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محروم ترین دهستان زیرکوه در کانون توجه قرار گرفت

 8سالازتفاهمنامهگمرکایرانواستانداریگذشت

اماواگرهاینصبایکسریدرماهیرود
گروه گزارش  -هشت سال قبل ،قراردادی بین گمرک
ایرانواستانداریبرایتامینزیرساختایکسریدرپایانه
مرزیماهیرودمنعقدشدودراینسالهاکشوقوسهای
اداری اجازه نداد تا این زیرساخت در تنها مرز فعال استان
فراهم شود .در این باره دالیل تامین نشدن این زیرساخت
به منظور سرعت بخشیدن به رویه های گمرکی و مبارزه
با قاچاق کاال در گمرکات استان را از متولی آن یعنی مدیر
کل گمرکات جویا شدیم .آن طور که مهندس«خاشی» ،به
«خراسان جنوبی» ،گفت :بر اساس تفاهم نامه سال 90
بینگمرکایرانواستانداری،مقررشدزمینیبرایاحداث
زیرساختهایموردنیازمانندمحوطه،ساختمانها،سوله
ها و تاسیسات کلی و نصب ایکس ری اختصاص یابد و به
محض مشخص شدن آن عملیات ساخت ابنیه آغاز شود و
نصب دستگاه ایکس ری هم بر اساس تفاهم نامه گمرک
ایرانباوزارتدفاعتوسطاینوزارتخانهانجامشود.

• •زمینتحویلشدهاست

او،بااشارهبهاینکهآذرماهسالگذشتهادارهکلگمرکات
زمین را به وزارت دفاع تحویل داد ،گفت :آگهی مناقصه
بخشی از کار که در تعهد اداره کل گمرکات بود منتشر شد
که ابتدای خرداد امسال نتایج آن مشخص می شود و با
مشخص شدن نتیجه ،قسمتی از عملیات عمرانی که در
شرحوظایفگمرکاستآغازخواهدشد.بهگفتهاو،اصل
مطلبایناستکهاحداثساختماناصلیدستگاهایکس
ری و نصب دستگاه بر عهده وزارت دفاع است .این مسئول

بهسفریکهدوهفتهقبلبرایپیگیریتعهداتوزارتدفاع
به تهران داشت اشاره و اظهار کرد :مسئوالن مرتبط در این
وزارتخانهبهزودیبهاستانسفرمیکنندتاعملیاتاجرایی
احداث ساختمان ایکس ری را آغاز کنند و بعد از ساخت بنا
نصبدستگاهبایدانجامشود.اوزمانآغازعملیاتعمرانی
مربوط به اداره کل گمرکات را ابتدای خرداد و شروع پروژه
های مرتبط با وزارت دفاع را تابستان امسال اعالم کرد و
ادامه داد :چنان چه عملیات ساخت و ساز که حدود چهار
ماه است محقق شود ،نصب دستگاه انجام می شود .اما
به گفته او چالشی که سر راه تحقق این زیرساخت پس از
عملیات اجرایی بنا و نصب دستگاه وجود دارد تامین برق
ایندستگاهاستواگرایننیازبهموقعتامیننشوددستگاه
قابل بهره برداری نخواهد بود.به گفته وی برای تامین این
نیازاساسیمکاتبهودرخواستهایبسیاریبااستانداری

،،

از طریق گمرک انجام شده است ،زیرا دستگاه ایکس ری
نیازمند 70کیلو وات برق است که با برق مصرفی یک شهر
برابری می کند عالوه بر این ،سال قبل برای برق رسانی به
این منطقه نیاز به چهار میلیارد تومان اعتبار بود اما امسال
برایانتقالبرقازدرحسربیشهبهمرزماهیرودبیشاز12
میلیاردتومانبایدتامینشود.

• •برقتامینشود

او ،این موضوع را نیز یادآور می شود که گمرک ماهیرود به
یکدستگاهموتوربرق 850مگاواتیمجهزاستکهبرقاین
نقطهراتامینمیکند.بهگفتهاو،چنانچهعملیاتاجرایی
دستگاه ایکس ری در موعد مقرر انجام شود اما برق مورد
نیاز آن تامین نشود می توان از موتور برق گمرک ماهیرود
استفاده کرد .البته باید در نظر داشت که استفاده از برق

*مدیر کل گمرکات :بر اساس تفاهم نامه سال  90بین گمرک ایران و استانداری ،مقرر
شد زمینی برای احداث زیرساخت های مورد نیاز مانند محوطه ،ساختمان ها ،سوله ها و
تاسیسات کلی و نصب ایکس ری اختصاص یابد و به محض مشخص شدن زمین عملیات
ساخت ابنیه آغاز شود
* خاشــی :چالشــی که ســر راه تحقق این زیرســاخت پس از عملیات اجرایی بنا و نصب
دســتگاه وجود دارد ،تامین برق این دســتگاه اســت و اگر ایــن نیاز به موقع تامین نشــود
دستگاه قابل بهره برداری نخواهد بود

جوانه های اشتغال در «پترگان»

این دستگاه هزینه باالیی را بر گمرک ماهیرود تحمیل می
کندبنابراینمیطلبدتاشرکتبرقیاهردستگاهدیگری،
تامینایننیازاساسیرابرعهدهبگیرد .ویگفت:درصورت
تامین زیرساخت ها کار تحویل و نصب دستگاه ایکس ری
در مرز به سرعت قابل انجام است و شرکت برق استان نیز
با توجه به پرمصرف بودن موتور برق دیزلی موجود و هزینه
هایباالیآنطیروزهایگذشتهبرایتامینهزینههاقول
مساعد داد اما باید سعی بر این باشد که تا به اتمام رسیدن
عملیات عمرانی ،برق رسانی نیز انجام شود تا نیاز به موتور
برق اضطراری نباشد .خاشی ،ادامه داد :فقط اداره کل
گمرکاتتعهدتامینزمیندراینزمینهرامتقبلشدکهاین
کارراانجامدادهاستاماتامینمنابعاعتباریبرایاحداث
بناوخریددستگاهبرعهدهوزارتدفاعوگمرکایراناست
وبهطورحتمایننهادهاوقتیمتعهدبهانجامکاریشدندبه
آنعملمیکنند«.خراسانجنوبی»کهدراینسالهاپیگیر
احداثبناوتامیناینزیرساختاساسیدرمرزماهیرودبود
سالقبلگفتوگوییهمبامدیرگمرکماهیرودداشتکه
«کیانی» ،از نیاز 35میلیارد تومانی برای نصب هر دستگاه
ایکس ری خبر داد و زمان دقیقی برای بهره برداری از آن
تعیین نکرد .او ،به این گفته اکتفا کرد که امیدواریم تا پایان
امسالاینکاربهاتمامبرسد.حالبامحققنشدناینوعده
درسالگذشتهوچندبرابرشدنهزینهوهمچنینگذشت
هشت سال از انعقاد قرارداد باید منتظر ماند و دید که این
زیرساختاساسیدرتنهامعبرمرزیفعالاستانچهموقع
راهاندازیمیشود؟

فرخ نژاد -خبرهایی در ماه های اخیر درباره بزرگ ترین
واحد صنعتی استان منعکس می شد که وضعیت آن را تا
حدودی نامناسب و حتی تعطیل نشان می داد« .کمبود
مواد اولیه و نارضایتی  500کارگر کارخانه کویر تایر
بیرجند از پرداخت نشدن حقوق اسفند و فروردین این
کارخانه را در آستانه تعطیلی قرار داده است» و «به رغم
هشدارهای قبلی مبنی بر بروز مشکالت اقتصادی در
کارخانه کویرتایر بیرجند ،این کارخانه به علت کمبود
نقدینگی ،مشکل گشایش اعتبار و تامین ارز و کمبود
مواد اولیه تعطیل شد» نمونه هایی است که برخی از
پایگاه های خبری از جمله نسیم آنالین اعالم کرد.
«خراسان جنوبی» ،با توجه به نقش اقتصادی و اشتغال
زایی این واحد صنعتی ،موضوع را از مدیر عامل این
کارخانه جویا شد تا مخاطبان در جریان صحت و سقم
آن قرار گیرند .مهندس «زینلی» ،در پاسخ به موارد
مطرح شده ،این گفته ها را تکذیب و اعالم کرد :نه تنها
در اسفند و فروردين ماه بلكه شرکت کویر تایر در طول
بیش از 20سال فعالیت خود ،حقوق معوقه نداشته و

عالوه بر این در زمینه دیگر رسته شغلی که مربوط به گیاهان دارویی می شود در منطقه تجنود کار کشت
برخی از گیاهان دارویی انجام شده است و انواع عرق های گیاهی در این نقطه تولید می شود .همچنین،
دستگاهی که می توان با آن روغن بنه تولید کرد در اختیار روستاییان قرار گرفته است .وی ،با اشاره به
استقبال روستاییان از طرح های اشتغال زایی انجام شده ،گفت :تا  19سال قبل به دلیل اختالفی که بر
سر استفاده از منابع آبی رودخانه تجنود وجود داشت این آب هدر می رفت اما امسال با ورود استاندار و
جلسه های متعددی که پیش از این برگزار شد استفاده از این آب تا  15لیتر در ثانیه برای روستاییان این
منطقه افزایش یافت که با یکپارچه سازی اراضی ،کاشت انگور در  20هکتار از روستای چشمه بید در
دستور کار قرار گرفت.

• •کارگاه گوهر تراشی شجر

بسیار زیاد قیمت مواد اولیه صنعت تایر که بیش از نیمی
از آن از خارج کشور تامین می شود ،مشکالت موجود
در سیستم بانکی کشور برای انتقال وجه به حساب
شرکت های فروشنده خارجی ،محدودیت های حمل

ﺳﻪﻧﮑﺘﻪﻣﻬﻢ!

.

و آرزوى ﻓﺮاﻏـﺖ ﺧـﻮش ﭘﺎﯾـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ¡ رﻧﺠﺒﺮ

در اﻦ روز ﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ ،ﻪ آﺧﺮﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ از ﻫﻔﺘﻪ ﺳ و ﭘﻨﺠﻢ
»ﻟﺬتﺳﺮﮔﺮﻣ «راﻣ ﺑﻴﻨﻴﺪ،ﺎدآورﭼﻨﺪﻧ¦ﺘﻪدرﺑﺎرهﺑﺨﺶ
ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ﺧﺎﻟ ازﻟﻄﻧﻴﺴﺖ:
(١اﮔﺮازاﻓﺮادﻫﺴــﺘﻴﺪ ﻪﺑﻪﻧﻮﻋ درزﻣﻴﻨﻪﻫﺎ»آﻣﻮزش«،

دریایی و طوالنی شدن زمان تامین مواد و نیز ثابت بودن
قیمت فروش محصوالت و تایرها اعالم کرد که از طرف
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
تعیین می شود.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
در ﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺳ و ﭘﻨﺠﻢ »ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣ«

• •مجوز ورود دام از مرز یزدان

به گفته جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی خراسان جنوبی ،روز گذشته  50نفر شتر ماده ای را که با
کمک مالی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) برای ایجاد زنجیره پرورش شتر در دهستان پترگان از
افغانستان خریداری شده است ،برای توزیع در بین مردم و اجرای طرح به صورت آزمایش در این منطقه ،در
اختیار متقاضیان قرار داد .مهندس «مهدی هنری» ،با اشاره به دریافت مجوز ورود دام سبک از مرز یزدان
از استانداری ادامه داد :این دام ها با  40درصد هزینه کمتر از مرز به استان وارد و بین روستاییان دهستان
پترگان توزیع می شود .او ،به همراهی دستگاه های اجرایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) ،ستاد
اجرایی فرمان امام خمینی (ره) ،سازمان جهاد کشاورزی ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و  ...برای
اجرایی شدن اهداف اشتغال زایی در این دهستان اشاره و اظهار کرد :برای تکمیل اشتغال معیشتی در
زمینه طیور نیز دستگاه جوجه کشی در این روستاها خریداری شده است و مازاد تخم مرغ های تولیدی با
بسته بندی با همکاری بسیج سازندگی و سپاه پاسداران انجام می شود تا افرادی که وارد این چرخه تولید
شده اند برای فروش تولید مازاد با مشکل مواجه نشوند.

• •کاشت گیاهان دارویی

خبرهای تلخ کویر تایر و پاسخ مدیرعامل
حقوق کارکنان پیمانکار نيز در موعد مقرر پرداخت شده
است .او متذکر شد که شرکت همچنان با وجود همه
محدودیت ها به تولید خود ادامه می دهد و روزانه بیش از
هزار حلقه الستیک ،تولید دارد .وی میزان اشتغال این
واحد تولیدی را  920نفر از کارکنان رسمی و قراردادی
و حدود  500نفر از نیروهای شرکتی پیمانکاری به
صورت مستقیم دانست و ادامه داد :سال گذشته بیش
از سه میلیون حلقه انواع تایر رادیال تیوبلس در این
کارخانه تولید شد و امسال قرار است بیش از سه میلیون
و  600هزار حلقه انواع تایر رادیال در این کارخانه تولید
شود .او در توضیح اجرای مرحله دوم شرکت یادآور
شد که ظرفیت اسمی آن  27هزار تن تولید انواع تایر
در سال است و برای تولید تایرهای جدید رادیال تمام
سیمی وانتی ،پروژه طرح توسعه افزایش  10هزار تن
نیز در دست اجراست که با اجرای طرح توسعه ،ظرفیت
کارخانه به حدود  37هزار تن انواع تایر در سال خواهد
رسید .البته این فعال عرصه تولید استان ،عمده چالش
پیش روی بزرگ ترین واحد صنعتی استان را افزایش

فرخ نژاد  -برای این که به مدلی به منظور
دستیابی به اشتغال دست یابند تا زمینه ماندگاری
مرزنشینان محروم ترین دهستان زیرکوه یعنی
پترگان را فراهم کنند اقدام به شبکه سازی های
مردمی در رسته های مختلف شغلی کرده اند که
زمینه و قابلیت آن در نقطه مورد نظر وجود دارد،
از جمله آن می توان به گوهر تراشی ،پرورش دام
سبک و سنگین ،گیاهان دارویی ،گردشگری و ...
اشاره کرد .بعد از شبکه سازی ،زمینه برای آموزش
و بازدیدهای میدانی فراهم شد تا شغل هایی که می تواند به تثبیت اشتغال و ماندگاری روستاییان و عشایر
این دهستان بینجامد راه اندازی شود .البته قبل از شبکه سازی ابتدا به حلقه مفقوده بازار که بیشتر وقت
ها در اشتغال زایی های روستایی و مناطق محروم مورد غفلت قرار می گیرد اندیشیده شد تا روستایی
وقتی به تولید رسید دغدغه ای برای مازاد تولید یا افزایش آن در سال های بعد نداشته باشد .این زمینه ها
را قرارگاه پیشرفت و آبادانی برای زدودن غبار محرومیت از دهستان های پترگان زیرکوه ،منتظریه طبس،
قهستان درمیان ،درح سربیشه و میغان و شوسف نهبندان از دو سال قبل در دستور کار قرار داده است.

»ﭘﺮورش«»،روانﺷﻨﺎﺳ «»،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ «وﺗﻤﺎمﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻬ ﻪﺑﺎﺻﻨﻌﺖﺳﺮﮔﺮﻣ وﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎآنﻣﺮﺗﺒﻂﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﻫﺴﺘﻴﺪ،ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮﺗﺎنراﺑﻪﺷﻤﺎره٣٠٠٠٧٢٢٥٢
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.ﻣﺎدراﻦﺳﺘﻮنآﻣﺎدهﻫﺴﺘﻴﻢﺗﺎﻧﻈﺮاتﺗﺨﺼﺼ
ﺷﻤﺎﻋﺰﺰانرادرﺑﺎرهﺳﺮﮔﺮﻣ وﺗﺎﺛﻴﺮآنﺑﺮاﻓﺮادﻣﺨﺘﻠﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺑﻪﻫﻤﺮاهﺗﺼﻮﺮوﺳﻤﺖﺷﻤﺎﻣﻨﺘﺸﺮ ﻨﻴﻢ.
(٢اﮔﺮدرزﻣﻴﻨﻪ¦ ازﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ﻪدرروزﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻫﻔﺘﻪدراﻦﺻﻔﺤﻪﻣﻨﺘﺸﺮﻣ ﺷﻮدﺗﺒﺤﺮﺧﺎﺻ دارﺪ،
ﺑﺎﭘﻴﺎﻣﺑﻪﺷﻤﺎره ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﻣﺎراﻣﻄﻠﻊ ﻨﻴﺪﺗﺎداﻧﺶو
ﻫﺮﻧﻮعﺎﻓﺘﻪﺷﻤﺎرا ﻪﺑﻪدرد آﻣﻮزشدﮕﺮانﻣ ﺧﻮرد،دراﻦ
ﺳﺘﻮن)ﺑﻪﺻﻮرتﻣﺘﻦ( ﺎدروبﺳﺎﺖ)ﺑﻪﺻﻮرتﻋ¦ﺲوﻣﺘﻦ
وﻓﻴﻠﻢ( ﺑﻪﻫﻤﺮاهﻧﺎموﻋ¦ﺲﺗﺎنﻣﻨﺘﺸﺮ ﻨﻴﻢ.ﺑﺎاﻦﺷﻴﻮهاﻓﺮاد

جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان ،اظهار کرد :دیگر قابلیت این منطقه نوعی سنگ قیمتی با نام
شجراستکهتاقبلازاینبهصورتخامبهفروشمیرسیداماباراهاندازیکارگاهگوهرتراشیدرروستای
چاه باشه میزان قابل توجهی از این سنگ ها با ارزش افزوده باال به فروش می رسد .دیگر قابلیت این نقطه
گردشگری آن است که روستاییان این منطقه آن طور که باید و شاید از ظرفیت رودخانه تجنود و کویر همت
آباد استفاده نکرده و بهره الزم را نبرده اند که به گفته او با راه اندازی مشاغل خدماتی عواید حاصل از آن با
حضور گردشگران نصیب مردم این منطقه می شود .به عالوه ،یک سرمایه گذار برای گردشگری کویر در
منطقه همت آباد سرمایه گذاری کرده است تا زمینه استفاده از این قابلیت برای روستاییان به ویژه با راه
اندازی کارگاه تولید نان خانگی برای گردشگران و دوستداران طبیعت که رودخانه تجنود و کویر همت آباد
را برای سپری کردن آخر هفته خود انتخاب می کنند فراهم کند .به گفته وی برای این که روستاییان منطقه
بهره الزم را از تولیدات خود داشته باشند قرار است نمایشگاهی از این تولیدات در نقطه ای که محل تمرکز
و گذر گردشگران و دوستداران طبیعت در این منطقه است ،راه اندازی شود.

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

ﻣﺒﺘﺪﻫﻢﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﺜﻞﺷﻤﺎﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ راﺑﺎﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺣﻞ ﻨﻨﺪوازﭘﺎﺳﺦﻫﺎﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪهﻟﺬتﺑﺒﺮﻧﺪ.
 (٣اﮔــﺮدرﺟﻤﻊدوﺳــﺘﺎنواﻗــﻮاموآﺷــﻨﺎﺎن،ﺳــﻮدو ﻮﺑﺎزان
ــﺎﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪاندﮕــﺮﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ )ﻣﺜــﻞاﻧــﻮاع
ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ(راﻣ ﺷﻨﺎﺳــﻴﺪ،آنﻫﺎراﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌــﻪﻣﻄﻠﺐﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪﺷﺎندرروزﺧﺎﺻ ازﻫﻔﺘﻪ ﻪآنﻣﻄﻠﺐراﻣﻨﺘﺸﺮﻣ ﻨﻴﻢ،
دﻋﻮت ﻨﻴﺪ.
ﺗﻌﻄﻴﻼتﺧﻮﺷــ راﺑﻪﻫﻤﺮاهﺧﺎﻧﻮادهﺑﺮاﺗﺎنآرزوﻣ ﻨﻢو
»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب«راﺑﺮاﭘُﺮ ﺮدندﻗﺎﻘ ازاﻦاوﻗﺎتﻓﺮاﻏﺖ
ﺑﻪﺷﻤﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﻨﻢ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا¡

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ¡ ﻗﺒﻞ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

دﻗﻴﻘﻪ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:

 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮور ﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧ¦ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¦ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¦ﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎﺑﺮوﺪ ﻪﭼﺎرﭼﻮب ﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮد.

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

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ¦ﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖ ﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎ ﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪا ﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪﺟﺎ از ﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ

ﻨﻴﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺑﺮا¡ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮ ﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا¡ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﻫﺮ روز

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ
ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣ ﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﺳﻮدو ﻮ

ﺑﺮا¡ارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ¡
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدو ﻮ¡
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎرا ﺘﺮدﮕﺮ¡(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30
دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺮﻓﻪا¡ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار¡
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

