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شهرستانها
بادهای سیستان به فرصت تبدیل می شود

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪هر روز ده ها دستگاه ترانزیت در پایانه گمرک میلک برای خروج بار در صف
است و گاهی  10روز طول می کشد تا یک دستگاه بتواند از مرز عبور کند.
▪مشکالت ساکنان اطراف میدان کشاورز بسیار زیاد است ،با تاریک شدن هوا به
دلیل نبود روشنایی در قسمت هایی از بولوار نمی توان تردد کرد ،حتی تاکسی
در این مسیر تردد نمی کند .همچنین آب لوله کشی این منطقه شور است.
▪در برخی از کوچه های بولوار بعثت به دلیل نبود جدول کشی و از طرفی آبی که
توسط مردم در معابر رها می شود ،شاهد تجمع حشرات و انتشار بوی نامطبوع
هستیم ،بعضی از کوچه های این بولوار حتی تابلو ندارد.
▪هر بار که با شرکت الیاس گاز برای تعویض سیلندر تماس می گیرم یک هفته
طول می کشد تا سیلندر پر به دستم برسانند.
▪حاشیه شهر زاهدان وضعیت مناسبی ندارد ،بهداشت این مناطق زیر صفر است
و مردم آن از بسیاری امکانات محروم هستند.
▪تعداد زباله گردها در زابل زیاد شده است .مسئوالن به فکر سامان دهی این
افراد باشند.
▪پزشکان متخصص در خاش بسیار کم هستند و برخی از متخصصان هم در این
شهرستان فعالیت ندارند .هفته گذشته کودکم بیمار شد ،در طول هفته دو بار
مجبور شدم برای درمانش به زاهدان مراجعه کنم.
▪هزینه بیمه خودروها بسیار زیاد است و خیلی ها نمی توانند آن را پرداخت
کنند.
▪مردم استان تا کی باید به دلیل جاده های کم عرض عزیزانشان را در تصادف
ها از دست دهند؟
▪برخی از مردم در استان هنوز از داشتن شناسنامه محروم هستند.
▪بعضی از پالستیک فروشی ها اجناس بی کیفیتی را در بازار عرضه می کنند ،به
گونه ای که به نظر می رسد از مواد کهنه تهیه شده است.

نماینده ولی فقیه در استان اعالم کرد:

برنامه دشمن برای جلوگیری از
برگزاری جشن  40سالگی انقالب
آمریکا به دنبال ایجاد اغتشاش و ناامنی در
ریگی
ایران برای جلوگیری از برگزاری جشن 40
سالگی پیروزی انقالب اسالمی و نفوذ ایران در جهان
است .به گزارش «سیستان وبلوچستان» ،نماینده ولی
فقیه در استان روز گذشته در خطبه های نماز جمعه
زاهدان گفت :پس از گذشت دو سال از خروج منافقان از
عراق ،زمزمه هایی مبنی بر بازگشت آن ها به این کشور به
گوش می رسد ،به اذعان یکی از مسئوالن دولت عراق،
این موضوع هم زمان با خروج نظامیان آمریکایی از سوریه
و حمایت سران آمریکا برای بازگرداندن عناصر سازمان
منافقان و آموزش دادن و سازمان دهی کردن آن ها به
قصد به آتش کشیدن سوریه و ایجاد بی ثباتی در ایران و
خاورمیانه طــراحــی شــده اســت .آیــت ا« ...عباسعلی
سلیمانی» افــزود :جبران سرخوردگی منافقان ،ایجاد
شخصیت جدید میان آنان ،جلوگیری از فرسایشی شدن
این گروهک و جبران شکست گذشته و ایجاد اغتشاش و
آشوب در ایران در  22بهمن امسال و به راه انداختن یک
جنگ سنگین میان دو اراده کــه یــک طــرف آمریکا،
اسرائیل ،عربستان و برخی کشورهای مرتجع منطقه و
طرف دیگر اراده ملت ،رهبری و مسئوالن نظام هستند از
مهمترین اهداف دشمن است .امام جمعه زاهدان افزود:
دشمن با دو هدف ایجاد سپر امنیتی برای اسرائیل با
تشکیل ناتو عربی ،جلوگیری از نفوذ جمهوری اسالمی و
محدود کردن نظام و افزایش نارضایتی میان مردم پا به
میدان گذاشته است تا بستر نابودی نظام را فراهم کند
که البته با بیداری مردم و تبعیت از رهبری این آرزوی
دشمن هم به گور خواهد رفــت .وی ادامــه داد :باید با
حضور میلیونی خود در  22بهمن ماه آمــاده مبارزه و
مقابله با استکبار باشیم و با حفظ وحدت و تقویت ائتالف
ملی ،بهانه را از دشمن بگیریم در اطاعت از فرامین
رهبری کوتاهی نکنیم و میثاقی را که با شهدا بسته شده
است فراموش نکنیم .وی در قسمت دیگری از خطبه ها با
تبریک سالروز والدت آن حضرت گفت :حضرت زینب
(س) به دلیل اسوه پرهیزگاری ،صبر و استقامت در برابر
مشکالت به عنوان الگوی پرستاران قرار گرفت تا فرصت
برای قدردانی از پرستارانی باشد که لحظه های زندگی
خود را با صبر ،حوصله و تحمل سختی های زیاد برای
خدمت به بیماران سپری می کنند.

آغاز عملیات اجرایی نیروگاه بادی میل نادر

عملیات اجرایی نیروگاه بادی ۵۰
گروه شهرستان ها
مگاواتی میل نادر در شمال استان
آغاز شد .مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
استانداری به خبرنگار ما گفت :عملیات احداث نیروگاه٥٠
مگاواتی بــادی در محل زون انــرژی میل نــادر با حضور
استاندار ،معاون برق و انــرژی وزیــر نیرو ،نماینده مردم
سیستان و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان از
پنجشنبه گذشته آغاز شد .دکتر «ماندانا زنگنه» افزود :بر
اساس هماهنگی های به عمل آمده ،قرار است این نیروگاه
توسط شركت مپنا ،از شرکت های داخلی در تولید برق
احداث شود .به گفته وی ،برای اجرای این طرح  60میلیون
یورو سرمایه گذاری شده است ،دکل باد سنجی این زون
نصب می شود و بعد از مشخص شدن رژیم بادی منطقه و

پارک ملت زابل پس از یک سال که به
گروه شهرستان ها
دلیل بــازســازی به روی شهروندان
بسته شده بود ،باز و سبب خوشحالی مردمی شد که امکانات
تفریحی چندانی ندارند .این پارک در اواخر سال  ۹۶با توجه به
مصوبات شــورای شهر و شهرداری زابل برای اجــرای پروژه
بازسازی حصارکشی شد و پس از یک سال اعتراض و انتظار به
روی شهروندان گشوده شد ،البته این طرح هنوز ناتمام است .با
این وجود مردم سیستان بعد از مدت ها توانستند در این پارک
فعالیت های تفریحی و ورزشــی خود را انجام دهند .مرداد
امسال گزارشی با عنوان «حکم شهردار برای بادهای ۱۲۰
روزه» درباره این پارک در روزنامه سیستان و بلوچستان منتشر
شد که شهردار وقت اعالم کرد طرح جدید برای بهسازی این
پارک به دلیل نوع آب و هوا و توفان و گرد و خاک های منطقه،
مجریان را با موانعی رو به رو ساخت که طوالنی بودن طرح و
افتتاح آن در زمان تعریف شده از آن مشکالت است.

یکی از شهروندان زابــل که در نزدیکی این تفرجگاه کهن
سکونت دارد گفت :روزی که پــروژه بــازســازی پــارک آغاز
شد و پس از آن درختان بلند قامت را از ریشه در آوردند و با
ماشین آالت به بیرون شهر می بردند ،بسیاری به دلیل این
که شهرداری پارک قدیمی زابل و درختان کهنسال آن را از
شهروندان گرفتند ،ناراحت بودند« .کدخدا» افزود :هیچ کس
باور نداشت که این پارک به حالت سابق برگردد که البته به
وضعیت گذشته برنگشت و هنوز جای کار دارد ،ولی مردم
در همین فضای فعلی پارک اوقات فراغت خودشان را می
گذرانند .یکی از بانوان هم اظهار کرد :تعطیل شدن پارک
ملت که فضای سبز و تفریحی شهر بود در این یک سال برای
خانواده ها بسیار ناراحت کننده بود که خوشبختانه با وجود
همه نواقص مردم می توانند با حداقل امکانات از آن بهره مند
شوند« .ساالری» ادامه داد :اگر چه پروژه بازسازی پارک به
انتها نرسیده ولی همین که شرایط برای ورود و قدم زدن فراهم
شده است نیز خوب است ،چرا که مردم این منطقه به دلیل
بادهای  120روزه و دیگر مشکالت ،فضایی برای گذراندن
اوقات فراعت ندارند .یک فرهنگی نیز اظهار کرد! در طول
یک سال گذشته پروژه بازسازی پارک سوژه و نقل بسیاری از
مجالس و نشست های مسئوالن و مردم شهر بود و همه منتظر
احیای آن بودند و نگرانی هایی داشتند چون درختان ۵۰
ساله آن ریشه کن شده بود« .مسعود محمدی» افزود :درختان
قطع شده جایش را به بتن ،خاک و چمن داده ،ولی تعدادی از
درختان آن به جای مانده است که نمادی از گذشته پارک ملت

دو تصادف زنجیره ای در محور
گروه شهرستان ها
چابهار و زاهــدان پنج کشته و 9
مجروح بر جای گذاشت .رئیس مرکز اورژانــس دانشگاه
علوم پزشکی زاهدان گفت :چهارشنبه شب گذشته یک
دستگاه ســواری پژو پــارس ،یک دستگاه پژو  ۴۰۵و یک
دستگاه کامیون حامل سوخت در بزرگراه خلیج فارس با
هم برخورد کرد .دکتر «فریبرز راشدی» افزود :پس از اعالم
وقوع حادثه به اورژانــس ،سه دستگاه آمبوالنس به محل
حادثه اعزام شد ،این حادثه مجروح نداشت ،اما متاسفانه
یک نفر سرنشین پژو پارس و سه سرنشین پژو  ۴۰۵در

جشنواره تئاتر فجر در زاهدان آغاز به کار کرد
جشنواره تئاتر استانی فجر روز گذشته در زاهدان کار خود را
گروه شهرستان ها
آغاز کرد .رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان به خبرنگار ما
گفت :پس از پیگیری های فراوان سرانجام زاهدان به عنوان یکی از شهرهای میزبان
جشنواره تئاتر استانی فجر معرفی شد و از روز گذشته این جشنواره کار خود را آغاز کرد.
«علیرضا سلمان نژاد» افــزود :در روز اول جشنواره ابتدا نمایش خیمه شب بازی به
نویسندگی و کارگردانی سیاوش ستاری از تهران طی دو سئانس در تاالر اصلی تئاتر
شهر اجرا شد و میان این  ،نمایش اسکارلتی برای لیلی به نویسندگی سعید بادینی و
کارگردانی مهرداد درگی از زاهدان در تاالر اشراق اجرا شد .وی بیان کرد :در دومین
روز از جشنواره ابتدا نمایش خیمه شب بــازی در کانون پــرورش فکری کودکان و
نوجوانان ،اجرا می شود و پس از آن « خواجه عطا» به نویسندگی مجتبی سلیمی و
کارگردانی حسین غالمشاهی طی دو سئانس در تئاتر شهر روی صحنه می رود ،بین
این دو سئانس نیز نمایش اسکارلتی برای لیلی در سالن اشراق اجرا می شود .وی
افزود :این جشنواره فردا در سومین روز خود با اجرای نمایش هدیه مرموز به نویسندگی
و کارگردانی یاسر خاسب از تهران در تئاتر شهر پیگیری می شود ،بین دو سئانس اجرای
این گروه « ،بی دالن» به نویسندگی سعید بادینی و کارگردانی علی جامی از زاهدان در
سالن اشراق به روی صحنه می رود .وی ادامه داد :دوشنبه جشنواره تئاتر فجر با برگزای
کارگاه آموزشی تئاتر فیزیکال وارد روز چهارم خود می شود و پس از کارگاه «پرواز »۷۴۵
به نویسندگی و کارگردانی مرجان پور غالمحسین از تهران در دو سئانس اجرا می شود
و نمایش بی دالن هم اجرای دوم خود را پشت سر می گذارد .وی گفت :طبق برنامه روز
سه شنبه پس از برگزاری کارگاه میکرو تئاتر مراسم اختتامیه برگزار و در کنار آن
نمایشگاه تخصصی تئاتر دائر می شود.

را در افکار یادآوری می کند .یکی از معتمدان زابل گفت :هر
چه شهرداری زحمت بکشد نمی تواند جای درختان سرسبز
سابق را پر کند ،اما انتظار می رود از اجرای طرح های غیر
کارشناسیپیشگیریکند«.عباسعلیراهداری»اضافهکرد:
مگر می شود با اجرای یک طرح ،کار  ۵۰یا  ۶۰سال را انجام
داد؟ باید مسئوالن نگاه عمیق و دقیق به طرح ها و پروژه ها
داشته باشند تا به هدف برسد و برای درست کردن قسمتی،
قسمت دیگر آن را خراب نکنند.

تحقق وعده های جدید

به گــزارش خبرنگار ما ،شهردار زابل دو ماه قبل در جلسه
ساماندهی پارک ملت در جمع اصحاب رسانه از فعالیت
مجدد پروژه و تالش برای افتتاح پارک با شرایط موجود خبر
داد .مهندس «موسی خمری» در این نشست با خبر آغاز طرح
پس از یک تعطیلی فصلی ،وعده آماده سازی آن را داد که
قولش تحقق یافت و حداقل تجهیزات برای بهره بردن مردم
از پارک فراهم شد .ولی طرح آبنمای موزیکال و فضاهای
فرهنگی و ورزشی هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است.
وی اعالم کرد :برای بهره بردن شهروندان از پارک ،نشست
هایی را با مسئوالن بازرسی و اداری شهرستان داشته ایم
که این شرایط مهیا شده است و شهروندان می توانند از این
خدمات بهره مند شوند .رئیس شــورای اسالمی شهر نیز
با اعتراض از طوالنی شدن این طرح گفت :در آن زمان به
عنوان یک عضو شورا با اجرای طرح مخالف بودم اما برای رفاه
شهروندان باید همت را برای خدمت به کار گرفت« .احمد میر»
افزود :به دنبال طرح های رفاهی و تفریحی هستیم و برنامه
داریم با نگاه کارشناسی و سازنده آن را توسعه بخشیم و از
اقدام هایی که خسارت یا تلفاتی را به دنبال دارد دوری کنیم.
زیرا طرح بازسازی پارک ملت همه ما را مصمم کرد چنین طرح
هایی را بیشتر در موقعیت مشاوره و کارشناسی قرار دهیم تا
به جای توسعه و عمران ،پس رفت و حسرت را بر ذهن مردم
نگذاریم .وی اظهار کرد :طرح های اجرایی در شهر باید از
پشتوانه اجتماعی و مردمی بیشتری برخوردار باشد.

یک مسئول از سازمان جهاد کشاورزی خبر داد:

 103میلیارد تومان برای  316طرح و پروژه
آب و خاک

امسال ۱۰۳میلیارد تومان اعتبار در قالب  ۱۶طرح و۳۰۰
گروه شهرستان ها
پروژه صرف اجرای فعالیت های آب و خاک در استان می شود.
مدیر آب وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی به خبرنگار ما گفت :با
توجه به شرایط خشکسالی حاکم بر استان ،نگاه دولت به منظور بهرهگیری مناسب از
آب موجود معطوف به انجام پروژههای آب و خاک است و اعتبارات ویژهای به این امر
اختصاص یافته است« .جعفر زربافتی» افزود :اجرای انواع سیستم های نوین آبیاری،
مرمت و بازسازی قنوات ،احداث جاده های دسترسی به مزارع ،تسطیح و یکپارچه
سازی اراضی کشاورزی ،احداث کانال آبیاری عمومی و احداث استخر های ذخیره آب
از مهم ترین پروژه های این حوزه است .به گفته وی ،برای اجرای سیستم های نوین
آبیاری در استان محدودیتی وجود ندارد و برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس دستور
العمل های موجود تا  ۸۵درصد هزینه های اجرایی از محل اعتبارات دولتی به صورت
بالعوض تامین و پرداخت می شود .وی اظهار کرد :هفت هزار هکتار از اراضی و باغ های
استان در حال تجهیز به سیستم های آبیاری نوین است ،کار مطالعه بیش از دو هزار و
 500هکتار به انجام رسیده و آماده اجرای سیستم های آبیاری است ،مرمت و بازسازی
 150رشته قنات نیز در دست اجراست.

جشنواره انباگ در قصرقند برگزار می شود

صحنه تصادف جان خود را از دست دادند .رئیس اورژانس
پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی
ایرانشهر نیز گفت :پنجشنبه شب گذشته بر اثر تصادف
زنجیره ای پژو پارس ،تویوتا لندکروز ،پراید و تویوتا تایلندی
در محور چابهار  -سرباز یک نفر کشته شد و  ۹نفر مصدوم
شدند« .محود رضا ناصح» افزود ۹ :نفر از مصدومان این
حادثه بــرای ادامــه درمــان با سه دستگاه آمبوالنس به
بیمارستان امام علی (ع) چابهار منتقل شدند ،چهار نفر در
بیمارستان بستری هستند و وضعیت یک نفر که در بخش
آی سی یو بستری است وخیم گزارش شده است.

جشنواره گردشگری «انباگ» به منظور آشنایی مــردم با
گروه شهرستان ها
غذاهای سنتی این منطقه روزهای پایانی دی ماه در قصرقند
برگزار می شود .رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری قصرقند به
خبرنگار ما گفت :جشنواره گردشگری «انباگ»  29دی ماه در هلنچگان برگزار و در
این جشنواره برنامه های مختلفی از جمله ،سخنرانی ،موسیقی محلی ،بازی های
بومی محلی و  ...اجرا می شود« .هدایت ا ...باشنده» افزود :این جشنواره برای
دومین بار به منظور حفظ و احیای غذاهای سنتی برگزار می شود ،سال گذشته هم
با استقبال زیاد مردم منطقه برگزار شد.
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حل جدول شماره 1283
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

48.557

یک گرم طالی  18عیار

350،200

ا

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0
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درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

ب

پوند انگلیس

53.697

یک گرم طالی  22عیار

0
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فرانک سوئیس

43.188

یک گرم طالی  24عیار
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پیش بینی جوی استان  -امروز شنبه 97/10/22
نواحی شمالی

معاون برق و انرژی وزیر نیرو نیز در مراسم آغاز عملیات
اجرایی ایــن نیروگاه بــادی گفت :ایــن نیروگاه ظرفیت
تامیننیروی بــرق منطقه و ص ــادرات آن به کشورهای
همسایه را دارد« .همایون حائری» با بیان این که برای
اجــرای این طرح  ۶۰میلیون یورو سرمایه گــذاری شده
است ادامه داد :این نیروگاه از  ۲۰توربین دو و نیم مگاواتی
تشکیل می شود و وزارت نیرو به مدت  ۲۰سال به صورت
تضمینی برق آن را خریداری می کند .به گزارش پایگاه
اطــاع رسانی وزارت نیرو ،وی ادامــه داد :سیستان و
بلوچستان قابلیت این را دارد که به قطب انرژی های پاک

 5کشته و  9مجروح در  2تصادف زنجیره ای

پیشخوان
نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

تضمین وزارت نیرو

تبدیل شود .سال آینده برق این نیروگاه در شبکه توزیع
خواهد شد و این ظرفیت به هزار مگاوات خواهد رسید.
بر اســاس این گــزارش سه منطقه یا زون انرژیهای نو
و تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در گراغه ،میل نادر و
رامشار این استان مشخص شده است .مطالعات نشان
داده است که همه نواحی سیستان و بلوچستان برای
استفاده از انــرژی خورشیدی و منطقه فالت سیستان
برای استفاده از انرژی بادی از ظرفیت و توانمندی قابل
توجهی در کشور برخوردار است .سیستان و بلوچستان
به ویــژه منطقه فالت سیستان به دلیل بادهای ۱۲۰
روزه باالترین قابلیت استفاده از انرژی باد را دارد از این
رو شواهد تاریخی نشان دهنده بهره برداری گذشتگان
از این انرژی الیزال در مناطق روستایی و باستانی منطقه

بازسازی یک تفرجگاه کهن درزابل؛ گامی به عقب!

بهره مندی مردم با وجود نواقص پارک

آیت ا ...سلیمانی:
حضرت زینب
(س) به دلیل
اسوهپرهیزکاری،
صبر و استقامت
در برابر مشکالت
به عنوان الگوی
پرستاران قرار
گرفت تا فرصت
برای قدردانی از
پرستارانیباشد
که لحظه های
زندگی خود را با
صبر ،حوصله و
تحمل سختی های
زیاد برای خدمت
به بیماران سپری
می کنند

مشخص شدن شرایط باد منطقه توربین ها نصب می شود.

است که هنوز آثاری از آن موجود است .با توجه به نیاز
هزاران مگاواتی انرژی الکتریکی افغانستان و پاکستان،
سیستان و بلوچستان میتواند با داشتن ظرفیتهای
فراوان در انرژی نو به ویژه انرژی باد تامین کننده نیاز این
دو کشور به انرژی باشد .بادهای مداوم و پرقدرت ،ثابت
بودن جهت وزش باد ،نزدیکی به شبکه سراسری انتقال
برق کشور ،وجود جاده دسترسی به منطقه ،زمینهای
بدون معارض و قابل واگذاری ،زمینهای صاف با زبری
زیر سه درصــد ،همجواری با کشورهای متقاضی برق،
زمینهای وسیع با قابلیت احــداث بیش از  ۱۰هزار
مگاوات نیروگاه و وزش تقریبا پیوسته باد در نیمی از فصل
بهار و کل تابستان یعنی فصول پر مصرف برق از مهمترین
ویژگیهای مهم منطقه میل نادر سیستان است.

ا

ن

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 قسمتی ابری،
کاهش دما

صاف تا قسمتی ابری ،گاهی
وزش باد و کاهش دما

قسمتی ابری ،غبار آلود
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-1شهری در فارس – قوی  -2سرزمین  -اکسیر -پسوند شباهت  -3شوربا –
تایلند سابق -کمربند – سبزی پیچیده  -4کله – جلد  -واسطه  -5قرض -سخن
بیهوده – بقا  -6کشیدنی مدرسه – بوی رطوبت  -بنیان  -7وی – نبرد – دلیری
 ساز شاکی  -8طریق  -رنج  -معمار -افسانه  -9آفت گندم  -غریو – پسوندمالکیت – یازده  -10راز – نت استمرار  -قوم آتیال  -11آرزو  -جستجو -جوانمرد -12
اندوه ها  -ساکن -خواب  -13خزنده گزنده  -ايستگاه راه آهن -پیکان -تکرار حرف
 -14مادر -یار ویس  -ساحل  -15همدان سابق – از صورت های فلکی نیم کره شمالی
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-1گرد  -بندری در فرانسه – قوس  -2خوشحال – دریاچه حمام -
آهسته  -3رفوزه  -بدبوی پرخاصیت – پستانداری با پوست گران بها
 -4نومید  -کرکس -حیله  -جوي خون  -5لم یزرع  -مرقد  -قدم  -6قصه گو -نرم
کننده  -خاموش  -7کمر -آب عرب  -دورویی  -8عدد اول – فروریختن سقف – تباه
شدن  -تکرار حرف  -9زخم -زمان استراحت – پول چین  -10اگر برعکس شود
نویسنده رمان طاعون است – بانو  -ظنین  -11خواهش  -بذر – عهد  -12آخرین رمق
 جوهردان  -نزدیک نیست  -پیشه  -13محل تحصیل  -قوت الیموت – منقار پرنده -14درود – ظاهر ساختمان  -دولت ها  -15تمام – آهو  -اندوه
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