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فرخ نژاد -صدور  70درصد محصول تولیدی صنعت
طیور ،خراسان جنوبی را به قطب این صنعت در شرق
کشور مبدل کرده است اما باال و پایین شدن قیمت ها و
تغییرهای بسیار در دستورالعمل های صدور محصول
های تولیدی ،گرانی نهاده ها و نبود آن ،نداشتن
نقدینگی و  ...کرک و پر این صنعت را ریخته و آن را به
مرز ورشکستگی رسانده است تا جایی که اگر متولیان
امر به داد فعاالن این صنعت نرسند صاحبان زنجیره
ها و حلقه های تولیدی طیور استان بیش از این مجبور
به تعدیل نیرو ،کم کردن دوره های جوجه ریزی و ...
می شوند در حالی که به اذعان مسئوالن ،یک سوم
واحدهای تولیدی تعطیل شده است.

• •مشکل تامین نهاده ها

گفتههایفعاالناینصنعتدرگفتوگوباخبرنگارما
حکایت از آن دارد که مشکل اصلی آن ها به تامین مواد
اولیه مورد نیاز برمی گردد طوری که واردکنندگان
کالن از فروش دان به واحدهای مرغداری خودداری
می کنند .همچنین علت دیگری که برخی از آن ها
بیان می کنند به دو برابر شدن هزینه های حمل بار
برمی گردد و ضرر و زیان ها در تولید کم کم سبب می
شود تا مرغداری ها به تعطیلی کشانده شود .فعاالن
این عرصه از دولت می خواهند که برای جلوگیری از
رکود صنعت طیور خود ورود کند چرا که بسیاری از
فعاالن این صنعت به دلیل گرانی مواد اولیه ،هزینه
های حمل و نقل و گاهی دو و سه برابر شدن قیمت آن و
 ...در تامین نهاده ها دچار مشکل شده اند .به گفته آن
ها ،به دلیل ممنوعیت صادرات حدود 60تا 70درصد
ظرفیت کارخانه های تولید دان کاهش یافته است
طوری که مجبور به تعدیل نیرو شده اند.
دیگر این که توسعه و رشد صنعت طیور سبب شده
است حدود  70درصد محصول تولیدی این صنعت
به کشورهایی مانند افغانستان ،عراق و  ...صادر شود
و اگر تدبیری برای این موضوع اندیشیده نشود بیشتر
فعاالن این صنعت دچار ورشکستگی می شوند.
درخواست فعاالن این صنعت ،در اختیار قرار گرفتن
مواد اولیه مورد نیاز به آسانی و  ...است چرا که ذرت
و سویا از خارج وارد می شود اما مدتی است که کشتی
ها به دالیل مختلف اجازه تخلیه بار نداشتند و همین
نبود نهاده ها سبب شده است بسیاری از مرغداری ها
با مشکل مواجه شوند ،هر چند که به برخی از آن ها به
تازگی پیامکی ارسال شده است که بارها ترخیص می
شود و هر آن چه نیاز دارند از سازمان جهاد کشاورزی
تحویل بگیرند.

• •خرید نقدی ،چالش اساسی

در این بین چالش اساسی صاحبان واحدهای
مرغداری در استان ،خریدهای نقدی است چرا که
وارد کنندگان به دلیل گرانی دان و دیگر مواد اولیه هر
گونه اقالمی را در ازای پرداخت نقدی به آن ها تحویل
می دهند که الزم است بانک ها و دولت به فعاالن این
عرصه کمک کنند تا بتوانند ادامه حیات دهند.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی و تخم گذار
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کرکوپرصنعتطیورریخت

استان نیز که گالیه های مطرح شده از طرف مرغداری
ها را قبول دارد ،بیشترین ضربه وارد شده به صنعت
طیور استان را مربوط به تصمیم گیری های ملی می
داند چرا که وقتی دستورالعملی از مرکز به مدیران
استانی ابالغ شد آن ها نیز مجبور به اجرای آن هستند.

• •نوسان های بازار ارز

«عسکری» ،می گوید :صنعت طیور مانند دیگر صنوف
متاثر از نا به سامانی ها و نوسانات در بازار ارز است اما
آن چه که بیشتر از همه به چشم می آید مشکل تولید
کننده برای تامین نهاده ها ،دارو و واکسن ،جوجه
یک روزه و  ...است که این چالش ها نیز در فواصل
مختلف رخ می دهد .یعنی به جای این که تولید کننده
تمرکزش را بر پرورش و تولید بگذارد مجبور است همه
وقت درگیر موضوع های حاشیه ای باشد و در آخر
هم راه به جایی نمی برد .به گفته وی ،دلیل همه این
توجه به حاشیه ها یعنی گرانی نهاده ،جوجه یک روزه
و  ...مربوط به کالن کشور است .مهم تر این که اگر
ثبات اقتصادی در این صنعت حاکم باشد به طور حتم
صنعت طیور روال مشخصی را طی می کند و نگرانی
ها و دغدغه های تولید کنندگان نیز به حداقل ممکن
می رسد .وی با اشاره به بازار متالطم صنعت طیور که
هر زمان با نوساناتی خاص مواجه است ادامه می دهد:
وقتی ثبات نیست تولیدکنندگان این عرصه شاهد
افزایش  50تا  70درصدی قیمت نهاده ها هستند و
از آن طرف مسئوالن اعالم می کنند که هیچ اتفاقی
نیفتاده است .سوال این است که اگر هیچ اتفاقی
نیفتاده است پس چرا با ارز چهار هزار و  200تومانی
دو بار نهاده ها افزایش قیمت داشت؟
به گفته وی وقتی کامیون داران دست از کار می
کشند فعاالن این عرصه هم ضربه می خورند .از سوی
دیگر زمانی که بهره برداران این صنعت به شرکت
پشتیبانی امور دام مراجعه می کنند با این گفته مواجه
می شوند که تامین همه نهاده ها بر عهده این شرکت
نیست و زمانی هم که می گویند امروز به شما نیاز
داریم پاسخشان این است که هنوز مجوز فروش از
تهران نیامده است و پیگیری می کنیم .به عالوه وقتی
در مرکز رسانه های جمعی پیگیر موضوع می شوند
در گزارش های آن ها به وضوح به مواردی اشاره می
شود که عملیاتی نشده است اما مسئوالن برای شانه
خالی کردن از زیر بار مسئولیت فشار جامعه را به سمت
تولیدکنندگانهدایتمیکنندیعنیمصرفکنندهرا
در مقابل تولید کننده قرار می دهند یا می گویند نهاده
ها در اختیار آن ها قرار گرفته اما سوال این است که
چقدر؟ وقتی یک درصد را هم به تولید کننده نداده اید
چطورمیخواهیدکهصددرصدقیمتهاپایینبیاید؟

• •ثبات اولین اصل صادرات

• •فعاالن مستاصل

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﻣﻌﻤﺎ
ﭼﻄﻮردرﺟﻬﺎنﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺖ؟!
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

در ﺳﺎل  1984در ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرگ »ﺟﺪول
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ« ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎراﺗﻦ ،ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ 24
ﺳﺎﻋﺘﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ و از آن ﭘﺲ

،،

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﻫﺮﺳﺎل در ﯾﮑﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎى اروﭘﺎى ﺷﺮﻗﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
رﻗﺎﺑﺖ ﮐــﺮدن در ﻋﺮﺻﻪ »ﺟﺪول ﮐﻠﻤــﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ« ﺟﺎﻟﺐ
ﺑﻮد و ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷــﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺳــﺎﻟﻢ و
آﻣﻮزﻧﺪه ،ﯾﮏ اﺷــﮑﺎل ﺑﺰرگ داﺷﺖ! اﺷــﮑﺎل اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﻫﺮ
ﺗﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪول را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش
ﻣﻰدﯾﺪ و ﺣﻞ ﻣﻰﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داورى ﮐﺮدن ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ اﻓﺮاد و اﻃﻼﻋﺎت آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﮐﺮدن ﺟﺪوﻟﻰ ﮐﻪ
ﺟﻮاب ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد.
»وﯾﻞ ﺷﻮرﺗﺰ« ﮐﻪ آن زﻣﺎن از دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺮوف
ﮔﯿﻤﺰ و ﻃﺮاح ﻣﻌﻤﺎﻫﺎى رادﯾﻮى دوﻟﺘﻰ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ
ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺠﻠﻪ و اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺎﯾﻤﺰﺑﻮﮐﺲ در ﺳﺎل  1991ﺑﺎ ﺗﻌﺪادى
از ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ

وی اولین اصل در صادرات را ثبات می داند و
چون این موضوع وجود ندارد گاهی وقت ها تجار
افغانستانی جلوی فعاالن این عرصه در استان با تجار
هندی قرارداد بسته اند و تخم مرغ از چابهار وارد کرده
و از مرز خراسان جنوبی به افغانستان برده اند .دیگر
این که مرغداران استان مقداری نقدینگی داشته که
برای تامین نهاده های مورد نیاز در اختیار بزرگ ترین
وارد کننده آن در کشور گذاشته اند اما حدود  80روز
است خبری از تامین آن نیست و همین موضوع ها
سبب می شود تا قیمت مرغ و تخم مرغ افزایش یابد.

• •روزانه  550تن نهاده

رئیس اتحادیه مرغ گوشتی و تخم گذار استان با بیان
این که زنجیره های تولید صنعت طیور در استان
کامل است ،مصرف روزانه واحدهای تولیدی استان
را  550تن به غیر از کارخانه های فعال می داند و می
گوید :همه نهاده های مورد نیاز صنعت طیور استان از
خارج وارد می شود و این طور نیست که مانند برخی از
استان ها مانند کرمانشاه ،خوزستان ،فارس و کرمان
بخشی از نهاده ها مانند ذرت و کنجاله سویا را تولید
کنند به همین دلیل خراسان جنوبی بیشترین ضربه را
در دوره تعطیلی کامیون داران متحمل شد .دیگر این
کهوقتیمرغدارانحسابوکتابمیکنندومیبینند
با هزینه های سوخت ،آب ،برق ،دارو و  ...یعنی اقالم
تاثیرگذار در فهرستی که در اختیار دارند ،قیمت تمام
شده برای آن ها توجیه اقتصادی ندارد ،از جوجه ریزی
منصرف می شوند .وی می گوید :در استان  35واحد
مرغ تخم گذار و یک واحد مرغ مادر دارای پروانه وجود
دارد .گزارش خبرنگار ما حاکی است ،تا لحظه ارسال
گزارش ،تالش برای دریافت پاسخ مسئول مرتبط در
سازمان جهاد کشاورزی درباره وضعیت صنعت تولید
مرغ استان بی نتیجه ماند.

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

ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﺎ ﻣﺠﻼت ،ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎى دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر ﻣﻌﻤﺎ،
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻤﺎﭘﺮداز ،ﻧﻬﺎدﻫﺎى دوﻟﺘﻰ ،داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎ
و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎى واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ »ﻣﻨﺴــﺎ«)ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن( ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدو درﺑﺎره آﻏﺎز »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﻌﻤﺎ« آنﻫﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد .ﮐﺸــﻮرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در
ﻣﺎراﺗﻦ ﺟﺪول ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﭘﺎﺳــﺦ را ﺑﻪ او دادﻧﺪ و ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﻰ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎى آﻟﻤﺎن ،ژاﭘﻦ،
ﺗﺮﮐﯿﻪ و آرژاﻧﺘﯿﻦ آﻣﺎدﮔﻰ رﺳﻤﻰﺷﺎن را ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ
رﻗﺎﺑﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و...
اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻓﺮدا در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺘﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﺑﺮرﺳ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻌﻤﺎ از ﺳﺎل ١٩٨٤ﺗﺎ ﻨﻮن

• •زنجیره های صوری

نوسانات در قیمت ها به قدری فعاالن را مستاصل وی آمار دقیقی دراین زمینه ندارد اما برآوردش این
کرده است که خیلی ها از این که یک روز منعی برای است که اگر  100زنجیره تولید در کشور داریم 30
صدور نیست و یک روز هست ،گالیه دارند .به گفته واحد بیشتر زنجیره واقعی نیست و بقیه قراردادها
وی کارخانه ای که همه بنایش بر صادرات بسته صوری است این درحالی است که وقتی شرکت های
شده است نمی داند با تغییرهای لحظه ای چه کند تعاونی در استان همان روند را دنبال می کنند و به
و معلوم است دیگر مجبور به تعطیل کردن آن می دنبال مجوز می روند مجوزها برای احداث واحدهای
شود .یا صادرات جوجه یک روزه از پایان هفته گذشته تک ،داده نمی شود و پاسخ مسئوالن این است که باید
اعالم شد که انجام نشود در حالی که واحد تولیدی زنجیره کامل آن ایجاد شود ،حال سوال این جاست
که کارش صادرات است نمی داند چه کند؟ وی که یک تشکل مانند تعاونی چطور می تواند 50
میلیارد تومان یکجا برای
می گوید :وقتی فعاالن
احداث زنجیره بپردازد؟
این عرصه ،ستاد تنظیم
از طرف دیگر وقتی
بازار استان را مجاب به
صدور  25تن تخم مرغ به * مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشــتی موضوع امهال وام بخش
کشاورزی مطرح می
افغانستان می کنند بعد و تخم گذار استان :اگر ثبات اقتصادی در
شود آن قدر عددها را
ستاد تنظیم بازار کشور
آن را تایید نمی کند سبب اینصنعتحاکمباشدبهطورحتمصنعت
کوچک می کنند که هیچ
می شود تا در خراسان طیــور روال مشــخصی را طــی میکنــد و مجموعه تولیدی نمی
جنوبی شاهد دپوی تخم نگرانی ها و دغدغه هــای تولیدکنندگان تواند از آن بهره مند شود
به همین دلیل سرمایه
مرغ و در نقطه ای دیگر از نیز به حداقل می رسد
گذاران کالن در قطب
کشور با کمبود این کاال
های تولید از این منابع بی بهره می مانند .این مسئول
مواجه شویم.
به گفته وی ،متولیان امر در این صنعت به یک جمع می افزاید :شاید این منابع به درد یک تولید کننده
بندی درست نرسیده اند و به دلیل ساختار معیوبی در روستا بخورد اما در صنعت طیور که کوچک ترین
که به عنوان زنجیره های تولید آن به صورت کپی واحد آن با  10هزار قطعه سرمایه گذاری ثابت و
شده از خارج وارد کردند و بومی سازی نشده است درگردش آن به  500تا  600میلیون تومان می رسد
همه تسهیالت را هم در وزارتخانه مرتبط به سمت و تسهیالتی که دریافت کرده بیش از  150میلیون
زنجیره های تولید سوق داده اند که این زنجیره ها نه تومان است از این منابع بهره مند نمی شود .همچنین
تنها ماهیت زنجیره تولید را ندارد بلکه فقط نامی از بخشودگی جرایم شامل حال بهره برداران صنعت
طیور نمی شود.
زنجیره را یدک می کشد.

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

.

به گفته عسکری ،از  640تا  650واحد مرغ گوشتی
دارای پروانه در استان یک سوم آن ها فعال است چرا
که از دید کارشناسی در این صنعت اگر مرغداری در
سال حداقل چهار دوره جوجه ریزی نداشته باشد
نیمه تعطیل به حساب می آید و این در حالی است
که بیشتر تولید کنندگان این صنعت حتی یک دوره
جوجه ریزی هم ندارند .موضوع دیگر به نقدینگی در
این صنعت برمی گردد ،طوری که چندین سال است
صنعت طیور از دریافت تسهیالت ارزان قیمت به دور
است و گاهی فعاالن این عرصه جسته گریخته می
شنوند که چون این صنعت توجیه اقتصادی ندارد
به فعاالن آن تسهیالت تعلق نمی گیرد یعنی هر چه
تولید کننده این صنعت دارد سرمایه خودش است
و آن سرمایه نیز به دلیل نوسان از بین رفته و نابود
شده است.
به گفته وی ،در برهه ای این صنعت به قدری فعال بود
که تعداد جوجه ریزی های آن در استان به چهار تا 4.5
میلیون قطعه می رسید اما اکنون با وجود چند برابر
شدن ظرفیت به دو میلیون هم نمی رسد.

ﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ اﺗﺼـﺎل ﺟﻔـﺖ ﻋﺪدﻫﺎـ ـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻋﺪدﺷـﺎن
از ﻫـﻢ ﻓﺎﺻﻠـﻪ دارﻧـﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ را ﭘُـﺮ ﻨﻴـﺪ و ﺗﺼﻮـﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه را ﺸـ £ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻻزم
داﺷـﺘﻴﺪ ،اـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﮔﻮﺷـ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗـﺎن
اﺳـ°ﻦ ﻨﻴـﺪ ﺎ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ »راﻫﻨﻤـﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷـﻮﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

 1ﻫﺮﻋــﺪد در اﻦ
»ﺟﻔﺖ«
ﻣﻌﻤــﺎ ــ ُ
ﻫﻤﺮﻧﮓ دارد ﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد
ﺧﺎﻧــﻪ از آن ﻓﺎﺻﻠــﻪ
درﺳﺖ
دارد .ﺑﺎــﺪ ﺟﻔﺖ ﻫﺮ
ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﻢ و ﺑﺎ
ﺧﻂ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞﻨﻴﻢ .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﻋﺪاد  ١در اﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻔﺘــ ﻧﺪارﻧــﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪد دﮕــﺮ وﺻﻞ
ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.
 2ﺧــــﻄــــﻮﻃــــ
ــﻪ ﺑــــﺮا ارﺗــﺒــﺎط
ﺟﻔﺖﻫﺎ ﻣ ﺸﻴﻢ،
ﺑﺎﺪ اﻓﻘ  ،ﻋﻤﻮد
ــــﺎ ﺗـــﺮـــﻴـــﺒـــ از
ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺧـــﻄـــﻮط اﻓـــﻘـــ و
ﻋــﻤــﻮد ﺑــﺎﺷــﻨــﺪ.
ﭘــﺲ رﺳــﻢ ﻫــﺮ ﻧﻮع
ﺧﻄﻮط ﻣــﻮرب ﺑــﺮا اﺗــﺼــﺎل ﺷــﻤــﺎره ﻫــﺎ ﻣﺠﺎز
ﻧﻴﺴﺖ.
 3ﺧـــــــﻄـــــــﻮط
ارﺗــﺒــﺎﻃــ اﺟـــﺎزه
ﻧـــﺪارﻧـــﺪ ـ ــﺪــﮕــﺮ
را ﻗﻄﻊ ﻨﻨﺪ ــﺎ از
داﺧـــﻞ ﺧــﺎﻧــﻪﻫــﺎ
ﺷﻤﺎرهدار ﺑﮕﺬرﻧﺪ.

 1اول ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻪ  ١دارﻧــﺪ ﭘُﺮﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎل
ﺟﻔﺖﻫﺎــ را ﺷــﺮوع ﻨﻴﺪــﻪ ﻓﻘﻂ از  ﻣﺴــﻴﺮ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﻴﺮ دوﻣ ﻧﺪارﻧﺪ.
 2ﺟﻔﺖﻫﺎــ را ــﻪ ﻓ ــﺮ ﻣ ﻨﻴــﺪ ﺑﺎــﺪ ﺑــﻪ ﻫﻢ
وﺻﻞﺷﻮﻧﺪ وﻟ ﻣﺴــﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﺧﻂ ارﺗﺒﺎﻃ ﺷﺎن را
ﻧﻤ داﻧﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻃــﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺧــﻂ ﻣﻨﺤﻨ ﻢرﻧﮓ
وﺻﻞ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻪ ﺪام اﻋﺪاد ﺟﻔﺖ  ﺪﮕﺮﻧﺪ.
 3ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗــ ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ُﺷــﺪﺪ راه دﮕﺮ
ﺑﺮا اﺗﺼﺎل دو ﻋﺪد وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط
ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻨﻴــﺪ .ﺣﺪس زدن در اﻦ ﻣﻌﻤﺎ
ﺎر را ﺧﺮابﺗﺮ ﻣ ﻨﺪ!
 4ﺑــــــــﺮا
در ¥ﺑــﻬــﺘــﺮ
ﻗـــﻮاﻧـــﻴـــﻦ ،ﺑﻪ
»ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ
ﺣـــــﻞ ﺷـــــﺪه«
ﺗــﻮﺟــﻪ ﻨﻴﺪ و
دﻟــﻴــﻞ اﺗــﺼــﺎل
ﺟـــﻔـــﺖ ﻫـــﺎ را
ﺑﺮرﺳ ﻨﻴﺪ.

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

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.

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

ﻧﺎدرﺳﺖ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ

ﺣﻞ ﺷﺪه

کوچ زمستانه زنبورهای استان
کوچ زمستانه زنبورهای استان به جنوب کشور آغاز
شد .معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد
کشاورزی گفت :با آغاز کوچ زمستانه زنبورها،
کلنی دارهای استان  35درصد زنبورهای خود را
تا پایان زمستان به هرمزگان منتقل می کنند .دکتر
«اشرفی» با بیان این که از ابتدای امسال 183تن
عسل از کلنی های زنبور عسل استان برداشت شد،
افزود 27:هزار کلنی در استان وجود دارد .به گفته
وی ،برداشت عسل زمینه اشتغال  731نفر را در
استان فراهم کرده است.

تقاضابرایگوشتمنجمد
در درمیان زیاد است
توزیع برنج و گوشت قرمز تنظیم بازار در شهرستان
درمیان ادامه دارد و تقاضا برای توزیع گوشت
منجمد گوسفندی زیاد است .رئیس اداره صنعت،
معدن و تجارت درمیان با بیان اینکه  256تن انواع
کاالی اساسی و تنظیم بازار از ابتدای امسال در این
شهرستان توزیع شده است ،افزود :از این مقدار 34
تن میوه 25 ،تن شکر 118 ،تن برنج 44 ،تن مرغ
منجمد و  33تن و  312کیلو گرم گوشت قرمز بوده
است« .بیجاری» ،با اشاره به این که روند جذب و
توزیع کاالهای تنظیم بازار در  17واحد صنفی و
سه شرکت تعاونی شهرستان انجام می شود ،گفت:
توزیع برنج و گوشت قرمز تنظیم بازار در شهرستان
ادامه دارد و تقاضا برای توزیع گوشت منجمد
گوسفندی زیاد است .به گفته وی ،روند توزیع و
قیمت های مصوب اعالمی کاالهای تنظیم بازار
روزانه بازرسی می شود.

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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طرح انتقال آب برای بخشی از دامداران منطقه
نهبندان در مرحله انتخاب پیمانکار است .فرماندار
نهبندان به «خراسان جنوبی» ،گفت :اجرای
طرح انتقال آب برای بخشی از دامداران منطقه
از روستای چاهداشی به چاه رویی تا مرحله حفر
چاه و برق دار کردن انجام شده و نیاز به خط انتقال
به طول  60کیلومتر است .مهندس «کریمان
خراسانی» افزود :برآورد اولیه برای عملیاتی شدن
این طرح یک میلیارد و  300میلیون تومان است
که برای اجرای فاز اول  500میلیون تومان اعتبار
در نظر گرفته شده و اکنون در مرحله مشخص شدن
پیمانکار است .به گفته وی ،با عملیاتی شدن این
طرح ،مشکل کم آبی سه هزار نفر شتر و چهار هزار
راس دام نهبندان برطرف می شود.

ﻫﺮ روز

دﻗﻴﻘﻪ

ﺎب ُﺟﻔﺖ
ﻧﻘﺶ ِ

انتقال آب برای دامداری
نهبندانمنتظرپیمانکار

ﺳﻮدوﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

اخبار

