روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

امدادرسانی به  4هزار حادثه دیده
چهار هزار و  312حادثه دیده از ابتدای امسال از خدمات امدادی جمعیت
هالل احمر استان بهره مند شدند .معاون امداد و نجات جمعیت هالل
احمر استان گفت :از این تعداد سه هزار و  652نفر مربوط به حوادث سیل و
آبگرفتگی و  488مربوط به حوادث جاده ای بوده اند« .اسعدزاده» با اشاره
به این که در این مدت به  348مورد حادثه توسط هزار و  392نجاتگر هالل
احمر امدادرسانی و  43مورد عملیات رها سازی توسط تیم های عملیاتی
انجام شد افزود :نیروهای عملیاتی این جمعیت در قالب  499تیم با همراه
داشتن تجهیزات الزم امدادی و 481دستگاه خودروی امدادی به امداد
رسانی پرداختند .وی اظهار کرد :در این بازه زمانی هزار و  958حادث هدیده
در حوادث مختلف اسکان یافتند 99 ،نفر از مصدومان حوادث به مراکز
درمانی منتقل و  27نفر دیگر به صورت سرپایی مداوا شدند .وی تعداد
پروازهای انجام شده بالگرد امدادی را هشت سورتی عنوان کرد و گفت:
تاکنون شش ساعت و 30دقیقه پرواز توسط تیم امداد هوایی جمعیت هالل
احمر استان انجام شده است.

نرخ بیکاری بانوان استان به ۲۰درصد رسید
نرخ بیکاری بانوان استان به  ۲۰درصد و سهم اشتغال این قشر در بخش
خدمات به  ۳۸.۷درصد ،بخش کشاورزی  ۳۵.۳درصد و در بخش صنعت
به  ۲۸.۴درصد رسید .مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با
اشاره به این که خراسان جنوبی از نظر میزان مشارکت اقتصادی ،استان
نهم کشور است وجود  125تعاونی زنان در استان را یادآور شد و افزود:
از این تعداد  63تعاونی از سال  92تشکیل شده است .به گزارش تسنیم،
«نخعی» به فعالیت  16تعاونی بانوان روستایی اشاره کرد و گفت49.3 :
درصد جمعیت استان را بانوان تشکیل میدهند که از این تعداد  41درصد
روستایی و  59درصد جمعیت شهری هستند .وی با بیان این که خراسان
جنوبی از نظر جمعیت بانوان بیکار دارای تحصیالت عالی در رتبه 27
کشور است تصریح کرد 63 :نفر از بانوان این منطقه کارآفرین هستند .وی
از وجود  75صندوق اعتبارات خرد روستایی با سرمایه سه میلیارد تومان
در استان خبر داد و خاطرنشان کرد 161 :نفر از بانوان در سال گذشته از
تسهیالت مشاغل خانگی بهرهمند شدند .وی با اشاره به این که دو هزار و
 360اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد سهم بانوان است گفت :هزار و
 258مربی ورزشی خانم و هشت هزار و  191ورزشکار سازمان یافته در
حوزه بانوان فعال هستند.

خرید 233هزار جلد کتاب درسی
 233هزار و  210جلد کتاب درسی برای دانش آموزان استان در سال
تحصیلی  98-99خریداری شد .مسئول توزیع کتاب اداره کل آموزش و
پرورش گفت :این کتاب ها در  21عنوان و برای مقاطع اول تا ششم ابتدایی
خریداری شده است که البته کامل نیست .به گزارش صدا و سیما « ،یعقوبی»
افزود :کتاب های دوره متوسطه هم تا خرداد ماه تهیه و برای سال تحصیلی
آینده آماده می شود .وی با اشاره به نام نویسی دانش آموزان برای تهیه کتاب
در سامانه اینترنتی فروش کتاب گفت :دانش آموزان همه مقاطع به جز
دانش آموزان کالس اول و دهم با مراجعه به سامانه سناد برای دریافت کتاب
نام نویسی کردند که تاکنون  57هزار و  97نفر در تمام مقاطع ثبت نام شده
اند .وی با اشاره به این که نام نویسی برای کتاب دانش آموزان کالس اول
و دهم از  20تیر ماه آغاز می شود افزود :قیمت کتاب ها با وجود گران شدن
کاغذ،تغییرچندانینداشتهاست.ویآخرینمهلتنامنویسیبرایدریافت
کتاب های درسی را تا آخر خرداد ماه اعالم کرد و از والدین خواست ثبت نام
را به روزهای پایانی موکول نکنند .به گفته وی در سال تحصیلی جاری220
میلیون تومان یارانه برای خرید کتاب به دانش آموزان نیازمند پرداخت شد.
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رئیسسازمانبسیجسازندگیاستانخبرداد:

 58پروژهسهمقرارگاهمحرومیتزدایی

فرخ نژاد -سهم قرارگاه محرومیت زدایی
برای امسال در استان ،اجرای  58پروژه است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی ،در گفت و گو با
«خراسانجنوبی»،اعتبارمصوببرایاینتعداد
پروژهراسهمیلیاردریالاعالمواظهارکرد:نیمی
از این منابع را قرارگاه محرومیت زدایی سپاه
متقبلشدهاستوبقیهبایدازمحلمنابعاستانی
وهمیاریمردموخیرانتامینشود.

.

ﺗﺎﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎىﻟﺬتﺑﺨﺶﺗﺮ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻗﺮارﮔﻴــﺮ »ﺳــﺮﮔﺮﻣ « در ﻣﻄﺒﻮﻋــﺎت اــﺮان ،زﺎد
ﻧﻴﺴــﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﻦ اﺳــﺖ ﻪ وﻗﺘ ﺟﺪول ﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ،
٦٤ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺎپ ﺷﺪ،اﺻﻼ ﻣﻮاﻓﻘﺎن
زﺎد ﻧﺪاﺷــﺖ .ﺧﻴﻠــ از روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓــﻪا در ﺑﺎره

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

مهندس «مهدی هنری» ،با بیان این که سهم
عمده پروژه های محرومیت زدایی در مناطق
محروم استان به حوزه آب روستایی مربوط
می شود ،افزود :احیا و مرمت  23رشته قنات،
احداث سه کانال انتقال آب و شش باب استخر
ذخیره آب نمونه ای از این پروژه هاست.
به گفته وی ،سال گذشته نیز قرارگاه

فرخ نژاد  131.5 -کیلومتر از طول خطوط و
شبکه های آب شهری استان فرسوده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ،در گفت و گو با
«خراسان جنوبی» گفت :برای مدیریت مصرف
آب ،این شبکه ها باید اصالح و بازسازی شود و
مدیریت ها به گونه ای باشد که ساالنه در شهرها
 0/5درصد و در روستاهای استان  1.5درصد
از هدررفت آب جلوگیری شود .وی با بیان این
که بارندگی سال آبی پیش رو فراتر از نرمال بود،
افزود :همین بارندگی مناسب سبب شد به طور
مستقیم یک ماه نیاز آبی محصوالت زراعی از
باران تامین شود طوری که بیشتر چاه های آب
کشاورزی خاموش شد.

• •آثار بلند مدت بارندگی ها

مهندس «امامی» ،ادامه داد :برداشت نکردن از
چاه ها کمک زیادی به بهبود و تعادل بخشی سفره
های آب زیرزمینی کرد به عالوه ،کارشناسان
را امیدوار کرد که در بلند مدت بتوان آثار این
بارندگی ها را در سفره های آب زیرزمینی دید .به
گفته وی ،می توان گفت ،سال آبی خوبی داریم
طوری که پیش بینی می شود کسری مخزن در
انتهای سال آبی بهبود مناسبی داشته باشد به
نحوی که کسری مخازن از  120به کمتر از 100
میلیون متر مکعب برسد .او ادامه داد :بر اساس
آزمایش های انجام شده ( ECهدایت الکتریکی یا
میزان شوری آب)  80درصد آب چاه های استان
باالی دو هزار و  500است که این موضوع بسیار
نگران کننده و در افق بلند مدت چالش بزرگی
برای استان است .کیفیت آب استان به حدی
کاهش یافته است که بیشتر آب مصرفی بعد از
شیرین سازی به دست مردم می رسد .او ،با بیان
این که آب  10محدوده مطالعاتی استان شور و
لب شور است و برای استفاده در معادن و صنایع
چوب قابل استفاده است ،افزود :کنتورهای

هوشمند روی  70درصد از چاه های کشاورزی
استان به غیر از طبس نصب شده است .وی به
شناسایی بیش از  300حلقه چاه کشاورزی غیر
مجاز در استان اشاره و اظهار کرد :از این چاه ها
 2.7میلیون متر مکعب آب برداشت می شود و در
دو سال گذشته بیش از  130چاه کشاورزی غیر
مجاز در استان پلمب شد.

• • 44محدوده مطالعاتی

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان ،با اشاره به
این که در خراسان جنوبی  44محدوده مطالعاتی
وجود دارد ،گفت :از این تعداد  26محدوده دشت
ممنوعه و بحرانی اعالم شده و  9دشت به صورت
مشترکبابقیهاستانهاست.بهگفتهوی،درچند
سال گذشته ساالنه بیش از یک میلیارد و 200
میلیونمترمکعبآبازمنابعآبزیرزمینیاستان
برداشت می شد که در پنج سال گذشته این مقدار
به  955میلیون متر مکعب کاهش یافت .وی با
بیان این که به صورت میانگین در سال های نرمال
 15میلیارد و 500میلیون متر مکعب بارندگی در

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ورود اﻦ »ﺟﺪول« ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻔ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻦ
ﺑﺨﺶ را ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣ داﻧﺴــﺘﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﻢ در
اﺑﺘﺪا اﺳــﺘﻘﺒﺎل ﭼﻨﺪاﻧ از ﺟﺪول ﻠﻤــﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻧ¡ﺮدﻧﺪ
و آن را ﻋﻀﻮ زاﺋــﺪ و ﻣﻮﻗﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣ داﻧﺴــﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ،ﻟﺬت اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﺮا ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران
اﺛﺒﺎت ﺷــﺪ و ﺑﻪ اﻦﺟﺎ رﺳــﻴﺪﻢ ﻪ اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﺒــﺎ روزﻧﺎﻣﻪا
ﺑﺪون »ﺟﺪول ﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ« وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن روزﻧﺎﻣﻪ از ﻧﺒــﻮد ¨ ﺟﺪول اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣ ،
ﻣﺪام ﺷ¡ﺎﺖ دارﻧﺪ.
ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﻪ ﺑﺮا ﺟﺪول ﻠﻤــﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد١٢ ،ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮا »ﺳــﻮدوﻮ« اﻓﺘﺎد .ﺑﺎزﻫﻢ ورود ¨
ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺟﺪﺪ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن! وﻟ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ،ﺳﻮدوﻮ ﻪ ﺑﺎﺪ ﻫﻤﺮاه

استان داریم ،افزود :از این مقدار 924میلیون متر
مکعب تجدیدپذیر است.

• •طرح اضطراری برای روستاهای درمیان

او با اشاره به این که برای رفع تنش آبی طرح
اضطراری آب برای روستاهای درمیان در دست
اجراست اضافه کرد :برای اجرای این طرح با 77
درصد پیشرفت 10 ،میلیارد تومان هزینه شده
است و برای تکمیل به پنج میلیارد تومان اعتبار
دیگر نیاز داریم .همچنین ،با اجرای طرح های
مختلف مقابله با کم آبی سال گذشته  21میلیون
و  771هزار متر مکعب آب در استان صرفه جویی
داشته ایم که این صرفه جویی از محل تعدیل پروانه
چاه های کشاورزی ،انسداد چاه های غیر مجاز و
کاهش میزان برداشت نسبت به میزان پروانه های
صادرشده بود .به گفته امامی ،با وجود کاهش
دبی چاه های کشاورزی اما سطح زیرکشت
محصوالت استان کاهش نیافته است و کشاورزان
نیز در چند سال گذشته همراهی خوبی در زمینه
مدیریت مصرف آب داشته اند.

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

ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﺎد ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ و ذﺮ ﻓﻮاﺪ و ﻣﺤﺴﻨﺎﺗﺶ در
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸــﻬﺮ ﭼﺎپ ﻣ ﺷــﺪ ،ﻃ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎل در ﺗﻤﺎم
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎ درﺟﻪ دﺷﻮار ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ ³ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و اﻣﺮوز
ﻤﺘــﺮ روزﻧﺎﻣﻪا اﺳــﺖ ــﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن ﺧﺎص ﺳــﻮدوﻮﺑﺎز
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﺟــﺬاب ﺑﺴــﻴﺎر در ﺟﻬــﺎن ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻪ ﻣﺎ
در ﺸــﻮرﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﻃﻌﻢ ﻟﺬتﺑﺨﺶﺷــﺎن را ﻧﭽﺸــﻴﺪهاﻢ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﺪﮔﺎه ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴــﺌﻮﻻن روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن،
ﺑﺴــﻴﺎر از آنﻫﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳــﻴﺪه اﺳــﺖ و
ﺑﺮﺧ از اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻌﺮوف
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣ اﺮان.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ازﺟﺪولوﺳﻮدوﮐﻮ

• •عمده پروژه های در حوزه آب روستایی

محرومیت زدایی سپاه  50پروژه در نقاط
محروم استان با  20میلیارد ریال اعتبار به
سرانجام رساند.
او پروژه هایی را که سال گذشته به محرومیت
زدایی در نقاط محروم انجامید  258طرح
محرومیت زدایی و عمرانی اعالم و اظهار کرد:
برای اجرایی شدن این طرح ها  170میلیارد
ریال تخصیص یافت.

 131کیلومتر شبکه آب شهری فرسوده است

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﺎرﺨﭽﻪ ورود »ﺟﺪول ﻠﻤﺎت« و »ﺳﻮدوﻮ« را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ...
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شرکت تعاونی زنبورداران بیرجند و اتحادیه کشاورزی زنبورداران خراسان جنوبی در پی
درج گزارشی با عنوان «مزارع زرشک؛ پرواز زنبور ممنوع» در روزنامه ،توضیح هایی را به دفتر
روزنامه خراسان جنوبی ارسال کرد.
در توضیح «محمد علی رهپرداز» ،مدیر عامل شرکت تعاونی زنبورداران شهرستان بیرجند
به این موضوع اشاره شد که در همه دنیا تحقیقات بسیاری روی گرده افشانی زنبور عسل و
فواید آن در افزایش محصول انجام شده و این حشره به عنوان بهترین گرده افشان برای باغ ها
و مزارع کشاورزی مطرح است و سودی که باغدار از حضور زنبور عسل در قبال گرده افشانی
می برد چند برابر زنبوردار از برداشت عسل است.
الزم به ذکر است ،کشاورزان آگاه زیادی در خراسان جنوبی وجود دارند که از فواید گرده
افشانی زنبور عسل مطلع هستند و هر سال در زمان گل دهی درختان با آغوش باز و اصرار
فراوان خواهان حضور کندوهای زنبور عسل در مزارع خود هستند.
عنوان چنین تیترهایی یا صحبت های غیر کارشناسی که هیچ پایه و اساس علمی ندارد و فقط
از روی تنگ نظری و منافع شخصی است نه تنها هیچ کمکی به توسعه کشاورزی و زنبورداری
نمی کند بلکه در این سال که با نام «رونق تولید» ملی نامگذاری شده است باعث به وجود
آمدن اختالف و درگیری بین این دو قشر زحمتکش و در نهایت صدمه به تولید ملی می شود.
در توضیح «یوسفی فر» ،مدیر عامل اتحادیه زنبورداران خراسان جنوبی نیز آمده است ،در پی
درج گزارشی با عنوان «مزارع زرشک ،پرواز زنبور ممنوع» ،تعدادی از زنبورداران استان مراتب
اعتراض جدی خود را اعالم کرده و خواستار پیگیری و برخورد قانونی با عوامل ذی مدخل در
این گزارش به طور کامل مغرضانه شده اند.
با کمی تامل در متن گزارش و تیتر انتخابی ،می توان به جریان های پشت پرده یا حداقل
ناآگاهی و اشراف نداشتن مسئوالن مربوط در آن روزنامه پی برد .در سالی که بنا به دستور مقام
معظم رهبری سال «رونق تولید» نامگذاری شده است و در ایامی که دشمنان این کشور با وضع
شدیدترین تحریم های ظالمانه قلب اقتصاد کشور را هدف قرار داده اند ،انتشار این گزارش نه
تنها کمکی به رونق تولید و اشتغال نخواهد کرد ،بلکه با متشنج کردن فضای کسب و کار مابین
کشاورزان و زنبورداران ،زمینه ساز درگیری ها و اتفاقات ناخوشایند بعدی را نیز فراهم خواهد
کرد .همچنین قرار دادن دو قشر زحمتکش رو در روی هم ضمن بروز آسیب های احتمالی
باعث افزایش بیکاری می شود و در نهایت معضالت اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
در این زمینه این اتحادیه در راستای وظایف قانونی خود پیگیر مطالبات به حق زنبورداران
استان بوده است و تا رسیدن به نتیجه مطلوب این حق را برای خود محفوظ و از هیچ کوششی
فروگذار نخواهد کرد .لطفا به قید فوریت نسبت به اصالح گزارش و مصاحبه با باغداران
و کشاورزانی که با زنبور عسل بهره وری و افزایش محصول داشته اند و از استقرار کانی
ها در مجاورت باغ ها و مزارع خود استقبال می کنند ،گزارش مفصل و جامعی تهیه و در
همان صفحه چاپ کنید .در پایان این اتحادیه آمادگی خود را برای همکاری در زمینه تهیه
گزارش «گرده افشانی زنبور عسل و افزایش بهره وری» اعالم می کنیم .امید است با همدلی
و همبستگی بیشتر در خدمت به آحاد مردم کشور به ویژه کشاورزان ،باغداران و زنبورداران
موفق و سربلند باشیم.

• •خراسان جنوبی

سیاست و رسالت اصلی روزنامه خراسان جنوبی کمک به توسعه استان در حوزه های مختلف
از جمله کشاورزی بوده و هست و همواره در مطالب خود از دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان
استفاده کرده است .در مطلب یاد شده هم بر اساس پیگیری های گذشته سعی شد ضمن
صحبت با زنبورداران و کارشناسان ،به اهمیت گرده افشانی برای باغ ها توسط زنبورها و
همچنین چالش های پیش روی زنبورداران بپردازد که در گزارش درج شده این موارد به
وضوح بیان شد و نوشته ها همان صحبت های مصاحبه شوندگان بود بنابراین ایجاد اختالف
بین کشاورز و زنبوردار ،برداشت توضیح دهندگان است و توصیه می شود که تحمل شنیدن
صحبت های یکدیگر را داشته باشیم .در مجموع «خراسان جنوبی» در این گزارش نظر سه
ضلع کشاورزان ،زنبورداران و کارشناسان را بدون جهت دهی ،منتشر و به رسالت حرفه ای
خود عمل کرده است.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¡ﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻ¨ﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮا ﺸ³آنﺑﺎﺪ»¨ﺧﻂﺷ¡ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورود ﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟ آنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ «ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕ ﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣ ﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪ ﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷ¡ﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪدرﻫﺮدوراﻫ ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ اﻧﺤﺮاﻓ ﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎ رﻧﮕ درﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻦﺑﺴﺖﺑ اﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

دﻗﻴﻘﻪ

زنبور عسل بهترین گرده افشان
برای باغ ها و مزارع
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ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦ و
ﺷﺮﺖدر
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا
ﺗﺼﻮﺮﻫﺮ
ازاﻦ دو ﻣﻌﻤﺎ
رادرﻣﺘﻦ
ﭘﻴﺎﻣﺗﺎن ﻧﺎم
ﺑﺒﺮﺪ.

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