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شهرستانها
حرف مردم
پیامك 2000999
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مناسب و به موقع به همراه دارد ،باید شفافیت سازی به
عنوان اصل اول همه مدیران در کارها باشد .نماینده عالی
دولت در استان ادامه داد :افراد زیاده خواه باید کنار گذاشته
شوند و قانون را تا جایی که می توان به سمت مردم سوق
داد ،نباید توصیه های هیچ شخصی مبنی بر انجام کاری
بدون در نظر گرفتن قانون پذیرفته و انجام شود ،هیچ عهد و
اخوتی غیر از حرکت بر مدار خوبی ها با کسی نداریم و
نخواهیم داشت .وی تصریح کرد :بودجه هیچ دستگاهی
محرمانه نیست به همین دلیل و بــرای رعایت عدالت به
مسئوالن برنامه و بودجه استان دستور داده شد تا بودجه
فرمانداری ها در یک جدول و به صورت شفاف اعالم شود.

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

▪مردم برخی روستاهای سراوان با کمبود شدید سیلندر گاز و نفت سفید روبه رو هستند
و مسئوالن اقدام موثری برای رفع کمبودها انجام نداده اند.
▪تعداد جایگاه های سوخت مسیر ایرانشهر تا چابهار کم و فاصله میان آن زیاد است و از
ساعات پایانی روز به بعد دیگر فعالیتی ندارند ،چنانچه هنگام شب مسافری به بنزین
نیاز پیدا کند به دلیل تعطیلی جایگاه با مشکل رو به رو می شود.
▪برخی مسئوالن برای هنرمندان ارزشی قائل نیستند در حالی که بهترین هنرمندان
را داریم.
▪مدتی است که مرغ منجمد در زاهدان عرضه نمی شود ،یا این که به ندرت می توان در
فروشگاهی پیدا کرد.
▪چه زمانی اقدام به اجرای طرح فاضالب زاهدان می شود؟
▪در برخی فروشگاه های عرضه کننده قطعات رایانه ،به قیمت دلخواه خود قطعات را به
فروش می رسانند و از ارائه فاکتور خود داری می کنند.
▪سازمان نظام مهندسی بر کار ناظران هم نظارت کند ،برخی از آن ها وظیفه خود را به
درستی انجام نمی دهند.
▪موسسههایخصوصیفعالدرقسمتآموزشبهویژهکنکور،هزینههایزیادیازمردم
دریافت می کنند و تبلیغات زیادی هم دارند ،اما از نظر کیفی آموزش ها مطلوب نیست.
▪قیمت میوه در بازار زاهدان متفاوت است و هر فروشنده ای به هر قیمتی که می خواهد
اقدام به فروش می کند.
▪تعداد مراکز فیزیوتراپی در استان بسیار کم است و نیاز به افزایش دارد ،مسئوالن امر به
این موضوع توجه کنند.
▪مدتی است که قیمت گوشت قرمز در زاهدان افزایش پیدا کرده است و به نظر می رسد
نظارتی بر این موضوع نیست.
▪مسئوالن امر به دغدغه های دانشجویان توجه کنند ،بسیاری از آن ها نگران آینده
شغلیشانهستند.

رقابت بانوان هیرمند در
جشنواره ورزش های خانوادگی
بانوان و دختران هیرمند در جشنواره ورزش
راشکی
هــای تطبیقی خانوادگی شرکت کردند.
مسئول امور بانوان ورزش و جوانان هیرمند گفت :با توجه
به اهمیت ورزش در میان اقشار مختلف جامعه و به ویژه
بانوان بخشنامه ای با عنوان جشنواره ورزش های تطبیقی
خانوادگی آبان ماه از سوی وزارتخانه و اداره کل ورزش و
جوانان به شهرستان ابالغ شد که با توجه به مفاد این
بخشنامه برنامه های ورزشی برای بانوان در شهرستان
تدوین شد« .سمیه پودینه» افزود :این جشنواره عالوه بر
ایجاد نشاط میان بانوان و اقشار مختلف جامعه به دنبال
افزایش فعالیت های ورزشی در میان سالمندان ،بانوان
باردار ،معلوالن ،نابینایان ،ناشنوایان و گروه های خاص
جامعه اســت ،به همین دلیل ابتدا همایش پیاده روی
بانوان در شهرستان برنامه ریزی شد و در این همایش 50
نفر از بانوان باردار ،مسیر در نظر گرفته شده را پیاده روی
کردند .وی بیان کرد :برنامه دوم این جشنواره در یکی از
مــدارس شهرستان بــرای دختران دانــش آمــوز رده های
سنی هشت تا  12ســال بــرگــزار شد که در میان آنان
دخــتــران شش ســال مقطع پیش دبستانی هم شرکت
کردند و در مجموع می توان گفت  100دانش آموز دختر
در بازی های بومی و محلی طراحی شده رقابت کردند.

این جشنواره
عالوه بر ایجاد
نشاط میان
بانوان و اقشار
مختلف جامعه به
دنبال افزایش
فعالیتهای
ورزشی در میان
سالمندان،بانوان
باردار ،معلوالن،
نابینایان،
ناشنوایان و
گروه های خاص
جامعه است ،به
همین دلیل ابتدا
همایشپیاده
روی بانوان در
شهرستانبرنامه
ریزی شد

 5کشته و  3مجروح در تصادف
جنوب استان

در اولین نشست شورای اداری مطرح شد

کارت زرد استاندار به مدیران چند شغله
استاندار در اولین نشست شورای اداری استان
ریگی
پس از انتصابش ،خط و مشی کاری اش را برای
مدیران تعریف کرد و تذکرهایی داد.که یکی از این تذکرها به
مدیران چند شغله بود .به گزارش«سیستان وبلوچستان»،
استاندار در ایــن جلسه که روز گذشته در سالن خاتم
استانداری برگزار شد گفت :اتفاق های چند ماه اخیر اعم از
گرانی ارز ،سکه و طال نشان می دهد که نگاه ملی در کشور
نگاه حاکمیتی نبوده و شرایط به سمتی سوق پیدا کرده که
احساس ناخوشایندی به جامعه ترزیق شده است« .احمد
علی موهبتی» افزود :تکیه بر مردم و مشارکت آن ها در همه
امور به شرط تبعیت از اصول شناخته شده انسانی ،اسالمی
و حکومتی ،رمز موفقیت ما است ،چنانچه به جای نقش
دادن به مردم فقط به شعار اکتفا شود ،سبب بروز خطرهایی
در جامعه می شود ،اما با ایثار و از خود گذشتگی می توان

موهبتی ادامه داد :سند توسعه شناسنامه هر شهرستان
ها باید هر چه سریع تر توسط فرمانداران تدوین و بر
اساس مزیت ها و ظرفیت های آن منطقه و اولویت در
این سند گنجانده شود تا برنامه ریزی و بودجه بندی بر
اساس آن انجام شود .با شرایط موجود کشور ،بودجه
های دولتی به تنهایی برای توسعه استان کفایت نمی
کند و باید به دنبال بخش خصوصی رفت .وی گفت:
باید رفتارهای خود با سرمایه گــذاران را تغییر داد و
بخش خصوصی بــرای سرمایه گــذاری در استان در
مراجعه به دستگاه های دولتی ،نباید گرفتار کاغذ بازی
شود .به سرمایه گذاران به عنوان افراد ارزشمند نگاه
و چنانچه پروژه ای به هر دلیل تعطیل شود خیانت به
نظام و مردم است .وی بیان کرد :باید در هر فرمانداری
مرکزی با عنوان جذب و هدایت سرمایه گذار تشکیل و
هر هفته روسای دستگاه ها با حضور سرمایه گذاران و
کارشناسان ،موضوع های مورد نظر دو طرف را دنبال
و پیگیری کنند ،نباید هیچ موضوعی در این حوزه حتی
یک روز معطل شــود .وی تصریح کــرد :بهره گیری از

آمادگی هند برای ساخت راهآهن چابهار – زاهدان
شرکت ایرکون هند در ساخت راه
گروه شهرستانها
آهن چابهار – زاهــدان همکاری می
کند .سرپرست معاونت ساخت راه آهن در شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره سرمایه گذاری
هندی ها در ساخت خط آهن چابهار ـ زاهدان گفت :ما با
شرکت ایرکون ،تفاهم نامه داریم که با شرکت  LPGهند که
در حوزه توسعه زیرساخت ها و اپراتوری بندر شهید بهشتی
چابهار فعال است ،متفاوت است« .عباس خطیبی» به مهر
افزود :از ابتدای اجرای پروژه راه آهن چابهار ـ زاهدان هم به
دنبال جذب سرمایه از منابع مختلف عالوه بر بودجه دولتی
بوده ایم .اگر چه از زمانی که طرح شروع شد ،توانست منابع
دولتی خوبی جذب کند و ما کار را با سرعت مناسبی به پیش
بردیم .اگر تا این حد پروژه پیشرفت دارد ،به دلیل داشتن
منابع مالی است وگرنه انجام این حجم کار غیر ممکن بود.
وی ادامه داد :با این حال می دانستیم که منابع بودجه ای
برای اجرای این طرح کافی نیست و باید از دیگر روش ها
برای دستیابی به منابع استفاده کنیم .وی یادآور شد :سال
گذشته مذاکراتی با شرکت ایرکون هند داشتیم که به
امضای یک تفاهم نامه در اواخر بهمن سال گذشته در ارتباط
با سرمایه گذاری این شرکت به صورت فاینانس در احداث
قسمتی از خط آهن چابهار ـ زاهدان و همکاری با پیمانکار

کاهش  17/4هزار هکتاری کشت محصوالت
کشاورزی در زهک

ایرانی درباره روسازی و تجهیزات این محور ریلی منجر شد.
وی تصریح کرد :مدت زمان این تفاهم نامه منقضی شد اما در
اواخر مرداد ماه امسال تفاهم نامه را تمدید کردیم ،ولی هنوز
به نتیجه قطعی با این شرکت نرسیده و نتوانسته ایم به
سناریویی که می خواهیم ،جامه عمل بپوشانیم .وی
خاطرنشان کرد :کل راه آهن چابهار ـ زاهدان با  ۱.۵میلیارد
دالر ساخته می شود .وی دربــاره مذاکره با آستان قدس
رضوی برای اجرای این پروژه گفت :با آستان قدس رضوی
(ع) مذاکره ای درباره راه آهن چابهار ـ زاهدان نداشته ام.
خطیبی دربــاره رقم پیشنهادی شرکت ساخت در بودجه
سال  ۹۸برای احداث خط آهن چابهار ـ زاهدان اظهار کرد:
هنوز رقم بودجه مورد نظر برای تکمیل این خط آهن برای
درج در الیحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس ،نهایی نشده
است اما رقمی که ما پیشنهاد داده ایم ۱۵۰ ،میلیارد تومان
است که برای اعتبار ردیف بودجه سال  ۹۸است؛ غیر از این
اعتبار ،از دیگر منابع هم استفاده می کنیم و صرفا به بودجه
عمومی اکتفا نمی کنیم .البته اوراق مشارکت و اسناد خزانه
هم به ما داده می شود که خارج از سقف اعتباری بودجه
است .اما پیشنهاد شرکت ساخت باید به دولت و سازمان
برنامه و مجلس برود که در نهایت رقم مورد نظر تصویب و
ابالغ شود.

افتتاح گازرسانی به زابل در ماه جاری
طرح گازرسانی به زابــل ،ماه جاری
گروه شهرستانها
افتتاح می شــود .مدیر گازرسانی
شرکت ملی گاز ایران در نشست خبری درباره گازرسانی به
سیستان و بلوچستان با بیان این که شمار مشترکان گاز
استان تا پایان امسال به  50هزار مشترک افزایش می یابد
گفت :گازرسانی به زاهــدان به عنوان مرکز این استان تا
اواسط سال  99به پایان می رسد« .سعید مومنی» افزود:
گازرسانی به این استان که از سال  95کلید خورد ،طبق
برنامه ریزی در حال انجام است .پنج مرحله برای گازرسانی
به زاهــدان تعریف شده است ،باید هزار و  350کیلومتر
شبکه گازرسانی به زاهدان انجام شود که  450کیلومتر
احداث شده است .به گزارش ایرنا ،وی اضافه کرد14 :
هزار در زاهدان مشترک گاز طبیعی هستند که این تعداد تا
پایان امسال به  26هزار افزایش می یابد .وی به افتتاح

پیشخوان

کشت محصوالت کــشــاورزی در زهــک  17هــزار و  400هکتار
ذوالفقاری
کاهش پیدا کرده است .مدیر جهاد کشاورزی زهک به خبرنگار ما
گفت :ایــن شهرستان  ۳۶هــزار هکتار اراضــی قابل کشت دارد که با توجه به
خشکسالی های مفرط اخیر و کمبود آب سطح زیر کشت محصوالت زراعی از ۲۰
هزار هکتار سال های گذشته به دو هزار و  600هکتار کاهش یافت است« .سعید
امیری» افزود :از نیمه دوم آبان امسال  45هزار هکتار از این اراضی به زیر کشت
سیر رفت و در سال زراعی جاری برای اولین بار در زهک ،کشت این محصول به
صورت مکانیزه انجام شد .وی ادامه داد :پیش بینی می شود اردیبهشت ماه سال
آینده که فصل برداشت این محصول است 500 ،تن سیر برداشت و روانه بازار
مصرف شود.

فرماندار 100 :تن به سهمیه گاز مایع زابل
اضافه شد
با افزایش سهمیه  600تنی گاز مایع به  700تن در زابل ،صف های
ریگی
توزیع سیلندر گاز در این شهرستان شکسته شد و از این نظر مشکلی
وجود ندارد .فرماندار زابل به خبرنگار ما گفت :با اقدام های انجام شده و افزایش
سهمیه  600تنی گاز مایع این شهرستان در ماه به  700تن ،شدت نظارت ها بر
توزیع سیلندر گاز در جایگاه های تعیین شده و جلوگیری از سوء استفاده دالالن
سبب شد صف طوالنی تهیه گاز شکسته شود و هیچ صفی در جایگاه های عرضه
وجود ندارد« .غالمرضا گنجی» افزود :نیاز است سهمیه ماهانه گاز این شهرستان به
هزار تن افزایش یابد که درخواست آن به مسئوالن شرکت ملی پخش فراورده های
نفتی منطقه زاهدان ارائه شد ،سهمیه سالیانه گاز مایع این شهرستان سه هزار تن
است که درخواست افزایش آن تا سه هزار و  500تن را دادیم .وی اضافه کرد:
مشکل کمبود سیلندر گاز در روستاهای حوزه مرکز این شهرستان نیز بر طرف شده
است و مردم این مناطق با کمبودی روبه رو نیستند .وی ادامه داد :تیمی متشکل از
نیروی انتظامی ،تعزیرات حکومتی ،صنعت ،معدن و تجارت و شهرداری برای
شناسایی افراد سودجو و کسانی که اقدام به تهیه غیر قانونی سیلندر گاز و فروش
آزاد با قیمت های باال می کنند وارد عمل شدند و کسبه ای که اقدام به تهیه و فروش
آزاد سیلندر گاز در مغازه کنند مغازه آن ها پلمب می شود .وی اضافه کرد :از مردم
درخواست می شود که ضمن تهیه نکردن سیلندر های گاز از افراد سودجو با قیمت
باال و معرفی آن ها به فرمانداری ،گاز مورد نیاز خود را با قیمت مصوب و دولتی از
جایگاه هایی که به همین منظور در نظر گرفته و اعالم شده است تهیه کنند .وی با
انتقاد از برخی افراد سودجو که از طریق فضاهای مجازی اقدام به ایجاد هراس از
کمبود سیلندر گاز می کنند گفت :این افراد مغرضانه و به دلیل سود بردن از این
موضوع اقدام به انتشار چنین خبرهایی در فضای مجازی می کنند تا از این طریق
جیب خود را پر و مردم را نسبت به نظام بد بین کنند.

طرح گازرسانی به زابل در ماه جاری اشاره کرد و افزود:
زیرساخت های گازرسانی آماده شده و به زودی تزریق گاز
نیز انجام می شود .وی با بیان این که تا پیش از راه اندازی
خط انتقال گاز از طریق سی .ان .جی (گاز طبیعی مایع
شــده) به زابــل ،گازرسانی می شود ادامــه داد :از 450
کیلومتر شبکه مورد نیاز  50کیلومتر خط لوله احداث شده
است .وی با بیان این که طرح های متعدد توسعه شبکه
گازرسانی در استان در حال انجام است ،گفت :در ایرانشهر
 15هزار مشترک از گاز بهره مند شده اند .وی ادامه داد :از
برنامه گازرسانی سیستان و بلوچستان عقب نیستیم ،اما
گاهی اوقات در زمان اجرا مشکالتی پیش میآید که قابل
پیشبینی نیست و برای رفع این مشکالت به هماهنگی با
دیگر سازمانهای خدماتی مثل شهرداریها و راهنمایی و
رانندگی نیاز داریم.

مومنی :استان از
برنامهگازرسانی
عقب نیست ،اما
گاهی در زمان
اجرامشکالتی
پیش میآید که
قابلپیشبینی
نیست و برای
رفع این مشکالت
به هماهنگی با
دیگرسازمانها
نیاز داریم

جدول شماره 1253

حل جدول شماره 1252
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

د

یورو

47 ,788

یک گرم طالی  18عیار

335,400

ا ش

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

درهم امارات

11.436

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

53.530

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

42.167

یک گرم طالی  24عیار

450,400

پیش بینی جوی استان  -امروز پنج شنبه 97/9/15
نواحی شمالی

سند توسعه هر شهرستان تهیه شود

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

تصادف در محور ایرانشهر -دلگان
گروه شهرستان ها
پنج کشته و سه مجروح بر جای
گذاشت .مدير حوادث دانشكده علوم پزشکی ایرانشهر به
خبرنگار ما گفت :سه شنبه شب گذشته در کیلومتر ۵۰
محور ایرانشهر به دلگان ،حوالی روستای سانگان به دلیل
ایــن کــه رانــنــده خـــودروی سوختکش تــوانــایــی کنترل
خودرواش را نداشت ،تصادف زنجیره ای چهار خودروی
پژو رخ داد« .محمود رضا ناصح» افزود :متاسفانه در این
حادثه پنج نفر از سرنشینان این خودروها کشته و سه نفر
دیگر نیز مجروح شدند که پس از دریافت خدمات اورژانس
پیش بیمارستانی با سه دستگاه آمبوالنس برای ادامه
درمان به بیمارستان خاتم االنبیا(ص) ایرانشهر منتقل
شدند .به گفته وی ،انحراف به چپ خــودروی سواری
سوختکش ،سبب وقــوع این تصادف زنجیره ای و جان
باختن تعدادی از هم استانی ها و نیز بروز خسارت شد.

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

شاهد موفقیت و توسعه استان بود .وی اضافه کرد :مسئوالن
باید به مردم در عمل ،نه در سخن اعتماد داشته باشند و از
وجود آن ها همچون دوران هشت سال دفاع مقدس بهره
بگیرند .وی بیان کرد :انتقاد یک توفیق و تحفه الهی است که
خداوند به جامعه اعطا کرده است ،اما این تحفه شرایطی
دارد که باید رعایت و نباید بدون داشتن علم به صحنه تریبون
کشیده شود .وی ادامه داد :از همه دستگاه های امنیتی و
اطالعاتی استان خواسته ام هیچ چشم پوشی نسبت به
افرادی که به دنبال ایجاد اختالف در جامعه هستند نداشته
باشند و به راحتی از کنار خطای آن ها عبور نکنند .وی اظهار
کرد :مسئوالن باید بدانند که نباید خدمات به مردم قطع
شود ،زیرا قطع شدن هر گونه خدمات به مردم ،سبب راه
یافتن نا امیدی و یاس در آن ها و بدبین شدن نسبت به نظام
خواهد شد .وی اضافه کرد :مدیریت درست ،تصمیم گیری

ظرفیت ،نظراها و پیشنهادهای نخبگان و گروه های
مرجع استان برای پیشرفت و آبادانی این استان را با
جان و دل می پذیریم اما دخالت در امور از سوی هیچ
فــردی پذیرفته نیست .وی اظهار کــرد :باید مصوبات
دوره هــای گذشته سفر وزرا به استان پیگیری و تا
رسیدن نتیجه همچنان دنبال شود تا مردم از مسئوالن
نا امید نشوند .در صورتی که مسئوالن کشوری قصد
سفر به این استان دارند باید با هماهنگی استانداری
انجام شود و حتی مدیران استانی در سفر کاری خود
به شهرها باید از قبل با فرماندار آن شهرستان هماهنگ
کنند .استاندار گفت :گاهی خود تحریمی هایی در
حوزه اعتبارات انجام می شود که مسئوالن این حوزه
باید اشکاالت آن را مشخص ،رصد و سپس برای برطرف
کردن آن اقدام کنند ،باید پروژه هایی تعریف شود که
قابل اجرا و اعتبارات آن قابل تامین باشد .وی درباره
نحوه ارزیابی رفتارها و اقدام های مسئوالن هم گفت:
ارزیابی ها به صورت متقابل از فرمانداران و مدیران
ارشد استانی و نحوه همکاری آن ها با همدیگر انجام
خواهد شد .همه دستگاه های اجرایی و مسئوالن ارشد
وظیفه دارند ،میان دستگاه خود با نمایندگان مردم در
مجلس ،پل ارتباطی ایجاد کنند .نماینده وی اظهار کرد:
پیوند سمن های داخل استان با بیرون و دستگاه های
اجرایی رقم زده شود ،.متناسب با مطالبات مردمی کارها
پیگیری و جلوی زیاده خواهی ها گرفته شود .وی تصریح
کرد :برای برون رفت از مشکالت کنونی جامعه راهی جز
صداقت در کارها و قرار دادن امور بر مدار خوبی ها و آنچه
که پیامبران (ص) دنبال کرده اند ،نیست .وی خاطرنشان
کرد :تقویم جلسات و برنامه ها تهیه و به دستگاه اعالم می
شود ،در صورتی که مدیری غیبت کند برخورد جدی می
شود .مدیرانی که چند شغل دارند به درد استان نمی
خوردند ،این موضوع یک آفت بزرگ است.

نــواحــی مــرکــزی و جــنــوب 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،
گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری ،اواخر
وقت نوار غربی افزایش باد

صاف تا کمی ابری ،اواخر وقت
نوار غربی افزایش باد ،غبار
محلی ،سواحل مه صبحگاهی

ر ی

م ی ر
ر

ا

ق

ا

ل

ا

ا

ه
ر

س
ا

ر

ی و

ت ا

ر
ا

ن

م

و س

ن

ب

ا ت ی ه
ن

ن

س ا

ش ر

م ك ر

ت ب

ا

چ

خ

ا

د

ا

گ ر
ل

ز

ه ك ن س ت
ا

م

ف ر

م

د

ه

ر

ی ل
ا

ر

ا

خ

و

ن

ك ر

ا

ا

م
ن

ا

ه

د

ن

ن

م
ا

ر

ا س

م

ن

ه
ا

د ن
ا

ه

ن

ز ی

ب

ب س ت

ا

ت ب ر

ن

ن ت س خ ی

ك

ن

ی

م

ا

ز

ا

ز

ن ی م

ك ر

گ

و

ا

م ش ا

ل ی ت و س ف ر
ا

ر

ب د

ی م

س ف ر
ل

ا

ا

ن

ن ت ی ن

ی

ا

ب ه

ت ی د
ر

ن

ك

ح

ر

ر ش د

ه

ن

ا

ی

-1دیــوارگــلــی -روزقیامت -مــرغ خانگی  -2برهنه -ستاره كمیاب -تمدن
باستانی -تصدیق روسی  -3به مقصود رسیده -انعطاف  -4لقب اشرافی اروپا-
دانه كش بی آزار -در مثل مهربان تر از مادراست  -5محدوده -بازیگرفقید فیلم
سینمایی شیرین – تربیت شده  -6منطقه ییالقی اطراف مشهد -خدای آسمان
در یونان  -روز  -7چهره-از پرندگان آبی – اذیت  -شامه نواز -8اهریمن – شن  -9شیره
خرما -كاله لبه دار -از نام های زنانه به معنی باظرافت  -راز  -10بانگ مهیب  -کارگردان
سریال زمانه  -بی گناه -11بی آبرو-از امپراتوران روم باستان که به فرمانروای مردم مشهور
بود  -پرستش  -12پاپوش -یراق اسب -حرف چهارم الفبای یونانی  -13ثروتمند -نوكر
 -14دشمن سخت -از انواع نان -بیم -حرف همراهی  -15هواكش اجاق گاز -حكیم
وریاضی دان یونانی عهد باستان -آدم كشی
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