
خبرخبر خبرخبر
امام جمعه مشهد:

 با التماس به دشمن 
تحریم های ظالمانه رفع نمی شود

انتخابات  نــزدیــکــی  ــه  ب اشــــاره  ــا  ب مشهد  جمعه  ــام   امــ
ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ گفت: باید در انتخابات 
پیش رو به فردی رأی داد که برای حل مشکالت کشور نگاه 

و وابستگی به خارج از کشور نداشته باشد.
آیت هللا سیداحمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه 
مشهد افزود: افرادی که قصد حضور در عرصه مدیریتی 
کشور را دارند اگر با التماس به دشمن بخواهند تحریم های 
ظالمانه را رفع کنند نمی توانند کشور را مستقل اداره کنند.
بـــه نگاه  ــوجــه  ت بـــا  ادامـــــه داد:  ــا، وی  ــرنـ ایـ گـــــزارش   بـــه 
با  باید  ــرای خنثی کــردن تحریم ها  ب امــر مسلمین  ولــی 
تالش و فعالیت، امکانات اقتصادی و صنایع عظیمی را 
ایجاد کنیم که ضمن رفع نیازهای کشور مازاد آن به سایر 

کشورهای دیگر صادر شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: باید دشمن را 
سر جای خودش نشاند و به او چشم نداشت و با قدرت و 
توان داخلی استقالل خود را توسعه داد و بر همین اساس 
یکی از امتیازات بودجه سال ۱۴۰۰ کمتر کردن وابستگی 
کشور به درآمدهای نفتی است تا وابستگی اقتصاد کشور 

به تحریم های نفتی نیز کاهش یابد.
آیت هللا علم الهدی با اشاره به برخی فشارهای معیشتی 
وارد شده به مردم گفت: ما همانند شناگر قهاری هستیم 
که در دریــای طوفانی در حال سعی و تالش هستیم و 
افرادی که در اندیشکده های اروپایی و آمریکایی در حال 
نظاره ما هستند به آن اذعــان دارنــد که در طول انقالب 

چگونه شگردها و فتنه های پیش رو را از سر گذرانده ایم.
در طــول ۴۲ ســال گذشته ایــران توانست با وجــود همه 
شرارت ها و فتنه هایی که دشمنان برای ما ایجاد کردند 
محور اقتدار در منطقه باشد و با توان داخلی، شرکت های 
دانش بنیان گسترش پیدا کند و بر همین اساس زندگی 

مردم به خوبی اداره شد.
خطیب نماز جمعه مشهد با اشــاره به سالگرد ارتحال 
تولیت فقید آستان قدس رضوی گفت: مرحوم آیت هللا 
واعظ طبسی سه هکتار ویرانی و خرابه اطراف حرم مطهر 
رضوی را در شروع انقالب اسالمی تحویل گرفت و در طول 
دوران مدیریتی خود بناها، رواق ها و صحن های این حرم 
را به ۵۳ هکتار گسترش داد و برای رفع نیازهای اقتصادی 
آستان قدس رضوی شرکت های اقتصادی وابسته به این 
آستان را راه انــدازی کرد. این نشان از توان مدیریتی یک 
روحانی مجاهد است و حال آنکه برخی افراد با نگاه به 

غرب می گویند افراد روحانی توان مدیریت را ندارند.
امام جمعه مشهد اظهار کرد: جوانان نسل سوم و چهارم 
انقالب تالش های گذشته برای رسیدن به این استقالل را 
ندیده اند و گمان می کنند مشکالت و معضالت معیشتی 
شکل گرفته به واسطه عدم مدیریت صحیح نظام است 
حال آنکه اگر به مدیریت کل انقالب بنگرند متوجه این 

اشتباه تحلیلی خواهند شد.

در هفدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

روابط عمومی ایران خودرو خراسان 
بهترین روابط عمومی شد

واحد ارتباطات و امور بین الملل شرکت ایران خودرو خراسان 
هفدهمین  در  ــران«  ایـ عمومی  روابـــط  بهترین  »برگزیده 
کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران و هجدهمین برنامه 

جایزه صنعت روابط عمومی ایران در سال ۱۳99 شد.
به گزارش روابط عمومی ایران خودرو خراسان؛ هفدهمین 
ــران و هجدهمین  ای ــط عمومی  کنفرانس بین المللی رواب
محوریت  با  ایـــران  عمومی  روابـــط  جایزه صنعت  برنامه 
مسئولیت پذیری اجتماعی و کرونا ، ۱۲ اسفند ماه سال 
جاری )۱۳99( در تهران، سالن همایش های مدیریت صنعتی 

ایران برگزار شد.
مهندس زاهدی فرد، مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان 
صنعتی  گـــروه  بــه  موفقیت  ایـــن  کسب  تبریک  ضمن 
امــور بین الملل  ارتباطات و  ــران خــودرو و کارکنان واحــد  ای
ــران خــودرو خــراســان، هــدف از حضور در ایــن رویــدادهــا  ای
را فراتر از کسب مقام و جایزه دانست و افزود: ما باید با 
اشتراک گذاری این گونه دستاوردها و رویدادها، از تجربیات 
و نظر همدیگر بهره مند شویم تا با ایجاد بهره وری و صرف 

کمترین هزینه نتایج درخشانی حاصل شود. 
وی هوشمندی روابط عمومی را درک درست و همراه شدن با 
مخاطب دانست و تصریح کرد: روابط عمومی ها با توجه به 
رسالت وجودی شان باید از بطن جامعه آگاه باشند تا بتوانند 
در بین مخاطبان همبستگی و وحدت ایجاد نمایند. ایجاد 
این همبستگی نشان از ایفای درست نقش روابط عمومی 

دارد که در نتیجه موجب پیشرفت و ترقی می شود. 
ــات، مدیر واحـــد ارتــبــاطــات و امـــور بین الملل  رامــیــن آرمــ
ایران خودرو خراسان نیز با اشاره به کسب این عنوان گفت: 
در این کنفرانس مجموعه های اقتصادی و صنعتی بزرگ 
جنبه های  بر  بیشتر  ارزیابی ها  و  داشتند  حضور  کشور 
علمی و تخصصی فعالیت ها و اقــدام هــای هر مجموعه 
ــود کــه عملکرد واحـــد ارتــبــاطــات شرکت  متمرکز شــده ب
ایران خودرو خراسان در جهت ارتقای نگرش های ارتباطی 
در طرح  کــرونــا  بــا محوریت  »گــفــتــمــان ســازی«  قالب  در 
»حافظان سالمت« و برجسته سازی موضوع با بهره گیری 
از فضای مجازی در درون سازمان و خانواده های همکاران و 

مخاطبان منجر به کسب این عنوان شد.

 استاد کریم کریمی، هنرمند تربت جامی 
نشان درجه یک آواز مقامی خراسان رضوی را کسب کرد

از جانب گلستان، بوی محمد آمد...

گواهی نامه درجه یک آواز مقامی خراسان رضوی در 
مراسمی با حضور مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، 
استاد  به  و هنرمندان  اجرایی  از مسئوالن  جمعی 

»کریم کریمی« هنرمند تربت جامی اهدا شد.
ایران  انجمن موسیقی  ایرنا، مدیرعامل  به گزارش 
در مراسمی که به همین مناسبت در محل بنای 
تاریخی »رباط جام« شهرستان تربت جام برگزار 
از  پس  هنرمندان  ارزشیابی  شـــورای  گفت:  شــد، 
و  آثار  هنرمندان،  و سوابق هنری  فعالیت ها  طرح 
مورد  مختلف  حــوزه هــای  در  را  آن هــا  فعالیت های 
بررسی قرار می دهد و درجه های یک، دو و سه هنری 
به آن گروه از هنرمندانی که شایستگی دریافت این 

درجه ها را داشته باشند تقدیم می شود.
افزود: نشان درجه یک هنری برای  علی ثابت نیا 
فعالیت های  دارای  لحاظ سنی  به  که  هنرمندانی 
عرصه  آن  در  کــه  فضایی  در  تــأثــیــرگــذار  و  ــژه  ویـ

فعالیت می کنند، باشند اهدا می شود.
از  یــکــی  کــریــمــی  ــم  کــری اســـتـــاد  داد:  ــه  ــ ادامـ وی 
خراسان  شرق  محلی  آوازهــای  هنر  پیشکسوتان 
این درجه هنری که معادل دکترا  و  رضوی است 
است به این هنرمند تعلق گرفته و از مزایای آن 

برخوردار می شود.
مدیرعامل انجمن موسیقی ایران گفت: مؤسسه 
پــیــشــکــســوتــان و هــمــچــنــیــن صـــنـــدوق اعــتــبــاری 
هنرمندان خدماتی را برای این گروه از هنرمندان 
سایر  بــرای  امیدواریم  که  اســت  کــرده  پیش بینی 
مشابه  اقــدام  مختلف  عرصه های  در  هنرمندان 
این  به  بتوانند  انجام گیرد و هنرمندان دیگر هم 

درجات برسند.
استاد کریم کریمی کهجه ای در دوم خرداد سال 
مــتــولــد شــد و مــعــروف به  تــربــت جـــام  ۱۳۲۷ در 

»خنیاگر موسیقی شرق خراسان رضوی« است.
زیادی  مقامی  و  دینی  قطعات  است  ذکر  به  الزم 
با صدای استاد کریمی ارائه شده است که شاید 
معروف ترین آنها برای مخاطب عمومی نوای پایانی 
مطلع  بــا   »۲ »پایتخت  ســریــال  قسمت   آخــریــن 

»در وقت صبحگاهان بوی محمد آمد« باشد.

 کاشت 10 هزار درخت مثمر 
به یاد شهدای نیشابور 

شهید  ۲هـــــزارو۴۰۰  ملی  کنگره  ستاد  مشارکت  بــا 
شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان آیین غرس ۱۰ 
هزار نهال مثمر در دهستان شهید برونسی نیشابور 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار قدس، فرمانده ناحیه 
پویش  افتتاحیه  در  نیشابور  سپاه  بسیج  مقاومت 
»درخــت یــاری« که به همت بنیاد علوی، جمعیت 
ــرارگــاه جهادی  ــاران، بسیج ســازنــدگــی و ق ــ درخـــت ی
یــاران خراسانی رضــوان در منطقه دهستان بلهرات 
)شهید برونسی( برگزار شد، اظهار کرد: بنا داریم به 
یاد هرشهید ۱۰۰ اصله درخت در شهرستان غرس 
کنیم. علی نیک یاد تصریح کرد: کاشت درخت به 
یاد شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت را نهادینه می کند.

در گفت وگو با فعاالن حوزه سنگ های قیمتی مطرح شد

سنگ  گران قوانین سرراه گران سنگ ها 
ســرور هادیان: بــازار رضــای مشهد یکی 
ــروش زیـــورآالت و  از بــزرگ تــریــن مــراکــز ف
سنگ های زینتی است که در طول سال 
زائــران و گردشگران خارجی  و  مــجــاوران 
زیادی برای خرید به این مکان مراجعه 
می کنند و همیشه سبب رونق بازاررضا 
بوده است. طبقه دوم بازار رضا همیشه 
مملو از کارگاه های کوچک صنایع دستی، 
تراشی  فیروزه  انگشترسازی،  طــالکــاری، 
و... است که دیدن آن خالی از لطف نبود 
اما این روزها به دلیل کرونا امکان حضور 
بــرای  کــوچــک  کــارگــاه هــای  در  نفر  چند 
این کارگاه ها  واقع  نــدارد و در  کار وجود 
و  تبدیل شــده انــد  فــروشــگــاه   بــه  بیشتر 
فقط کارگاه های فیروزه تراشی در نیشابور 

مشغول به کار هستند. 
صنعت  دست اندرکاران  انگار  روزها  این 
گوهرسنگ ها حال و روز خوشی ندارند 
و کرونا و قوانین های بسیار، کسب و کار 
داده است.  قرار  تأثیر  نیز تحت  را  آنان 
ــازار بیشتر از هــر چیز بــه فــروش  ایــن بـ
نیشابور  ــیــروزه  ف دارد.  شــهــرت  ــیــروزه  ف
قدمت ۵ هزارساله و نیز هنر فیروزه تراشی 
سال  هـــزار   ۳ کــه  خــراســانــی  هنرمندان 
قدمت دارد موجب شده نام این سنگ 
نام  بــه  جهان  در  کیفیت  بهترین  بــا  را 

»فیروزه نیشابور« به ثبت برسانند.

قوانین یا کرونا»
به سراغ رئیس اتحادیه سنگ های زینتی 
و قیمتی می روم، در ابتدا درباره وضعیت 
بازار باوجود شیوع بیماری کرونا می گوید: 
کرونا سبب از رونق افتادن بازارها شده 
اما موجب تعطیلی کارگاه ها نشده است 
و  کارهستیم  ــه  ب مــشــغــول  همچنان  و 
بیشتر از کرونا، قوانین عجیب و غریب 

سبب رکود کارمان است. 
مــی افــزایــد:  مــقــدم  رحیمی  عبدالصمد 
 9۷ ســال هــای  در  که  دستورالعمل هایی 
و 98 دولــت اعمال کــرده موجب رکــود و 
کاهش فعالیت های ما شده است. سال 
9۷ بحث کاالهای وارداتی که مطرح شد 
آن را به چهار ردیف تقسیم بندی کردند 
ــی ما را که مــواد اولیه  و کــاالهــای وارداتـ
تـــراش سنگ ها، ســازنــدگــی طــال و مــواد 
اولیه سازندگی نقره است، همه تعرفه  ۷۱ 
قانون مقررات صادرات و واردات سازمان 

موارد  این  که شامل  را  تجارت  و  معدن 
می شود ممنوع اعالم کردند. سنگ های 
خامی که وارد می کردیم نیز شامل همین 
دستورالعمل شد و این ممنوعیت سبب 
شد فعاالن این حوزه مواد اولیه پرداخت 

سنگ را از طریق قاچاق تأمین کنند.
رئیس اتحادیه سنگ های زینتی و قیمتی 
با  عمالً  می کند:  تأکید  رضــوی  خراسان 
این کار، موجب رونق قاچاق و جلوگیری 
از واردات رسمی مواد اولیه شدند. البته 
همان زمان قول های مساعدی داده شد 
ردیف  از  را  ما  یعنی  نشد.  اجــرایــی  امــا 
چهار بــه ردیـــف دو نــیــاوردنــد کــه بــا ارز 
صادراتی خودمان صادرات مواد اولیه را 

داشته باشیم. 
وی توضیح می دهد: آخرین ارزش گذاری 
که ما برای صادرات داشتیم مرداد 98 بود 
از این تاریخ صادراتمان دچار مشکل شد 
و واردات را هم تعطیل کردند. در بهمن 
سال جاری باالخره توانستیم این مقررات 
اعــالم  مــعــدن  و  ســازمــان صنعت  در  را 
کنیم که اجــازه صدور به ما داده شد تا 
صادراتمان راه بیفتد. یعنی صادرات نقره 
و سنگ ها و چارچوب مقررات آن درست 
شد اما خأل دیگری همچنان باقی است. 

اجازه واردات »
درواقــع  می دهد:  توضیح  مقدم  رحیمی 
برای صادرات اگر کسی بخواهد سنگ را 
این مشکل  یا طال ســوار کند  نقره  روی 
مضاعف شده است و مسئله دیگر که 

همچنان به قوت خود باقی است اینکه 
ما مواد اولیه و سنگ های خامی که وارد 
می کردیم، واردات آن امکان پذیر نیست 
چون در ردیــف چهار قــرار دارد حتی با 
از محل صادراتمان می خواهیم  آزاد  ارز 

این ها را وارد کنیم، اجازه ورود نداده اند.
وی درخصوص مــراودات تجاری با سایر 
کشورها نیز می گوید: مراودات تجاری مان 
نیز کاهش یافته است. پیش از کرونا با 
کشورهای ترکیه، عراق، عربستان، بحرین 
و... مرتبط بودیم. البته اگر مقررات پیش 
از سال 9۷ اجرا می شد ما به هیچ وجه 
را نداشتیم. به نظر من به  این تنگناها 
ــدازه ای که دولت برای ما موانع ایجاد  ان
کرده، کرونا ایجاد نکرده است. مشکالت 
ما  برسرراه  دولــت  که  است  مقرراتی  ما 

گذاشته است.
ــدم درخــــصــــوص تـــعـــداد  ــقـ رحـــیـــمـــی مـ
می گوید:  شهرمان  در  فعلی  کارگاه های 
تقریباً ۴۰۰ کارگاه دارای پروانه اند که بین 
پروانه  که  داریــم  نفر عضو  تا ۴8۰   ۴۰۰

کسبشان باطل و تمدید می شود.

فیروزه چینی یا سنگ های ساختنی »
وی درخصوص فیروزه چینی که بحث های 
زیادی را به همراه داشته است، می گوید: 
فیروزه چینی، پودر، چسب و رنگ است. 
ــودر می کنند  پ را  آهــک  یــا سنگ  یعنی 
رنگ  و  با چسب  را  دیگر  یا سنگ های 
فیروزه  چینی  فیروزه  می کنند.  مخلوط 
ساختنی  یا سنگ  سنتاتیک  و  نیست 

است که حتی اگر سنگ فیروزه چینی 
است.  مصنوعی  رنگ هایش  باشد،  هم 
فیروزه  امــا  اســت  فــیــروزه مصری  مانند 
را  رنگش  کسی  نمی گذاریم  را  نیشابور 
کار  این  اگرکسی  فــراوری کند.  یا  اشباع 
را  از کشور آن  باید خارج  انجام دهد  را 
بفروشد و اگر بخواهد اینجا بفروشد باید 
در فاکتور آن قید کند که فیروزه نیشابور 
ــراســاس قــانــون بــایــد بـــرای هر  اســت و ب
جنس باالی ۱۰ هزار تومان برای خریدار 

فاکتور صادر شود. 

عدم قاچاق فیروزه به ایران »
ــاره قــاچــاق فــیــروزه وارداتــــی نیز  ــ وی درب
با  کشوری  هیچ  فــیــروزه  می کند:  اظهار 
فیروزه نیشابور قابل رقابت نیست. پس 
بحث قاچاق فیروزه به ایران وجود ندارد. 
آریــزونــای  ایالت  در  دور  گذشته های  از 
آمریکا فیروزه تراشیده می شد و همان جا 
رنگ و بعد وارد ایران می شد که به دو نام 
معروف بود. برخی آن را فیروزه آمریکایی 
می نامیدند  شیمیایی  فــیــروزه  برخی  و 
فیروزه  نوع  این  زمــان مشتری  که همان 

هندی ها و پاکستانی ها بودند.
ــه ایـــن پــرســش کــه ورود  وی درپــاســخ ب
فیروزه کرمان به مشهد قاچاق محسوب 
به چه  اینکه  یا خیر، می گوید:  می شود 
دلیل واردات آن به شهرمان ممنوع است 
را دقیق مطلع نیستم. شاید به این دلیل 
همان  در  تــراشــکــاری هــا  می خواهند  کــه 
منطقه و در واقع اشتغال در خود شهر 
کرمان  فیروزه  البته  شــود.  ایجاد  کرمان 
رنگ آبی آن خیلی کم است و 99 درصد 
رنگ فیروزه کرمان اشباع شده است و آن 
را با رزین فراوری و رنگ می کنند. مصرف 
فیروزه تراشیده کرمان داخل ایران خیلی 
کم است و اگر هم تراشیده شود به خارج 

از کشور صادر می شود.

سخن پایانی »
وی در پایان خاطرنشان می کند: امیدوارم 
خودمان  ارز  با  کنند.  آزاد  را   ۷۱ تعرفه 
از  ما یک دالر  باشیم.  صــادرات داشته 
با  می توانیم  و  نمی خواهیم  پــول  دولــت 
صادرات خودمان واردات داشته باشیم. 
دولت موانع برایمان ایجاد نکند ما امتیاز 

نمی خواهیم.
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امیر هادیان فر: در آخرین روزهای سال جاری انتشار 
خبر مزایده مجتمع تجاری بزرگ شهرداری قوچان در 
برخی رسانه ها و فضای مجازی ما را به یاد حراجی های 

آخر سال می اندازد. 
اســاس مصوبه  )بر  آمــده است  مزایده  این  آگهی  در 
مــورخ 99/۱۰/۲۳ شــورای اسالمی شهر  ۴۷۵8/ ش 
مصوبه  می شویم  متوجه  بررسی ها  بــا  کــه  قــوچــان(، 
اسالمی شهر  در مصوبه شــورای  اســت  دیگری  چیز 
آمــده اســت »بــه استناد نامه شــهــرداری قــوچــان به 
شورای اسالمی بابت فروش مجتمع تجاری شهرداری 
مزایده  طریق  از  زیــتــون  پــاســاژتــجــاری  قــوچــان جنب 
پیمانکار  گذشته  ســال هــای  طلب  بابت  دادگستری 
میلیارد  یک  از  بیش  مبلغ  به  تنظیف  و  نیرو  تأمین 
اجــرای حکم  از  بــرای جلوگیری  تومان  و ۷۰۰ میلیون 
اجازه داده  این  توقیف حساب های شهرداری قوچان 
پول  و در همین مصوبه آمده است مانده  می شود« 
فروش مجتمع تجاری شهرداری قوچان در پروژه های 

عمرانی شهر هزینه شود. 

اما بر خالف این مصوبه شورای اسالمی شهر و با توجه 
به رأی کمیسیون تطبیق فرمانداری قوچان، شهرداری 
رأساً خود اقدام به برگزاری مزایده کرده است که خالف 

قانون است. 
کلمه  ذکر  مزایده  این  مهم  موضوعات  از  دیگر  یکی 
مازاد نیاز بودن این ملک با 9۰۰ متر زیربنای تجاری 
است و این داستان تکراری فروش ملک های شهرداری 
موجب  نمی تواند  انگار  اخیر  ســال هــای  طی  قوچان 

ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری شود. 
ــوده، بلکه  ــبـ ــاز شـــهـــرداری نـ ــی ــازاد ن ــ  ایـــن مــلــک هــا مـ
تأمین  در  شــهــری  مسئوالن  بــرخــی  توانمندی  عــدم 
اعتبار و پرداخت هزینه های جاری شهرداری است که 
هر ساله به آن افــزوده می شود و از طرف دیگر طلب 
پیمانکاران و برخی سازمان های دولتی است که سال ها 
انباشته شده و جور آن را باید ملک های مثالً مازاد نیاز 

شهرداری بکشند. 
بزرگ ترین  واگـــذاری  ایــن درحــالــی اســت که موضوع 
مجتمع تجاری شهرداری قوچان جزو معدود مصوباتی 

است که در جلسه شورای اسالمی با دو رأی مخالف، 
یک رأی ممتنع و چهار رأی موافق به تصویب رسیده 
و این امر در دفتر مصوبات شورای اسالمی شهر ثبت 

شده است.
حال امیدواریم دستگاه های نظارتی بتوانند به وظایف 
ذاتی خود در این حوزه عمل کنند چراکه در بسیاری 
از فروش اموال مازاد شهرداری قوچان ابهامات زیادی 
از قبیل قیمت کارشناسی، محل مصرف  وجود دارد 

درآمد حاصل از فروش ملک های مازاد و موارد دیگر.
ذکر این نکته نیز الزم است که ابتدایی ترین توقع از 
تیم مدیریتی شهر این است که در چنین مواقعی با 
درایت و تدبیر ضمن حفظ دارایی های متعلق به عموم 
شهروندان در شهرداری، با توسل به روش های دیگر؛ 
امتیازاتی  واگــذاری  از طریق  پرداخت طلب های خود 
مانند اعطای پروانه های شناور، فرایند تسویه حساب 
را انجام دهد وگرنه فروش اموال و پرداخت بدهی نیاز 
به دانش مدیریتی یا حتی سواد خواندن و نوشتن هم 

ندارد.

چوب حراج شهرداری قوچان به یک مجتمع تجاری!

8045zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. انتخاب آن از سرگرمی های ایرانیان باستان 
در نــوروز بــوده که طــی آن دلقکی را ۵روز به 
جای شاه می نشاندند- سفیدموی شاهنامه 
واحد   .۳ مسابقه  فاتح  کالباس-  نوعی   .۲
آموختنی  فرنگی-  ــازی  ب ــه ای-  ــان رای حافظه 
لقمان- »واحد« بی سروته ۴. بوته کوچک- 
 شهر مذهبی- بسنده - قسمت داخلی بام 
۵. یازده- عزم و اراده- زیرپامانده- نام دخترانه 
 6. پوست پیرای- چغندرپخته- شب کردی 
۷. سردرگم- نتیجه کاری- باالآمدن آب دریا 
8. داخل کردن دارو زیر پوست بدن یا رگ ها - 
درخت اشترخار 9. دشمن سرسخت- قلب 
قرآن- شهری در بوشهر که یادآور رشادت های 
 مــردم منطقه در مقابل استعمارپیر است 
۱۰. جویای شغل است – به پشت خوابیده- 
ســـرود ۱۱. کــشــوری عــربــی- حــرف فاصله-  
ماست   .۱۲ عــرب  عزیز   - اتومبیل  رانــنــده 
چکیده- شرم و حیا- پول سامورایی- فاعل 
۱۳. حرص و طمع- نوعی آینه بزرگ- ظرف 

ــه - شنونده   مشبک- قابل رؤیــت ۱۴. روزان
۱۵. روغن- تحقیق و تفحص در امری

۱. فرصت طلبی و تغییرجهت دادن براساس 
معلم   .۲ خــرمــاپــزان  گویند-  را  روز  ــاع  اوضـ
مخصوص شاهزادگان ترک- روز قبل ۳. قلوه 
و گرده- وسیله- تیره و تار- پسوند نسبیت 
۴. مرده- بیشتر اعضای این دسته جانداران 
تک سلولی هستند- پرنده تنها ۵. رودخانه ای 
راه  میان بر- گریز- پیکری  ایتالیا-  پــرآب در 
انــســان 6. عــیــب آور- صوت  کوچک شبیه 
سکوت- زینت دادن ۷. پرروشده- همنشین 
خار- غار کتله خور از جاذبه های گردشگری 
این شهر زنجان است- راست 8. سرنیزه- 
 شهر مرکبات- خیسی اندک- فلز سرچشمه 
9. صــفــحــه ایــنــتــرنــتــی- تــخــتــه هــای بـــزرگ 
چــــوبــــی- بــــــــاران انــــــــدک- ســـاخـــتـــمـــان و 
و  سخت  شترگاوپلنگ-   .۱۰ ــازنـــده اش  سـ

 مشکل- از وسایل صوتی و تصویری روبــه بازنشستگی 
۱۱. عضو طایفه ای آسیایی- مبانی- شگرد انجام کاری- حرف 
پیروزی ۱۲. خرس آسمانی- زاغه نشین اش اسکار گرفت- 
ماده معطر ناف آهوی ختن ۱۳. چله کمان- غیرعمد- کالغ 
سیاه- بسیار حمله برنده ۱۴. خویشان- نوعی انار مرغوب 

۱۵. برابر پارسی »سی دی«- خجسته

  افقی

  عمودی


