صفحه 5
سهشنبه  ۲۳آبان ۱۳۹۶
 ۲۵صفر  - 143۹شماره ۲۱۷۶۹

گزارش روز
بحث مسافرکشهای پالک شهرستانی
در شهر تهران این روزها داغ شده است و
اعتراض مردم و رانندگان تاکسی را به همراه
داشته است.
عدهای از روستاها و شهرهای مختلف
به امید آیندهای روشــنتر راهی پایتخت
میشوند و بدون توجه به قوانین و مقررات
خاص حمل و نقل مسافر در سطح شهر اقدام
به مسافرکشی بیضابطه و بیقانون میکنند!
احترام به مسافر و توجه به شأن و منزلت
و حقوق مسافران ،دقت در امنیت و آرامش
مسافر ،رعایت نرخ قانونی کرایه متناسب
با مسیر از سوی این رانندگان غالبا نادیده
گرفته میشود و به دلیل عدم نظارت کافی
و دقیق پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی
انتظامی آزادانه در سطح شهر تردد میکنند.
افزایش موج بیکاری در سالهای اخیر موجب
شده که عدهای برای کسب درآمد روستا و شهر
خود را رها کرده و با خرید خودرو که احتماال از
فروش زمینهای کشــاورزی به این کار مبادرت
کردهاند به تهران بیایند و مشکالت زیادی برای
سیستم حمل و نقل شهری به وجود آورند.

یک کارشناس مسائل
اجتماعی :در برخی از شهرها
بحران بیکاری به  60درصد
رسیده و همین مسئله موجب
شده که جوانان جویای کار به
سمت پایتخت یا شهرهای
بزرگ روانه شوند و به
مشاغلی مانند دستفروشی یا
مسافرکشی روی بیاورند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:
مالکان خودروهای پالک شهرستان اگر در تهران
اقدام به مسافرکشی کنند ضمن اعمال قانون
خودروی آنان جریمه خواهد شد.

❖

نگاهی به معضالت مسافرکشهای شخصی
در کالنشهرها

❖

❖

❖
❖
❖
❖

شغلی برای بیکار نبودن

بخش پایانی

کالنشهرها در چنبره مسافرکشهای پالک شهرستان!
* فریده شریفی

شروع به کار کردم».
محمدرضا که با سرعت زیاد رانندگی میکند
و پا را تقریبا از روی گاز برنمیدارد در پاســخ به
این ســوال که چقدر امنیت مسافران برای شما
ارزش دارد و با این سرعت فکر نمیکنی مسافران
را به هراس و نگرانی میاندازی میگوید« :خانم
خیالتون راحت باشــد نمیگذارم کوچکترین
خطــری برای شــما به وجود بیایــد اما در این
خیابانهای شــلوغ و پرترافیک تهران اگر زمانی
خیابان خلوت شــد ترجیح میدهم گاز بدهم و
زمانهایی که در ترافیک هستم را جبران کنم».
هرچند کــه توجیه او برای ســرعت زیاد را
نپذیرفتم اما چون سواالت دیگری هم از او دارم
ترجیح میدهم من نیز از کنار پاســخهای او به
ســرعت بگذرم .برای همین از او سوال میکنم
چرا به تهران آمدی و در شهر خودت نماندی؟
وی میگویــد« :همانطور که قبال گفتم در
شــهر من کار نیست و اکثر دوستان من بیکارند

آگهی تغییرات شرکت
آبراه صنعت ارجمند

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت

 491960و شناسه ملی 14005847593

به همین دلیل به تهران آمدم تا با مسافرکشــی
درآمدی کسب کنم!»
«معصومه طاهریانپور» کارشــناس مســائل
اجتماعی درباره روی آوردن جوانان به مشــاغل
کاذب میگوید« :متاســفانه معضل بیکاری در
کشور یکی از مهمترین آفات اداره کشور است و
در وضعیت اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار است
چرا که بسیاری از جوانان با استعداد و فرهیخته
کشور به جای کارهای تولیدی به شغلهای موقت،
فصلی و کاذب روی میآورند که چندان تاثیری
بر پیشرفت اقتصادی کشور ندارد».
وی اضافه میکند« :در برخی از شهرها بحران
بیکاری به  60درصد هم رسیده و همین مسئله
موجب شــده که جوانان جویای کار به ســمت
پایتخت یا شهرهای بزرگ روانه شوند و به مشاغلی
مانند دستفروشی یا مسافرکشی روی بیاورند».
به گفته این کارشناس ،مطابق آمارهای ارائه
شده نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده از  35درصد

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت
ورده وسیبان دره سهامی خاص به شماره
ثبت  300394و شناسه ملی 10103381961

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/4/17
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :علیرضا روحانی شماره ملی

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطور

 0937471879به سمت رئیس هیئت مدیره شعبان

فوقالعــاده مــورخ  1396/6/24تصمیمات ذیل اتخاذ

احمدی برسری شماره ملی  5949689712به نمایندگی

شــد :آقای جــواد خلیــل ارجمندی با شــماره ملی
 0081665237به ســمت نایب رئیس و عضو هیئت
مدیــره -آقای عباس خلیلارجمندی با شــماره ملی
 0070434913به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای
یونس علیپور با شماره ملی  0076359141به سمت
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره -برای مدت دو ســال

از شــرکت منحله سرمایه رضا ش.م 10101638165
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی خوشــدل

هم گذشته است و سه میلیون و  203هزار نفر از
جمعیت فعال کشور شغلی ندارند و متاسفانه هر
ساله بر تعداد بیکاران افزوده میشود.
وی درباره علت بیکاری جوانان نیز میگوید:
«از آنجا که رشتههای دانشگاهی ارتباطی با بازار
کار ندارند و هر ساله تعداد زیادی فارغالتحصیل
وارد جامعه میشــوند که شغل مناسب با رشته
خــود پیدا نمیکنند روز بــه روز تعداد بیکاران
افزایش مییابد ،چرا کــه این افراد تحصیلکرده
ترجیح میدهند بیکار بمانند تا به شغلهایی روی
بیاورند که متناسب با رشته تحصیلیشان نیست».
این کارشناس اجتماعی همچنین میگوید:
«البته عدهای از جوانان هم هســتند که ترجیح
میدهند به هر شــغلی ازجمله مسافرکشــی یا
دستفروشی روی بیاورند تا لقمه نانی دربیاورند و
محتاج کسی نباشند که این مسئله تبعات زیادی
دارد ازجمله اینکه صرف به دست آوردن درآمد

آگهی تغییرات
شرکت گسترش
خدمات پاریزان
صنعت شرکت
سهامی خاص
به شماره ثبت
 273380و شناسه
ملی 10103086646
به استناد صورتجلسه هیئت
مدیــره مــورخ 1396/3/6

ساالکجانی شماره ملی  2690761548به نمایندگی از

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند .امضاء

شماره ملی 1062582810

شرکت صنایع همراه رسا ش.م  10100949715بسمت
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ،سفته ،برات و
غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای

آقــای علیرضا بــرادران به
بــه ســمت نایــب رئیس
هیئت مدیره -آقای حســن

بــرادران بــه شــماره ملی

انتخاب گردیدند .کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور

هیئت مدیره یا وکالی ایشان همراه با مهر شرکت معتبر

شــرکت به امضاء عباس خلیلارجمندی همراه با مهر

میباشد و اوراق عادی و مراسالت با امضاء رئیس هیئت

 0052929973به ســمت

شرکت دارای اعتبار میباشد.

مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

پاریزان صنعت به شناســه

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

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

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور

به اشتراک و یا تمدید میتوانید براساس این فرم ،مبلغ اشتراک را به حساب ( 0106713595009سیبا) بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد  69به نام حسین شریعتمداری (موسسه

کیهان)واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده با پست سفارشی به صندوق پستی  11365/3631واحد آبونمان روابط بینالملل ارسال فرمائید.

بهای اشتراک ریالی نشریات ارسالی به خارج از کشور «دوره یکساله»
آسیا

آسیای میانه
پست عادی

پست سفارشی

آمریکا -کانادا -ژاپن

اروپا
پست عادی

آفریقا -اقیانوسیه

پست سفارشی

پست عادی

پست سفارشی

کیهان فارسی

روزانه

9/600/000

15/825/000

11/800/000

18/025/000

16/800/000

22/650/000

کیهان انگلیسی

روزانه

11/100/000

17/325/000

13/300/000

19/525/000

18/300/000

24/150/000

کیهان عربی

روزانه

11/100/000

17/325/000

13/300/000

19/525/000

18/300/000

24/150/000

کیهان ورزشی

هفتگی

5/775/000

9/475/000

7/100/000

10/775/000

10/050/000

13/500/000

مجله زن روز

هفتگی

5/525/000

9/225/000

6/850/000

10/525/000

9/800/000

13/250/000

کیهان بچهها

دوهفتهنامه

5/275/000

8/975/000

6/600/000

10/275/000

9/550/000

13/000/000

دوماهانه

753/000

1/197/000

912/000

1/353/000

1/266/000

1/680/000

کیهان فرهنگی

رئیس هیئت مدیره -شرکت
ملــی

10100660487

بــا نمایندگــی خانــم
پرســتو قرامحمــدی ک.م

 0063743841به ســمت

موسسه کیهان در راستای ارائه خدمات فرهنگی جهت هموطنان به ویژه دانشجویان ایرانی خارج از کشور ،نرخ اشتراک نشریات خود را به شرح ذیل اعالم میدارد .در صورت تمایل

نشریات

❖

❖

امــروزه مسافرکشــی با پالک شهرســتان
مشکالت زیادی برای سیستم پیچیده حمل و نقل
تهران به وجود آورده و این مسافرکشها با ایجاد
دردسرهایی برای ناوگان حمل و نقل و همچنین
برای مسافران به شکلی نامأنوس وضعیت اقتصادی
را نیز تحت تاثیر قرار دادهاند.
مسافرکشــی با ماشین شخصی شغلی است
که بســیاری از جوانان جویــای کار به آن روی
آوردهاند و وقتی علت انتخاب این شغل را از آنان
جویا میشویم میگویند مسافرکشی برای بیکار
نبودن و لقمه حالل به دست آوردن است .اما این
لقمه حالل به چه قیمتی و تحت چه شــرایطی
به دست میآید؟!
نزدیکیهای میدان فاطمی یک پراید ســیاه
رنگ جلوی پایم توقف میکند .به بهانه گفتوگو
با راننده آن ســوار پراید میشوم و از او میپرسم
چرا این شغل را انتخاب کرده است؟
«محمدرضا» چند ماهی است که سربازیاش
را به پایان رســانده و به گفته خودش فعال قصد
ادامه تحصیل هم ندارد چرا که پدرش بازنشسته
آموزش و پرورش است و مادرش نیز خانهدار است
و با وجود دو خواهر و یک برادر درآمد زیادی برای
ادامه تحصیل ندارند و ترجیح میدهد که کمک
حال خانوادهاش باشــد و بــه وضعیت اقتصادی
خانواده کمک کند.
وی میگوید« :اوایل از این کار خوشم نمیآمد
و ترجیح میدادم که به شــغلهای دیگری روی
بیاورم اما بعد از اینکه خدمت سربازیام به اتمام
رسید و به سراغ بازار کار رفتم دیدم تنها شغلی که
در این شرایط میتوانم انتخاب کنم مسافرکشی
اســت به همین دلیل ماشــین پدرم را گرفتم و

دوره انتشار

ترافیک تهران روز به روز
قفلتر میشود و ازدحام
مسافرکشهای شخصی در
کنار تاکسیها و اتومبیلهای
شخصی بیداد میکند ،اگر
پشتوانه قانونی برای جریمه
کردن مسافرکشهای
شخصی وجود نداشته باشد
تهران عمال فلج خواهد شد.

توضیحات -1:آدرس مشترک را با حروف بزرگ التین ،بصورت کامل و خوانا مرقوم فرمائید-2 .یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی
را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری فرمائید-3 .مجموعه روزنامههای کیهان فارسی ،کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته
در یک روز ارسال میشود-4 .ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
مشخصات مشترک:
Name:............................................................
Address:...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
مشخصات متقاضی:

نام و نام خانوادگی ........................................... :مبلغ پرداختی ............................. :نشریه ....................به مدت ............. :ماه

کدپستی ............................................:تلفن ثابت ......................................... :تلفن همراه............................................... :
پست الکترونیکی .......................................................
آدرس پستی......................................................................................................................................................................................... :

واحد آبونمان روابط بینالملل موسسه کیهان

تلفن 02133913238 :نمابر 02133910922 :پست الکترونیکی int-affairs@ kayhannews.ir :سامانه پیام کوتاه30001220121284 :

عضــو هیئت مدیــره خانم
ساناز برادران به شماره ملی

 0061858781به ســمت
مدیرعامــل و عضــو هیئت
مدیــره انتخــاب گردیدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار،

تعهــدآور شــرکت از قبیل
چکها ،بــروات ،قراردادها و
عقود اسالمی با امضاء دو نفر

از اعضــا هیئت مدیره همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد
و اوراق عادی و مراســات با

امضاء هر یــک از مدیران به
تنهایی همراه با مهر شرکت

معتبر است.

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

به هر شــکلی وبا هر هزینهای مذموم و ناپسند
است و باید مشاغلی را انتخاب کرد که سالمت و
امنیت جامعه را درپی داشته باشد و خطری برای
شهروندان به وجود نیاورد و از همه مهمتر اینکه
سالمت روانی خود شخص تامین شود و از خدمت
یا شــغلی که انتخاب کرده رضایت داشته باشد.
در چنین شرایطی اســت که استعدادها شکوفا
میشوند و باعث رشد و بالندگی کشور میشوند».

جریمه کردن
مسافرکشهای شخصی

ترافیــک تهران روزبهروز قفلتر میشــود و
ازدحام مسافرکشهای شخصی در کنار تاکسیها
و اتومبیلهای شخصی بیداد میکند .اگر پشتوانه
قانونی برای جریمه کردن مسافرکشهای شخصی
وجود نداشته باشد و سازمانهای ذیربط ازجمله
سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با همکاری
پلیس راهور و سایر دستگاههای متولی به اعمال

آگهی تغییرات موسسه
مهرآفرینان راهیان سالمت به شماره ثبت 762
و شناسه ملی 14005208847

قانون نسبت به این خودروها نپردازد تهران عمال
فلج خواهد شد.
به گفته ســردار محمدرضا مهماندار رئیس
پلیــس راهور تهران بزرگ مالــکان خودروهای
پالک شهرستان اگر در تهران اقدام به مسافرکشی
کنند ضمن اعمال قانون ،خودروی آنان جریمه
خواهد شد.
وی توقف گسترده خودروهای پالکشهرستان
در محالت مختلف شهر تهران به خصوص معابر
و میادین پرتردد را یکی از عوامل ایجاد گرههای
ترافیکی برشــمرد و گفت ،جابهجایی مســافر
بااستفاده از این خودروها غیرمجاز است و ماموران
پلیس راهور موظف به برخورد قانونی با رانندگان
این خودروها هستند.
چندی پیش پلیس راهور برای مسافرکشهای
شخصی در تهران جریمه 40هزار تومانی درنظر
گرفت کــه برای بار اول جریمه ریالی و برای بار
دوم توقیف خودرو به مدت سه روز درنظر گرفته
شــد اما به رغم این جرایم و اعمال قانون باز هم
شاهد تردد مســافرکشهای شخصی آن هم به
تعداد فراوان در سطح شهر تهران هستیم.
یک راننده تاکسی که در مسیرهای مختلف
کار میکند در این باره میگوید« :مسافرکشهای
شخصی امنیت شغلی رانندگان تاکسی را ازبین
بردهاند و کار و کاســبی ما را حســابی کســاد
کردهاند».
وی اضافه کرد« :وقتی در خیابان مســافری
میبینیم که میخواهیم او را سوار کنیم متوجه
میشویم که جلوتر از ما چندتا مسافرکش شخصی
با پالک شــخصی مسافر را ســوار میکنند و ما
مجبور میشویم خالی مسیر زیادی را طی کنیم
و مسافری پیدا نکنیم!»
این راننده تاکســی همچنین میگوید« :این
مسافرکشها نه عوارضی به شهرداری و تاکسیرانی
پرداخــت میکنند و به عناویــن مختلف طرح
ترافیــک را دور زده و در مناطق مختلف اقدام به
جابهجا کردن مسافران میکنند به همین دلیل
درآمدشان از ما بیشتر شده وهمین مسئله موجب
شده که همدیگر را تشویق نمایند و از شهرها به
سمت تهران روانه شوند».
وی به مســئله امنیت مســافران هم اشاره
میکند و میگوید« :متاســفانه برخی از مواقع
خبرهــای ناخوشــایندی از رفتارهای خطرناک
برخی از ســارقین درپوشش مســافرکشهای
شــخصی با مسافران به گوش میرسد که بسیار
ناراحتکننده است .مثال سرقت اموال مسافران،
تالش برای ربودن دختران و زنان و  ...اما باز هم
میبینیم که مسافران سوار این مسافرکشهای
شهرســتانی میشوند و نســبت به این مسائل
اهمیت نمیدهند!»

زنگ خطر برای مسئوالن

طی چند ســال گذشــته حضور خودروهای
پالک شهرستانی در پایتخت بر سیستم حملونقل
و فعالیت تاکسیهای تهران اثرات مخرب زیادی
گ خطری برای
داشته است و این موضوع باید زن 

و
جد ل

مسئوالن باشد.
برخی از ســارقان در پوشش مسافرکشهای
شخصی با توجه به عدم آشنایی مسافران به محیط
اطراف با پیش کشیدن مسئله شلوغی خیابانها
و انتخاب یک راه میانبر و خلوت مسافران را به
مناطق خلوت میکشانند و به زور و تهدید وسایل
آنها را به سرقت میبرند.
گروهی دیگر از ســارقان در پوشش مسافر با
تعارف برخی مواد خوراکی خوابآور به مسافران
آنها را بیهوش کرده و اقدام به سرقت اموال آنان
میکنند.
هرچند ایــن زورگیری یا ســرقت و اعمال
خالفکارانه را به همه رانندگان مســافرکشهای
شــخصی نمیتوان عمومیــت داد و همه آنها را
به یک چشــم نگاه کرد امــا برخی از مجرمان و
سارقان برای رسیدن به اهداف شوم خود از پوشش
مسافرکش استفاده میکنند و بدین ترتیب امنیت
جامعه را خدشهدار مینمایند.
معصومــه طاهریانپور کارشــناس مســائل
اجتماعــی دراین باره میگوید« :مــردم باید از
سوار شــدن به خودروهای شخصی عبوری جدا
خودداری نمایند تا امنیت جامعه آسیب نبیند و
زمینه برای گسترش جرم و جنایت فراهم نشود».
وی اضافــه میکند« :همین چند وقت پیش
خبری در رسانهها پخش شد مبنی بر اینکه یک
فرد معتاد و خالفکار یک خودروی شــخصی را
ســرقت میکند و درقالب مسافرکش تعدادی از
دختران و زنان را مورد آزار و اذیت قرار میدهد.
این فرد که سابقه چند بار زندان شدن را نیز
دارد دستگیر میشــود و به جرایم خود اعتراف
میکند اما تکلیف آسیبهای جدی که به امنیت
جامعه وارد کرده است چه میشود؟»
به گفته این کارشناس ،اگر کنترل ونظارت
جدی و قاطعی بر مسئله مسافرکشی با خودروهای
شخصی یا پالک شهرســتانی ازسوی مقامات و
مسئوالن ذیربط صورت گیرد در جامعه شاهد
چنین حوادث اسفناکی نخواهیم بود.
به هرحــال آنهایی که از این راه به کســب
درآمد میپردازند و به قول خود لقمه نان حاللی
برای خانوادههایشــان به دســت میآورند بدون
کوچکترین قانون و نظارتی در رقابت با رانندههای
تاکســی برندهاند و آنهایی هم که به دنبال نیات
شیطانی هستند هم آزادانه به فعالیتهای خود
مشغول هستند.
مســئوالن فقط بــه مردم میگویند ســوار
خودروهای شــخصی نشــوید اما واقعا چاره کار
همین اســت؟! این مسئله یعنی توپ را به زمین
مردم انداختن و این درحالی است که زنگهای
خطر برای مسئولین باید به صدا درآید و آنها به
فکر راهکار و چاره اساسی برای معضل مسافرکشی
در تهران باشند.
الزم به ذکر است در بخش نخست این گزارش
گفتو گویی داشــتیم با آقای مازیار حسینی که
ســمت کنونی ایشان معاون سابق حمل و نقل و
ترافیک شهرداری تهران صحیح میباشد.

شماره 10986

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ
 1395/9/20و مجــوز شــماره  917/968/1442مــورخ
 1396/5/23اداره کل بهزیســتی استان تهران تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :نشانی مرکز موسسه در واحد ثبتی شهریار
به شــهریار  -وحیدیه  -بلوار امامخمینی  -روبروی بانک
صادرات  -پالک  - 611کدپســتی  3355611558تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهریار

آگهی تغییرات شرکت پیچسازان سهامیخاص
به شمارهثبت  45255و شناسه ملی 10100905859

به استناد صورتجلســه هیئتمدیره مورخ1396/4/۳۱
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای مسعود نقشینه بشماره
ملی  0043195598به سمت رئیس هیئتمدیره -آقای
فرهاد حســامی بشماره ملی  1816699063به عنوان
نایب رئیس هیئتمدیره -آقای فرهاد علیمراد بشماره
ملــی  0031083171بــه ســمت مدیرعامل و عضو
هیئتمدیره -آقای ســیروس گودرزی به شماره ملی
 4072137286به ســمت عضو هیئتمدیره انتخاب
شــدند - .امضاء کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور با
امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت
معتبر خواهد بود.

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

افقی:

 -1از طرحهــای مهم دولت برای به حداقل رســاندن
فقــر در جامعه -ســورهای در قرآنکریــم  -2جانوری
که دســت و پاهایش دوباره میروید -اثری از ابوشکور
بلخی  -3از سازمانهای قدیمی -یکی از زبانهای زنده
دنیا -از باشــگاههای مطرح فوتبال اسپانیا  -4از افعال
کمکی در زبان انگلیســی -غار مقدس مکه -نقاش قرن
نوزده فرانســه که صورتگری ماهر بود -رود آرام روسیه
 -5یکی از مشاغل اصلی مردم عشایر -از شهرهای مهم
و بینالمللی کشــور سوئیس -شهیدی از صحرای کربال
 -6سادهلوح و زودباور -آگهیهای کوتاه تلویزیونی -نام
دیگر ســوره بنیاسرائیل  -7از وزارتخانهها -فلزی که بر
روی آب شناور میماند -کشوری در خاورمیانه  -8قانون
مغولی -سخن دو پهلو -چهارمن تبریز  -9زیور حکومت
و زینت ریاست است -حرکتی در بازی فوتبال -به دیدار
بیماران رفتن  -10درجهای در ورزش کاراته -حرف اول
الفبای یونانی -از وســایل آشپزخانه  -11منطقهای در
شــمال تهران -تعبیر شاعرانه از خواب -از نامهای قرآن
کریم  -12قدم یکپا-محکم و استوار -پرجمعیتترین
کشــور مســلمان جهان  -13جویده جویده و نامفهوم
حرفزدن -از صفات جاللیه حق -ممکن است و احتمال
دارد  -14دست ابزار مکانیکها -نمایشنامهای از گوگل-
الیه محافظ زمین در برابر تابش نور خورشید -همسایه
قدیمــی تهران  -15مرحله قبل از فینال در مســابقات
ورزشی -فوتبال آمریکایی.

عمودی:

 -1شاعر مشهور قرن پنجم که بیشتر عمر خود را
در زندان سپری کرد  -2پادشاه بابل که قدیمیترین
قانون مدون جهان را از خود به یادگار نهاده است-
خالق تابلوی زیبای شام آخر  -3صفتی که حافظ
به خود داده اســت -رمانی از موریسمترلینگ
نویســنده نامدار کشــور بلژیک  -قرض و دین

 -4بتــی در زمان جاهلیت -مجازات شــرعی-
بزرگترین حیوان اقیانوسها -پایتخت کشــور
اریتره  -5سختیها و مشقتها -بازپس گرفتن
 -6شــهری در کشور یونان -از زبانهای رایج در
کردستان -شاه توخالی  -7نوعی حکم -بزرگترین
شهر خشت وگلی جهان -باالیش در صورت است-
پرندهای مهاجر  -8شب آن کم از صبح پادشاهی
نیست -کسی است که با گرگ بر سفره مینشیند
و با چوپان ناله سر میدهد -عالمه بزرگواری که
کتاب شرایعاالسالم را نوشتهاند  -9بیرون کشیدن
ترشــحات از بدن -چاهی در جهنم -کلمهای در
ابراز تاسف و حســرت  -10مجموعه مقرراتی که
چگونگی اداره کردن یک ســازمان را مشخص
میکند -هنر هفتم  -11پسوند صفتساز -شهر
فردوسی -عیدها -فلزی گرانقیمت  -12نویسنده
مشهور دانمارکی -نیروگاهی در اهواز -میله آهنی
کــه با آن پنبه را از پنبه جدا میکنند  -13ضمیر
سوم شــخص غائب -نوعی پسوند -خبرگزاری
رسمی جمهوری اسالمی  -14نام مادرگرامی امام
هفتم -کم آن هم زیاد اســت -قطعی برای کتاب
 -15اثری از آیتاهلل شهید مطهری.

