روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

گروه گزارش -موج بارشی که این روزها مهمان آسمان
استان است ،همه را به تکاپو برای مقابله با بحران های
احتمالی واداشته است طوری که در روزهای گذشته،
پیشگیریهایالزمدرنقاطحادثهخیز،مسیلهاوگذرگاه
های روان آب ها و سیالب ها ،آماده باش تیم های امداد
و نجات برای کمک رسانی به افراد در صورت وقوع سیل
و  ...در همه نقاط استان به اجرا درآمده است .به گزارش
«خراسانجنوبی»،ازجملهفعالیتهاییکهبرایمقابلهبا
بحراناحتمالیبارانهایرگباریدرنقاطمختلفبهویژه
شهرها به چشم می خورد ،ایجاد دیوار و حصار با استفاده
از کیسه های شنی مقابل اداره ها ،خانه ها و واحدهای
مسکونی است .نکته جالب توجه این است که بیشتر این
فعالیت ها با همراهی و همکاری مردم در نقاط مختلف
استانانجاممیشودوحتیرانندگانوسایلنقلیهسنگین
مانند تراکتور و  ...شماره های تماس شان را به ستاد
بحراندرنقاطمختلفدادهاندتادرصورتنیازبهکمک،
به امدادرسانی بپردازند البته بر اساس آخرین گزارش
خبرنگاران ما از شهرستان ها ،باران روز گذشته خسارت
هایچندانیتالحظهارسالگزارشدرپینداشتهاست.

6

پسرانه مالصدرا برای جلوگیری از وقوع حادثه احتمالی
تخلیهشد.

• •آمادهباش 24ساعته

گزارش «موسوی» از سرایان هم حاکی است ،به گفته
فرماندار این شهرستان ،با توجه به پیش آگاهی های
هواشناسی و هشدارهای مدیریت بحران ،اعضای ستاد

گزارش
دوشنبه  2۶فروردین  9 . ۱۳۹۸شعبان  .۱۴۴۰شماره ۲96۸

روستا می رفت نسبت به تخلیه روستا و هدایت اهالی به
سمتدیگرروستااقداماتیانجامشد.

• •بازگشایی  11نقطه دارای مشکل

«سدیدی» ،از خضری دشت بیاض نیز از بازدید مسئوالن
ازرودخانهومسیلهایاینشهرخبرداد.شهردارخضری
دشت بیاض به ترمیم و بازگشایی 11نقطه دارای مشکل

سیالبوجودندارد،دراینمسیرساختوسازهاوتصرفات
غیر قانونی انجام شده اما مسیر به طور کامل باز است .به
گفتهویپسازبارندگی؛مسیرهایمنتهیبهروستاهای
ازمیغان،ملوند،خرووسرندمسدودشد.

• •تخلیه 6روستا

به گزارش خبرنگار ما از سربیشه« ،فالحی» ،فرماندار

گزارش«خراسانجنوبی»ازآخرینوضعیتشهرستانها

پسازباران

• •سیالبدرمعدنقلعهزریخوسف

• •تماسجهانگیریبااستاندار

معاوناولرئیسجمهورروزگذشتهدرتماسبااستاندار،
در جریان آخرین وضعیت بارشها و اقدامات پیشگیرانه
برای مقابله با سیل قرار گرفت و بر آمادگی کامل استان
برای جلوگیری و کاهش خسارت های احتمالی تاکید
کرد .دکتر «جهانگیری» ،خواستار در نظر گرفتن همه
احتماالت ،امکانات و ظرفیت استان برای جلوگیری از
بروز خسارت های جانی و مالی به مردم شد و اعالم کرد:
دستگاههایامدادیوکمکرسانتاهرزمانکهالزماست
درحالتآمادهباشکاملباشند.استاندارنیزدراینگفت
وگوباارائهگزارشوضعیتبارندگیهایاخیرواقدامات
پیشگیرانه در زمینه وقوع سیل ،از آمادگی کامل استان
برایمدیریتبارندگیهاخبرداد.

• •آبگرفتگی 5خانهویکانبار

فرماندار نهبندان از حضور تیم های امدادی در نقاط
مختلف این شهرستان خبر داد .به گزارش خبرنگار ما
«کریمان خراسانی» ،با ابراز خرسندی از این که تاکنون
این بارندگی ها خسارت جانی در بر نداشته است ،گفت:
پنج خانه روستایی و یک انبار ذخیره جو و گندم دچار
آبگرفتگی و راه های ارتباطی روستاهای همجوار کلچه،
شیر شتر و چاه توت تخریب شد .او ،با اشاره به نجات 30
راس دام از خطر تلف شدن در مسير رودخانه اسماعيل
آباداظهارکرد:گزارشمفقودیدوچوپاندرمناطقشير
شتر و سهل آباد به ستاد مديريت بحران اعالم شد كه هر
دو نفر آن ها بعد از مدتی پیدا شدند و آبگرفتگی پنج خانه
روستاییباکمکهاللاحمربرطرفشد.وی،بااشارهبه
انسدادمحورنهبندان-چاهداشیتااطالعثانوی،گفت:
رفت و آمد خودروهای حمل مواد معدنی در نهبندان
ممنوعشد.اوهمچنینخبرتخریبروستاییدردهستان
میغان را تکذیب کرد و گفت :روان آب ها در پل های جاده
ای و رودخانه های شهرستان جاری است دیگر این که،
سد شوسف در این بارندگی آبگیری شد به عالوه ،بر اثر
بارش شدید باران ،خوابگاه شبانه روزی فنی و حرفه ای

مدیریت بحران به صورت آماده باش  24ساعته درآمدند
ودرحالتمهیدوتدارکاتاقدامپیشگیرانهوجلوگیریاز
خسارت ناشی از سیل هستند« .رسولی مقدم» ،از بازدید
میدانیازمسیلهاوآبراهههایمشرفبهمناطقمسکونی
شهریوروستایی،هماهنگیودریافتمجوزدادستاندر
بازگشاییمسیلهاخبردادوبهکارگیریتجهیزاتموجود
در شهرستان و استفاده از فضای موجود برای تقویت و
ایجاد دیوارهای ساحلی و بندهای انحرافی ،دعوت از
صاحبانکمپرسی،لودروتراکتورواحصایاطالعاتو...
راازاقداماتپیشگیرانهومراقبتیستادبحراناعالمکرد.
او ،به انجام هماهنگی الزم با فرماندار سربیشه به عنوان
شهرستان معین سرایان اشاره و اظهار کرد :روز گذشته
بهمنظورپیشگیریازخطرهایاحتمالی،آموزشگاههای
ابتدایی و پیش دبستانی شهرستان تعطیل شد .وی در
ادامهازمشارکتمردمدرنقاطمختلفشهرستاندرآماده
سازیمنازلودیگراماکنعمومیبرایمقابلهباسیلخبر
داد و گفت :منازل در خط ورود سیالب با کیسه های شن
محافظت شده است .به گفته رسولی مقدم ،در روستای
نوبهار که احتمال خطر ورود سیالب به منازل یک سمت

آبگرفتگی در این شهر اشاره کرد .همچنین در این شهر
همماننددیگرنقاطنیرویمردمیوجوانانبهمددفعالیت
هایپیشگیرانهآمدند.

• •احداثدیوارساحلی

بنا بر گزارش «توسلی» از طبس ،شدت بارندگی ها در
این شهرستان به نسبت دیگر نقاط استان بیشتر بود
طوری که برخی معابر و خیابان ها دچار آبگرفتگی شد.
بهگفتهشهردار،دیوارساحلیبهطول ۳کیلومتردرشرق
مسکن مهر این شهر ایجاد شد تا با حصار از ورود روان آب
ها به طرف چاالب های باالدست دانشگاه آزاد اسالمی
جلوگیریشود«.بهارستانی»،بااشارهبهالی روبیکانال
های خروجی آب در بولوارهای غدیر و مهاجریان و پایانه
مسافریومسیلهایمسدودشده،افزود:ازسمتجنوب
خیابان امام خمینی (ره) تا دیهشک با توجه به وجود کال
هاورودخانهعباسبیک،مشکلیبرایعبورروانآبهاو

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺨﺶ »ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣ« ﺑﻪ ﻤ

ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪآﻣﺪ!

ﺣﺮﻓﻪاىﺷﻮﯾﺪ!

.

ﻣﺎﺑﻪﺷﻤﺎﮐﻤﮏﻣﯽﮐﻨﻴﻢ!
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﮔﺎﻫ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﻴﺎز دارﻧــﺪ ﻪ ﺴ در ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﻌﻤﺎ
راﻫﻨﻤﺎ ﺷﺎن ﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ در ﺑﺮﺧ از ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ »ﻧﻘﺶ ﺎب«،
ﺧﻮدﻣﺎن راﻫﻨﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ!

ﺳﻪ راهﺣﻞ ﺑﺮا ﻤ ﺮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دار ﻢ:
 (١درﺧﺼﻮص ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ دارﻧﺪ،
ﺑﺨﺶﻫﺎ از ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﮔﺮﻣ را در ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﻨﻴﻢ .ﻣﺜﻼ اﻣﺮوز در ﺳﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶ ﺎب ﺟﻔﺖ«،
ﺧﻄﻮط ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻨﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر از ﺷﻤﺎرهﻫﺎ را ﺑﺮاﺗﺎن رﺳﻢ
ﺮد ﻢ .ﺑﺎ ﻤ ا ﻦ ﺧﻄﻮط ،اﺗﺼﺎل ﺑﻘﻴﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎ ﺑﻪ ﺪ ﮕﺮ
ﺎر ﭼﻨﺪان دﺷﻮار ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺳﻔﻴﺪ ز ﺎد
ﺑﺮا اﺗﺼﺎل ﺷﻤﺎرهﻫﺎ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 (٢اﮔــﺮ ﺑــﻪ ﻤ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎز داﺷــﺘــﻴــﺪ ،ﺑــﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
وب ﺳــــﺎ ــــﺖ 1sargarmi.irو ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ »راﻫﻨﻤﺎ«
ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮا ﻧﻘﺶ ﺎب ﻫﻤﺎن روز از ﻣﺎ راﻫﻨﻤﺎ در ﺎﻓﺖ
ﻨﻴﺪﺗﺎ ﺑﺎ ا ﻦ ﻤ ،از ﺟﻤﻊ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﻴﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎن ﺑﻪ »ﺑﺎرﺪﺧﻮان« ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ

روستاهااعالمشدهاستصحتندارد.بهگزارشخبرنگار
ما «محمد بشیری» ،افزود :فقط  15خانوار از روستای
سرابازبخشقهستانبهمنظورجلوگیریازبروزهرگونه
حادثه و خسارت های جانی و مالی به مکانی امن منتقل
شدند .به گفته وی بارندگی روز گذشته در این شهرستان
بیشتربهصورتروان آببودوشدتنداشت.
به گزارش «باکمال» از فردوس ،بر اثر بارندگی های روز
گذشته ،سیل و روان آب در بیشتر مناطق و روستاهای
شهرستان هم جاری و محله جواداالئمه (ع) دچار
آبگرفتگیشد.فرماندارورئیسستادهماهنگیمدیریت
بحرانفردوسهمبهخبرنگارماگفت:ازصبحروزگذشته
بارندگی آغاز شد که بر اساس آخرین گزارش ها ارتباط
فردوس با روستاهای گستج و بیدسکان قطع و جاده
دسترسیبهایندوروستابراثرسیلتخریبشد.مهندس
«میرزایی» ،افزود :همچنین جاده روستای کجه و چاهنو
دروضعیتاضطرارقرارداردوامکانتخریبآننیزهست.

این شهرستان ،به تخلیه شش روستای چاه خزاعی،
خاکک ،کند رود ،وحدت آباد و نیزه گاب اشاره و اظهار
کرد :همچنان مسیرهای ماهیرود به سربیشه و حسین
آباد -طبس مسینا به دلیل طغیان رود مسدود است.
«فراشی»،معاونعمرانیوبرنامهریزیفرماندارنیزگفت:
بارندگیهادربخشهایدرحومرکزیسببجاریشدن
روان آب شد اما هنوز خسارت های احتمالی برآورد نشده
است .به گزارش خبرنگار ما ،با این بارندگی ،رودخانه
درحجاریوانبارییکواحدمسکونیدراینشهرتخریب
شد .بنابراین گزارش ،به دلیل وقوع سیل برق روستاهای
قنبر ،معروفان و بهامرز درح قطع شد که برای برقراری آن
اقدام شده است .همچنین ،بارندگی سبب جاری شدن
روان آب در روستاهای ماخونیک ،گلوباغ و النو و سیالب
باعثقطعبرقدرروستاهایمعروفانوبهامرزشهرستان
شد.بهگزارشخبرنگارماازبیرجند،روزگذشتهفرماندار
شهرستان از عملیات بازگشایی و ترمیمی شهرداری
و آب منطقه ای در مسیر رودخانه ها و نقاط خطرپذیر
روستاهای امیرآباد ،معصومیه پایین و شوکت آباد بازدید
کرد«.ناصری»،افزود:تاکنونخسارتیپسازبارندگیها
گزارشنشدهاست.

• •تکذیبجابه جایی 10روستا

فرمانداردرمیانهمگفت:آنچهدرفضایمجازیوشبکه
هایاطالعرسانیدرزمینهجابه جاییروستاییانوتخلیه

به گزارش «مشمولی» از خوسف ،بارندگی های روز
یک شنبهدرمنطقهمعدنقلعهزری،سببوقوعسیالبدر
چندنقطهومعابرروستاشدوخسارت هایجزئیبهراهها
واردکرددردیگرنقاطشهرستانهمتازمانارسالگزارش
فقط باران از ساعت حدود  9صبح تا  13ادامه داشت .به
گزارشستادبحرانخوسفبراثرسیل،برقروستایقلعه
زرینیزقطعکهتوسطاتفاقاتبرقوصلشد،انتهایمحور
خوربهدیهوکدرمحدودهشهرستانهمدچارآبگرفتگی
و مسدود شدن جاده شد که ماشین آالت راهداری برای
بازگشایی به محل اعزام شدند .همچنین رودخانه جفت
روددردهستانخورجاریشدکهخسارتینداشت.
بنابراین گزارش ،تالش شهرداری خوسف در انباشت و
پر کردن کیسه های شن در نقاط حادثه خیز و محله های
اطراف و اقدامات پیشگیرانه ،تقویت سیل بند باال دست
شهر،تخریبدوبندغیرمجازدرروستاهایگیووماهمیران
و...ازمهمتریناقداماتعصرشنبهوشبوروزیک شنبه
بود« .مهران پور» ،رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
خوسفگفت:مسکنواثاثیهمنزلمددجویانزیرپوشش
ایننهاد،بیمهحوادثشد.

• •آبگرفتگیحاجیآباد

فرماندارزبرکوه،میزانبارندگیثبتشدهتالحظهارسال
گزارش را در این شهرستان  20میلی متر اعالم و اظهار
کرد :محورهای مواصالتی حاجی آباد به همت آباد و آبیز،
فندخت و بهمن آباد به دلیل وقوع سیالب مسدود است.
بهگزارش«دروگر»،یکگلهگوسفندکهدربارندگیهادر
خطربودباکمکنیروهایامدادیومردمدراینشهرستان
نجاتیافت .ادامهگزارشحاکیاستبراثرشکستنچند
بند خاکی در عصر روز گذشته ،میزان وسیعی آب ،بخش
هایی از حاجی آباد را در بر گرفت و نیروهای امدادی تا
لحظه ارسال گزارش در حال انتقال مسیر آب به سمت
خروجیهایشهربودند.
بهگزارش«پورغزنین»ازبشرویه،بارندگیهایروزگذشته
سبب به راه افتادن روان آب در نقاط مختلف شهری و
روستاییاینشهرستانشدکهباخسارتچندانیهمراه
نبود .سدهای نیگو ،نخاب و فتح آباد و بندهای خاکی

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

ﺻﻮرﺗ رﻧﮓ ﺑــﺎﻻ ﻣﻌﻤﺎ را اﺳﻦ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮو ﺪ و ﺗﺼﻮ ﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻪ ﭼﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎ
اﺿﺎﻓﻪﺗﺮ در آن رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (٣اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﻣ ﻨﻴﺪ ﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻫﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ دار ــﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﺑﺎ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط
ﭘﻴﺎﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﻣﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﺑﺮا ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل
ﻣ ﻨﻴﻢ ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ در ﺣﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﻬﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺴﺐ ﻨﻴﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ا ﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺮدن ﻧﺎم ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪﺗﺎن در ا ﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ ﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺳﻴﺪ و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ د ﮕﺮ ﻃﺮﻓﺪاران ا ﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﻮ ﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺟﻔﺖ ﻋﺪدﻫﺎ ﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﺪدﺷﺎن از
ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﭘﺮ و ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه
را ﺸ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﮔﻮﺷ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاهﺗﺎن اﺳﻦ ﻨﻴﺪ ﺎ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ »راﻫﻨﻤﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷﻮﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪد در ا ﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ــ »ﺟﻔﺖ«
ﻫﻤﺮﻧﮓ دارد ﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد
ﺧﺎﻧﻪ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ
درﺳﺖ
دارد .ﺑﺎ ﺪ ﺟﻔﺖ ﻫﺮ
ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا و ﺑﺎ ﺧﻂ
ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻨﻴﻢ .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﻋــﺪاد  ١در ا ﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻔﺘ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪد د ﮕﺮ وﺻﻞ
ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.
 2ﺧــــﻄــــﻮﻃــــ
ــﻪ ﺑــــﺮا ارﺗــﺒــﺎط
ﺟﻔﺖﻫﺎ ﻣ ﺸﻴﻢ،
ﺑﺎ ﺪ 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 ــــﺪ ــﮕــﺮ
را ﻗﻄﻊ ﻨﻨﺪ ــﺎ از
داﺧـــﻞ ﺧــﺎﻧــﻪﻫــﺎ
ﺷﻤﺎرهدار ﺑﮕﺬرﻧﺪ.

 1اول ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻪ  ١دارﻧﺪ ﭘﺮﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎل
ﺟﻔﺖ ﻫﺎ را ﺷــﺮوع ﻨﻴﺪﻪ ﻓﻘﻂ از  ﻣﺴﻴﺮ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﻴﺮ دوﻣ ﻧﺪارﻧﺪ.
 2ﺟﻔﺖ ﻫﺎ را ــﻪ ﻓﺮ ﻣ ﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺪ ﺑــﻪ ﻫﻢ
وﺻﻞﺷﻮﻧﺪ وﻟ ﻣﺴﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﺧﻂ ارﺗﺒﺎﻃ ﺷﺎن را
ﻧﻤ داﻧﻴﺪ ،ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻨﺤﻨ ﻢرﻧﮓ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ
ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻪ ﺪام اﻋﺪاد ﺟﻔﺖ ﺪ ﮕﺮﻧﺪ.
 3ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﺪ راه د ﮕﺮ
ﺑﺮا اﺗﺼﺎل دو ﻋﺪد وﺟﻮد ﻧﺪارد ،آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط
ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﺣﺪس زدن در ا ﻦ ﻣﻌﻤﺎ
ﺎر را ﺧﺮابﺗﺮ ﻣ ﻨﺪ!
 4ﺑﺮا در£
ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ،
ﺑـــــﻪ »ﻧـــﻤـــﻮﻧـــﻪ
ـــﻮﭼـــ ﺣﻞ
ﺷــﺪه« ﺗﻮﺟﻪ و
دﻟــﻴــﻞ اﺗــﺼــﺎل
ﺟـــﻔـــﺖ ﻫـــﺎ را
ﺑﺮرﺳ ﻨﻴﺪ.

 4وﻗﺘ ﺗﻤﺎم اﻋــﺪاد ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ
ﺟﻔﺖﻫﺎ ﺸﺎن وﺻﻞﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻂدار و
ﻋﺪددار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺮﻣ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻮ ﺮ
ﻧﻬﻔﺘﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
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

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ

ﺣﻞ ﺷﺪه

• •فعالیت سامانه بارشی تا امشب

کارشناس هواشناسی استان نیز گفت :سامانه بارشی
پرفشار که روزهای گذشته وارد استان شد و بارندگی
بسیار خوبی را در پی داشت تا امشب فعال است و امروز
نیز مانند روز گذشته ،استان را در برمی گیرد« .زارعی»
همچنین برای فردا احتمال بارش پراکنده به ویژه برای
نواحی شرقی استان مانند حاجی آباد و درمیان پیش
بینی کرد و از ادامه بارش ها در این مناطق خبر داد.
به گفته وی سرند دیهوک و حاجی آباد با بارش 30
میلی متری باران روز گذشته از بیشترین میزان بارش
ها در استان بهره مند شدند .بنا بر گزارش هواشناسی
استان ،تا لحظه ارسال گزارش در ایستگاه های
هواشناسی ،باغستان  27میلی متر ،طاهرآباد و حسین
آباد  ،24آبیز  ،23نهبندان  ،24جفت رود  ،22طبس،
فردوس ،مهوید و خرو  ،21کفاز سربیشه و بشرویه ،18
کهنو ،سهل آباد ،چاهداشی ،سرند فردوس ،فتح آباد
فردوس و سه قلعه  ،17سرند طبس و کنیف سربیشه
،16سرایانودیهوک،14زهان،13معصومآبادوعشق
آباد  ،11قاین ،درمیان و سربیشه  ،9علی آباد زارعین ،۶
خوسف ۵و بیرجند ۴میلی متر بارندگی ثبت شد.

• •تعطیلی برخی مدارس

«واقعی» ،مدیر کل آموزش و پرورش هم از تعطیلی
مدارس شهرستانهای درمیان ،زیرکوه و نهبندان طی
امروز  26فروردین خبر داد و گفت :مدارس ابتدایی
و پیش دبستانی های روستایی در فردوس و مدارس
روستایی عشایری منطقه یخاب چاه مسافر دستگردان
طبس نیز تعطیل است .مهندس«نیک نیا» ،مدیر دفتر
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرکت آب
منطقه ای نیز گفت :در پی بارندگی های  72ساعت
گذشته حدود دو میلیون متر مکعب آب وارد سدهای
مخزنی استان شد.

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

10

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

سرهنگ «توفیقی نیا» ،جانشین پلیس راه استان در
گفت و گو با «خراسان جنوبی» ،از انسداد محورهای درح
ماهیرود ،سربیشه به درمیان ،دیهوک به راور ،بشرویه به
دیهوک ،عشق آباد به ده محمد ،دیهوک به پیکوه ،طبس
به معدن پروده ،خرو و ازمیغان ،آهنگران به همت آباد،
حاجیآبادبهآبیزوطبسبهاصفهانبهدلیلجاریشدن
سیالب و روان آب تا لحظه ارسال گزارش ،خبر داد .مدیر
کل مدیریت بحران استانداری هم گفت :در  48ساعت
گذشته به  250نفر گرفتار در سیالب امدادرسانی شد
که هشت نفر از مرگ حتمی نجات یافتند« .میرجلیلی»،
افزود 302 :تیم امدادی تا چهارشنبه در خراسان
جنوبی آماده مقابله با سیالب های احتمالی است .به
گفته وی بارندگی های روز گذشته خسارت زیادی به
همراه نداشت.

ﻫﺮ روز

دﻗﻴﻘﻪ

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

• •محورهای مسدود

ﺳﻮدوﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﺎب ﺟﻔﺖ
ﻧﻘﺶ ِ

بشرویه نیز سرریز آب شد .همچنین محورهای ارسک به
دیهوکوارسکبهرقههممسدودشد.
به گزارش«حقانی» از قاین ،عصر روز گذشته حدود 10
دقیقهبهصورترگباریدراینشهربارانآمدکهدرهمین
مدتکوتاهروان آبدربرخیمعابربهراهافتاد.

