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شهرستانها
سرپرست فرمانداری هامون در گفت وگو با «سیستان و بلوچستان»

حرف مردم

ستون «حرف مردم» روزنامه سیستان و بلوچستان
انعكاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و مشكالت شماست.
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▪قیمت لوازم خانگی در بازار زاهدان باالست و حتی با وجود کاهش قیمت دالر برخی
قیمت ها را افزایش می دهند!
▪مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به وضعیت بیمارستان حضرت علی بن
ابیطالب (ع) توجه بیشتری داشته باشند ،کمبود امکانات در برخی بخش های این
بیمارستان به مشکل جدی برای نیروهای آن مجموعه و بیماران تبدیل شده است.
▪شهرداری زاهدان به پارک شهر رسیدگی کند تا چهره این قسمت از شهر زیبا شود.
▪هنوز برخی ها در زاهدان فرهنگ همسایه داری را فرا نگرفته اند و نیمه های شب
عملیات ساختمانی انجام می دهند.
▪استان نیاز جدی به ساخت و توسعه بزرگراه دارد ،مسئوالن امر برای تحقق این مهم
جدی تر اقدام کنند.
▪برخی از مردم کارت سوخت خودروهایشان را در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار می
دهند و در قبال آن ماهیانه پول دریافت می کنند ،مسئوالن امر برخورد کنند.
▪بهتر است برنامه های حمایتی از ناشران و فعاالن مربوط به حوزه کتاب در هفته کتاب
و کتاب خوانی خالصه نشود و در طول سال ادامه داشته باشد.
▪با توجه به این که بسیاری از بیماران دیابتی از نظر مالی شرایط مناسبی برای درمان
ندارند ،انتظار می رود طرح هایی ویژه این بیماران در استان راه اندازی شود.
▪برخی از مردم در زمین های خاکی شهر اقدام به آتش زدن زباله ها می کنند و سبب
آلودگی هوا می شوند.
▪مسئوالن حوزه گردشگری استان برای معرفی ظرفیت هایی که قابلیت جذب گردشگر
دارد اقدام های جدی تری انجام دهند ،همچنان برخی نقاط گردشگری استان
ناشناختهاست.
▪قیمت یک قوطی رب از دو ماه گذشته سه برابر شده است و انگار قرار نیست به قیمت
قبلبرگردد.
▪درباره گرانی اجاره مسکن گزارش تهیه کنید ،شرایط برای زوج های جوان بسیار
سخت شده است.

نماینده ولی فقیه اعالم کرد:

بصیرت مردم و روشنگری رهبری
عامل شکست سناریوی آمریکا
بصیرت مردم و آگاهی و روشنگری رهبر معظم
ریگی
انقالب از عوامل شکست سناریوی آمریکا در روز
 13آبان است .به گزارش«سیستان وبلوچستان» ،نماینده ولی
فقیه در استان روز گذشته در خطبه های نماز جمعه زاهدان
گفت :دشمن تبلیغات خود را معطوف به  13آبان کرده بود و با
راه اندازی جنگ تمام عیار اقتصادی و کمرشکن ترین تحریم ها
علیه جمهوری اسالمی به رهبری صهیونیست ها ،برخی دولت
های عرب مرتجع منطقه و منافقان در صدد یکسره کردن کار
نظام بود .آیت ا«...عباسعلی سلیمانی» افزود :دشمن در دنیا
فریاد زد که  13آبان روز مرگ ایران است و حتی همه وزرای
ترامپ تحریم های این دوره را برای نابودی ایران اعالم کرده
بودند اما با هدایت مقام معظم رهبری و وحدت و مقاومت مردم
در برابر دشمن این توطئه دشمنان هم با شکست رو به رو شد.
وی اضافه کرد :آمریکایی ها اعالم کردند در یک صورت در
موضع خود نسبت به ایران تجدید نظر می کنند که ایرانیان از
مداخله و حضور در سوریه دست بــردارنــد ،از تروریست ها
حمایت نکنند و تولید و توسعه صنایع موشکی خود را متوقف
سازند ،اما می دانند که ایران ،ایران زمان پهلوی نیست که
بتوانند بر آن تسلط و حکومت داشته باشند .وی تصریح کرد:
آنچــه که آمریکایی ها ادعــا داشتند فقط یک جنگ سرد و
روانی ،خالی کردن دل ملت و دلسردی مردم از نظام بود که در
همان گام نخست با شکست روبه رو شدند .امام جمعه زاهدان
گفت :دشمن به دنبال آشوب کشیدن کشور و سرازیر کردن
مردم به خیابان ها در  14و  15آبان ماه بود اما واکنش مردم و
روشنگری آن ها به رهبری مقام معظم رهبری سبب بر هم
خوردن نقشه های آن ها شد .وی ادامه داد :شرایط در جامعه
رو به بهبودی است ،به طوری که شاهد کاهش قیمت ارز و سکه
در بازار هستیم که امیدواریم دولت این راه را ادامه دهد و آن را
به حد معقول برساند .وی اظهار کرد :توجه به تولیدات داخلی
و سرلوحه قرار دادن اقتصاد مقاومتی تنها راه مقاومت در برابر
دشمن است که باید به آن توجه کرد .نکته دیگری که سبب
ناکامی دشمن شده ،وحدت میان مردم است ،در آستانه هفته
وحدت قرار داریم ،باید بدانیم هفته وحدت به ماه ،سال و قرن
نیست بلکه از زمان پیدایش تاریخ اسالم وحدت ،وجود داشت.
وی بیان کرد :در آستانه هفته بسیج نیز قرار داریــم که باید
همچنان با تفکر انقالبی و بسیجی همان طور که در عرصه علم
در کنار دانشمندان خود موفقیت های زیادی را کسب کردیم،
در مسیر سازندگی هم تفکر بسیجی را مدیریت کنیم.

آیت ا ...سلیمانی:
در آستانه هفته
وحدت قرار
داریم ،باید
بدانیمهفته
وحدت به ماه،
سال و قرن
نیست بلکه از
زمان پیدایش
تاریخ اسالم
وحدت ،وجود
داشت .در
آستانههفته
بسیج نیز باید
همچنان با تفکر
انقالبی و بسیجی
همان طور که در
عرصه علم در
کناردانشمندان
خود موفقیت های
زیادی را کسب
کردیم ،در مسیر
سازندگی هم
تفکر بسیجی را
مدیریتکنیم

پیشخوان

فعالیت هیئت امنای یادمان شهدای تاسوکی رسمی آغاز شد
ششم آبان امسال خبری با عنوان «هیچ؛
ذوالفقاری
فعالیت هیئت امنای یــادمــان شهدای
تاسوکی» در روزنامه سیستان و بلوچستان منتشر شد ،چرا
که چهار ماه و هشت روز قبل از انتشار این خبر هیئت امنا
تشکیل و اولین جلسه آن برگزار شد ،اما تا زمان انتشار این
خبر با وجود این که نگاه های بسیاری از مردم به این اعضا
بود تا بــرای ساماندهی یادمان شهدای تاسوکی گامی
اساسی بردارند ،اقدامی نشده بود .در این خبر معاون
فرهنگی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اعالم کرد
فرماندار هامون به عنوان رئیس و مدیر کل حفظ آثار و نشر
ارزش های دفــاع مقدس به عنوان دبیر این هیئت امنا

 30هزار خانوار در حاشیه شهر زاهدان از آب
ذوالفقاری
مصرفی و شرب محروم هستند .مدیرکل راه و
شهرسازی به خبرنگار ما گفت :این تعداد خانوار در سه منطقه
هدف زندگی می کنند که آب مصرفی و شرب ندارند« .مسعود
مالکی» افزود :البته آب و فاضالب شهری اقدام های انجام داده

فرمانده کل سپاه:

 5نفر از مرزبانان ربوده شده میرجاوه آزاد شدند

است و  26هزار خانوار در حاشیه شهر از انشعاب آب برخوردار
شدند اما اجرای این طرح روند کندی پیدا کرده است و همچنان
 30هزار خانوار آب فاقد آب مصرفی هستند .به گفته وی،
درست است که این تعداد حاشیه نشین هستند اما شهروند
محسوب می شوند و می طلبد از خدمات بهره مند شوند.

پنج نفر از مرزبانان ربوده شده میرجاوه آزاد شدند و تالش ها برای
گروه شهرستان ها
آزادی دیگر گروگان ها ادامه دارد .فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی پنجشنبه گذشته در نشست خبری که در حاشیه اجالسیه نهایی کنگره
ملی سه هزار شهید قزوین برگزار شد گفت :گروگان گیران برای آزادی تعدادی از مجرمان
سیاسی خود تالش می کنند که قاعدتا از دیدگاه جمهوری اسالمی ایران درست نیست .به
گزارش ایرنا ،سرلشکر پاسدار «محمد علی جعفری» افزود :آزادی همه مرزبانان ایرانی
نیازمند زمان است و نباید نگران بود .وی با اشاره به تهدیدها و حرکت های عربستان
سعودی علیه ایران اظهار کرد :بسیاری از پاسخ های ما به اقدام ها و تهدیدهای کشورهای
منطقه که علیه ایران اقدام می کنند غیر رسانه ای ،غیر علنی ،چراغ خاموش ،مخفی و البته
دردناک خواهد بود.

بازدید گردشگران اتریشی از جاذبه های استان
گــــروه  12نــفــری گــردشــگــران
گروه شهرستان ها
اتریشی از طریق خراسان جنوبی
وارد منطقه سیستان شد و در ادامه مسیر از کویر لوت و
منطقه بلوچستان بازدید می کند .معاون گردشگری
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به
خبرنگار ما گفت :این گروه از گردشگران به مدت هشت
روز با آثار و جاذبه های استان از هامون تا مکران آشنا می
شــود« .مجتبی میرحسینی» افــزود :از نیمه دوم سال
گذشته شاهد افزایش تورهای ورودی به استان هستیم
که نتیجه انجام اقدام های هدفمند در حوزه بازاریابی و
تبلیغات و مــشــارکــت فــعــال م ــردم و بخش خصوصی
گردشگری است .وی ادامه داد :هنگامی که گردشگران
گروهی و با برنامه سفر وارد یک مقصد می شوند همه
شرایط مقصد را پذیرفته اند ،بنابراین شرایط پایداری به
ویژه از لحاظ امنیت برای گردشگران در استان ایجاد
شده است .به گفته وی ،گردشگری دیپلماسی پنهان
برای بیان واقعیت های مناطق مختلف ایران با داشتن
تنوع قومی و فرهنگی در عین وحدت و همدلی در پهنه
ایـــران فرهنگی اس ــت ،تــوجــه بــه صنعت گردشگری،
میتواند اهرم اساسی پیشبرد اهــداف عالی جمهوری
اســامــی ایـــران بــاشــد .وی تصریح ک ــرد :دیپلماسی
گردشگری یکی از عوامل موثر در زمینه جلب افكار
عمومی نسبت به موقعیت و شرایط خاص نواحی مختلف
برای از بین بردن تبلیغات منفی است .این امر با تسهیل
شرایط برای حضور گردشگران خارجی و آشنا کردن آنان
با ظرفیت ها و محصوالت گردشگری استان محقق و این
اتفاق سبب از بین رفتن ذهنیت های منفی می شود .وی

خاطرنشان کرد :در کنار معرفی ،بازاریابی و تبلیغات
بهینه و افزایش تقاضای سفر ،احداث و تکمیل زیرساخت
های مناسب و استاندارد به ویژه حمل و نقل سریع و ارزان
جاده ای ،ریلی و هوایی راهکار توسعه گردشگری استان
اســـت ،سیستان و بلوچستان مــتــنــوع تــریــن مقصد
گردشگری ایران ،با آثار تمدنی ارزشمند و جاذبه های
طبیعی بی شمار و فرهنگ غنی مهمان نوازی است ،ولی
داشتن این منابع بدون فراهم شدن دیگر مولفه های
ضروری برای حضور گردشگران کافی نیست .وی با بیان
این که دوری از نگاه های قومی و مذهبی نیاز استان برای
توسعه است گفت :نیاز به انسجام و هماهنگی دستگاه
ها ،نهادهای مختلف و بخش خصوصی با توجه به ماهیت
فرابخشی گردشگری برای ارائه خدمات بهتر به مردم
استان ،مسافران و گردشگران ورودی استان است.

 2نمایشگاه کتاب در سیستان برپا شد
دو نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در
'گروه شهرستان ها
سیستان برپا شد .رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی زابل به
خبرنگار ما گفت :در یکی از این نمایشگاه ها  ۵۰هزار جلد و سه هزار عنوان کتاب به ارزش
چهار صد و هفتاد میلیون تومان برای عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی در معرض دید
مردم قرار گرفت« .عباس باقری» افزود :این نمایشگاه با همکاری ناشران معتبر کشوری از
 23آبان ماه برپا شده است و به مدت یک هفته در حسینیه شهدای زابل پذیرای عالقه
مندان است که با توجه به استقبال خوب مردم احتمال تمدید آن وجود دارد .وی اضافه
کرد :در این نمایشگاه کتاب های متناسب با همه رده های سنی و اقشار جامعه ارائه شده
است که امیدواریم قسمتی از نیاز جامعه فرهیخته سیستان برآورده شود .وی بیان کرد:
نمایشگاه کتاب سیستان شناسی نیز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زابل با
ارائه  ۲۰۰عنوان از آثار و کتب مولفان ،نویسندگان و شاعران سیستانی در حال برگزاری
است ،در پایان این نمایشگاه از تعدادی نویسنده ،شاعر و مولف سیستانی تجلیل می شود.

آغاز برداشت چای ترش از  650هکتار در استان
كار برداشت چای ترش از سطح  650هكتار اراضی زیركشت
'گروه شهرستان ها
این محصول آغاز شد .مدیر باغبانی سازمان جهادكشاورزی به
خبرنگار ما گفت :فروردین امسال  650هكتار از زمین های كشاورزی استان به كشت
چای ترش اختصاص پیدا کرد كه نسبت به سال گذشته  50درصد افزایش یافته است.
«اردشیرشهركی» افزود :برداشت چای ترش در استان آغاز شده است و تا اواخر آذرماه
ادامه دارد ،میانگین برداشت از هر هكتار  800كیلوگرم به صورت خشك است كه پیش
بینی می شود امسال  520تن چای ترش برداشت شود .به گفته وی ،چای ترش استان
عالوه بر عرضه در بازارهای داخلی به استان های اصفهان ،بیرجند و مشهد صادر می شود.
شهرستان های دلگان و ایرانشهر عمده مناطق كشت این محصول است .وی خاطرنشان
کرد :چای ترش یا چای مكی یك محصول وارداتی است كه بیشتر از خارج از كشور وارد
ایران می شود اما طی سال های اخیر كشت آن در برخی نقاط ایران گسترش یافته است.

یارمحمدی :مشکالت کشاورزی استان به مجلس منتقل می شود
مشکالت کــشــاورزی اســتــان به
'گروه شهرستان ها
مجلس منتقل می شود تا بتوان با
استفاده از این ظرفیت برای رفع آن اقدام کرد .نماینده
مــردم زاه ــدان در مجلس شــورای اسالمی در نشست
بررسی مشکالت اجرایی زیر بخش های کشاورزی که با
حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد گفت :با
توجه به ایــن که فصل تنظیم بودجه کشور اســت ،این
نشست فرصت مناسبی اســت که دغدغه هــای حوزه
کشاورزی به مجلس منتقل شود« .یارمحمدی» افزود:
باید شرایطی فــراهــم کنیم تــا بــرای اقتصادی کــردن
کــشــاورزی از کــشــاورزی سنتی عــبــور کنیم و چرخه
کــشــاورزی صنعتی شــود ،بــرای رسیدن به کشاورزی
صنعتی باید زنجیره تولید با مدیریت جامع کشوری شکل
گیرد .وی تاکید کــرد :بــرای چــاره اندیشی خــروج از
معضالت خشکسالی باید توان کارشناسی منطقه هم سو
با همه مجموعه های اجرایی به کار گیری شود و ما نیز با

استفاده از ظرفیت مجلس بــرای تامین خواسته های
کشاورزی همکاری خواهیم کرد .وی ادامه داد :می توان
با یک برنامه مدون برای توسعه دامپروری ،صید و صیادی
و توسعه سواحل مکران که سهم زیادی در اشتغالزایی و
ایجاد درآمد در منطقه دارد ،اقدام کرد .رئیس سازمان
جهاد کشاورزی هم با اشاره به توانمندی های استان در
انواع تولیدات زراعی ،باغی ،دامی وشیالتی گفت :میزان
تولیدات بخش کشاورزی پنج میلیون تن است که گردش
مالی هفت هزار میلیارد تومانی دارد .استان در تولید
خرما ،محصوالت گرمسیری و خــارج از فصل ،گوشت
قرمز ،شیالت و پرورش دام به ویژه شتر دارای رتبه های
ممتاز کشوری است« .مجتبی پیری» با اشاره به تشدید
خشکسالی های  20ساله و مشکالت عدیده ای که برای
توسعه و حفظ وضعيت موجود کشاورزی وارد کرده است
خواستار استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسالمی برای
رفع مشکالت کشاورزان و دامداران شد.

با توجه به این
که فصل تنظیم
بودجه کشور
است ،این
نشستفرصت
مناسبیاست
که دغدغه های
حوزه کشاورزی
به مجلس منتقل
شود

اجرای  770هکتار عملیات بیولوژیک در مراتع
 770هکتار عملیات بیولوژیک و اصالح و احیا در مراتع استان
گروه شهرستان ها
انجام شد .رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری به خبرنگار ما گفت :این عملیات با انجام پروژه های بذرکاری و احداث سازه
های هاللی آبگیر توام با بذرکاری با اعتباری معادل چهار میلیارد ریال در حوزه های
آبخیز شهرستان های سراوان ،خاش ،مهرستان و چابهار با هدف جلوگیری از فرسایش
خاک ،کنترل هرز آب ،افزایش رطوبت سطحی خاک ،حفظ و تقویت پوشش گیاهی
اجرا شده است« .مسعود مالزهی» افزود :اعتبار این پروژه ها با عنایت مقام معظم رهبری
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است.
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نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

ک ا

یورو

۴۷,617

یک گرم طالی  18عیار

356,700

ک

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

ف ر

درهم امارات

11,437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

۵۴,637

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

۴۱,763

یک گرم طالی  24عیار

0

پیش بینی جوی استان  -امروز شنبه 97/8/26
نواحی شمالی

برنامه ریزی در این باره تامین اعتبار کند تا حقوق آن ها
پــرداخــت شــود .کــارکــنــان ایــن یــادمــان بــرای مجموعه
درخواست برق سه فاز داشتند که در این باره با شرکت برق
مکاتبه شد .وی ادامه داد :مقرر شد از خانواده شهدا برای
نگه داری این یادمان دعوت به همکاری و این مکان مقدس
به صورت مجتمع رفاهی به بخش خصوصی واگذار شود.
به گفته وی ،مصوب شد بــرای رفــع مشکل آب و برق
پاسگاهی که ساختمان آن در محدوده این یادمان احداث
شــده اســت از طریق دفتر معاونت امنیتی استانداری
پیگیری شود که پیگیری ها انجام شد و رفع این مشکل در
دستور کار قرار گرفت .وی خاطرنشان کرد :برای پیگیری

تشنگی  30هزار خانوار در حاشیه شهر زاهدان

حل جدول شماره 1237

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

معرفی شدند و به زودی نشستی در محل یادمان شهدای
تاسوکی ،برگزار و برای اقدام های بعدی تصمیم گیری
شود و به عبارتی با برگزاری این جلسه کار هیئت امنا به
صورت رسمی آغاز می شود .برای پیگیری این موضوع روز
گذشته با سرپرست فرمانداری هامون که ریاست این
هیئت امنا را بر عهده دارد تماس گرفتیم که در پاسخ گفت:
این نشست با حضور اعضای هیئت امنا در محل یادمان
شهدای تاسوکی برگزار شد که مصوباتی هم به همراه
داشت« .حسینعلی حسینی قلعه نو» افزود :با توجه به این
که قسمتی از حقوق کارکنان یادمان شهدای تاسوکی
مدت ها پرداخت نشده بود مقرر شد سازمان مدیریت و

مصوبات این نشست مکاتبه ها انجام شده است و در جلسه
آینده که در دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
برگزار خواهد شد تصمیم های جدید گرفته می شود .به
گزارش خبرنگار ما ،از اسفند ماه سال  95پس از بازدید تیم
خبری روزنامه سیستان و بلوچستان از یادمان شهدای
تاسوکی موضوع یادمان این شهدا به عنوان یکی از موارد
مهم در این روزنامه پیگیری شد .حال که فعالیت رسمی
هیئت امنای شهدای تاسوکی آغاز شده و جلسه اعضای آن
مصوباتی به همراه داشته است باید منتظر بمانیم و ببینیم
بعد مدت ها پیگیری و کش و قوس ،روح شهدای تاسوکی
شاد می شود یا خیر.

ر

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

قسمتی ابری ،بعد از ظهر
افزایش ابر و افزایش
دما

قسمتی ابری ،بعد از
ظهر افزایش ابر و گاهی
وزش باد

قسمتی ابري ،غبار محلی ،سواحل
مه صبحگاهی

س ی

ا

ن
و
ر

ر

ن
و

ب

ا

ا

ه

س ر
ا

ض ی ق

ق

ر

ی س
م

ا

ا

ن
ن

ب

د

ك
م

ر

س ا
ا

ن گ

ا ک

د ک ت ر
ن

نواحی مرکزی و جنوب شرقی نواحی جنوبی

م

ل

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

د

ه

ر
و

ن ن

ا

و

م

م
ا

ی

ر ی

1

-1سقف دهان  -دخل – پرنده آش سردکن  -2بهشت شداد – مطمئن -
سرسبز -3دوستی  -ماه پاییزی – ثروتمند  -ويتامين جدولي -4ارزان خرید
 محل استقرار نیروی نظامی  -5گیره  -معدن -لم یزرع  -6عید ویتنامی ها جهت – حرف انتخاب – بوی رطوبت  -7همسایه – بهره برداری – پرنده سعادت -8اگر -مصیبت – پس  -دست  -9آدم – آگاهی ها – خروس مازنی  -10چاشنی دوسویه
 درون – تلخ – شامه نواز -11رهرو  -تیره  -روش  -12سیستم  -اداره  -13زائوترسان– از نوشت افزار -معطر-تکرار حرف -14کشتی جنگی  -خاطر -یکی از اهرام -15
وسط –وداع  -رفیق

ک

ف ر

2
3
4
5
6
7
8

س ی
د

1

-1روز -پاکدامنی  -آلت موسیقی  -2قله زاگرس  -کمانگیر معروف –
سنه  -3یازده – نوعی میمون – نقاش – ساز شاکی  -4نگهداری – یار
ابسال  -5ارشد کالس – به جز – خانه زنبور  -6سودای ناله – میانجی گری – بخار
دهان  -7بخشی ازپا – دفعه – کویر ایران  -نظر  -8از حروف الفبای بیگانه – مادر لر-
نیستی – برگ برنده  -واحد سطح  -9پسوند دارندگی – جد – سن  -ابتدا  -10باالی
فرنگی – مراحل – روشنايی اندک  -11ویران – شهر بی قانون  -ظل  -12شهری در
خراسان جنوبی  -تنفر  -13مادر – نبات  -آماس -من و تو  -14پیشه – رغبت – سگ
بیمار  -15طریق  -فقیر  -لطیف

9
10
11
12
13
14
15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

