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وزیرآموزش و پرورش :وضعیت فعلی
فضاهای آموزشی رضایتبخش نیست

وزیرآموزشوپرورش دردیدارباتشکلهایفرهنگیانگفت :وضعیتفعلیفضاهایآموزشیرضایتبخشنیستونیازمندعزمجدیومشارکتهمگانیبرایایمن
سازیاست.بهگزارشایلنا،سیدمحمدبطحاییدرنشستیصمیمیبانمایندگانیازتشکلهایفرهنگیانباگرایشهایمختلفاظهارکرد:نظامتعلیموتربیتبااین
پیشینهبایدوضعیتیبهمراتببهترازوضعموجودداشتهباشدوباتوجهبهامکاناتوتواناییهابهآرزوهانزدیکشد.

...

گروه اجتماعی -در شرایطی که انتظار می رفت مسئوالن
کشور ،واکنش جدی و فوری تری در خصوص پروژه های
آبی کشور ترکیه نشان دهند ،معاون وزیر نیرو در امور آب و
آبفا دیروز از اعتراض کتبی ایران به ساخت سد ایلیسو که
تاثیر مخرب زیست محیطی دارد ،خبرداد .رحیم میدانی
دیروزدر سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی آب و تأسیسات
آب و فاضالب در پاسخ به این سؤال فارس که واکنش ایران
به ساخت سد بزرگ ایلیسو که در ترکیه در حال احداث

است ،چیست،گفت :وزارت نیرو مراتب اعتراض خود را
درباره احداث سد ایلیسو در ترکیه به وزارت امورخارجه
ارائه کرده است ،بنابراین باید منتظر واکنش آن ها در این
خصوص ماند .وی افزود :وزارت نیرو یادداشت اعتراضی
خود را به صورت کتبی به وزارت خارجه ارائه کرده است،
بنابراین این موضوع در جریان است که باید مراحل آن طی
وارزیابیشود .بهگفتهوی،ساختسدایلیسوقطع ًابرروی
تاالبها و ریزگردها تأثیر منفی دارد ،بنابراین وزارت نیرو

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت :وضعیت
سالمت زنان اکنون به عنوان یک زنگ خطر است و باید در
حوزه برنامه ریزی این روند را اصالح کرد .به گزارش ایرنا،
معصومه ابتکار دیروز در کارگاه آموزشی ارتقای سالمت و
خودمراقبتی در محل معاونت امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری ،با اشاره به آماری در حوزه سالمت زنان ،گفت:
درحوزهبهداشتوسالمترواننیزشکافهایقابلتوجهی
برای زنان وجود دارد و زنان در حوزه بهداشت و روان آسیب
های زیــادی می بینند که بخشی از آن می تواند به دلیل
خشونت رفتاری و فیزیکی در خانه یا بیرون باشد که این
موضوع سالمت زنان را هدف قرار می دهد که باید روی این

...

دستچین
افزایش هزینه دارو واقعی است
اما هیچ کس پاسخ گو نیست
دانش پور -به تازگی خبرهایی به گوش می رسد مبنی بر
این که قیمت دارو به دلیل کاهش یا حتی به صفر رساندن
سهم شرکت های بیمه گر افزایش یافته است  .پیگیری
های خراسان از چند داروخانه در سطح تهران نیز حاکی
از صحت این خبر بود .به گفته مسئول یکی از داروخانه ها
 ،داروی هورمونی مخصوص کودکان که به صورت دوره
ای مصرف می شود طی چند هفته اخیر از  145هزار
تومان به  210هزار تومان افزایش یافته است  .مسئول
داروخانه دیگری نیز از افزایش قیمت داروهای مخصوص
بیماران آرتروز و داروهایی که غضروف ساز یا ضد التهاب
هستند خبر داد .این پزشک داروساز اظهار کرد :مردم
در مواجهه با افزایش قیمت داروها  ،به مسئوالن معترض
می شوند و اگر چه آن ها حق دارند اما این افزایش توسط
داروخانه ها صورت نمی گیرد و ما عمال پاسخی نداریم به
بیماران بدهیم .به گفته وی تاکنون علت افزایش قیمت
دارو از سوی هیچ مرجع رسمی به مسئوالن داروخانه
ها اعالم نشده است .مسئول داروخانه ای دیگر هم با
تایید افزایش قیمت داروها گفت :افزایش  300تا 500
تومانی دارو در بسیاری از داروها اتفاق افتاده است  .در
عین حال پیگیری خراسان درباره علت افزایش قیمت
داروها از سازمان غذا و دارو تا زمان تنظیم خبر به نتیجه
نرسید و فقط یک منبع آگاه در این سازمان با اشاره به
این که افزایش قیمت دارو تنها در برخی از داروها اتفاق
افتاده است ،گفت :دربــاره این مسئله رئیس سازمان
غذا و دارو طی روزهای آینده اطالع رسانی خواهد کرد.

مسائل،فرابخشینگاهکنیم.
▪اضطراب در زنان ۳تا۵برابر مردان

رئیسادارهسالمتمیانساالنوزارتبهداشتنیزبااشارهبه
اینکهبیماریهایاعصابوروانبهخصوصافسردگیعلت
اصلیناتوانیزنانایرانیوسهتاپنجبرابرمرداناست،افزود:
بیماریهای کمردرد ،آرتروز ،کم خونی و عوارض مربوط به
یائسگیدررتبههایبعدیاینجدولقرارگرفتند.بهگزارش
ایسنا ،مطهره عالمه اظهار کرد :نقش شادمانی ،سالمت و
رفاه زنان در ایجاد نشاط خانواده و اجتماع اهمیت بسیاری
دارد .این در حالی است که افسردگی زمینهساز بسیاری
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طال و زرگرها را میبینیم .در بازار هم شاهد طراحی دقیق
هستیم .بازار لباسفروشها و پوشاک ،بعد از بازار کفش و
بازار دباغها که بوی ناخوشایندی داشته در خارج شهر دایر
بوده است .اینها همه قاعده داشت در حالی که در عصر
ما اینطور نیست یا کم است .در هر جا برجی ساخته شده،
در کنار اماکن مسکونی شاهد برجهای تجاری ،بانکها،
فستفودهاوماننداینهاهستیم.ازفضایعمومییاخبری
نیست یا کمتر خبری میبینیم .وی با بیان اینکه اگرچه
موضوعمعماریکالبداست،امادرحقیقت،جوهرهآنانسان
است ،افزود :اگر شهر را کنار انسان و طبیعت ببینیم ،شهر
کیفیمیشودتاکمیوبهکیفیتزندگیتوجهمیشود.باید
دقتکردکهشهرمختصاتخودراداردونمیتوانصرفابه
کمیتآنوپلوبزرگراهوبرجتوجهداشت.
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▪آمارزنانسیگاری

عالمه ،با اشاره به آمار مصرف سیگار در زنان ایرانی اظهار
کرد:بیشترینعلتآسیببهسالمتزناندرمصرفکمتراز
پنجواحدمیوهیاسبزیدرروزاست.بیشاز ۸۶درصداززنان

ایرانی در روز از پنج واحد میوه یا سبزی استفاده نمیکنند.
این در حالی است که  0/9درصد از آن ها سیگار استعمال
میکنند.اینآمارنشانمیدهدبایدبهبهبودکیفیتغذایی
زنان توجه ویــژهای شود .وی در ادامــه با اشــاره به کم بودن
فعالیت جسمانی زنان تصریح کرد48.82 :درصــد از زنان
ایرانیفعالیتجسمانیکمیدارندوبیشاز ۵۱درصدآنان
ازاضافهوزنرنجمیبرند.همچنینبیشاز ۱۹درصدازآنها
بابیماریفشارخوندستوپنجهنرممیکنند.
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رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران با اشاره به اینکه تأثیر پرخاشگری بر سالمت روان مردم و جامعه بسیار بارز
است ،گفت :میزان خشم و به تبع آن پرخاشگری در جامعه ما زیاد است .به گزارش روابط عمومی انجمن علمی روان
پزشکان ایران ،دکتر مریم رسولیان در افتتاحیه سی و چهارمین همایش ساالنه انجمن علمی روان پزشکان ایران
اظهار کرد :میزان پرخاشگری در جامعه ما زیاد است و در سطوح مختلف فردی ،اجتماعی ،سیاسی و حتی محافل
علمی و هنری خشم و پرخاشگری وجود دارد .یکی از علل تجربه احساس خشم ،به رسمیت نشناختن یا نادیده
گرفتن احساسات و عواطف و خواستههای کودکان در درون خانواده و جامعه است ،که به احساس محرومیت و
خشم منجر میشود و این خشم در شرایط پر استرس به بروز رفتار پرخاشگرانه می انجامد .در چنین شرایطی قانون
حاکم ،تحمیل اراده قدرت برتر بر دیگران است که به دنبال آن ارتباط همدالنه و درک متقابل در روابط بین فردی
از بین میرود .تحمیل اراده و هویت در درون خانواده به بروز رابطه متعارض با پدر خانواده منجر خواهد شد .از
آنجا که بسیاری از قوانین حاکم بر خانواده بر جامعه نیز حاکم است ،در این خصوص همین وضعیت در جامعه هم
به رابطه متعارض با حاکمان می انجامد و حاصل آن ،نابه سامانی و افزایش مشکالت اجتماعی است.
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دانــش پــور -مدیــرکل امــور غذایــی ،آرایشــی
و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو دربــاره ســامت
محصوالتــی ماننــد شــیر کــه بــه صــورت فل ـهای عرضــه
میشــود ،گفــت :بــه مــردم توصیــه مــی کنیــم از
محصــوالت فلــه ای از جملــه شــیر کــه بــه صــورت بــاز
عرضــه مــی شــود ،اســتفاده نکننــد .بهــروز جنــت
در گفــت وگــو بــا خراســان تاکیــد کــرد :هــم اکنــون
مجموعــه ای بــرای پاســخ گویــی در خصــوص عــوارض
ناشــی از مصــرف شــیر فلــه وجــود نــدارد .وی بــا بیــان
ایــن کــه محصــوالت فلــه ای شناســنامه دار نیســتند،
گفــت :تــاش مــا ایــن اســت کــه از طریــق انجمــن

تغییرقانونخدماتپزشکیرایگانروسیه
رئیسجمهورروسیهدرنظرداردتاباقانونیجدیدبخشیاز
هزینههای درمانی را مردم پرداخت کنند.والدیمیر پوتین
گفت:هرفردیبایدمسئولیتسالمتیخودرابرعهدهبگیرد
ودولتبایدفکرکندکهچهنوعخدماتپزشکیبهشهروندان
روسی رایگان ارائه شود .به نظر میرسد دولت روسیه به این
نتیجه رسیده است که ادامه سیستم بیمه رایگان خدمات
درمانی و روش اداره دولتی مراکز درمانی با بودجههای
حداقلی دولتی ،به افزایش کیفیت سالمت جامعه کمکی
نمیکند .با این حال ،تاکنون راهکار اجرای قانون جدید
درمانیدرروسیهمشخصنیست.

ورزش بیش از حد خطر حمله قلبی
را  2برابر میکند

مردم از شیرهای فله ای استفاده نکنند

جدول متوسط [شماره] 6959

عمودی:

پاییز فصلی است که برگهای درختان با زرد شدن شروع
به ریزش میکند و زیر پای انسانها میافتد .یک پدر به
تازگی غمانگیزترین برگ ریــزان پاییزی عمر خود را در
فضای مجازی به اشتراک گذاشت .این پدر یک فرزند مبتال
به سرطان دارد که از آخرین مژه در حال افتادن پسرش
عکس گرفته است .این تصویر به سرعت در فضای مجازی
پخش و باعث ناراحتی افراد زیادی شد.

مدیرکل امور غذایی و بهداشتی سازمان غذا و دارو

شهر آشفته نشانه ذهن آشفته است

فرمانده نیروی انتظامی گفت :سه گروه از فرماندهان،
افسران و درجه داران ناجا ،کارت ضابطیت عام قضایی
دریافت خواهند کــرد که ایــن ظرفیت ایجاد شــده هم
اکنون  ۶۰هــزار نفر اســت .به گــزارش پایگاه خبری
پلیس ،سردار حسین اشتری در حاشیه توزیع کارتهای
ضابطان عام قضایی در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد:
سه گروه از فرماندهان ،افسران و درجه داران متناسب
با آمــوزش هــای ارائــه شــده قضایی و انتظامی ،کارت
ضابطیت عام قضایی دریافت خواهند کرد .وی افزود:
مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته ،پیش بینی شده
است که در نیروی انتظامی حدود  ۶۰هزار نفر اعم از
پلیس های تخصصی نظیر آگاهی ،مبارزه بامواد مخدر،
پلیس امنیت و  ...کارت ضابطیت عام قضایی دریافت
کنند .فرمانده نیروی انتظامی بیان کرد :از امروز بین
 ۴۰هــزار نفر از نیروهای ناجا که به عنوان ضابط عام
قضایی معرفی شده و آموزش های الزم را فراگرفته اند،
کارت توزیع می شود؛ بقیه هم ان شاء ا ...در گام بعدی و
با تداوم دوره های آموزشی باقی مانده ،براساس ظرفیت
ایجاد شده  ،کارت ضابطیت عام دریافت خواهند کرد.

-1ســمنت  -روزنــه -2کلمــه نــدا -مهریــه – بــه دنیــا
آوردن  -3پرنــده آش ســردکن  -4کــج  -اندیشــمند
 -5بیــان و تشــریح – بــی خبــر از حــال پیــاده  -6پیــر –
صــدا  -7از فرقــه هــای ســه گانــه مســیحیت  -8تنهــا
– رفــوزه – بــوی پشــم ســوخته  -9از حــروف الفبــا

پروژه های آبی اش ،قصددارد سد ایلیسو را روی رود دجله
بسازد که با این کار از ورود  ۵۶درصد منابع آب دجله به
خاکعراقجلوگیریمیشودوتبعاتزیستمحیطیبین
کشورهایترکیه،عراقوایرانایجادخواهدکرد.

هشدار درباره آمار باالی پرخاشگری در جامعه

رئیسبرنامهپیشگیریازنابیناییوزارتبهداشتضمناشارهبهوجود۱۵۰هزارنابینادرکشور،مراکزخدماتتخصصی
بازتوانیبیناییوهمچنینپوششبیمهایبرایخدماتیمانندعصایسفیدوعینکهایخاصراناکافیدانست.دکتر
فرزادمرادی   بااشارهبهناکافیبودنمعابرمناسبسازیشدهدرسطحشهرهابراینابینایانوکمبینایانبهایسناگفت:
هماکنونمیزانمعابربهینهشدهبراینابینایانوکمبینایاندرشهرتهران ۲۵درصداست؛یعنی ۷۵درصدمعابربرایاین
افرادمناسبنیستند.طبیعیاستکهاینرقمدرشهرهایدیگرنامناسبتراست.درمجموع حدود ۱۵۰هزارنفرنابینا و
 ۶۰۰هزارنفرکمبینادرکشورداریم،اماتاکنونفقط  ۱۰۰هزارنفرازافرادنابیناثبتشدهاند.رئیسبرنامهپیشگیریاز
نابیناییوزارتبهداشتبابیاناینکهبیمارانیکهدچارمشکالتبیناییهستندبهخوبیبهسطوحباالتردرمانیابهزیستی
ارجاعدادهنمیشوند،تصریحکرد:هماکنونبهدلیلهزینهوکمبودمربیدسترسیبهکتابوپرینتربریلدرکشورکافی
نیست.همچنینفقط ۴۰درصدازافرادیکهاختاللبیناییدارند،دسترسیبهرایانهمخصوصخوددارند؛ایندرحالی
استکهاینرایانههامیتوانددرزمینهبازتوانینابینایانبسیارموثرباشد.شایانذکراست ۶۰درصدازنابینایانبیسواد
هستندو فقط ۱۰درصد ازآنهاتحصیالتآموزشعالیدارند.

عضو شورای اسالمی شهر تهران در مراسم افتتاح رشته
هنر و معماری دانشگاه خوارزمی گفت :شهر آشفته ،نشانه
ذهن آشفته است .به گزارش مهر ،احمد مسجدجامعی با
اشاره به اینکه در دارالفنون هم از رشتههای هنری ،نظیر
عکاسی و نمایش ،غفلت نشده و به آنها توجه شده بود،
اظهارکرد:هنرآنچناندرزندگیایرانیانحضورداشتهکه
ازشدتحضوردیدهنمیشدهاست.ما درظرفها،قالیها،
سفرههاوحتیانواعلوازمزندگیشاهدهنرنماییایرانیان
بودهایم .وی با تشریح رابطه شهر و ذهن انسان گفت :شهر
آشفته ،نشانه ذهن آشفته است ،شهر بینظم ،نشانه ذهن
بینظم است ،شهر خشن ،نشانه ذهن خشن است ،درست
همانطور که شهر آرام و لطیف ،نشانه ذهن آرام و لطیف
است .مسجدجامعی در ادامه با ذکر تاریخچهای از تاسیس
شهردرایرانونقشهنردرآنگفت:مادرگذشتهاینتعداد
رشتههای معماری ،شهرسازی ،طراحی و هنری نداشتیم
ولــی وقتی به نخستین نقشههای تهران نگاه میکنیم
میبینیم که معماری ،طراحی ،جاگذاریها و مهندسی
شهری چقدر حساب شده و دقیق بوده است .وی افزود :در
گذشته،هرمکانیدرشهرمکانتیداشتهاست.خانهیزدان
وسلطانودیگراقشارهرکدامجایگاهخودشراداشتهاست.
بازارهمباشهرنسبتداشتهاست.کنارمسجدجامع،راسته
لوازمالتحریروکتابفروشیبود.کنارمسجدسلطانی،بازار

از بیماریهای جسمی ،معضالت خانوادگی و اجتماعی
در جامعه است .اما با افزایش شادی و شادابی ،بسیاری از
بیماریهای روحی و روانی کنترل و شرایط لذت بردن زنان
از زندگی ،موثرتر بودن در کار ،افزایش توان خالقیت ،کمک
به کاهش هزینههای زندگی و در نهایت کاهش ناتوانیهای
زنانفراهمخواهدشد.



نابینایان

۱۵۰هزار نابینا در ایران

فرمانده ناجا :مراکز کافی برای نگهداری
معتادان ایجاد شود

-1دریچــه کوچکــی در کاربراتــور  -اقيانــوس
اطلــس -نامــی دخترانــه  -2حــرف دهــن کجــی –
اهلــی  -نامــزد  -خالــص – بیمــاری ریــوی -3دكــه-
گــردن آویــز -بــوران  -4دربســت کارخانــه  -گمنــام
– تکــرار حــرف  -بســتر -قبــل از پاتــک -5مــردم-
بــزدل – مرتجــع معــروف – دفعــه  -6عضــو پــرواز
– خویــش – ســاز شــاکی – اســب چاپــار  -مگــر -7
بدبــوی پرخاصیــت  -ننــر -نقــاش – لبــاس گشــاد
بــی آســتین  -8درخــت زبــان گنجشــک – بهــره هــا
– تلــخ  -عيــد باســتانی – عالمــت جمــع -9پرنــده
ای خــوش الحــان شــبیه گنجشــک  -نگیــن ســاز -
حشــره ســودمند  -10حــرص – پــس  -روســتای دور
افتــاده – چــرم دباغــی شــده – بــوی رطوبــت -11
یــادگار  -شــهری درکشــور همســایه  -عمارتــی کــه
تــازه ساختهشــده

مراتب اعتراض خود را به وزارت امور خارجه ارائــه کرده
است .میدانی در خصوص این که مشکل اصلی آب کشور
چیست ،گفت :دلیل اصلی مشکالت آب کشور این است
که بیش از توان و ظرفیت کشور آب مصرف میشود .وی
افزود :همین مسئله باعث شده است که تمام متخصصان
و دلسوزان نگران آب شوند ،چرا که کشور یک ظرفیت
مشخصی دارد و تا یک حد میتوان از منابع آب آن استفاده
کرد .گزارش خراسان حاکی است ،ترکیه در ادامه احداث

غمانگیزترین برگ ریزان پاییزی

سالمت زنان در وضعیت زنگ خطر

هفتمین جشنواره مسابقات ورزشی مراکز نگهداری
و تــوان بخشی بیماران اعصاب و روان دیــروزدر
مجموعه ورزشی دارالشهدای شهرداری منطقه ۱۷
تهران به همت مجموعه توان بخشی سرای احسان
عکس :تسنیم
کهریزک برگزار شد .

افقی:

خواندنی های رسانه ها

معاونامورزنانوخانوادهرئیس جمهورهشدارداد

جشنواره مسابقات ورزشی بیماران
اعصاب و روان

طراح جدول:مریم احمدی

...

ایران سرانجام به ساخت سد بزرگ ایلیسو در ترکیه اعتراضکرد

دریچه
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هــا واصنــاف ایــن حــوزه را ســامان دهــی کنیــم  .وی
خاطرنشــان کــرد :ســازمان غــذا و دارو در موضوعــات
مختلــف بــا انجمــن هــای تخصصــی تفاهــم نامــه هایــی
منعقــد کــرده اســت کــه الزم اســت در ایــن بخــش نیــز
بــا همــکاری اصنــاف بــه موضــوع محصــوالت فلــه ورود
و آن را ســامان دهــی کنیــم  .مدیــرکل امــور غذایــی،
آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو گفــت :البتــه
ایــن اقــدام آغــاز شــده اســت امــا تــا بــه نتیجــه رســیدن
رونــد بررســی هــا بهتــر اســت مــردم از محصوالتــی کــه
بــه صــورت فلــه ای عرضــه مــی شــود از جملــه شــیر بــاز
استفاده نکنند.

نتایج یــک مطالعه جدید در شیکاگو نشان میدهد،
ورزش بیش از حد برای بدن خطرناک است و ریسک بروز
بیماریهای قلبی و حمله قلبی را دو برابر افزایش میدهد.
بر اساس پژوهشهای محققان آمریکایی ،بیش از هفت
ساعت و نیم ورزش بدن سازی در طول هفته ،میتواند شما
را به سمت مرگ سوق دهد و این در حالی است که مردان
سفیدپوستدرمعرضخطربیشتریهستندواحتمالبروز
حمله قلبی در آن ها  86درصد است.

استرس به اندازه غذاهای ناسالم برای
روده مضر است
متخصصان سالمت هشدار میدهند که استرس ممکن
است همچون خوراکیهای ناسالم به سالمت روده آسیب
وارد کند .متخصصان آمریکایی دریافتند مو شهای
مــاد های که مضطرب هستند با تغییراتی در میکروبیوم
روده مواجه میشوند که با آن چه در واکنش به رژیم غذایی
پرچرب مشاهده مـیشــود ،شباهت دارد .هرچند در
موشهای نر استرس تاثیری روی میکروبیوم روده ندارد.

مهندسان بهداشت را بشناسید
مهندسان ،از ابتدای تاریخ به این شناخته میشوند که پول
زیادی میگیرند و برای ساختن یا تعمیر کردن چیزی قابل
اعتمادترین افراد هستند .در کشور ژاپن هم مهندسانی به
نام مهندسان بهداشت وجود دارند که درآمد باالیی دارند.
در این کشور ،به کسانی که مکان های عمومی و سرویس
هایبهداشتیهاراتمیزمیکنندرفتگریاحتیپاکبانگفته
نمیشود .این افراد مهندس بهداشت نامیده میشوند و
حقوقآنهامعادل 30میلیونتوماندرماهاست.
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افقی
- 1تالشكردن-روستایزادگاههوشنگمرادیکرمانی
عمارتیتاریخیبرفرازصخرهایطبیعیکهازجاذبههایگردشگرییمناست- 2انتقام-خویشاوند-دستههاون-
نخبافتنی- 3زنگندمگون-متفرقكردن-درختیبامیوه
تلخدردوزخ-مکملزیباییرو- 4مویمجعد-کتابیمعتبر
در حوزه عاشوراپژوهی -نظم و ترتیب  -دنبال کننده - 5
فیزیکدانفرانسویقرننوزدهم-معجزهختمیه-انتهایدو
فكپرندگان-سبکیدرموسیقی- 6پاویون-گوشهنشینی
برایعبادت-كتابیارزشمندتألیفشیخمرتضیانصاری
 - 7بخش اصلی نوشته  -از ملزومات طبخ چای -از وسایل
بنایی-سماجت- 8شیوهوروش-باشکوهومجلل-تیرانداز
نفسخسته- 9کتابیپرتیراژباموضوعزنانوجنگنوشتهسیدهاعظمحسینی-غرقشده-عنصرشیمیاییرادیواكتیو
نوعیدوختدرخیاطی- 10اهلمرو-پسرناخلفمعاویهدلیلونشانه-مخترعتلویزیون-11لباسرسمیمردانه-پاسبانقدیم–شمشیربازی.
عمودی
-1دارایحركتكسره-دریچهایدرعنبیهچشم-2بازیگر
مرد آمریکایی فیلم های داستان فیالدلفیا و پنجره عقبی
- 3زشتومهیب-حنا-تکراریکحرف- 4صمغیبسیار
تلخ-اشتباه- 5سازكوبهای-پروانههواپیما-جادهقطار- 6
ظرفسفالینگهداریغالت-خواهراسفندیاردرشاهنامه
-7آرنج-تیرهروزان-8سازمانجاسوسیآمریکا-شهریدر
استانکرمان-طال-9نقاب-عرببیاباننشین-10شهری

درفرانسه-روزخريدنسيه- 11كندنگل-نوبتانجاموظیفه
- 12ضمیمهشدن-دیدار- 13ورزشیکرقمی!-تركیب
آبیوقرمز-نقاشدانمارکیقرنبیستم- 14خواروبار-اهل
هرات  - 15ترن  -امانتداران  - 16دستگاهی برای پخش
صدا-طراح-آخرینزندانینازی- 17ازاختراعاتادیسون
 ماه اول سال عبری - 18از حروف مقطعه قرآن  -مزدور  -ازشبکههایتلویزیونیکشورمان- 19نویسندههندیكهبااثر
"مترجمدردها"درسال 1999برندهجایزهپولیتزرشد- 20
خارشتر-ویرانشده.
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