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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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▪ مسئوالن برای رفع مشکل سرعت بسیار پایین اینترنت در زابل فکری اساسی کنند.
▪فرهنگ رانندگی در زاهدان توسط عده ای رعایت نمی شود و حتی رفتار برخی
رانندگان بسیار ناراحت کننده است.
▪زباله هایی که در خیابان های حاشیه شهر زاهدان ریخته می شود تا مدت ها جمع
آوری نمی شود.
▪مسئوالن به فکر متقاضیان نوسازی بافت فرسوده زاهدان باشند ،با وام های سنگین و
سودهای زیاد نمی توان اقدام موثری انجام داد.
▪راهنمایی و رانندگی و شهرداری زاهدان به وضعیت غیرقانونی پارک خودروها توسط
برخی بنگاه دارهای خودرو و سد معبر توسط آن ها رسیدگی کنند.
▪سرویس های بهداشتی پارک ملت زاهدان وضعیت نا به سامانی دارد.
▪ماشین های نظافت خودکار شهرداری معموال گرد و خاک ایجاد می کند ،در حالی که
باید نسبت به شست و شوی خیابان ها اقدام شود.
▪بازهمصفهایبنزیندرزاهدانطوالنیشد،یکشنبهشبگذشتهبیشترازیکساعت
در صف طوالنی جایگاه سوخت خیابان دانشگاه معطل شدیم تا توانستیم بنزین بزنیم.
▪شهرداری با میوه فروشان و بازاریانی که در پیاده روها سد معبر می کنند ،برخورد کند.
▪نزدیک به یک سال است که آسفالت خیابان های رضوان و ویالی زاهدان را برای
گازکشی حفاری کرده اند ،اما هنوز برای ترمیم آن اقدامی نشده است.
▪آنتن دهی خطوط در زیباشهر زاهدان خوب نیست ،مدام قطع می شود.
▪مدتیقبلشهرداریزاهداناقدامبهلکهگیریآسفالتورودیزیباشهرازسمتخیابان
دانشگاه و میدان راه آهن کرد ،این لکه گیری ها سبب ایجاد دست انداز شده است.
▪جاده های استان همچنان قربانی می گیرد ،مسئوالن امر اولویت بودجه های عمرانی
را به دو بانده کردن جاده ها اختصاص دهند.
▪شهرداری برای احداث پارکینگ در زاهدان اقدام کند ،این کالن شهر از پارکینگ
استاندارد به ویژه در مرکز شهر بی بهره است.

به منظورپیگیری موضوع آزادی مرزبانان

فرمانده نیروی زمینی سپاه
به پاکستان سفر کرد

فرمانده نیروی زمینی سپاه برای
گروه شهرستان ها
رایزنی و پیگیری موضوع آزادی
مرزبانان ربوده شده ایرانی به پاکستان سفر کرد .سخنگوی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به تالش های سپاه
پاسداران انقالب اسالمی برای آزادسازی مرزبانان ایرانی
ربوده شده توسط گروهک تروریستی وابسته به استکبار
جهانی گفت :سپاه از همان ابتدای وقوع حادثه ربایش،
تالش های ویژه و فوری برای آزاد سازی مرزبانان بومی
ایرانی و برخورد با تروریست های تحت حمایت سازمان
های جاسوسی بیگانه را در دستور کار قرار داد و در تداوم
این تالش ها ،روز گذشته سرلشکر جعفری فرمانده کل
سپاه ،سردار پاکپور ،فرمانده نیروی زمینی سپاه را در رأس
هیئتی برای پیگیری موضوع به پاکستان اعزام کرد .به
گــزارش ایرنا به نقل از روابــط عمومی کل سپاه ،سردار
سرتیپ دوم پاسدار «رمضان شریف» افــزود :در این سفر
فرمانده نیروی زمینی سپاه موضوع اقدام گروهک های
تروریستی در ربودن  12تن از مرزبانان بومی مستقر در
پاسگاه مرزی منطقه میرجاوه از داخل خاک پاکستان و
تالش برای آزادی آنان و نیز رایزنی برای دستیابی به اقدام
های مشترک و قاطع ضد پدیده تروریسم و تضمین امنیت
پایدار مرزی با مقامات نظامی و امنیتی این کشور را دنبال
می کند .بر اساس این گزارش شامگاه دوشنبه  23مهر،
تعدادی از بسیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی که در
پایگاه مراقبتی در نقطه صفر مرزی (میرجاوه) استقرار
داشتند ،با خیانت و تبانی عامل یا عوامل نفوذی گروهک
هــای ضــد انــقــاب رب ــوده شــدنــد .عــوامــل گــروهــک های
تروریستی که از ســوی سرویسهای بیگانه هدایت و
پشتیبانی میشوند ،با فریب و تطمیع عوامل نفوذی ،این
حادثه را در نقطه صفر مرزی و رو به روی یکی از پاسگاه
های مرزی کشور پاکستان صورت دادهاند.

در این سفر
فرماندهنیروی
زمینیسپاه
موضوع اقدام
گروهک های
تروریستی در
ربودن  12تن از
مرزبانانبومی
مستقر در پاسگاه
مرزیمنطقه
میرجاوه از داخل
خاک پاکستان و
تالش برای آزادی
آنان و نیز رایزنی
برایدستیابی
به اقدام های
مشترک و قاطع
ضد پدیده
تروریسم و
تضمینامنیت
پایدار مرزی با
مقامات نظامی و
امنیتی این کشور
دنبال می کند

هویت و اسامی مرزبانان ربوده شده اعالم شد

به گــزارش فارس از پایگاه اطالع رسانی شهدای ناجا،
گروهک تروریستی جیش الظلم تصاویر و هویت مرزبانان
ربوده شده را منتشر کرد .عباس عابدی ،محمد معتمدی
سده ،پدرام موسوی ،کیانوش بابایی فریدنی حیدری و
مهرداد آبان نیرو های یگان تکاور نیروی انتظامی و مجید
نارویی ،محمود هرمزی ،رسول گمشادزهی ،سعید ریگی،
زبیر ریگی ،بهروز ریگی و عبدالکریم ریگی از نیروهای
سپاه پاسداران هستند.

پیشخوان

برگزاری مراسم یادواره شهدای هامون
بی انگیزگی و کم تحرکی برخی مسئوالن
ریگی
عامل ایجاد جنگ روانی و اقتصادی علیه نظام
و ملت ایران است .به گزارش «سیستان وبلوچستان»،
فرمانده سپاه سلمان در مراسم یادواره شهدای هامون
گفت :در حالی چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی را
پشت سر می گذاریم که در طول این سال ها از گردنه
های سختی همچون تحریم ها ،نوسان ها و مشکالت با
ایثارگری و رشادت عبور کرده ایم .سردار سرتیپ دوم
پاسدار«امان ا ...گشتاسبی» با بیان این که دشمن در
همه عرصه ها سعی کرده است انقالب اسالمی را از مسیر
خود منحرف کند اظهار کرد :اگر مروری به گذشته داشته
باشیم خواهیم دید که آمریکا هیچ روزی در تاریخ انقالب
اسالمی ،دست از دسیسه و نیرنگ برای ایجاد مشکل و

 60بسته کامل نوشت افزار توسط
گروه شهرستان ها
آستان قدس رضــوی میان دانش
آموزان یکی از مدارس هیرمند توزیع شد .رئیس آموزش و
پرورش هیرمند به خبرنگار ما گفت :نیاز  60دانش آموز
دبیرستان شهید محالتی یکی از روستاهای مرزی این

هدایت  280شتر به بیرون تاالب هامون
برای حفاظت از محیط زیست تاالب هامون  280نفر شتر از
گروه شهرستان ها
این تاالب رانده شد .سرپرست اداره حفاظت محیط زیست زابل
گفت :چرای بی رویه احشام در محدوده تاالب هامون موجب نابودی پوشش گیاهی
مناسب تاالب و تشدید پدیده گرد و غبار در منطقه سیستان می شود ،به همین دلیل
یگان حفاظت محیط زیست زابل در تاالب هامون برای جلوگیری از نابودی پوشش
گیاهی تاالب توسط چرای بی رویه دام ها ،در حال گشت زنی و مراقبت است« .مهدی
سراوانی اول» افزود :یگان حفاظت محیط زیست زابل در گشت زنی های خود طی
روزهای گذشته موفق به شناسایی یک گله  280نفری شتر در تاالب هامون شد که با
توجه به اهمیت حفظ محیط زیست تاالب این گله به بیرون از آن هدایت شد .به گزارش
روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست ،وی بیان کرد :از میان گله شناسایی شده
ادوات نگهداری شتر هم به دست آمد که با توجه به تخلف انجام شده توسط متخلف این
ادوات توسط محیط بانان توقیف و ضبط شد.

شهرستان به نوشت افزار شامل کیف ،دفتر ،خودکار ،جعبه
مداد رنگی و انواع وسایل مورد نیاز دانش آموزان تامین
شد« .حمید سارانی» افزود :توسط یک خیر بومی نیز هزار
و  375متر مربع زمین برای احداث مدرسه در کندو علیای
هیرمند در اختیار آموزش و پرورش شهرستان قرار گرفت.

نخستین نوزاد زاهدانی از طریق  IVFمتولد شد
نخستین نوزاد زاهدانی از طریق
گروه شهرستان ها
روش هــــای پــیــشــرفــتــه درمــــان
نــابــاروری ،IVFدر بیمارستان علی ابــن ابیطالب (ع)
زاهدان متولد شد .رئیس مرکز درمان ناباروری مولود به
خبرنگار ما گفت :لقاح خارج رحمی یا همان  IVFیکی از
پیشرفته ترین روش هاست که از آذر ماه سال گذشته این
شیوه درمانی به مجموعه خدمات مرکز مولود اضافه شد و
مجموعه ای از جزئی ترین تا پیشرفته ترین روش های
درمــان نــابــاروری در ایــن حــوزه قابل ارائــه اســت .دکتر
«مرضیه قاسمی» افــزود :والدین نــوزادی که امــروز در
زاهدان متولد شد از زمستان سال گذشته تحت درمان
قرار داشتند و این نخستین نوزاد سالمی محسوب می
شود که با استفاده از روش  IVFمتولد شده است .رئیس
دانشگاه علوم پزشکی زاه ــدان نیز گفت :در اجــرای
سیاست هــای کــان نــظــام ســامــت در زمینه آمایش
جمعیت ،به منظور توسعه دسترسی عادالنه ساکنان
سیستان و بلوچستان به خدمات فوق تخصصی ،مرکز
درمان ناباروری مولود در زاهدان راه اندازی شد .دکتر
«هاشمی شهری» افزود :از ابتدای راه اندازی این مرکز

در زاهدان دو هزار زوج از خدمات آن استفاده کرده اند و
حــدود  200زوج نیز بــدون نیاز بــه انــجــام عمل فوق
تخصصی صاحب فرزند شدند .به گفته وی ،افزایش
دسترسی همگانی به خدمات سالمت یکی از مهم ترین
رویکردهای این دانشگاه اســت ،در کنار توسعه سطح
نخست ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و
شهرها ،تامین نیازهای تخصصی و فوق تخصصی نیز
مورد توجه قرار دارد.

الیحه ایجاد منطقه آزاد سیستان به مجلس بازگشت
الیحه ایجاد مناطق آزاد جدید از
گروه شهرستان ها
جــمــلــه ســیــســتــان بـــــرای رفــع
ایرادهای مدنظر شــورای نگهبان به مجلس بازگشت.
مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه
شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشــاره به
جدیدترین وضعیت الیحه ایجاد هشت منطقه آزاد جدید
و  ۱۳منطقه ویــژه اقتصادی گفت :یکشنبه گذشته
جلسه مشترکی میان کمیسیون اقــتــصــادی مجلس
شورای اسالمی ،نماینده شورای نگهبان و دبیر شورای
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دربــاره الیحه ایجاد
هشت منطقه آزاد و  ۱۳منطقه ویــژه اقتصادی جدید
برگزار شد« .جعفر آهنگران» به ایسنا اظهار کرد :قرار بر
این شد الیحه ایجاد هشت منطقه آزاد جدید و توسعه دو
منطقه آزاد فعلی به صورت مشخص با عنوان الیحه به
شورای نگهبان ارائه شود که بر این اساس قسمتی از
چالدران و مرز رازی در خوی به محدوده منطقه آزاد
ماکو اضافه و بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری نیز به
بندر چابهار ملحق می شــود .وی ادامــه داد :دربــاره
مناطق ویژه اقتصادی غیر از  ۱۳مورد در نظر گرفته شده
قرار بر این است مناطق ویژه اقتصادی جدید که توسط
نمایندگان مجلس شورای اسالمی مدنظر قرار گرفته
است با عنوان طرح نمایندگان به شورای نگهبان ارائه
شود .وی با بیان اینکه به نظر می رسد ایــراد شورای

نگهبان با حضور نماینده این شــورا مرتفع شده باشد
اظــهــار کــرد :مــوضــوع در دســتــور کــار مجلس شــورای
اسالمی قــرار میگیرد و پس از آن به شــورای نگهبان
میرود که اگر مرتفع شود روال کار پیش میرود و اگر
مــورد پذیرش واقــع نشود ،موضوع به مجمع تشخیص
مصلحت نظام خواهد رفت .به گفته آهنگران ۸۹ ،منطقه
ویژه اقتصادی جدید عالوه بر  ۱۳منطقه ویژه اقتصادی
که در الیحه مربوط در نظر گرفته شده به طرح نمایندگان
برای ارائه به شورای نگهبان اضافه می شود .بر اساس
ایــن گـــزارش ،چهاردهم تیرماه ســال  ۱۳۹۵بــود که
رئیسجمهوری ،الیحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری -
صنعتی و  ۱۳منطقه ویــژه اقتصادی را طی تشریفات
قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد .پس از آن
نیز دولت یک الیحه جدید درباره ایجاد منطقه آزاد قصر
شیرین به مجلس شورای اسالمی برد تا ایجاد این هشت
منطقه آزاد جدید در دستور کار مجلس شورای اسالمی
قــرار گیرد .بر اســاس ایــن الیحه به دولــت اجــازه داده
میشود عــاوه بر قصرشیرین در استانهای گلستان
(اینچه برون) ،ایالم (مهران) ،اردبیل (اردبیل) ،سیستان
و بلوچستان (سیستان) ،کردستان (بانه ،مریوان)،
هرمزگان (جــاســک) و بوشهر (بــوشــهــر) ،منطقه آزاد
تجاری  -صنعتی را در محدودههایی که به تصویب هیئت
وزیران میرسد ایجاد کند.

کاال برگ جدید نفت سفید اعالم شد
کاال برگ جدید سهمیه نفت سفید استان پس از یک هفته تاخیر
گروه شهرستان ها
اعالم شد .مسئول روابط عمومی فرمانداری زاهدان به خبرنگار
ما گفت :در پی گالیه مندی مردم به دلیل اعالم نشدن کاال برگ جدید نفت سفید در 23
مهر ماه که زمان آن از سوی مسئوالن فرمانداری اعالم شده بود ،شرکت ملی پخش
فــــراورده هــای نفتی منطقه زاهـــدان اقـــدام بــه اع ــام کــاال بــرگ هــای جدید نفت
سفیدکرد«.حمید اربابی» افزود :کاال برگ شماره  541 ،241 ،341و  141شهری،
روستایی و عشایری با سهمیه 200لیتر برای هر خانواردر شهرستان های خاش ،سراوان،
سیب و سوران ،زاهدان ،زابل ،زهک ،هامون ،هیرمند ،مهرستان و نیمروز در نظر گرفته
شد و ساکنان این مناطق می توانند سهمیه نفت سفید خود را تا  15آذرماه از فروشندگان
نفت سفید دریافت کنند .وی اضافه کرد :کاالبرگ نفت سفید شماره 539 ،239 ،339
و  139نیز برای شهرستان های سراوان ،سیب و سوران و مهرستان تا  30آبان ماه از سوی
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان تمدید اعتبار شد.

سیالب در راه است
در نواحی مرکزی و جنوبی استان شرایط برای رشد ابر
گروه شهرستان ها
همراه با رگبار ،رعد و برق و باد شدید لحظه ای مهیاست.
رئیس گروه پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی به خبرنگار ما گفت :طی سه
روز آینده در برخی نقاط مرکزی و جنوبی استان شرایط برای رشد ابر در ساعات بعد
از ظهر و شب همراه با رگبار و رعد و برق و باد شدید لحظه ای مهیاست« .علی
مالشاهی» افزود :با توجه به ماهیت بارش های رگباری احتمال جاری شدن رواناب
و پر آب شدن موقتی مسیل ها وجود دارد که الزم است هم استانی ها از تردد در
حاشیه این مناطق خودداری کنند.

قراربر این شد
الیحه ایجاد
هشت منطقه آزاد
جدید و توسعه
دو منطقه آزاد
فعلی به صورت
مشخص با عنوان
الیحه به شورای
نگهبانارائه
شود که بر این
اساسقسمتی
از چالدران و مرز
رازی در خوی به
محدودهمنطقه
آزاد ماکو اضافه
و بنادر شهید
بهشتی و شهید
کالنتری نیز به
بندر چابهار ملحق
می شود

بهرهمندی 30هزارنفرازخدماترایگانرژیم درمانی
 30هــزار نفر از مــردم استان در شش ماه اول امسال از
گروه شهرستان ها
خدمات رایگان مشاوره و رژیــم درمانی بهره مند شدند .
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به خبرنگار ما گفت :انجام مشاوره
های تخصصی تغذیه توسط کارشناسان تغذیه می تواند در کاهش روند شیوع
بیماری های غیر واگیر و پیشگیری از ابتال به آن موثر باشد ،در طرح تحول نظام
سالمت مقرر شد در هر یك از مراكز خدمات جامع سالمت ،خدمات مشاوره تغذیه و
رژیم درمانی توسط كارشناس تغذیه مستقر در مركز به موارد ارجاعی از سوی
مراقب سالمت و پزشك ارائه شود .دکتر سید «مهدی طباطبایی» افزود :با توجه به
روند رو به افزایش شیوع بیماری های غیر واگیر در كشور ،تمركز اصلی خدمات
مشاوره تغذیه و رژیــم درمانی طــرح تحول نظام سالمت در حــوزه بهداشت بر
پیشگیری و كنترل اضافه وزن و چاقی ،دیابت ،دیس لیپیدمی ،بیماری های قلبی
عروقی و پرفشاری خون است.
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نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

48.390

یک گرم طالی  18عیار

396,000

ا ش

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

430,050

ب

ا

درهم امارات

11.430

یک گرم طالی  20عیار

452,710

و

د

پوند انگلیس

54.900

یک گرم طالی  22عیار

498,010

ا

ل

فرانک سوئیس

42.367

یک گرم طالی  24عیار

565,460

پیش بینی جوی استان  -امروز سه شنبه 97/8/1
نواحی شمالی

در  40سال گذشته با همه وجود انقالب را به این مرحله
رساند و هیچ زمانی اجازه نمی دهد دشمن به آرمان های
انقالب اسالمی دست درازی کند .وی گفت :بهترین
برکت و نعمتی که از انقالب می توانیم بهره بگیریم،
استقالل و آزادی ملت ایران است ،این استقاللی که به
دست آورده ایم به برکت وجود انقالب ،امام(ره) و خون
شهداست ،هیچ کشوری در دنیا سربلندی و سر افرازی
ملت ایران را ندارد ،امنیت مثال زدنی که در کشور وجود
دارد ،به برکت انقالب اسالمی به وجود آمده است .وی
بیان کرد :امنیت با ثبات ایران برای دیگر کشورها الگو
شده است ،زیرا ایران اسالمی به دنبال ایجاد عدالت و
آزادی بر مبنای تعالیم اسالمی است .سردار گشتاسبی با
بیان این که ملتی که با اراده حق تعالی و با اهــداف و

توزیع نوشت افزار اهدایی آستان قدس در هیرمند
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نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

سختی ملت ایــران نکشیده اســت .وی تصریح کــرد :از
اولین روزهای حرکت انقالب الهی به رهبری امام راحل
(ره) کینه توزی دشمن برای مردم آشکار است و نیاز به
توضیح و تفسیر ندارد ،اما معمار بزرگ انقالب با دست
خالی به همراهی مردم در مقابل دشمن ایستاد و استکبار
جهانی را رسوا کرد .وی اضافه کرد :در طول تاریخ هیچ
انقالبی به جز انقالب اسالمی وجود ندارد که در هشت
سال دفاع مقدس در برابر دنیا ایستادگی کند .انقالب
اسالمی همه معادالت دنیا را بر هم زد ،امام خمینی(ره)
نیز ثابت کرد که می توان با توکل به خدا و فرهنگ ایثار و
شهادت ،عزت و آزادگــی در دنیا را به دست آورد .وی
اظهار کرد :هزاران شهید جان خود را نثار کردند تا بر سر
عهدی که با امام خود بسته ایم استوار بمانیم ،ملت ایران

انگیزه الهی پیش می رود همواره سرافراز و سربلند
خواهد بود ادامــه داد :دشمن پس از  40سال ،دوباره
جنگ روانی و اقتصادی را برای ملت ایران به وجود آورده
است ،از جمله عواملی که دشمن را به ایجاد چنین جنگی
تحریک کرده است ،بی انگیزگی و کم تحرکی برخی از
مسئوالن است .فرمانده سپاه سلمان استان اضافه کرد:
چنان چه مسئوالن به مردم و آرمان های شهدا خیانت
کنند ،بدانند که پاسخ را در همین دوره دریافت خواهند
کرد ،بنابراین وظیفه ما روحیه و انگیزه دادن به مردم
است ،زیرا دشمن در صدد ایجاد ناامیدی برای ملت ایران
است .وی اظهار کرد :با وجود رهبری معظم انقالب،
مسئوالن دلسوز و پشتیبانی قاطع مردم ،باز هم پیروز
میدان انقالب اسالمی خواهیم بود.

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

کمی ابری و افزایش ابر،
احتمال رگبار پراکنده
باران ،رعد و برق و تند
باد موقتی

افزایش ابر ،گاهی وزش باد،
غبار محلی ،مه صبحگاهی ،احتمال
رگبار پراکنده باران ،رعد و برق و
تند باد موقتی
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-1نخست – نکته ها – نوبت بازی – چاشنی دو سویه  -2همیشگی – حرف
دهن کجی  -واحدتوان الكتریكی -از عناصر  -3پول خارجی – پیامبر نقاش
– رعشه – آب عرب  -4رفوزه – نت ششم  -5بوی رطوبت -اهلی – آموختنی
مدرسه  -6پیرایش درخت  -دوسیه – سرما  -7از سازهای زهی – حرف انتخاب  -حرف
نداری  -8سبیل  -بذر  -9مادر -درختچه ای با برگ های بیضوی و گل های قرمزرنگ
– منشی  -10سرزمین بیگانه – پرسش ها – نحیف  -11آوازش ازدورخوش است-
تقویت امواج – واحد سطح  -12لحظه – صدای پاره شدن پارچه  -13اگر – بت بی سر
و پا  -گیرا -آواز  -14پارچه دریایی– خاطر -عدد ورزشی -خوابیده  -15سر فوتبالی-
فرومایه  -گوشه فوتبالی -گره دریایی

1
2
3
4
5
6
7
8

س

-1سازمان – جاری  -بی معنی  -2ماهر -نفس خسته – پسوند مالکیت
 جوانمرد  -3لغزنده  -سپاه -روزگار  -4توانایی خواندن و نوشتن -5اسباب خانه – تکرار حرف  -سكوی شیرجه  -6پادشاه – باالی فرنگی
– ایمان  -دهان  -7مرآت – از چاشنی ها  -شیون  -8چهره – تگرگ  -9معدنی –
عالمت مفعولی  -والده  -10عقاب سیاه – از نوشت افزار – حرف فاصله – رنگ -11
رود مرزی – از حروف الفبای بیگانه – نوعی حلزون  -12خدمتکار زن  -13ریتم -
ترس -قوت الیموت  -14صلح و سازش – فلز گلوله  -طال – پرسان  -15تشنه فریب
– خواهر یوسف (ع)  -بخشش و عظمت
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