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برداشت کینوا برای اولین بار از مزارع زیر کشت این
محصول در سربیشه آغاز شد.
مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت:کینوا شبه
غالتی جدید و گیاهی مناسب برای جایگزینی
غالت پرآب بر است.
«جوادی» با بیان این که با توجه به شرایط استان،
کینوا جایگزین خوبی برای بقیه غالت است ،افزود:
این محصول امسال برای اولین بار در سربیشه
کشت شد و زمان برداشت آن فرا رسیده است.
وی ،دوره رشد این محصول را  ۹۰تا  ۱۲۰روز اعالم
و اظهار کرد :کشت این گیاه در مرداد امسال در این
شهرستان انجام شد.
وی ،مقاومت در برابر شوری و کم آبی و سازگاری با
شرایط محیطی منطقه را از مزیت های این محصول
دانست و ادامه داد :این گیاه می تواند سرمای زیاد
را تحمل کند و با توجه به این که در خشکسالی ها
انعطاف پذیری باالیی دارد تالش می شود سطح
زیر کشت این محصول در شهرستان افزایش یابد.
به گفته وی ،یک تن در هکتار عملکرد امسال این
محصول بود و تالش می شود کیفیت این محصول
در سال های آینده افزایش یابد.
این مسئول با اشاره به این که کینوا به دلیل دانه
های خوراکی کاشته می شود و به خاویار گیاهی
مشهور است ،بیان کرد :همچنین به دلیل پروتئین
باالیی که دارد؛ غذای کاملی برای بدن انسان
محسوب می شود.
کینوا بومی آمریکای جنوبی بوده و چند سالی است
که کشت آن در ایران انجام می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم گفت ۱۵:هکتار
از مزارع استان زیر کشت گیاه کینوا است.
«قوسی» با بیان این که گیاه کینوا بومی کشورهای
آمریکای جنوبی است افزود :این گیاه برای اولین
بار در خراسان جنوبی کشت شده است و بسته به
مدیریت مزرعه پیش بینی می شود دوتا شش تن
دانه در هر هکتار برداشت شود.
وی اظهار کرد:با بررسی به عمل آمده کشت این
گیاه سازگار با اقلیم استان است و در صورت
موفقیت در توسعه کشت آن ،جایگزین مناسبی
برای مصرف برنج است.

اینروزهاباافزایشقیمتزرشک،زخمهایحاصلاز
تیغ محصول ناب و جهانی خراسان جنوبی بر دستان
زرشککارانروبهبهبودگذاشتهاست.
هر چند که قیمت یک کیلو گرم زرشک درجه یک یا به
اصطالح پفکی یا همان تاالری در بازار به حدود 40
هزار تومان رسیده است اما کشاورزان می گویند هنوز
این محصول با دو و سه برابر شدن هزینه نهاده های
کشاورزی ،دستمزد کارگر و  ...به قیمت واقعی خود
نرسیدهاستواگربه 50هزارتومانبرسدبایدگفتبه
قیمتمنطقیوواقعیاشمیرسد.
بهعالوهنبایداینموضوعرامنکرشدکهشایددرصدی
ازاینگرانیبهنفعکشاورزباشدامابازهمدرصدزیادی
ازاینافزایشقیمتهابهجیبدالالنمیرود.
آن طور که یک زرشک کار نمونه به «خراسان جنوبی»
می گوید :جمع شدن محصول از بازار و باقی نماندن
زرشک سال قبل در دست کشاورز ،مخاطرات طبیعی
مانند سرما ،گرما ،توفان ،تگرگ و  ...که تا قبل از فصل
برداشت محصول سبب شد به بیشتر محصول زرشک
کارانخسارتواردشودوبارندگیهایزمانبرداشت
نیززمینهسازکمبوددرسالزراعیشد.
«براتی» تشنه گذاشتن بازار را زمینه ساز گرانی های
اخیر محصول زرشک می داند چرا که هر گاه عرضه
محصول در بازار کم شود قیمت آن خود به خود باال
میرود.بسیاریازدالالنمیگوینددیگرنبایدقیمت
زرشک افزایش یابد و باال رفتن تا همین میزان کافی
است اما وقتی کشاورزان نسبت به کارکرد و هزینه
هایی که برای داشت ،کاشت و برداشت این محصول
میپردازندوباالرفتنتورمو...راحسابمیکنند،اگر
قیمت هر کیلو گرم زرشک به  50هزار تومان برسد آن
موقعبهقیمتواقعیخودمیرسد،ایندرحالیاست
که قیمت یک کیلو گرم زرشک اعال با گران شدن آن به
 39تا 40هزارتومانرسیدهاست.
به گفته وی ،به عنوان مثال برای اصالح درختان
زرشک،یککارگرروزی 40تا 45هزارتوماندستمزد
می گیرد و اگر قیمت یک کیسه کود سال قبل 100
هزار تومان بود ،امسال دو برابر شده و بقیه نهاده ها و
فعالیتهاییکهنیازداردبههمیننسبتافزایشیافته
است .همچنین عامالن فروش هر کیلو گرم زرشک
تمیز را  35تا  36و با برگ از  29تا  30هزار تومان از
زرشککارمیخرند،یعنیقیمتیککیلوگرمزرشک
تمیزنشده 10هزارتومانزیرقیمتمحصولتمیز یابه
اصطالحپلوییاست.
این کشاورز با اشاره به مخاطرات طبیعی که امسال

.

ﺗﺎﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎىﻟﺬتﺑﺨﺶﺗﺮ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻗﺮارﮔﻴــﺮ »ﺳــﺮﮔﺮﻣ « در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ا ــﺮان ،ز ﺎد
ﻧﻴﺴﺖ .ﺟﺎﻟﺐ ا ﻦ اﺳــﺖ ﻪ وﻗﺘ ﺟﺪول ﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ،
٦٤ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺎپ ﺷﺪ،اﺻﻼ ﻣﻮاﻓﻘﺎن
ز ﺎد ﻧﺪاﺷــﺖ .ﺧﻴﻠ از روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓــﻪا درﺑﺎره

سببشدتاشاهدکاهش60درصدیمحصولزرشک
دراستانباشیم،پیشبینیمیکند:سالآیندهقیمت
یککیلوگرمزرشککمتراز 50هزارتوماننباشد.
به گفته «براتی» ،اگر زرشک 25درصد افزایش قیمت
دارد ،از این افزایش قیمت  15درصد سهم زرشک
کار و  10درصد سهم دالل و واسطه هاست چون همه
زرشککاراننمیتوانندمحصولراتمیزوپلوییکنند
و به خریدار بفروشند .همچنین 80درصد کشاورزان
به دلیل ناتوانی مالی هر زمان که نیاز به پول داشته
باشندهرچندقیمتزرشککمباشدمجبورمیشوند
آن را بفروشند .در این بین حدود  10درصد که بیشتر
کشاورزان متمول ،دالالن و عمده فروشان هستند هر
زمانکهزرشکگرانشداقدامبهفروشمیکنندیعنی
بازهمبردبادالالناست.

• •قیمتواقعینیست

«کاظمی»یککشاورزدیگرهمباالرفتنقیمتزرشک
را در مقابل تورم و افزایش نهاده ها ،یک سال در میان
محصول دادن زرشک و  ...هنوز منطقی و واقعی نمی
داند و می افزاید :وقتی هر کیلو گرم زرشک معمولی را
ازکشاورز 22تا 23هزارتومانمیخرندیعنیهنوزیک
سومقیمتواقعیمحصولاست .همچنینخریداران
یک کیلو گرم زرشک را  21هزار تومان از زرشک کار
میخرندو 26تا 27هزارتومانمیفروشندوفقطیک
کیلو گرم زرشک اعال  40هزار تومان است اما عمده
فروشان و زرشک پاک کنی هایی که بیشتر در شمال
شهربیرجندکارگاهدارندچهمیگویند؟

• •دلیلافزایشقیمتها

آن طور که یکی خریداران عمده به «خراسان جنوبی»
میگوید:حدودیکهفتهاستکهقیمتزرشکنسبت
به قبل افزایش چشمگیری یافته است ،طوری که تا
چندیپیشقیمتیککیلوگرمزرشک 18تا 19هزار
تومانبودوبعد 22هزارتومانشدویکهفتهاستکه
به 30تا 31هزارتومانرسیدهاست.بهگفته«اکبری»،
زرشکپلوییوپفکیهمقیمتآن 37و 38هزارتومان
است که عامالن فروش می خرند و به مقاصدی مانند
تهران،مشهد،یزدو...میبرند.
اودلیلگرانیراهمکمبوداینمحصولدرروستاهای
استان به دلیل سرمازدگی ،گرمازدگی و  ...می داند
و البته این موضوع را اضافه می کند که در سردخانه ها
زرشک موجود است .وی به این موضوع اشاره می کند
که یک کیلو گرم زرشک پاک نشده را از کشاورز 27
هزارتومانمیخرندوبعدازتمیزکردن 31هزارتومان
میفروشندووقتیکهخریدارحسابمیکندمیبیند
چندانسودیبرایویندارد.
همچنین بیشتر زرشکی که در بازار است ،برداشت

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ورود ا ﻦ »ﺟﺪول« ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻔ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ا ﻦ
ﺑﺨﺶ را ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣ داﻧﺴــﺘﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﻢ در
اﺑﺘﺪا اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﭼﻨﺪاﻧ از ﺟﺪول ﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻧﺮدﻧﺪ
و آن را ﻋﻀﻮ زا ﺪ و ﻣﻮﻗﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣ داﻧﺴــﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ،ﻟﺬت ا ﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﺮا ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران
اﺛﺒﺎت ﺷــﺪ و ﺑﻪ ا ﻦﺟﺎ رﺳــﻴﺪ ﻢ ﻪ اﻣﺮوز ﺗﻘﺮ ﺒﺎ روزﻧﺎﻣﻪا
ﺑﺪون »ﺟــﺪول ﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃــﻊ« وﺟﻮد ﻧــﺪارد و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن روزﻧﺎﻣﻪ از ﻧﺒﻮد ﺟﺪول اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻤﻮﻣ  ،ﻣﺪام ﺷﺎ ﺖ دارﻧﺪ.
ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﻪ ﺑﺮا ﺟــﺪول ﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد١٢ ،ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮا »ﺳﻮدوﻮ« اﻓﺘﺎد .ﺑﺎزﻫﻢ ورود
ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺟﺪ ﺪ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران
و اﻟﺒﺘــﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن! وﻟــ ﺑﻪ ﻣــﺮور زﻣــﺎن ،ﺳــﻮدوﻮ ﻪ

یک زرشک کار :اگر قیمت هر کیلو
گرم زرشک به  50هزار تومان برسد
آن موقع به قیمت واقعی خود می
رسد ،در حالی که قیمت یک کیلو
گرم زرشک اعال با گران شدن آن به
 39تا  40هزار تومان رسیده است

،،

مدیر باغبانی سازمان جهاد
کشاورزی :دالیل گرانی زرشک به
دلیل خارج شدن آن در سال گذشته
از بازار و به بازار نیامدن زرشک
امسال ،صدور مجوز برای چند
محموله صادراتی و کاهش تولید این
محصول است
امسال است که هر کیلو گرم زرشک اعال یا به اصطالح
تاالریوپفکی 37تا 40هزارتومانبهفروشمیرسد.
او این موضوع را نیز منکر می شود که به زرشک آب و
روغنمیزنندتاخوشرویتشودووزنآنافزایشیابد
اما این موضوع را یادآور می شود که برخی از عامالن
فروشبهدلیلاینکهبرخیاززرشککاراندرنقاطی
مانند زیرکوه و هندواالن زرشک ها را در خرمن خشک
می کنند و محصول چندان رویت زیبایی ندارد در هر

چهار کیلو گرم زرشک چند قطره ای روغن می ریزند
تانمایبهتریپیداکند.بهگفتهاو،اگربیشازاندازهاز
روغنوآببرایخوشرویتشدنزرشکاستفادهشود
محصولسریعفاسدمیشود.
دیگراینکهخریدزرشکنقدیاستودرنهایتچکدو
وسهماهبهفروشندهمیدهنداماگاهیوقتهابازاریان
نیز از آن ها به صورت نقدی خرید می کنند و برخی زیر
قول خود می زنند به همین دلیل اگر دوباره سفارش
دهندبهآنهامحصولنمیفروشند.بهگفتهوی،آوازه
گرانی زرشک به روستاها رسیده است و زرشک کاران
حتی زرشک های پاک نکرده پفکی را هر کیلو گرم
به 40هزار تومان و زرشک های معمولی را  28تا 30
هزارتوماننمیفروشند.

• •خرید،فقطنقدی

یکی دیگر از عامالن فروش و کارگاه های زرشک پاک
کنیهمبابیاناینکهخریدوفروشزرشک،فقطنقدی
انجام می شود ،می افزاید :زرشک معمولی آن هم با
برگودمرااززرشککار 25هزارتومانمیخریمو30
هزارتومانمیفروشیموزرشکپفکیاعالرا 35هزار
تومان از کشاورز خریداری می کنیم که تجار و عامالن
فروش در دیگر نقاط کشور تا  40هزار تومان از ما می

کاهش  3هزار تنی تولید زرشک

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﺑﺎ ﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑــﺎ ﻣﻘﺪار ز ﺎد ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻔﺴــﻴﺮ و ذــﺮ ﻓﻮا ﺪ و
ﻣﺤﺴﻨﺎﺗﺶ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸــﻬﺮ ﭼﺎپ ﻣ ﺷﺪ ،ﻃ ﭼﻨﺪ
ﺳــﺎل در ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺒﻮﻋــﺎت ﺑﺎ درﺟــﻪ دﺷــﻮارﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ¿
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪ .و اﻣﺮوز ﻤﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪا اﺳــﺖ ﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺧﺎص ﺳﻮدوﻮﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﺟــﺬاب ﺑﺴــﻴﺎر در ﺟﻬــﺎن ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻪ ﻣﺎ
در ﺸــﻮرﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﻃﻌﻢ ﻟﺬتﺑﺨﺶﺷــﺎن را ﻧﭽﺸــﻴﺪها ﻢ،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ د ﺪﮔﺎه ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن،
ﺑﺴــﻴﺎر از آنﻫﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳــﻴﺪه اﺳــﺖ و
ﺑﺮﺧ از ا ﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻌﺮوف
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آ ﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣ ا ﺮان.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
وﺣﺮﻓﻪا

ﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮ ﺮا ﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋــﺪد در ا ﻦ
»ﺟﻔﺖ«
ُ
ﻣﻌﻤــﺎ ــ
ﻫﻤﺮﻧﮓ دارد ﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد
ﺧﺎﻧــﻪ از آن ﻓﺎﺻﻠــﻪ
درﺳﺖ
دارد .ﺑﺎ ــﺪ ﺟﻔﺖ ﻫﺮ
ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا و ﺑﺎ ﺧﻂ
ﺑــﻪ آن ﻣﺘﺼﻞﻨﻴــﻢ .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﻋﺪاد ــ در ا ﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻔﺘــ ﻧﺪارﻧــﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪد د ﮕــﺮ وﺻﻞ
ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.
2
ﺧﻄﻮﻃــ
ــﻪ ﺑــﺮا ارﺗﺒــﺎط
ﺟﻔﺖﻫﺎ ﻣ ﺸﻴﻢ،
ﺑﺎ ﺪ اﻓﻘ  ،ﻋﻤﻮد
از
ــﺎ ﺗﺮﻴﺒــ
ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺧﻄــﻮط اﻓﻘــ و
ﻋﻤــﻮد ﺑﺎﺷــﻨﺪ.
ﭘﺲ رﺳــﻢ ﻫــﺮ ﻧﻮع
ﺧﻄــﻮط ﻣــﻮرب ﺑــﺮا اﺗﺼــﺎل ﺷــﻤﺎرهﻫﺎ ﻣﺠﺎز
ﻧﻴﺴﺖ.
3
ﺧﻄــﻮط
ارﺗﺒﺎﻃــ اﺟــﺎزه
ﻧﺪارﻧــﺪ ﺪ ﮕــﺮ
را ﻗﻄــﻊ ﻨﻨﺪ ــﺎ از
داﺧــﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫــﺎ
ﺷﻤﺎرهدار ﺑﮕﺬرﻧﺪ.

 1اول ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻪ دارﻧﺪ ﭘُﺮﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎل
ﺟﻔﺖﻫﺎ ــ را ﺷــﺮوع ﻨﻴﺪــﻪ ﻓﻘﻂ از ﻣﺴــﻴﺮ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﻴﺮ دوﻣ ﻧﺪارﻧﺪ.
 2ﺟﻔﺖﻫﺎ ــ را ــﻪ ﻓــﺮ ﻣ ﻨﻴــﺪ ﺑﺎ ــﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ
وﺻﻞﺷــﻮﻧﺪ وﻟ ﻣﺴــﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﺧﻂ ارﺗﺒﺎﻃ ﺷﺎن
را ﻧﻤ داﻧﻴﺪ ،ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻨﺤﻨ ﻢرﻧﮓ وﺻﻞ
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻪ ﺪام اﻋﺪاد ﺟﻔﺖ ﺪ ﮕﺮﻧﺪ.
 3ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷــﺪ ﺪ راه د ﮕﺮ
ﺑــﺮا اﺗﺼــﺎل دو ﻋﺪد وﺟــﻮد ﻧﺪارﻧــﺪ ،آنﻫــﺎ را ﺑﺎ
ﺧﻄﻮط ﭘُﺮرﻧﮓ ﺑﻪ ﻫــﻢ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﺣﺪس زدن در
ا ﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺎر را ﺧﺮابﺗﺮ ﻣ ﻨﺪ!
 4ﺑــﺮا در¢
ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺑﻪ
»ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻮﭼ
ﺣﻞ ﺷﺪه« ﺗﻮﺟﻪ
ﻨﻴــﺪ و دﻟﻴــﻞ
اﺗﺼﺎل ﺟﻔﺖ ﻫﺎ
را ﺑﺮرﺳ ﻨﻴﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

 4وﻗﺘــ ﺗﻤﺎم اﻋــﺪاد ﻣﻌﻤــﺎ ﺑﻪ ﻃــﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ
ﺟﻔﺖﻫﺎ ﺸﺎن وﺻﻞﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻂدار و
ﻋﺪددار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘُﺮﻣ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻮ ﺮ
ﻧﻬﻔﺘﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎراﺘﺮد ﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ

ﺣﻞ ﺷﺪه

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی دالیل گرانی
زرشک را در این برهه ،از بازار خارج شدن زرشک های
سالگذشتهوبهبازارنیامدنزرشکهایامسالاعالم
میکندامامیگوید:دلیلدیگریکهسببشدهاست
تا قیمت زرشک افزایش یابد ،صدور مجوز برای چند
محموله صادراتی است تا از مرز آستارا و  ...به خارج از
کشور صادر شود .به گفته مهندس «رضایی» ،موضوع
دیگر،کاهشتولیداینمحصولنسبتبهسالگذشته
به دلیل مخاطرات طبیعی رخ داده در سال  97است.
وی این افزایش قیمت ها را بیشتر به نفع دالالن می
داند اما این موضوع را هم یادآور می شود که با وجود
شبکه های اجتماعی خیلی سریع از باال و پایین شدن
قیمت ها اطالع می یابند و کمتر حاضر می شوند با
قیمت پایین؛ زرشک را به واسطه ها بفروشند .وی باال
و پایین رفتن بیش از حد قیمت هر محصول را منطقی
نمی داند و ادامه می دهد :هر گاه قیمت بسیار پایین
باشد برای برقراری تعادل ،سازمان تعاون روستایی
برایخریدتوافقیورودمیکنداماامسالچونقیمت
زرشکبسیارپاییننیامداینسازمانبهخریدمحصول
خشک هم ورود نکرد .به گفته وی ،اگر افزایش قیمت
هابهدلیلصادراتباشدمیتوانبهافزایشقیمتاین
محصولوایجادتعادلدرقیمتزرشکامیدواربود.

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮ ﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺷﻮد ﻪ:

• •پاسخمسئول

ﻫﺮ روز

دﻗﻴﻘﻪ

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

خرند .به گفته او ،زرشک های پلویی را عامالن فروش
دراصفهان،تهران،مشهدو...ازدالالنوعمدهفروشان
دربیرجندمیخرند.اگرسریبهبازاربیرجندهمبزنید
بهخوبیباپرسوجوکردنوخواندناتیکتهامتوجه
اختالفقیمتزرشکدرمغازههاییکهدرراستهبازار
قرارگرفتهاست،خواهیدشد.
به گزارش«خراسان جنوبی» ،در یکی از مغازه ها،
کاسب هر کیلو گرم زرشک را  35هزار تومان قیمت
می کند و این موضوع را هم یادآور می شود که نسبت
به بازار ،قیمت یک کیلو گرم زرشکی را که می فروشد
بسیارکمتراست.دریکیدیگرازمغازههازرشکپفکی
اعال  45هزار تومان و زرشک معمولی 30هزار تومان
اتیکتخوردهاست .فروشندهاینمغازهگرانیزرشک
را یک باره نمی داند و می گوید :نمی دانم چه دستی
پشت پرده است که تا این حد قیمت ها افزایش یافته
است« .خالدی» می افزاید :زرشک تازه را هم 18هزار
تومانازکشاورزمیخردو 20هزارتومانمیفروشد.

ﺳﻮدوﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﺎب ُﺟﻔﺖ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺑـﺎ اﺗﺼـﺎل ﺟﻔـﺖ ﻋﺪدﻫﺎ ـ ـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻋﺪدﺷـﺎن
از ﻫـﻢ ﻓﺎﺻﻠـﻪ دارﻧـﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ را ﭘُـﺮ ﻨﻴـﺪ و ﺗﺼﻮ ـﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻻزم
داﺷـﺘﻴﺪ ،ا ـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﮔﻮﺷـ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗـﺎن
اﺳـ©ﻦ ﻨﻴـﺪ ﺎ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ »راﻫﻨﻤـﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷـﻮ ﺪ.

خبر مرتبط

سرمازدگی و گرمازدگی های ابتدای امسال و تابستان گذشته سبب ریزش گل زرشک شد و همین ریزش
ها کاهش سه هزار تنی تولید زرشک را در استان رقم زد .رئیس سازمان جهاد کشاورزی در گفت و گو با
«خراسان جنوبی» اظهار کرد :سال گذشته تولید زرشک خشک استان  19هزار تن بود که امسال به 16
هزارتنکاهشیافت.مهندس«قوسی»بابیاناینکهبیشترینمیزانزرشکتولیدیاستانبهترتیبمربوط
به قاینات ،زیرکوه ،درمیان و بیرجند است ،افزود :از محصول تولیدی استان برای تولید مربا ،شربت ،آدامس
زرشک ،آب زرشک و کنسانتره استفاده میشود .وی افزود :برای صادر کردن زرشک به روسیه رایزنی هایی
انجام شده است و زرشک استان بیشتر از طریق مرزهای شمالی و گمرک تهران به کشورهای خارجی صادر
میشود .به گفته وی ،سال گذشته تعدادی از متقاضیان برای دریافت116میلیارد ریال تسهیالت سرمایه
در گردش به منظور ایجاد صنایع فراوری ،احداث سالن زرشک خشک کنی و  ...به بانک ها معرفی شدند.
وی ادامه داد :سازمان جهاد کشاورزی به منظور حفظ سالمت باغ های زرشک ،هر گونه جابه جایی نهال
این محصول را زیر نظر دارد تا نهال آلوده به باغ ها منتقل نشود.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ازﺟﺪولوﺳﻮدوﮐﻮ

،،

بازار واقعی زرشک

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﺎر ﺨﭽﻪ ورود »ﺟﺪول ﻠﻤﺎت« و »ﺳﻮدوﻮ« را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ...

دوشنبه  ۱۹آذر ۲ . ۱۳۹۷ربیع الثانی  .۱۴۴۰شماره ۲۸۷۶

گشتی در تغییر قیمت دانه های طالیی

فرخ نژاد

آغاز برداشت کینوا در سربیشه

پرونده روز

