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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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▪به اندازه سه هزار تومان شیر خریدم که فقط سه لیوان شد .مسئوالن بر گران شدن
غیر قانونی لبنیات نظارت کنند ،این روزها بسیاری از مردم همین غذای ساده را
هم نمی توانند تهیه کنند.
▪شهرداری بیشتر از یک هفته است که در کوچه کریمپور یک بلوک های سیمانی را
برای جدول کشی تخلیه کرده اما هنوز اقدامی نشده است.
▪کاالبرگ نفت بسیاری از مشترکان خیابان جانبازان زاهدان می سوزد.برای توزیع
نفت در منطقه پیگیری شود سرخرمن می دهد.
▪با وجود اتمام عملیات لوله گذاری فاضالب در خیابان کشاورز زابل ،هنوز از خیابان
آسفالت نشده است ،مسئوالن امر اقدام کنند.
▪با وجود این که دریافت وجه از والدین در مدارس ممنوع است اما همچنان مدیران
برخی مدارس به بهانه های مختلف و بدون توجه به وضعیت مالی مردم از آن ها
طلب پول می کنند.
▪بعضی از چشم پزشکان عالوه بر ویزیت ،برای تعیین نمره عینک هم پول می گیرند.
▪بسیاری از کوچه های خیابان شهید بهشتی که در مرکز زاهدان قرار دارد و پر تردد
است ،روشنایی ندارد و بعد از غروب به راحتی نمی توان در این کوچه ها تردد کرد.
▪پارک ملت زاهدان از معدود مکان های این شهر است که روزهای تعطیل می توان
برای تفریح به آن جا رفت اما نه تنها از فضای سبز مناسبی برخوردار نیست بلکه به
مکانی برای قلیان کشیدن تبدیل شده است.
▪بوی فاضالب در بسیاری از خیابان های از جمله خیابان امیرالمومنین (ع) زاهدان
بسیار آزار دهنده است ،شهرداری برای رفع این مشکل اقدام کند.
▪برخی از منشی ها در مطب پزشکان با وجود این که طبق قانون کار و حتی بیشتر از
آن کار می کنند ،حقوق کمی می گیرند.

 85برنامه در دهه وقف برگزار می شود

رشد  17درصدی ورود زائران
پاکستانی
 85برنامه به مناسبت دهه وقف از امروز تا
ذوالفقاری
 24آبان ماه در استان برگزار می شود .به
گزارش «سیستان و بلوچستان» ،مدیرکل اوقاف و امور خیریه
روز گذشته در نشست خبری با تسلیت سالروز رحلت پیامبر
اکرم (ص) ،شهادت امام حسین مجتبی (ع) و امام رضا (ع)
گفت :همایش یاوران وقف ،نشست های تخصصی با گروه ها
و صنوف مختلف به منظور تبلیغ و نشر فرهنگ وقف ،فعال
سازی انجمن یاوران وقف و راه اندازی ایستگاه همه واقف
باشیم از جمله برنامه های این دهه در استان است .حجت
االسالم والمسلمین «محسن مومنی» افزود :تا قبل از پیروزی
انقالب به فرهنگ وقف آن گونه که باید توجه نمی شد و فقط
 400موقوفه در استان ثبت شده بود اما با ترویج این فرهنگ
تعداد آن به پنج هزار رسیده است که چهار هزار و  400مورد
آن مساجد و اماکن عبادی و به عبارتی موقوفات انتفاعی
اســت 170 .موقوفه به حسینیه و زینبیه 41 ،مــورد به
آرامستان 45 ،موقوفه به حوزه عملیه و  16مورد به امور
قرآنی اختصاص دارد .به گفته وی ،وقف مصداق کامل صدقه
جاریه اســت و مربوط به مذهب و دیــن خاصی نیست و
محدودیت جغرافیایی ندارد ،فقرزدایی ،تولید ،کارآفرینی و
ساختن آینده از مهم ترین کارکردهای آن در جامعه است.
وی اظهار کرد :طبق برنامه ریزی ها مقرر شد امسال 500
سند موقوفات به ثبت برسد که 50درصد آن محقق و برای
 250موقوفه سند صادر شد .وی با اشاره به افزایش ورود
زائران پاکستانی هم بیان کرد :یکی از اتفاقهای خوبی که
نصیب استان می شود میزبانی از زائــران پاکستانی است
امسال  63هزار زائر پاکستانی وارد شدند که آمار  17درصد
نسبت به سال گذشته افزایش یافته است .وی تصریح کرد:
پذیرایی ،اسکان ،دارو و درمــان ،حمل و نقل ،برنامه های
فرهنگی و  ...از جمله خدماتی است که به زائران در استان
ارائه شد و روزانه چهار هزار نفر در زائراسرای امام رضا (ع)
پذیرایی شدند .به گفته وی ،اگر کمک های مردمی نبود این
خدمات به نحو مطلوبی ارائه نمی شد ،اهدای دو هزار تخته
پتو فقط قسمتی از خدمات مردم به زائران پاکستانی است.
مدیرکل اوقــاف و امــور خیریه اظهار کــرد :زائرسرای امام
رضا(ع) فقط ظرفیت اسکان و پذیرایی از چهار هزار زائر را
دارد که توسعه آن در دست برنامه ریزی است.

حجت االسالم
مومنی :اگر کمک
های مردمی و
خیران نبود این
خدمات به نحو
مطلوبیارائه
نمی شد ،اهدای
 ۲هزار تخته پتو
فقط گوشه ای از
خدمات مردم به
زائرانپاکستانی
امام حسین (ع)
است

سند جامع مقابله با ریزگردها برگشت خورد
با گذشت یک سال از تهیه و ارائه سند جامع
ریگی
مقابله با ریزگردهای منطقه سیستان و تصویب
کلیات آن توسط کمیته ملی مقابله با ریزگردها ،سند با
ایرادهایی به این کمیته بازگشت .به گزارش «سیستان و
بلوچستان»،استاندارروزگذشتهدرجلسهکمیتهراهبردی
مقابله با پدیده گرد و غبار منطقه سیستان گفت :برای
خروج از مشکالت کنونی پدیده ریزگردهای شمال استان
باید از اهل تخصص که دارای ویژگی های ممتاز و تجربیات
خوبی هستند بهره بیشتری گرفت ،زیرا هدف احیای تاالب
هامون اســت .سید «دانیال محبی» افــزود :هنوز معلوم
نیست که متولی احیای تــاالب هامون در استان کدام
دستگاه است ،به همین دلیل مشکالت همچنان باقی
است ،بنابراین چنان چه اداره کل حفاظت محیط زیست
متولی کار شناخته می شود باید با مطالعات دقیق و کپی
برداری از الگوی های موفق دیگر نقاط کشور برای احیای
این تاالب اقدام کند .وی اضافه کرد :البته این موضوع فقط
بر عهده محیط زیست نیست و دیگر دستگاه های اجرایی
هم باید با افزایش اطالعات خود به دنبال ارائــه برنامه
درست ،عملی و تعامل با دیگر دستگاه ها حرکت کنند .وی
ادامه داد :به نظر می آید که جمع بندی و تنظیم و آماده
کردن یک برنامه اجرایی و مطالعه شده درباره رفع مشکل
گرد و خاک منطقه سیستان به تنهایی در بضاعت هیچ یک
از دستگاه ها نباشد و باید دستگاهی که از تجربه باالیی
برخوردار است به کمک این موضوع بیاید .وی ادامه داد:
دستگاه های مربوطه همچنان به صورت بخشی نگری به
این موضوع می پردازند و از جامع نگری دور هستند،
بنابراین تدوین برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار در
منطقه سیستان نیازمند تعامل و استفاده از ظرفیت همه
حوزه هاست .وی اظهار کرد :خود اتکایی به منابع آبی

اجرایی نشدن سند مقابله با ریزگردها

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز با انتقاد
از برنامه های مسئوالن کمیته ملی مقابله با ریزگردها
گفت :دو سال روی سند جامع مقابله با ریزگردها کار
شد و کلیات آن به تصویب رسید اما هیچ اقدامی از سوی
مسئوالن کشوری انجام نشده است« .غالمرضا مالکی»
افزود :باید دید برای مردمی که به دلیل نبود آب در تاالب
هامون شغل خود را از دست داده اند چه برنامه ها و اقدام
هایی از سوی مسئوالن باال دستی انجام شده است .وی
اضافه کرد :یک بار دیگر سند جامع مقابله با ریزگردهای
سیستان توسط دستگاه های مربوطه مطالعه شود و بر
اساس سه سناریوی در نظر گرفته شده توسط کمیته ملی
مقابله با ریزگردهای کشور ،یعنی در زمان های پر آبی ،کم
آبی و بی آبی تاالب هامون ،برنامه ها و راهکارهای جدید هر
یک از دستگاه های مربوطه مشخص و آن چه قابل عملیاتی
شدن است ،ظرف یک هفته به سازمان مدیریت و برنامه

 2روز دیگر؛ رهاسازی آب در  10هزار هکتار اراضی سیستان

افزایش  500درصدی روزهای توفانی در زابل

اعضای شــورای حفاظت از منابع آب
ذوالفقاری
اســتــان از اســتــانــدار و رئیس سازمان
مــدیــریــت و بــرنــامــه ری ــزی تــذکــر گرفتند .بــه گــزارش
«سیستان و بلوچستان» ،استاندار روز گذشته در این
جلسه گفت :متاسفانه بیشتر جلسات از جمله این
نشست در متن نیست و بیشتر در حاشیه است بنابراین
می طلبد مطابق محتوای جلسه موضوع ها مطرح شود.
سید «دانیال محبی» که البته بیشتر صحبت های او
خارج از موضوع جلسه بود و به بهداشت ،ازدواج های
فامیلی ،کیفیت پایین برنامه های صدا و سیما و  ...هم
اشاره هایی داشت افزود :ستاد بحران باید کمک کند تا
پیگیری ها برای رفع مشکالتی که به موضوع آب مربوط
می شود به موقع انجام شود ،متاسفانه برخی در بستر
رودخــانــه ها اقــدام به حفاری می کنند که می تواند
مشکالت زیادی را به همراه داشته باشد ،در حالی که
هر رودخانه حریمی دارد .وی ادامه داد :مطالعاتی که
درباره طرح های مختلف در استان انجام می شود دقیق
نیست و بــرای رفع تکلیف انجام می شــود ،گاهی هم
مطالعات مستند نمی شود و از بین می رود .به گفته
وی ،ســازمــان مدیریت و برنامه ریــزی باید بر اساس
مطالعات قابل قبول اعتبارات را تخصیص دهد .باید
قبل از فرا رسیدن تابستان  98در نقاطی که مشکل کم
آبی دارد اقدام هایی برای رفع آن انجام شود تا در این
فصل گرفتار مشکالت نشویم .رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان هم گفت :موضوع هایی که در این
نشست مطرح شد مطابق محورهای شورای حفاظت از
منابع آب نبود و بیشتر عملکرد دستگاه های اجرایی
ارائـــه شــد کــه در چنین جلساتی جایگاهی ن ــدارد.
«غالمرضا مالکی» افــزود :در ایــن گونه جلسات باید
راهکارهایی بــرای حفاظت از منابع آب و اقــدام های
انجام شده در این باره ارائه شود ،به عنوان مثال قرار
است در برنامه ششم  11متر مکعب آب در کشاورزی
صرفه جویی شود که باید در چنین جلساتی مشخص
شـــود اســتــان در ایـــن بــــاره در چــه جــایــگــاهــی قــرار
دارد.

نسبت به دراز مدت  75درصــد کاهش داشته است،
فقط  23درصد حجم مخازن سدهای استان آب دارد
و وضعیت سد پیشین و خیرآباد بحرانی است که اقدام
هایی برای خروج سد خیرآباد از بحران در دست انجام
است« .عباس سارانی» افزود :به منظور تعادل بخشی و
سازگاری با کم آبی اقدام هایی نظیر استفاده و مصرف
آب مطابق شرایطی کــه حاکم اســت ،صــدور پروانه
کشاورزی ،انسداد چاه های غیر مجاز ،نصب کنتورهای
حجمی هوشمند و جمع آوری دستگاه های حفاری
انجام شده و در دست اجراست .وی ادامــه داد10 :
هزار هکتار از طرح انتقال آب با لوله به  46هزار هکتار
از اراضــی سیستان اجرایی شده است که نیاز به 60
میلیون متر مکعب آب دارد ،قرار است از حجم مرده چاه
نیمه ها برای تامین این میزان آب استفاده شود که 17
آبان ماه در این اراضی رهاسازی می شود.

 5/5میلیارد تومان برای سد خیرآباد

مدیر عامل آب و فاضالب روستایی هم گفت :سال
گذشته  502روستای استان منابع آبی خود را از دست
داد و به روستاهایی که با تانکر باید به آن آبرسانی کرد
اضافه شد ،با همکاری هالل احمر و اجرای طرح نذر
آب برای این  502روستا تانکر فراهم شد و  50هزار و
 700خانوار زیر پوشش قرار گرفت« .عبداالحد ریکی»
افزود 69 :درصد منابع آبی در معرض تنش قرار دارد
که ضــروری است  194حلقه چاه کف شکنی و 102
چاه جدید حفر شود .شرایط سد خیرآباد نیز بحرانی
است که قــرار شد بــرای رفع مشکل آن پنج میلیارد و
 500میلیون تومان تامین مالی شود .سرپرست آب و
فاضالب شهری نیز گفت :در سیستان تنها نگرانی که
برای آبرسانی داریم هیرمند است ،پیمانکار برای رفع
مشکل اقــدام هایی را آغــاز کــرده اســت و سعی داریــم
هیرمند تا پایان امسال وارد مدار شود و تابستان سال
آینده در سیستان مشکل آبرسانی نخواهیم داشت.
«علیرضا قاسمی» افــزود 9 :هــزار متر مکعب افزایش
ظرفیت از محل آب های شور و آب دریا برای چابهار و
زاهدان داشتیم و  70لیتر در ثانیه با مهندسی مجدد
و بازنگری تاسیسات به شبکه بازگشت .با اقدام های
انجام شده در  16شهر فقط در سه شهر سیرکان ،فنوج
و مهرستان شرایط مطلوب نیست.

از  216روز سپری شده تا پایان مهر امسال  161روز در زابل
گروه شهرستان ها
همراه با پدیده های خاک داری شامل باد و گرد و خاک ،توفان
گرد و خاک و دیگر پدیده ها بود و فقط  55روز شرایط عادی و بدون پدیده های خاک دار
در این منطقه حاکم بود .مدیرکل هواشناسی به خبرنگار ما گفت :مهم ترین نکته وزش
بادهای امسال زابل افزایش شدت باد است ،فراوانی وزش بادهای با سرعت  90کیلومتر
بر ساعت و بیشتر از آن در زابل  64روز بود که نسبت به سال گذشته  700درصد بیشتر
شده است« .محسن حیدری» افزود :فراوانی وقوع وزش بادهای با سرعت بیش از 100
کیلومتر نیز در  33سال اخیر بی سابقه بوده است ،از ابتدای امسال تا پایان مهرماه حدود
 31روز سرعت وزش بادهای منطقه ای زابل به بیش از  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت رسید ،در
حالی که در نیم قرن اخیر این شرایط فقط یک بار اتفاق افتاده است .وی اظهار کرد :در
سال  1364حدود  50روز سرعت وزش باد در زابل بیش از  100کیلومتر بر ساعت بود
اما سال گذشته در هیچ روزی از هفت ماه نخست سال سرعت وزش باد در این شهر از
 100تجاوز نکرد .وی تصریح کرد :در برخی روزهای امسال سرعت وزش باد در چند
سال اخیر بی سابقه بود برای نمونه توفان  122کیلومتری سوم شهریور امسال در هفت
سال اخیر بی سابقه بود و جزو سریعترین بادهای رخ داده در  ۵۵سال اخیر است.
حیدری گفت :به لحاظ تکرار روزهای همراه با توفان گرد و خاک نیز امسال شرایط ویژه
ای در زابل حاکم است به نحوی که در هفت ماه امسال  18روز این پدیده در شمال استان
گزارش شد که به نسبت سال گذشته که فقط سه روز توفانی رقم خورد 500 ،درصد
افزایش را نشان می دهد .وی اظهار کرد :بر اساس بررسی تصاویر سنجش از دور حوزه
های مختلف ،تاالب های هامون هیرمند ،هامون صابوری و هامون پوزک مهم ترین
چشمه های تولید گرد و غبار شرق کشور است .همان گونه که تاالب های هامون با
افغانستان مشترک است ،کانون های تولید گرد و غبار نیز با این کشور مشترک است .

مدیر عامل
آب و فاضالب
روستایی :سال
گذشته 502
روستای استان
منابع آبی خود
را از دست داد
و به روستاهایی
که با تانکر باید
به آن آبرسانی
کرد اضافه شد،
با همکاری هالل
احمر و اجرای
طرح نذر آب برای
این  502روستا
تانکرفراهم
شد و  50هزار
و  700خانوار
زیر پوشش قرار
گرفت

نجات جان  1275مادر باردار در حوزه زاهدان
امسال جان هــزارو  275مــادر بــاردار دارای عــوارض شدید
گروه شهرستان ها
بارداری و زایمان نجات پیدا کرد .رئیس دانشگاه علوم پزشکی
زاهدان در کمیته تدوین نقشه راه کاهش مرگ مادران باردار استان گفت :حفظ و
ارتقای سالمت مادران یکی از اساسی ترین و مهم ترین برنامه های طرح تحول نظام
سالمت و پیشگیری از مرگ مادران باردار اولویت استان است .دکتر «هاشمی شهری»
از طراحی مداخالت و تعیین نقشه راه پنج ساله به منظور کاهش مرگ مادران برای کل
استان با بهره گیری از همفکری و قابلیت سه دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد و
افزود :در مسیر اجرای این نقشه راه مشارکت بین بخشی و برون بخشی و بهرمندی از
دیدگاه های مقام های عالی استان و مشارکت مردم از اساسی ترین برنامه هاست .وی
ادامه داد :نجات جان هزار و  275مادر باردار و شناسایی مادران بارداری که هرگز به
پزشک مراجعه نمی کردند از مهم ترین اقدام های پیشگیرانه و کاهشی روند مرگ
مادران باردار در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.

جدول شماره 1231

حل جدول شماره 1230
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

47.8۲0

یک گرم طالی  18عیار

439,500

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

430,050

درهم امارات

11.430

یک گرم طالی  20عیار

452,710

پوند انگلیس

54.550

یک گرم طالی  22عیار

498,010

فرانک سوئیس

42.367

یک گرم طالی  24عیار

565,460

پیش بینی جوی استان  -امروز یک شنبه 97/8/13
نواحی شمالی

و استان های شرقی قرار دارد .وی بیان کرد :باید به این
موضوع توجه داشته باشیم که سال گذشته هیچ آب ورودی
به منطقه سیستان از رودخانه هیرمند نداشتیم ،چنین
اتفاقی پیش بینی نمی شد ،بنابراین این یکی از ایرادهایی
است که باید در سند جامع لحاظ شود.

کارت زرد استاندار به اعضای شورای حفاظت از منابع آب

فقط  23درصد حجم مخازن آب دارد

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

رفع مشکل ریزگردها در گرو تامین آب

معاون عمرانی استاندار هم گفت :برنامه های انجام شده
برای دریاچه ارومیه با تاالب هامون دو مقوله جدا از هم
است و قابل مقایسه نیست زیرا منابع آب دریاچه ارومیه از
داخل کشور ،اما منابع آب تاالب سیستان از خارج کشور
و افغانستان تامین می شود .دکتر «باقر کرد» افزود :نباید
این موضوع را فراموش کرد که تا زمانی مشکل تامین آب
در سیستان رفع نشود معضل ریزگردهای منطقه نیز رفع
نخواهد شد .وی ادامه داد :برای این موضوع سه پیشنهاد
ارائه شد که انتقال آب از دریای عمان ،استفاده از آب های
ژرف و تامین آب از دیگر روش ها ،مد نظر مسئوالن استان

ریزی استانداری ارائه شود تا در تهران بتوان از آن دفاع
کرد ،باید نقطه نظرها قابلیت ارائه شدن در هیئت وزیران
را داشته باشد .معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان
مدیریت و برنامه ریــزی هم با گالیه از برخی مسئوالن
کشوری و استانی که استان را به نداشتن برنامه ای جامع
و کامل درباره مقابله با ریزگردها متهم کرده اند گفت :سند
جامع مقابله با ریزگردهای منطقه سیستان که بیش از یک
سال قبل تهیه و ارائه شد کامل و حتی بهتر از برنامه های
مربوط به دریاچه ارومیه بود و هزینه های زیادی برای آن
شد ،اما برای اجرایی کردن سند ارائه شده هیچ اراده ای
از سوی مسئوالن باال دست دیده نمی شود« .مهرداد عرب
اول» افزود :مصوبات اخیر کمیته ملی مقابله با ریزگردهای
منطقه سیستان در مصوبات گذشته هم در نظر گرفته شد
اما حرکتی از سوی مسئوالن کشوری برای اجرایی کردن
برنامه ها و در نظر گرفتن اعتبارات مورد نیاز انجام نشده
است .مدیرکل حفاظت محیط زیست نیز گفت :سند جامع
مقابله با ریزگردهای سیستان و احیای تاالب هامون تهیه اما
در هجدمین جلسه کمیته ملی مقابله با ریزگردهای کشور
ایرادهایی بر قسمت هایی از این سند گرفته شد که پس از
اصالح مجدد برای تصویب نهایی و اعتبار سنجی باید به این
کمیته ،ارائه شود« .پور مردان» افزود :در صورت تصویب و
تامین اعتبار ،عملیات اجرایی این سند نیز ابالغ می شود.

زابل امسال فقط  55روز پدیده بدون خاک داشت

معاون حفاظت و بهره بــرداری شرکت آب منطقه ای
نیز گفت :بارندگی های استان در سال زراعی جدید

پیشخوان

مطمئن در کشور ،برنامه بسیار خوب و اثرگذاری است ،اما
با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصادی کشور در ردیف
برنامه های دراز مدت ملی قرار دارد ،در حالی که شرایط
فعلی تاالب هامون و منطقه سیستان نیازمند یک برنامه
راهبردی فوری است .استاندار ادامه داد :دستگاه های
استانی باید منسجم و با استفاده از تجارب مشابه ،زیر نظر
سازمانی مانند سازمان عمران سیستان با خالقیت و
حساسیت ویژه برنامه های موثر این کارگروه را دنبال کنند
تا به نتیجه مطلوب برسد .وی بیان کرد :ضرورت دارد برای
احیای تاالب هامون ،یک تیم قوی متشکل از چند نفر از
افراد تاثیرگذار و دارای مقبولیت ملی و بین المللی ایجاد و
با تعامل و ارتباطات منطقی و صمیمانه با مقام های کشور
همسایه حقابه سیستان مطالبه شــود .وی ادامــه داد:
دستگاه هــای متولی ظــرف مــدت یــک هفته نظرها و
پیشنهادهای نهایی خود درباره سند جامع مقابله با پدیده
گرد و غبار در منطقه سیستان را ارائه کنند تا پس از جمع
بندی نهایی به هیئت وزیران ارسال 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

کمی ابری ،گاهی وزش
باد و افزایش دما

صاف تا کمی ابری ،گاهی
وزش باد ،افزایش دما

قسمتی ابری ،گاهی وزش باد و
غبار آلود ،سواحل مه صبحگاهی
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-1باوفا – شهری در خراسان رضوی  -2بوران – خزنده گزنده – درختی پر
شاخه و برگ  -3اشاره به نزدیک – ساحت – عقاب سیاه  -4نقره – عیارسنج -
خنک – روسیاه مطبخ  -5نترس – مخترع تلگراف  -6بارها – اسب آذری – جود
 -7از چاشنی ها – لحظه – نوعی ماهی – برجسته  -8طاقچه – عالمت جمع – آخرین
حرف الفبای انگلیسی – می دهند و رسوا می کنند  -9خنجر – ضد حمله – تیر پیکان
دار – عدد اول  -10از کشیدنی ها – پسوند شباهت  -سند  -11اسباب منزل – ابله
 -12فرار  -بیهوشی – درخت اعدام  -خانه شعری  -13رفیق  -اسباب – بهشت شداد
 -14سالن  -محلی که آب رودخانه وارد دریا میشود  -عتیقه  -15مشهد سابق -
كشتی نوح بر این كوه قرار گرفت

1
2
3
4
5
6
7
8

د

-1وزغ – مساوی عامیانه – روستا  -تپانچه  -2مزایا – قاچ – سرخرگ
 -3دردناک  -سازهای برای ایجاد حصار – فوق  -4بذر – تیز – ازاشکال
هندسی – حلزون  -5دربست کارخانه – وسط – شیرینی کرمانشاهی  -بینش -6
مهربانی – باالی فرنگی – رشد  -7سنگ طلق – برگ برنده – نام  -8عدل – فرمانده
کشتی  -گنگ  -9سر – درون  -سخنور  -10لطیف – گل سرخ – نشان ورزشی -11
رود اروپا – فهم – مالقات  -اگر  -12خاطر – غذای بیمار – پایتخت سوئیس – مادر
آذری  -13مقصود – صندلی راحتی – اعلی  -14نخستین -فلز چهره – اکسیر -15
تکرار حرف – طمع – بی مو – باالپوش مردانه
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