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شهرستانها
حرف مردم

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

تلگرام 09033337010

▪با توجه به اعالم هواشناسی استان مبنی بر ورود سامانه بارش زای قوی ،مسئوالن
شهرداری برای مکان هایی که با اندک بارش تبدیل به دریاچه می شود تمهیداتی
بیندیشند.
▪کاال برگ جدید نفت اعالم شده است اما خبری از نفت آن نیست ،مسئوالن شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان رسیدگی کنند.
▪شهرداری ها معموال برای بهسازی ،مرمت و زیباسازی شهرها ،کارها را به روزهای
پایانی سال محول می کنند یا به بهانه نبود بودجه هیچ ابتکاری برای ورود به سال
جدیدندارند!
▪هنوز برای صف های پمپ بنزین های زاهدان فکری نشده است و مردم باید ساعت
ها معطل شوند.
▪از زمان توزیع گوشت منجمد و گرم یارانه ای ،بسیاری از مردم موفق به دریافت آن نشده
اند ،برای این دسته از افراد هم فکری بشود.
▪ساعت دقیقی برای جمع آوری زباله های شهری از سوی شهرداری تعریف نشده است
و مردم برخی نقاط شهر زاهدان برای تحویل زباله های خود با مشکل روبه رو هستند،
ضمن این که سطل های زباله مکانیزه نو هم کمتر به چشم می خورد.
▪ مسئوالن امر فکری برای جمع آوری و ساماندهی دست فروشان مرکز شهر به ویژه
خیابان های شریعتی ،امیرالمومنین(ع) و امام خمینی(ره) و سعدی بکنند.
▪هنوز سهمیه نفت سفید قبلی در برخی نقاط سراوان توزیع نشده است.
▪وضعیت آرامستان محمد رسول ا(...ص) به لحاظ غسال خانه ،فضای سبز و بسیاری
موارد دیگر نامناسب است.
▪قیمت برخی کاالهای عرضه شده در فروشگاه هایی از زاهدان که در مواردی نیز
فروشگاه های زنجیره ای است باالست .مسئوالن به این مکان ها برای رسیدگی
بازرس اعزام کنند.
▪برخی پارک های زاهدان نیازمند زیباسازی و تجهیز به لوازم بازی برای کودکان است.

سخت است خداحافظی حتی اگر موقت باشد آن هم پس
از  10سال همنشینی و هم صحبتی با مردمی که به مرام
و معرفت ،بزرگی و بزرگواری و صفا و صداقت ،شهره اند.
مردمانی که اگر قدمی برایشان بــرداری از عمق وجود
قدردان هستند و فراموش نمی کنند ،ساکنان سرزمین
اساطیری که بزرگی و بزرگمنشی شــان چــون رستم
دستان است و خدمت به آنان به هر اندازه ،باز هم کم است.
روزنامه امروز و این سال های سیستان و بلوچستان که با
گذر از  10سال حضور در استان و ورود به سال یازدهم به

زلزله روز گذشته بزمان خسارت نداشت.
ریگی
مدیرکل ستاد بحران استان به خبرنگار ما
گفت :زلزله ای به بزرگی  3/3دهم ریشتر ساعت 11:59
روز گذشته بزمان را لرزاند« .عبدالرحمن شهنوازی» افزود:
براساس گزارش های به دست آمده در این حادثه ،به هیچ
خانه مسکونی یا شهروندی آسیب وارد نشده است.

سامانه بارشی جدید در راه استان
سامانه بارشی قدرتمند از روز گذشته با پدیده باد
ریگی
و گرد و خاک وارد استان شد و از امروز فعالیت
آن با شروع بارش ها شدت می گیرد.مدیرکل هواشناسی به
خبرنگار ما گفت :روز گذشته بارش های اندکی در برخی
مناطق از جمله اطراف خاش ،بزمان و ایرانشهر گزارش شد.
اوج قدرت بارش ها از فردا استان را تحت تاثیر خود قرار
خواهد داد به طوری که بر اساس نقشه های هواشناسی
در شمال استان بین  10تا  20میلی متر و در زاهــدان و
اطراف کورین و چشمه زیارت تا  20میلی متر بارندگی پیش
بینی شده است«.محسن حیدری» افزود :بیشتر بارش ها بر
ایرانشهر ،بزمان ،دلگان ،خاش و سراوان به میزان  20تا 70
میلی متر تمرکز خواهد داشت اما برای نیکشهر ،قصرقند،
راسک و فنوج هم بین  20تا  35میلی متر پیش بینی می
شود.از شنبه آینده این سیستم بارشی از استان خارج خواهد
شد و از بعداز ظهر همین روز باد شدید با سرعت  70تا 90
کیلو متر بر ساعت شهر زاهــدان را در هم می کوبد و سبب
بسته شدن راه های مواصالتی زاهدان-بم -ایرانشهر خواهد
شد این سامانه در سیستان هم همراه با گرد و خاک خواهد
بود در برخی مناطق سرعت باد به  100کیلومتر در ساعت
هم خواهد رسید.وی اضافه کرد :دریای عمان از جمعه تا
یکشنبه آینده مواج پیش بینی می شود و ارتفاع موج به سه
متر خواهد رسید و صاعقه و رعد و برق نیز از جمله پدیده هایی
است که در مرکز و جنوب استان رخ خواهد داد.در افغانستان
بــارش های خوبی پیش بینی شده که با توجه به مدیریت
مسئوالن افغانستانی ،عایداتی از میزان بارش های برف و
باران اطراف باال دست سد کجکی به منطقه سیستان نخواهد
رسید و پیش بینی می شود فقط بارش های پایین دست
اطراف لشکرگاه و قندهار در دو روز جمعه و شنبه به 150
میلی متر برسد و به احتمال زیاد سیالب خوبی از این سمت
و از طریق هیرمند به سمت سیستان سرازیر شود.

مدیرکل
هواشناسی:
بیشتر بارش
ها بر ایرانشهر،
بزمان ،دلگان،
خاش و سراوان
به میزان 20
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تمرکز خواهد
داشت اما
برای نیکشهر،
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و فنوج هم بین
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ستاد بحران استان با توجه به ورود سامانه قوی بارش زا نشست فوری تشکیل
ریگی
داد.به گزارش«سیستان و بلوچستان» ،معاون عمرانی استاندار در این جلسه
که ظهر روز گذشته در سالن کنفرانس معاونت عمرانی برگزار شد گفت :بارش های
گذشته در استان جان سه نفر را گرفت دلیل آن سهل انگاری و بی توجهی خانواده ها به
هشدارهای هواشناسی و ستاد بحران استان بود.دکتر«باقر کرد» افزود :با توجه به شرایط
اعالم شده از سوی هواشناسی و برای جلوگیری از حوادث ،دهیاران و بخشداران مناطق
شمال و جنوب استان هشدارهای الزم را به خانواده ها بدهند و مانع حضور آنان در مناطق
حادثه خیز شوند.وی اضافه کرد :برداشت های شن و ماسه از بستر رودخانه ها توسط
پیمانکاران ،سبب بروز حوادثی برای شهروندان می شود و به همین دلیل دفتر فنی
استانداری موظف است به پیمانکاران تحت پوشش خود تذکر الزم را در این باره بدهد و
اگر برداشتی انجام شده است گودال های ایجاد شده پر شود تا هنگام بارندگی ها از
حوادث احتمالی جلوگیری شود.وی تصریح کرد :در بسیاری از نقاط و به ویژه بین راه
های مواصالتی نیکشهر به بنت و راه های پهنه دشتیاری شکستگی راه وجود دارد که باید
مسئوالن راهداری جنوب به این موضوع رسیدگی کنند همچنین دهیاری ها و بخشداری
ها تا قبل بارش های سیل آسا از سالم و محکم بودن کالس های درس اطمینان پیدا کنند
و در صورت نا امن بودن کالس ها تعطیل شود.وی اظهار کرد :برای پیشگیری از هر نوع
حادثه ،فرمانداران آمادگی الزم را داشته باشند و اقدام های مورد نیاز را پیش بینی کنند
مسئوالن آبفای شهری هم برای ال یروبی و سد دو در منطقه میرجاوه اقدام الزم را انجام
دهند تا عالوه بر جلوگیری از هدر رفت آب از حوادث بعدی هم پیشگیری شود.وی به
میزان بارش های هفته های گذشته در استان اشاره کردو گفت :از  77میلیون میلی متر
آب وارده ناشی از سیالب های اخیر به سیستان ،بیش از  42میلیون میلی متر وارد چاه
نیمه های یک و سه شد و بقیه در مسیر چاه نیمه دوم ،کانال های منتهی به اراضی
کشاورزی ،کوه خواجه ،دریاچه هامون و نقاط بحران زا هدایت شد.

خداحافظی آیت ا ...سلیمانی

آیت ا« ...عباسعلی سلیمانی» در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته از
پایان دوره کاری خود به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و امامت جمعه
زاهدان خبر داد و با نمازگزاران و مردم استان خداحافظی کرد .او در مدت
 18سال حضور خود در سیستان و بلوچستان منشأ خدمات بسیاری بود و
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم از مردم استان رای اعتماد گرفت.

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی انجام شد

زندگی نامه حجت االسالم والمسلمین محامی

حضرت آیت ا ...خامنهای در حکمی حجتاالسالم شیخ «مصطفی
محامی» را به نمایندگی ولیفقیه در استان سیستان و بلوچستان و
امام جمعه زاهدان منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،متن پیام رهبر
انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
جناب حجتاالسالم آقای حاج شیخ مصطفی محامی دامت توفیقاته
اکنون پس از پایان مسئولیت جناب حجتاالسالم آقای حاج شیخ
عباسعلی سلیمانی دامتتوفیقاته در دورهای پر تــاش و موفق،
ضمن تشکر از مجاهدت ها و خدمات شایسته ایشان ،جنابعالی را
به نمایندگی خود در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه شهر
زاهدان منصوب مینمایم.
جنابعالی با شناخت از استان و مسائل و مقتضیات آن و با درایت و
هوشمندی به حول و قو ه الهی خواهید توانست کلیه امور مربوط به
نمایندگان ولی فقیه را ساماندهی نمایید انشاءا...
پیشبرد و تمشیت امور دینی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی در میان آن
مردم شریف و غیور و در آن ّ
حساس که از ظرفیت انسانی و
خطه مهم و ّ
اقتصادی و جغرافیایی برجستهای برخوردار است ،مهم ترین کار ویژه
اصلی نمایندگی اینجانب است که با رعایت اخالق و تدبیر و جلب
رضایت مردم عزیز آن استان در چهارچوب سیاستهای کلی و منافع
و امنیت ملی نظام جمهوری اسالمی باید صورت گیرد و به توفیق و به
فضل الهی موجب تقویت هویت دینی و م ّلی و استحکام همبستگی
آنان گردد انشاءا...
تکریم علمای دین و برجستگان علمی و دانشگاهی و توجه و اهتمام به
مدارس علمیه و مراکز تبلیغی و هماهنگ ساختن نهادهای مسئول در
رفع نیازمندیهای آنان نیز از وظایف نمایندگی اینجانب است.
مجموع سیاستها و برنامههای نمایندگی که در پیوست الزامی این
حکم آمده است ،هم ه دستگاه های مسئول در استان و کشور را موظف

حجت االسالم و المسلمین مصطفی محامی متولد  1344در مشهد
مقدس اســت .او از دوران کودکی در مکتب پس از فرا گرفتن قرآن و
ادبیات فارسی وارد کالس دوم شد و پس از گذراندن کالس چهارم برای
جبران پیشرفت اولیه یکسال از تحصیل در دبستان بازمیماند اما در این
مدت ادبیات عرب و فقه (عروة الوثقی) را نزد والد ماجد خود فرا گرفت
و در سال  55رسم ًا وارد حوزه علمیه شد و دروس سطح را نسبت ًا سریع
گذراند.حجت االسالم و المسلمین محامی اوایل دهه  60وارد حوزه
علمیه قم شد که طی یک سال ضمن تکمیل مکاسب در خدمت مرحوم
آیت ا ...ستوده و کفایه نزد حضرت آیت ا ...سید حسین شمس و حضرت
آیت ا ...محقق داماد ،همزمان درس خارج اصول را نزد حضرت آیت ا...
وحید خراسانی سپری کرد و تا پایان دهه  60به همان درس اصول ادامه
داد.او تفسیر و حفظ سورهها و اجزایی از قرآن را از ابتدای دوره طلبگی فرا
گرفت اما اوج شکوفایی این عمل را در قم و با شرکت در درس تفسیر آیت
ا ...مشکینی و سپس با آغاز درس تفسیر آیت ا ...جوادی آملی میداند
که تا اواخر دهه  60ادامه داشت و با انجام تحقیقات قرآنی بهصورت
فردی و جمعی همراه بوده است و سرانجام به تشکیل گروه تفسیری
برای تفسیر راهنما در مرکز فرهنگ و معارف قرآن سپس کنترل کارهای
انجامگرفته منجر شد.وی از سال  1370تا  1373بهمدت سه سال به
کارهای فرهنگی ،اجتماعی در سیستان و بلوچستان میپرداخت که با
تأسیس دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور بلوچستان مسئولیت
شهرستان سراوان را پذیرفت و با حفظ سمت معاونت امور شهرستانها و
عالوه بر آن معاونت امور سیاسی و اجتماعی دفتر نمایندگی مقام معظم
رهبری در امور بلوچستان در زاهدان را هم قبول کرد .وی پس از بازگشت
به قم بیشتر به امور آموزشی و پژوهشی و مدیریت آموزشی و مدیریت
پژوهشی مشغول شد همچنین تدریس مکاسب کفایه ،بدایه و نهایة
الحکمه ،حلقات اولی ،ثانیه و ثالثه شهید صدر ،تفسیر تربیتی و تفسیر
موضوعی ،فقه مقارن (االعتصام بالکتاب و السنة جناب آقای سبحانی)
بهاضافه ایفای نقش بهعنوان استاد راهنمای طــاب درس خــارج و
راهنمایی و مشاوره تعدادی پایاننامه در سطح سه و کارشناسی ارشد
همچنین مسائل متعدد اصولی ،فقهی بهروش درس خارج و همچنین
کتب متعدد تفسیری و روایی از جمله فعالیتهای اوست.

ضعف اطالع رسانی

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان هم گفت :اعالم نشدن وضعیت جوی
و تعطیلی مدارس در مناطق روستایی دلگان سبب شد هفت دانش آموز در سیالب
گرفتار شوند و این اطالع رسانی ضعیف یکی از مشکالتی بود که در بارندگی های اخیر
دیده می شد«.حسن مصفا» افزود :در پی این بارندگی ها دو تا سه مسیر دلگان بسته
شده بود و کسی برای هدایت افراد گرفتار شده حضور نداشت .افراد حادثه دیده از نبود
مسئوالن راهداری گالیه داشتند و در این شرایط باید ماموران راهداری تا لحظه آخر در
منطقه حضور داشته باشند و مسیر های مسدود شده را برای مردم باز کنند.

پاکسازی مسیر های دچار آسیب

معاون خدماتی شهرداری زاهدان نیز گفت :بسیاری از مسیرهای آبگرفتگی از جمله
مسیر خیابان ابوذر به سیستان پاکسازی شد و دیوارهای منطقه شیرآباد و کریم آباد
تقویت شد تنها مسیر بحرانی ،مسیر بولوار مصلی است که پاکسازی آن اعتبار الزم می
طلبد«.محمد امیر براهویی» افزود :اغلب آبراه ها و جوی های خیابانی پاکسازی شد
اما باز هم حجم کافی برای ورود آب را ندارد و برای رفع این مشکل برنامه هایی در نظر
گرفته شده است که باید در آینده اجرا شود.

برداشت  7500تن ُکنار
امسال هفت هزار و  500تن ُ
«کنار» از هزار و  100هکتار باغ
گروه شهرستان ها
های جنوب استان برداشت و روانــه بــازار مصرف شد.مدیر
باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت :هزار و  400هکتار از باغ های استان به
کشت این محصول گرمسیری اختصاص دارد که هزار و  100هکتار آن بارور و بقیه
نابارور است«.اردشیر شهرکی» افزود :متوسط برداشت ُکنار در هر هکتار هفت تن است
که عمده ارقام آن سوپی ،بهزادی ،سیبی سیاه و سفید و فرزادی است و فنوج ،سرباز،
نیکشهر ،کنارک ،چابهار ،قصرقند و دلگان از عمده مناطق کشت این محصول محسوب
می شود.وی تصریح کردُ :کنار ،میوه مغذی و سرشار از ویتامین  Cبا دارا بودن مقادیر
نسبتا مناسبی از ویتامین  ،B ،Eکلسیم ،فسفر و آهن بوده که برای بدن انسان نیاز است.
وی اظهار کرد :نهال کاری ُکنار طی دو مرحله در مرداد تا شهریور و بهمن تا اسفند انجام
می شود و برداشت محصول هم از نیمه دوم دی ماه آغاز می شود و تا اواسط اسفند ماه
ادامه دارد.

 20گردشگر اتریشی در استان

هاست که ایــن امــر سبب رونــق صنعت گردشگری و جــذب بیشتر
گردشگر به منطقه شده است.

جدول شماره 1323

حل جدول شماره 1322
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

د

یورو

47.782

یک گرم طالی  18عیار

435،000

ا ش

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

55.625

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

41.975

یک گرم طالی  24عیار

0

پیش بینی جوی استان  -امروز پنج شنبه 97/12/9
نواحی شمالی

نشست فوری ستاد بحران

سید علی خامنهای ۲۹ -بهمن ۱۳۹۷
ّ

 2گردشگر اتریشی ،از جاذبه هــای دیدنی سیستان
 0
ریگی
بازدید کردند.معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی
به خبرنگار ما گفت :این گردشگران طی هشت روز از جاذبه های
دیدنی و نقاط تاریخی شمال استان دیدن کردند و سپس وارد زاهدان
شدند«.میر حسینی» افزود :گردشگران اتریشی پس از بازدید از موزه
بزرگ شرق کشور ،بنا دارند از کویر لوت و مناطق دیگر استان از جمله
تفتان ،جاذبه های گردشگری ایرانشهر ،نیکشهر ،سرباز و جاذبه های
ساحلی در چابهار و کنارک بازدید کنند.وی اظهار کرد :یکی از بهترین
خصوصیات مــردم استان در بخش گردشگری ،میهمان نــوازی آن

پیشخوان

کمک و مساعدت را چراغ حرکت قرار داد.
اما امروز و در این روز و با سخت تر شدن شرایط حتی
به نسبت ماه قبل و البته محقق نشدن مساعدت ها و
وعده هایی که نیروی محرکه تداوم کار بود به ناچار و
بسان بسیاری دیگر از روزنامه ها و برخالف میل باطنی
از محضر خوانندگان و مخاطبان محترم عذرخواهی و
خداحافظی می کنیم و البته این قول را هم می دهیم
در صورت مساعد شدن شرایط مالی موسسه یا کمک
دستگاه های استان ،مجدد در خدمت مردم فهیم استان
باشیم با این توضیح که موسسه فرهنگی هنری خراسان
به عنوان صاحب امتیاز روزنامه سیستان و بلوچستان از
بهمن  87در این استان با راه اندازی دفتر سرپرستی
روزنامه خراسان ،انتشار ویژه نامه های «خراسان» و نیز
دریافت مجوز و انتشار روزنامه سیستان و بلوچستان
هزار و  349شماره از این روزنامه را منتشر کرد.

مینماید که با جنابعالی در انجام این مسئولیت مهم ،همکاری نموده
و هرگونه کمک الزم را به عمل آورند.
		
توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت میکنم.

انتصاب نماینده ولیفقیه در استان

زلزله بزمان خسارت نداشت

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

افقی بیش از این می اندیشید تا هر صبح و طلوع خورشید
از مشرق زمین ،خود را مهمان دل های مهربان مردم
این دیار ببیند مدت زمانی است با وضعیت و فشارهای
اقتصادی حاکم بر جامعه و به تبع آن رسانه ها و به ویژه
مطبوعات با سختی ادامه حیات می دهد و اگرچه سهل
و راحــت ترین کار را بسان بسیاری دیگر از روزنامه ها
تعطیلی و توقف انتشار می دید اما هر بار به امید بهبود
شرایط ،ادامه کار داد تا مانع از دستیابی مردم منطقه به
رسانه مورد اعتماد خود نشود.
گذر از سرباالیی مشکالت به ویــژه تهیه کاغذ برای
انتشار «سیستان و بلوچستان» آن قدر سخت و دشوار
شد که در دی ماه گذشته ،سوخت و انرژی را گرفت و
آهنگ توقف را نواخت اما آن چه مجدد آن را به حرکت
واداشت تماس ها و درخواست های برخی از مدیران
مرتبط استان و مسئوالن بود که روزنه هایی از امید به

موسسه فرهنگی هنری خراسان ،فعالیت در استان را
بدون تعریف کسب هر نوع منفعتی آغاز کرد و توانست
عــاوه بر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ده ها نفر از
نیروهای بومی منطقه ،زمینه اطــاع رسانی صرف و
بــدون دسته بندی حزبی و گروهی را فراهم ســازد تا
سهمی در ارتقای وضعیت فرهنگی ،خبری و اطالع
رسانی داشته باشد .در این مدت نیز توجه به قابلیت
های منطقه ،کمک به توسعه استان و معرفی سیستان
و بلوچستان به عنوان منطقه ای بکر با جاذبه های
مختلف گردشگری ،کشاورزی ،اقتصادی و  ...را به
عنوان اولویت خود تعریف کرد و در این واپسین شماره،
خرسند است که به اعتقاد بسیاری ،در این رسالت خود
تا حد زیادی موفق بوده است و مهم تر از همه این که
معرفی سیستان و بلوچستان امن و تغییر نگاه ها را در
اذهان هموطنان دنبال و تثبیت کرده 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،وزش بادهای
جنوبی به تدریج
افزایش دما و احتمال
بارش پراکنده

افزایش ابر و احتمال رگبار
باران و رعد و برق،وزش باد
شدید و گردو خاک

ابری و رگبار باران و رعد و
برق،گاهی وزش باد نسبتا" شدید
و دریای مواج
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-1برچسب ُ -برنده – از حبوبات – پرنده شکاری  -2فالنی -شیون  -3بانو-
جستن  -عادل  -4ثروت – بوی رطوبت – پوستین – زنبیل  -5رفیق -پسوند
شباهت  -دوستی -سود حرام  -6راس  -اندک -نوعی یقه  -دور دهان – تکرار
حرف  -7برجستگی الستیک – سجن  -چاشنی دوسویه  -8باب روز – ماه خارج
– درخت اعدام – ساز شاکی  -9برگ برنده  -هاون – دو یار هم قد  -10عدد اول  -نیز-
فرمان  -رود آرام – عالمت جمع  -11قوم باستانی – نت ششم – واحد سطح  -پولک
 -12جوانمرد  -وی  -حرکت اسب درشطرنج  -دورویی  -13پرستاری  -قوت اليموت-
نفتکش  -14اکنون -اشاره  -15از حروف الفبا – فرومایه – از مرتجعین  -لجن

1

8

ی

 -1فریاد درد – آسانی – نقره  -بیم  -2احصائیه  -نوعی ادویه  -3از
سازهای زهی  -عشوه -حاشیه  -4نخست – اریب – عدد خیطی – دیوار
گلی  -5پایتخت سوئیس -زهر -گالبی -زیرک  -6چهره – آخرین توان
– بزرگ نمایی تصویر  -عدد فوتبالی -بخیه جامه  -7ستون بدن – پایان – درخت زبان
گنجشک  -8اگر – گندم سوده – گله – دربست کارخانه  -9شب روستایی – ناگزیر
 لحظه  -10حرص  -درون -مردم  -زائوترسان -اشاره به دور  -11خوشحال-قلب -گوهر -ماه پرتابی  -12کله – کافی – از برونته ها  -اهلی  -13هوشیار – مجلس
بزرگان -بازی پایانی  -14بزرگ تر  -زوال  -15پایین – بهشت شداد – بی مو  -ایده
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