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 ۲۰ذیقعده  - 143۸شماره ۲۱۶9۵

گزارش روز
تجربه نشان داده کارهایی که با مشارکت،
همیاری و تعاون انجام شــده بهترین نتیجه و
بازده را در پی داشته و به بهبود زندگی انسانها
کمک فراوانی کرده است.
مهمترین پیامد اثر همیاری و مشارکتهای
اجتماعــی ،پویایی ،زنده بودن و احســاس
مســئولیت در جامعه است ،کســانی که در
فعالیتهای اجتماعــی ،اقتصادی و فرهنگی
اهمیت زیادی به مشارکت میدهند این پیام را
به همنوعان خود میدهند که نمیخواهند صرفا
تماشاگر باشند یا عنان زندگی خود را به بخت و
اقبال بسپارند بلکه میخواهند همچون عضوی
از اعضای پیکر جامعه ،سالم و پویا ،سازنده و
فعال باشند و یک زندگی شایسته را برای خود
و دیگر اعضای جامعه فراهم بیاورند.
خواجه نصیرالدین طوسی میگوید« :همچنانکه
انسان به عناصر و مرکبات محتاج است به همنوع خود
نیز نیاز دارد تا از طریق خدمت کردن به یکدیگر کمک
کنند و یاری رسانند».
مشارکت اجتماعی چیست؟

جامعــه افزایش میدهد و فردی که خود را ســهیم
در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی میداند نسبت به
سرنوشت خود و سرنوشت دیگر افراد جامعه بیتفاوت
نیست و احساس مسئولیت میکند و همین مسئله
موجب پیشرفت و عزت و سربلندی جامعه خواهد شد.
از آقایی که مشغول خرید اقالم دارویی از داروخانه
است درباره اهمیت مشــارکتهای اجتماعی سوال
میکنیم ،وی در پاســخ میگویــد« :کمک و یاری
به یکدیگر یکی از صفات و اصول انســانی حســنه و
پسندیدهای است که باید در جامعه تشویق و ترویج
شود ،چرا که انسان یک فرد اجتماعی است و نمیتواند
تنها زندگی کند».
وی اضافــه میکند« :تنهایی با عدم و نیســتی
هماهنگ و مترادف است زیرا هر انسانی احتیاجاتی
دارد کــه خودش به تنهایی نمیتواند برآورده کند و
ناچار از کمک گرفتن از دیگران میشود .به طور مثال
مادر من در شرایط کنونی خودش نمیتواند به تنهایی
از عهده فعالیتهای روزمره و امور شخصی خود برآید
به همین دلیل فرزندانش هر کدام مســئولیتی را به
عهــده گرفتهاند تا او احســاس تنهایی نکند و الاقل

ضرورت همدلی در تشکلها و مشارکتهای اجتماعی در جامعه اسالمی -بخش نخست

مشارکت مردمی در سایه صداقت و یکدلی
فریده شریفی

به گفته وی ،انسانی موفق و کامل است که منافع
خود را نــه در تنهایی و انزوا بلکه در جمع و روحیه
جمعگرایی و اجتماعی جســتوجو کنــد .در واقع
کارگروهی مســتلزم آن است که افراد فقط به منافع
فردی خود نیندیشند و منافع جمع و هدفهای گروه
را سرلوحه اقدامات و فعالیتهای خود قرار دهند.
«مریم محمدزاده» کارمند در این باره به گزارشگر
کیهان میگوید« :زندگیهای پیچیده و ماشینی امروز
آنچنان انســان را گرفتار و درگیر کرده است که اگر
افراد زمانی را برای بودن کنار هم ،فعالیتهای گروهی،
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یک کارشــناس مســائل اجتماعی :مشــارکت امری اجباری یا تحمیلی نیست بلکه کامال
آگاهانه و اختیاری اســت اما اگر افراد از پیامدهای مثبت مشارکتهای اجتماعی و سیاسی باخبر
باشــند و بدانند که در این مشــارکتها چه خیر و منفعتی نهفته اســت به سوی آن میشتابند.
شــورای فرهنگ عمومی شــورای عالی انقالب
فرهنگی روز  22مرداد را به عنوان «روز تشــکلها و
مشارکتهای اجتماعی تصویب نمود که این مسئله
نشاندهنده اهمیتی است که مشارکتهای اجتماعی
در زندگی انسانها دارد».
مشــارکت از نظر لغوی به معنی شرکت کردن
اســت ،مشارکت نوعی رفتار با مردم است که آنان را
قادر میسازد در هرگونه تصمیمگیریها ،برنامهریزیها
و طراحی برای آینده زندگی از یاری دیگران بهرهمند
شوند.
«ســیما ملتجی» کارشناس مسائل اجتماعی در
ن باره میگوید:
گفتوگو با گزارشــگر کیهــان در ای 
«یاری رساندن به یکدیگر ،تعاون و مشارکت اجتماعی
یک اقدام دوســویه است یعنی هر کسی میتواند به
همنوع خود از نظر مادی و فیزیکی کمک برساند .مثال
در هنگام مشکالت مادی ،در کنار او باشد و تا آنجا که
قادر است به او کمک کند و هم از نظر روحی و روانی
یار و یاور همنوع خود باشــد و در مشکالت زندگی،
دوست ،همسایه ،خویشاوند و ...را تنها نگذارد».
وی اضافه میکند« :مشــارکت امری اجباری یا
تحمیلی نیست بلکه کامال آگاهانه و اختیاری است،
اما اگر افراد از پیامدهای مثبت مشارکتهای اجتماعی
و سیاسی باخبر باشــند و بدانند که در فعالیتهای
اجتماعی ،مراحل زندگی و مشــکالت مختلف اگر از
همیاری ،کمک و مشارکت دیگران برخوردار باشند
چه خیر و منفعتی در آن اســت همیشــه به سوی
فعالیتهای دستهجمعی میشتابند».
به گفته این کارشناس مسائل اجتماعی ،مشارکت
اجتماعــی روحیه همدلی ،تعــاون و همگرایی را در

ذرهای از زحماتی که ســالها برای ما کشیده است
جبران شود».
ایــن فرد که داروهــای مــادرش را از داروخانه
خریداری کرده خاطرنشان میکند « :نباید فراموش
کنیم که هر کدام از ما دورانهای مختلف زندگی مانند
کودکی ،نوجوانی ،جوانی ،میانسالی ،پیری و ...را طی
میکنیــم و باید خودمان را به جای پدر و مادر خود
بگذاریم و با کمک و یاری به آنها دوران ســالمندی
خوبــی برای آنها به وجود بیاوریــم تا خدای ناکرده
احساس سرخوردگی ،ناامیدی و یأس نکنند و از طرف
دیگر این رفتارهای ما الگویی برای فرزندانمان باشد تا
از ما یاد بگیرند و این چرخه محبت و حلقه صمیمیت
در میان خانوادهها گردش خوبی داشته باشد.
اهمیت مشارکت اجتماعی
یکی از الگوهای مهم رفتــاری در هر جامعهای
مسئله مشارکت اجتماعی است ،به همین دلیل است
که بحث تعاون ،همیاری و مشارکت اجتماعی پس از
دهه هفتاد میالدی به عنوان یک موضوع مهم و کلیدی
جای خود در علوم اجتماعی و سیاسی باز کرده است.
اینکه میگویند انسان فطرتا موجودی اجتماعی
اســت نشان میدهد که انســانها از بدو خلقت در
جستوجو زندگی دستهجمعی و گروهی بودهاند و از
تنهایی و انزواگرایی دوری میکردهاند.
سیما ملتجی کارشناس مسائل اجتماعی در این
باره میگوید« :انسان اجتماعی کسی است که از لحاظ
آگاهی ،شعور ،روابط اجتماعی و روحیه جمعگرایی به
رشد و کمال رسیده باشد و بتواند به راحتی با دیگران
سازگاری داشته باشد و نیازهای زندگی خود را اعم از
مادی و معنوی را تامین نماید».

و تعهد نسبت به دیگران ،اعتماد و اطمینان به سایر
اعضای گروه و جایگزینی منافع جمعی به جای منافع
فردی پایهگذاری شود.
اهمیت مشارکت در اسالم
در ادیان الهی به ویژه دین اسالم بر مسئولیت و
تکالیفی که افراد جامعه نسبت به یکدیگر دارند تاکید
فراوانی شده است ،تا آنجا که تکامل جامعه و پیشرفت
و تعالی آن مشروط به وظایف افراد نسبت به یکدیگر
و احساس مسئولیتپذیری آنان عنوان شده است.
خداونــد در آیه 159ســوره آلعمران به پیامبر
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فردی که خود را سهیم در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی میداند نسبت به سرنوشت خود و سرنوشت دیگر افراد
جامعه بیتفاوت نیست و احساس مسئولیت میکند و همین مسئله موجب پیشرفت و عزت و سربلندی جامعه خواهد شد.
تشکلهای اجتماعی و اقدامات دستهجمعی در نظر
نگیرند زندگی بسیار سخت ،کسلکننده و عذابآور
خواهد شد به خصوص اینکه تامین نیازهای زندگی
فقط با کار فردی امکانپذیر نیســت و هرکسی باید
بتواند با دیگران همزیستی و همیاری داشته باشد تا
در زندگی احساس موفقیت و آرامش کند».
وی اضافه میکند« :در ادارهای که من در آن کار

آگهی تجدید مناقصه عمومی

سازمان اتوبوسرانی
شهر و حومه بندرعباس

سازمان اتوبوسرانی بندرعباس و حومه در نظر دارد واگذاری امور پشتیبانی
شــامل (انجام امور خدمات نظافتی ،نگهبانــی و )...را از طریق مناقصه عمومی به
شرکتهای واجدالشرایط و دارای صالحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی سال 96
و گواهی ایمنی کار واگذار نماید .لذا متقاضیان واجدالشــرایط میتوانند جهت خرید
اسناد مناقصه و تسلیم پیشــنهادات از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز ضمن واریز
مبلغ  300/000ریال به حساب شماره  72061120213041نزد بانک قرضالحسنه
مهر ایران شعبه بالل بندرعباس بنام ســازمان اتوبوسرانی والفجر (سمدو)  -کوچه
عدالت یک  -ســاختمان شماره  2شــهرداری بندرعباس طبقه چهارم به دبیرخانه
کمیسیون سازمان مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است مهلت فروش اسناد از تاریخ  1396/5/22لغایت 1396/6/2
 -1هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -2میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ یکصد میلیون ریال میباشد که میبایست
بصورت واریز نقدی به حساب شــماره  7206112023041بنام سازمان اتوبوسرانی
بندرعباس و حومه نزد بانک قرضالحســنه مهر ایران شــعبه بــال بندرعباس یا
ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای ســه ماه اعتبار( .چک تضمین شده بانکی یا
اسناد مطالبات قابل قبول نمیباشد).
 -3چنانچه برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد
در مهلت مقرر نگردید سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 -4سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -5پیشــنهاد دهندگان بایســتی تا آخر وقت اداری روز دوشــنبه مورخ 1396/6/6
پیشــنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده و در پاکتهای
مربوطه بشرح شــرایط مندرج در اسناد مناقصه الک و مهر شده در قبال اخذ رسید
تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

میکنم هرکسی مسئولیت ویژهای دارد که مخصوص
به خود اســت و دیگری نمیتواند کار همکار خود را
به عهده بگیرد اما مجموع عوامل و مجموعه پرسنل
ایــن اداره در کنار یکدیگــر و با همیاری و همکاری
یکدیگر کارها را پیش می برند و نیازهای ارباب رجوع
و مشتریان را تامین میکنند.
در حالــی که اگر این هماهنگــی و همکاری و
مشارکت اجتماعی وجود نداشت کارها اصال به خوبی
پیش نمیرفت و خواستههای مشتریان و ارباب رجوع
تامین نمیشد».
به گفته این خانم کارمنــد ،اهمیت کارگروهی
آنقدر زیاد است که اگر کسی خود را مسئول نداند
و در کار گروهی مشــارکت نکند و مسئولیت خود را
به دوش دیگران بیندازد گروه از هم میپاشد .و رشد
و تعالــی صورت نمیگیرد .در واقع نتیجه مطلوب و

 -6شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده
 10آییننامه مالی شهرداری تهران و تسری به مراکز استانها میباشد.
 -7پیشــنهادات رسیده ساعت  8صبح روز سه شنبه مورخ  1396/6/7در کمیسیون
عالی معامالت که در محل سازمان تشکیل میگردد بازگشایی و قرائت میشود.
 -8حضور شــرکتکنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز میباشد .بدیهی است
عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیمگیری کمیسیون نخواهد شد.
 -9این گواهی برابر آئیننامه معامالت جدید شــهرداری تهران و تســری به مراکز
استانها میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد.
 -10برنــده مناقصه هنگام عقد قرارداد میبایســت ده درصد مبلغ کل قرارداد را به
عنوان حسن انجام کار در وجه سازمان تودیع نماید.
 -11مدت شروع قرارداد از تاریخ ابالغ قرارداد بمدت یکسال کامل شمسی میباشد
و از تاریخ انعقاد قرارداد و شــروع بکار پس از ابالغ به مدت یکسال هیچگونه تعدیل
و افزایش قیمتی به قرارداد حاضر تعلق نمیگیرد باســتثناء افزایش دستمزد کارگران
در اول فروردین هر سال برابر اعالم اداره کل کار و امور اجتماعی.
 -12سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه
از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایید.
 -13بــه ازاء هر روز تاخیــر در اجرای موضوع مناقصه مبلــغ  5/000/000ریال از
مطالبات پیمانکار کسر میگردد.
 -14ســازمان میتواند در صورت نیاز  25درصد از حجم موضوع قرارداد را تناســب
همان مبلغ اولیه قرارداد کســر یا اضافه نماید و پیمانکار در این خصوص اعتراضی
ندارد.
 -15پرداخت پیش پرداخت تا سقف  25درصد در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی معادل
وجه مذکور با موافقت مدیرعامل سازمان قابل پرداخت میباشد.

روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی بندرعباس و حومه

پیشرفت و ترقی در هر کاری زمانی صورت میگیرد
که حس مسئولیتپذیری در همه وجود داشته باشد
و خودخواهــی و تکروی جای خــود را به همیاری،
همگرایی ،تعاون و مشارکت دهد.
اهمیــت و ارزش فعالیتهــای دســتهجمعی،
مشــارکتهای اجتماعی و کار گروهی در این است
که بر ستونهایی از مسئولیتپذیری ،احساس وظیفه

آگهی تغییرات
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بــه تصویــب رســید .آقایان
وحیــد اکبری داریــان به کد
ملــی  0054797780محمد
اســمعیل موســائی داریان به
کــد ملــی  1728631191و
عباس موســائی داریان به کد
ملی  1729762506به سمت
اعضای هیئت مدیره برای مدت
 2سال انتخاب شدند.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها

متقاضیان محترم میتوانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب ( 0106713595009سیبا)
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد  69به نام حسین شریعتمداری (موسسه کیهان) و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی
 11365/3631با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.
نشریات

پست عادی

دوره
انتشار

یکسال

شش ماه

پست سفارشی
سه ماه

یکسال

شش ماه

سه ماه

کیهان فارسی

روزانه

1/725/000

862/500

431/250

2/460/000

1/230/000

615/000

کیهان انگلیسی

روزانه

3/225/000

1/612/500

806/250

3/960/000

1/980/000

990/000

کیهان عربی

روزانه

3/225/000

1/612/500

806/250

3/960/000

1/980/000

990/000

کیهان ورزشی

هفتگی

1/150/000

575/000

287/500

1/635/000

817/500

408/750

مجله زن روز

هفتگی

900/000

450/000

225/000

1/385/000

692/500

346/250

کیهان بچهها

دوهفتهنامه

650/000

325/000

162/500

1/135/000

567/500

283/750

دوماهانه

198/000

---

---

256/200

---

---

کیهان فرهنگی

-1کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
-2در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی ،معادل مبلغ پرداخت شده ،نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.
-3مجموعه روزنامههای کیهان فارسی ،کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال میشود.
-4ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
-5در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه ،برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
-6همچنین برای اشتراک نشریات کیهان میتوانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

آقای حمید کریمی آذر داریانی
بــه کد ملــی 0035427647
بــه ســمت بــازرس اصلی و
آقای اصغر عباســی به کد ملی
 1719587744بــه ســمت
بازرس علیالبدل به مدت یک

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بینالمللی آریا
ترابر راد سهامی خاص به شماره ثبت 55760
و شناسه ملی 10101008714

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ
 1395/3/23و مجوز شماره  11/13585مورخه  95/4/21سازمان
حمل و نقل پایانههای کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

با ثبت این مســتند تصمیمات
انتخاب و تعیین ســمت هیئت
مدیــره ،تصویــب ترازنامــه و

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت

تلفن 02133913238 :نمابر 02135202438 :پست الکترونیکی int-affairs@ kayhannews.ir :سامانه پیام کوتاه30001220121284 :

م الف 1530

اداره کل منابع انسانی
سازمان پزشکی قانونی کشور

 1394/12/29مورد تصویب قرار گرفت.

متقاضی در سوابق الکترونیک

واحد آبونمان
روابط بینالملل موسسه کیهان

آقای دکتر عباس کحالیان فرزند اسداله
نظر به اینکه طبق حکم شــماره  2585مورخ
 96/4/18بــه علت غیبــت غیرموجه متوالی
بیش از دو ماه مشــمول مفاد ماده  17قانون
رســیدگی به تخلفــات اداری واقع و از تاریخ
 1395/10/11از خدمت در ســازمان پزشکی
قانونــی اخراج شــدهاید لذا بــا توجه به عدم
دسترسی به شــما ،طبق ماده  73قانون آیین
دادرســی مدنی مراتب از طریق درج آگهی به
شما ابالغ میگردد تا چنانچه به حکم صادره
اعتراض داشته و غیبت خود را موجه میدانید
حداکثر ظرف مدت ســه ماه پس از نشر این
آگهــی اعتراضیه خود را بــه اداره کل منابع
انسانی سازمان تسلیم نمایید.

سال مالی انتخاب شدند.

بازرس انتخاب شــده توســط

نام ....................................:نام خانوادگی ................................................. :نوع نشریه ........................................ :تعداد نسخه ......................... :مدت ...................:ماه
مبلغ پرداختی .................................................. :ریال شماره فیش بانکی ....................................... :تلفن ................................ :تلفن همراه................................... :
آدرس.................................................................................................................................................................................................................................................................. :
 ............................................................................................................................................................................کدپستی............................................................................... :
پست الکترونیکی ....................................................................................... :
امضاء

آگهی ابالغ حکم اخراج

ترازنامه و صورت ســود و زیان شــرکت برای سال مالی منتهی به

صورتهــای مالــی ،انتخــاب

فرم تقاضا

اعظم(ص) دســتور میهد که با مســلمانان در امور
به مشــورت بپردازد ،در واقع امر مشورت با دیگران
بدان معناســت که هیچکس نمیتواند تمام مسائل
فردیاش را به تنهایی حل کند و نیاز به مشــورت با
دیگران پیدا میکند و الزمه این عمل داشتن ارتباط
با دیگران است.
مشــورت فرد را به دیگــران پیوند میزند و او را

و در پایگاه آگهیهای سازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.

سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری
تهران

 موسسه حسابرســی تالش ارقام شناسه ملی 10100560383به ســمت بازرس اصلی و آقای امیرهوشــنگ خلیلی اقدم به کد
ملی  0067036848به ســمت بازرس علیالبدل به مدت یکسال
انتخاب شده است.
 روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت آگهیهایشرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.
با ثبت این مســتند انتخاب بازرس ،تصویب ترازنامه و صورتهای
مالی ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شده توسط متقاضی
در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه
آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

به شــرکت در مسائل اجتماعی برمیانگیزاند و مانع
فردگرایی و استبداد میشود.
پیامبر گرامی اسالم(ص) در این باره میفرمایند:
«من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم،
اگر کسی در میان مسلمانان باشد ولی در خدمت آنان
نباشد پس مسلمان نیست و از آنان بیگانه است».
اهتمام به امور مســلمانان در اسالم به مثابه یک
اصل مهم و اساسی است که در آیات قرآن و احداث
و روایات فراوان به آن اشاره شده است.
سود رساندن و برآورده ساختن حاجات دیگران
یکی از وظایف است که مسلمانان برعهده دارند و نه
تنها برآوردن حاجات دیگران بلکه پیشگام شدن در
این کار نیز واجب اســت .حضرت علی(ع) در یکی از
خطبههای نهجالبالغه میفرماید« :مردمان پیشین تا
آن زمان که با هم همدل بودند ،در حال شــکوفایی
و پیشــرفت بودند و به عزت و اقتدار دســت یافتند،
خالفت و وراثت در زمین را به دست آوردند و زمامدار
جهان شدند».
مشارکت در اندیشه امامخمینی(ره)
مشــارکت سیاسی و اجتماعی یکی از مهمترین
و اساســیترین عوامل مقبولیت نظام اسالمی است

و
جد ل
بدون نقطه کور

افقی:

 -1نقطــه مقابــل اول -به نظر میرســد
غارتگری این نورچشــمیها مشمول مرور
زمان شده اســت  -2مقصر شماره یک در
گرانی پیاز ،گوشت قرمز و -3 ...رود پرآب-
بلند -فیلســوف فرانسوی سوئیسی -جا و
مکان  -4عنوان محدوده چالوس تا رامسر
در قدیــم -مصــب رود -آوای رزمیکاران
 -5ضربهای از مشــتزن -لقب معصوم(ع)-
ســمور مازندرانی  -6ناگزیر -شــاخهای از
ورزش کاراتــه -شــخص قابل شناســایی
 -7زمان بسیار کوتاه -زنگ کلیسا -شهری در
کرانه شمالی ما  -8مگر تهرانی -زمان دوازده
ماهه -زرنگ و چاالک  -خط قرمز همسایگی
 -9عالمتی در نگارش و جملهبندی  -تمرکز
یافتــه بر یــک مرکز -نتی در موســیقی
 -10قیصــر  -نوعی کشــتی برای حمل
بــار -زبــان و گویش محلــی  -11مقام و
موقعیــت -دربان -برش ســاقه محصول
 -12علم پزشــکی -وصف دندان آســیب
دیده -فرصتطلبی در تهران  -13توانایی،
گستره -کشیده شده -از آن شاعرانه -بردگی
 -14از علــل کاهش بودجه عمرانی دولت
 -15جرمی که صاحبان درآمد باال مرتکب
میشوند -مایع حیاتی.

عمودی:

 -1ریه آبزیان -این واژه یونانی رایج
در اصل به معنای علم است -گردش
حول خانه کعبه  -2معادل فارســی
برای واژه فرانســه «نوستالژیک» -
تنگهای در جوار اســتانبول  -3گل
ســرخ اروپایی -راک ،گوسفند نر-

✔

یکــی از الگوهای مهم
رفتاری در هر جامعهای مسئله
مشــارکت اجتماعی اســت.
به همین دلیل حضرت امامخمینی(ره) و جانشــین
بر حق ایشــان حضرت امام خامنهای مشــارکت را
حق اساســی مردم میدانند و در اندیشــه سیاسی
امام و رهبری میان آزادی و مشــارکت سیاســی در
چارچــوب قانون و نظام سیاســی ســازگاری کامل
وجود دارد.
امام و رهبری همواره تاکید داشــتهاند که مردم
عامل اصلی مقبول بودن حکومت ،ضامن اســتواری،
بقاء ،حامی و ناظر اعمال مسئوالن هستند.
در نظــام والیــت فقیــه نقش عمــدهای برای
مشــارکت مردم در اداره امور کشــور در نظر گرفته
شــده اســت و آنچه امروز در نظامهای سیاسی دنیا
تحت عنوان دموکراســی ،آزادی و مشارکت مطرح
میشــود در اندیشــه سیاســی امامخمینی(ره) و
نگاههای نافذ مقــام معظم رهبری به آن توجه ویژه
شده است.

شماره 109۱۲

وحشــت -ماتم  -4از توابع استان
یزد -خویشــاوند طالبی و خربزه-
پسوند پرستار و گرفتار  -5از شاهان
ساســانی -موش خرمــا -مرمت و
بازسازی  -6از عقود اسالمی -واحد
شــمارش برای صابون -محل نشو و
نما  -7حرف زیادی -قابل خوردن-
از دشــمنان حضــرت محمد(ص)
 -8زیانبخش -ابزار دهقانان -شهری
باستانی در ترکمنســتان امروز -
کارگردان ایتالیایی فیلم «جسدهای
سرشــناس»  -9پیــروی از تعالیم
تورات -عاقبت و نتیجه  -حرف آخر
 -10از نشانههای ابراز محبت -رودی
در استان گلستان -پارچه مقاوم در
برابر آب  -11سدی بر رود کارون -به
بهره حرام نیــز میگویند -زیرک
 -12دوسوم یقه -مردن -حساس در برابر
نامالیمات  -13اهلی -از خلفای ســفاک
اموی -قطار -آوای دردنما  -14عید قربان-
جنگ تن به تن  -15مکمل آه -تنهایی و
گوشهنشینی -باور قطعی.

