2

پنج شنبه  24خرداد  29. 1397رمضان  . 143۹شماره 1141

شهرستانها
معاون شرکت آبفا اعالم کرد:

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

وفیق والعِ ْص َمةِ َ
وط ّه ْر ْ
ب التُّ ْه َمةِ یا
وارز ُْقنی فیهِ التّ
قلبی من َغیاهِ ِ
ِ
ّ
اللهم َغ ّشنی ّ
بالر ْح َمةِ ْ
رحیم ًا ِبعبادِ هِ المؤمِ نین.

خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزى كن مرا در آن توفیق و خوددارى و پاك
كن دلم را از تیرگی ها و گرفتگىهاى تهمت اى مهربان به بندگان با ایمان خود.
دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان

ُ
بالش ْك ِر َ
ّ
اج َع ْل صیامی فیهِ
الر
والق ِ
روعهُ
سول ُم ْح َك َم ًة ُف ُ
بول على ما ت َْرضا ُه و َی ْر ُ
اللهم ْ
ّ
ضاه ّ

محم ٍد وآلهِ ّ
الطاهِ رین والحمدُ ِ
رب العالمین.
بحق َس ّی ِدنا
ول ّ
باألص ِ
هلل ّ
ُ
ّ

خدایا قرار بده روزه مرا در این ماه مورد قدردانى و قبول بر طبق خوشنودى تو و
پسند رسول تو باشد و استوار باشد فرعش بر اصل به حق آقاى ما محمد و خاندان
پاكش و ستایش خاص پروردگار جهانیان است.

برگی از رمضان
تلنگرآخرین
آخرین روز ماه مبارک است و چند سؤال از خودمان؟ آیا روزه ای طبق خواست
پروردگارمان انجام شده؟ به لقمه های سحر وافطار چقدر اعتماد داریم؟ آیا مورد
عفو و رحمت خدا قرار گرفتیم؟ آیا زمینه تقوا در ما به وجود آمده است؟ آیا از فرصت
سحرها بهره برده ایم؟ آیا در فهرست روزه داران حقیقی این ماه ثبت شده ایم؟ آیا
واقعا شب قدر را درک کرده ایم؟ آیا از ثواب افطاری دادن و تالوت قرآن و ...چیزی
گیرمان آمده است ،آیا دعایمان مستجاب شده است؟ آیا خداوند تا سال آینده به من
مهلت خواهد داد و ده ها سوال دیگر.در این واپسین لحظات می توانیم از خداوند
اج َع ْل صیامی
یک خواهش و تقاضا داشته باشیم.در دعای روز آخر می خوانیم
«اللهم ْ
ّ
الر ُ
فیهِ
ّ
سول خدایا قرار بده روزه مرا در این
بالش ْک ِر والقَ ِ
وی ْر ُ
بول على ما ت َْر ُ
ضاه َ
ضاه ّ
ماه مورد قدردانى و قبول بر طبق خشنودى تو و پسند رسول تو .یعنی هر چند روزه
و اعمالم قابل پذیرش تو نیست ولی تو مهر قبولی بر اعمالم بزن تا پیش رسول تو
خجالت نکشم خدایا بیا آبرو داری کن برایم روز قیامت دست خالی نباشم.اگر اعمال
ما را نپذیری ما بیچاره ایم چون جان و نفس ما در گرو اعمال ماست حاال در این
ّاس ا َِّن َأنْفُ َس ُکم َم ْر ُهو َن ٌة ِب َاعمال ُِکم
آخرین فرصت چه کنیم؟پیامبر(ص) فرمودَ :ا ُّیها الن ُ
َففُ ُّکوها باس ِتغْ فا ِر ُک ْم. ...
ای مردم! نَفْ س های شما در گرو اعمالتان است .پس ،با آمرزش خواهی از گناهان،
خود را از گرو اعمال خویش درآورید.پشت های شما از سنگینی گناهان گران بار
است .خود را با طول دادن سجده های نماز ،سبکبار سازید .خداوند انشاء ا ...مارا
سبکبار از گذشته و با توشه تقوا مزین فرماید .آمین یارب العالمین

حرف مردم

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

▪ باید فضاهای سبز زیادی در زاهدان ایجاد شود تا نیاز مردم به بوستان تامین شود.
▪چرا لوله کشی آب روستاهای دشتیاری انجام نمی شود تا مردم این مناطق هم از
آب سالم و بهداشتی بهره مند شوند؟
▪چه زمانی قرار است مجتمع آبرسانی دوست محمد به بهره برداری برسد؟ قطعی
هر روز آب در این فصل گرما امان مردم را بریده است.
▪تقاطع بزرگراه سراداران شهید و بولوار امام خمینی (ره) غربی نیاز به چراغ
راهنمایی و رانندگی دارد .ترافیک این قسمت زیاد است و مامور راهنمایی و
رانندگی هم در این تقاطع نیست.
▪مسئوالن بر عینک فروشی ها نظارت بیشتری داشته باشند چرا که در بسیاری از
موارد جنس مشابه با قیمت متفاوت عرضه می شود.
▪تعرفه های پزشکان متخصص و فوق تخصص باالست و برخی از آن ها هم با هیچ
بیمه ای قرارداد ندارند.
▪بازار مشترک یکی از مراکز پر مخاطب است و مردم زیادی به این مکان برای خرید
می آیند ،ولی به دلیل بوی ناشی از فروش مرغ و ماهی در بولوار کوثر ،تردد از این
خیابان آزار دهنده است.
▪پیاده روهای بیشتر خیابان های زاهدان نیاز به بهسازی دارد.
▪اقدامشهرداریبرایبهسازیآسفالتبولوارپیامبراعظم(ص)زاهدانجایتقدیردارد.

تغییر ساعات اداری در استان اجرایی شد
ساعات كار دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان تغییر
گروه شهرستان ها
كرد و از روز گذشته اجرایی شد.طی ابالغیه ای از سوی
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ،بر اساس مصوبه هیئت
دولت و تصمیم های جلسه شورای تامین استان ،با هدف ضرورت صرفه جویی و
مدیریت مصرف برق ،ساعت كار اداری دستگاه های اجرایی استان از روز گذشته
تغییر کرد ،بر این اساس ادارات روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش تا  13و
پنجشنبه ها از شش تا  12فعال هستند.به گــزارش روابــط عمومی استانداری،
ساعات كار شهرداری ها ،بیمارستان ها ،بانك ها ،مراكز درمانی ،امداد رسانی و
شركت های خدمات رسان تغییری نمی کند ،تعیین ساعات كار بانك ها بر اساس
تصمیم شورای سیاستگذاری بانك ها و تعیین ساعات كار دانشگاه ها بر اساس
تصمیمات هیئت امنای دانشگاه هاست.

پیشخوان

کسری  1100لیتر آب برای  37شهر استان
 16شهر استان در تنش آبی قرار
گروه شهرستان ها
دارد .نیاز آبی این شهرها حدود
سه هزار و  900لیتر در ثانیه در زمان پیک مصرف است،
در حالی که با کسری هــزار و  100لیتر آب مواجه
هستیم .این نکته را روز گذشته معاون بهره بــرداری
شرکت آب و فاضالب شهری در نشست خبری با اصحاب
رسانه مطرح کرد.به گزارش «سیستان و بلوچستان»،
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری نیز در این جلسه
گفت :هنوز برنامه ای برای جیره بندی در دستور کار این
شرکت نیست و تالش می شود چنین موضوعی اتفاق
نیفتد ،زیرا قطع کامل آب نیز تبعاتی دارد و ما سعی می
کنیم که چرخه آب را از کار نیندازیم ولی به دنبال یافتن
مدلی بــرای توزیع نرمال آب در شهر هستیم و در ماه
رمضان با افت فشار آب مناطق را شناسایی کردیم و
امــیــدواریــم بعد از مــاه مــبــارک رمــضــان مشکل کمتر
شود«.محسن میرادی» افزود :تقاضایی که از شهروندان
داریم این است که از ذخیره بی مورد آب پرهیز کنند زیرا
با ذخیره سازی بیش از حد باز هم مصرف زیاد است و
شکل توزیع را به هم می زند .برای دسترسی پایدار به آب
شرب باید حداقل هر فرد  30لیتر در مصرف خود صرفه
جویی کند.وی درباره مکاتبات انجام شده با دانشگاه
های استان اذعــان کــرد :متاسفانه دانشگاه ها شکل
ذخیره سازی مناسبی ندارند که از آن ها در خواست
کردیم متناسب با اقلیم مصرف داشته باشند ،درباره
دانشگاه ها به مدل خاصی دست پیدا نکردیم زیرا با قطع
کــردن آب دچــار مشکالتی می شــونــد.وی با اشــاره به
حادثه ای که امسال در خط انتقال آب از سیستان به
زاهــدان رخ داد گفت :این اتفاق برای ما تجربه بسیار

خوبی بود و نشان داد که هر زمان مردم در امری دخیل
شوند به بهترین شکل ممکن مشکل رفــع می شود.
خوشبختانه مــردم به موضوع آب نگاه هوشمندانه و
دقیقی دارند اما باید فرهنگ درست مصرف کردن را یاد
بگیریم و به کودکان خود آموزش دهیم.وی ادامه داد:
فرهنگ سازی مصرف درست آب فقط وظیفه این شرکت
نیست ،بلکه آموزش و پرورش ،دانشگاه ها و رسانه ها هم
باید در این باره همکاری کنند.

اجرای  8طرح ملی و استانی

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب شهری
هم گفت :ظرفیت تصفیه خانه آب زاهدان در شبانه روز
 48هزار متر مکعب و خروجی آن طبق قانون بر عهده
آب منطقه ای اســت ،قــرار است خط انتقالی بــرای آن
ایجاد کنیم که یک انشعاب آن در فضای سبز فرودگاه و
شهرک صنعتی و دیگری هم به مخازن شهرداری برای
استفاده در فضای سبز شهر و سفره های زیر زمینی می
رسد که امسال شهرداری آمادگی پیدا می کند از این
ظرفیت استفاده کند«.قاسمی» با بیان این که در استان
هشت پــروژه ملی و استانی در دست اجراست افــزود:
سه طرح در حوزه آب و پنج پــروژه در قسمت فاضالب
است ،دشت سیستان یکی از پروژه های آبی است که
هفت شهر سیستان را در بر می گیرد و اعتبار آن 200
میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی این طرح حدود 89
درصد است ،مکاتباتی انجام دادیم که اگر سقف آن را
به  70میلیارد تومان برسانند کل پروژه امسال به اتمام
می رسد.به گفته وی ،همچنین پروژه دیگر ما آبرسانی
به خاش از کارواندر است که با اعتباری بالغ بر 220

میرادی :برای دسترسی پایدار به آب شرب باید حداقل هر فرد  30لیتر در مصرف خود صرفه جویی کند

میلیارد تومان 14 ،درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیگیر
هستیم که طرح را به بخش خصوصی واگذار کنیم .پروژه
سوم آبرسانی به شهرهای چابهار و کنارک از سد زیردان
است.وی گفت :در پنج شهر استان از جمله زابل ،زهک،
زاهدان ،چابهار و کنارک ایجاد تصفیه خانه فاضالب در
دست ساخت است که پیشرفت فیزیکی این پروژه ها 56
درصد است .در زابل زاهــدان و زهک تصفیه خانه ها،
همزمان با ساخت در حال بهره برداری است.وی افزود:
تصفیه خانه های ایجاد شده در استان جزو تصفیه خانه
های برتر کشور است ،زیرا در کشور کمبود آب داریم
سعی کردیم در استان به سمت اصالح مصرف آب برویم
تا بتوانیم از این منبع استفاده کنیم.

محدودیت های ترافیکی عید فطر اعالم
شهرکی
شد .رئیس پلیس راهور استان به خبرنگار
ما گفت :بــرای سهولت در ورود و خــروج نمازگزاران و
پیشگیری از وقوع هرگونه گره ترافیکی برای اهل تشیع،
چهار پارکینگ شامل پارکینگ شماره یک بزرگراه خلیج
فارس ابتدای پرستار (از مسیر ورودی شمالی) ،پارکینگ
شماره دو انتهای خیابان بزرگمهر (از مسیر ورودی
شمالی) ،پارکینگ شماره سه خیابان پرستار جنب
مصلی المهدی (از مسیر ورودی غربی) و پارکینگ شماره
چهار مقابل مرکز فنی حرفه ای (مخصوص اتوبوس های
سازمان اتوبوسرانی) در نظر گرفته شده است.سرهنگ
«علی نام درست» تصریح کرد :در زمان خروج از بولوار
خلیج فارس برای سهولت در ترافیک از بیمارستان امام
علی(ع) تا میدان دکتر حسابی به صــورت یک طرفه
خواهد بود .خیابان بزرگمهر از مصلی تا تقاطع جمهوری
اسالمی در زمان خروج نمازگزاران از مسیر جنوب به
شمال یک طرفه است .بولوار پرستار نیز در هنگام خروج
تا ورودی شهرک برق و جهاد و همچنین بولوار پرستار به
سمت میدان پرستار برای ممانعت از تداخل نمازگزاران
از جنوب به شمال محدودیت ترافیکی اعمال می شود.

وی بیان کرد :در بولوار جمهوری اسالمی ،تقاطع دانش
به سمت بزرگمهر در مسیر شمال به جنوب به دلیل
اجــرای عملیات عمرانی ،مسیر مسدود اســت و مسیر
جنوب به شمال دو طرفه می شود .از رانندگان تقاضا می
کنیم با توجه به نصب و تجهیز عالیم رانندگی در این
مسیر توجه ویژه ای به اجرای قوانین و مقررات داشته
باشند تا شاهد بروز گره های ترافیکی ،کندی عبور و مرور
و تصادفات احتمالی نباشیم.وی درباره محدودیت های
ترافیکی اهل سنت نیز گفت :در هنگام ورود از میدان
پرستار و مــیــدان امــام رضـــا(ع) بــه سمت پــل زیرگذر
کمربندی به صورت یک طرفه و در زمان برگشت و خروج
همان مسیر از سمت زیرگذر کمربندی تا میدان امام
رضــا(ع) به صورت یک طرفه محدودیت اعمال خواهد
شد .از میدان ترمینال به سمت تقاطع سرداران شهید و
بــولــوار امــام خمینی(ره) در زمــان خــروج محدودیت
ترافیکی وجــود دارد.وی ادامــه داد :نــمــازگــزاران در
مسیرهای منتهی به جایگاه های برگزاری نماز عید فطر
با نیروهای راهــور همکاری و وسایل نقلیه خــود را در
پارکینگ های اعالم شده مستقر و هنگام ورود و خروج از
عجله و شتاب بی مورد خودداری کنند.

این شرکت و بخش خصوصی تامین می شود«.دهواری»
افزود 37 :شهر با جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر تحت
پوشش این شرکت است که از این تعداد  16شهر استان
در تنش آبی قرار دارد .نیاز آبی این شهرها حدود سه هزار
و  900لیتر در ثانیه در زمان پیک مصرف است ،در حالی
که توان تولید برای این شرکت دو هزار و  850لیتر آب
است که با کسری هزار و  100لیتر آب مواجه هستیم،
عمده کسری هم در شهرهای زاهدان ،چابهار و کنارک
است.وی تصریح کرد :امیدواریم بعد از ماه مبارک شرایط
نرمال تر شود ،چابهار نسبت به دیگر شهرها شرایط نرمال
تری دارد ،زیرا در این شهر امکان جیره بندی وجود دارد
ولی دیگر مناطق امکان پذیر نیست.

افزایش  7درصدی تعرفه مشترکین

سیرکان؛ بحرانی ترین شهر استان از نظر آب

معاون بهره بــرداری شرکت آب و فاضالب شهری نیز
گفت :کاهش بارندگی منجر به کاهش سطح روان آب
های موجود شده و این امر کمبود آب را تشدید کرده
اســت ،سهم ما از بارندگی بسیار کم بود و با توجه به
اقلیم خشک استان هم امسال با کمبود نسبی آب مواجه
هستیم ،منابع شهر سیرکان سراوان کامل خشک شده
است و آب آن به میزان 200متر مکعب از سراوان توسط

محدودیت های ترافیکی عید فطر اعالم شد

«شهرام میر پــرور» ،معاون امــور مشترکین شرکت آب
و فاضالب هم گفت :امسال هفت درصــد تعرفه های
مشترکین افزایش پیدا کرده است که اگر مردم مصرف
خــود را مدیریت کنند و مصرف را به  20متر مکعب
برسانند از تعرفه معقول برخوردار می شوند که با توجه به
آمار  85درصد از مشترکین ما در این دسته قرار دارند و
از تعرفه معقول برخوردار هستند.

اعالم میزان فطریه و کفاره
میزان فطریه و کفاره غیرعمد و عمد از سوی دفتر نماینده ولی فقیه در
ریگی
استان اعالم شد.مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
استان به خبرنگار ما گفت :بر اساس محاسبات انجام شده میزان زکات فطریه برای هر
نفر با محاسبه سه کیلوگرم گندم مرغوب شش هزار تومان تعیین شد که پرداخت آن به
عنوان فطریه کفایت می کند اما خانواده هایی که قوت غالب آن ها برنج است با توجه به
برنجی که مصرف می کنند ،سه کیلوگرم معادل قیمت آن را به عنوان فطریه امسال خود
بپردازند.حجت االسالم «غالمرضا عباسی» افزود :موعد پرداخت زکات فطریه از غروب
روز آخر ماه رمضان تا ظهر روز عید است و برای کسانی که در نماز عید فطر شرکت می
کنند بهتر است قبل از نماز عید این مبلغ را پرداخت کنند.وی ادامه داد :در صورتی که
فرد پرداخت کننده فطریه در میان اقوام و آشنایان ،فردی مستحقی را می شناسند که
نیازمند کمک است می تواند فطریه خود را به او پرداخت کند ،همچنین مبلغ کفاره یک
روز قضای روزه غیر عمد بر اساس فتوای مقام معظم رهبری دو هزار تومان و کفاره یک
روز قضای روزه عمد مبلغ  150هزار تومان تعیین شده است.مدیر امور مساجد و
روحانیان نهاد نمایندگی رهبری در امور اهل سنت استان نیز درباره میزان فطریه اهل
سنت گفت :فطریه هر نفر پنج هزار تومان ،کفاره قضای روزه غیر عمد به ازای هر روز پنج
هزار تومان و کفاره قضای روزه عمد به ازای هر روز اطعام  60مسکین است.مولوی
«دهانی» افــزود :نماز عید فطر اهل تشیع از ساعت هفت صبح روز عید در مصالی
المهدی زاهدان و نماز عید اهل تسنن زاهدان در سه مسجد واقع در کریم آباد و بولوار
بعثت و مصالی بزرگ اهل سنت در مسیر گوربند برگزار می شود.

رئیس پلیس
راهور :رانندگان
با توجه به نصب
و تجهیز عالیم
رانندگی در این
مسیر توجه ویژه
ای به اجرای
قوانین و مقررات
داشته باشند تا
شاهد بروز گره
هایترافیکی،
کندی عبور و
مرور و تصادفات
احتمالینباشیم

امسال هیرمند هیچ آوردی نداشت

رقابت فوتبالیست های روستایی در دشتیاری

گندم 25هزار هکتار اراضی در بی آبی از بین رفت

مــســابــقــات مینی فــوتــبــال جــام
گروه شهرستان ها
رمــــضــــان روســـتـــایـــیـــان بــخــش
دشتیاری با معرفی تیم برتر به کار خود پایان داد.مسئول
برگزاری این رقابت ها به خبرنگار ما گفت :این دوره از
رقابت ها با شرکت  24تیم ،از ابتدای ماه رمضان در زمین
خاکی مینی فوتبال روستای سرکوپ بــاالد دشتیاری
برگزار شد که در نهایت تیم های وحــدت جادوزهی و
دهیاری سرکوپ باالد به فینال راه پیدا کردند.
«زبـــور امــیــری» افـــزود :در دیـــدار پایانی تیم وحــدت
جادوزهی با نتیجه هشت بر دو بر حریف خود غلبه کرد و
جام قهرمانی این دوره را باالی سر برد ،جوایز این رقابت
ها توسط ورزش یاران ،اعضای شورا و دهیار تامین شد،
اما اداره ورزش و جوانان در این بــاره هیچ همکاری
نداشت.

گندم کشت شده در  25هزار هکتار از اراضــی کشاورزی
گروه شهرستان ها
استان به دلیل نبود آب از بین رفت.رئیس سازمان جهاد
كشاورزی گفت 56 :هزار و  740هكتار از زمین های كشاورزی استان در سال
زراعی جاری به كشت گندم اختصاص داشت كه به دلیل عدم آورد رودخانه هیرمند
برداشت این محصول فقط در  31هزار و  740هكتار آن از اسفند ماه سال گذشته در
حال انجام است« .مجتبی پیری» افزود 29 :هزار تن گندم مازاد بر مصرف كشاورزان
استان خریداری و به سیلوها حمل شد .همچنین دراین مدت هزار و  41تن گندم
بذری از كشاورزان استان خریداری شد.وی با بیان این که متوسط برداشت گندم در
هر هكتار از زمین های كشاورزی استان بیش از دو تن است ادامه داد :خرید گندم در
استان تا مهرماه ادامه دارد.به گفته وی ،از مجموع  375میلیارد ریال مطالبات گندم
كاران استان  258میلیارد ریال آن پرداخت شده و  117میلیارد ریال مطالبه باقی
مانده نیز در حال پرداخت اســت 24 .مركز فعال خرید تضمینی گندم به ازای
هركیلوگرم 13 ،هزار ریال محصول مازاد گندم كاران را خریداری می كنند.

جدول شماره 1116

حل جدول شماره 1115

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

82.580

یک گرم طالی  18عیار

211,230

دالر آمریکا

42.270

یک گرم طالی  19عیار

222,940

درهم امارات

19.150

یک گرم طالی  20عیار

234,690

پوند انگلیس

94.000

یک گرم طالی  22عیار

258,180

فرانک سوئیس

71.530

یک گرم طالی  24عیار

281,640
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نواحی شمالی

 16شهر استان در تنش آبی

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

وزش باد ،همراه با باد و
گرد و خاک ،گاهی وزش
باد شدید ،به تدریج
کاهش دما

صاف تا کمی ابری ،وزش
باد ،گاهی باد و گرد و خاک
و غبارآلود

کمی ابری ،بعد از ظهر افزایش
ابر ،غبار آلود ،گاهی وزش باد به
تدریج افزایش دما و مه آلود،
سواحل وزش باد و گرد و خاک،
دریا مواج

ا

ج

ل س
و

ا

ا

ن

ش
پ
ل

ك

د

ل

د

ر

ه

ب ی
ا

ب

ن
ر

و
ا

ا س ه

ا

ب د
ن

ا

ر

ل ن گ

م
ا

ر

ز

د

ر ي

س ل

ه

ا

ی م

ر

م

و

ر

ل

ی
م
ا

ن

ی

ج

و

ا

ن

ب و
ب

ر

ي
ز
ا

ل

ا

ن
د

و

ا

ل
م

ن

ا

م
ا

ل
ا

ن

س م
ر

ن
و

ک ا

د

ی د

ه

م

ا

ا

ل

ك و

ر

ر

ا
ا

ش ا
ت
ا

س ل
ه
ر
ا

د
و

س

م

د

س ه

م

س ر ت ي پ

ر

ا

پ
ا

ک
ا

ل

ن
ا

م

ی
ن

ب
ا

ر
ا

ج
ب

و

ر

ک ا

و

ا

م ی ر
گ

م

1

ا

ر

م
ر

-1صومعه – راهنما – نرم – بهشت شداد -2عالمت مفعولی – ساکن – کشوری
باستانی در بین النهرین – بوی رطوبت  -3پوشاننده  -انعطاف  -4تمام – پاره
آتش -ترسناک  -5خوابیده  -آشکار– آماده  -6تکان – زنگ – مطمئن –
خورشید  -7همه  -مزد – آتش – یادداشت  -8گریبان – رنج – عقاب سیاه  -9اسم
ترکی – کمربند  -سپهر -عالمت مفعولی  -10پرستار خارجی – اهلی  -دهان –
پسر نوح  -11توان – رود خوزستان – صحرای مصر  -12محل تولد – زود نیست –
جوهردان  -13ثروتمند -نرم شده  -14تکیه بر پشتی -گیاه پرچین -مشورت -حرف
همراهی  -15باد -کشتی جنگی  -فساد – رغبت
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-1زنگ – فرزندزاده  -فوری  -سر  -2حرف انتخاب – پوشش بیگانه-
نمایش غم انگیز  -گیسو  -3گدا  -نغمه  -4تمام کننده  -آیین  -دردها
 -5خواربارفروش – بارگاه – داخل  -6ماست چکیده – تیز – تغار چوبی
 نظرات  -7لحظه – سختی ها – قوم باستانی – مادر ورزش ها  -8بی گناه – آواز مهیب کوچک  -9بی حرکت  -آزاد -فرمان – وقت استراحت  -10ذره باردار -خجستگی– اسباب منزل  -فایده  -11شماره – ابله  -فراق  -12استخوان هاي پوسيده -بخشی
از پا  -تجارت  -13صدای اسب  -اسود  -14رود اروپا -شهر و باشگاهی در فرانسه-
امتیاز ویژه  -حرف نداری  -15دارایی -هنر بیگانه  -لیکن – پارچه دریایی
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