اجتماعی

شنبه  12آبان  24.1397صفر .1440شماره 19954

۹۵درصد بازنشستگان مشمول
بسته حمایتی دولت می شوند

مدیرعامل صندوق بازنشستگی با اشــاره به افزایش  ۲۰درصدی خدمات رفاهی گفت ۹۵ :درصد بازنشستگان مشمول بســته حمایتی دولت می شوند .به
گزارش فارس ،جمشید تقی زاده افزود :بر اساس مصوبه هیئت وزیران خانوارهایی مشمول دریافت بستههای حمایتی دولت خواهند شد که زیر سه میلیون
تومان حقوق دریافت می کنند که به این ترتیب  ۹۵درصد بازنشستگان کشوری مشمول این بسته حمایتی می شوند.

ماجرای سیب زمینی های سمی

...
اخبار

مدیر اجرایی نمایندگی بیمه ایران:

 46زائر ایرانی اربعین جان خود را
از دست دادند

مدیر اجرایی نمایندگی بیمه ایران در عراق از درگذشت
 46زائر ایرانی در آیین اربعین حسینی خبر داد .ساعدی
به ایرنا افزود :از این تعداد  15نفر بر اثر مرگ طبیعی و بقیه
زائران بر اثر حوادث جاده ای و ...کشته شده است .وی
اظهار کرد :بر اساس آمار و اطالعات موجود تعداد سه نفر از
مجموع تعداد جان باختگان اربعین در سامانه سماح ثبت
نام نکرده اند و تحت پوشش بیمه ای قرار ندارند .ساعدی
خاطرنشان کرد :زائرانی که در سامانه سماح ثبت نام کرده
اند تنها با پرداخت  14هزار و  200تومان تحت پوشش
بیمه درمان و عمر هستند و می توانند از خدمات در نظر
گرفتهشدهبهرهمندشوند.مدیراجراییبیمهایراندرعراق
گفت 35 :نفر از جان باختگان مرد و  11نفر زن هستند.

بطحایی:متاسفم که فالن دستگاه ساختمان
شکیلی دارد اماکنار آن مدرسهای است که
سقف آن چکه می کند
وزیر آموزش و پرورش گفت :برای من به عنوان عضو دولت
بسیار جای تاسف است که در بازدیدهایم در شهرهای
مختلف میبینم که فالن دستگاه دولتی ساختمانی زیبا و
شکیل دارد اما در کنار آن مدرسهای قرار دارد که باران از
سقف آن چکه می کند و حیاط آن آسفالت ندارد.بنابرخبر
ایسنا ،بطحایی در بیستمین جشنواره مجمع خیران
مدرسهساز شهرستان گلپایگان افزود :استاندار و فرماندار
خیابانی را آسفالت میکنند اما کسی کاری ندارد که سقف
مدرسهای در حال خراب شدن است .پس این مسئله باید به
مطالبه عمومی تبدیل شود تا موانعی که سبب شده آموزش
و پرورش از هدفهای اصلی خود دور شود ،از میان برداشته
شــود .وی در بخشی دیگر افــزود :اگر امــروز در آمــوزش و
پرورش می گوییم کنکور تیشه به ریشه تربیت صحیح می زند
به این دلیل است که فضایی که کنکور به شیوه موجود ایجاد
کرده اجازه نمیدهد مدرسه و معلم به هدف های تربیتی هم
توجه کنند .الزم است دانش آموزان مهارت هایی را آموزش
ببینند که دیگر نیاز نباشد بعد از ازدواج پلههای دادگاه را
برای طالق باال و پایین بروند گرچه غیر از آموزش و پرورش
نهادها و سازمان های دیگری هم در این زمینه نقش دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

حذف داروهای شیمی درمانی خارجی
ازدفترچه بیمه نگران کننده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که حذف
داروهــای شیمی درمانی خارجی ازدفترچه بیمه نگران
کننده اســت ،افــزود :کیفیت داروه ــای شیمی درمانی
خارجی برتر از ایرانی است .به گزارش خانه ملت ،رسول
خضری گفت :داروهای شیمی درمانی خارجی کیفیت
باالتری نسبت به داروهــای شیمی درمانی ایرانی دارد
بنابراین پرواضح است که نباید داروهای شیمی درمانی
خارجی از دفترچه بیمه حذف شود زیرا سالمت بیماران از
هر موضوعی واجب تر است .وی افزود :به شدت با حذف
داروهای شیمی درمانی خارجی از دفترچه بیمه مخالف
هستم زیرا باید پزشک تصمیم گیری کند،کدام دارو برای
سالمت بیمار مناسب تر است ،بنابراین زمانی که پزشک
اعتقاد دارد ،داروهای شیمی درمانی خارجی برتر از ایرانی
است ،نباید پزشک را در تجویز دارو تحت فشار گذاشت.

دادستان تهران خطاب به هواپیماییکشوری

بلیتهایچارتری را بهطور
تدریجیحذفکنید

سازمان غذا و دارو فقط بر  25درصد مواد غذایی نظارت دارد
دانش پور -برخی کشاورزان بومی می گویند کشاورزانی که به آن ها عنوان
کشاورزان مهاجر داده می شود برای رسیدن به سود بیشتر از مواد ممنوعه مثل
اسیداستفادهمیکنندتامحصولبیشتریبهدستآورند.بهگفتهآنها،کشاورزان
مهاجربراییکیادوسالزمینیرااجارهمیکنندوبرایکشتبیشتراقداماتغیر
قانونی انجام می دهند و قبل از آن که کسی سراغ شان بیاید و پس از پایان برداشت
از آن جا می روند  .این شرایط به ویژه تولید سیب زمینی و پیاز را در کرمانشاه تحت
الشعاعقراردادهاستوبرخیکشاورزانیکهازاستانهایهمدانواصفهانراهی
استانهایهمسایهمانندکرمانشاهشدهاندسالمتغذاییمردمرادرمعرضخطر
قرار داده اند.در این خصوص باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی به دنبال سرنخ
ماجرا رفت و به مرز صادراتی پرویز خان رسید .در این گزارش به نیاز بسیار زیاد بازار
برخی کشورها به محصوالت غذایی از جمله سیب زمینی اشاره شده است و این که
آن ها گاهی سیب زمینی وارداتی به کشور خود را مورد آزمایش قرار می دهند اما
به گفته یکی از صادرکنندگان تره بار در موارد زیادی در حالی که قرنطینه نباتی
ایران سالمت محصول را تایید کرده اما در مرز پرویز خان همان محصول توسط
قرنطینه عراق برگشت داده شده است.در این خصوص شیرخانی پژوهشگر مرکز
تحقیقات کشاورزی کرمانشاه اظهار کرد :کشاورزان مهاجر وقتی زمین را اجاره
می کنند می خواهند همان یک یا دو سال حداکثر بهره برداری را از زمین داشته
باشند به همین دلیل انواع و اقسام سموم یا کودهای شیمیایی را درخاک استفاده
می کنند .کشاورزان هم معتقدند به دلیل این که سیب زمینی درشت شود برای
محصول اسید می پاشند و سم به خورد مردم می دهند.

دادستان تهران از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خواست که در خصوص
حذف تدریجی بلیتهای چارتری اقدام و بر رعایت حقوق مسافران تمرکز
شود .به گزارش فارس ،جعفری دولتآبادی در نشست مشترک با مدیران
شرکتهای هواپیمایی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این
که مدیران شرکت در خصوص مشکالت مرتبط با مباحث فنی و تحریمها
هیچگاه تعقیب نشده و نخواهند شد ،بیان کرد :اگر تاخیر پروازها بر اساس
مشکالت فنی یا آثار ناشی از تحریمها باشد  ،قابل دفاع خواهد بود و دادستانی
در خصوص این مشکالت با شرکتها همراهی خواهد کرد.وی از مدیران
شرکتهای هواپیمایی خواست مشکالت حقوقی و قضایی را به صورت
مستند به دادستانی تهران اعالم کنند تا امکان پیگیری فراهم شود.دادستان
تهران در خصوص برخی مشکالت امنیتی از قبیل این که مسافران به دلیل
تاخیر در پرواز ،در هواپیما یا سالن فرودگاه تجمع می کنند یا در مواردی به
اموال شرکتهای هواپیمایی آسیب میرسانند ،گفت :ادامه این وضعیت،
ت فرودگاهها را با مشکالت بیشتری مواجه کند و پلیس و
ممکن است مدیری 
نهادهای امنیتی فرودگاهها نیز به دلیل رعایت برخی مالحظات و حساسیت
محیط فرودگاهها از ورود به این گونه امور خودداری میکنند .وی تاکید کرد
اگر سیاست مروت و مدارا با مسافران مورد توجه شرکت های هواپیمایی
قرار گیرد ،کمتر شاهد این قبیل اتفاقات خواهیم بود.دادستان تهران یادآور
شد :اگر شرکتهای هواپیمایی علت تاخیر پروازها را با شیوه مناسب توضیح
دهند ،مردم قانع خواهند شد .بنابراین پیشنهاد میشود افرادی موجه برای
اینگونه امور تعیین شوند .جعفری دولتآبادی برخی مشکالت در حوزه
تاخیر پروازها را ناشی از شیوه اقدام شرکتها دانست و خاطرنشان کرد:
برخی تاخیرها به دلیل تحریم ،مشکالت فنی ،نامساعد بودن وضعیت جوی
و نبود قطعه نیست بلکه ناشی از مشکالتی است که به دلیل شیوه مدیریت
صورت می گیرد بنابراین با مدیریت موفق میتوان برخی مشکالت کنونی را
برطرف کرد.وی فروش بلیت مازاد بر ظرفیت را از جمله مشکالت کنونی بیان
کرد و از مدیران شرکت خواست که با اتخاذ تدابیر الزم اجازه ندهند چنین
مشکالتی ادامه یابد.جعفری دولتآبادی با استناد به گزارش ارائه شده از
سوی دکتر جهانی معاون دادستان تهران در خصوص کاهش تاخیر پروازها
ظرف چندماه گذشته ،این موضوع را ناشی از همکاری موثر دادستانی با
سازمان هواپیمایی کشور و مدیران شرکتهای هواپیمایی دانست.

این محصوالت در آن ها کشت می شود مشکالت زیرساختی وجود دارد چون
زمین ها در ایران شناسه گذاری نشده و دقیقا مشخص نیست که محصول از
کدام مزارع است و روش کشت و دفع سموم یا زمان استفاده از سموم مشخص
نیست به همین دلیل سازمان غذا و دارو از مدت ها پیش بحث تدوین سند ایمنی
غذا را در دستور کار قرار داده است .وی تاکید کرد :نظارت بر سالمت و ایمنی غذا
باید از مزرعه تا سفره و بر تمام زنجیره ها صورت گیرد .از این رو ما نیازمند توسعه
زیرساخت ها  ،تدوین سند ایمنی غذا ،ایجاد نهادی متمرکز برای هدایت این
موضوع  ،همکاری بین بخشی و شناسه دار شدن زمین های زراعی و محصوالت
منصوب به هر زمین زراعی هستیم  .فرایندی که وزارت بهداشت گام های نهایی
آن را برداشته است .به این ترتیب محصوالتی که ممکن است فراتر از استاندارد
باشدیامشکلیداشتهباشدشناساییمیشود.جهانپورگفت:مامعتقدیمنظارت
▪سازمان غذا و دارو :عمومیت ندارد
در این خصوص اما سخنگوی سازمان غذا و دارو معتقد است که چنین گزارش فعلیوزارتبهداشتبرفراوردههایغذایییاواحدهایارائهدهندهموادغذایی
هایی عمومیت ندارد و متاسفانه مسائل به گونه ای جلوه داده می شود که انگار نظارت کاملی است اما این نظارت حدود  25درصد زنجیره و مواد را شامل می
همه محصول پیاز یا سیب زمینی ممکن است از جهت وجود سموم وکودهای شود و مواردی که به حوزه کشاورزی  ،توزیع محصوالت کشاورزی ،نحوه کشت
شیمیاییخطرناکباشند.کیانوشجهانپوربهخراسانگفت:بههرحالموضوع و نحوه استفاده از سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی بر می گردد مشخص
باقیماندهسموم،بایددرسازمانهایمختلفبهصورتبینبخشیپیگیریشود نیست .وی تصریح کرد :سازمان غذا و دارو به طور مکرر و مستمر در استان های
مختلف مواد غذایی را مورد آزمایش قرار
به همین دلیل کمیته مشترکی در این
می دهد و خوشبختانه مواردی که نشان
خصوص شامل وزارت جهادکشاورزی ،جهانپور :متاسفانه مسائل به گونه
بدهد محصوالت کشاورزی ما از جهت
سازمانغذاوداروونهادهایدیگرتشکیل
شــده اســت .وی بــا اش ــاره بــه مشکالت ای جلوه داده می شود که انگار
باقی مانده سموم و موادی مثل نیترات ها
زیرساختی برای حل این موضوع گفت :همه محصول پیاز یا سیب زمینی
خطرناک است نسبت به کل محصوالت
در کشور رقم باالیی نیست.
برای شناسایی مــزارع و زمین هایی که ممکن است خطرناک باشد

دانشپور-بازهمخبرتلخدیگریدرفضایمجازیمنتشر
شده است که از تنبیه بدنی یک دانشآموز به وسیله خط
کش توسط معلم در مدرسه ای در استان بوشهر حکایت
دارد .این دانشآموز در مدرسه بهرباغ شهرستان جم از
توابع استان بوشهر تحصیل میکند و ابتدا گفته شده بود
که با کابل تنبیه شده است.هر بار پس از رسانه ای شدن
خبر تنبیه دانش آمــوزان ،ماده  77آییننامه انضباطی
مــدارس ،مبنی بر این که «اعمال هرگونه تنبیه از قبیل
اهانت ،تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه
ممنوعاست»یادآوریمیشودامابازهمخبرهایجدیدی
از تنبیه دانش آموزان شنیده می شود .فروکردن مداد در

تنبی ه بدنی در یکی از مدارس شهرستان جم در بوشهر

تنبیه بدنی درمدارس پایان ندارد
سر دانش آموز کرمانی  ،تنبیه دانش آموزی در شوش و پاره
شدن گوش او، ،ضرب و شتم دانش آموز دیگری از سوی
مدیر مدرسه و حتی برخی از تنبیه هایی که هیچ گاه رسانه
ای نمی شود ازجمله این موارد است.البته در ماده 76
آیین نامه انضباطی انواع تنبیه برای دانش آموزان تعیین
شده است.براساس این ماده «دانش آموزان متخلفی که
راهنمایی ها و چاره جویی های تربیتی در آن ها مفید و

موثر نمی افتد ،با رعایت تناسب به یکی از روش های تذکر
و اخطار شفاهی به طور خصوصی؛ تذکر و اخطار شفاهی
در حضور دانش آموزان کالس مربوط؛ تغییر کالس ،در
صورت وجود کالس های متعدد در یک پایه با اطالع ولی
دانشآموز؛ اخطارکتبیواطالعبهولیدانشآموز؛اخراج
موقت از مدرسه با اطالع قبلی ولی دانش آموز ،حداکثر
برای مدت سه روز و همچنین انتقال به مدرسه دیگر تنبیه

محسن هاشمی :بیش از  ۴۰هزار نیرو نباید در شهرداری تهران داشته باشیم
رئــیــس شـــورای شهر تــهــران بــا اشـــاره بــه ایــن که
کال نشهرهای دنیا با حداکثر  40هــزار نیروی
شهرداری مدیریت میشوند ،گفت :اگر فعالیتهای
شهرداری به حد کافی برو نسپاری شده باشد،
باید تعداد نیروهای شهرداری تهران تا  40هزار نفر
کاهش یابد.هاشمی با اشاره به لزوم کوچکسازی
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استاندار کرمانشاه :مردم هنوز هم در کانکس ها زندگی می کنند

شهرداری به ایلنا اظهار کرد :براساس برنامه سوم
که هنوز تصویب نشده ،مقرر است ساالنه  6درصد
از کارکنان شهرداری تهران تعدیل شوند .این رقم
قبال  4درصد بود.وی افزود :هم اکنون شهرداری
دارای  67هزار نیرو است .به عالوه  50هزار نیروی
پیمانکاری نیز با شهرداری همکاری میکنند.

اســتــانــدار کــرمــانــشــاه بــا بــیــان ایــن کــه برخی
از دستگاه های اجرایی استان هنوز اعتبارات
عمرانی را جــذب نکرده انــد ،اف ــزود :دستگاه
هایی که نتوانند این اعتبارات را جذب کنند
جریمه خواهند شد .به گــزارش ایرنا ،هوشنگ
بازوند افزود:وزارت راه با وجود گذشت یک سال
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از وقوع زلزله تاکنون حتی بازسازی یک واحد
از واحدهایی را که بر عهده داشته انجام نداده
اســت .استاندار کرمانشاه اظهار کــرد :اکنون
 200میلیارد تومان بودجه عمرانی در خزانه
است که باید هرچه زودتر دستگاه های اجرایی
آن را جذب کنند.

حکیم زاده :مشق شب برای همه حذف
می شود نه فقط دانش آموزان مرفه

جدول متوسط [شماره ]7251

جدول سخت [شماره ]461

می شوند.با وجود تدبیر این قانون اما خبر تکرار تنبیه
دانش آموزان نشان دهنده ضرورت بازنگری در قوانین یا
تغییر شیوه پرورش و استخدام معلمان است.
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معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت:
این مطلب که گفته می شود حذف مشق شب فقط
برای دانش آموزان مرفهی است که در کالس های با
تراکم پایین تحصیل می کنند ،قبول ندارم .به گزارش
ایرنا« ،حکیم زاده» افزود :انجام تکالیف در کالس های
با تراکم کمتر از  ۱۵نفر در صورت تک پایه بودن نیز
مجاز است .وی افزود :بر اساس تصمیم وزارت آموزش
و پرورش در سال تحصیلی جاری برنامه تکالیف مهارت
محور مختص دانش آموزان پایه های اول تا سوم ابتدایی
است و دو ساعت آموزشی با عنوان «برنامه ویژه مدارس»
برای مهارت آموزی نیز شامل پایه های چهارم تا ششم و
دوره اول متوسطه می شود« .هدف این است که به جای
تمرین و تکرار بیهوده که دانش آموزان انجام می دادند و
معلمان هم فقط یک خط روی آن می کشیدند بچه ها به
سمت تکالیف مهارتی گرایش پیدا کنند».

...

علمی فناوری
امضای 200قرارداد صنعتی بین فناوران
نانو و بخش صنعت در سه سال
دبیر کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعــام کرد:
در سه سال گذشته دست کم  200قرارداد صنعتی بین
شرکتهای فناور نانویی و بخش صنعت کشور امضا شده
است .به گزارش ایرنا« ،علی اصغر نجیمی» یادآوری کرد
امسال در یازدهمین جشنواره و نمایشگاه نانو  37قرارداد
موفق بین فناوران نانو و بخش صنعت به نمایش گذاشته
شد و شمار قراردادهایی از این دست در سه سال گذشته
به  200مورد رسید .وی افزود :در یازدهمین جشنواره و
نمایشگاه نانو  10قرارداد جدید استفاده از فناوری های
نانو با شرکت های بزرگ مانند اسنوا ،صاایران ،ایساتیس،
آوا پروتئین ،پشم سنگ آریا و شرکت توسعه انرژی توان
امضا شد.

تجلیل سازمان جهانی بهداشت از ایران
برای مبارزه با ماالریا
پروفسور «پدرو آلونسو» مسئول دپارتمان کنترل ماالریا
در دفتر مرکزی سازمان جهانی بهداشت در دیدار معاون
بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از اقدام
ها و دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران برای مبارزه با
بیماری ماالریا قدردانی کرد.

فناوری تصفیه آب دریا رونمایی شد
همزمان با ششمین نمایشگاه نـــوآوری وفــنــاوری ربع
رشیدی ،با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،سیستم
تصفیه آب به همراه کربن اکتیو و فناوری نانو از کشور
سوئیس در نمایشگاه بینالمللی تبریز معرفی و رونمایی
شــد .به گــزارش ایسنا ،ایــن سیستم با هــدف تبدیل آب
دریــا به آب شرب با استفاده از روش نوین بهکار گیری
کربن اکتیو و فناوری نانو برای اولین بار در جهان معرفی
شده اســت .باورها بر این است که این سیستم توانایی
حل مشکل کمآبی در کشورهایی مانند ایــران را دارد.
"ژیــووســاور میالدینوویچ" ،مدیر عامل شرکت انــرژی
تکنیک سوئیس و مدیر این پروژه میگوید :در این روش،
تصفیه آب از طریق کربن فعال با هدف تبدیل آب دریا به
آب شرب و قابل مصرف (بدون حرارت دادن آب) محقق
میشود .طبق ادعای این شرکت سوئیسی این فناوری و
پروژه به تازگی ابداعشده و تاکنون در هیچ کشور دیگری
رونمایی و معرفی نشده و برای اولین بار است که در ایران
و در ششمین نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری ربع
رشیدی ( )Rinotexتبریز معرفی میشود.

پژوهشگران آمریکایی:

چهره انسان هر  ۱۰سال شکسته میشود
یک پژوهش جدید نشان میدهد ساختار چهره افراد با
گذشت هر دهه از زندگی ،تقارن خود را از دست میدهد .به
گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل ،پژوهشگران دریافتهاند
با گذشت هر دهه از زندگی ،ساختار ویژگیهای صورت
افـــراد  0.06میلی متر تغییر میکند .پژوهشگران
بیمارستان " "Mount Auburnایالت ماساچوست
آمریکا با استفاده از" تکنیکهای تصویربرداری دیجیتال
سه بعدی" (three-dimensional digital imaging
 )techniquesدریافتهاند که ساختار چهره افراد با گذشت
هر دهه از زندگی آن ها تغییر می کند و چهره افراد ضعیفتر
و نامتقارن به نظر میرسد .پژوهشگران پس از بررسیهای
صورت گرفته گفتند :تغییرات ،ظریف اما قابل توجه بود ،به
خصوص در دو سوم پایین صورت یعنی از ابرو تا بینی و از
بینی تا چانه تغییرات به وضوح قابل درک بود.دکتر "هلنا
تیلور"( ) Helena Taylorبا اسکن دقیق چهره ۱۹۱
داوطلب که سن آن ها چهار ماه تا  ۸۸سال بود ،توانست
متوجه این تغییرات شود.
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طراحجدول:بیژنگورانی

افقی
  - 1ابریشم خام  -خطایی در فوتبال  -نام آوری  -بازی
طاس و مهره  - 2هر وسیله ای كه كار را آسان تر كند  -از
عالیم نگارشی  -نخستین الیه جو كه مجاور سطح زمین
است  - 3رودخانه ارس  -دوتایی  -گریز  -مخفیانه - 4
بهره مند و کامیاب -شهری دركانادا  -توجه و دقت نظر 5
 از نجاسات در دین اسالم  -الستیک رویی چرخ خودرو-نوعی گچ بری در سقف -پیوسته  - 6ویتامین محلول
در چربی  -غمگینی  -سرای نیکوکاران  -صفت باد  -از
خواهران برونته  - 7كافر و بی دین  -بیگانگان  -گاوآهن
 از زنان اساطیری یونان  - 8نام سابق كاشمر  -بسیارمرموز و حیله گر  -جریان مستقیمبرق  - 9میوه جالیزی
– آرزو ها  -مهم ترین موزه نقاشی و مجسمه سازی جهان
در پاریس  -راه و روش عبادت  - 10بانوی پرستار چراغ به
دست  -شعله آتش  -لرزنده  - 11از مناطق حفاظت شده
بندرعباس  -باغ گل  -یکی از دو شبه جزیره تشکیل دهنده
مالزی  -روز گذشته.
عمودی
 - 1رمانی به قلم فئودور داستایوفسکی -كند ذهن - 2
آشفته و پریشان  -پایتخت الئوس  - 3نوعی طرح لباس
زنانه  -ضربه ای در بدمینتون  - 4برج كج ایتالیا  -بلوز
تابستانی آستین كوتاه  - 5دوتا نون  -نگهبان  -تیر پیكاندار

 - 6سه گانه  -لــوالی پا  - 7ظرف لباسشویی  -چین و
چروک پوست  -عرصه سیمرغ جوالنگاه او نیست  - 8هنر
ششم  -رمانی از میالن کوندرا ،نویسنده چک  - 9نوعی
اسباببازی  -شتر بالغ  - 10قهرمان ایرانی که هلندی ها
را از خارک بیرون کرد  -از دامنش مرد به معراج می رود
 - 11از دل پرسوز برآید -از بین رفته  - 12ضعف و سستی
 همزاد  - 13نوعی پارچه نخی ظریف  -سپهساالرقشون اشکانی  - 14فریاد مهیب  -غذای مریض  -آسان
 - 15قلعه و حصار  -متولد شده  - 16نوعی موسیقی
غربی -كجاوه  -پیشوند فعل مضارع  - 17فیلم زندگی
كابوهای غرب  -زن گندمگون  - 18فقر و تنگدستی -
نرمی و روانی  - 19تکیه قدیمی شهر ری در ضلع جنوب
شرقی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) -خجسته  - 20خواب
سبك -رمانی نوشته مجید قیصری.

طراح جدول :مریم احمدی

افقی :

-1چین خوردگی پارچه – نماینده – باد بسیار سرد
– واحد شمارش اجسام استوانه ای – پیروان  -2بانگ -
بنیان – الیه سوراخ شده – سردرد عصبی  -3خودآرایی
– سوره شصت و هفتم قرآن کریم  -حیات – یاری -برپا
کننده  -4مدافع فوتبالی  -تور -درخشان – از اشکال
هندسی – عالمت مفعولی  -5کال -دفعه – طالیی -
درخت اعدام – آبادی  -6ترش وشیرین – از کشورهای
همسایه  -صومعه  -7شامه نواز – هوای متحرک –
حرارت – سرازیری  -تندرست  -8شوربا – ته نشین
مایعات– در گرو – گیسو – طالیه دار اعداد  -9خوش
اندام – آرایش – توان – فهم – عالمت جمع  -10بانوان
– اهلی – هوو  -فوری  -11مادر آذری – کم حجم – میغ
– جواهر – کشیدنی مدرسه
عمودی :
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-1جگر – دهلیز – ورزش مفرح تابستان  -2شناسه
حساب بانکی ایران – مایه  -3عمر – از لوازم آرایشی
– بلیغ  -4خون – جدا کردن و گرفتن – درون  -5پدر
– سنه – یادداشت  -6شیرینی کرمانشاهی  -شکاف
 – 7دریا  -جدل  -ستون خیمه  -8حاشیه  -شکننده

– حرف همراهی  -9خویشاوندی  -گذرگاه – آب عرب
 -10پوشاننده – بازدارنده  -11خشک – سرگرد سابق
 -12به دنیا آوردن – نیرو – پرستار خارجی  -13سرما –
از درختان جنگلی  -برچسب  -14ابزار نجار – همچنین
– از اقمار مشتری  -15رنج – راهنما  -16تکیه بر پشتی
– قوم باستانی – گریز  -17پول ژاپن – نخ تابیده – بخیه
جامه  -18ماده مخصوص کشت آزمایشگاهی – نظر
 مساوی عامیانه  -19کمینگاه – اثر آلودگی  -20دوجزیره نزدیک به هم که میان قشم و ساحل جنوبی خلیج
فارس واقع است  -گوارش – بهشت شداد
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