. هم اکنون حدود 
۳۵۰کیلومتر در خط دوم و سوم انتقال آب از هرمزگان کار 
مشترک انجام شده و در اجرای خط دوم و سوم انتقال آب از 

هرمزگان ۳۵درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد.وزیر صمت 
در خصوص قیمت گذاری خودرو نیز گفت: صنعت خودرو 
ایران دارای یک آفت مهم به نام انحصارطلبی و عدم رقابت 
اســت. سیاست های وزارت صمت در جهت رقابتی کردن 
صنایع خودروسازی است. خیلی از قطعات ما در حال حاضر 
در کشور ساخته می شود. قطعه سازان ما هم اکنون در دو الی 
سه شیفت فعالیت می کنند. اگر سیاست های مدبرانه ای 
در حوزه سیاست های مالی و اقتصادی در نظر گرفته شود، 

افزایش عرضه  با  و  ــازار متعادل خواهد شد  ب قیمت ها در 
خودرو در بازار، قیمت ها را پایین می آوریم.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا در بخش صنعت 
افزایش قیمت شکر را خواهیم داشت، بیان کرد: در بخش 
ــه رو نخواهیم بود و هر  صنعت با افزایش قیمت شکر روب
تاجری می تواند شکر را وارد کند.رئیس اتاق بازرگانی ایران 
هم در این نشست گفت: دولت بدون بخش خصوصی قادر 
به رفع مشکل اشتغال در کشور نبوده و نخواهد بود. بدون 
تعامل سازنده با بخش خصوصی امیدی به اصالح روش های 
اشتغال وجود ندارد. غالمحسین شافعی با اشاره به اینکه 
دلیل اصلی بسیاری از مشکالت ما در مسائل اقتصادی به 
عدم اهلیت حرفه ای در بسیاری از تصمیم گیران کشور در 
بخش اقتصاد برمی گردد، تصریح کرد: تغییرات بنیادی کار 
بسیار سختی است. مقاومت در برابر این تغییرات در کشور 
بیداد می کند. کسانی که مرتباً شعار معیشت سر می دهند 
باید بدانند رسیدگی به معیشت مردم با تمرکز روی توسعه 
اقتصادی کشور صورت می گیرد و این در سایه حمایت از 

فعاالن اقتصادی روی خواهد داد.

وعده همراه با امیدواری وزیر صمت

آغاز پروژه انتقال آب خلیج فارس به خراسان رضوی در آینده نزدیک

زگارشزگارش

احساس کردم نیاز داریم 
از جوانی و بزرگسالی 
آدمی بگویم که هیچ 

تجربه ای از هیچ جنگ 
و انقالبی نداشته و 

رویارویی با این شرایط 
سخت چگونه او را رشد 

داده است

بــرشبــرش
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»امیرشهاب  از   ۱۳۸۵ محصول  فیلمی   .۱
ــازی »عــزت ا...انــتــظــامــی« ۲.  رضــویــان« با ب
ــزرگ  ــودروی ب ــ ــر نــرفــتــن دارد- خـ تــاکــیــد ب
ــرف مــشــبــک ۳. بــخــشــی از  ــری- طــ ــ ــارب ــ ب
عــبــادتــگــاه کــه هــنــگــام نــیــایــش رو بــه آن 
و حرکت  دارای جنبش  قبر-  می ایستند- 
ــاری  ــوآوری- زائـــوتـــرســـان خــیــالــی- ک ــ ــ ۴. ن
ــت انــجــام شــود  ــدون دقـ  کــه بــه ســرعــت و بـ
۵. پــرفــروش تــریــن رمــــان دفــاع مــقــدس- 
روشــن-  راه   .۶ انـــار  شهر   - ــرم  ن خاکستر 
عضو  ــور ۷.  ــتـ سـ پـــوشـــش  شـــنـــاســـنـــده- 
فرانسه  داستانی  بــرج   – جنین  تغذیه ای 
ــال ۸.  علف  حـ کــمــک  کــوهــی-  پسته   -
لغوشده  بلبل-  و  پــروانــه  و  یــارگــل  ــارو-   جـ
ــا- درخـــت  ــکـ ــریـ ــس فــضــایــی آمـ ــ ــ ۹. آژانـ
ــتـــف و شــــانــــه- پــشــت ســر  صـــنـــوبـــر- کـ
اخــتــیــارکــردن-  نــیــمــه دیــوانــه-  همسر   .۱۰
ســـاســـانـــی دوره  صـــنـــعـــتـــگـــران   طـــبـــقـــه 
بــســیــار حــمــلــه بــرنــده- صنم  گـــرانـــی-   .۱۱ 
۱۲. پرچم ها- پرنده تنهای لب آب- چرک آلود 

۱۳. نخستین مرتبه اعدادطبیعی- یخرفت- 
شهری مقدس در عراق ۱۴. خانه شعری- 
از نیروهای سه گانه ارتش- زبان ۱۵. استاد 
آهنگساز  و  کشورمان  موسیقی  برجسته 

»الله بهار« با صدای شهرام ناظری

ــای النـــه زنـــبـــور  ــ ــوراخ هـ ــ  ۱. ســمــبــلــیــک- سـ
 ۲ . صوت تشویق – فضول و نابکار- گروه و تیم 
صـــحـــرانـــشـــیـــنـــان  ــه  ــ ــ کـ ــی  ــ ــنـ ــ ــیـ ــ زمـ  .۳
بــرپــا می کنند-  آنــجــا  را  خــیــمــه هــای خـــود 
نـــمـــایـــش  ــر  ــ ــن هــ امــــــان خــــــداســــــت-   در 
۴. جــد- ضعیف و کــم قــدرت ۵. گیاهی با 
جام های خاکستری رنگ مفید برای درمان 
زمستانی  مــاه  زمین-  اتصال  سیم   آســم- 
فالگیر- درشت اندام-  اعــداد-  ۶. طالیه دار 
سرحد ۷. نام کهن سوریه- دندان سوهان- 
اثری از »گوگول«- خوش قامت ۸. رفیقی که 
گمان می رود در تولد و مرگ شبیه شخص 
از رشته های  بــاشــد- جــنــگ افــزار مــخــرب- 

ورزشی رزمی ۹. واحد پول عربستان- بازداشتن- همگی- 
خوب و خوش ۱۰. شایستگی- گشادگی – خفیف و زبون- 
بــه دور- پرنده آش سردکن- قالب  حرف تردید ۱۱. اشــاره 
 مستطیلی از اعداد ۱۲. سیمای نیمرخ- کشور سرمایه ای 
بسیج مقاومت  نــیــروی   – بغل  شیطانی-  اندیشه   .۱۳ 
ــزوالت  ن از  همسایگی-  عـــرب-  پــســران  بـــرای  نامی   .۱۴
آسمانی ۱۵. مخترع آلمانی »موتورسیکلت«- رفیق نعلبکی

  افقی

  عمودی


