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شهرستانها
استاندار خبر داد:

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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تلگرام 09033337010

▪اجاره بهای مسکن سر به فلک کشیده است و برای جوانانی که تازه متاهل شده اند
شرایط سخت شده است.
▪از زمان توزیع گوشت منجمد گوسفندی و گوساله هنوز موفق به تهیه آن نشدم ،چند بار
هم در صف طوالنی یکی از فروشگاه های زاهدان معطل شدم.
▪ساکنان شیرآباد از بسیاری امکانات الزم شهری محروم هستند و هر بار مسئوالن وعده
رسیدگی به مشکالت را می دهند اما اقدامی نمی شود.
▪ازساکنانمجتمعگواتامزاهدانهستمکهپسازسالهارنجوزحمتاقساطخانهخود
را که به شرط تملیک از سوی مسکن و شهرسازی دریافت کرده بودم پرداخت و با بانک
تسویهحسابکردمامابرایانتقالسندازسویمسکنوشهرسازیبهمشکلبرخوردیم.
▪مسئوالناستانیبهفکرراهاندازینمایشگاهکاالهایموردنیازباقیمتمناسبباشند.
▪مسئوالن برای جوانان و آینده آن ها چاره ای بیندیشند ،زیرا زمانی که همه چیز گران
است ،جوانان تمایل به ازدواج ندارند و به دلیل بیکاری نیز برخی ها به مشاغل کاذب
روی می آوردند و ممکن است مشکالتی را ایجاد کنند.
▪سال رو به پایان است اما هنوز از اعالم کاال برگ نفت جدید و توزیع آن خبری نیست.
▪برخی کاالهای پزشکی با قیمت سرسام آوری عرضه می شود ،اکثر این لوازم چینی و
تهیه آن برای افراد نیازمند بیمار مشکل است.
▪به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم ،بیاییم برای کسانی که نیازمند هستند با خرید
لباس و کفش نو عیدی متفاوت را رقم بزنیم.
▪بارها از وضعیت نامناسب زاهدان به ویژه دستفروشان و برخی کسبه که در پیاده رو و
حتی خیابان ها برگزار شد با چیدن وسایل خود ،رفت و آمد را برای مردم سخت کرده
اند ،انتقاد کرده ایم اما مسئوالن شهرداری توجهی به این موضوع ندارند.

مسئول روابط عمومی قرارگاه قدس در گفت و
گو با «سیستان و بلوچستان» تشریح کرد:

وضعیت مجروحان حادثه
تروریستی

یک نفر از مجروحان حادثه تروریستی برای ادامه
ریگی
درمان به محل سکونت خانواده اش در اصفهان
منتقل شد .مسئول روابــط عمومی قرارگاه قدس نیروی
زمینی سپاه جنوب شــرق کشور دربــاره آخرین وضعیت
مجروحان حادثه جاده خاش به زاهدان به خبرنگار ما گفت:
از پنج مجروح حادثه تروریستی هفته گذشته در محور خاش
به زاهــدان که در بیمارستان بستری هستند ،یک نفر از
مجروحان پس از رسیدن به وضعیت عادی و شرایط نرمال
جسمی و تایید پزشکان ،برای ادامه درمان به اصفهان انتقال
یافت و چهار مجروح دیگر همچنان در زاهــدان بستری
هستند و تحت مراقبت های ویژه قرار دارند .سرهنگ پاسدار
«قاسم حسن زاده» افزود :دو نفر از مجروحان طی روزهای
گذشته با خارج شدن از شرایط وخیم و رسیدن به شرایط
جسمی نرمال برای انجام اقدام های درمانی دیگر تحت
مراقبت های ویژه قرار دارند .وی اضافه کرد :هنوز دو نفر از
مجروحان در همان وضعیت گذشته هستند و عالیم ظاهری
آن ها به شرایط عادی و نرمال بر نگشته است که امیدواریم
در روزهای آینده وضعیت جسمی این دو نفر هم به حالت
نرمال برگردد که تالش پزشکان و کادر درمانی ادامه دارد.
وی با اشاره به زمان برگزاری مراسم یاد بود شهدای این
حادثه در زاهــدان هم گفت :پس از مراسم تشییع و دیگر
برنامه های سپاه پاسداران در اصفهان ،برنامه ویژه ای نیز در
زاهــدان برنامه ریــزی شده است به همین منظور مراسم
یادبود  27شهید حادثه تروریستی محور خاش به زاهدان،
شنبه در حسینیه ثارا ...زاهدان برگزار می شود.

حسن زاده:
پس از مراسم
تشییع و دیگر
برنامه های سپاه
پاسداران در
اصفهان ،برنامه
ویژه ای نیز در
زاهدان برنامه
ریزی شده است
به همین منظور
مراسم یادبود
 27شهید حادثه
تروریستی
محور خاش به
زاهدان ،شنبه
در حسینیه
ثارا ...زاهدان
برگزار می شود

 800فوتی و  8هزار مجروح در جاده های استان

با توجه به زخمی شدن افــزون بر
گروه شهرستان ها
هشت هزار نفر و کشته شدن حدود
 800نفر طی سال جاری در جاده های استان ،توجه جدی
به فرهنگ سازی از طریق بهره گیری همه ظرفیت ها از جمله
رسانه ،تریبون های نماز جمعه و آموزش و پرورش ضروری
است .استاندار روز گذشته در نشست مشترک کمیسیون
مدیریت اجرایی ایمنی ،حمل و نقل و شــورای هماهنگی
ترافیک استان با بیان این که حمل و نقل از اهمیت ویژه ای
برخوردار است گفت :شرایط این استان از نظر زیر ساخت ها
و فرهنگ رانندگی در جاده ها مطلوب نیست ،از آن جایی که
جان انسان ها بسیار ارزشمند است باید با فرهنگ سازی از
اثرهای نامطلوب تصادفات در جاده های این استان کاست.
«احمد علی موهبتی» ادامــه داد :با توجه به پیشرو بودن
تعطیالت نـــوروزی ،مهمترین عامل نجات بخش بــرای
جلوگیری از حوادث رانندگی اعمال قانون است ،با توجه به
تاثیر فراوان خودروهای حامل سوخت قاچاق و اتباع بیگانه
غیر مجاز در افزایش تصادفات و تلفات ،ضــروری است
اقدامات الزم در این حوزه مورد توجه باشد .به گزارش روابط

مدیر کل راه ــداری و حمل و نقل جــاده ای نیز در این
نشست گفت :بر اساس آمار ارائه شده توسط پلیس راه
های شمال و جنوب استان طی  9ماه از امسال  2هزار
و  762فقره تصادف در جــاده های استان رخ داد که

خاش سفید پوش شد

آرزوی جهانی مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی برای استان
آرزوی ما این است که بعد از چند
گروه شهرستان ها
دهه زاهــدان ،کلپورگان و استان
همان شهرت جهانی را داشته باشد که بسیاری از شهرهای
دنیا دنبال می کنند .به گزارش «سیستان و بلوچستان»،
مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی سه شنبه شب گذشته در افتتاح همایش ساالنه
هنرهای تجسمی ایران که در سالن اشراق زاهدان برگزار
شد گفت :برنامه داریم شعار «ایران فقط تهران نیست» را در
همه حوزه ها اجرا کنیم ،بنابراین ساالنه هنرهای تجسمی
ایران از زاهدان آغاز شد و پس از آن در کرمان ،شیراز ،تبریز
و دیگر استان ها اجرا می شود ،در کشور  10انجمن و تشکل
ثابت هنرهای تجسمی و هنرهای جدید راه اندازی و فعال
شــده اســت« .هــادی مظفری» با اشــاره به جایگاه سفال
کلپورگان افزود :این سفال پیشینه چند هزار ساله دارد و به
شکل بومی و سنتی ساخته می شود که نشانگر فعال بودن
هنر سفال در این منطقه است .وی با بیان این که ساالنه
هنرهای تجسمی بــرای ایــجــاد پیوند میان هنرمندان
سفالگری و دیگر هنرهای تجسمی ،برگزار می شود ادامه
داد :برپایی کارگاه آشنایی با فرایند تولید فرهنگ محور،
نمایشگاه آثار هنرمندان هنرهای تجسمی استان ،نشست
تخصصی و جلسات هم اندیشی از جمله برنامه های این
ساالنه در استان است.

مظلوم است .وی ادامــه داد :هر شهرستان استان دارای
ظرفیت های ویژه ،فرهنگ ،تمدن و پیشینه بسیار خوبی
است ،سراوان از جمله شهرستان های این استان در زمینه
های موسیقی هنرهای تجسمی و دیگر هنرها ظرفیت
هایی دارد ،در سیستان هم شهر سوخته شاخص است
و دیگر شهرستان ها نیز ظرفیت های ویژه ای دارد .وی
بیان کرد :در ساالنه هنرهای تجسمی ایران که با تجلیل
از هنرمندان تجسمی استان همراه است ،نمایشگاه آثار
هنرهای تجسمی استان در زمین ه های نقاشی ،مجسمه
سازی ،سفال و سرامیک ،عکاسی ،تصویرسازی و گرافیک
در نگارخانه فردوسی در مجتمع بــزرگ فرهنگی هنری
زاهدان دایر شد .به گزارش خبرنگار ما ،در حاشیه برگزاری
این همایش نمایشگاه هنرهای تجسمی نیز در نگارخانه
فردوسی مجتمع فرهنگی و هنری اشراق افتتاح شد ،این
نمایشگاه که در آن آثار هنرمندان استان در معرض نمایش
قرار گرفته تا هفتم اسفند ماه دایر است و عالقه مندان می
توانند برای بازدید از ساعت ۱۵تا ۲۰مراجعه کنند.
در پایان این مراسم نیز از تعدادی از هنرمندان هنرهای
تجسمی استان تجلیل شد.

گزارش بارش از ۸۰ایستگاه استان
بارش برف قسمت های زیادی از خاش را سفید پوش کرد.
گروه شهرستان ها
رئیس شبکه پایش هواشناسی به خبرنگار ما گفت :سامانه
بارشی جدید از سه شنبه وارد استان شد و در اکثر نواحی فعال بود به طوری که
بارش های مناسبی در شمال ،مرکز و برخی نواحی جنوبی استان همراه داشت.
«محمود دیانتی» ادامه داد :بیشترین بارش های این سامانه مربوط به ایستگاه
بارانسنجی خیرآباد باال واقع در غرب زاهدان بود که در ارتفاعات این روستا گزارش
برف نیز رخ داد ،به طوری که ارتفاعات آن را سفید پوش کرده است .وی با اشاره به
گزارش بارندگی از  9ایستگاه زاهــدان اظهار کرد :از ایستگاه های کالت سیاه،
میرآباد ،محمد آباد کورین ،همت آباد کورین ،جون آباد ،چانعلی ،مرکزی تحقیقات
زاهــدان و سینوپتیک زاهــدان به ترتیب  9.3 ،15 ،15 ،16 ،17 ،19 ،21و
5.3میلی متر بارندگی گزارش شده است .به گفته وی ،عالوه بر زاهدان بارش های
خفیف تا متوسط از شهرستان های هامون ،نیمروز ،ایرانشهر ،مهرستان ،چابهار و
نیکشهر نیز گزارش شده است .وی اظهار کرد :بارش برف قسمت های زیادی از
خاش را سفید پوش کرد ،به طوری که از ایستگاه های بارانسنجی تمندان چهار
سانتی متر برف گزارش شد ،ایستگاه های روستاهای سنیب و کوشه نیز به ترتیب سه
و یک سانتی متر برف گزارش کردند .به طور کلی در جریان فعالیت سامانه بارشی
جدید از  ۸۰ایستگاه سینوپتیک و بارانسنجی استان گزارش بارش داشتیم .دیانتی
تصریح کرد :هسته بارش های این سامانه بر روی زاهدان تمرکز داشت و بیشترین
بارش نیز از ایستگاه خیرآباد باال با  ۳۳میلی متر در این شهرستان ثبت شد.

مسگرانی:
این ساالنه می
تواند از ظرفیت
های استان و
ظرفیت های
ملی برای معرفی
هنر سیستان
و بلوچستان
استفاده کند

کاشت  27نهال به یاد شهدای حادثه تروریستی

ظرفیت های استان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هم گفت :برگزاری این
همایش مقدماتی است ،چون برنامه داریم مردم از جریان
های هنری در این استان آشنایی پیدا کنند و به شکل
گرفتن یک جریان خوب در سال های آینده منجر شود.
«حسین مسگرانی» افزود :این ساالنه می تواند از ظرفیت
های استان و ظرفیت های ملی برای معرفی هنر سیستان
و بلوچستان استفاده کند ،در ســال هــای اخیر بیشتر
سازمان ها نگاه ویژه و توجه خاصی به آن داشته اند ،البته
بعضی ها می گویند این استان محروم است اما از نظر من

یــک دوره کــارگــاه آمــوزشــی با
گروه شهرستان ها
مــوضــوع گــرد و غــبــار سیستان و
بلوچستان و خوزستان با مشارکت سازمان های محیط
زیست ایــران و ژاپن و حضور کارشناسان هواشناسی و
محیط زیست کشور در تهران برگزار شد .رئیس گروه
تحقیقات کــاربــردی هواشناسی استان در ایــن بــاره به
خبرنگار ما گفت :در این کارگاه  50نفر از کارشناسان
سازمان های هواشناسی ،محیط زیست ،برنامه و بودجه
کشور ،جنگل ها ،مراتع و آبخیز داری ،معاونت علمی
فناوری ریاست جمهوری و وزارت امورخارجه حضور
داشتند« .ا ...بخش ریــگــی» افـــزود :کارشناسانی از
هواشناسی ژاپن ،وزارت محیط زیست ،مرکز مطالعات

جشنواره جابربن حیان با هدف
گروه شهرستان ها
کشف استعداد ها در هامون آغاز به
کار کرد .مدیر آموزش وپرورش هامون به خبرنگار ما گفت:
جشنواره جابربن حیان با حضور  61واحد آموزشی در سالن
ورزشی مدرسه شبانه روزی هدایت این شهرستان افتتاح
شدونمایشگاهآنبهمدتیکهفتهبرایبازدیدعالقهمندان
دایر است« .مجتبی خسروی» افزود :این جشنواره با هدف
شناسایی و کشف استعدادهای تحصیلی دانش آموزان راه
اندازی شده است و در قالب آن هزار اثر در حوزه های علمی،
آموزشی و صنایع دستی از دست ساخته های دانش آموزان
به نمایش گذاشته شد.

پیشخوان

 ۲۷نهال به یاد شهیدان حادثه تروریستی محور خاش به
گروه شهرستان ها
زاهــدان ،در بولوار جمهوری اسالمی زاهــدان کاشته شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به خبرنگار ما گفت 27 :کودک از
اعضای کانون با کاشت  27نهال به یاد  27شهید سپاه پاسداران که به دست عوامل
تروریستی در محور خاش به زاهدان به شهادت رسیدند یاد و خاطره آن ها را زنده نگه
داشتند« .معصومه هادی» افزود :این اقدام به منظور آگاهی کودکان از اتفاقهای
پیرامون و تحلیل آن و قدردانی از کسانی که برای امنیت مرزها جان خود را فدا کرده
اند با همکاری شهرداری ناحیه یک زاهدان انجام شد .وی اضافه کرد :کودکان به
عنوان سرمایههای اصلی کشور میتوانند براساس آموز ه ها و هویت ملی و اسالمی،
جامع ه خود را بسازند و مدافعان حریم فرهنگ و ارزشهــای اسالمی باشند .وی
تصریح کرد :یکی از اهداف این برنامه به یاد شهدا بودن و نقش بستن آن در ذهن
اعضای این کانون است ،زیرا آن ها جان خود را در مسیر ایجاد امنیت مردم استان و
کشور فدا کرده اند که بسیار ارزشمند است و کاشت این درختان گامی برای تحقق
بخشیدن به آرزوی صلح و آرامش بشری خواهد بود.

محیط زیست و دانشگاه توکیو نیز در جریان این کارگاه
دانش خود را برای کنترل ،پایش و پیش بینی پدیده های
گرد و غباری به اشتراک گذاشتند .وی ادامــه داد :این
کارگروه پیرو تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط
زیست ایران و وزارت محیط زیست ژاپن برگزار شده است،
این تفاهم نامه همکاری در اردیبهشت سال  1396برای
مقابله با گرد و غبار ،پایش گرد و غبار و دیگر موضوع های
زیست محیطی امضا و بر اساس آن یک دستگاه سیلومتر
به منظور ترسیم پروفایل قائم گرد و غبار در خوزستان
نصب شــد .وی اظهار کــرد :قــرار اســت در جریان این
همکاری ها مدل پیش بینی وقوع پدیده های گرد و غباری
در سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تولید شود.

تخریب جاده زهک  -جزینک خسارت نداشت

طغیان رودخانه سیستان سبب تخریب جاده جزینک  -زهک شد که
ریگی
خوشبختانه این حادثه خسارت جانی و مالی نداشت .رئیس اداره
راهداری و حمل و نقل جاده ای به خبرنگار ما گفت :با ورودآب و جاری شدن آن در
بستر رودخانه ها و به دلیل طغیان رودخانه سیستان ،خسارت هایی به جاده مسیر
جزینک به زهک وارد شد« .ابراهیم شفیعی» افزود :از زمان ریزش جاده و تخریب
قسمتی از آن ،ماموران این اداره در محل حاضر شدند و اقدامات امنیتی و ایمنی
الزم را انجام دادند و مسیر منتهی به جزینک ترمیم و بازگشایی شد.

جدول شماره 1317

حل جدول شماره 1316
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

د ی

یورو

47.651

یک گرم طالی  18عیار

422،500

ا

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

ن

ا

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

ه

ر

پوند انگلیس

54.861

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

41.942

یک گرم طالی  24عیار

0

پیش بینی جوی استان  -امروز پنج شنبه 97/12/2
نواحی شمالی

فوت  695نفر طی  9ماه

کارگاه آموزشی ویژه گرد و غبار با همکاری ژاپن برگزار شد

جشنواره جابربن حیان در هامون

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

عمومی استانداری ،وی بر ارزیابی مدیران برتر استان بر
اساس شاخص های مختلف نظیر ارتقای وضعیت موجود و
 ...تاکید کرد و با اشاره به مشکالت پیشروی دستگاه های
خدمات رسان در جاده ها نظیر اورژانس و هالل احمر گفت:
برخی اقدام ها نظیر مشخص کردن مقدار سوخت برای این
نهادها پذیرفتنی نیست .استاندار بر پیگیری مشکالت به
صورت مداوم از سوی مسئوالن استانی ،مد نظر قرار دادن
امکانات بیشتر بــرای نیروهای نظامی و مرزبانی ،نصب
دوربین های کنترل سرعت در نزدیکی روستاها و اختصاص
پمپ بنزین در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهــی و
واگذاری ساخت این مجتمع ها به افراد شایسته از نظر مقید
بودن به اتمام تاکید کرد.

نسبت به مدت مشابه  9درصــد رشد را نشان می هد.
«علی خانقایی» افــزود :در این مدت  695نفر در جاده
های استان بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند
که نسبت به سال قبل  22درصد افزایش یافته است .وی
ادامه داد :مسیر ایرانشهر  -سرباز  -چابهار با  369فقره
تصادف ،محور نیکشهر  -ایرانشهر با  183فقره و زاهدان
 خاش با  145فقره تصادف در رتبه های اول تا سوم ازنظر بیشترین آمار تصادفات جاده ای قرار دارد .وی اظهار
کرد 74 :درصد تصادفات این مدت استان تا فاصله 50
کیلومتری مراکز جمعیتی رخ داده است .بر اساس تحلیل
اطالعات از مجموع افراد فوت شده  67درصد در محل
حادثه 24 ،درصد در بیمارستان و هشت درصد در حین
انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد .وی اظهار
کرد :فوت بیش از دو سوم افــراد در محل حادثه بیانگر
شدت تصادفات و از عوامل اصلی آن سرعت باالی وسایل
نقلیه است .تعداد کل تصادفات ناوگان حامل اتباع بیگانه
غیر مجاز در این مدت  15فقره و ناوگان حامل سوخت
غیر مجاز  63فقره بوده است.

قاچاق سوخت و اتباع بیگانه

فــرمــانــده انتظامی سیستان و بلوچستان هــم گفت:
امکانات دستگاه های خدمات رسان در حوزه جاده ها
نظیر پلیس راه متناسب با طول جاده های وسیع این
استان نیست .ســردار «محمد قنبری» افــزود :قسمت
قابل توجهی از تلفات جــاده ای ایــن استان ناشی از
قاچاق سوخت و اتباع بیگانه غیر مجاز است که باید
جلوی ایــن خــودروهــای دردســرســاز گرفته شــود .وی
بیان کرد :ضروری است امکانات الزم در مسیر فاصله
طوالنی شهرهای سیستان و بلوچستان برای استراحت
رانندگان و با برنامه توسعه چابهار سهم دستگاه ها و
پلیس از نظر امکانات و نیروی انسانی مدنظر قرار گیرد.
بر اساس این گزارش ،دیگر دستگاه های متولی استان
هم بر رفع کمبود عالیم رانندگی و دوربین های کنترل
سرعت در جاده ها ،رفع مشکل روشنایی جاده ها ،توجه
جدی به معاینه فنی خودروها ،مد نظر قرار دادن پایگاه
های اورژانــس ،هالل احمر و آتش نشانی در محورهای
ارتباطی و رفع نقاط حادثه خیز ،تاکید کردند.

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

قسمتی ابری ووزش
باد سرد گاهی گردو
خاک و کاهش دما

صاف تا قسمتی ابری وزش
باد و کاهش دما

صاف تا قسمتی ابری گاهی
وزش باد
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-1یاری – جا به جا شدن – بانو  -2واگیر -شماره استاندارد بین المللی کتاب –
حسد  -3قلم خارجی – ظرفی مسی برای سرخ کردن  -فرق سر – حرف فاصله
 -4بخشی از پا  -گلدسته  -تیر  -5آهسته – درستکار  -نحیف  -6کوه موسی
– لیست غذا  -دریا  -مونس  -7درخت زبان گنجشک – عدد معروف – دروازه
بان تیم ملی کاستاریکا و رئال مادرید – کلمه شگفتی  -8والی – مشورت  -9اندک –
کمربند زمین – خط کش مهندسی – از حروف الفبای بیگانه  -10شاهد – بوی رطوبت
– ملح  -برچسب  -11روش – بس -قطعه زمین زراعی  -12برج خارجی – ماه سوم
میالدی  -گهواره  -13مادر – پستانداری با پوست گران بها  -شتربي كوهان – اشاره به
دور  -14منزل – َسرها – نوار  -15شهری باستانی در عراق – ناتنی  -اکسیر

و
ا

م ی ل

 -1لقب سرداران رومی – شمارنده  -2درختی پربرگ و سایه دار -طبل
بزرگ  -جدل  -3نفس  -آتش -پشتیبانی -پدر  -4فعل ربطی – ستون
بدن – بیم  -5نمایش غمناک – سنگ طلق – شاعر شهیر یونان باستان
 -6کشور اروپایی  -پیر – خواب  -7دشت –درخت انگور -امتحان و تجربه  -8شوربا-
شهرمذهبي -نوعی یقه – از حروف الفبای بیگانه  -بند  -9گره دریایی – جدید بیگانه
 سوره هشتم قرآن مجيد  -10چوپان – از حبوب – مقسم آب  -11ساحل– سوتکوچک – ماهی فروش  -12ظرف آب – چهار من تبریز – فوری  -13واحد سطح -
نوعی نخ که با آن لباس زمستانی می بافند – بهشت شداد -لحظه  -14چکه – مرتبه
 -پایان  -15جا – در دوره قاجار به آمریکا گفته می شد
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