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شهرستانها
مدیرکل حفاظت محیط زیست خبر داد:

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

اللهم ّ
وفر ّ
َ
حظی فیهِ من النّ وافِ ِل ْ
الیك من
المسائ ِِل و َق ّر ِب فیهِ وسیلتی
بإح ِ
واك ِر ْمنی فیهِ ْ
ضار َ
ّ
المل ِّحین .
بین الوسائل یا من ال َی ْش َغ ُلهُ
ِ
ُ
الحاح ُ

خدایا زیاد كن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامى دار در آن به حاضر كردن
یا داشتن مسائل و نزدیك گردان در آن وسیل ه ام به سویت از میـان وسیله ها اى آن كه
سرگرمش نكند اصرار و سماجت اصرار كنندگان.

برگی از رمضان
نگرانی حضرت علی علیه السالم
گفتیم حضرت علی (ع) نگران دینشان بودند و می خواستند به ما بفهمانند که
مواظب دینتان باشید بی دین از دنیا نروید  .اما آفت چهارم دین از نگاه نهج البالغه؛
 ،تحریف دین است ،این آفت در تعابیر ما به نوعی به بازی کردن با دین خدا در متون
دینی اشاره شده است که از دین چیزی را کم یا چیزی را به آن اضافه کنیم .بدون
پشتوانههای مبتنی بر قرآن و روایات ،کالم خدا و رسول ا( ...ص) را بر غیر معنای
واقعی و اصیل آن حمل کنیم و برداشتهای شخصی خود را به خدا و پیامبر(ص)
نسبت دهیم ،این همان چیزی است که با عنوان تفسیر به رای گاهی به آن اشاره
میشود و در روایات داریم که هرکس قرآن را به رأی خودش تفسیر کند باید منتظر
مِن النار» .متاسفانه از صدر
مقعده َ
«م ْن َف َّس َر القرآن ب َِرأیه َف ْلی َت َّ
بوأ َ
عذاب الهی باشدَ ،
اسالم برخی حکومت ها بیشترین تالش را برای تحریف اسالم و ایجاد بدعت ها
در دین کردند .امروز ما فاصله های زیادی در اعتقاد و رفتار افراد جامعه می بینیم
که ربطی به دین ندارد .در عصر حاضر با وجود رسانه های متعدد و فضای مجازی
متاسفانه بدعت ها و تحریف ها باز ساماندهی بیشتری شده است.
و این دغدغه باید جدی تر باشد و مواظب باشیم به سمت بی دینی نرویم .راه حفظ
دین این است که هر آن چه بر ما عرضه می شود آن را با شاخص قرآن بسنجیم .اگر
با قرآن سازگار بود بپذیریم در غیر این صورت آن را دور بیندازیم .امام سجاد (ع)
یب َتنَا فِی دِ ی ِننَا »
به پهنای صورت میگریست و از خدا میخواست «ربنا ال ت َْج َع ْل ُم ِص َ
«خدایا دین ما را گرفتار آفت نکن» آمین یارب العالمین

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪برخی میوه فروشان در زاهدان میوه را به هر قیمتی که بخواهند می فروشند ،خربزه
ای که قیمت هر کیلوگرم آن در برخی نقاط  500تومان است در بعضی از مغازه ها
کیلویی پنج هزار تومان به فروش می رسد!
▪وضعیت نامناسب سرعت گیرها در زاهدان صدمات جبران ناپذیری را به خودروها
وارد می کند و گاهی هم موتورسیکلت سواران دچار حادثه می شوند.
▪رهن برخی خانه ها در زاهدان در مقابل پولی که پرداخت می شود امکانات آن ،کم
است.
▪با این که در خیابان های مرکزی زاهدان خط کشی عابر پیاده انجام شده است اما
هنگامی که چراغ قرمز می شود برخی رانندگان به جای توقف در پشت خط ،روی
خط توقف می کنند.
▪آسفالت خیابان نصر زاهدان به اندازه ای نامناسب و پر از چاله است که گاهی
تاکسی های تلفنی هم به این خیابان نمی آیند.
▪در ایام پایانی ماه رمضان انتظار می رود بر مراکزی که غذای آماده می فروشند
نظارت بیشتری شود.
▪چرا مسئوالن برای ساماندهی زباله گردهایی که در هر گوشه زابل حضور دارند،
تدبیرینمیاندیشند؟
▪برای تجهیز مهرشهر زاهدان به وسایل بازی کودکان اقدام می شود.
▪در آستانه عید فطر هستیم ،بسیاری از دست فروش ها در این ایام شیرینی و آجیل را
در آفتاب و بر روی چرخ دستی یا خودرو عرضه می کنند .مسئوالن نظارت بیشتری
داشتهباشند.

ناکامی یک گروه انتحاری در سراوان
یک گروه انتحاری در منطقه سراوان در کمین و تور پلیس قرار
گروه شهرستان ها
گرفت.سخنگوی نیروی انتظامی در بیست و یکمین نشست
خود گفت :مراسم لیالی قدر و سالگرد ارتحال بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام
(ره) و راهپیمایی مثال زدنی روز قدس در سایه امنیت کامل برگزار شد.به گزارش
خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سردار «سعید منتظرالمهدی» افزود :در سایه برگزاری امن
همه این برنامه ها ،در مرزها ،مرزبانان نیروی انتظامی از ورود یک گروه مسلح  20نفره
به خاک کشورمان در منطقه سردشت جلوگیری کردند و در مصاف با آنان دو نفر از
افسران رشید و غیرتمند مرزبانی به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.وی ادامه داد :در
منطقه سراوان نیز یک گروه انتحاری در کمین و تور پلیس قرار گرفت و عامل انتحاری
قبل از هرگونه اقدامی با ضرب گلوله از پای درآمد و مقادیر زیادی مهمات ،جلیقه و بسته
های انفجاری از آن کشف شد.به گفته معاون اجتماعی ناجا ،در خراسان جنوبی نیز
چهار نفر از کسانی که قصد اقدام های تروریستی در شب های قدر را داشتند ،شناسایی
و دستگیر شدند ،همزمان در استان های قزوین ،فارس و اصفهان شش نفر از مرتبطان با
آنان نیز دستگیر شدند.

پیشخوان

بازگشایی  7کیلومتر دایک مرزی برای ورود آب به سیستان
امسال با همکاری مرزبانی بر اساس طرح
شهرکی
جامع مدیریت تاالب هامون پنج تا هفت
کیلومتر دایــک مــرزی بــرای ورود آب از افغانستان به
سیستان بــازگــشــایــی شــد.بــه گــــزارش «ســیــســتــان و
بلوچستان» ،مدیرکل حفاظت محیط زیست در نشست
خبری که عصر دوشنبه گذشته به مناسبت هفته محیط
زیست در این اداره کل برگزار شد گفت :تاالب هامون
پنج هزار و  700کیلومتر مربع وسعت دارد که سه هزار و
 700کیلومتر مربع در خاک ایران است .اگر چه سهم
بیشتری از آن داریــم اما آخرین حلقه حوضه آبریز در
اختیار ما و  90درصد حوضه آبریز در افغانستان است .در
دو دهه اخیر خشکسالی زیــاد و وارد نشدن آب سبب
خشکی تاالب شده است .نیاز آب هامون بیش از 10
میلیارد مترمکعب است که هر سال باید یک سوم این
میزان هم به آن وارد شود تا کارکردهای الزم را داشته
باشد .دکتر «نیره پور مالیی» بیان کرد :برخالف تاالب
جازموریان معیشت مــردم به هامون وابسته اســت ،به
همین دلیل خشک شدن آن به بحران اجتماعی تبدیل
شده است 820 .میلیون مترمکعب حقابه دیپلماتیک
هامون است .سال گذشته آب وارد تاالب شد که چون

هزار و 500کیلومتر راه مناسب روستایی باید
ریگی
در استان احداث شود تا به میانگین کشوری
نزدیک شویم که این موضوع نیازمند  800میلیارد تومان
اعتبار است .این نکته را مدیرکل راه و شهرسازی روز گذشته
در جلسه کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت
های ناکارآمد شهری اعــام کرد.به گزارش«سیستان و
بلوچستان» ،معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در
این نشست که در سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری برگزار شد ،گفت :برخالف تصورهای نادرست
جامعه که حاشیه نشینی را فقط در حاشیه شهر می دانند،
حاشیه نشینی درون شهری و برون شهری به ویژه در برخی
نقاط مرکزی شهرها و آپارتمان نشینان هم دیده می شود که
باید به هر دو توجه شود«.محمدعلی حمیدیان» افزود :به
دنبال این هستیم که علل دور را از میان برداریم تا دیگر
شاهد ارتکاب جرایم در این مناطق نباشیم و یکی از این علل
فقر و ناتوانی روستاییان است و تا علل دور از بین نرود،
پرداختن به علل نزدیک بی فایده اســت.وی ادامــه داد:
کسانی که در حاشیه شهر مبادرت به تصرف اراضی می
کنند ،توجهی به اکوسیستم محیط زیست منطقه و نابودی
آن ندارند ،قوه قضاییه برای از بین بردن این گونه موارد و
حفظ اکوسیستم محیط زیست اقــدام هایی انجام داده و
گزارش آن را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کرده است.
وی تصریح کرد 51 :درصد جمعیت استان را روستاییان
تشکیل می دهند که این موضوع نسبت به دیگر استان ها از
آمار باالیی برخوردار است و به عنوان یک افتخار شناخته می
شــود ،باید با توانمندسازی جوامع محلی و روستایی از
مهاجرت آن ها پیشگیری و از وقوع جرم جلوگیری کرد که
همه این موضوع ها براساس یافته های علمی دنبال می
شود .وی با انتقاد از برخی مدیران و شرکت نکردن آن ها در
این گونه جلسات گفت :این موضوع در شان یک مدیر نیست
که با وجود چندین بار دعوت و با توجه به موثربودن حضور
آنان در این جلسات غیبت دارند ،بی توجهی و بی مسئولیتی
آن ها در قبال این گونه جلسات طی گزارشی به دفتر مقام
معظم رهبری اعالم خواهد شد.حمیدیان افزود :انتظار می
رود که همه مسئوالن دستگاه های اجرایی در پاسخ به
مکاتبات معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان به موقع عمل
کنند و به موضوع های مطرح شده به درستی پاسخ بدهند
زیرا پاسخ مکاتبات مستقیم به دفتر رهبری ارسال می شود.

شاخصههایطرحهادیوآبرسانیدرروستاهامناسبنیست

سافاری پارک گاندو ایجاد می شود

پور مالیی بیان می کند :برند زیستی ایران ،تمساح پوزه
کوتاه ایرانی یا گاندو است که اولین بار طرح بوم گردی را
برای حوزه جنوب تعریف کردیم .سایت تیمارداری تمساح
را داریم و قرار است برای گاندو سافاری پارک ایجاد شود
و یک میلیارد و  500میلیون تومان اعتبار دریافت کردیم
و عملیات اجرایی آن از هفته آینده آغاز می شود398 .
تمساح در آخرین سرشماری شناسایی شدند و سد زیردان
و پیشین در دوام تمساح ها نقش داشته است.

شهادت یک مرزبان در مرز میرجاوه

یکی از مرزبانان کشور در درگیری مرزبانان هنگ مرزی
گروه شهرستان ها
میرجاوه با اشرار مسلح به شهادت رسید.فرمانده مرزبانی ناجا
گفت :مرزبانان با اطالع از احتمال نفوذ اشرار مسلح به کشور ،پس از افطار با هماهنگی
عوامل سپاه پاسداران به منطقه عمومی میرجاوه اعزام شدند و با گروهی از اشرار مسلح
که تعداد آن ها حدود  15نفر بود ،درگیر شدند.به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار
«قاسم رضایی» افزود :مأموران با اجرای آتش پر حجم و برتری متقابل علیه اشرار مسلح،
آن ها را مجبور به متواری شدن به سمت کشور مقابل (پاکستان) کردند.وی تصریح کرد:
در این درگیری مأموران مرزبانی موفق شدند ضمن توقیف یک دستگاه خودرو از اشرار
مسلح 876 ،کیلوگرم تریاک و  41کیلوگرم مورفین به همراه مقادیری ادوات نظامی از
آن ها کشف کنند.به گفته وی ،تعدادی از اشرار مسلح در این درگیری مجروح و معدوم
شدند و یک نفر از مرزبانان رشید نیروی انتظامی به نام ستوان یکم «علی اکبر معصومی
نژاد» به درجه رفیع شهادت نایل شد.

حمیدیان:کسانی
که در حاشیه
شهر مبادرت به
تصرف اراضی
می کنند ،توجهی
بهاکوسیستم
محیطزیست
منطقه و نابودی
آن ندارند ،قوه
قضاییه برای از
بین بردن این
گونه موارد و حفظ
اکوسیستممحیط
زیست اقدام
هایی انجام داده و
گزارش آن را به
دفتر مقام معظم
رهبری ارسال
کرده است

فردا؛ رصد  7گروه استهالل در استان
هفت گروه از متخصصان علم نجوم و کارشناسان استهالل ماه
گروه شهرستان ها
با استقرار در مناطق مختلف کار رویت ماه شوال و اعالم عید
فطر را در استان بر عهده دارند.رئیس ستاد استهالل ماه در استان به خبرنگار ما گفت:
هفت گروه استهالل با حضور علما و کارشناسان تشیع و تسنن در شهرهای مختلف
استان کار رویت ماه شوال را از غروب فردا در هفت مکان دنبال می کنند.حجت االسالم
«غالمرضا عباسی» افزود :گروه های استهالل با تجهیزات الزم در شهرهای زاهدان،
زابل ،ایرانشهر ،چابهار ،نیکشهر ،خاش و سراوان استقرار پیدا می کنند ،پس از جمع
بندی رصدها و رویت هالل ماه در صورت مساعد بودن هوا نتیجه به ستاد مرکزی و دفتر
مقام معظم رهبری ارسال می شود.

در پی سوء قصد توسط افراد مسلح

شاعر برجسته استان در بیمارستان جان باخت

سعید دهواری شاعر سیستان و بلوچستان توسط افراد مسلح هدف
ذوالفقاری
سوء قصد قرار گرفت و پس از چند روز بستری در بیمارستان در
گذشت.رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ســراوان به خبرنگار ما گفت :سعید
دهواری شاعر و طنزپرداز خوش ذوق سراوانی  10روز پیش در خودروی خود مورد
سوء قصد قرار گرفت و دوشنبه شب گذشته در بیمارستان زاهدان دارفانی را وداع
گفت«.حسین بر» افزود :این شاعر در یکی از شب های ماه رمضان که برای تماشای
یکی از مسابقات ورزشی و اهدای جوایز به عده ای از ورزشکاران بی سرپرست به
سالن رفته بود ،در مسیر برگشت توسط اشرار مسلح به ضرب گلوله مجروح و به
بیمارستان سراوان و پس از آن خاتم زاهدان منتقل شد.وی ادامه داد :دهواری از
اعضای فعال انجمن شعر و ادب سراوان و کارمند جمعیت هالل احمر این شهرستان
بود ،وی حدود  15سال به فارسی و بلوچی شعر می گفت و سبک شاعری او شعر نو
بود«.حسین مسگرانی» ،مدیر كل فرهنگ وارشاد اسالمی در پی درگذشت این شاعر
برجسته استان پیام تسلیت نوشت که نسخه ای از آن به روزنامه سیستان و بلوچستان
ارسال شد .در قسمتی از این پیام آمده است :درگذشت شاعر ارجمند زنده یاد سعید
دهــواری را كه از شاعران برجسته استان بود ،به جامعه فرهنگی و هنری استان،
خانواده محترم آن شاعر فقید تسلیت عرض می کنم ،از درگاه خداوند متعال برای آن
مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم .

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هم گفت :با
وجود هفت هزار و 924روستای دارای سکنه اما پراکندگی
بیش از هــزارو 200کیلومتر از شمال تا جنوب کار را برای
خدمات رسانی مطلوب به مردم سخت کرده است با این
وجود بیش از  50میلیارد تومان تسهیالت اشتغال زایی
ویــژه روستاییان در دو سال گذشته پرداخت شده است.
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نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

ا

یورو

80.130

یک گرم طالی  18عیار

205,340

ز

دالر آمریکا

42.250

یک گرم طالی  19عیار

216,730

درهم امارات

18.500

یک گرم طالی  20عیار

228,150

پوند انگلیس

90.880

یک گرم طالی  22عیار

250,980

فرانک سوئیس

68.940

یک گرم طالی  24عیار

273,790

پیش بینی جوی استان  -امروزچهارشنبه 97/3/23
نواحی شمالی

 42میلیارد تومان ضرر و زیان حوزه حیات وحش

 800میلیارد تومان برای مناسب سازی راه های روستایی نیاز است
دکتر «آرش جمالزهی» افزود :از محل صندوق توسعه ملی
برای توانمندسازی اقتصادی روستاها بیش از  700میلیارد
تومان تسهیالت  4درصد در مناطق مرزی و  6درصد در
دیگر مناطق برنامه ریزی شده که  29میلیارد و  300میلیون
تومان آن دارای نقدینگی است و از طریق دستگاه های
اجرایی و دبیری اداره تعاون ،کار و رفاه امور اجتماعی در حال
جذب است.وی تصریح کرد :به جز برق رسانی به روستاها که
از یک شرایط خوبی برخوردار است و بیش از  95/6درصد
روستاها دارای روشنایی شده اند اما در دیگر موارد از جمله
اجرای طرح های هادی و آبرسانی از شاخصه های خوبی
برخوردار نیستیم و با مشکل روبه رو هستیم .وی ادامه داد:
به منظور توجه به مکان های گردشگری در سیستان100 ،
روستا در زمینه میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
شناسایی شدند و از محل اعتبارات دهیاری ها از  15روستا
به میزان یک میلیارد و 500میلیون تومان در طرح های
مشخص شده حمایت کرده ایم.مدیرکل راه و شهرسازی
نیز گفت :نبود راه مناسب یکی از مشکالتی است که سبب
تخریب و خالی شدن روستاها از سکنه شده است و با وجود
مشکالت فراوان مالی اما توانسته ایم با اعتبار اندک در دو سه
سال اخیر بیش از  700کیلومتر راه روستایی در قالب 294
روستا ایجاد کنیم که این موضوع سبب جلوگیری از مهاجرت
روستاییان به شهر شده است«.مسعود مالکی» افزود :چنان
چه امکانات شهری به روستاها منتقل شود سبب جلوگیری
از مهاجرت روستاییان به شهرها و شکل گیری حاشیه
نشینی می شود ،به همین دلیل این اداره کل  280میلیارد
تومان برای پروژه های راهی در روستاها هزینه کرده است،
39درصد روستاها از راه آسفالته برخوردار است ،در حالی
که میانگین کشوری  60درصد است و  21درصد هنوز با
میانگین کشوری فاصله داریم.وی اضافه کرد :هزار و500
کیلومتر راه مناسب روستایی باید در استان احداث شود تا به
میانگین کشوری نزدیک شویم و این موضوع نیازمند 800
میلیارد تومان اعتبار است .وی تصریح کرد141 :هزار هکتار
در بیش از  543شهر کشور با جمعیت بیش از  19میلیون
نفر به حاشیه نشینی اختصاص یافته که  30درصد جمعیت
شهری را شامل می شود و پنج هزار و 900هکتار اراضی با
بافت های حاشیه نشینی اشغال و  77محله شناسایی و 25
محله به عنوان هدف انتخاب شده است که حدود 446هزار
معادل  41درصد جمعیت شهری است ،در زاهدان سه طرح
به صورت پایلوت در مناطق حاشیه شهر در حال اجرا ست.

مکان هایی که جبیر و کل و بز داریم در تابستان علوفه توزیع
می شود .رساندن آب به آبشخورهای آن ها توسط محیط
زیست و بومیان انجام می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوال خبرنگار
ما درباره قاچاق گونه های حیات وحش گفت :سال گذشته
میزان جرایم و ضرر و زیان حوزه حیات وحش استان 42
میلیارد تومان شد .مهم ترین پرونده های وصولی سال 96
شناسایی محموله قاچاق قطعات کوسه در جنوب استان
شامل باله و دم آن بود .وی ادامه داد :یکی از مشکالت
استان به دلیل مرزی بودن قاچاق گونه های حیات وحش
به ویژه پرندگان است که زیاد اتفاق می افتد .همچنین
برخی گونه های کل و بز هم به صورت غیرمجاز شکار می
شوند .وی تصریح کرد :تامین آب و علوفه وحوش به دلیل
خشکسالی از جمله مشکالت است ،اما امسال کمپین
حمایت از آهوهای حوزه سه راهی دشتک ایجاد شد .در

مدیرکل راه و شهرسازی:
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نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

تــداوم نداشت ماندگاری هم نداشت اما سبب احیای
پوشش گیاهی و تثبیت خاک شد .یکی از موضوع های
مهم در حوزه تاالب ،آبگیری کانون هایی است که مستعد
بحرانی شدن است ،زیرا هوای پاک مهم ترین موضوع
تاالب است و بعد از آن ایجاد اکوسیستم اهمیت دارد.وی
گفت :حوزه سیستان قبل از خشکی هامون هم کانون
های گرد و غبار داشت که شامل نیاتک ،جزینک و شیله
بود .چهار کانون فعال هم در داخل تاالب هامون وجود
دارد .بستر خشک هامون صابوری در ایران و افغانستان،
حــد فاصل هــامــون صــابــوری و پــوزک  20ســال است
آبگیری ندارد و بافت خاک متالشی شده است ،جنوب و
جنوب شرق هامون پوزک در افغانستان و جنوب هامون
هیرمند در شیله کانون های فعال حوزه تاالب هامون
است .وی درباره آتش سوزی های بستر تاالب بیان کرد:
آتــش ســوزی هایی در بستر تــاالب اتفاق می افتد که
سهوی یا طبیعی است و برای اطفای حریق محیط بانان
به بستر اطفای حریق محیطی مجهز شده اند.وی ادامه
داد :برای قسمت هایی از تاالب هامون که آبگیری نمی
شود پیشنهاد روش های مدیریت تطبیقی داده شده
اســت .سازمان حفاظت محیط زیست بــرای اولین بار

کشت گونه های بومی تاالب را در وسعت  300هکتار از
هامون اعتباری در نظر گرفت و برای آبیاری این گیاهان
از روش های تصفیه فاضالب استفاده می شود .قرار
است طی یک فراخوان از نخبگان دعوت شود تا برای
قسمت های خشک تاالب طرح ها و برنامه های خود را
ارائه دهند.

نواحی مرکزی و جنوب 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

اواخر وقت افزایش
شدت وزش باد ،همراه
با گرد و خاک ،برخی نقاط
وزش باد شدید

صاف تا کمی ابری ،گاهی
وزش باد ،اواخر وقت
غبارآلود

کمی ابری ،بعداز ظهر افزایش
ابر ،غبار آلود ،گاهی وزش باد و
مه آلود ،سواحل وزش باد و گرد
و خاک ،دریا مواج
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-1همسایه – باور – وعده شب  -2لباس حمام -ایتالیای سابق  -پدر آذری
 -3بی حرکت  -مهجور – آسمان – آخرین توان  -4پارچه دریایی – خشک کن
آزمایشگاه – نظرات – سال گذشته  -5از ظروف – موی گردن شیر – درود -6
لحظه  -تاخت و تاز – حرف تشکیک  -7شامه نواز – کلمه شگفتی  -8صحرا  -قافله
 -9برکت – مادر لر  -10درون – برآمدگی طبیعی در اعضای بدن  -جهت  -11کم
بها – آتش – مسیر گردش  -12ماه تمام  -خاطر -خزنده گزنده  -مقعر  -13جنس
خشن -آبسه -بهره -تلخ  -14دورویی – نابینا  -آقا  -15زنبیل – درجه ای در ارتش
– ایستگاه راه آهن

و
ا

ی ن

-1میوه تلفنی – شوربا – جسر – گره  -2راکد  -ناتنی  -3زائو ترسان
 نت ششم – چــرک -واحــد سطح  -نقش هنری  -4زیــرک -عددخیطی – پیشرو گله  -خون بها  -5شاهد -از درندگان  -پایتخت پرو
 -6سطح – پاداش ها  -حرکت اسب در شطرنج  -7مساوی عامیانه – جدید بیگانه –
عدد مجهول -ناشنوا  -8شمع  -درد – جد – کویر ایران  -9مادر – مگر – مسکوک
نقره – شهر مذهبی  -10راز -فرزندزاده  -بنيان  -11ورم  -آوازمهيب -ضماد -12
زمستان -دشمن سخت  -آب بند -هواپیمای روسی  -13یازده – ستون بدن – نارس -
دربست کارخانه  -عالمت مفعولی  -14مشهور – سنگ ترازو  -15دفعه – برجستگی
الستیک – خشکی  -پشت
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