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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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▪برایشرکتدرپیادهرویاربعینثبتنامکردهاماماهنوزویزاصادرنشدهاست،مسئوالن
امر برای صدور ویزا سریع تر اقدام کنند تا بتوانیم در این مراسم بزرگ شرکت کنیم.
▪اتوبوس های درون شهری مسیر خیابان سیستان زاهدان از نظر نظافت وضعیت خوبی
ندارد ،این اتوبوس ها از سمت بازار برای حرکت به مقصد ابتدا وارد ایستگاه میدان
کارگر می شود که وقت زیادی از شهروندان را می گیرد.
▪قیمت انار در میوه فروشی های حاشیه بولوار بهداشت زاهدان از غرفه ای به غرفه دیگر
متفاوت است ،مسئوالن نظارت بیشتری داشته باشند.
▪کیفیت نان برخی از نانوایی های چابهار خوب نیست و هدر رفت زیادی دارد.
▪آنتن دهی خطوط همراه اول و ایرانسل در زاهدان وضعیت مناسبی ندارد و هنگام
مکالمه بارها قطع و وصل می شود.
▪هزینه تعویض روغن خودروها افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
▪با کاهش سهمیه بنزین در ماه های اخیر معیشت برخی از مردم تحت تاثیر قرار گرفت،
چرا که با مسافر کشی امرار معاش می کنند .نمایندگان استان با توجه به شرایط منطقه
با طرح دو نرخی شدن و کاهش مجدد سهمیه بنزین مخالفت کنند.
▪در گذشته وقتی وارد سوپر مارکت می شدیم ،می توانستم خریدهایمان را تقریبا کامل
انجام دهم ،اما قیمت ها آن قدر افزایش پیدا کرده است که هنگام خرید تنم می لرزد و
برای خرید بسیاری از اجناس مورد نیاز مردد می شوم.
▪مسئوالن شهرداری برای توسعه فضای سبز زاهدان اقدام کنند ،روزانه پساب زیادی در
اینشهرهدرمیرفتکهدرصورتتصفیهمیتوانازآنبرایرونقفضایسبزبهرهبرد.
▪آسفالت خیابان سهرودی زیباشهر زاهدان وضعیت مناسبی ندارد ،پیاده روهای این
خیابان نیز نیاز به به سازی دارد.

هوتگ یا گودال نگهداری آب در
گروه شهرستان ها
مناطق روستایی دشتیاری ،پالن
و بخش مرکزی چابهار سازه ای کم هزینه و به صرفه برای
نگهداری آب های روان است و می تواند نقش مهمی برای
تامین آب شــرب و کــشــاورزی داشــتــه بــاشــد .بــه گفته
کارشناسان منابع طبیعی ،هوتگ نسبت به دیگر سازه های
آبخیزداری در مناطق کم شیب و اراضــی سیلتی رسی
چابهار مزایای بیشتری برای نگهداری آب دارد و در صورت
ساماندهی حدود دو هزار هوتگ فعلی و ساخت هزار
هوتگ دیگر در نقاط مختلف می توان تا شش ماه و حتی
یک سال از آن بهره بــرداری کــرد .ســازه های سنگی و
مالطی باید در باال دست و در اراضی شیب دار ایجاد شود
ولی هوتگ در مکانی هایی اجرا می شود که شیب صفر
است و امکان احداث سازه های دیگر وجود ندارد.

سازه ای بدون خطر

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چابهار در این باره
گفت :هوتِگ یا هوتَک نام گودال مصنوعی یا طبیعی به
نسبت بزرگی است که آب حاصل از بارندگی ها در آن
هدایت و جمع آوری می شود و در طول سال به مصارف

حادثه میرجاوه از طریق
دیپلماسی عمومی پیگیری شود

دولت جمهوری
اسالمی و
پاکستان هر دو
مسئول جان این
مرزبانان ربوده
شدههستند،
اما تاکید داریم
که این مرزبانان
در خاک پاکستان
هستند،بنابراین
آن ها باید با
ایران همکاری
داشتهباشند

روز گذشته جلسه متفاوتی در شهرداری
ذوالفقاری
زاهدان برگزار شد ،نشستی ویژه خبرنگاران
که عالوه بر تاخیر ،رئیس جلسه قسمت عمده زمان تعیین
شده را به معرفی چارت سازمانی شهرداری اختصاص داد و
انگار قصد داشت خبرنگاران را با وظایف نیروهای اداری
شهرداری و تعداد سازمان ها و کارکنان آن بیشتر آشنا کند!
موضوعی که شاید نه خبری برای خبرنگار داشته باشد و نه از
مشکالت شهری بکاهد بلکه بهتر بود از این فرصت ها بیشتر
برای توسعه و آبادنی شهر و رفع مشکالت آن بهره برده شود.
البته مجری هم در تکمیل این توضیحات نقشش را ایفا کرد و
قسمتی از زمان جلسه را به خود اختصاص داد تا او هم از
چارت سازمانی شهرداری بگوید .معاون برنامه ریزی و توسعه
منابع انسانی شهردار در این نشست بعد از مقدمه بدون
خروجی نیم ساعتی اش ،از تخصیص  51درصــد بودجه
امسال خبر داد و گفت :بودجه امسال شهرداری زاهدان و 9
سازمان وابسته به آن  336میلیارد تومان تعیین شد که 51
درصد آن تا پایان شش ماه اول تحقق پیدا کرد 95 .درصد
درآمد شهرداری توسط مردم به دست می آید و فقط پنج
درصد آن را دولت تامین می کند .دکتر «صاحبدادزهی»
ادامه داد :هزار و  500پست در شهرداری زاهدان تعریف
شده است و از هزار و  700نیروی شهرداری فقط  652نفر
مدرک دانشگاهی شامل کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی
ارشد دارند! وی به فاضالب زاهدان و استفاده از آن برای
آبیاری فضای سبز هم اشاره و بیان کرد :قرار است آب فضای
سبز از پساب حاصل از تصفیه فاضالب شهری تامین شود ،به
این منظور  80درصد شهر لوله گذاری شده است .وی در
پاسخ به خبرنگار ما درباره اولویت ها و برنامه شهرداری برای
رفع مشکالت شهری تا پایان سال ،پاسخ قانع کننده ای

نداشت و اظهار کرد :برنامه داریم درآمدها را افزایش دهیم و
از نشتی آن بکاهیم ،شهرداری طلب زیادی دارد و سازمان
های دولتی ،بزرگ ترین بدهکاران این مجموعه هستند که
باید برای جذب آن اقدام شود ،مدیریت هزینه نیز از دیگر
برنامه هاست که در این قسمت برای پرداخت مطالبات و
حقوق کارکنان اقدام شد .وی معتقد است زاهدان با 700
هــزار نفر جمعیت دومین کالن شهر بــزرگ نیمه شرقی
کشور ،دومین شهر از نظر سرعت رشد جمعیت در کشور و
دومین شهر بعد از مشهد از نظر حاشیه نشینی است .اما
شهروندان آن توانایی پرداخت عوارض به شهرداری ندارند
چرا که  40درصد آن ها حاشیه نشین هستند و نمی توانند از
پس مشکالت خودشان برآیند چه برسد به این که در ساخت
شهر کمک کنند .پایین ترین درآمد سرانه کشور نیز متعلق به
مردم این کالن شهر است چرا که میانگین درآمد سرانه یک
شهروند زاهدانی در سال 200 ،هزار تومان است .کمترین
سرانه فضای سبز نیز به دلیل کیفیت آب ،ضعف زیرساخت
ها و مدیریت به زاهدان اختصاص دارد و این موضوع تکلیف
شهروندان را بیشتر می کند.

مرحله استانی بیست و یکمین جشنواره بین المللی قصه
گروه شهرستان ها
گویی به کار خود پایان داد .مدیرکل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان به خبرنگار ما گفت :فرصت زندگی مانند یک خط فاصله
است ،این فاصله با مهربانی و نیک اندیشی برای ساختن جامعه ای مطلوب پر می
شود ،زیرا خداوند ما را به خواندن قصه هایی دعوت می کند که رازهای آفرینش و
رسیدن به سعادت در آن نهفته است و قرآن منبع غنی و مهمی برای قصه گویان و
سرشار از نکته های مهم برای پرکردن هدف انسان هاست پس الزم است تأمل
بیشتری در قرآن داشته باشیم« .معصومه هادی» افزود :سرگذشت بزرگان ایرانی
در عرصه های علم ،فرهنگ ،هنر و ادب ،چون فردوسی ،ابنسینا ،رازی و معاصران
یکی دیگر از منابع مهم بــرای قصه گویان است که می تواند بــرای کودکان و
نوجوانان الگو باشد و انگیزه ای قوی در آنان ایجاد و هویت ملی شان را تقویت کند.
وی اظهار کرد :چه خوب است ،خانواده همراه با فرزندانشان کتاب های قصه
بخوانند تا کودکان آن ها در کنار شاد بودن ،غم ها را نیز تجربه کنند زیرا زندگی
تشکیل شده است که انسان ها آن را تجربه می کنند .وی بیان کرد :جامعه تشنه
محبت و مهرورزی است و همه وظیفه دارنــد بــرای گسترش محبت ،دوستی و
انسانیت بکوشند و سختی ها را برای یکدیگر آسان تر کنند تا دنیا جای بهتری
برای زیستن باشد .وی تصریح کرد هیئت داوران بیست و یکمین مسابقه قصه
گویی مرحله استانی پس از بررسی برنامه های اجرا شده در حوزه قصه گویی
بزرگساالن ،پسران و دختران نفرات برگزیده و راه یافته به مرحله منطقه ای را
انتخاب و معرفی کردند.

زاهدان با 700
هزار نفر جمعیت
دومین کالن
شهر بزرگ نیمه
شرقی کشور،
دومین شهر از
نظر سرعت رشد
جمعیت در کشور
و دومین شهر
بعد از مشهد
از نظر حاشیه
نشینی است اما
شهروندان آن
تواناییپرداخت
عوارض را ندارند

رفع تصرف از 380هکتار اراضی ملی دلگان
 380هکتار از اراضی ملی دلگان رفع تصرف شد .مدیرکل
گروه شهرستان ها
منابع طبیعی و آبخیزداری به خبرنگار ما گفت :در اجرای
تبصره ذیل ماده  ۵۵قانون حفاظت و بهره بــرداری از جنگل ها ،یگان حفاظت و
ماموران منابع طبیعی دلگان مساحت  380هکتار از اراضی ملی و هشت حلقه چاه
آب غیرمجاز واقع در منطقه جلگه چاه هاشم را رفع تصرف کردند و به دولت باز
گرداندند« .عبدالباسط پاکزاد» افــزود :به منظور حفظ و حراست از اراضی ملی
نشستی با حضور روسای منابع طبیعی ،امور آب و امور عشایری دلگان با معتمدان و
ریش سفیدان روستای گرون از توابع جلگه چاه هاشم برای توجیه مردم برگزار و
مقرر شد اهالی به صورت خود جوش نسبت به رفع تصرف و پر کردن چاه های
غیرمجاز اقدام کنند.

کشف محموله قرص قاچاق در زابل
یک محموله قاچاق قرص ترامادول که مخدر است از یک دستگاه اتوبوس
ریگی
مسافربری در زابل کشف و توقیف شد .رئیس اداره تعزیرات حکومتی
زابل به خبرنگار ما گفت :مأموران انتظامی پایگاه ایست و بازرسی سفید آبه هنگام
کنترل خودروهای عبوری ،به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و پس از توقیف و
بازرسی  ۲۵هزار و  ۵۰۰عدد قرص ترامادول قاچاق کشف کردند« .محمد حسین
جهان آبادی» افزود :با استعالم انجام شده از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم
پزشکی و تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی ،کاالی مکشوفه قابل مصرف انسانی
شناخته نشد و شعبه رسیدگی کننده اقدام به صدور رای کرد .وی ادامه داد :با رای
شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز ،قاچاقچی به پرداخت جزای نقدی
به میزان سه برابر ارزش کاال به مبلغ  ۱۹۱میلیون و  ۲۵۰هزار ریال و ضبط و معدوم
کردن کاالی مکشوفه ،محکوم شد.

حضور «دزد شریف» در جشنواره تئاتر خیابانی
نمایش «دزد شریف» به جشنواره
گروه شهرستان ها
تئاتر خیابانی رضــوی راه یافت.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان به خبرنگار ما
گفت :با اعالم برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی رضوی در
جــنــوب کــرمــان نمایش دزد شــریــف بــه نویسندگی و
کارگردانی سعید بادینی برای حضور در جشنواره اعالم

پیشخوان

به دلیل احداث سازه مورد نظر در عمق زمین از دیگر مزایای
هوتگ است ،این سازه برای کاهش تبخیر آب به لحاظ عمق
زیاد و استقرار گونه های چش در اطراف آن موثر است .وی
بیان کرد :هوتگ با عمر مفید بسیار باالست به طوری که
هوتگ های ایجاد شده در دهه 70هیچ گونه تخریبی نداشته
است و حتی برخی نیاز به الیه روبی نیز ندارد .وی استقبال
و مشارکت مردم در مراقبت و نگهداری از این سازه را خوب
ارزیابی کرد و افزود :با توجه به هزینه بسیار پایین ساخت
هوتگ نیاز است دولت توجه ویژه ای کند تا بتوان قسمتی از
آب کشاورزی ،شرب و حیوانات را تامین کرد .رئیسی گفت:
برای ساخت هوتگ با حجم آبی  10تا  20هزار متر مکعب
 40تا  80میلیون تومان نیاز است ،چنان چه یک بند سنگی
و مالطی یا خاکی در باالدست روستاها و اراضی کشاورزی
احداث شود برای حجم عملیات  500متر مکعب هزینه ای
بیش از  100میلیون تومان نیاز است .این وجود می توان
به مزایای هوتگ و کم هزینه بودن آن نسبت به دیگر سازه
های آبخیزداری پی برد .وی خاطرنشان کرد :حدود دو
هزار هوتگ در روستاهای منطقه دشتیاری ،پالن و مرکزی
این شهرستان نیازمند رسوب برداری ،الی روبی ،به سازی،
مرمت و نگهداری اصولی است.

کتاب جشنواره قصهگویی استان بسته شد

عظیم شرکت می کنند«.محمد علی پیری» افزود :با برپایی
چنین اجتماع های بزرگی به ویژه در اربعین حسینی می توان
قدرت و عظمت اسالم و مسلمانان را به رخ مستکبران جهان
کشید ،با وجود این که دشمن سعی داشت مسلمانان و به ویژه
ایرانیان را از اجتماع بزرگ اربعین محروم کند ،اما شوق و
عشق مردم به امام حسین (ع) فراتر از این حرف هاست.

درآمد سرانه هر شهروند زاهدانی 200 ،هزار تومان

مرکز خدمات جامع سالمت روستای جهانتیغ
ریگی
هیرمند بــه بهره بـــرداری رســیــد .مدیر شبکه
بهداشتودرمانهیرمندبهخبرنگارماگفت:عملیاتساخت
مرکز خدمات جامع سالمت روستای جهانتیغ در زمین
اهدایی یکی از روستاییان که در اردیبهشت سال گذشته در
اختیار ما قرار گرفت آغاز و شنبه گذشته افتتاح شد .دکتر
«مهران عبادتی» افزود :برای راه اندازی این مرکز زیربنای آن
 464متر مربع است 12 ،میلیارد ریال اعتبار هزینه شده
است و با افتتاح آن مــردم روستای جهانتیغ و روستاهای
اطراف آن از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند شدند.

آمــادگــی کــرد کــه در فهرست بازبینی جشنواره قــرار
گرفت«.علیرضا سلمان نــژاد» افــزود :بنابر رای سامان
خلیلیان ،امیرحسین شفیعی و فاطمه رادمنش ،این
نمایش هم در میان  13اثر دیگر برای حضور در جشنواره
انتخاب شد که روزهــای  27تا  30آبــان ماه در جنوب
کرمان اجرا خواهد رفت.

جدول شماره 1219

حل جدول شماره 1218
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

48.390

یک گرم طالی  18عیار

396,000

ر

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

430,050

ر

درهم امارات

11.430

یک گرم طالی  20عیار

452,710

پوند انگلیس

55.330

یک گرم طالی  22عیار

498,010

فرانک سوئیس

42.367

یک گرم طالی  24عیار

565,460

پیش بینی جوی استان  -امروز دوشنبه 97/7/30
نواحی شمالی

منبعی برای رفع تشنگی  43روستای سواحل مکران

وی اظهار کرد :با توجه به رطوبت هوا تلمبه های بادی پر
هزینه و با طول عمر کوتاه و فاقد هزینه برای نگهداری است
و امکان تعمیر و تجهیز وسایل یدک برای روستاییان کاری
بسیار دشوار است ولی عمر متوسط هر سازه هوتگ حداقل
 25تا  30سال است که به طور معمول پس از این مدت نیاز

تشریح چارت سازمانی شهرداری توسط معاون شهردار!

مرکز خدمات جامع سالمت
هیرمند افتتاح شد

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

کشاورزی ،آشامیدنی انسان و حیوانات اهلی و وحشی
می رسد« .عبدالغنی رئیسی» افزود :به دلیل هم سطح
بودن این سازه با زمین در صورت ورود آب زیاد تخریب نمی
شود و حادثه آفرین نخواهد بود ،سازه ای بدون خطر است
و در صورت فراوانی آب بدون تهدید برای اراضی فرسایش
پذیر و پایین دست است .به گفته وی ،هوتک ها می تواند با
هدف جذب گردشگر و گسترش صنعت گردشگری برای
قایقرانی یا ماهیگیری با حجم مخزن باال وسیع ساخته شود
و همراه با تأمین آب کشاورزی منبعی برای تولید ماهیان
آب شیرین نیز باشد .این سازه برای توسعه دامــداری و
دامپروری در روستاها که در مقایسه با تلمبه بادی ارجحیت
دارد منبع مطمئنی است و بر خالف تلمبه بادی که نیاز به
مراقبت ،سرویس و هزینه زیادی دارد به صرفه تر است.

به پاکسازی و رسوب برداری دارد .هوتگ به نوعی یکی از
بهترین منابع امید برای رفع تشنگی موجودهای زنده در 43
روستای سواحل مکران در محدوده چابهار است .وی تصریح
کرد :هوتگ ها منبع بسیار خوبی برای تامین آب آشامیدنی
اهالی روستاهای فاقد شبکه آبرسانی به ویژه در فصول کم
آبی است و می توان آن را با هدف جذب گردشگر با افزایش
حجم و گسترش وسعت برای قایقرانی یا ماهیگیری ساخت و
استفاده کرد .نوع مالکیت بر هوتگ های ساخته شده توسط
مردم مشاع است و بهره برداری از آن نیز به صورت مشارکتی
انجام می شود .به طور معمول هوتگ های واقع در حاشیه
یک روستا برای استفاده از آب به همه اهالی روستا تعلق
دارد و ممکن است به لحاظ مالکیت متعلق به یک یا چند
نفر باشد .رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چابهار
ادامه داد :هوتگ ها نقش مهمی در توسعه جنگل کاری،
افزایش سرانه فضای سبز و استقرار جنگل های منحصر به
فرد دارد .یکی از فواید مهم رشد درخت چش در اطراف آن
است ،این درخت با فواید اقتصادی فراوان نقش مهمی در
توسعه دامپروری و افزایش درآمد خانوار روستایی دارد .وی
ادامه داد :کنترل روان آب های سطحی و ذخیره آب قبل از
رسیدن به دریا ،میزان تبخیر کمتر در مقایسه با دیگر سازه ها

 200زائر از هیرمند عازم کربال شدند
 200نفر از هیرمند برای شرکت در
گروه شهرستان ها
راهپیمایی عظیم اربعین حسینی به
کربال مشرف شدند .فرماندار هیرمند به خبرنگار ما گفت :این
شهروندان در قالب پنج دستگاه اتوبوس به مرز ایران و عراق
عازم شدند که از این تعداد سه دستگاه اتوبوس حامل زائر
اولی ها بود که با حمایت مقام معظم رهبری در این راهپیمایی

رئیس مجمع نمایندگان استان:

دول ــت پاکستان هنوز مسئولیت
گروه شهرستان ها
حادثه میرجاوه را نپذیرفته است،
بنابرایناینموضوعبایدازطریقدیپلماسیعمومیوظرفیت
های محلی پیگیری شود .رئیس مجمع نمایندگان استان در
مجلس شورای اسالمی با اشاره به ربوده شدن  12مرزبان در
میرجاوه گفت :اطالعات جدیدی درباره این سربازان ربوده
شده در دست نیست ،دولت پاکستان مسئولیت این حادثه و
حضور مرزبانان ربوده شده در خاک خود را هنوز نپذیرفته
است« .محمدنعیم امینی فرد» به «خانه ملت» اظهار کرد:
هیئتکمیسیونامنیتملیمجلسبهمیرجاوهاعزامشدندتا
این موضوع را پیگیری کنند ،دولت پاکستان باید قبل از
حماقت تروریست ها به وظیفه اش عمل کند .وی تاکید کرد:
دولت جمهوری اسالمی و پاکستان هر دو مسئول جان این
مرزبانان ربوده شده هستند ،اما تاکید داریم که این مرزبانان
در خــاک پاکستان هستند ،بنابراین آن ها باید با ایــران
همکاری داشته باشند .وی ادامه داد :پاکستان از حاکمیت
ضعیفی در برخی از نقاط مرزی با ایــران برخوردار است،
متاسفانه در قسمتهایی از مرز ایران با پاکستان و افغانستان،
همسایگان ما تسلطی بر این مناطق ندارند .وی خاطرنشان
کرد :عالوه بر دولت از طریق ارتباطات محلی و با استفاده از
ظرفیت مرزنشینان باید این موضوع را پیگیری کرد ،زیرا مردم
منطقه میرجاوه و مرزنشینان پاکستانی در این منطقه هر دو از
قوم بلوچ هستند و ریشه ایرانی دارند ،همان گونه که پیش از
این هم از این ظرفیت ها استفاده شده است .نماینده مردم
ایرانشهر ،سرباز ،دلگان ،فنوج ،الشار ،بنت و آشار تصریح
کرد :هفته جاری مجمع نمایندگان جلسه ای درباره ربوده
شدن این مرزبانان خواهد داشت.

 2هزار هوتگ چابهار در انتظار الی روبی

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

صاف تا کمی ابری ،وزش
باد متوسط ،افزایش دما

صاف تا قسمتی ابری،
گاهی وزش باد متوسط

صاف تا قسمتی ابری ،گاهی وزش
باد ،غبار محلی ،مه صبحگاهی،
ارتفاعات جنوب احتمال رگبار
خفیف و پراکنده
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-1همسایه – قوه رشد و نمو – به جا آوردن  -2طعم – چین و شکن  -میان -3
شوربا  -رنج و اندوه  -فانی – عالمت مفعولی  -4داد و ستد – عدد منفی – شهر
مذهبی – وسط  -5فوق – نابینا  -زاری  -6پنج ترکی – گالبی  -آخرین توان
 -7برنامه پرطرفدار ورزشی – طریقه  -حرف انتخاب  -رسول  -8خیس  -کفیل – کلفت
– حرف فاصله  -9پارچه دریایی -ضمیر جمع  -تیز – قدم  -10صفحات اینترنتی –
فقیر – ماه سرد  -11درود – سالح کاشتنی – اسمی برای دختران  -12زنگ – درخت
زبان گنجشک – نت ششم  -نشانه  -13یازده – خاک  -مژده -اگر  -14جوانمرد -
نغمه – تقویت امواج رادیویی  -15آراستن – قنات  -منزلت

-1خالص -از سازهای زهی – عقاب سیاه  -2سرازیری – پس – منزل
 -3مادرعرب -پرهیزگار  -مفصل -برکت  -4نبرد – سست – حرف
همراهی  -دهان  -5دختر زئوس در افسانه های یونان – وعده شب – گیاه پرچین
 -6سودای ناله -باور  -بوی رطوبت  -7طایفه – پوشیدگی – از حروف الفبای بیگانه
– عمارت  -8تلخ – عهد – جانشین -جهت  -9اسب چاپار – چهره – ساحل  -حلقوم
 -10مساوی عامیانه – واحد پول عراق – می دهند و رسوا می کنند  -11بخشنده–
اشاره به نزدیک – دیگر  -12ولی – عالمت جمع مذکر سالم در عربی – مادر لر  -جامه
درویشان  -13گوهر – شرح  -جذاب -سرفوتبالی ُ -14شش – حرف دوم یونانی – از
ادات پرسش  -15معدن  -رستاخیز  -پیرایش درخت
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