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شهرستانها
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

حرف مردم

ستون «حرف مردم» روزنامه سیستان و بلوچستان
انعكاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و مشكالت شماست.

پیامك 2000999
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▪برخی بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی برای ویزیت ساعت ها وقت مردم را می
گیرند و بعضی مراکز نیز پزشک متخصص ندارند.
▪برخی معلمان زاهدان از ادبیات نادرستی در اداره کالس استفاده می کنند.
آموزش و پرورش پیگیری کند.
▪چرا مجموعه های فرهنگی زاهدان از دو سینمای قدیمی شهر که از سال ها پیش
تعطیل شده است ،استفاده نمی کنند؟
▪هر چه به شب یلدا نزدیک می شویم ،قیمت میوه و آجیل افزایش می یابد به گونه ای که
اقشار ضعیف و متوسط جامعه قادر به خرید نیستند ،مسئوالن نظارت کنند.
▪برخیمکانیکهاهرچقدربخواهندبرایتعمیرخودروازمردمهزینهدریافتمیکنند.
▪قیمت مرغ طی روزهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است .مگر قرار نبود قیمت
ها کاهش پیدا کند؟
▪برخی رانندگان با ایجاد آلودگی خودروی خود در زاهدان ،سبب مشکالتی برای
شهروندان می شود.
▪برخی قصابان در زابل گوشت قرمز را به قیمت باالیی به فروش می رسانند ،مسئوالن
تعزیرات حکومتی و بازرسان صنعت ،معدن و تجارت به این موضوع رسیدگی کنند.
▪تعداد دفاتر پیشخوان دولت در زاهدان کم است.
▪فضای سبز شهری زاهدان بسیار کم است .مسئوالن شهرداری توجه ای به این خواسته
شهروندانداشتهباشند.
▪مسئوالن هزینه های زیادی برای برخی همایش ها و جلسات پرداخت می کنند که گاه
محتوایی هم ندارد.
▪برای جمع آوری بنرهای تاریخ گذشته از دیوارهای شهر اقدام شود.
▪چرا شهرداری زاهدان سگ های ولگرد را که سبب اخالل در آسایش و سالمت مردم
می شود جمع آوری نمی کند؟
▪پارک های محله ای در زاهدان نگهبان ندارد و عالوه بر این شهرداری به وضعیت
بهداشت آن رسیدگی نمی کند.
▪مدتی است که آمار سرقت گوشی در زاهدان زیاد شده است.
▪متکدیان زابل همچنان رو حال افزایش هستند و نیاز به ساماندهی دارند.

ساالنه  10هزار حادثه ترافیکی
در جنوب استان رخ می دهد
ساالنه  10هزار حادثه ترافیکی در
گروه شهرستان ها
جنوب استان اتفاق می افتد و افراد
زیادی دچار مرگ مغزی می شوند .رئیس دانشکده علوم
پزشکی ایرانشهر طی مراسمی که که با حضور رئیس مرکز
مدیریت پیوند و اهــدای عضو وزارت بهداشت ،مسئوالن
دانشکده ،امامان جمعه شیعه و سنی ،معتمدان شهرستان و
مدیران ارشد دانشکده و روسای شبکه بهداشت و درمان
شهرستان هــای تابعه برگزار شد گفت :دانشکده علوم
پزشکی ایرانشهر در  10شهرستان با دارا بــودن پنج
بیمارستان و حدود  980تخت بیمارستانی عهده دار ارائه
خدمات بهداشتی درمانی است .دکتر «محمد مهران امینی
فرد» افــزود :این حوزه پیشانی وزارت بهداشت ،درمــان و
آموزش پزشکی برای پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر
است تا تهدیدی متوجه سالمت دیگر نقاط کشور نشود .به
گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ،وی
بر تعهد این همگامی و هماهنگ با دیگر نقاط کشور برای
ترویج فرهنگ اهدای عضو تاکید کرد و افزود :با توجه به بروز
ساالنه حدود  10هزار حادثه ترافیکی در حوزه جنوب استان
که بیشتر از قشر جوان هستند و خیلی از این افراد دچار
مرگ مغزی می شوند ،در صورت فرهنگ سازی می توان از
اعضای بدن این افــراد برای نجات جان بیماران نیازمند
پیوند ،استفاده کــرد .رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور
بیماران خاص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز
گفت :شورای علمای اهل تسنن فتوای حضرت امام (ره) را
درباره اهدای اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده است
پاسخ داده و تایید کرده اند ،این اقدام از نظر شرعی مشکلی
ندارد و با توجه به آمار باالی مرگ مغزی و از طرفی نهادینه
نشدن فرهنگ اهدای عضو شاهد آمار بسیار پایین اهدای
عضو هستیم .دکتر «شــادنــوش» افــزود :در جمعیت 80
میلیونی کشورمان سالیانه پنج تا هشت هزار مرگ مغزی به
دلیل حوادث و سوانح رخ می دهد و حدود دو هزار و  500تا
چهار عضو قابل اهدا وجود دارد ،درحالی که آمار اهدای
عضو کمتر از هزار است و با توجه به آمار  25هزار نفری
بیماران در انتظار پیوند ،نیاز است این فرهنگ ترویج پیدا
کند .مولوی «کریمزایی» امام جمعه اهل تسنن ایرانشهر هم
گفت :ضرورت پیوند اعضا را شورای علمای روحانیون برای
افراد نیازمند تایید کرده اند ،پیوند عضو جایز است و مورد
شرعی ندارد.

نبود بودجه مشخص مانع اجرای برنامه های فرهنگ عمومی است
اعتبارات الزم برای ارتقای فرهنگ عمومی و
ریگی
ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی در استان
اختصاص نیافته است به همین دلیل نمی توان برنامه های
کاربردی را اجرا کرد .به گزارش«سیستان وبلوچستان»،
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی روز گذشته در همایش
فرهنگ عمومی و سبک زندگی اسالمی ،ایرانی که با
حضور نماینده ولی فقیه در استان ،مدیرکل دبیرخانه
شورای فرهنگ عمومی کشور و جمعی از مسئوالن در تاالر
اشراق زاهدان برگزار شد گفت :با توجه به اهمیت موضوع
فرهنگ عمومی ،در چندین نوبت اقدام به برنامه ریزی برای
برگزاری اجالس استانی فرهنگ عمومی و سبک زندگی
اسالمی ایرانی کردیم اما هر بار به دالیلی این برنامه برگزار
نشد« .حسین مسگرانی» افزود14 :جلسه شورای فرهنگ
عمومی در استان برگزار شد که شش جلسه استانی و چهار
جلسه کمیته علمی و مشورتی بود و این جلسات 60مصوبه
داشت .وی اضافه کرد :البته در صورتی که بخواهیم این
گونه جلسات کاربردی دنبال شود و خروجی آن مبتنی بر
کارهای علمی و پژوهشی باشد ،باید بودجه سالیانه ای از
سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای همایش
فرهنگ عمومی و سبک زندگی اسالمی ایرانی در کشور و
استان ها در نظر گرفته شود که در صورت مشخص شدن
بندی که به همین منظور در اساسنامه شــورای عالی
فرهنگ عمومی کشور گنجانده شده است ،شاهد اتفاق
های خوبی در استان ها و حتی کشور خواهیم بود .وی
ادامه داد :اگر چه این موضوع در حوزه ملی اتفاق افتاده
است اما هنوز در استان ها اتفاقی نیفتاده و دلیل آن هم
اختصاص نیافتن اعتبارات الزمه برای ارتقای فرهنگ
عمومی و ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی در استان

هاست که به همین منظور شکل گرفته است .وی اضافه
کرد :شورای فرهنگ عموی باید در اصالح فرهنگ عمومی
مردم استان ،شهر و روستاها پیشگام باشد ،اما یکی از
آسیب های مهمی که استان با آن درگیر است ،حوزه فضای
مجازی و رسانه ای است که درباره ترویج فرهنگ عمومی به
سبک اسالمی ایرانی در جامعه کمتر کار شده است .وی
تصریح کرد :باید کمک کنیم تا با اصالح فرهنگ عمومی در
جامعه و ارتقای فرهنگ عمومی منطبق با فرهنگ اسالمی
و مبانی دینی به شاخصه های مهمی که در این حوزه
ترسیم شده است نزدیک تر شویم.

ایستادگی در برابر تهاجم دشمن

مدیرکل دبیرخانه شــورای فرهنگ عمومی کشور هم
گفت :سیستان و بلوچستان به لحاظ وسعت و آثار تاریخی
و طبیعی و گردشگری از درخشندگی خاصی برخوردار
است ،این موضوع نشان دهنده ظرفیت عظیم فرهنگی
و قدمت تمدنی پنج هزار ساله استان با مردمانی آزاده و

ورود قایق ها و کشتی ها به دریای عمان ساماندهی می شود
رئیس مرکز
مدیریتپیوند
و امور بیماران
خاص وزارت
بهداشت،
درمان و آموزش
پزشکی :شورای
علمای اهل تسنن
فتوای حضرت
امام (ره) را
درباره اهدای
اعضای فردی که
دچار مرگ مغزی
شده است پاسخ
داده و تایید کرده
اند ،این اقدام
از نظر شرعی
مشکلی ندارد و با
توجه به آمار باالی
مرگ مغزی و از
طرفینهادینه
نشدنفرهنگ
اهدای عضو
شاهد آمار بسیار
پایین اهدای
عضوهستیم

پیشخوان

نخستین ک ــارگ ــروه هواشناسی
گروه شهرستان ها
دریایی استان تشکیل شد که با نظر
اعضای آن و شرایط خاص حاکم بر دریا ،اعالم می شود کدام
قایق ها و کشتی ها اجــازه ورود به دریا را دارد .به گزارش
«سیستان و بلوچستان» ،دبیر تهک دریــایــی اداره کل
هواشناسی در این کارگروه که به منظور ساماندهی فعالیت
های دریایی متناسب با شرایط جوی دریای عمان در چابهار
تشکیل شد گفت :کشتی های تجاری ،توریستی ،صیادی و
نفت کش های زیادی از طریق بنادر جنوب استان در دریای
عمان حضور دارند که فعالیت های دریایی آن ها تابع شرایط
جوی حاکم بر دریا و اقیانوس هند است« .محمد رضا ساالری
فنودی» ادامه داد :این فعالیت ها همواره تحت تأثیر شرایط آب
و هوایی خاص بوده که مدیریت آن توسط نهادهای ذیربط را
حساس و با مسئولیت کرده است .وی اظهار کرد :اگر چه بر
اساس اطالعات هواشناسی مدیریت فعالیت های دریایی در
زمان های مختلف به ویژه در زمان وقوع پدیده های مخرب
انجام و عبور و مرور کشتی ها و قایق های صیادی به دریا
کنترل می شد ،اما پیرو درخواست های برخی فعاالن دریایی

برای استفاده از دریا در زمان های خاص ،تشکیل کارگروه
دریــایــی پیشنهاد شــد .وی افـــزود :بــر اســاس مکاتبات و
پیشنهادهای متولیان دریایی استان مقرر شد این کارگروه با
حضور اعضا شامل نمایندگان اداره کل بنادر و دریانوردی،
اداره کل شیالت ،فرماندهی دریابانی چابهار ،اداره کل
هواشناسی و اتحادیه صیادی چابهار تشکیل شود .وی تصریح
کرد :این اعضا با توجه به فعالیت هایی دریایی مختلف ،مصوب
می کنند که با وجود شرایط خاص حاکم بر دریا کدام قایق ها و
کشتی ها اجازه ورود به دریا را داشته باشند و ورود کدام یک از
ن به دریا ممنوع است .رئیس اداره هواشناسی دریایی چابهار
آ 
در ادامه با اشاره به درخواست نهادهای بهره بردار از خدمات
هواشناسی برای راه اندازی ایستگاه جدید هواشناسی یا رادار
گفت :هواشناسی به تنهایی نمی تواند سکاندار توسعه باشد
چراکه محدودیت های اعتباری این امکان را سلب کرده است.
س ــاالری فــنــودی تصریح کــرد :بــرای توسعه شبکه پایش
هواشناسی دریایی و ایجاد رادار هواشناسی نیازمند کمک
دستگاه های بهره بــردار خدمات هواشناسی هستیم تا با
مشارکت آن ها نیازهای این حوزه تامین شود.

با موافقت رهبری از محل صندوق توسعه ملی

 270میلیارد ریال به طرح های آبخیزداری
اختصاصیافت

برای توسعه
شبکهپایش
هواشناسی
دریایی و ایجاد
رادار هواشناسی
نیازمندکمک
دستگاه های بهره
بردار خدمات
هواشناسی
هستیم تا با
مشارکت آن ها
نیازهای این حوزه
تامین شود

 270میلیارد ریال برای اجرای طرح های آبخیزداری در استان با حمایت
ریگی
مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافت .مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری به خبرنگار ما گفت :برای اجرای طرح های آبخیزداری در
استان  270میلیارد ریال اعتبار اختصاص پیدا کرد که از این اعتبار حدود  30میلیارد
ریال برای اجرای طرح های آبخیزداری خاش اختصاص می یابد« .عبدالباسط پاکزاد»
افزود 27 :میلیارد ریال نیز برای پروژه پخش سیالب چاه احمد که حجم ذخیره آب آن
به مقدار  350هزار متر مکعب در یک بند از شش بند آن می رسد در نظر گرفته شد .این
پروژه در گستره وسیع  105هزار هکتاری واقع شده و برای تکمیل آن حدود 300
میلیارد ریال نیاز است.

هندوانه شب یلدا ،آماده برداشت
هندوانه شب یلدا از مزارع کنارک برداشت و در بازار عرضه می
گروه شهرستان ها
شود .مدیر جهاد کشاورزی کنارک به خبرنگار ما گفت :در شش
هکتار از اراضی منطقه زرآباد در نیمه اول شهریور ماه هندوانه کشت شده است و با توجه
به شرایط اقلیمی روزهای پایانی آذر ماه برداشت و روانه بازار می شود« .سعید محمد
اولیایی» با بیان این که میانگین برداشت هندوانه در هر هکتار از اراضی میرجاوه  ۱۵تن
است اظهار کرد :پیش بینی می شود در این فصل از برداشت  90تن هندوانه از زمین
های کشاورزی زرآباد وارد بازار شود .وی ادامه داد :کشت هندوانه خارج از فصل ،نیمه
دوم مهرماه در هزار و  300هکتار از زمین های کنارک نیز انجام شده است و در بهمن
ماه برداشت آن آغاز می شود.

راهیابی پدربزرگ به مرحله پایانی جشنواره بین المللی قصه گویی
پــدربــزرگــی از اســتــان بــه مرحله
گروه شهرستان ها
پایانی بیست و یکمین جشنواره
بین المللی قصه گویی راه پیدا کــرد .مدیرکل کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان به خبرنگار ما گفت:
ج شهرکی» پدر بزرگ سیستانی و بلوچستانی
«علی نسا 
از زهک در بیست و یکمین جشنواره بین المللی قصه
گویی کشور توانست با هنرنمایی در مرحل ه استانی این
دوره از مسابقات به قسمت پایانی راه پیدا کند« .معصومه
هادی» افزود :در این جشنواره و در قسمت پدربزرگ ها و
مادربزرگ ها ،از میان آثار رسیده به جشنواره  71اثر پس
از داوری استانی به دبیرخانه مرکزی معرفی شد .وی
ادامه داد :از میان این آثار شش قصه گوی برتر به مرحله
نهایی راه یافتند که یکی از این آثار مربوط به پدر برزرگ

رئیس مرکز توسعه فــنــاوری ،اطالعات و رسانه های
دیجیتالی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیز گفت:
بنا بر منویات مقام معظم رهبری گسترش فضاهای
مجازی یک تغییر تمدن نامیده می شود ،به همین دلیل
با اشاره به قدرت های سایبری جهانی ،از همه اعضای
شورای فرهنگ عمومی کشور خواسته اند در مقابله با
برنامه های دشمن که از طریق فضاهای مجازی دنبال
می شود ،فرهنگ اخالق مدار تنظیم و تدوین شود و در
جامعه ارتقا پیدا کند .دکتر «سید رضا موسویان» افزود:
گاهی فناوری ها بزرگ و عجیب به نظر می آید و آن را
یک تهدید می دانیم که سبب به هم ریختن بنیاد زندگی
خانواده ها می شود اما باید نگرش متضادی نسبت به
برخی فناوری ها داشته باشیم .وی اضافه کرد :آنچه
که رهبری از ما انتظار دارند این است که انفعالی عمل
نکنیم بلکه کنش گر باشیم زیرا برخی از افراد فضاهای
مجازی را تهدیدی برای جامعه تلقی می کنند در حالی
که این گونه که آن ها به این موضوع نگاه می کنند
نیست ،اما در دوره ای قبل از انفجار بزرگ قرار داریم
و تغییراتی در حال انجام و همگرایی میان همه فناوری
های نانو ،بایو ،اطالعات و علوم شناختی در حال شکل
گرفتن است و این دوره از سال  1990شروع شده و تا
 2040ادامه دارد.

حماسه ساز است« .فاضل عبادی» افزود :فرهنگ عمومی
در واقع کنش ها و واکنش های یک جامعه نسبت به یک
موضوعورویداددرجامعهاستوشوراهایفرهنگعمومی
هم با هدف ارتقای فرهنگ عمومی مردم راه اندازی شده و
اهمیت آن به اندازه ای است که مقام معظم رهبری آن را از
هر کاری افضل تر و مهمتر قلمداد می کنند .وی ادامه داد:
شورای سیاست گذاری فرهنگ عمومی استان ها حدود
 12هزار عضو دارد و  10دوره کاری تشکیل داده است که
دوره جدید با هدف استفاده از ظرفیت همه دستگاه های
فرهنگی استان ها برگزار می شود و دارای  15سر فصل
و  75برنامه تصویب شده است که گفتمان سازی اقتصاد
مقاومتی ،اخــاق عمومی ،بهداشت و سالمت ،آسیب
های اجتماعی ،دین و فرهنگ ،روح ملی ،ایثار و شهادت،
جوانان و توانایی های آن ها ،محیط زیست ،معماری،
شهرسازی و فضای مجازی و  ...از جمله سرفصل هاست.
وی گفت :چهار عنصر موثر در فرهنگ عمومی جامعه از
کاربرد بیشتری برخوردار است که یکی از آن ها فرهنگ

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبر داد:

سیستان و بلوچستان فعال در کانون پــرورش فکری
کودکان و نوجوانان استان است .وی بیان کرد :این پدر
بزرگ اهل روستای ملک حیدری است که با قص ه «برزگر
و ساالر» و هنرنمایی در مرحله استانی و کشوری در کنار
قصه گویانی از کرمانشاه ،کردستان ،البرز ،اردبیل و
کــرمــان از  26تــا  29آذر مــاه در مرکز آفرینش های
فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کشور روی صحنه می رود و در پایان سه نفر از این قصه
گویان به عنوان قصه گوی برتر معرفی می شوند .وی
ادامـــه داد :بیست و یکمین جــشــنــواره بین المللی
قصهگویی به دبیری سروش صحت در مرکز آفرینش های
فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کشور برگزار می شود.

جاده تاریخی در مسیر فهرج و نصرت آباد
کشف شد
جاده تاریخی در مسیر فهرج و نصرت آباد کشف شد .مدیرکل
گروه شهرستان ها
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار ما
گفت :جاده سنگفرش باستانی در مسیر فهرج کرمان تا نصرت آباد سیستان و
بلوچستان کشف شد ،این جاده از سنگ الشه های سیاه و قرمز نامنظم ساخته شده
و کناره هــای آن سنگ هــای سیاه کــار شــده اســت« .علیرضا جاللزایی» افــزود:
کارشناسان در حال بررسی های دقیق هستند تا مشخص شود این اثر مربوط به چه
دوره ای است و به چه دلیل سنگفرش شده اســت ،پرونده ثبتى این اثر توسط
کارشناس تکمیل و به تهران ارسال شده است.

جدول شماره 1258

نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

47.745

یک گرم طالی  18عیار

331,000

ا

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

ب ی ت

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

52.843

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

42.474

یک گرم طالی  24عیار

462,000

پیش بینی جوی استان  -امروز چهارشنبه 97/9/21
نواحی شمالی

نگرش متضاد نسبت به فناوری ها

تشکیل نخستین کارگروه هواشناسی دریایی استان

حل جدول شماره 1257

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

درست استفاده کردن از فضای مجازی است .بازگشت به
آموزه های دینی و ایستادگی در برابر تهاجم دشمن فقط
از طریق ارتقای فرهنگ عمومی و تغییر زندگی به سبک
زندگی اسالمی -ایرانی ممکن است.

نــواحــی مــرکــزی و جــنــوب شرقی نواحی جنوبی

زابل ،زهک ،هیرمند،
هامون ،نیمروز

زاهدان ،نصرت آباد ،خاش،
میرجاوه ،سراوان ،سیب و
سوران،مهرستان

ایرانشهر ،دلگان ،بزمان ،سرباز،
راسک ،نیکشهر ،قصرقند ،فنوج،
سواحل چابهار ،کنارک ،زرآباد

صاف تا کمی
ابری،گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری،گاهی
وزش باد و افزایش دما

صاف تا کمی ابری،غبار محلی
گاهی وزش باد،سواحل مه
صبحگاهی و دریا مواج

پ

ك ف ن
ن

س ا
ا

ن
ب

م

ر ی

ا

م

و

ا

ب

ر ش د
ا

ر

ك و ی
ل

ا س ی ب

د

ب
ا

ن

ب
ا

ر

ا

ب

م

ا

س ا

ل

ا

ا

ق

د

ی ر
ا

م ن

ا

ب ل

ی

م ت
و

ا

ل
ا

ا

ر

ل
و

م ی ن

ه
ا
ا

ن ت

ن ی
ا

ن
ا

ش ا

ل ت ه

ك ر

د ص ف

ك ی ش
ل

ن

م ص ر

و س ی ه

د

ت ی ز

س ه

ا

م

ب

ج

ر

ا

ت ن

ا

و

ا

ر

د ك

د

ر

م

د

م ن ه

ب ر ك ل ی
م
ا

د
د
ا

ر

س ی م
ب

و

د

د

س

م

ر

م
ح

د

ا

ش

-1تخت – شهری در کردستان – معطر  -2کنج – جاری – کله  -3فلز سرچشمه
 خدنگ – گرز آهنی – برهنه  -4اشاره به نزدیک  -خردمند – ماهر  -5خواندن آسایش  -سرما  -6فرق سر – همنشین  -شمع  -7شامه نواز  -گیسو – بیرمق – می دهند و رسوا می کنند  -8ماه هفتم سریانی – شهری مذهبی در کشور
همسایه  -9مساوی عامیانه  -باور – گالبی – سقف دهان  -10منقار پرنده  -بخشنده-
ویران  -11سرازیری – کیش  -هادی  -12پایین جامه -منافق – طالیی  -13لحظه -
فیلسوف انگلیسی – دور بازی – ساز شاکی -14نخ تابیده -شادی و طرب -آهنگر معروف
 -15هجوم – باد خنک  -پیشین
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-1سرزنش  -وسط  -ارابه  -2آب ویرانگر -متد – تازه فرنگی  -3جوی
خون – درختی پر شاخ و برگ  -نیرنگ  -عضوباالنشین  -4ذره باردار –
قورباغه – حرف تردید  -دفعه  -5دلیری – معبر  -خزنده گزنده  -6باد – غلظت  -آدم
 -7پهلو – رهایی بخش  -تماس  -8واحد سطح  -جاندار تک سلولی – مژده  -جسم
 -9صنف  -همدم  -تابناک  -10دشت  -ستایشگر – گوسفند جنگی  -11ساز -
تمام -گیاه رنگرزی  -12دروازه – از اقوام ایرانی – تصدیق بیگانه  -دارو  -13پرگویی-
مسکوک نقره  -لوازم -کوزه بزرگ  -14رفیق – دولت ها  -ضابطه  -15یابو – دانه
کش بی آزار – کم عرض
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