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شهرستانها
حرف مردم

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

پیامك 2000999

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪ مردم سیستان و بلوچستان حادثه ددمنشانه ای را که توسط دشمنان کور دل
رخ داد محکوم و به ایادی مزدور منطقه اعالم می کنند که با انجام چنین حرکاتی
هرگز نمی توانند آسیبی به انقالب و نظام برسانند.
▪کارمند یکی از موسسه های بخش خصوصی در زابل هستم ،چهار ماه است
حقوق دریافت نکردم و عیدی ما هم چند سالی است که هنوز پرداخت نشده
است ،مانده ام با این گرانی ها و مشکالت چه کنم.
▪مسئوالنشرکتپخشفراوردههاینفتیزاهدان،کاالبرگجدیدنفترااعالمکنند.
▪برخی خیابان های زاهدان گنجایش پارک یک خودرو را هم ندارد ،اما برخی
دوبله پارک می کنند و ماموران راهنمایی و رانندگی هم گاهی توجهی به این
موضوع ندارند.
▪تعداد اتوبوس هایی که در زاهدان برای نماز جمعه در نظر گرفته می شود اندک
است ،مسئوالن امر در این باره اقدام کنند.
▪کیفیت نان در برخی نانوایی های زاهدان پایین است ،مسئوالن رسیدگی کنند.
▪مدتی است که بیشتر تاکسی های زاهدان بدون رعایت تعرفه از مسافران به بهانه
باال بودن دستمزد تعمیر و قیمت قطعات و  ...کرایه اضافه تر دریافت می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان:

عامالن عملیات انتحاری
اهل جهنم هستند
کسانی که دســت به عملیات انتحاری زدنــد و
ریگی
جمعی از بهترین فرزندان و مدافعان این آب و
خاک را به شهادت رساندند ،ملحد و اهل جهنم هستند .به
گزارش«سیستان وبلوچستان» ،نماینده ولی فقیه در استان در
خطبه های نماز جمعه زاهدان گفت :راهپیمایی  22بهمن،
پیام های زیادی داشت و یکبار دیگر نظام و انقالب را بیمه و
نقشه های دشمن را نقش بــرآب کــرد .آیت ا«...عباسعلی
سلیمانی» افــزود :راهپیمایی  22بهمن از اهمیت زیادی
برخوردار بود تا آن جا که رهبر انقالب طی بیانیه ای با تشکر از
حضور پر شور ملت آن را گام دوم و بزرگ انقالب در پنجمین
طلیعهدههفجرمعرفیکردند.ویاضافهکرد:باهمهمشکالت
اقتصادی که مردم دارند اما در این راهپیمایی قدرت نظام،
اتحاد مردمی و روان شناسی ملت را به رخ دشمنان کشیدند.
وی تصریح کرد :هنوز برخی مسئوالن از حقوق های نجومی و
لوکس ترین خودروها و خانه ها برخوردار و فرزندانشان در
کشورهای خارجی با بیت المال مشغول به تحصیل هستند اما
برخی حتی قدرت خرید مایحتاج خود و پرداخت هزینه های
تحصیل فرزندان شان را ندارند .وی گفت :جمهوری اسالمی
با وجود همه تهدیدها توانسته است محیط امنی ایجاد کند و با
صرف هزاران میلیارد تومان امکانات زیادی برای مردم فراهم
سازد اما سهم مردم از سوی دولتمردان در نواحی مختلف
کشور عادالنه تقسیم نشده است .وی اظهار کرد :دولتمردان
هنوز نتوانسته اند عدالت اجتماعی را میان مردم برقرار کنند به
طوری که برخی اســراف می کنند و برخی از مردم برای به
دست آوردن تکه نانی مشکل دارند .وی ادامه داد :مردم هرگز
به انقالب پشت نکردند و با همه مشکالت بهترین حضور را به
نمایشگذاشتند،ایندولتمردانهستندکهبهمردمبدهکارند
و باید به وظایف خود در قبال آن ها عمل کنند.با تسلیت
شهادت جمعی از فرزندان این مرز و بوم در حادثه تروریستی
اخیر گفت :کسانی که آلوده به تفکر تکفیری هستند و ریشه آن
ها از آمریکا یا عربستان است و دست به چنین جنایتی می زنند،
بر اساس حدیثی از ابوحنیفه ،مشرک و اهل جهنم هستند که
لعنت خدا بر آن ها ،حامیان و چنین جریان هایی باد.

ن المللی مد و لباس
جشنواره بی 
گروه شهرستا ن ها
فجر با حضور  18کشور و حدود
 200صنعتگر داخلی و خارجی در سالن همایش های
بین المللی چابهار از عصر پنجشنبه گذشته آغاز به کار کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی به خبرنگار ما گفت:
هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر با حضور
 ١٨کشور اروپایی و آسیایی و با عنوان «خوشا مکران و نقش
بی مثالش» به میزبانی چابهار آغاز شد ،با توجه به خاک
گوهر خیز استان و منطقه مکران« ،نقش مکران» به عنوان
موضوع اصلی این جشنواره در همه قسمت های طراحی،
اجرا و مسابقه انتخاب شده است« .حسین مسگرانی»
افزود :در قالب این جشنواره چابهار با به رخ کشیدن زیبایی
های فرهنگ بومی این منطقه و سوزن دوزیهای بی نظیر
زنــان این خطه ،قسمت مهمی از اندیشه و مد ایرانی و
اسالمی را در این نمایشگاه به تصویر می کشد .به گفته وی،
همزمان با جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ،قسمت
بین الملل با میزبانی از مهمانان خارجی و داخلی ،قسمت
های مختلفی نظیر کارگاه های آموزش عملی و تئوری،
نمایش ســوزن دوزی هــای بی نظیر منطقه سیستان و
بلوچستان و طراحی های نوآورانه طراحان ایرانی را به
نمایش می گـــذارد .وی اظهار کــرد :در ایــن جشنواره
طراحان خارجی ،طراحان ایرانی خارجی از کشور ،سفارت

آیت ا...
سلیمانی:مردم
هرگز در بزنگاه
به انقالب پشت
نکردند و با همه
مشکالتبهترین
حضور را از
خود به نمایش
گذاشتند،این
دولتمردان
هستند که به
مردمبدهکارند
و باید به وظایف
خود در قبال آن
ها عمل کنند

کوهنورد گرفتار در دره بعد از هشت
گروه شهرستان ها
ساعت عملیات کوهستان و هوایی
نجات یافت .مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان به خبرنگار
ما گفت :روز گذشته طی تماس با مرکز کنترل و هماهنگی
عملیات این جمعیت ،اعالم شد فردی  ۳۵ساله در ارتفاعات
تفتان حد فاصل پناهگاه و قله در دره ای به عمق  ۱۵۰متر
سقوط کرده است« .راشکی» افزود 12 :نفر از نجات گران به
منطقه اعزام شدند و اقدام های اولیه امداد و نجات و انتقال
مصدوم به پناهگاه در ارتفاع سه هزار و  200متری را انجام
دادنــد .به گفته وی ،به دلیل شدت جراحات بــرای انتقال
مصدوم درخواست بالگرد شد که به منطقه اعزام و کوهنورد به
بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) منتقل شد.

تیم ووشوی استان در رقابت های
گروه شهرستان ها
قهرمانی کشور نایب قهرمان شد.
رئیس هیئت ووشوی استان به خبرنگار ما گفت :ووشو
کاران استان توانستند با غیرت مثال زدنی بار دیگر نام
خود را در عرصه ملی جاودانه کنند ،آن ها در مسابقات
انتخابی تیم ملی به میزبانی اصفهان بهترین عملکرد
فنی و تکنیکی را ازخود نشان دادند و توانستند پس از
مازندران عنوان نایب قهرمانی تیمی در قسمت ساندا را
کسب کنند« .عباس شیبک» افزود :نمایندگان استان در

برگزیدگاننشانمهتاب

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اضافه کــرد :در این

قسمت بازدیدکنندگان عالوه بر بازدید از لباسهای این
خطه و نحوه دوخت این نمونهها ،تفاوتهایی را احساس
می کنند که درک آن نیازمند تحقیق و پژوهشی به
گستردگی استان بزرگ و جذاب سیستان و بلوچستان
است .وی گفت :در حوزه برگزیدگان نشان مهتاب نیز،
افراد برگزیده که بر مبنای فراخوان منتشر شده ،انتخاب
شده اند ،آثار خود را به نمایش می گذارند .این قسمت با
حضور زینب نوروزی ،سوزن دوز برجسته و به یاد مهتاب
نوروزی پیشکسوت این عرصه برگزار می شود .وی گفت:
در قسمت دیگر از این جشنواره کارگاه ها و کارگاههای
عملی و تئوری با حضور برجستهترین استادان حوزه مد
و لباس به منظور افزایش توانایی تئوری ،نظری و اجرایی

آغاز واردات دام سنگین از پایان ه مرزی کوهک

بزرگترین رویداد کشوری موفق به کسب دو نشان طال و
دو برنز شدند ،یونس شهرکی و میکائیل نارویی نشان طال
و شعیب صفرزایی و شایان شه بخش مدال برنز این دوره
را ازآن خــود کردند .به گفته وی ،پیکارهای ووشــوی
قهرمانی جــوانــان کشور در قسمت پــســران کــه حکم
انتخابی تیم ملی را دارد با حضور نمایندگان  35تیم از
استان های مختلف به میزبانی نجف آباد برگزار شد که
ناصرشهرکی به عنوان مربی و داود عادلی هم به عنوان
کمک مربی تیم استان را در این دوره همراهی کردند.

واردات دام سنگین از طریق پایان ه مرزی کوهک ســراوان با
گروه شهرستان ها
تامین ارز دولتی محقق و اولین محموله شامل  500دام زنده
وارد استان شد .استاندار در سفر به سراوان با تاکید بر تسریع در روند واردات دام با ارز
دولتی از همه دست اندرکاران این بخش خواستار شد دام های وارداتی با ارز دولتی
پس از گذراندن دوره قرنطینه مستقیم وارد کشتارگاه های استان و گوشت استحصالی
برای ارائه به مصرفکنندگان تحویل ستاد تنظیم بازار گوشت شود .با حضور «موهبتی»
در سراوان عملیات احداث اولین کشتارگاه صنعتی دام در بخش مرکزی این شهرستان
نیز آغاز شد .معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی در این باره گفت :این
کشتارگاه در زمینی به مساحت پنج هکتار با سرمایهگذاری  10میلیارد تومان اجرا می
شود« .حسین سرابندی» افزود :از کل اعتبار این طرح شش میلیارد تومان از محل
تسهیالت کم بهره و چهار میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی تامین و پرداخت
می شود .وی تصریح کرد :این کشتارگاه در هر شیفت کاری ظرفیت کشتار  ۲۰۰راس
دام سنگین و  ۳۰۰راس دام سبک را دارد .همچنین در سفر استاندار به سراوان،
عملیات احداث سردخانه بسته بندی و فراوری خرما نگاران نخل سراوان در زمینی به
مساحت یك هكتار ،با سرمایه گذاری شش میلیارد تومانی بخش خصوصی و ظرفیت
سه هزار تن سردخانه و بسته بندی در بخش مركزی سراون آغاز شد.

صفر؛ پرداخت تسهیالت اشتغال زایی به عشایر جنوب استان
با وجود اختصاص یک میلیارد تومان تسهیالت
ریگی
کم بهره اشتغال زایی برای عشایر منطقه جنوب
استان ،هیچ تسهیالتی به آن ها پرداخت نشده است .رئیس
اداره امور عشایری نیکشهر به خبرنگار ما گفت :برای اولین
بار پس از خشکسالی های چند سال اخیر و مشکالتی که
برای دامداران و عشایر منطقه به وجود آمده است به منظور
کمک به عشایر بــرای عبور از این بحران 750تن علوفه
دامی ،کنستانتره ،جوی دامی ،سبوس و کاه میان عشایر
دامدار مناطق نیکشهر ،چابهار ،قصرقند ،کنارک و فنوج در
حال توزیع است« .محمود بلوچ» افزود :بارندگی های خوبی
که طی چند روز اخیر در منطقه رخ داد ،احتمال نیاز عشایر
به خرید خــوراک دام در مرحله بعد را کاهش می دهد و
دامــداران عشایر می توانند علوفه مورد نیاز دام خود را از
مراتع منطقه تهیه کنند .وی ادامه داد :یکی از مشکالت
عشایر منطقه نبود داروی مورد نیاز دام و باال بودن قیمت
برخی داروهاست که از توان عشایر خارج است ،مسئوالن در
این باره چاره اندیشی و این مشکل را رفع کنند .وی تصریح
کرد :یکی دیگر از مشکالت عشایر منطقه ،همراهی نکردن
صندوق بیمه روستایی و عشایری ،سختگیری ها برای بیمه
دام و پرداخت خسارت در زمان ورود خسارت است که سبب
شده تمایل عشایر منطقه به بیمه دام کاهش یابد .وی اضافه

کرد :برای کمک به عشایر منطقه و جبران دام های تلف شده
آن ها که بر اثر خشکسالی و کمبود دارو دچــار خسارت
شدند 850 ،میلیون تومان تسهیالت کم بهره با نرخ 4
درصد به  85نفر از دامــداران عشایر پرداخت شده است و
برای جبران خسارت دام های عشایری که توسط حیوانات
حیات وحش از جمله پلنگ و خرس تلف شد از سوی محیط
زیست منطقه قــول کمک گرفته شــد .وی تصریح کرد:
بهسازی  8چشمه و انتقال آب شرب عشایر منطقه از چشمه
ها تا سکونتگاه های عشایر به طول  53کیلومتر مربع انجام
شد که تا حدودی مشکل آب شرب عشایر را رفع کرده است.
وی بیان کرد :بر اثر خشکسالی های اخیر  25درصد دام
عشایر منطقه تلف شده و خسارت زیادی به عشایر وارد کرده
است .بیش از یک میلیارد تومان تسهیالت اشتغال زایی کم
بهره از سوی بانک ها برای عشایر این منطقه در نظر گرفته
شد که به دلیل سختگیری های بانک ها و نداشتن اسناد
الزم برای ضمانت ،عشایر تمایلی برای دریافت و استفاده از
این تسهیالت نشان ندادند .بلوچ ،اضافه کرد :با توجه به
اجرای طرح های اشتغال روستاییان و عشایر در زاهدان و
منطقه سیستان از ســوی سپاه و استقبال دامــــداران و
روستاییان از این موضوع امیدواریم این گونه طرح ها در
جنوب استان هم پیگیری شود.

برای کمک به
عشایرمنطقه
و جبران دام
های تلف شده
آن ها که بر اثر
خشکسالیو
کمبود دارو دچار
خسارت شدند،
 850میلیون
تومانتسهیالت
کم بهره با نرخ
 4درصد به 85
نفر از دامداران
عشایرپرداخت
شد

امروز؛ ورود موج سوم بارشی به استان
با تقویت جریانات جنوبی ،از اواخر وقت امروز فعالیت سامانه
گروه شهرستان ها
بارشی جدید در استان آغاز می شود .رئیس گروه پیش بینی و
هشدار هواشناسی به خبرنگار ما گفت :همزمان با تقویت جریانات گرم و مرطوب انتظار
می رود سامانه جدید بارشی از اوخر امروز تا دوشنبه در استان فعال شود و قسمت هایی
از استان را بارش های رگباری فرا گیرد« .علی مالشاهی» افزود :سامانه جدید به مراتب
ضعیف تر از سامانه های قبلی است ،در مدت فعالیت این سامانه شرایط برای رگبارهای
مالیم تا متوسط و پراکنده باران ،رعد و برق و تندباد موقتی در نواحی مرکزی و جنوبی
استان مهیاست و احتمال جاری شدن رواناب و سیالبی شدن موقتی برخی مسیل ها
وجود دارد .به گفته وی ،از امروز تا چهارشنبه وزش باد شدید با سرعتی میان  40تا 70
کیلومتر بر ساعت در نقاط مرکزی و جنوبی استان پیش بینی می شود.

افتتاحنخستینایستگاهبارانسنجیخودکار

مدیرکل هواشناسی گفت :نخستین ایستگاه خودکار هواشناسی استان که تولید داخل
است ،مورد بهره برداری قرار گرفت« .محسن حیدری» افزود :بر اساس برنامه ریزی
های قبلی و به منظور تکمیل شبکه پایش هواشناسی استان ،این ایستگاه بارانسنجی
در سنگان از توابع خاش و نزدیکی کوه تفتان افتتاح شد .به گفته وی ،قبل از نصب این
ایستگاه ،اطالعات بارش سنگان به وسیله یک ایستگاه بارانسنج سنتی برداشت و ثبت
می شد ،ایستگاه بارانسنجی سنگان در سال  66تأسیس شد اما بر اساس رویکرد جدید
هواشناسی در توسعه ارتباط آنالین و برخط ایستگاه های هواشناسی استان ،خودکار
سازی این ایستگاه برای سرعت بخشیدن در ثبت و بهره برداری از داده های اقلیمی در
دستور کار قرار گرفت .وی اظهار کرد :این ایستگاه عالوه بر ثبت میزان بارش ،اطالعات
دمایی و رطوبتی منطقه را نیز به صورت خودکار و لحظه ثبت و به مرکز ارائه می کند .با
توجه به کوهستانی بودن قسمتی از ایستگاه های بارانسنجی جنوب استان و احتمال
بروز اختالل در بسترهای ارتباطی آنها در فرایند خودکارسازی ،تأسیس نخستین
ایستگاه بارانسنج تمام اتوماتیک هواشناسی استان به صورت آزمایشی در منطقه
کوهستانی سنگان در حومه کوه تفتان انتخاب شد.

مدیر جهاد کشاورزی خبر داد:

بهره برداری از  ۹۵۰هکتار سیستم نوین آبیاری در دلگان

بهره برداری از  ۹۵۰هکتار سیستم
گروه شهرستان ها
آبیاری نوین در منطقه جلگه چاه
هاشم دلگان آغــاز شد .مدیر جهاد کشاورزی دلگان به
خبرنگار ما گفت :برای اجرای این طرح  ۹میلیارد و ۷۵۰
میلیون تومان اعتبار دولتی هزینه و از  ۹۵۰هکتار سیستم
نوین آبیاری ۲۵۰،هکتار به صورت کم فشار ۵۰۰ ،هکتار
سیستم قطره ای و ۲۰۰هکتار بارانی اجرا شده است .سید

پیشخوان

طراحان برگزار میشود .در قسمت دیگری از این رویداد،
حوزه کتاب نیز با تمرکز بر تالیفات و آثار پژوهشی مرتبط
با حوزه مد و لباس به منظور معرفی به فعاالن این حوزه
برگزار می شود .در این جشنواره مهمانان خارجی و داخلی
طی تورهای کوتاهی با زیباییهای گردشگری منطقه بکر
و زیبای چابهار نظیر اسکله بریس ،کوههای مریخی ،تاالب
صورتی ،اسکله رمین ،گل افشان ،باغ های کهیر ،اسکله
کنارک و  ...بازدید می کنند .الزم به ذکر است :در این
دوره از جشنواره کشورهای فرانسه ،اسپانیا ،سنگاپور،
تونس ،چین ،قزاقستان ،روسیه ،ایتالیا ،سوریه ،عمان،
آذربایجان ،ارمنستان ،عراق ،پاکستان ،هند ،افغانستان،
لبنان ،اندونزی حضور دارند.

با تامین ارز دولتی محقق شد

رئیس اداره امور عشایری نیکشهر خبر داد:

«غالمرضا سجادی» افزود :کار نقشه برداری و طراحی هفت
هزار هکتار از اراضی این شهرستان کار آن به اتمام رسیده و
آماده اجرای سیستم های نوین آبیاری است .به گفته وی،
عملیات اجرایی طرح پرورش صنعتی شتر پرواری و شیری
نیز با ظرفیت سه هــزار نفر شتر در زمینی به مساحت
۱۹۲هزار متر مربع در بخش مرکزی دلگان آغاز شد ،این
طرح زمینه اشتغال  ۱۳۰نفر را فراهم می کند.

جدول شماره 1312

حل جدول شماره 1311

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

خانهها و پاویون ایران فعالیت می کنند .در قسمت پاویون
ایران نمایش لباس ادوار و اقوام تاریخ ایران ،نمایش لباس
های مدرن ایــران ،غرفه نفرات برگزیده سال گذشته در
قسمت بین الملل ،غرفه صلح و خلیج فارس ،برگزیده های
نشان مهتاب و سی پال فعال است .وی افزود :در حوزه
لباس اقوام عالوه بر نمایش مدلهای گوناگون پوشش در
ایران ،دوختها ،سبکها و سنتهای تزیین لباس در ادوار
مختلف نیز به نمایش گذاشته می شود .این قسمت از جمله
حوزههایی است که عالوه بر ایجاد امکان آشنایی طراحان
با حوزه سنتها و آیینهای نهفته در دل فرهنگ ایرانی،
فضایی را نیز به منظور تعامل مثبت با این قسمت فراهم می
کند .مسگرانی گفت :بلوچستان از جمله نقاطی است که
در آن هر شهر و خطهای سوزندوزهای بی نظیری مختص
به خود دارد .در این منطقه رنگها ،نوع مهرها ،نحوه بافت
تارها و تعریف نوع پوشش متفاوت است .بر همین مبنا غرفه
زنان بلوچی در این نمایشگاه از جمله قسمتهای جذابی
ی رود که عالوه بر نمایش لباسهای این خطه،
به شمار م 
تفاوت های نقاط مختلف بلوچستان را از سبکهای سوزن
دوزی گرفته تا نحوه پوشش به تصویر میکشد.

ووشوکاران استان نایب قهرمان کشور شدند

نجاتکوهنوردمصدومپساز 8ساعت

نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

47.370

یک گرم طالی  18عیار

379،200

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

54.030

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

41.659

یک گرم طالی  24عیار

0
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نواحی شمالی

 18کشور در جشنواره مد و لباس فجر

ا

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

افزایش ابر و افزایش
دما

افزایش ابر ،وزش باد و
گردو خاک ،با احتمال رگبار و
رعد و برق ،افزایش دما

افزایش ابر ،غبار محلی ،مه
رقیق ،ارتفاعات رگبار و رعد
و برق
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-1تگرگ – سرود – تباهی  -2لباس شنا -وسط – نارس  -3حقه – بدبوی
پرخاصیت – خوب نیست  -4باالی فرنگی -الستیک خودرو -عدد مجهول –
مقابل  -5پایین – من و شما – اجرت  -سرزمين  -6از حبوبات  -مسافر – باال
 -7قدم – رود اروپا – آهسته  -8ازبرونته ها -بخشنده  -بیشه -پسوند شباهت
 -9سیم خارجی – جملگی – بخشی از پا  -10لم یزرع  -خاموش – پیر سپید مو -11
خلق و خو– لطیف – دربست کارخانه – زنبیل  -12خاطر – جد – از اعمال نماز – عالمت
مفعولی  -13ضمیر وزنی -مراد  -بزرگان  -14عضو پرواز – فوری  -اکنون  -15ناله و
فریاد – گمان  -چوپان
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1

-1پرنده شکاری – جرب  -سمنت  -2مادر  -عهد -شرح  -3گودال
– اهلی  -ماهر -کلمه نداری  -4قیافه  -وسیله ای برای پرواز – پیشه
 -5سنگ ترازو – تخت – نی میان تهی  -6هوس زن باردار – مساوی
عامیانه  -نصف  -7پروردگار – بهشت شداد – منزل – اشاره به دور  -8نومید – دیرین
– سقف دهان – گره  -9تکرار حرف – کلمه تصدیق -خامه  -حرف انتخاب -10
مجلس بزرگان – از برونته ها  -ماشین جنگی  -11حیله – مستخدم مدرسه – کشوری
در آمریکای مرکزی  -12فانوس دریایی  -نمایش غم انگیز -شهری در گیالن -13
بیماری تنفسی  -روزگار -قله – حلزون  -14پارچه فروش – مهتر قوم – آخرین توان
 -15مالقات  -معدن – شیرینی کرمانشاهی
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