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شهرستانها
گزارشی از نشست خبری دکتر دهمرده

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪مردم باید دقایق طوالنی در پمپ های بنزین منتظر بمانند تا بتوانند برای خودرو
سوخت گیری کنند اما به نظر می رسد در بسیاری از این جایگاه ها اولویت با کسانی
است که در گالن بنزین می زنند!
▪پارک کامیون و خودروهایی که در حاشیه بولوار کشاورز زاهدان اقدام به فروش
میوه می کنند ،سبب ترافیک و شلوغی در این خیابان می شود .مسئوالن برای رفع
این مشکل اقدام کنند.
▪چرا در برخی بیمارستان های زاهدان همزمان با شلوغی و مراجعه تعداد زیادی از
بیماران به دلیل فعال بودن کلینیک های تخصصی ،نظافت انجام می شود؟ بهتر
است زمان بهتری برای این کار در نظر گرفته شود.
▪بوستان های زاهدان نیاز به ساماندهی دارد .مسئوالن برای توسعه فضای سبز در
این مکان های تفریحی اقدام کنند.
▪برخورد برخی کارکنان کلینیک عمومی بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان با
مردم مناسب نیست و گاهی با لحن تند پاسخ مراجعه کننده را می دهند.
▪برخی از مغازه داران با نصب اطالعیه از تخفیف اجناس خود اطالع می دهند ،اما از
تخفیف خبری نیست و بیشتر اجناس را با قیمت باال به فروش می رسانند.
▪برخی از آپارتمان ها در زاهدان غیراصولی ساخته شده است و آسانسور آن نیز
استانداردنیست.
▪اکثر سرعت گیرها در خیابان های زهک غیر استاندارد و بیشتر شبیه تپه است.
▪ظهر سه شنبه گذشته برق قسمت هایی از خیابان مولوی زاهدان چند ساعت قطع
شد .برای رفع مشکل قطعی برق آن هم در زمان اوج گرما چاره اندیشی شود.
▪مسئوالن اتحادیه های صنفی بر بازار نظارت بیشتری داشته باشند ،بسیاری از
فروشندگان بدون نصب برچسب اقدام به فروش می کنند.
▪برخی از کارگران شهرداری زاهدان ماه هاست حقوقی دریافت نکرده اند ،به اطالع
مسئوالنبرسانید.

نمره نماینده مردم سیستان به خودش
روز گذشته اصحاب رسانه استان نشست
ذوالفقاری
متفاوتی را با نماینده مردم سیستان در
مجلس شورای اسالمی داشتند ،نشستی که دکتر «حبیب
ا ...دهمرده» با صراحت پاسخ سوال خبرنگاران را می داد،
اگر چه برخی پاسخ ها برای همه قانع کننده نبود .وی در این
جلسه گریزی هم به گذشته کاری اش و اقدام هایی که در
سیستان و بلوچستان ،کرمان و لرستان انجام داده بود ،می
زد و به آن افتخار می کرد .صحبت هایش گویای این بود که
دغدغه استان را دارد و برای تغییر و رفع مشکالتش تالش
می کند .وی سعی داشت با مستند و پخش کلیپ برخی از
پیگیری هایش را به خبرنگاران ثابت کند وبگوید که اقدام
هایی انجام داده است .گاهی جلسه را به کالس دانشگاه
تشبیه و اظهار می کرد وقت پاسخگویی به این سوال گذشته
است و هر خبرنگار فقط می تواند یک سوال بپرسد .برای
برخی موضوع ها قول پیگیری داد و در پاسخ به خبرنگار ما
هم اعالم کرد که موضوع های فرهنگی استان را در صحن
علنی مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مطالبه می
کند .از طرح های خوبی برای آینده استان سخن گفت و
تاکید داشت اهل غیبت از هیچ کس نیست و کسی حق
ندارد در این جلسه غیبت مسئولی را کند.وی در این جلسه
به مشکالت شمال استان هم اشاره کرد و گفت :تبخیر آب
چاه نیمه ها ،رسوب گذاری در چاه نیمه ها ،ریزگردها و
خشک شدن دریاچه هامون از مشکالت سیستان است.

برای رفع مشکل آب چند برنامه را می توان اجرایی کرد که
پیگیری حق آبه ایران از رودخانه هیرمند از جمله این برنامه
هاست ،سیستان بر اساس رودخانه هیرمند شکل گرفته
است و در آن زمان سد و بندی وجود نداشت ،اما با سدسازی
افغانستان طی دو دهه اخیر مشکالت جدی در منطقه به
وجود آمده است .وی افزود :موضوع دیگر استفاده از آب
های ژرف است که می تواند یک الگو برای جهان باشد ،یک
چاه ژرف با عمق بیش از دو هزار متر در منطقه سیستان حفر
شد که آب آن آزمایش می شود و پس از آن به مصرف می
رسد .دو ردیف برای آب های ژرف در کتاب قانون وجود دارد
و مشکل مالی در این باره نداریم.وی تصریح کرد :برنامه
دیگر ،انتقال آب از دریاست چرا که یک ظرفیت برای استان
محسوب می شود ،سیستان و بلوچستان را از وابستگی به
رودخانه هیرمند خارج می کند و قدرت چانه زنی ایران را با
افغانستان درباره حق آبه افزایش می دهد .تامین آب مرکز
استان از رودخانه هیرمند که به کشور دیگری وابسته است
اقدامی بود که بدون علم و به صورت غیر کارشناسی انجام
شد.

 12برابر آب مصرفی زاهدان تبخیر می شود

نماینده مــردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای
اسالمی ،ادامه داد :تبخیر در چاه نیمه ها از دیگر مشکالت
سیستان است چرا که ساالنه  300میلیون متر مکعب آب

چاه نیمه تبخیر می شود و می توان گفت که  10تا  12برابر
مصرف ساالنه آب در زاهدان ،از چاه نیمه ها تبخیر می شود
که در این باره ردیف قانونی ایجاد شد .به میزان بیش از 30
درصد حق آبه از هیرمند در چاه نیمه ها تبخیر می شود.وی
خاطرنشان کرد :با توجه به شرایط حادی که در سیستان
وجود دارد ،امسال آورده رودخانه هیرمند دو درصد و 98
درصد منفی بود ،قراردادی درباره حق آبه رودخانه هیرمند
داشتیم که دلیل آن کاهش  98درصدی بارندگی در کشور
همسایهنیستبلکهدولتافغانستانبهتعهدهاپایبندنیست
و با سد و بند جلوی آب را بسته است و حاصل این شد که
مردم کشت خود را انجام دادند اما برای مراحل بعدی آبی
نبود ،ما وظیفه داریم که مشکل آب سیستان را رفع کنیم.
وی اظهار کرد :برای رفع مشکالت سیستان با معاون علمی
و فناوری رئیس جمهور جلساتی برگزار و چند بند تنظیم
شد که یک بند مربوط به ریزگردها بود ،در این باره باید
کار علمی انجام شود و تیم هایی در داخل و خارج از کشور
بررسی می کنند که برای مقابله با ریزگردها در جهان چه
اقدامی انجام شده است تا از مطابق روش علمی برای رفع
مشکل سیستان اقدام شود .متاسفانه یک برگ یادداشت
درباره سابقه ریزگردها در سیستان وجود ندارد ،این منطقه
رها شده است و حتی مالچ پاشی هم انجام نمی شود.به

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

هندوستان در تکمیل پروژه
چابهار مصمم است

پروژه چابهار با وجود خروج آمریکا
گروه شهرستان ها
از بــرجــام از س ــوی هندوستان
اجرایی می شود و این کشور در تکمیل آن مصمم است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه نخستین
همایش بین المللی صــادرات از مسیر دریــای خزر در
ساری در جمع خبرنگاران گفت :پیش بینی می شود تا
کمتر از یک ماه آینده به طور عملیاتی شرکت «ای پی جی
ال» را به عنوان بهره بردار پایانه بندرچابهار داشته باشیم.
به گزارش ایرنا« ،محمد راستاد» افزود :به دلیل مشکالت
ضمانتی که میان بانک ایران و هندوستان وجود داشت،
تا حدودی عملیات اجرایی با وقفه مواجه شده است .با
پیگیری شرکت ای پی جی ال با بانک مرکزی هندوستان،
این شرکت توانست مشکالتش را با بانک هندوستان رفع
کند و کارها سرعت گرفت.وی اظهار کرد :با خروج آمریکا
از بــرجــام مشکلی بـــرای اجـــرای ایــن پـــروژه از سوی
هندوستان وجود ندارد و این کشور مصمم به اجرای این
پروژه است و هیچ بحثی مبنی بر خروج از این پروژه از
سوی هند مطرح نشده است.سوم خرداد  1395سران
ایران ،هند و افغانستان موافقتنامه راهبردی سه جانبه
تاسیس داالن حمل و نقل و گذر بین المللی بین ایران،
هند و افغانستان موسوم به «موافقت نامه چابهار» را با
هدف توسعه کشورهای آسیای مرکزی و شبه قاره هند
امضا کردند.ایران و هند ،در واقع در سال  1391برای
گسترش بندر چابهار که پیش بینی می شــود تا 10
میلیارد دالر هزینه داشته باشد به توافق رسیده بودند اما
تحریم های کشورهای غربی و در راس آن ها آمریکا علیه
تهران به ویژه از طریق استفاده ابزاری از شورای امنیت
سازمان ملل ،سبب کندی روند اجرای این پروژه شده
بود.هدف اولیه پروژه این بود که چابهار به عنوان تنها
بندر اقیانوسی ایران واقع در قلب مکران بلوچستان و در
فاصله  645کیلومتری جنوب زاهـــدان ،مبدا داالن
ترانزیتی بین جنوب و شرق و جنوب و شمال باشد و با
تکمیل راه آهــن چابهار  -زاهــدان و سپس زاهــدان -
سرخس ،این بندر بتواند از طریق دریای عمان و دریای
خزر و خاک ایران به نقطه اتصالی بین کشورهای مختلف
از جمله کشورهای حــوزه اقیانوس هند ،جنوب خلیج
فــارس و جنوب آسیا با افغانستان ،کشورهای آسیای
مرکزی ،قفقاز ،روسیه و شرق اروپا تبدیل و زمینه اولیه
توسعه این سه کشور اصلی شود.

به دلیل مشکالت
ضمانتیمیان
بانک ایران و
هندوستان
تا حدودی
عملیاتاجرایی
با وقفه مواجه
شده است .با
پیگیریشرکت
ای پی جی ال
با بانک مرکزی
هندوستان،این
شرکتتوانست
مشکالتش را با
بانکهندوستان
رفع کند و کارها
سرعت گرفت

برای ایجاد اشتغال پایدار هرگز بستر مناسبی
ریگی
ایجاد نشده است به طــوری که بیش از 60
درص ــد پست هــای ســازمــانــی اســتــان خــالــی از نیروی
متخصص مــورد نیاز اســت .این نکته را رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریــزی در کارگروه تخصصی اشتغال
استان مطرح کرد.به گــزارش «سیستان وبلوچستان»،
معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی روز
گذشته در این جلسه گفت 12 :هزار میلیارد تومان به
طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری کشور اختصاص
یافته است که از این میزان  650میلیارد تومان وام قرض
الحسنه سهم روستاهای مرزی و محروم استان است.
دکتر«سید حمید کالنتری» افــزود :باید عملکرد بانک
های عامل که نقشی در ایجاد اشتغال و توسعه استان
دارند ،مدام رصد شود و اگر مشکالتی بر سر راه آن ها
قرار دارد برطرف شود .باید استاندار به نقش فرمانداران
در آگاهی بخشی و ایجاد تحول در شهرستان ها اهمیت
بیشتری دهد بر کار آن ها نظارت بیشتری داشته باشد و
به موضوع عقب ماندگی در معرفی و جذب تسهیالت
بیشتر برای ایجاد اشتغال پایدار منطقه تاکید و تکلیف هر
یک از آن ها را در این بخش مشخص کند.وی اظهار کرد:
مشارکت میان دستگاه های اجرایی استان ،بانک ها و
متقاضیان استفاده از تسهیالت افزایش یابد ،دستگاه ها
هم در ارائــه پاسخ به استعالم ها سریع تر عمل کنند و
هماهنگی بیشتری میان دبیرخانه کارگروه اشتغال ایجاد
شــود .با توجه به نقش تعاونی هــای مرزنشینان رفع
مشکالت آن ها مورد توجه مسئوالن باشد.

سیستم اداری تحرک الزم ندارد

استاندار هم در این جلسه گفت :سیستم های اداری
در استان از تحرک الزم برخوردار نیست و باید مدیران
دستگاه های اجرایی در به حرکت درآوردن آن نقش
خود را به خوبی ایفا کنند تا انگیزه برای انجام کارها در
میان کارکنان ایجاد شود ،باید به دیگر افــراد از جمله
مدیران رده پایین تر فرصت داده شود تا از توانایی و
تخصص باالی خود برای رفع مشکالت استفاده کنند.
سید «دانیال محبی» افزود :باید همه در قالب یک تیم و
با انسجام کامل برای رفع مشکالت مردم قدم برداریم،
دلیل قرار گرفتن در رتبه های پایین جدول آماری کشور،
پیگیری نشدن و بی توجهی به یک هدف توسط مسئوالن
استانی بوده است .باید با اصالح ساختار سیستم اداری،
تیم قوی متشکل از مسئوالن و متخصصان با تجربه و
توانمند برای رفع مشکالت استان شکل گیرد زیرا یکی از

پیشخوان

در جذب اعتبارات خوب عمل نشده است

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری هم گفت :با
وجود آمار باالی بیکاری در استان و تخصیص اعتبارات و
تسهیالت با شرایط مطلوب اما متاسفانه در جذب تسهیالت
خوب عمل نکرده ایم«.علیرضا نورا» افــزود :همه دستگاه
های اجرایی و بانک ها در جذب و به کار گیری تسهیالت
الزم برای اشتغال پایدار در منطقه کوتاهی کرده اند.رئیس
مجمع نمایندگان مــردم در مجلس شــورای اسالمی نیز
گفت :مجلس ،دغدغه اساسی درباره اشتغال روستاییان را
به خوبی پاسخ داده و سهم روستایی را مناسب اعالم کرده
است«.امینی فرد» افزود :تزریق پول بدون مطالعه خسارت
های زیادی به همراه خواهد داشت بنابراین باید وضعیت
های نسبی هر منطقه شناسایی و سپس پول به آن تزریق
شود .بی تدبیری و سختگیری ها توسط بانک ها سبب شده
است بر مشکالت منطقه افزوده شود.به گزارش خبرنگار ما،
جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و بانک های عامل هم
در این جلسه به بیان نظرها و پیشنهادهای خود پرداختند.

بیش از  800اثر از  400هنرمند و گرافیست به دبیرخانه
گروه شهرستان ها
دایمی هنرهای گرافیک رضوی ارسال شده است.مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی به خبرنگار ما گفت :چهارمین دوره جشنواره هنرهای
گرافیک رضوی به مناسبت ایام میالد با سعادت امام رضا (ع) و حضرت معصومه
(س) همزمان با دهه کرامت در استان برگزار می شود که آثار ارسالی نسبت به دوره
قبل رشــد چشمگیری دارد و بیشترین آثــار نیز از هنرمندان خراسان رضوی
است«.حسین مسگرانی» با بیان این که جشنواره امسال در دو قسمت پوستر ،آرم و
نشانه و با هدف ترویج فرهنگ منور رضوی برگزار می شود افزود :این آثار توسط
هیئت داوران قضاوت می شود و به هنرمندانی که آثارشان به مرحله نهایی راه پیدا
کند گواهی شرکت در جشنواره اعطا خواهد شد.وی بیان کرد :اختتامیه جشنواره
در دهه کرامت به میزبانی زاهدان برگزار می شود و نفرات برگزیده برای حضور در
این مراسم دعوت می شوند ،همزمان با اختتامیه آثار راه یافته به مرحله نمایشگاهی
در نگارخانه فردوسی زاهدان به نمایش گذاشته می شود و گزیده آثار منتخب هم در
قالب کتاب دو ساالنه چاپ خواهد شد.

معاون وزیر
تعاون،کار و
رفاهاجتماعی:
استاندار به نقش
فرمانداران در
آگاهی بخشی و
ایجاد تحول در
شهرستانها
اهمیتبیشتری
دهد و بر کار آن
ها نظارت بیشتری
داشته باشد و
به موضوع عقب
ماندگی در معرفی
و جذب تسهیالت
بیشتر برای ایجاد
اشتغالپایدار
منطقه تاکید و
تکلیف هر یک از
آن ها را در این
بخشمشخص
کند

جت آموزشی اف  4در چابهار سقوط کرد
یک فروند جت آموزشی اف چهار مربوط به نیروی هوایی ارتش
گروه شهرستان ها
در کنارک روز گذشته در چابهار سقوط کرد.معاون امنیتی
انتظامی استاندار در گفت و گو با خبرنگار ما دلیل سقوط این جت جنگی آموزشی را
نقص فنی اعالم و تصریح کرد :یک خلبان و کمک خلبان آن مجروح شدند«.محمد
هادی مرعشی» ادامه داد :خلبان و کمک خلبان پیش از سقوط هواپیما با چتر نجات
فرود آمدند که یک نفر از ناحیه کمر و دیگری از ناحیه پا دچار جراحت و شکستگی شدند
که با انتقال به مراکز درمانی حال عمومی آن ها مساعد است.

مسئول قرارگاه حمایت های اجتماعی بانک انصار خبر داد:

اجرای  28پروژه با رویکرد محرومیت زدایی
امسال بانک انصار به منظور عمل به مسئولیت های اجتماعی و
گروه شهرستان ها
به منظور کمک به رشد و توسعه مناطق کم برخوردار ،اقدام به
اجرای  28پروژه عمرانی و خدماتی می کند.مسئول قرارگاه حمایت های اجتماعی
بانک انصار در سفر به زاهدان با اشاره به برنامه های این بانک در حوزه محرومیت زدایی
اظهار کرد :اجرای  28پروژه عمرانی شامل ساخت مدرسه ،خانه بهداشت ،درمانگاه،
راه روستایی ،حفر چاه ،الی روبی قنات و موارد مشابه در استان با اعتبار10میلیارد ریال
در مرحله نخست انجام می شود.مهندس «عبد الرضایی» افزود :قرارگاه حمایت های
اجتماعی بانک انصار در سراسر کشور پروژه های متعدد عمرانی و حمایتی مشابه را در
دست اجرا دارد ،در سیستان و بلوچستان ،گروهی جهادی توسط کارکنان و جمعی از
مشتریان بانک ایجاد شده است و بر اساس برنامه ریزی ها این گروه اقدام های جهادی و
عام المنفعه متعددی را در این استان انجام خواهد داد.

نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

ک ا

یورو

89.970

یک گرم طالی  18عیار

226,460

ک

دالر آمریکا

43.100

یک گرم طالی  19عیار

239,030

درهم امارات

20.880

یک گرم طالی  20عیار

251,620

پوند انگلیس

101.840

یک گرم طالی  22عیار

276,800

فرانک سوئیس

77.460

یک گرم طالی  24عیار

301,950

پیش بینی جوی استان  -امروز پنج شنبه 97/4/21
نواحی شمالی

مشکالت استان قوانین دست و پا گیر اداری است.رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز گفت :آن چه در
جامعه دنبال می شود ،تزریق پول برای انجام کارهاست
در حالی که کمتر به پایداری اشتغال توجه می شود و
آمارها نشان می دهد که به درستی نتوانسته ایم تزریق
پول را بر اساس مطالعات الزم و نیاز روستا ها انجام دهیم
که این موضوع سبب آسیب رساندن به جامعه استانی
شده است«.غالمرضا مالکی» افزود :برای ایجاد اشتغال
پایدار هرگز بستر مناسبی ایجاد نشده است به طوری که
بیش از  60درصد پست های سازمانی استان خالی از
نیروی متخصص مورد نیاز است ،باید ساختار دبیرخانه
کار گروه اشتغال تکمیل و بسیاری از کمبودها بر طرف
شود ،ضمن این که ضعف کارشناسی در استان بسیار
مشهود است.

جدول شماره 1138

حل جدول شماره 1137

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

شرکت  400هنرمند در جشنواره هنرهای
گرافیک رضوی

 60درصد پست های سازمانی استان خالی از نیروی متخصص است

معاون وزیر راه و شهرسازی:

گفته وی ،چند کارخانه در سیستان وجود دارد ،قرارداد
کارخانه الستیک با چینی ها بسته شد اما آن ها به این
قرارداد پایبند نبودند البته با پیگیری های انجام شده مقرر
شد برای ایجاد این کارخانه اقدام هایی انجام شود ،بیشتر
موانع کارخانه کاشی و سرامیک هم برداشته شده است.
کارخانه لوله سیستان هم راه انــدازی شد و  400جوان
منطقه مشغول فعالیت هستند .با توجه به نیاز افغانستان
به بسیاری از کاالها نیاز است کارخانه هایی ایجاد شود که
بازار مصرف آن افغانستان باشد .برای نیروگاه بادی نیز برای
اولین بار ردیف بودجه مشخص شد و طبق آمار وزارت نیرو
هزار و  500نفر در نوبت هستند که با دریافت زمین برای آن
سرمایه گذاری کنند.دهمرده با اشاره به دیوار مرزی میان
سیستان و افغانستان بیان کرد :در این باره با تعدادی از
مسئوالن مکاتباتی انجام و در جلسه ای با وزیر کشور برای
مشخص شدن تکلیف این دیوار پیگیری شد ،چرا که چند
هزار هکتار زمین میان دیوار و افغانستان بسط شده است.
وی با اشاره به منطقه آزاد سیستان نیز گفت :منطقه آزاد
سیستان در قالب الیحه هشت منطقه آزاد به مجلس ارائه
و جلسه آن در کمیسیون تخصصی برگزار شد و رای آورد،
کلیات این طرح نیز به زودی در مجلس نهایی می شود و اگر
مورد تایید باشد همه مناطق با هم تصویب می شود.

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

باد و گرد و خاك ،برخی
ساعات وزش باد شدید،
نقاط مستعد توفان گرد
و خاك

وزش باد غبارآلود برخی
نقاط گرد و خاك ،جنوب
شرق افزایش ابر

صاف تا قسمتی ابری بعد از ظهر
ارتفاعات افزایش ابر ،غبار آلود،
وزش باد برخی نقاط گرد و خاك
سواحل مه آلود و دریا مواج

ر

م

ل

ف ر

ا

ض ی ق
ا

ن
و
ر

ر

ن
و

ب

ا

ا

ه

س ر

س ی

ق

ن

ر

ی س
م

ا

ن
ن

ب

د

ك
م

ر

د ک ت ر
ا

ن گ

ا ک

س ا
ا

ب ر

ر
ا

ن

ی ن
ا

ل

و

د

و ک
ا

ب

ا

ی ر

م
ا

ن ک ا
ت

م

ن س ر
ا

ل

ا

ب ی م
ج
م
ا

م

س
ر

د

ش ا
ا

ب

ت
ز
ا

ل
ب

ز س ا

ر

ر
ا

د

س ا ک

م

ه ی

ا

ن

ر

ا

ب

س

ب ر
ا

و

س ا
ر
گ
ا

ن

ا

د
ا

ر

ب ر

و

ر

ن

ا

ن

و

د

ن

ب و ی

ا

ا

ر

ز ی

د
ر

ه

د

ر
و

ن ن

ا

و

م

م
ا

ی

ر ی

1

-1سقف دهان  -دخل – پرنده آش سردکن  -2بهشت شداد – مطمئن -
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-1روز -پاکدامنی  -آلت موسیقی  -2قله زاگرس  -کمانگیر معروف –
سنه  -3یازده – نوعی میمون – نقاش – ساز شاکی  -4نگهداری – یار
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