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گالیه دامداران نهبندان و نشست فوق العاده مسئوالن

هزار تن علوفه یارانه ای برای دام های نهبندان
اختصاص یافت
مرندی -گرانی علوفه و کمبود آن در بازار مشکل اصلی عشایر و دامداران نهبندان
استوآنهابهدلیلخشکسالی،فقرشدیدمراتعوکمبودعلوفهدرشرایطسختی
به سر میبرند ،طوری که مجبورند نهادههای مورد نیاز خود را با هزینههای باال از
بازار آزاد تامین کنند .هر چند در گزارش های قبل مشکل دامداران و شترداران
در زمینه علوفه رسانه ای شد و همچنین در دهگردشی هایی که نماینده و فرماندار
شهرستان به روستاها و مناطق عشایری داشتند بارها کمبود علوفه یارانه ای
توسط روستاییان به مسئوالن گوشزد شده اما هنوز چاره ای برای آن اندیشیده
نشده است .وضعیت نامساعد کشاورزی و نبود علوفه مورد نیاز دام ها ،صاحبان
دامداری ها را به خرید علوفه حتی خارج از استان واداشته که دوری از مرکز و
کرایه زیاد حمل و نقل ،هزینه های سنگینی بر روی دست دامداران گذاشته است.

• •ناتوان در خرید علوفه

یکی از دامداران در گفت و گو با «خراسان جنوبی» می گوید :در گذشته علوفه
برای دام هایمان در زمستان ذخیره می کردیم ،اما با خشکسالی 18ساله دیگر
علوفه ای یافت نمی شود و علوفه یارانه ای که شرکت های تعاونی می فروشند
پاسخگوی نیاز دام هایمان نیست ،بنابراین مجبور به خرید علوفه با قیمت بسیار
باالتر از خارج شهرستان هستیم در حالی که دیگر توان خرید نداریم.
«اردونی» یکی دیگر از دامداران نهبندانی می گوید :آذوقه یارانه ای که در اختیار
دامداران قرار می گیرد کفاف تغذیه دو ماه از دام هایمان را می دهد و برای 10
ماه دیگر باید از جیب خود هزینه کنیم که کمرشکن است ،همه زندگی خود را به
پای دام ها گذاشته ایم اما هر روز شاهد باال رفتن قیمت ها و کاهش وزن دام ها
هستیم ،چون قدرت خرید علوفه نداریم.
دامدار دیگری هم اظهار می کند :سفره هایمان کوچک شده است زیرا با این
کمبود علوفه و افزایش قیمت آن ،شغل خود را که فقط پرورش دام است از دست
می دهیم .وی ادامه می دهد :قیمت هر کیلو گرم سبوس یارانه ای  878تومان
است در حالی که قیمت آزاد آن هزار و  400تومان در هر کیلو گرم است.
به عالوه قیمت هر کیلو گرم جو یارانه ای هزار و  390تومان و آزاد آن هزار و 880
تا هزار و  900تومان است که برای دامداران به صرفه نیست و دولت باید سهم
شهرستان را برای سبوس و جو یارانه ای افزایش دهد.

• • 450واحد دامی

مدیر جهاد کشاورزی نهبندان هم می گوید :این شهرستان 450هزار واحد دامی
سبک و سنگین دارد که با توجه به خشکسالی و فقر مراتع در سال 97؛ نیاز تامین
دام نهبندان به هشت هزار و  400تن در سال و ماهانه  700تن است که با وجود
پیگیری سازمان جهاد کشاورزی ،فقط  23درصد آن محقق شده است .مهندس
«مالکی» با اشاره به راه اندازی کارخانه خوراک دام نهبندان ابراز امیدواری می
کند :دو هزار و  800تن کنسانتره هر سال به دامداران نهبندان اختصاص یابد
و مشکل شهرستان در آینده رفع شود .به گفته وی ،از طریق شش تشکل دامی
براساس سهمیه موجود ،به ازای هر واحد دامی سبک سه کیلو گرم و دام سنگین
 15کیلو گرم علوفه یارانه ای ( هر کیلو گرم سبوس  878تومان و جو هزار و 390
تومان) توزیع می شود که این میزان بسیار کمتر از نیاز دامداران است.

• •وعده  5هزار تن جو یارانه ای

وی ادامه می دهد :با پیگیری نماینده مردم در مجلس به تازگی از شرکت
پشتیبانی امور دام کشور؛ قول تامین پنج هزار تن جو یارانه ای برای دام شهرستان
گرفته شده است که امیدواریم هر چه زودتر محقق شود.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،بعد از پیگیری های دامداران نهبندان برای تامین
علوفه یارانه ای در چند روز گذشته ،در دفتر فرماندار شهرستان نشست فوق العاده
تامین علوفه دام با حضور مسئوالن برگزار شد و با توج ه به شرایط ویژه نهبندان؛ به
طور موقت هزار تن علوفه یارانه ای برای تأمین خوراک دام شهرستان اختصاص
یافت تا از مشکالت دامداران کاسته شود.
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نیگالیهدامداران
ِ
گروه گزارش

گرانی نهاده های دامی آن هم در فصل سرما که
کمبود آذوقه بیش از دیگر فصول خودنمایی می
کند برخی دامداران و عشایر را ناچار به فروش
دامهایشانکردهواینمشکلدرروستاهابیشتر
از واحدهای دامداری خود را نشان داده ،در
شرایطیکهجوبهعنوانقوتغالبدام،افزایش
قیمتی صد درصدی داشته است.
حال و روز دامداری ها نیازمند تقویت است و اگر
علوفهیارانهایومدتداریادیگرکمکهاتوسط
دولت نرسد ،دامداران مجبورند دام های خود
را از سر ناچاری به دالالن و واسطه ها به صورت
مدت دار بفروشند و این یعنی ضربه ای سخت به
دامداری استان.
هر چند در سال هایی که قهر طبیعت ،رمقی
برای مراتع ،عرصه های طبیعی و  ...باقی
نگذاشته است ،زنگ خطر از بین رفتن دامداری
در استان بسیار بیشتر به صدا درآمده اما امسال
گرانی نهاده های دامی دردی مضاعف بر رنج
های آن ها اضافه کرده است طوری که چون
بیشتر آن ها از توان مالی الزم برخوردار نیستند
مجبور به فروش دام های خود می شوند.

• •افزایش  100درصدی قیمت نهاده ها

آن طور که رئیس اتحادیه دامداران استان به
«خراسان جنوبی» می گوید :گرانی ،نبود ثبات
در قیمت نهاده ها و باال بودن هزینه های تمام
شده محصوالت دامی در چند ماه اخیر سبب
شده است تا دامداری ها و روستاییانی که دام
دارند چندان حال و روز خوشی نداشته باشند.
حجت االسالم «موسوی رستگار» با بیان این که
در چند ماه اخیر قیمت برخی نهادههای دامی
 100درصدوبعضیازاقالمباهزینهحمل130
درصد افزایش قیمت داشته است ،می افزاید :با
وجود همه این گرانیها اما قیمت شیر فقط 25
درصد افزایش داشت.
به گفته این فعال حوزه دامپروری ،تحریم
ها و نوسان نرخ ارز در افزایش قیمت برخی
نهادههای دامی تاثیرگذار بوده طوری که ذرت،
جو ،سویا و کلزا که از جمله محصوالت وارداتی
است،افزایشقیمتزیادیداشتهاستبنابراین
با توجه به گرانی نهادههای دامی ،ادامه شغل

.

و آرزوى ﻓﺮاﻏـﺖ ﺧـﻮش ﭘﺎﯾـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

در ا ﻦ روز ﭘﺎ ــﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻪ آﺧﺮ ﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ از ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
»ﻟﺬت ﺳــﺮﮔﺮﻣ« را ﻣﺑﻴﻨﻴــﺪ ،ﺎدآور ﭼﻨــﺪ ﻧﺘﻪ درﺑﺎره
ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ﺧﺎﻟ از ﻟﻄ ﻧﻴﺴﺖ:
 (١اﮔﺮ از اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ »آﻣﻮزش«،

• •تامین علوفه دستی

سرپرست اداره کل امور عشایری هم عشایر را
قشری محروم و زحمتکش می داند که باید از
همه جنبه ها مورد حمایت قرار گیرند.
«حسین حسین پور» با بیان این که شرکت های
تعاونی عشایری ،علوفه دستی را در مناطق
مختلف تامین میکنند ،می افزاید :هر سال
برای کاهش آثار خشکسالی بر عشایر ،نهاده
دامی مدت دار و یارانه ای توزیع میشود.
به گفته وی ،به دلیل کاهش بارندگیها در سال

»ﭘــﺮورش«» ،روانﺷﻨﺎﺳــ«» ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳــ« و ﺗﻤــﺎم
ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬ ﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣ و ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎ آن
ﻣﺮﺗﺒﻂﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﻫﺴﺘﻴﺪ،ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮﺗﺎنراﺑﻪﺷﻤﺎره
 ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﭘﻴﺎﻣ¦ﻨﻴﺪ .ﻣﺎ در ا ﻦ ﺳﺘﻮن آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﺗﺎﻧﻈﺮاتﺗﺨﺼﺼﺷﻤﺎﻋﺰ ﺰانرادرﺑﺎرهﺳﺮﮔﺮﻣوﺗﺎﺛﻴﺮآنﺑﺮ
اﻓﺮادﻣﺨﺘﻠﺟﺎﻣﻌﻪ،ﺑﻪﻫﻤﺮاهﺗﺼﻮ ﺮوﺳﻤﺖﺷﻤﺎﻣﻨﺘﺸﺮﻨﻴﻢ.
(٢اﮔﺮدرزﻣﻴﻨﻪ ازﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘﻪدرروزﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻫﻔﺘﻪدرا ﻦﺻﻔﺤﻪﻣﻨﺘﺸﺮﻣﺷﻮدﺗﺒﺤﺮﺧﺎﺻدار ﺪ،
ﺑﺎﭘﻴﺎﻣ¦ﺑﻪﺷﻤﺎره ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﻣﺎراﻣﻄﻠﻊﻨﻴﺪﺗﺎداﻧﺶو
ﻫﺮﻧﻮع ﺎﻓﺘﻪﺷﻤﺎراﻪﺑﻪدرد آﻣﻮزشد ﮕﺮانﻣﺧﻮرد،درا ﻦ
ﺳﺘﻮن)ﺑﻪﺻﻮرتﻣﺘﻦ( ﺎدروبﺳﺎ ﺖ)ﺑﻪﺻﻮرتﻋﺲوﻣﺘﻦ
وﻓﻴﻠﻢ( ﺑﻪﻫﻤﺮاهﻧﺎموﻋﺲﺗﺎنﻣﻨﺘﺸﺮﻨﻴﻢ.ﺑﺎا ﻦﺷﻴﻮهاﻓﺮاد

معاون بهبود تولیدات
دامی سازمان جهاد
کشاورزی :شرکت
پشتیبانی امور دام
در استان در  20روز
گذشته هزار تن جو
توزیع کرده است

،،

حجت االسالم «موسوی
رستگار» :در چند ماه اخیر
قیمت برخی نهادههای دامی
 100درصد و بعضی از اقالم
با هزینه حمل 130درصد
افزایش قیمت داشته است،
با وجود همه این گرانیها اما
قیمت شیر فقط 25درصد
افزایش داشت
زراعی گذشته و فقر علوفه در مراتع و چراگاهها،
عشایر مجبورند دام خود را به صورت دستی
تغذیه کنند و تغذیه دستی دام با توجه به افزایش
قیمت ها هزینههای زیادی را برای پرورش دام
به عشایر تحمیل میکند .وی یکی از وظایف این
اداره کل را تامین نهادههای دامی و نیازهای
اساسی جامعه عشایری اعالم می کند و ادامه
می دهد :به همین دلیل در استان  10شرکت
تعاونیویکاتحادیهعشایریتشکیلشدهاست
که بیش از  10هزار خانوار عشایری زیرپوشش
آنهستندکهوظیفهآنهاتهیه،توزیعنهادههای
دامی و طراحی ،تدوین و اجرای طرحهای
تولیدی و عمرانی است.
وی با اشاره به این که در هفت ماه امسال 25
هزار تن نهاده دامی شامل جو و کنسانتره بین
دام و عشایر استان توزیع شده است ،می گوید:
تامیننهادههایدامیمانندکنسانترهبهمنظور
تغذیه علمی دام و جو با هدف جبران کمبود و

تنظیم قیمت آن در بازار انجام شد و همچنین
پیگیری های الزم برای برطرف کردن کمبود
نهاده های دامی و تمهیدات الزم برای کمبود
جو انجام شد .وی با اشاره به این که عشایر با
داشتن جمعیت دامی قابل مالحظه نسبت به
دیگر جوامع نقش بسیار مؤثر و بی بدیلی در
تأمین مایحتاج پروتئینی استان و کشور از جمله
گوشت قرمز دارند ،می گوید :همین نقش سبب
میشودتاجامعهعشایریاستانهرسالبهطور
میانگینبیشازششهزارتنگوشتقرمزتولید
و به بازار عرضه کند.

• •مجبور به فروش

سرپرست اداره کل امور عشایری ادامه می دهد:
باابرازتاسف؛خشکسالیهایمستمرسببفقر
شدید مراتع شده است طوری که عشایر برای
تامین خوراک دام خود مجبور به خرید علوفه از
جمله جو شده اند و با توجه به افزایش نرخ نهاده
های دامی ،برای خرید علوفه مجبور به فروش
تعدادی از دام های خود هستند تا آذوقه بقیه دام
ها را تهیه کنند .به گفته وی ،یکی از راهکارهای
تامین نهاده های دامی ،استفاده از ذرت علوفه
ای است تا وابستگی به دیگر نهاده ها را کم کند.
همچنین با توجه به این که شرایط کشت آن در
استان مهیاست ،می تواند جایگزین خوبی برای
دیگر نهاده ها باشد .وی می افزاید :هر سال به
دلیل نبود شرایط بسته بندی ،ذرت علوفه ای از
استانخارجوپسازبستهبندیباقیمتچندین
برابر ،مجدد برای تامین نیاز دامداران و عشایر
خریداری می شود .در همین زمینه شرکت
تعاونی عشایری زیرکوه در یک کارگاه اقدام به
بسته بندی ذرت علوفه ای به منظور تامین نهاده
های دامی دامداران عشایری و روستایی کرده
است .حسین پور ،بیان می کند :این طرح با
اعتباری بیش از  10میلیارد ریال (سرمایه ثابت
و سرمایه در گردش) از محل سرمایه شرکت

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

ﻣﺒﺘﺪﻫﻢﻣﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﺜﻞﺷﻤﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘراﺑﺎﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺣﻞﻨﻨﺪوازﭘﺎﺳﺦﻫﺎﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪهﻟﺬتﺑﺒﺮﻧﺪ.
 (٣اﮔﺮ در ﺟﻤﻊ دوﺳــﺘﺎن و اﻗﻮام و آﺷــﻨﺎ ﺎن ،ﺳــﻮدوﻮﺑﺎزان
ﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان د ﮕــﺮ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ)ﻣﺜــﻞ اﻧﻮاع
ﻧﻘﺶ ﺎبﻫﺎ( را ﻣﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪﺷــﺎن در روز ﺧﺎﺻــ از ﻫﻔﺘﻪ ــﻪ آن ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﻣﻨﻴﻢ ،دﻋﻮت ﻨﻴﺪ.
ﺗﻌﻄﻴﻼتﺧﻮﺷــراﺑﻪﻫﻤﺮاهﺧﺎﻧﻮادهﺑﺮاﺗﺎنآرزوﻣﻨﻢو
»ﻧﻘﺶ ﺎبﭼﺎرﭼﻮب«راﺑﺮاﭘُﺮﺮدندﻗﺎ ﻘازا ﻦاوﻗﺎتﻓﺮاﻏﺖ
ﺑﻪﺷﻤﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﻨﻢ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﺳﻪﻧﮑﺘﻪﻣﻬﻢ!

دامداری صرفه اقتصادی ندارد و از دامداران
استان مانند فردی که سکته کرده است باید یاد
کرد که نیازمند اکسیژن و حمایت توسط دولت
است.بهعقیدهوی،اگرقرارباشدگرانیوکمبود
نهاده های دامی ادامه داشته باشد؛ بسیاری
از دامداران قادر به ادامه فعالیت در این بخش
نخواهند بود.
وی ادامه می دهد :استمرار خشکسالیها
و گرانی علوفه بیشترین اثر را بر دام سبک
روستاییان استان گذاشته و دامداری در
روستاها به مرز بحران رسیده است ،به گونهای
کهدربعضیروستاهامردمبهدلیلاینکهازپس
تامین آذوقه دام ها برنمی آیند مجبور به فروش
دام های خود شده اند.
وی گرانی داروهای دامی را از دیگر مشکالت
دامداراناستاناعالممیکندومیگوید:عالوه
بر این کرایه حملی که برای انتقال نهاده های
دامی مانند علوفه ،جو ،ذرت ،سویا ،کنجاله و
 ...باید پرداخت شود نیز دردی مضاعف در این
حوزه است .از طرف دیگر یافتن علوفه برای
دامدار سخت است و در چند ماه اخیر شرکت
پشتیبانی امور دام مقداری جو را در این شرکت
دپو کرد و پس از مدتی آن را به قیمت باالی
هزار تومان به فروش رساند که به هیچ وجه کار
درستی نبود .به گفته وی ،وقتی علوفه برای
دام نباشد دام ها با کمبود ویتامین ،کلسیم و ...
مواجه و به عواقبی مانند سقط جنین ،مرگ و
میر و  ...دچار می شوند .حجت االسالم موسوی
رستگار ،تصریح می کند :واردات و صادرات دام
و علوفه را تشکل هایی مانند تعاونی در استان
برعهده گرفته اند اما متولیان آن ها چندان به
قانون تعاونی ها عمل نمی کنند.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
در ﭘﺎ ﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ »ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣ«

،،

رنج کمبود و گرانی آذوقه روی دوش دامداران

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮ ﺮا ﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮ ـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،ا ﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـ«ﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎ ﺪداﺧﻞ ¦ﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ« ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ« ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.
 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻨﻨﺪﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎ ﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:
 1ﻗﺒﻞ از ا ﻦﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ«ﺗﺎنراﺑﺮاا ﻦﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.
 2ز ﺎدر ﺴــ¦ﻧﻨﻴﺪ!ﻣﻤﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰد ¦ﺷﻮ ﺪاﻣﺎا ﻦﻫﻢﻣﻤﻦاﺳﺖﻪﺑﺎ ¦ﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتد ﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎÀﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮو ﺪﻪﭼﺎرﭼﻮبﻮﭼ¦ﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮ ﺮﺸﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷﻞ» ¦ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖﻪﻋﺮﺿﺶ
١واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬار ﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗﺑﺮا ¦ﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪاﺮد ﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻪﺟﺎ ازﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂ ¦ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرÀﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهز ﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳﻨﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮ ﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

تعاونی اجرا که سبب ایجاد اشتغال چهار نفر به
صورت مستقیم و 15نفر به صورت غیر مستقیم
شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد
کشاورزی هم با بیان اینکه یکی از مهم ترین
دغدغهها،تامیننهادههایداموطیوردراستان
است ،می افزاید :تالش بر این است تا آن چه که
برای دام و طیور نیاز است و گاهی در بازار دچار
کمبود می شود ،ورود کنیم اما مصرف روزانه
دام و طیور استان زیاد است به گونه ای که فقط
در مرغداریهای خراسان جنوبی در هر روز نیاز
به هزار و 500تن دان است .دکتر «مدرسی» با
اشاره به این که فقط یک مجموعه دولتی و غیر
دولتی نمیتواند کمبود نهاده های دامی استان
را تامین کند ،می گوید :برای تامین نهادههای
دامی نیاز به خرید دان و علوفه از خارج کشور
است که در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد
و دان و علوفه در کشور خریداری شده است .به
گفته وی ،در چند ماه اخیر مقداری نهاده دامی
در استان توزیع شد تا بازار کنترل شود اما هیچ
گاه نمی توان همه نهاده ها را تامین کرد چرا که
بخش خصوصی نمی تواند ورود کند.
وی با اشاره به این که هیچ گاه نمی شود به
مقابله با سوء استفاده کنندگان پرداخت ،اظهار
می کند :فقط مشکل به حمل دان از انبارهای
کشور برمی گردد زیرا همه مشکالت بخش
حمل و نقل رفع نشده است و هنوز کامیون
داران با مشکالتی مواجه هستند .به گفته وی،
در خراسان جنوبی این مشکل حادتر است زیرا
سیستم حمل و نقل ریلی ندارد .وی می گوید:
شرکت پشتیبانی امور دام در استان در  20روز
گذشته هزار تن جو توزیع کرده است .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،جمعیت دامی استان یک
میلیون و  ۷۵۰هزار دام سبک ۳۱ ،هزار گاو و
گوساله و ۲۵هزار نفر شتر است.

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

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