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شهرستانها
حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تلگرام 09033337010

▪ چندین بار برای پر و آسفالت شدن چاله های خیابان های زاهدان اعتراض کردم ،اما
هیچ مسئولی برای رفع آن اقدامی انجام نداده است.
▪ امکانات بهداشتی و آموزشی در حاشیه شهر زاهدان اندک است ،انتظار می رود
امکانات بر اساس میزان نیاز مردم منطقه و جمعیت آن افزایش یابد.
▪ چرا مسئوالنی که از پایتخت به استان سفر می کنند برای رفع مشکالت سیستان
چاره ای مناسب نمی اندیشند؟
▪ شهرداریزابلبرایارائهخدماتشهریمطلوببهشهروندانضعیفعملمیکند.
▪ در آستانه ماه رمضان قیمت بسیاری از اقالم مورد نیاز مردم افزایش یافته است.
مسئوالن برای کاهش قیمت ها فکری اساسی داشته باشند.
▪ هنگام مراجعه به شهرداری منطقه دو زاهدان ،گاه انجام کارها ساعت ها و روزها
برای یک امضامعطل می ماند!
▪ اکثر مردم روستاهای بخش قرقری به دلیل بی آبی و نبود علوفه تازه ،دام های خود
را از دست داده اند .مسئوالن بیشتر به فکر روستاییان و عشایر باشند.
▪ مسئوالن برای رفع حاشیه نشینی چابهار که رو به گسترش است فکری کنند.
▪ قیمت اجاره منزل در زاهدان برای افرادی مانند من که کارگر روزمزد هستم بسیار
باالست.
▪ نیروی انتظامی در ماه رمضان با افرادی که در مأل عام روزه خواری می کنند برخورد
جدی داشته باشد.
▪ وضعیت پوشش شبکه اینترنت خطوط همراه اول در زاهدان مناسب نیست و گاهی
با مشکالتی رو به روست .مسئوالن مربوط رسیدگی کنند.
▪ شهرداری توجه و رسیدگی بیشتری به جمع آوری سگ های ولگرد در شهر ادیمی
داشتهباشد.
▪ یک ماه قبل برای پر کردن دندان مراجعه کردم اما دندانم عفونت و صورتم ورم کرده
است ،مگر برخی دندان پزشکان از چه موادی استفاده می کنند؟

تدارک  80برنامه قرآنی
برای ماه رمضان
 80ویژه برنامه قرآنی ماه رمضان در
گروه شهرستان ها
استان برگزار می شود.رئیس اداره
امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه به خبرنگار ما گفت:
برگزاری محافل انس با قرآن کریم در بقاع متبرکه و مساجد،
نشست های تفسیر قرآنی با حضور مبلغان اعزامی از قم و
همایش های مختلف قرآنی از برنامه هایی است که در ماه
رمضان برگزار می شود«.مرتضی کوچکی» افزود :برگزاری
طرح ضیافت الهی در  60بقعه و مسجد با اجرای برنامه
هایی چون سخنرانی ،ترتیل و جزء خوانی قرآن کریم ،برپایی
محافل انــس با ق ــرآن ،جشن ســالــروز میالد امــام حسن
مجتبی(ع) ،مراسم شب های قدر ،اطعام روزه داران در
سحر ،افطار ،مشاوره های شرعی و ترویج فرهنگ وقف هم
دیگر برنامه ماه مهمانی خدا در استان است.

پاسخ وزیر ،شهریاری را قانع کرد
وزیر تعاون ،کار و امور اجتماعی با پاسخ به سواالت نماینده
گروه شهرستان ها
مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی و قول حل مشکل
مطرح شده توانست نماینده مــردم زاهــدان را قانع کند.به گــزارش «سیستان
وبلوچستان» به نقل از پایگاه اطالع رسانی و خبری جماران ،وزیر تعاون،کار و امور
اجتماعی برای پاسخ به سوال حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در جلسه علنی
روز گذشته در مجلس شــورای اسالمی حضور یافت و دلیل اجرا نشدن مصوبه
یکسان سازی دفترچه های بیمه درمانی در بودجه سال  95و علت وجود تبعیض در
هزینه بیمه شدگان تامین اجتماعی را توضیح داد که نماینده زاهدان با توضیحات
وزیر قانع شد.

روز گذشته با تجهیزات الزم در هفت شهرستان زاهــدان،
زابــل ،ســراوان ،ایرانشهر ،چابهار ،نیکشهر و خاش مستقر
شدند و ماه رمضان را رصد می کنند که هر گروه با امکانات
الزم از جمله دوربین های دو چشمی 120،و 180و در زابل
با استفاده از تلسکوپ کار رویت ماه را انجام می دهند.وی
تصریح کرد :ستاد استهالل رویت هالل ماه رمضان ،پس از
جمع بندی رصدها و اثبات رویت هالل ماه ،نتیجه را به ستاد
مرکزی و دفتر مقام معظم رهبری ارسال می کند.

تبعیض آشکار

به چاهک های
کشاورزی حدود
 50تا  60درصد
خسارت وارد
شده است و
پیش بینی می
شود اراضی و باغ
های کشاورزی
زابل104میلیارد
تومان خسارت
دیده باشد

تامین نشدن آب بــرای بسیاری از دام ها و
ریگی
کمبود علوفه سبز و تازه سبب تلف شدن دام ها
و شیوع بیماری های دامی در قرقری شده است.مدیر
جهاد کشاورزی بخش قرقری هیرمند به خبرنگار ما گفت:
با توجه به مشکالتی همچون تداوم خشکسالی ها و کمبود
آب در منطقه و با وجود تاکید فرماندار بر همکاری همه
دستگاه ها برای رفع مشکل دامداران اما به دلیل کمبود
تانکر آبرسانی و باال بودن تعداد روستاهای منطقه این امر
در بسیاری از روستاهای دور دست محقق نشده است و
هر روز شاهد تلفات دام های روستاییان و عشایر هستیم
بنابراین اگر اقدامی نشود تلفات و بیماری های دامی
افــزایــش مــی یــابــد«.رضــا خــــردور» افــــزود :بــســیــاری از
روستاییان فقط تا ظهر آب شرب دارند و آب کافی برای
دام های آن ها نیست ،البته در برخی روستاها مانند
خاکسفیدی ،کهخا ،مریم و سودف آبرسانی با تانکر انجام
می شود اما به دلیل کمبود تانکرهای آبرسانی ،کار تامین
آب برای دام های منطقه به ویژه نقاط دور دست هنوز با
مشکل رو به روست.وی با اشاره به تامین علوفه مورد نیاز
دامــداران منطقه هم اظهار کرد :اگر چه قسمتی از نیاز
دامداران به علوفه تامین شده است اما این مقدار کافی
نیست و باید علوفه بیشتری به ویژه از نوع سبز و تازه تهیه

تولید پسته امسال در زاهـــدان با
گروه شهرستان ها
اجرای طرح های به زراعی تا چهار
برابر افزایش یافته است.مدیر جهاد کشاورزی زاهــدان به
خبرنگار ما گفت :با اجرای این طرح تولید پسته در باغ های
زاهدان از یک تن به چهار تن در هکتار رسیده است طرح های
به زراعی شامل مدیریت باغداری ،نظارت و کود دهی است

پیشخوان

شــود که مسئوالن امــر بــرای رفــع ایــن مشکل در تالش
هستند البته نباید فراموش کرد که بی آبی و خشکسالی
در بسیاری از نقاط کشور نیز حاکم است و تهیه علوفه تازه
سخت است.وی ادامه داد :بسیاری از دامداران و عشایر
منطقه برای نجات دام خود تا خراسان شمالی سفر کردند
اما به دلیل کمبود علوفه و کاهش نزوالت آسمانی موفق به
انتقال دام ها به این استان نشدند ،زیرا مقدار علوفه و
مراکز چرای دام فقط برای دامداران آن منطقه کفایت می
کند.وی گفت :علوفه مرغوب سیالژ به لحاظ ماندگاری
بیشتر و ارزش غذایی بــاال بــرای دام بیشتر مــورد نیاز
دامــداران منطقه است اما به دلیل کاهش بارندگی در
دیگر نقاط کشور و کاهش این نوع علوفه قادر به تهیه آن
نیستیم.وی خاطر نشان کرد :کار کشت ذرت نیز فروردین
مــاه در بخش قرقری آغــاز شــده اســت و برداشت آن در
خرداد و تیر انجام می شود ،آماده سازی و تبدیل علوفه
سبز از این محصول زمان بر است و در شرایط فعلی نیاز
دامداران را برآورده نمی کند که باید مسئوالن برای تامین
این نوع علوفه با ارزش از دیگر نقاط کشور اقدام کنند.وی
اضافه کرد :در صورت تامین نشدن علوفه و آب کافی مورد
نیاز دام ها باید منتظر اتفاق های دیگری از جمله شیوع
بیماری های دامی در منطقه بود.

نماینده مردم زاهــدان در توضیح سوال خود از وزیر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
گفت :بیمه شدگان تامین اجتماعی در شهرهای بزرگ در مراجعه به واحدهای این
بیمه هیچ گونه فرانشیزی پرداخت نمی کنند اما مراجعه کنندگان به بیمارستان
های دولتی در شهرستان ها فرانشیز  10درصدی پرداخت می کنند که این تبعیض
آشکار و ظلمی در حق آن هاست «.حسینعلی شهریاری» با اشاره به یکسان سازی
دفترچه های بیمه درمانی در سال  95یادآور شد :طبق بررسی های انجام شده،
همپوشانی حدود پنج میلیون بیمه شده وجود دارد که هزینه ای بیش از  13هزار
میلیارد ریال دارد.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد :در قانون
بودجه ، 1395وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف شد حداکثر ظرف شش ماه
برای یکسان سازی دفترچه ها اقدام کند.شهریاری ادامه داد :وزیر تعاون فرصتی را
برای عملیاتی کردن این مهم درخواست کرد که با وجود گذشت چندین ماه هنوز
تدبیر خاصی اتخاذ نشده است.دبیرکل مجمع خیرین سالمت کشور همچنین
گفت :قصد ما تذکر به وزیری در جلسات علنی مجلس نیست و به فرض هم که کارت
زرد بگیرد ،ما به دنبال حل مشکل هستیم.

بسیاری از
دامداران و
عشایرمنطقه
برای نجات دام
خود تا خراسان
شمالیسفر
کردند اما به دلیل
کمبود علوفه و
کاهش نزوالت
آسمانیموفق
به انتقال دام
ها به این استان
نشدند ،زیرا
مقدارعلوفه
و مراکز چرای
دام فقط برای
دامداران آن
منطقه کفایت می
کند

آقای وزیر قول دهد

وی خطاب به علی مطهری که ریاست ساعاتی از جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت،
گفت :من از شما می خواهم که از آقای وزیر قول بگیرید که درباره بیمه تامین اجتماعی
با بیمه سازمان ایرانیان همکاری کند و اطالعات کامل و جامع بدهد.وی همچنین
خاطرنشان کرد :باید مشکل حق فرانشیزی که مستضعفان و روستاییان و افراد مناطق
محروم پرداخت می کنندبر طرف کند.اگر آقای وزیر این قول را بدهد دیگر نیازی به
رای گیری نیست و از سوالم صرف نظر می کنم.مطهری نیز خطاب به وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد :نماینده مردم زاهدان دو موضوع را مطرح کرد که
هر دو ،سواالت خوبی بود و ارزش سوال را داشت که یکی یکسان سازی دفترچه های
بیمه درمانی پایه و دیگری تبعیض در هزینه های بیمه شده های تامین اجتماعی است
که البته از جواب های شما مشخص بود ،پیشرفت هایی در این زمینه صورت گرفته
است.وی ادامه داد :شما زمانی را تعیین کنید و قول دهید که در مدت دو یا سه ماه این
مشکالت را حل می کنید که با توضیح وزیر و قول او نماینده مردم زاهدان هم اعالم کرد
از پاسخ ربیعی قانع شده است.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خطاب به مطهری گفت:
من با نماینده مردم زاهدان موافق هستم در زمینه رفع هم پوشانی ها روال آن در حال
انجام است و مدارک را به دکتر شهریاری ارائه کردم و در زمینه فرانشیز هم ما تفاهم نامه
ها را فرستادیم و این موضوع را دنبال می کنیم زیرا این دو موضوعی است که من هم به
آن اعتقاد دارم.نایب رئیس دوم مجلس از وزیر سوال کرد که شما قول می دهید طی سه
ماه این مشکل را حل کنید که وزیر پاسخ داد :بله از همین امروز قول می دهم.

تولید پسته در زاهدان  4برابر شد
که با اجرای آن شاهد افزایش تولید این محصول با ارزش
هستیم«.اشکانی» افزود :از چهار هزار و  200هکتار باغ پسته
زاهدان ،دو هزار و 800هکتار بارده است که برداشت این
محصول از اواخر خرداد آغاز می شود و تا پایان مهر ماه ادامه
دارد پیش بینی می شود امسال بیش از پنج هزار تن محصول
از باغ های پسته زاهدان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

جدول شماره 1095

حل جدول شماره 1094

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

می دهد ،بدیهی است که تیغ بی رحمی به سوی او از
سوی برخی ها کشیده شود ،باالخره اجرای عدالت هم
هزینه ای دارد.حــجــت االســام «علی موحدی راد»
دستگیری و محاکمه برخی دانــه درشــت ها از هر دو
جناح را شاهدی برای ادعای خود ذکر کرد و گفت :به
اعتقاد ما قانون می تواند مالک قضاوت باشد و بس .از
نگاه دادستان مرکز استان روزنامه خراسان نیز نگاه
واقع بینانه ای دارد و اغلب مواقع در بسیاری مطالب
مخاطب خود را از وجود رسانه های دیگر بی نیاز می

کند .وی از سایت آخرین خبر هم به عنوان یک منبع
خبری خوب یاد کرد و افزود :همیشه بسیاری از خبرها را
از طریق آن دنبال می کنم.به اعتقاد دادستان ،اطالعات
و اخبار از سوی دستگاه های دولتی که نقش منبع خبر را
دارد باید در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و دستگاه ها
در ارائه اخبار به رسانه ها گزینشی عمل نکنند و فقط به
رسانه های همسوی خود خبر ندهند .همچنین رسانه ها
نیز نباید فقط از دستگاه های همسوی خود خبر بگیرند و
درج کنند بلکه توسعه استان و نیاز مردم را مالک قرار

رصد 7گروه استهالل در استان
هفت گروه استهالل در استان کار رویت هالل ماه
ریگی
رمضان را در هفت نقطه از استان رصد می کنند.
رئیس ستاد استهالل ماه رمضان ،درباره رویت ماه و مشخص
شدن اول ماه رمضان به خبرنگار ما گفت :در صورت مساعد
بودن شرایط جوی و با توجه به مقارن شده ماه و خورشید (
ساعت  16:18به وقت رسمی ایران و  11:48به وقت بین
المللی) امــروز رویــت ماه رمضان امکان پذیر است.حجت
االسالم «غالمرضا عباسی» افزود :هفت گروه استهالل ماه از

دهند.دادستان به مطالبات به حق مردم اشــاره کرد و
ادامه داد :رسانه ها باید صدای صادق و صفحه مطالبات
به حق مردم باشند ،به گونه ای که مردم احساس کنند،
تریبون رسایی دارنــد که سخن و مطالبه آن ها را به
مسئوالن می ساند.به گفته دادستان ،فرهنگ مهمان
نــوازی ،داشته های بسیار گران سنگ و از همه مهمتر
امنیت استان از مواردی است که بیشتر باید به آن پرداخته
شــود و چــراغ خاموش آن روشــن شود.حجت االســام
موحدی راد ادعا دارد استان داشته های ناشناخته ای
دارد که متاسفانه افکار عمومی در استان های دیگر از آن
بی اطالع هستند و بنابراین رسانه ها روی نوار سفید
حرکت کنند نه این که نوار سیاه حوادث را فقط روی خط
خبر قرار دهند.سردبیر روزنامه های استانی موسسه
فرهنگی و هنری خراسان هم در این دیدار بیان کرد:
«سیستان و بلوچستان» بر محور توسعه استان و مطالبات
مردم فعالیت هایش را جلو می برد .هدف واقعی اش
توسعه این خطه است و قصد دارد از نظر فرهنگی ،فکری،
اقتصادی و اجتماعی به استان کمک کند.حجت االسالم
«علی ولی زاده» ادامه داد :آن چه این روزنامه به آن توجه
زیادی دارد این است که از طریق یک رسانه محلی نگاه
مردم دیگر نقاط کشور را به استان تغییر دهد و سرمایه
گذاران و گردشگرانی جذب سیستان و بلوچستان شوند
و سعی بر این است که مدیران دستگاه های اجرایی هم
در این راه همراه شوند.

دیدار رسانه ای دادستان مرکز استان

قرقری مبتال به بیماری های دامی

برگ زرد خشکسالی
بر  100درصد باغ های زابل

نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

50.119

یک گرم طالی  18عیار

185.830

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

196.140

درهم امارات

11.436

یک گرم طالی  20عیار

206.480

پوند انگلیس

56.957

یک گرم طالی  22عیار

227.140

فرانک سوئیس

41.975

یک گرم طالی  24عیار

247.780

پیش بینی جوی استان  -امروز چهارشنبه 97/2/27
نواحی شمالی

دستگاه های دولتی در انتخاب رسانه و
ذوالفقاری
همچنین رسانه ها در کسب خبر نباید
گزینشی عمل کنند بلکه باید توسعه و مطالبات مردم و
نوار سفید استان مورد توجه قرار گیرد.دادستان مرکز
استان از رسانه ها فراری نیست و احترام خاصی را برای
افکار عمومی قائل اســت ،حــال و هــوای دفترش نیز
حکایت از احترامی دارد که بــرای مــردم سیستان و
بلوچستان قــائــل اس ــت .اگــر چــه زمــانــی طــوالنــی از
حضورش در استان نمی گذرد ولی خیلی آشنا با مسائل
ریز و درشت استان است .حضور مراجعان در اتاق های
تو در توی دفترش و جلسات بی وقفه حکایت از پرکاری
دادســتــان جــوان مرکز استان دارد و حضور مراجعه
کنندگان متعدد روز مالقات عمومی را تداعی می کند.
خیلی مایلم در دفترش منتظر شوم تا سوژه های مدنظرم
را به دفتر خبر ،بسپارم سوژه پشت سوژه هر کدام متنوع
تر از دیگری .به خصوص این که دادستان هم راضی به
تحریم اطالعات نیست و دانستن را حق مردم می داند،
ولی اعتقاد دارد خبر باید از صافی صداقت ،امانت داری
و حرفه ای بگذرد و او در جست و جوی این شرایط است.
سایت مد نظر و روزنامه مورد عالقه اش را بدون تعارف
نام می برد ،البته گاهی وارد تاریک خانه اخبار می شود
و بنا می شود فعال این قدم ها رونمایی نشود.به اعتقاد او
دستگاه قضا مجروح عدالت خود است ،چون جناحی و
جریانی قضاوت نمی کند و شاغول عدالت را مالک قرار

مدیر جهاد کشاورزی خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی زابل خبر داد:

خشکسالی های اخیر و بی آبی در
گروه شهرستان ها
منطقه سبب وارد شــدن خسارت
 90درص ــدی بــه بــاغ هــای زابــل شــده اســت.مــدیــر جهاد
کشاورزی زابل به خبرنگار ما گفت :هر سال  142هزار تن
انواع محصوالت زراعی ،چهار هزار و  500تن محصوالت
باغی خارج از فصل و  15هزار تن محصوالت دامی طیور و
شیالتی توسط کشاورزان این منطقه کشت می شود.سید
«رضا موسوی» افزود :هشت هزار و  ۹۴۷هکتار از اراضی
منطقه به محصوالت زراعی و باغی اختصاص یافته است که
متاسفانه به دلیل بی آبی به  100درصد آن خسارت وارد
شده است ،در این باره دو کارگروه خشکسالی و کشاورزی و
کارگروه ستاد بیمه تشکیل شد که به طور مرتب جلسات آن
برگزار می شود.وی خاطر نشان کرد :شاهد کاهش تولیدات
دامی و خسارت های زیربنایی هم در این شهرستان هستیم،
خسارت وارد شده در باغ ها بیش از  90درصد تخمین زده
شد ،برای مشخص شدن میزان خسارت وارد شده به گندم
و جو و دیگر محصوالت زراعی نیز اقدام شد.وی بیان کرد :به
چاهک های کشاورزی حدود  50تا  60درصد خسارت وارد
شده است و پیش بینی می شود اراضی و باغ های کشاورزی
زابل 104میلیارد تومان خسارت دیده باشد.

نوار سفید استان در تعریف دادستان

نواحی مرکزی و جنوب 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

قسمتیابری
دربعدازظهر افزایش ابر
و احتمال بارش پراکنده

قسمتی ابری همراه با
وزش باد در بعضی ساعات
افزایش ابر

قسمتی ابری دربعدازظهر
افزایش ابر و غبارمحلی

و
ا

ا

ر

ش ه
ر

د

ت
ا

ي م
ا

ن ت

ر
ا

ی
م

د

ا

ا

ب

ج ی

ت ی م

ک ر

ر ی

م ت

ا س

ت ر س
م

ن

م
د

ن ش ت

ا

ت ي ن

ن
م
ر
ا

م

ا

ر

ر

م
ه

م

ك م

ت ر
ز
ر
ا

ز

س

ا

ل
ر
ب

ک ا

و ی ه
ا

ت
س
ا

ر

د
ر

ن

و

ر

ا

ب

ا ک م

ر ب

ه

د ي ر

ا

د

ا

ن

س ا

د

ت

ک ا

م
ل
ا

پ

ه

د
ج

خ

و
ا

ن

م

ن
ن
ت

ا

ج
ا

س ي ر

ی و
ا

م ی گ

ر ب ن د
ن

ر س

د

و
ر

ل

ا

و ش ا

پ

ن
ا

ل

ک ا

ك ر ت
ا

ر

ه

ن

1

-1سر – سرود – سقف دهان  -2شهری در هندوستان – مقنی  -3یادداشت
– بازی خارجی – یازدهمین سوره قرآن مجید – اثر ماتیسن  -4فرومایه – پخته
نیست  -شكاف كوه  -5از حروف الفبا – قوه رشد و نمو – وسنی  -6ماه پرتابی -
اهلی  -شیرینی کرمانشاهی  -7راه میان بر  -برزن -برش سینمایی – عالمت مفعولی
 -8مطر – کار ندارد  -9حرف انتخاب – چینه دیوار -ماست چکیده  -جهت  -10سرما
– راهرو – پایتخت سوئیس  -11سقف منزل  -عهد – توشه  -12تله – سنه  -خالص
 -13از چاشنی ها – غذای بیمار -یک آذری – حرف همراهی  -14نيزه كوچك-
رنجور  -15گهواره – جور نیست – بچه اسب

ت
ن

2
3
4
5
6
7
8

ل ب

ک ی ل

1

-1مدرک – توالی  -الم  -2سفارش -کارفرما  -3خالصه و چکیده -
آتش -تله – چله کمان  -4واحدی در ارتش -نارس  -فایده  -5طایفه
 از به پا کردنی ها  -فلز گلوله  -6نیم سال تحصیلی  -خاطر -سالحکاشتنی  -7خاک صنعتی  -تیغ -میل -بوی رطوبت  -8آراستگی و نظم – شهری در
فارس  -9منقار پرنده – درخت انگور  -گنگ -جدید  -10هر -پیمانه – دفعه -11
نخست – ابرام – آب ویرانگر  -12آهسته  -ساز تیره – گوسفند جنگی -13از حروف
ندا – ابزار نخ تابی  -پسوند حفاظت – جنس خشن  -14چاق و فربه – دخمه  -15ابزار
نجاری – رود خوزستان – عضو پرواز
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