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گزارش روز
اقتصاد خانواده تنها محدود به خانوادههای مرفه
و ثروتمند نیست .این علم برای اقشار کمدرآمد که
اتفاق ًا دخل و خرجشان همخوانی ندارد ،کاربردهای
بیشتری خواهد داشت .از نکات قابلتوجه در اقتصاد
خانواده این است که افزایش درآمد ،به معنی بهبود
معاش خانواده نیســت بلکه افزایش درآمد افزایش
هزینهها را به دنبال خواهد داشــت بلکه مدیریت
هزینههاست که هنر گردانندگان اقتصاد خانواده را
آشکار میکند .خانوادهها نمیتوانند هنگام مواجهه
با کمبود بودجهشــان یک متمم بودجه بیاورند و
هزینههای اضافی را حذف کنند بنابراین باید قادر
باشند هزینهها را مدیریت کنند.
صرفهجویی ،روشــی مفید برای کاهش هزینههاست.
مصرف را باید تابع شــرایط خانــواده و اهداف آن تنظیم
کنید .توصیه میشــود هیــچگاه مصــرف خانوادهتان را
بر اســاس چشمو همچشــمی به کسانی که شرایط مالی
و نیازهای متفاوتی نســبت به شــما دارند یا زیادهخواهی
غیرضروری و افراطی بنا نکنید.
برای مثال در مورد کاهش مصرف برق ،اگر به روشهای
نوین کاهش مصرف برق توجه داشته باشید و از المپها یا
لوازم برقی کممصرف استفاده کنید یا در ساعات اوج مصرف،
میزان مصرفتان را به حداقل برســانید یا برای صرفهجویی
در مصرف آب از شیرهایی استفاده کنید که مصرف آب را
کاهش میدهد .میتوانید صرفهجویی زیادی را در بلندمدت
داشــته باشید ،بدون شک با صرفهجویی در مصرف برق و

یک مشاور خانواده :فرزندانتان را
با محدودیتهای اقتصادی خانواده
آشــنا کنید ،چهبسا این آشناییها
باعث میشــود آنها درست رفتار
کننــد و در انتخاب صحیح نیز به
شما کمک کنند.

ممکن اســت این راهها شاهکار نباشند ،اما آسانترین راهها
برای رسیدن به وضعیت خوب اقتصادی است.
وحید منصورنژاد یک دانشآموخته علم اقتصاد تاکید
دارد« :نقشــه بریزید .وقتی حقوق ماهانهتان را گرفتید ،آن
را به چند قسمت برای رفع نیازهای ضروری تقسیم کنید.
 20درصد درآمدتان را پسانداز کنید .بهمحض اینکه حقوق
خود را دریافت کردید 20 ،درصد آن را بهحســاب پسانداز
خود منتقل کرده و به آن دست نزنید ».وی به اعضای خانواده
بــرای حفظ پول توصیه میکند« :حتیاالمکان از وســایل
نقلیــه عمومی برای رفت و آمدتان بهره بگیرید .از همراهی
همیشــگی کارت بانکی بپرهیزید .نه هوشمندانه است و نه
قابلقبول که شــما به خود حس کاذب پول داشتن بدهید.
باید با خود روراست باشید و حقیقت را بپذیرید .زمانی که
شما پول ندارید ،اص ًال منطقی نیست کارتهای بانکی خود را
به همراه داشته باشید .باید بتوانید همان مبلغی را که دارید،
پسانداز کرده یا بهدرستی خرج کنید .از وسوسه بپرهیزید.
از مناطقی مثل بازار که حس میکنید باعث میشوند پولتان
را مصرف کنید ،دور باشید .باید مراعات همه چیز را بکنید،

راهکارهایی
برای تقویت
اقتصاد خانوار
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بخش دوم

خالقیت ،هوشمندی و مهارت کارآفرینی
یاریگر اقتــصاد خانــواده

آب ،میتوانید سرمایه اولیه را در درازمدت برگشت دهید.
در دومین گام الزم است آموزش ببینید و تمرین کنید؛
برای کاهش هزینهها الزم اســت در دو بخش خرید انواع
کاال و نحوه مصرف آنها کسب آگاهی کنید .اگر درخصوص
روشهای کاهش مصرف انواع انرژی و دیگر کاالها اطالعات
مفیدی داشته باشید و سعی کنید در عمل نیز آنها را انجام
دهید ،قطعاً فرزندانتان نیز آموزش میبینند و مانند شــما
اجرا میکنند.

ظرف یک دهه
به وضعیت مطلوب اقتصادی برسید

اگــر بتوانید تمام قدمهای زیــر را با موفقیت بردارید
در طی  10ســال ثروت خوبی را برای خود جمع کردهاید.

پس تا حد امکان از ظاهرشدن در مناطق پرخطر بپرهیزید.
همیشــه آمادهباشید .مث ًال اگر تصمیم دارید ساعات
زیادی را خارج از منزل بمانید یک میان وعده سبک غذایی
و آب به همراه داشته باشید تا مجبور نشوید بیهوده پولتان
را خرج کنید .تعیین روزهایی برای پول خرج نکردن داشته
باشید .سعی کنید در ماه چند روز را اص ًال پول خرج نکنید
یــا مقدار آن را به حداقل ممکن برســانید .پس از مدتی
این به یک سرگرمی و تفریح برای شما تبدیل میشود».
وی یکی از راههای مهم ارزش افزوده به داراییهایتان
را سرمایهگذاری دانســته و میگوید« :شما باید حساب
پسانداز و خرجهای روزمره خود را از هم جدا کنید ،چون
هر پولی که در دسترس شما باشد محکوم به خرج شدن

خواهد بود .پس تا حدامکان حســاب پساندازتان را دور از
دسترس نگه دارید .سرمایهگذاری با حساب پسانداز داشته
باشــید .ســعی کنید زمانی که مبلغ حساب پسانداز شما
قابلتوجه شد ،با کمک آن در راههای مختلف سرمایهگذاری
کنید و به مبلغ آن بیفزایید .از روشهای مختلف برای افزودن
به پول راکد استفاده کنید».

پسانداز صرف ًا شما را پولدار نمیکند

پسانداز کردن برای ســاختن ثروت ضروری است ،اما
نباید به حدی روی پسانداز کردن تمرکز کنید که از کسب
درآمد (آنچه که افراد ثروتمند بر آن تمرکز دارند) غافل شوید.
به یاد داشــته باشید« :آدمهای زیادی هستند که به حدی
صرفهجویی میکنند و اقتصادی هستند که فرصتهای مهم
را از دست میدهند ».یکی از مؤثرترین شیوهها برای کسب
پول بیشتر در طول زمان ،ســرمایهگذاری است و هر چه
زودتر این کار را شروع کنید ،بهتر است.
امیرحسین بسطامی یک فعال اقتصادی و سرمایهگذار
دربــاره ضرورت و نحوه فعالســازی پولهای راکد توضیح
میدهد« :بــرای ســرمایهگذاری باید مهــارت راهاندازی
کسبوکار و کارآفرین شدن را بیاموزید و نیز یک نقشه راه
داشــته باشید .برای مثال چنانچه بتوانید خود را به کسوت
یــک تولیدکننده درآورید و بدانید که چه چیز تولید کنید
که در بازار خواهان داشته باشد؟ میتوانید پلهپله روبهجلو
حرکــت کنید ،امــا همه اینها در گام نخســت احتیاج به
تحقیق و تفحص ،دانش و یادگیری دارد .برای مثال شخصی
میخواهد پرورش گلوگیاه زینتی راه بیندازد ،اگر دانش الزم
برای نگهداری و پرورش گیاهان را به دســت نیاورد و یا از

افرادی که در این زمینه تخصص دارند ،کمک نگیرد ،بیشک
بهزودی پروژهاش با شکست مواجه شده و همان سرمایه اولیه
خود را نیز از دست خواهد داد».
وی در ادامــه میگویــد« :در گام دیگــر شــما باید
ظرفیتهــای بومی منطقهای کــه در آن زندگی میکنید
را ارزیابی کنید و ســپس بــرای بهکارگرفتن آن ظرفیتها
بشــتابید .مث ًال در منطقــهای زندگی میکنید که هنرهای
دستی چون سوزندوزی رواج دارد و این هنر تاکنون روی
لباسهای سنتی منطقه اجرا میشده است .شما باید به فکر
کاربردیتر کردن این هنر بر روی وسایل و لباسهای بهروزتر
باشید .اگر ســوزندوزی را به صنعت کیف ببرید ،استقبال
مردم چگونه خواهد بود؟ اگر به صنعت تزیین مبل و صندلی
ببرید ،چطور؟ اینجاست که باید خالقیت و هوشمندیتان به
کمک هنرتان بیاید و بازار را تسخیر کنید».
این فعال اقتصادی در تکمیل صحبتهایش میگوید:
«یک نکته مهم دیگر که باید به آن اشــاره کنم ،این است
که بین ثروتمنــد و پولدار بودن تفاوتهای عمدهای وجود
دارد؛ اما اغلب افــراد این دوکلمه را بهجای یکدیگر به کار
میبرند .تفاوت ساده بین فرد پولدار و فرد ثروتمند این است
کــه فرد ثروتمند ،ثروت پایداری دارد .بهعبارتدیگر ،یک
فرد ثروتمند همیشه ثروتمند خواهد بود ،درحالیکه کسی
که فقط پولدار باشــد فقط برای مدت کوتاهی تا زمانی که
پول از بین نرود ،اینگونه خواهد بود .برای ثروتمند شــدن
باید ابتدا پسانداز داشته باشید ،بدهیهای خود را حداقل
برســانید ،هزینههای غیرضروری را حذف کنید و بر اهداف
بلندمدت خود تمرکز کنید».

یک دانشآموخته علــم اقتصاد:
حتیاالمــکان از وســایل نقلیــه
عمومی برای رفت و آمدتان بهره
بگیرید .اگر تصمیم دارید ساعات
زیــادی را خــارج از منزل بمانید
یک میانوعده سبک غذایی و آب
به همراه داشــته باشید تا مجبور
نشوید بیهوده پولتان را خرج کنید.
همین نکات بهظاهر ساده کلی از
هزینههای خانوار کم میکند.
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آموزش کسب ثروت به فرزندان

اقتصاد خانواده مقولهای صرفاً برای خانوادههای پردرآمد
نیست ،بلکه برای اقشار کمدرآمد نیز کاربرد دارد .افزایش
درآمد موجب باالرفتن هزینهها میشود و مدیریت هزینهها
میتواند هنر گردانندگان اقتصاد خانواده را نمایان ســازد.
شیوه مدیریت اقتصادی خانوادهها ،امروزه بخش عمدهای از
هویت آنان را تشکیل داده ،رونق و شکوفایی اقتصادی ،رشد
و ترقی خانواده را در پی خواهد داشــت .یکی از شیوههای
حل مشــکالت اقتصادی خانوار این است که همه اعضای
خانــواده با همدلی و همگامی به میدان بیایند .برای مثال
با آموزش صحیح مصرف بهینه درآمد خانوار میتوان جلو
سنگانداختن به چرخ اقتصاد خانوار را گرفت.
فرزانــه معتمدیــان یک مشــاور خانــواده میگوید:
«فرزندانتان را با محدودیتهای اقتصادی خانواده آشنا کنید،
چهبسا این آشناییها باعث میشود آنها درست رفتار کنند و
در انتخاب صحیح نیز به شما کمک کنند .مث ًال به فرزندانتان
آموزش دهید که درآمد بهراحتی به دست نمیآید و چقدر
پدر و مادرش برای حصول آن مجبورند زحمت بکشند؟ از
سوی دیگر ،همیشه به او متذکر شوید باید قدردان محبت
والدینش باشد و بیخود و بیجهت پولی را خرج نکند».

آگهیتغییرات

شرکت تولیدی
و صنعتی

وی در ادامــه میگوید« :بهتر اســت هنــگام خرید،
فرزندانتان را همراه خود ببرید یا اگر شــرایط ســنی آنها
اجازه میدهــد گاهی آنها را برای خرید برخی از مایحتاج
خانه بیرون بفرستید تا با ایستادن در صف نانوایی یا با دست
بهجیب شــدن و ...حساب کار دستشان بیایید و بهسختی
و خستگی خرید آشنایی پیدا کنند .در این صورت شما با
یک تیر دو نشــان زدهاید ،هم در جهت تربیت اقتصادی و
مسئولیتهای متعاقب آن گام برداشتهاید و هم آنکه نسبت
به چگونگی هزینهها و درآمد خانواده حساسش کردهاید .این
حق مسلم شما و فرزندتان است که درخصوص دخلوخرج
خانه بــه یکدیگر اطالعات بدهید تــا دچار مصرفزدگی،
چشــمو همچشمی و ولخرجی نشــوید تا بتوانید در این
چارچوب ،بهترین اولویتبندی و انتخابها را داشته باشید».
این مشاور خانواده در تکمیل صحبتهایش تاکید دارد:
«مورد دیگری که میتوان توصیه کرد این است که بچهها
را در یک کسبوکار خانگی دخیل کنید تا در زمان اوقات
فراغتشان شیوه کسب درآمد خالق را بیاموزند.
توجه داشته باشید کسبوکار خانوادگی و کسبوکار
خانگی دو مفهوم کام ًال مستقل هستند .وقتی از کسبوکار
خانگی حرف میزنیم ،منظورمان کسبوکاری است که در
یک فروشــگاه یا دفتر کار یا کارگاه رسمی شکل نگرفته و
در یک محیط مســکونی غیرتجاری در حال فعالیت است.
بسیاری از کسبوکارهای خانگی ،هویت حقوقی ندارند یا
اگر هم هویتی دارند ،صرفاً در حد دریافت مجوزهای اولیه
از مراکز ذیصالح اســت ،مث ًال ســامانه حمایت از مشاغل
خانگی؛ اما وقتی از کسبوکار خانوادگی صحبت میکنیم،
ویژگی اصلی آن درگیرشدن چند عضو یک خانواده در یک
کسبوکار است و شاید به فعالیت در محیط کارگاهی هم
بینجامد .برای مثال ساخت تابلوهای هنری با دور ریختنیها
میتواند یک کسبوکار خانگی برای پرکردن بهینه فراغت
اعضای خانواده و کمک به اقتصاد خانوار باشد».

گزینههای روی میز
برای ایجاد کسبوکار خانگی در ایام کرونا

مشــاغل یــا کســبوکارهای خانگی آن دســته از
فعالیتهایی است که از سوی یک عضو یا اعضای خانواده
بوکار بدون
در فضای مســکونی در قالب یک طرح کســ 

و
جد ل

مزاحمــت و ایجاد اخالل در آرامش واحدهای مســکونی
همجوار شــکل میگیرد و منجر به تولید خدمت یا کاالی
قابلعرضه به بازار خارج از محیط مســکونی میشود .این
تعریفی اســت که وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای
مشاغل خانگی ارائه میکند.
ابراهیم ســپهرپور یــک کارآفرین توضیــح میدهد:
«راهاندازی کسبوکارهای خانگی و راهاندازی کسبوکار در
منزل میتواند مزایای گوناگونی را برای شاغالن این عرصه
داشــته باشد که از جمله آنها میتوان به حذف هزینههای
جاری محیط کار مانند خرید ،رهن و اجاره ،مالیات ،عوارض
و قبوض مصرفی ،ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان
و اشتغال آنان ،حذف هزینه ایابوذهاب ،استفاده از نیرو و
تخصص اعضای خانــواده ،ایجاد زمینههای کار خانوادگی،
امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررســمی به شیوه
اســتاد -شاگردی بین اعضای خانواده و ...اشاره کرد .گرچه
از گذشتههای دور بسیاری از زنان به انجام مشاغل خانگی
مانند قالیبافی ،تولید صنایعدستی ،آرایشگری ،شستوشو و
اتوکشی و ...برای ایجاد منبع درآمدی میپرداختند ،امروزه
تحوالت حوزه فناوری اطالعات و دسترسی سریع و راحت به
اینترنت و شبکههای مجازی در سالهای اخیر کمک کرده
تا مشــاغل خانگی دچار تحول شگفتانگیزی شود و بازار
بهمراتب بزرگتری را پیشروی خود ببیند».
وی در ادامه میگوید« :این روزها مشاغل خانگی طیف
وسیعی از کسبوکارها را دربر میگیرد ،حوزههایی که گرچه
قطعاً به تخصص یا مهارت ویژهای نیاز دارد ،اما با کمی صرف
انرژی و خالقیت قابل یادگیری و ایجاد درآمدزایی است.
در ادامه نگاهی به برخی از رایجترین کســبوکارهای
خانگی و ملزوماتشــان خواهیمانداخت .شــاید تخصص یا
مهارت شــما هم جزو یکی از اینها باشــد ،اما تا ب ه حال از
جنبه درآمدزایی به توانمندی خود نگاه نکرده باشید .وقت
آن رسیده که برای ورود به یک شغل خانگی با درآمد مناسب
آستینها را باال بزنید».
این کارآفرین در انتها لیســتی از گزینههای احتمالی
بــرای راهانــدازی کســبوکار خانگــی در ایــام کرونا را
پیش رویمان قــرارداده و میگوید« :پرورش قارچ ،پرورش
پرندههای زینتی ،پرورش ماهیان زینتی ،پرورش بلدرچین،
دستسازها ،پرورش گیاهان زینتی آپارتمانی ،فروش اینترنتی
گل و گلآرایی ،طراحی و تولید زیورآالت ،فروش اینترنتی
محصوالت هنری ،تولید مواد خوراکی خانگی ،شیرینیپزی
و فینگرفود ،تولید پاکت و جعبههای کادو دستســاز برای
مناسبتهای مختلف ،چاپ سیلک ،عروسکسازی ،طراحی
لباس و خیاطی ،دوخت ماسک ،طراحی ،مدیریت و پشتیبانی
وبگاه ،برنامهنویسی و طراحی اپلیکیشن (اپهای اپساز) ،امور
مشتریان و پشتیبانی اینترنتی کسبوکارها ،تولید پادکست،
تولید محتوا برای شبکههای اجتماعی ،تبلیغنویسی ،ساخت
تیزر و موشــنگرافی ،مشاوره آنالین (منظورمان از مشاوره
آنالیــن ارائه توصیههای تخصصــی در حوزههای مختلف
است) ،تدریس آنالین ،برنامهنویسی رایانه ،بازاریابی تلفنی
و اینترنتــی ،ترجمه و ویراســتاری و ...جزو دهها گزینهای
هستند که با اتکا به آنها میتوانید در ایام کرونا و در منزل
درآمدزایی خوبی داشته باشید».

شماره 12051

نوژن گاز

سهامی خاص

به شماره ثبت989
و شناسه ملی
10101439621

م الف 2191

شناسه آگهی۱۱۹۴۹۴۸ :

آگهی تغییرات شرکت سرمایهگذاری و خدمات مدیریت تدبیر
سهامی خاص به شماره ثبت 87906
و شناسه ملی 10101323148

آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانهگستر شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  16423و شناسه ملی 10100591316

آگهی تغییرات شرکت برقگستران جهاد تهران سهامی خاص
به شماره ثبت  116324و شناسه ملی 10101599304

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/08/27

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ
 1399/06/12تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه و حساب سود و
زیان ســال مالی منتهی به ســال  1398مورد تصویب قرار گرفت.
شــهرام گلافشان به شــماره ملی  3873231239به عنوان بازرس
اصلی و آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 0044001363
به ســمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال (سال مالی )1399
انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهیهای
شرکت انتخاب گردید.

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

تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :محل شرکت در واحد ثبتی تهران
به استان تهران ،منطقه  ،14شهرستان تهران ،بخش مرکزی،
شهر تهران ،محله شهرک صدرا ،خیابان پنجاه و یکم ،خیابان
نصر پنجم ،پالک  40طبقه اول و کدپســتی 1485841999
تغییر یافت.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ
 1399/01/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ترازنامه و حساب سود
و زیان شــرکت منتهی به سال  1398/9/30مورد تصویب قرار
گرفت .آقای شهرام گلافشان به شماره کارت ملی 3873231239
بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود امیراحمدی به شماره کارت
ملــی  0053205677بســمت بازرس علیالبــدل برای مدت
یکســال انتخاب گردیدند شرکت جهاد تعاون به شماره شناسه
ملی  10101382904به نمایندگی آقای حســین فهمیده به
شماره ملی  0041974451آقای مجتبی نعمتی جم به شماره
ملی  0036203270شرکت ســرمایهگذاری میالد سازندگان
به شــماره شناســه ملی  10101424086به نمایندگی آقای
محمدحســن مشکوری به شــماره ملی  0451915501برای
مدت دو ســال انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشــار کیهان
جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.

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

بــه اســتناد صورتجلســه
مجمع عمومی عــادی بطور
فوقالعاده مورخ 1398/2/3
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:
 حمیدرضــا طباطبایــی بهشماره ملی 0050986228
بــه ســمت رئیــس هیئت
مدیــره و ســیدمرتضی
طباطبایی اوره به شماره ملی
 1239461941به ســمت
نایب رئیــس هیئت مدیره و
مســعود طباطبایــی اوره به
شماره ملی 0051299471
به ســمت مدیرعامل و عضو
هیئــت مدیره بــرای مدت
دو ســال انتخاب گردیدند -
کلیه اســناد و اوراق بهادار و
تعهدآور شرکت از قبیل چک
سفته و بروات و عقود اسالمی
با امضا مشترک دو نفر از سه
نفر اعضا هیئت مدیره همراه
با مهر شــرکت دارای اعتبار
میباشــد.مهدی باقریان به
شماره ملی 0066322952
به ســمت بــازرس اصلی و
حمیدرضا رهروی شــرع به
شماره ملی 0071015647
به ســمت بازرس علیالبدل
بــرای مدت یک ســال مالی
انتخاب شدند.
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

افقی:

 -1هرگونه تاخیر در تکمیل و اصالح وســایل آن خسارات
جبرانناپذیــری را برای ســامتی شــهروندان بــه دنبال
دارد -جــای پا  -2عنوانی که پــس از پیروزی انقالب برای
فرزندان مســئولین به کار میرود -کشــور مســلمانی که
در این روزها باالترین آمــار فوتیهای کرونا در جهان را به
خود اختصاص داده اســت  -3کوهکن عاشق -یکی از چهار
ســوار سرنوشت در طبیعت -یک شانزدهم روپیه  -4سردار
و فرمانده -از مستشــاران معروف انگلیسی دربار شاه عباس
اول -کلمه احترامآمیز برای مــردان  -5باری که به مقصد
نمیرسد -نوعی چرم مصنوعی -روستایی دیدنی در حومه
تبریز  -6از خلبانان شــجاع و شهید کشورمان -خردمند و
صاحب رای -ســازمانی که مســئول برگزاری کنکور است
 -7تکنولوژی نوینی که دانشمندان ایرانی تاکنون موفقیت
زیادی در پیشبرد آن داشــتهاند -سبزی ساالد -همیشه و
مســتمر  -8قلم خارجی -محل جاری شــدن ســیل -باد
خنک و چهرهنواز -خاک کوزهگری  -9باال رفتن به ســوی
آسمان -اولین فیلســوف بزرگ جهان اسالم که به توصیف
مدینه فاضله پرداخته اســت  -10امیــدواری -از همراهان
حضرت موســی علیهالســام که مردم را به گوسالهپرستی
دعوت کــرد -مکانی برای فرود پرنــدگان مهاجر در فصل
پیشرو  -11بزرگترین حســینیه کشــور در این شهر بنا
شده است -چشمانتظاری فروشندگان -جزئی از هر عدد را
گویند  -12عالمت تقسیم -معشوق -روز گذشته -نویسنده
معروف کتاب خواندنی ریشهها  -13بیماری خطرناکی که از
حیوان به انســان منتقل میشود -شاعر آب و آینه -حرص
و طمع  -14شــهری در اســتان همــدان -از آثار معروف
ژان پل سارتر -از زبانهایی که در دوره هخامنشیان رایج بود
 -15میوهای سرشار از فیبر -یکی از رؤسای جمهوری اسبق
آمریکا -قیمت بازاری.

عمودی:

 -1شاعری که محبوب خاص و عام است -فیلمی از
بهروز افخمی  -2قرارگاه نظامی -از انواع پارچههای
نخی -کاشف واکسن آبله -فلزی گرانبها  -3سرزمین
چای ایران -ســاحل آن در آفریقاســت -کشور

صادرکننده ویروس خطرناک دلتا به ســایر جهان
 -4در حال وزیدن -ستارهشناس معروف دانمارکی
که موفق به کشف نور با سرعت صدوچهلهزار مایل
شد -عزیز آذریها  -5پیامبر اکرم صلیاهللعلیهوآله
میفرمایند؛ هیچ فقری مانند آن نیست -شهری در
استان خوزســتان  -6از موارد رشد که مورد توجه
نوجوانان و جوانان اســت -از اعضای تکلم -دختر
مازنیها -آداب و رســوم  -7زبانــه آتش -گاهی
دست بر گردن میشــود -گذرگاه -حرف پیروزی
 -8نوعی غذا ســنتی که از شــنبلیله و تخممرغ
درســت میشــود -مهمتریــن کاالی صنایــع
دســتی و صادراتــی ایران به کشــورهای جهان-
وسیلهای برای ســفر  -9ســرود مهیج طبیعت-
یکــی از خبرگزاریهــای معــروف آمریکایــی
 -10درخت زبان گنجشــک -ولی و اما -راز نهان-
عضو مهم و داخلی بدن که ویروس کرونا با آن درگیر
میشود  -11شــهری کهن در کشور عراق -شهری
در آمریکا -بلندترین استخوان بدن  -12اتم باردار-
آخرین ماه از سال میالدی -واژه مو در زبان انگلیسی
 -13از شهرهای قدیمی اســتان همدان -لوازم روز
مبادا -با تاب خــود روزآفرین میگردد  -14گلی که
ملکه گلها لقب گرفته است -سلسلهای که ایران را
به یغما داد -مهمترین ویژگی انقالب ایران  -15اثری
از موالنا جاللالدین محمد بلخی عارف و شاعر بزرگ
ادب فارسی.

