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شهرستانها
معاون قرارگاه قدس جنوب شرق:

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪به نظر می رسد برخی نمایندگان مردم در مجلس به جای پیگیری مطالبات مردم
بیشتر به دنبال حفظ مقام خود هستند.
▪قیمت بلیت پرواز ها به ویژه از زاهدان به تهران مدام در حال تغییر است و با قیمت
باالیی به فروش می رسد.
▪روند دریافت تسهیالت اشتغال زایی در شهرستان های سیستان نامناسب و بسیار
سخت است و گاه بانک ها از اعطای تسهیالت ارزان قیمت برای ایجاد اشتغال
خودداری می کنند.
▪میدان شهید مرادقلی زاهدان نیازمند زیباسازی است ،شهرداری اقدام کند.
▪ساکنان بولوار پرستار زاهدان در اکثر روزها با افت فشار آب روبه رو هستند.
▪نیمروز از داشتن جایگاه پمپ بنزین محروم است و مردم منطقه باید برای تامین بنزین
خودروی خود به زابل بروند.
▪برخی اتوبوس های درون شهری زاهدان از دور خارج شده است ،با وجود این که
مسئوالن قول نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را داده اما به وعده های خود عمل نکرده اند.
▪پرسه سگ های ولگرد در روستاهای هیرمند امان مردم را بریده است مسئوالن برای
جمع آوری آن اقدام کنند.
▪سهمیه نفت سفید مردم برخی مناطق سراوان هنوز توزیع نشده است ،هر بار هم که به
مسئوالن اعالم می شود امروز و فردا می کنند.
▪مسئوالن امر بارها قول افتتاح بیمارستان تنفسی زابل را داده اند ،اما هر بار بدقولی
کردند،درحالیکهیکیازمطالباتجدیمردمسیستانراهاندازیاینبیمارستاناست.
▪مسئوالن اتحادیه قنادهای زاهدان بر قیمت ها نظارتی بیشتری داشته باشند.
▪برخی از سرعت گیرهای زهک استاندارد نیست و اصولی ساخته نشده است.
▪مردم زاهدان هنوز هم مجبور هستند آب تصفیه شده خریداری کنند ،چرا آب لوله
کشی این شهر به گونه ای تصفیه نمی شود که بتوان برای شرب از آن استفاده کرد؟

رئیس مجمع نمایندگان استان:

تحقق حقابه نیازمند توسعه
روابط دیپلماتیک است

رهاسازی حقابه ایــران از رودخانه
گروه شهرستان ها
هیرمند نــیــازمــنــد تــوســعــه روابـــط
دیپلماتیک و در نظر گرفتن تسهیالت تجاری است .رئیس
مجمع نمایندگان استان دربــاره اختصاص حقابه رودخانه
هیرمند به ایران توسط افغانستان گفت :افغانستان با معضل
خشکسالی رو به روست ،بنابراین حسب یک موافقتنامه بین
المللی رهاسازی آب از رودخانه هیرمند به سمت ایران را
نمیتوان از دولت افغانستان انتظار داشت ،بهترین راهکار این
است که برای مجاب کردن ،افغان ها برای رهاسازی منابع آبی
رودخانه هیرمند به سمت کشورمان ،بسته های حمایتی
تجاری در نظر گرفته شود تا افغانستان ترغیب شود که برای
استفاده از تبادالت تجاری با ایــران به ویــژه بندر چابهار،
رهاسازی حقابه جمهوری اسالمی ایران را از رودخانه هیرمند
عملیاتی کند« .محمد نعیم امینی فرد» به «خانه ملت» اظهار
کرد :باید با بسته هاى تشویقى و تجاری ،افغانستان ها را
متمایل به همکاری تجاری از جمله در بندر چابهار کنیم ،این
امر می تواند دولت افغانستان را ترغیب کند که حقابه ایران از
رودخانه هیرمند را به سمت ایران رها کند .وی ادامه داد :با
هنرهاى دیپلماسى می توان دولت افغانستان را با وجود این
که با معضل خشکسالی رو به روست ،متمایل به استفاده از
تسهیالت تجاری کرد تا با این قبیل امتیازها به نوعی تمایل به
اجرای موافقتنامه بین المللی درباره تخصیص حقابه ایران از
رودخانه هیرمند داشته باشد .به گفته نماینده مردم ایرانشهر
در مجلس شورای اسالمی رهاسازی 850میلیون مترمکعب
آب از رودخــانــه هیرمند طبق موافقتنامه بین المللی با
افغانستان به سمت ایران الزامی است.

امینی فرد:
بهترینراهکار
این است که
برای رهاسازی
منابع آبی
رودخانههیرمند
به سمت
کشورمان،بسته
هایحمایتی
تجاری در نظر
گرفته شود
تاافغانستان
ترغیب شود که
برای استفاده از
تبادالت تجاری
با ایران به ویژه
بندرچابهار،
رهاسازیحقابه
را از رودخانه
هیرمندعملیاتی
کند

پنج هزار و  400پروژه عمرانی و اشتغال زایی
ریگی
قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه
روز گذشته در شش استان افتتاح شد که  857پروژه
توسط قــرار گاه قدس سپاه جنوب شرق کشور به بهره
برداری رسید .معاون اقتصادی و مردم یاری و محرومیت
زدایــی قــرارگــاه قــدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق
کشور به خبرنگار ما گفت :پنج هزار و  ۴۰۰پروژه عمرانی
و اشتغال زایی قرارگاه محرومیت زدایــی نیروی زمینی
سپاه توسط شش قرارگاه منطقه ای نجف اشرف ،کربال،
مدینه منوره ،حمزه سید الشهدا ،ثامن االئمه(ع) و قدس با
حضور فرمانده کل سپاه پــاســداران انقالب اسالمی به
ص ــورت ویــدئــو کنفرانس در اســتــان هــای کــردســتــان،
کرمانشاه ،خــوزســتــان ،هــرمــزگــان ،آذربــایــجــان غربی،
خراسان و سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید که

استان خانوارهای نیازمندی وجود دارد که تحت هیچ
نهادی نیستند و نیازمند کمک و یاری هستند ،سپاه هم بر
اساس رسالت مردمی خود و اجرای فرمان مقام معظم
رهبری در رفع محرومیت از منطقه این تعداد را مورد
حمایت قــرار داده اســت که حــدود  130هــزار خانوار
هستند .وی اظهار کرد :امکانات و تجهیزات زیادی در
منطقه برای محرومیت زدایی به کار گرفته شده است که
از جمله آن حضور چهار تیپ مهندسی با کمک دولت در
مناطق صعب الــعــبــوری اســت چــون دولـــت مــوفــق به
شناسایی و کمک به مردم این مناطق نشده است .وی
بیان کرد :دولت باید پای کار بیاید و از فرصتی که برای
محرومیت زدایی مهیا شده است استفاده کند و در کنار

مشکالت سیستان در سفر معاون استاندار به تهران پیگیری شد

 900میلیون تومان بــرای خرید
گروه شهرستان ها
قطعه معیوب دستگاه سی تی اسکن
از سوی وزارت بهداشت ،درمان و درمان کمک شد .فرماندار
زابل به خبرنگار ما گفت :سفری با هدف پیگیری مشکالت
مردم منطقه و رونق و توسعه این منطقه به تهران انجام شد که
موضوعهاییمانندگازکشیبهسیستان،صنعتگردشگری،
خرابی دستگاه سی تی اسکن و بالتکلیفی بیماران ،بازسازی
لوله های فاضالب زابل ،ساخت مستند از آداب و رسوم نوروز
مردم زابل ،زاهدان و چابهار و احداث مکانی برای نگهداری
کودکان بی سرپرست از جمله آن بود« .غالمرضا گنجی»
افزود :با توجه به اهمیت حوزه درمان و سالمت و آموزش عالی
و امکانات و قابلیت های بالقوه و تجربیات ارزشمند جمهوری
اسالمی ایــران در این حــوزه و نیاز افغانستان به خدمات
بهداشتی و پزشکی و نظر به درصد باالی حجم نقدینگی در
صنعت گردشگری سالمت و جذب دانشجوی خارجی از آن
کشور ،جلسه ای با مسئوالن مربوطه در وزارت امور خارجه به
منظور رفع موانع تحقق این اهداف در دانشگاه های علوم
پزشکی و دانشگاه زابل و لزوم ایجاد کنسولگری در شهر زرنج
مرکز والیت نیمروز افغانستان و اعزام پزشک به خارج کشور
تشکیل شد.وی اضافه کرد :یکی از خواسته های مردم زابل
گازرسانی به این شهرستان است ،برای تحقق خواسته و
مطالبه به حق آن ها ،موضوع از طریق مسئوالن مرتبط در
وزارت نفت به منظور تسریع در اجرای پروژه اجرای لوله گاز از
زاهدان به زابل و به ویژه سرعت بخشیدن به گازکشی از طریق
سی ان جی به طول  145کیلومتر مربع برای رفع کمبود گاز
و تا زمان انتقال خط لوله گاز از زاهدان به زابل پیگیری شد.
وی ادامــــه داد :دســتــگــاه ســی تــی اســکــن بیمارستان
امیرالمومنین (ع) زابل که به بیماران پنج شهرستان حوزه
سیستان خدمات ارائــه می دهــد به دلیل شرایط جــوی و
ریزگردها معیوب شده است و بیماران و همراهان آن ها برای
دریافت خدمات دچار مشکالت عدیده ای هستند ،در این
سفر برای تامین اعتبار به منظور خرید دستگاه سی تی اسکن
جدید با مراجعه به سازمان برنامه و بودجه این موضوع دنبال
شد .وی اظهار کرد 900 :میلیون تومان برای خرید قطعه

معیوب دستگاه سی تی اسکن از سوی وزارت بهداشت و
درمان کمک شد که شرکت قطعه ساز در حال نصب این قطعه
و راه اندازی مجدد دستگاه است .وی گفت :برای رفع مشکل
مردم پنج شهر سیستان به دستگاه سی تی اسکن نیاز به خرید
چند دستگاه دیگر به ارزش شش تا هفت میلیارد تومان است
که قول هایی از سوی مسئوالن وزارت بهداشت در این باره
داده شد .معاون استاندار ادامه داد :مراجعه به مجلس شورای
اسالمی و حضور در کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس برای پیگیری تامین اعتبار بازسازی شبکه فاضالب
زابل که عمر مفید آن در سال  1392پایان یافت ،نشست
شبکه و سقوط خودروها در گودال های ناشی از آن و مسدود
شدن شبکه فاضالب مشکالتی را برای شهروندان ایجاد کرده
و تنها سه نقطه از مسیر پس از ریزش اصالح شده و هیچ ردیف
اعتباری برای اصالح و نگهداری شبکه فاضالب پیش بینی
نشده است ،این موضوع پیگیری و قول هایی از سوی مسئول
آب و فاضالب کشور برای تامین اعتبار به منظور نوسازی
قسمت هایی که در حال ریزش است ،داده شد .گنجی ادامه
داد :از آن جایی که سیستان دارای فرهنگ و تمدنی غنی و
اسطوره پرور است و به نوعی خزانه فرهنگ  ،آداب و رسوم به
حساب می آید ،به منظور ساخت مستند آداب و رسوم نوروز در
سیستان ،با مراجعه به سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران موضوع مورد درخواست و پیگیری قرار گرفت و
مقرر شد گروهی مستندساز در ایام نوروز به زابل ،زاهدان و
چابهار سفر و مستندهایی از آداب و رسوم مردم این مناطق
تهیه و از شبکه های مختلف پخش کنند .وی گفت :برای
ساخت مکانی به منظور نگهداری كودكان بی سرپست و بد
سرپرست در زابل با خیری نیک اندیش تهرانی مالقاتی و قول
مساعد برای تحقق این موضوع داده شد .وی اضافه کرد :یکی
از سرمایه گذاران سیستانی مقیم تهران با همکاری مدیران
تعدادی از کارخانجات اصفهانی در دیــدار با رئیس خانه
صنعت کشور و اتاق بازرگانی استان توافق کردند هفته آینده
به منطقه سیستان سفری به این منظور داشته باشند که به
دلیل مشکالتی ،این برنامه به بعد از برگزاری همایش چابهار
موکول شد.

پیشخوان

نیروهای قرارگاه بر تالش های خود بیفزاید،در صورت
استفاده دولتمردان از خدمات دیگر مجموعه ها به طور
قطع سرعت محرومیت زدایی افزایش می یابد .وی اضافه
کرد :از سال  94محرومیت زدایی توسط قرارگاه قدس
نیروی زمینی سپاه جنوب شرق کشور در منطقه سیستان
وبلوچستان شتاب زیادی به خود گرفته است و انتظار می
رود دولت نیز در کنار سپاه و دیگر دستگاه های خدمت
رسان برای رفع محرومیت ورود جدی تری داشته باشد.
وی تصریح کرد :با توجه به نزدیک شدن جشن های 40
سالگی انقالب ،تعدادی از دو هزار و  120پروژه عمرانی،
خدماتی و اشتغال زایی قرارگاه قدس در ایام دهه فجر به
بهره برداری می رسد و تحویل محرومان منطقه می شود.

 40هزار برنامه برای چهلمین سالگرد انقالب

تخصیص  900میلیون تومان برای سی تی اسکن زابل

پوسترچهلمینسالگردفجرفرهنگ
گروه شهرستان ها
و ه نر انقالب اسالمی در زاهــدان
رونمایی شد .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی به خبرنگار ما
گفت  40 :سالگی انقالب ،فرصت ارزشمندی اســت تا
مدیران دستگاه های اجرایی ،خدمات با ارزش نظام به مردم
را بازگو کنند و در  40سالگی انقالب که نماد پختگی و
سالمت نظام محسوب می شود با برگزاری ویژه برنامه هایی
با کمیت و کیفیت بهتر نسبت به سال های گذشته دشمنان را
مایوس کنند« .حسین مسگرانی» افزود :امسال نیز همچون
سال های گذشته ویژه برنامه های مختلفی به مناسبت دهه
فجر در حال برگزاری است .وی ادامه داد :جشنواره های

مــردم روستاهای گنبد شاهی و محمد بوالغ
ریگی
خدمات درمانی رایگان دریافت نکردند .رئیس
بسیج جامعه پزشکی هامون به خبرنگار ما گفت :شبکه
بهداشت و درمان هامون با همکاری جمعیت هالل احمر به
صورت کاروان یک روزه سالمت در قالب طرح ویزیت رایگان به
مردم این دو روستا خدمات درمانی رایگان ارائه دادند .دکتر
«نیما وثوقیان» افزود :در این طرح در مجموع  64نفر ویزیت
شدند که از این تعداد 29 ،نفر توسط پزشک عمومی 26،نفر
توسط پزشک متخصص داخلی و  9نفر توسط کارشناس
مامایی ویزیت رایگان دریافت کردند.

 40هزار برنامه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
گروه شهرستان ها
اسالمی در استان در حــال بــرگــزاری اســت .رئیس شــورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی به خبرنگار ما گفت :این برنامه ها با رویکرد خودباوری ،امید
آفرینی ،بصیرت افزایی ،وحدت و همبستگی ،اقتصاد مقاومتی و دشمن شناسی در
استان در حال برگزاری است« .عباس صفدری» افزود :از این ویژه برنامه ها در دهه
مبارک فجر  20هزار برنامه در دو هزار و  700دهیاری ،شش هزار و  500مدرسه و
آموزشگاه علمی و هزار مسجد و دستگاه های اجرایی استان برگزار می شود .به گفته
وی ،اجرای جنگ های شادی ،برنامه های فرهنگی هنری ،افتتاح طرح و برگزاری
نمایشگاه دستاوردهای 40ساله نظام از مهمترین برنامه ها در چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی در استان است.

یکی از خواسته
های مردم زابل
گازرسانی به
اینشهرستان
است ،برای تحقق
خواسته و مطالبه
به حق آن ها،
موضوع از طریق
مسئوالنمرتبط
در وزارت نفت
به منظور تسریع
در اجرای پروژه
اجرای لوله گاز
از زاهدان به
زابل و به ویژه
سرعتبخشیدن
به گازکشی از
طریق سی ان
جی به طول 145
کیلومترمربع
برای رفع کمبود
گاز و تا زمان
انتقال خط لوله
گاز از زاهدان به
زابل پیگیری شد

فردا؛ باد خیلی شدید
 سرعت وزش باد در استان از فردا به  100کیلومتر بر ساعت
گروه شهرستان ها
می رسد .رئیس گروه پیش بینی و هشدار هواشناسی به
خبرنگار ما گفت :از اواسط وقت فردا تا جمعه شب در زاهدان و دیگر نقاط نیمه
شمالی استان وزش باد از سمت جنوب خیلی شدید با سرعت  70تا  90و گاهی
بیش از  100کیلومتر بر ساعت پیش بینی می شود و در نقاط مستعد به ویژه
محورهای مواصالتی زاهدان  -بم ،زاهدان – زابل ،زاهدان  -نهبندان و ایرانشهر
– بم توفان گرد و خاک سبب کاهش شدید دید و اختالل در ترددهای جاده ای،
ریلی و هوایی می شود« .علی مالشاهی» افزود :طی این مدت در نواحی جنوبی و
سواحل استان افزایش غبار و وزش باد و گرد و خاک با شدت کمتر پیش بینی می
شود ،جمعه و شنبه در ارتفاعات مرکزی و جنوبی استان شرایط برای رگبارهای
پراکنده وجود دارد .وی ادامه داد :از شنبه تا اواخر هفته آینده کاهش محسوس
دمای هوا و یخبندان شبانه به ویژه در نیمه شمالی استان پیش بینی می شود.

معاون سازمان صنعت،معدن و تجارت خبر داد:

 75طرح نا تمام صنعتی با پیشرفت  70درصدی

 75طرح ناتمام صنعتی استان با پیشرفت  70درصد فیزیکی در دست
ریگی
ساخت است .معاون صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان به
خبرنگار ما گفت :حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در اولویت این سازمان
برا ی تحقق اهــداف اقتصاد مقاومتی قرار دارد« .مسعود قاینی» افــزود :به این
منظور  60میلیارد ریال به صورت کمک هزینه بال عوض از قسمت یارانه واحدهای
مازوت سوز به بیش از  140واحد صنعتی و معدنی پرداخت شده است و پیگیر
هستیم تا بتوانیم باقیمانده اعتبارات را تامین کنیم و در اختیار واحدهای صنعتی
قرار دهیم .وی اضافه کرد :هزار و  100واحد صنعتی در استان فعال است ،این
تعداد زمینه اشتغال  14هزار نفر را ایجاده کرده است ،به تعدادی از متقاضیان هم
 500میلیارد ریال از محل سرمایه در گردش پرداخت شده است .وی اضافه
کرد:امسال هم موضوع تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای صنعتی در دستور
کار این سازمان قرار گرفته است .وی تصریح کرد 75 :طرح ناتمام صنعتی استان
با پیشرفت  70درصد فیزیکی در دست ساخت است که از این طرح ها در قسمت
های ی مانند سرمایه در گــردش ،بدهی معوقه بانک و تسهیل مقررات اداری و
مالیاتی حمایت می شود ،با تکمیل این طرح ها زمینه هزار و  600فرصت شغلی
جدید را فراهم سازند.

مخ تلف از قبیل ذکر و ذاکرین و تئاتر فجر از برنامه های
چهلمین سالگرد فجر فرهنگ و هنر انقالب اسالمی است که
طی روزهــای گذشته برگزار شــد .به گفته وی ،هفتمین
جش نواره فیلم فجر ،همایش سفالگری ایـــران ،اجــرای
ســ ر ودهــای انقالبی ،کــارگــاه هــای تخصصی مدیریت و
بازاریابی رسانه ها 40 ،شب  40شاعر ،جشن های دهه فجر،
روز فرهنگ و هنر و تجلیل از چهره های ماندگار فرهنگ ،هنر
و رسانه استان از جمله ویژه برنامه های این ایام است .وی
اظها ر کــرد :در ایــام پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
نمایندگی های ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
های نیمروز و دلگان نیز افتتاح می شود.

جدول شماره 1288

حل جدول شماره 1287

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

سهم استان در ایــن مرحله  857پــروژه بــود .سرهنگ
پاسدار«شهرام اسکندری» افزود :البته این تعداد پروژه از
دو هــزار و 120پــروژه ای اســت که بنا بــود در مــاه های
گذشته به بهره برداری برسد که به دالیلی این موضوع به
تعویق افتاد و روز گذشته افتتاح شد .وی اضافه کرد :پروژه
های افتتاح شده بیشتر در زمینه های مدرسه سازی،
احداث راه روستایی ،آبرسانی به روستاها ،احداث خانه
برای محرومان ،ایجاد کارگاه های اشتغال زایی دام و
طیور ،صنایع دستی ،در و پنجره سازی ،بلوک زنی و ...
است که در دو منطقه شمال و جنوب به بهره بــرداری
رسید .وی با بیان این که برای بهره برداری از این تعداد
پــروژه در استان حدود  16میلیارد تومان هزینه صرف
شده است ادامه داد :یکی از نکات قابل توجه این است که
به تعداد خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی

پوسترچهلمینسالگرد فجرفرهنگ وهنرانقالباسالمی رونماییشد

مردم  2روستای هامون رایگان
ویزیت شدند

نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

48.217

یک گرم طالی  18عیار

355،800

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

54.157

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

42.811

یک گرم طالی  24عیار

0

پیش بینی جوی استان  -امروز چهارشنبه 97/10/26
نواحی شمالی

 857پروژه عمرانی
و اشتغال زایی افتتاح شد

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

صاف تا قسمتی ابری و
کاهش باد

قسمتی ابری،گاهی وزش باد و
غبار آلود و سواحل غبار محلی
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-1سجن – ظرف آبخوری سرگشاد – حریر  -2ماهر  -کوچک  -کیسه کاغذی
 -3از پرندگان زیبای آبزی – طایفه  -كتف – ساز شاکی  -4قلب – هر یک از
تیغه های پروانه  -سربازنیروی دریایی -پایتخت اتریش  -5دفعه  -بی نقص-
پیاله  -6موش خرما – از اجزای قرآن کریم  -کوالک  -7مساوی عامیانه – ابزار
شلیک گلوله  -اینک  -8مادر – واضح  -گوشت بریان -تکرار حرف  -9خنجر -فراوان
 راز -10ازحواس پنج گانه -نشانه  -شعله آتش  -11دلیر – دومین ماه پاییز  -نوعیباالپوش زنانه -12راس – هجوم  -روسیاه مطبخ -دشمن سخت -13سازچوپان-
چاقو -شایسته -عالمت مفعولی  -14بصیر  -شیمی كربن -تضمین خسارت - 15
اریب  -سازگار  -دواره

و
ا

1

1
2
3
4
5
6
7
8

ن

 -1بازی نفس گیر – درخت اعدام – آرزو  -بیشه  -2سرایت کننده -
مرد زن مرده – رام  -3برداشت غالت  -منها  -شماره -حرف نداری -4
جاده بی سر و ته – کشوری در آمریکای جنوبی  -مو  -پیمانه  -5هنر بیگانه  -کفش-
دیدنی ارتش ُ -6شش – شبح  -برگه ها  -7باتری  -ساعی  -جنگ  -8حرص -زبانه
ترازو – وقت  -ازبرونته ها  -9حس بویایی -پادشاهان  -فروبردن  -10غارت  -دایر-
دیوار گلی  -11فوری – سرزمین ها  -سرازیری  -12باجه – پاسخ  -لباس حمام -پهلو
 -13هنوز بیگانه  -آرنج  -ساده -شن  -14پدرشعرنو -لوله گوارشی – شتر بی کوهان
 -15مورد اعتماد – لطیف – هستی – همه
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