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شهرستانها
حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪
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▪چند سال قبل واحدهای مجتمع مسکونی دادگستری به مردم واگذار شد اما هنوز به
نام ساکنان سندی صادر نشده است .مسئوالن امر رسیدگی کنند.
▪آنتن دهی خطوط ایرانسل در زاهدان خوب نیست ،دوشنبه شب گذشته در محدوده
خیابان امیرکبیر و شهید مزاری دقایق طوالنی قطع بود.
▪هر روز در نقطه ای از زاهدان شاهد ترکیدگی لوله هستیم و تا زمانی که ماموران آب
و فاضالب برای تعمیر به محل اعزام می شوند ،مقدار زیادی آب هدر می رود ،این در
حالی است که مسئوالن مدام از بحران کم آبی خبر می دهند.
▪برخی ادارات کار ارباب رجوع را به موقع پیگیری و مشکلش را رفع نمی کنند.
▪ مسئوالن صدا و سیمای استان به کیفیت و محتوای برنامه ها توجه بیشتری داشته
باشند و برنامه های قوی تری را تولید و پخش کنند.
▪کارمندان بعضی ادارات زاهدان مصرف برق را مدیریت نمی کنند ،گاهی المپ تا روز
بعد روشن می ماند.
▪عدهایازمردمزبالههایخودرادرمعابررهامیکنندوتوجهیبهحقوقشهروندیندارند.
▪نمایندگی های برخی شرکت های تولید خودرو در زاهدان از ارائه خدمات به خودرو
هایی که گارانتی دارند خوداری می کنند.
▪ برخی از رانندگان تاکسی در زاهدان ،هزینه بیشتری از مردم دریافت می کنند،
مسئوالن امر نظارت بیشتری داشته باشند.
▪قیمت لوازم خانگی در بازار همچنان باالست ،با این شرایط جوانانی که می خواهند
زندگی مشترک تشکیل دهند امکان تهیه بسیاری از لوازم را ندارند.
▪برای رونق گردشگری در روستای تنگ چابهار اقدام شود ،این منطقه سرشار از زیبایی
و ظرفیت است اما از حداقل زیرساخت های گردشگری محروم است.
▪از بعضی بانک ها از طریق ،آپ شارژ کمتر از  10هزار تومان نمی توان خرید.

تعدادی نیروی بسیجی و هنگ
مرزی میرجاوه ربوده شدند
تعدادی از نیروهای بسیجی طرح امنیت و هنگ مرزی
میرجاوه به دست اعضای یک گروهک تروریستی ربوده
شدند .روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه،
در اطالعیه ای از ربوده شدن تعدادی از بسیجیان بومی و
مرزبانان در نقطه صفر مرزی در جنوب شرق کشور با خیانت
عوامل نفوذی در این حادثه خبر داد .در این اطالعیه آمده
است :شامگاه دوشنبه  ۲۳مهر ماه تعدادی از بسیجیان
بومی و نیروهای هنگ مرزی که در پایگاه مراقبتی در نقطه
صفر مرزی میرجاوه مستقر بودند ،با خیانت و تبانی عامل یا
عوامل نفوذی گروهک های ضد انقالب ربوده شدند .این
پایگاه از استحکام های خوبی برخوردار بود .عوامل گروهک
های تروریستی که از سوی سرویس های بیگانه هدایت و
پشتیبانی می شوند ،با فریب و تطمیع عوامل نفوذی ،این
حادثه را در نقطه صفر مرزی و رو به روی یکی از پاسگاه
های مرزی پاکستان انجام دادند .عملیات تعقیب اشرار،
تروریست ها و عوامل نفوذی دشمن و اقدامات الزم برای آزاد
سازی ربوده شدگان با جدیت در دستور کار نیروهای دفاعی
و امنیتی مستقر در مناطق مرزی قرار گرفته است و از دولت
پاکستان نیز انتظار می رود با اشرار و تروریست هایی که در
جوار مرزهای آنان النه کرده اند و از سوی برخی کشورهای
مرتجع ،شرور و تروریست پرور منطقه حمایت و به کارگیری
می شوند ،برخورد جدی داشته باشد و به سرعت نسبت به
آزادی و تحویل مرزبانان اقدام کند.به گزارش ایسنا ،جمعی
از علمای اهل سنت استان نیز ضمن محکوم کردن این
اقدام مبنی بر ربودن تعدادی از مرزبانان در میرجاوه گفتند:
فعالیت تروریست ها در مرزهای ایران با حمایت آمریکا و
حامیانش است .جامعه اهل سنت گروگانگیری مدافعان
امنیت را محکوم می کند .آن ها بیان کردند :گروهک های
تروریستی هیچ نمایندگی از طرف اهل سنت ندارد و نخواهند
داشت.ایسنا در خبری دیگر نیز اعــام کــرد که گروهک
تروریستی جیش الظلم در صفحه توییتری خود مسئولیت
ربایش  14نفر از نیروهای مرزی میرجاوه را بر عهده گرفت.
در پی ربایش تعدادی از نیروهای مرزی جمهوری اسالمی
ایران مستقر در پاسگاه میل مرزی  ۱۰۳از سوی یک گروهک
تکفیری و تروریستی و انتقال آن ها به داخل خاک پاکستان،
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکومیت و ابراز انزجار
از این اقدام تروریستی و شرارت آمیز و با توجه به اقدام های
انجام شده اظهار کرد :بعد از ظهر روز گذشته دستیار وزیر
امور خارجه در غرب آسیا از سفیر پاکستان خواست دولت آن
کشور در چارچوب روابط دو جانبه و اصل حسن همجواری
و تعهدهای ناشی از قراردادهای دو جانبه و مقررات حقوق
بین الملل ،بی درنــگ امکانات و اقــدام های الزم را برای
آزادی نیروهای مرزی جمهوری اسالمی ایران و دستگیری
تروریست های شرور به کار گیرد.
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پیشخوان

آب شرب مجتمع معلوالن قطع شد
همین دوشنبه گذشته بــود که
گروه شهرستان ها
روزی را به نام عصای سفید پشت
سر گذاشتند ،اما اکنون باید با چشمانی که نمی بینند به
دنبال تهیه آب مورد نیازشان باشند ،برخی هم پایی برای
رفتن و عده ای ،نایی برای حمل بشکه های آب ندارند،
تعدادی هم هستند که پایشان می لنگد اما سعی می کنند با
هر سختی که شده قدم بردارند و آب مورد نیاز خانواده را
تامین کنند .برخی از آن ها نه می توانند حرفی بزنند و
اعتراضشان را اعالم کنند و نه گوششان یاری می کند تا
دلیل مشکل به وجود آمده را از مسئوالن بشنوند .درست
یک روز بعد از روز عصای سفید و در روزی به نام پارا المپیک
که معلوالن زیــادی در همه نقاط کشور در برنامه های
متنوعی که برایشان برنامه ریزی شده بود حضور داشتند،
شرکت آب و فاضالب آب یک مجتمع مسکونی 184
واحدی زاهدان را که متعلق به معلوالن اعم از ناشنوایان،
نابینایان و معلوالن جسمی حرکتی و حتی ذهنی است قطع
کرد،معلوالنیکهبرایرفعمشکالتشاننیازدارندمسئوالن
یاری شان کنند ،نه این که بر مشکالت آن ها بیفزایند.

قطع آب بدون اطالع قبلی

یکی از معلوالن جسمی حرکتی ساکن در مجتمع ویژه
معلوالن زاهدان می گوید :ساکنان این مجتمع هر روز با
یک مشکل روبه رو می شوند و حال هم که آب شرب آنان
توسط شرکت آب و فاضالب شهری قطع شده است و همه
با وجود معلولیتشان سرگردان به دنبال تامین آب هستند.
با وجود بخشنامه های مختلف مبنی بر حمایت از معلوالن و
رایگان بودن هزینه های اشتراک آب ،برق و گاز ،متاسفانه
آب این مجتمع به دلیل پرداخت نشدن حق انشعاب قطع
شد« .عباسعلی صفری»می افزاید :مامور آب در پاسخ به
اعتراض ما اظهار کرد که باید هزینه های اشتراک آب را
پرداخت کنید تا مجدد آب وصل شود ،در حالی که بر اساس

بـــرای اکــــران فیلم شعله ور در اســتــان
ذوالفقاری
نــظــرخــواهــی کــردنــد کــه بــا ایــن موضوع
مخالفت کــردم چرا که اشکاالت آن رفع نشده اســت .به
گزارش «سیستان و بلوچستان» ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی روز گذشته در نشست خبری که با محوریت برنامه
های دومین سوگواره اربعین برگزار شد گفت :برنامه های
دومین سوگواره اربعین حسینی (ع) از هفتم آبان ماه تا پایان
ماه صفر و سالروز شهادت امام رضا (ع) در نقاط مختلف
استان برگزار می شود ،اجرای نمایش های عاشورایی و
تعزیه ،مسابقه عکس و نمایشگاه های عکس ویژه زائران
پاکستانی اربعین در مجتمع فرهنگی هنری اشراق و کارگاه
های هنرهای تجسمی خوشنویسی ،نقاشی ،خطاطی با
موضوع اربعین از برنامه های این اداره کل در دهه آخر ماه
صفر است« .حسین مسگرانی» افزود :شب شعر و سوگواره
شعر اربعین با حضور شاعران ملی و استانی در زاهدان ،شب
هــای شعر و نمایشگاه عکس اربعین و عــاشــورایــی در
شهرستان ها ،نمایش های خیابانی با موضوع اربعین و
نمایش های مذهبی و اجرای آواها و نغمات از دیگر برنامه
هایی است که در قالب دومین سوگواره اربعین حسینی
برگزار می شود .وی ادامه داد :خیمه عــزاداری با نمایش
های تعزیه از هفتم تا  11آبان ماه ،بعد از نماز مغرب و عشا در
مجتمع فرهنگی ،هنری زاهدان برگزار می شود .نمایشگاه
های هنری با موضوع اربعین و رحلت رسول اکرم (ص)،
زیــارت پیامبر اکرم (ص) در مسجد جامع و دیگر مساجد
بزرگ زاهــدان از دیگر برنامه های  10روز آخر ماه صفر
است .به گفته وی ،سوگواره تعزیه محرم با حضور گروه های
مختلف تعزیه خوانی این خطه و استان های همجوار ،در
زهک اجرا شد ،این برنامه به صورت ویژه در دهه آخر ماه
صفر در شهرهای مختلف استان نیز اجرا می شود .وی با
بیان این که قرآن و هدایای فرهنگی توسط کمیته فرهنگی
ستاد اربعین در مسیر بازگشت زائران پاکستانی به آن ها
اهدا می شود ،اضافه کرد :سال گذشته هم این اقدام انجام
شد ،نمایشگاه عکس و کتاب نیز برای این زائران برپا می
شود .انجمن خوشنویسی ،هنرهای تجسمی و نمایشی،
کانون عکاسان و موسسه خانه هنرمندان در برگزاری برنامه
های این روزها همکاری دارند.

شد ،معلوالنی که پای رفتن و چشم دیدن ندارند چگونه آب
مورد نیازشان را تامین کنند؟ وی تصریح می کند :برای رفع
این مشکل از طریق آب و فاضالب شهری پیگیری کردیم اما
همکاری نشد و همچنان انشعاب آب آن ها قطع است.

قانون اجرایی شد

مسئول روابــط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری
استان در این باره می گوید :مبلغ بدهی ساکنان این
مجتمع به شرکت آب و فاضالب زیاد است ،حدود یک
سال و نیم قبل از طریق این شرکت درخواست انشعاب
آب کردند ،اما سند نداشتند ولی از آن جایی که نامه
بهزیستی داشتند با آن ها همکاری و مقرر شد بعد از
هشت ماه بدهی را تسویه کنند یا سند ارائه دهند ،این
مهلت دو مرحله تمدید شــد ،امــا بعد از گذشت زمان
مشخص شده برای پیگیری مراجعه نکردند« .سلیمانی»
اظهار می کند :بر خالف میل باطنی ولی طبق قانون،
انشعاب آب ساکنان مجتمع ویژه معلوالن قطع شد که
باید برای پرداخت بدهی اقدام کنند ،برای همکاری با آن
ها بدهی شان قسط بندی می شود ،اما در صورت تحویل
سند هزینه ای برای انشعاب دریافت نمی شود ،طبق
قانون ملک باید به نام مددجو باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد:

ایرادهای عمده «شعله ور» رفع نشد

300میلیونتومانبرایایجادزیرساختهایپیرگل

امسال  300میلیون تومان بــرای ایجاد زیرساخت ها در منطقه
ذوالفقاری
گردشگریپیرگلخاشاختصاصیافتهاست.مدیرکلمیراثفرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار ما گفت :به منظور معرفی گل فشان پیرگل که
خواص درمانی فراوانی دارد و می تواند گردشگران زیادی را جذب کند تورهای مختلفی
تعریف شده است که تور رسانه های استان به زودی برگزار می شود« .علیرضا جاللزایی»
افزود :این اثر ارزشمند در آینده نزدیک در فهرست آثار ملی کشور ثبت می شود ،اقداماتی
زیرساختی برای توسعه گردشگری گل فشان پیرگل از جمله راه دسترسی ،لوله کشی
آب ،برق رسانی ،ایجاد کمپینگ های گردشگری و نصب تابلوی راهنمایی در دستور کار
است .وی ادامه داد :در اعتبارات امسال این اداره کل 300 ،میلیون تومان برای ایجاد
زیرساخت های آن اختصاص پیدا کرد و اقداماتی آغاز شده است تا بتوان به هدف اصلی
یعنی ثبت ملی این منطقه و توسعه گردشگری دست پیدا کرد.

مجوزی برای برنامه های شاد در محرم و صفر صادر نشد

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیبااشارهبهانتشارخبریمبنی
بر برگزاری مراسمی با برنامه های شاد در ایام محرم گفت :به
عنوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،هیچ مجوزی برای
برگزاری برنامه های هنری و شاد در ماه های محرم و صفر
صادر نکرده ایم ،احتمال دارد هنرمند یا موسسه ای از روی بی
اطالعی اقدامی انجام داده باشد که در مقام نظارت مدعی و
پیگیر این موضوع هستیم .وی تصریح کرد :شب شعری در
یک موسسه فرهنگی به مناسبت روز حافظ در یکی از شهرها
برگزار شد که بــرای برگزاری این برنامه از اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی مجوزی دریافت نشده بود ،کمیته رسیدگی به
تخلفات تشکیل شد ،موضوع را بررسی کرد ،تذکرهای الزم
داده شد و مسئول موسسه اعتراف کرد که مجوزی برای این
برنامه نداشته است ،این اتفاق عمدی نبود اما تذکرهای الزم
داده و تعهد گرفته شد .مسگرانی درباره فیلم شعله ور نیز بیان
کرد :مسئول فرهنگ و ارشاد اسالمی در استان هستم و نمی
توانم برای مقام های باالتر تصمیم بگیرم ،بعد از اکران فیلم
شعله ور در جشنواره فیلم فجر ،مخالفت خود را اعالم کردیم،
این فیلم اثر هنری خوبی است و ارزش های فراوانی دارد اما
ایرادهایی هم داشت که در اکران خصوصی تذکر دادیم و به
صورت مکتوب به سازمان سینمایی ارسال کردیم .وی ادامه
داد :قبل از اکران عمومی برای مشاهده نسخه اصالح شده این
فیلم دعوت شدم ،بسیاری از ایرادها برطرف شده بود اما ایراد
عمده آن هنوز باقی مانده است که باید اصالح شود که قرار شد
از نماینده استانداری نیز نظر سنجی کنند .وی اضافه کرد:
برای اکران فیلم شعله ور در استان نظرخواهی کردند که با این
موضوع مخالفت کردم چرا که اشکاالت آن رفع نشده است اما
مسئول اکران آن در کشور نیستم.

مسگرانی:
اجرای نمایش
های عاشورایی
و تعزیه ،مسابقه
عکس و نمایشگاه
های عکس ویژه
زائرانپاکستانی
اربعین در
مجتمعفرهنگی
هنری اشراق
و کارگاه های
هنرهایتجسمی
خوشنویسی،
نقاشی ،خطاطی با
موضوع اربعین از
برنامه های این
اداره کل در دهه
آخر ماه صفر است

فردا؛ یادواره شهدای وحدت در نیمروز
یـــــادواره شــهــدای وحـــدت و ششمین ســالــگــرد شــهــادت
گروه شهرستانها
سردارسرتیپ پاسدار «حبیب لکزایی» فردا در نیمروز برگزار
می شود .رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیمروز به خبرنگار ما گفت :نهمین
یادواره شهدای وحدت و آیین بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سرتیپ
پاسدار «حبیب لکزایی»  ۲۶مهر با حضور جمعی از علما ،مسئوالن شهرستان و
فرماندهان سپاه در گلزار شهدای حضرت رسول اکرم(ص) برگزار میشود« .مهدی
حدادی» با بیان این که امسال دو مراسم ملی با محوریت شهدا در نیمروز برنامه
ریزی شده است ،افزود :اسفند ،امسال میزبان جمعی از خانواده شهدا و مسئوالن
استانی در یادواره شهدای تاسوکی خواهیم بود.

 2گروه امدادی زابل به مرز مهران اعزام شد
دو گروه امدادی سیار دانشگاه علوم پزشکی زابل برای خدمات رسانی به
ریگی
عزاداران اربعین حسینی به مرز مهران اعزام شد .رئیس مرکز حوادث و
فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل به خبرنگار ما گفت :با توجه به پیش
رو بودن اربعین حسینی (ع) و مشرف شدن عزاداران به کربال ،دانشگاه علوم پزشکی
زابل ،دو گروه سیار فوریت های پزشکی را به مرز مهران اعزام کرد تا در کنار دیگر تیم
های پزشکی مستقر به زوار امام حسین(ع) خدمات پزشکی ارائه دهند« .غالمعلی
رفعت» افــزود :هفت تکنسین این دانشگاه با دو دستگاه آمبوالنس و خــودروی
ارتباطات تا پایان مراسم پیاده روی اربعین در مرز مهران حضور دارند.
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نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

ا

یورو

48.610

یک گرم طالی  18عیار

421,300

ز

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

430,050

ا

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

452,710

پوند انگلیس

55.210

یک گرم طالی  22عیار

498,010

فرانک سوئیس

42.483

یک گرم طالی  24عیار

565,460

پیش بینی جوی استان  -امروز چهارشنبه 97/7/25
نواحی شمالی

قطع آب  184واحد مجتمع معلوالن

رئیس هیئت مدیره جامعه معلوالن استان هم در این باره
می گوید :دو تعاونی مسکن در زاهدان داریم که متعلق به
معلوالن تحت پوشش بهزیستی است ،طبق مصوبه هیئت
وزیــران ،هر معلول تحت پوشش بهزیستی حق استفاده
رایگان یک انشعاب آب ،برق و گاز را دارد« .محمد نخعی» با
بیان این که واحدهای این تعاونی سال گذشته به معلوالن
تحویل شد می افزاید :طبق قانون ،معرفی نامه با سربرگ و

مهر بهزیستی به شرکت مربوطه برای دریافت انشعاب ارجاع
می شود ،شرکت برق و گاز در این باره همکاری دارند ،اما
شرکت آب و فاضالب برای ارائه انشعاب رایگان عالوه بر
معرفی نامه و دیگر مدارک ،سند مالکیت به نام معلول را هم
طلب می کند که دریافت آن زمان بر است و از دست معلوالن
کاری بر نمی آید .وی ادامه می دهد 26 :بهمن ماه سال
گذشته پایان کار این مجتمع را به شهرداری اعالم کردیم و
پیگیری ها در شهرداری در حال انجام است و تا زمانی که
آن را دریافت نکنیم نمی توانیم سندی از اداره ثبت اسناد
و امالک دریافت کنیم .شرکت آب و فاضالب با دریافت
تعهد  9ماهه اقدام به واگذاری انشعاب آب رایگان کرد ،اما
چندین مرحله است که به ساکنان تذکر می دهد ،مکاتبه و
خواهش کردیم اجازه دهند معلوالن سند دریافت کنند و
پس از آن تحویل این شرکت دهند .به گفته وی ،مدت زمان
تعهد  9ماه جامعه معلوالن به شرکت آب و فاضالب شهری،
شهریور امسال به پایان رسید و از آن جایی که هنوز ساکنان
موفق به دریافت سند نشده اند برای مهلت بیشتر مجدد از
طریق معاون عمرانی استاندار با مدیرعامل آب و فاضالب
مکاتبه کردیم که تا زمان دریافت سند همکاری کنند .در
این تعاونی  184خانوار سکونت دارند و  40نابینا عضو آن
هستند اما روز بعد از عصای سفید ،انشعاب آب آن ها قطع

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

حل جدول شماره 1214

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

مصوبات مجلس و بخشنامه هیئت دولت اشتراک آب ،برق
و گاز برای معلوالن رایگان است .یکی دیگر از معلوالن
جسمی حرکتی می گوید :معنای خدمت به معلوالن را
هم فهمیدیم ،چرا که دقیقا بعد از روز جهانی نابینایان،
آب منازل آن ها قطع شد ،در حالی که انشعاب آب برای
معلوالن رایگان است« .محمود تهیدی پویا» می افزاید :در
جایی سراغ ندارید که آب مسکن معلولی را بدون توجه
به شرایط جسمی و روحی او و حتی بخشنامه های صادر
شده ،قطع کنند .این اقدام بدون اطالع ساکنان انجام شد
و حال مانده ایم که چگونه با این معلولیت آب مورد نیاز خود
را تامین کنیم« .مقیمی» ساکن دیگر این مجتمع اظهار می
کند :با وجود معافیت دولتی از پرداخت هزینه اشتراک اما
آب و فاضالب ،آب این مجتمع را قطع کردند و بر مشکالت
ما افزوده شد .یکی دیگر از معلوالن ساکنان این مجتمع
می گوید :معلوالن این مجتمع مشکالت فراوانی دارند که
یکی از آن ها قطع آب شرب ساکنان آن است ،مسئوالن
آب و فاضالب شهری زاهدان برای هر یک از ساکنان این
مجتمع یک میلیون هزینه اشتراک به عنوان بدهی ثبت
کردند« .احمدی» ادامه می دهد :ماموران آب معموال با
تهدید ساکنان این مجتمع مبنی بر قطع آب ،خواستار
پرداخت هزینه اشتراک می شوند در حالی که هزینه های
اشتراک برای معلوالن رایگان است.

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 ،برخی نقاط گرد
و خاک ،کاهش دما

غبارآلود ،گاهی وزش باد،
کاهش دما

قسمتی ابری ،غبارآلود ،گاهی
وزش باد ،سواحل مه صبحگاهی
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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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

