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اقتصاد
گزارش از حال و هوای بازار دام در زاهدان

 330تن میگو از چابهار صادر شد

قربانیجیبمردمدربازاردام

عید قربان از اعیاد بزرگی است که نزد مردم
راشکی
سیستان و بلوچستان اهمیت و جایگاه باالیی
دارد و مردم منطقه به مناسب این عید رسم دیرینه قربانی را با
شکوه خاصی ادا می کنند و بازار دام نیز در این ایام حرارت
باالیی به خود می گیرد .امسال هم با نزدیک شدن به عید
قربان دامداران برای عرضه دام هایشان در محل های تعیین
شده سامان دهی شدند ،هر چند هرسال ،برخی در معابر
شهری و در بعضی از میدان های شهر اقــدام به فروش دام
میکنند امــا گــویــا امــســال هــم متولیان ب ــرای بــرخــورد با
فروشندگان دام در معابر شهری برنامه ای ندارند یا این که هنوز
عملی نکرده اند .البته معموال شرایط عرضه دام در محل های
تعیین شده چندان مناسب نیست و با توجه به نارضایتی های
سال گذشته پیش بینی می شد متولیان برای بهبود شرایط
امسال برنامه ای داشته باشند اما شرایط محل در نظر گرفته
شده حاکی از آن است که برای مناسب سازی و سامان دهی
زمینها ،فراهم کردن آب و برق و ...برنامه ای نداشته است ،در
این بازار تنوع دامی مشهود است اما تنوع قیمت بیشتر خود
نمایی می کند و در این میان بازار سیاهی هم ایجاد شده است.

معاون
رئیسسازمان
جها دکشاورزی:
شرایط ورود دام
و قیمت گذاری
بهشرایطعرضه
وتقاضابستگی
دارد ،با این
وجودمسئوالن
سازمانصنعت،
معدن و تجارت بر
این روند نظارت
دارند اما بدون
شکازقیمتهای
پاییندامبیشتر
حمایتمیشود
ومورداستقبال
است

گوسفند بیمار  700هزار تومان

یکی از شهروندان که برای خرید دام به این بازار مراجعه کرده
است می گوید :شرایط قیمت گوسفند ها بسیار عجیب و غیر
قابل باور است ،در هر غرفه می توان قیمت های مختلفی
را دید که دامدار با سلیقه خودش تعیین می کند ،به عنوان
مثال در یکی از غرفه ها تعدادی گوسفند بیمار وجود داشت
که دامــدار  700هزار تومان برای آن قیمت گذاشته بود.
«شهریاری» می افزاید :شرایط عرضه دام در این مکان چندان
بهداشتی و مناسب نیست ،در سال های گذشته خریداران از
شرایط مناسب بهداشتی منطقه رضایت نداشتند ،اما امسال
هم همان شرایط وجود دارد و مسئوالن برای بهبود آن وارد
عمل نشده اند ،به عنوان مثال می توان الشه حیوانات را در
میدان دید .یکی دیگر از شهروندان می گوید :به هر غرفهای
که مراجعه می کنم قیمت ها نسبت به سال گذشته بسیار
باالست و غرفه داران اظهار می کنند به دلیل خشکسالی،
گرانی علوفه و افزایش قیمت دالر قیمت گوسفند هم افزایش
پیدا کرده است« .خارک کوهی» ادامه می دهد :گوسفندی
را که سال گذشته با پرداخت  500هزار تومان می توانستیم
بخریم قیمت آن امسال به  900هزار تومان هم رسیده است
که بسیار گران و خرید آن برای مردم سخت است.

افزایش چشمگیر قیمت ها

یکی دیگر از شهروندان بیان می کند :قیمت ها سال به سال

گران تر می شود ،ولی امسال افزایش چشمگیری داشته
است ،بسیاری از مردم استان خود را مقید به قربانی کردن
می دانند ،این روزهــا باال بودن قیمت ها به مشکل جدی
برای آنها تبدیل شده است« .رضایی» ادامه می دهد :طبق
قانون و اعالم مسئوالن باید گوسفند به صورت کیلویی به
فروش برسد اما در زاهــدان با توجه به ظاهر گوسفند ،آن
را میفروشند که ممکن است قیمت واقعی و طبق آن چه
مصوب شده است ،نباشد .یکی دیگر از شهروندان می گوید:
با توجه به بازدیدی که از محل فــروش دام داشتم قیمت
گوسفندها در غرفههای مختلف سلیقه ای و متفاوت بود،
انگار هر فروشندهای طبق نظر خود قیمت ها را مشخص
کرده است و قانونی نیست«.ساالری» اضافه می کند :به دلیل
گرانی بیش از حد قیمت ها موفق به خرید نشدم ،کمتر کسی
برای خرید آمده است ،انگار اکثر افراد برای قیمت گرفتن
به بازار مراجعه میکنند ،سال گذشته یک گوسفند خوب را
به قیمت  600هزار تومان خریدم اما قیمت گوسفندهای
مشابه سال گذشته به حدود دوبرابر رسیده است.

افزایش  3برابری غرفه ها

یکی از دامــداران می گوید :سال گذشته برای فروش دام
غرفهای با قیمت  150هزار تومان از شهرداری تحویل گرفتم
و با وجود همه مشکالت و کمبودهای موجود در همان مکان
به عرضه دام تایید شده دامپزشکی پرداختم و امسال هم
برای تهیه غرفه اقــدام کردم اما قیمت ها بیش از سه برابر
سال گذشته افزایش پیدا کــرده اســت« .ریگی» بیان کرد:
سال گذشته برای هر غرفه  150هزار تومان دریافت می شد
اما امسال برای آن با شرایط سال گذشته  600هزار تومان
در نظر گرفته شده است بنابراین با این شرایط دامــدار هم
تصمیم می گیرد گوسفند خود را با قیمتی بیشتر عرضه کند
که سبب افزایش قیمت دام می شود ،از طرفی تفاوت قیمت
غرفه ها سبب شده است تا شرایط به گونه ای غیر برابر برای
دامداران پیش رود .یک غرفه دار هم می گوید :سال گذشته
قیمت غرفهها  150هزار تومان اعالم شده بود اما امسال
این قیمتها بین  500تا  800هزار تومان است در حالی
که قیمت اعالم شده شهرداری در زمان ثبت نام تحویل غرفه
 500هزار تومان بود .به گفته «شهرکی» ،اجاره غرفه های
اواسط میدان  500تا  600هزار تومان است و غرفه هایی
که در تقاطع یا خیابان اصلی است بین  700تا  800هزار
تومان قیمت گذاری می شود بنابراین به نظر می رسد نبود
نظارت سبب ایجاد بازار سیاه غرفه شود .دامدار دیگری می
گوید :تعداد قابل توجهی غرفه در این بــازار وجود دارد که
برای هرکدام حداقل  500هزار تومان هزینه دریافت شده اما

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

یک شهروند :با توجه به بازدیدی که از محل فروش دام داشتم قیمت گوسفندها در غرفه های مختلف سلیقه ای و متفاوت بود

هیچ گونه امکاناتی در اختیار دامداران گذاشته نشده است.
«بلوچزهی» می افزاید :عالوه بر این خود دامدار باید برای
زمینی که در اختیارش است اقدام به فنس کشی کند ،در این
گرمای هوا هیچ سایبانی برای غرفه ها در نظر نگرفته اند ،سال
قبل غرفه ها آب نداشت و فقط یک تانکر برای آبرسانی به غرفه
ها توسط شهرداری فعال بود ،امسال همان تانکر آب هم وجود
ندارد .یکی از مشکالت تاریکی منطقه است ،حتی با وجود
سگ ها در منطقه ،مسئوالن امر اقدامی برای روشنایی انجام
ندادهاند و دامداران ناچار هستند شب را کنار دام ها سپری
کنند ،یا هزینه رفت و برگشت دام ها را متحمل شوند.

قیمت بازار بسته به عرضه و تقاضاست

معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی می گوید :شرایط
ورود دام و قیمت گذاری به شرایط عرضه و تقاضا بستگی
دارد ،با این وجود مسئوالن سازمان صنعت ،معدن و تجارت
بر این روند نظارت دارند اما بدون شک از قیمت های پایین
دام بیشتر حمایت می شود و مورد استقبال است« .حسین
سرابندی» می افزاید :دام هایی که در بازار استان عرضه می
شود از مبادی ورودی قانونی وارد شده است و در مناطق در
نظر گرفته شده ،عشایر با قیمت های پایین تر از قیمت بازار،
دام خود را عرضه می کنند اما با توجه به خرید و فروش دام
در این ایام در این منطقه دامداران استان های همجوار هم
دامشان را وارد استان می کنند .وی ادامه می دهد :از استان
های کرمان ،خراسان جنوبی و حتی خراسان شمالی دام
وارد استان شده است و به فروش می رسد که قانونی است
اما درباره دام هایی که از دیگر کشور ها وارد شده این اقدام
غیر قانونی است و باید متولیان امر پاسخ گو باشند که چرا دام
پاکستانی در میادین دام زاهدان به فروش می رسد .وی بیان
کرد :تا هفته گذشته حدود شش هزار راس دام برای فروش
در ایام عید قربان وارد استان شد اما این میزان در روزهای
منتهی به عید افزایش بیشتری پیدا می کند ،با این وجود می
توان گفت دام مورد نیاز مردم تامین شده است.

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و اﭘﻠﻴ¼ﻴﺸﻦ اﻧﺪروﺪ
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎب±،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪ±ﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷ¼ﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓ¼ﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Âﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎاﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ﺳﺨﺖ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩را
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¼ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

داﺮه ا را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﺪ ﻪ ﺷﻌﺎع آن
ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺮﺰش ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .دو
ﻧﻘﻄﻪ  Aو  Bﻫﻢ ﻃﻮر ﻓﺮض ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻪ ﻫﺮدو در ﺧﺎرج از داﺮه ﻗﺮار دارﻧﺪ
و اﮔﺮ ﭘﺎره ﺧﻄ ﻓﺮﺿ  ،آن دو ﻧﻘﻄﻪ را
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻨﺪ ،اﻦ ﭘﺎره ﺧﻂ ،داﺮه
را در دو ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺮد)اﻣﺎ
از ﻣﺮﺰ داﺮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ(.
ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻤ ± ±ﭘﺮﮔﺎر و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﻂﺶ ،ﻣﺤﻞﻫﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭘﺎره ﺧﻂ
 ABرا ﺑﺎ داﺮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮد؟ راﻫﻨﻤﺎ
اﻦﻪ :ﺗﻨﻬﺎ رﺳﻢ ﺳﻪ داﺮه ﺑﺎ ﭘﺮﮔﺎر
ﺑﺮا رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ،ﺎﻓ اﺳﺖ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣـــﻌـــﻤـــﺎ »اﻓـــــﻘـــــ «ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

• ﻧ ﺘﻪﻫﺎ:

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺣــﺎو ﻫﻴﭻ  ±از ادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟ ﺷ¼ﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎ±ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧ¼ﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ±ﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¼ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

کشت نشایی ذرت بــرای نخستین بار در استان به
طور پایلوت در خاش و ایرانشهر آغاز شد.معاون بهبود
تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به خبرنگار
ما گفت :به منظور تحقق اهــداف اقتصاد مقاومتی
نخستین کشت نشایی ذرت در استان با رویکرد صرفه
جویی در مصرف آب هدف گذاری شد ،این طرح به
طور آزمایشی در چهار هکتار از اراضــی کشاورزی
استان آغاز شد«.یوسف ریگی» افزود :کوتاهی دوره
رشد ،گسترش یک نواختی رشد در مزرعه و افزایش
عملکرد در واحد سطح را می توان از مهم ترین اهداف
اجرای این طرح دانست .با توجه به خشکسالی های
پی در پی در استان و کاهش نزوالت آسمانی اجرای
این گونه کشت ها که مصرف آب در دوره کشت را از
حدود  12هزار متر معکب در هکتار به هفت هزار متر
مکعب می رساند اهمیت باالیی دارد.بــه گفته وی،
کشت ذرت نشایی تا اواخــر مــرداد ماه ادامــه دارد و
کشاورزان در آبان ماه امسال می توانند محصول خود
را برداشت کنند ،هر سال کشت ذرت در هفت هزار
هکتار از زمین های کشاورزی استان انجام و به طور
متوسط شش تن دانه و  50تن علوفه تولید می شود.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘـ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷ¼ﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣ آﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ «اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸÂرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪ
وﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

کشتآزمایشیذرتنشاییدراستان

ﺟﺪول وﮋه

][١٣٩٧/٥/٢٩
ﻧﺎوﺎب

ارﻗﺎم ﺑﻴﺮون ﺟﺪول ،ﻣ
ﮔﻮﻨﺪ ــﻪ در ﻫــﺮ ﺳﻄﺮ
ــﺎ ﺳــﺘــﻮن ،ﭼــﻨــﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

عرضه دام  3روز زودتر از زمان مشخص

معاون خدمات شهری شهرداری زاهدان هم می گوید:
کمبود ها در محل عرضه دام دور از انتظار نیست چرا که
برنامه ریزی بر آن بود تا سه روز مانده به عید قربان غرفه
ها فعال شود اما حضور مداوم و تقاضای باالی دامدارن
سبب شد تا برنامه های تعیین شده تغییر کند و سرانجام
سه روز قبل از زمان در نظر گرفته شده غرفه ها فعال شد.
«محمد امیر براهویی»می افزاید :برای این ایام میدان دام
وحدت در ورودی کالته کامبوزیا و میدان دام بهنام گرم در
جاده زاهدان به بم به طور دایم تعریف شده و غرفه ورودی
شهرک دامدارن به عنوان غرفه موقت و جایگزین در زمان
باالگرفتن حجم دام در شهر در نظر گرفته شده بود اما با
توجه به تقاضاها این میدان زودتر از برنامه فعال شد به
همین دلیل با کمبود هایی رو به روست .وی بیان کرد :در
دو میدان دیگر همه امکانات از قبیل نور ،آب و علوفه مورد
نیاز دام ها فراهم و ساماندهی شده است ،اما در میدان
ورودی شهرک گاوداران هنوز این امکانات فراهم نشده
است که دستورهای الزم برای تامین روشنایی ابالغ شده
است و به زودی نصب می شود قرار است توسط تانکرهای
آبرسان شهرداری به طور رایگان آبرسانی انجام شود،
بــرای کاهش حجم ترافیک در این مناطق هم با پلیس
راهنمایی و رانندگی هماهنگی های الزم انجام شده
است .وی ادامه داد :در قیمت گذاری غرفه ها شهرداری
نقشی ندارد ،این موضوع بر عهده سازمان میادین میوه
و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری بــود ،شهرداری
سامان دهی میادین شهری و تهیه امکانات مورد نیاز این
میادین را برعهده دارد .وی افزود :شهروندان عالقه دارند
از محل های نزدیک شهر برای خرید دام اقدام کنند که
این موضوع به معضلی تبدیل شده است ،اگر دام های
وارد شده در محلی مشخص عرضه شود ،می توان آن را
ساماندهی کرد ،عالوه بر کنترل بهداشت می توان بر
قیمت ها هم نظارت داشت.

 330تن میگو از ابتدای امسال از
گروه اقتصاد
سایت پرورش میگوی گواتر چابهار
صادر شد.مدیر کل دام پزشکی به خبرنگار ما گفت:
 930تن میگو از ابتدای امسال برداشت و  330تن آن
به دیگر کشورها از جمله هنگ کنگ ،تایلند ،عمان و
امارات متحده عربی صادر شده است.دکتر «مهدی
حسینی» بیان کرد 124 :میلیون و  600هزار قطعه
پست الرو ذخیره سازی شده که بیش از 93میلیون و
 342هزار الرو توسط مراکز تکثیر چابهار و کنارک
تولید و باقی آن از هرمزگان تهیه و ذخیره سازی
شد.وی با بیا این که این میزان الرو در مساحت 617
هکتار از اسفند سال گذشته تا اردیبهشت امسال
ذخیره سازی شد ادامه داد :امسال با نظارت های اداره
دامپزشکی چابهار که از ابتدای فصل پرورش آغاز شده
است با وجود بروز بیماری در سایت پرورشی برای
نخستین بار در سایت گواتر ،پرورش در کنار بیماری
انجام شد.به گفته وی ،نظارت بر مراحل مربوط به
صید ،حمل و فــرآوری میگوهای پرورشی با حضور
کارشناسان دام پزشکی انجام می شود تا محصول
تولیدی در شرایط بهداشتی صید ،حمل ،فــرآوری و
بسته بندی شود.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در ا ــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎ ــﻪاﻓــﺰا ــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٦)-١ﺣﺮﻓ ( اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔ ﺎ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ،ﺑ
ﺣﺎﻟ ﺎ  ،.......ﺑ ﺣﺴ ﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ،از ﻋﻼﻤ
اﺳﺖﻪﻓﺮدﻣﻌﺘﺎدﺑﺎآنﻫﺎدرﮔﻴﺮاﺳﺖ.
٥)-٢ﺣﺮﻓ (اﮔﺮﺑﻴﻤﺎرﭘﻮﺳﺖﺳﺮﺎﺳﺎﻗﻪﻣﻮ،ﻋﻠﺖ
اﺻﻠ رﺰشﻣﻮﺑﺎﺷﺪ،ﻣ ﺗﻮانﺑﺎ.......ﻫﺎدرﻣﺎﻧ
ﻣﺪاوارااﻧﺠﺎمداد.
٤)-٣ﺣﺮﻓ (ﺑﻴﻦﭘﻴﭻوﻣﻬﺮهﺑﺒﻴﻨﻴﺪ
٣)-٤ﺣﺮﻓ (ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻋﺮب
٢)-٥ﺣﺮﻓ (ﻣﺎﺳﺖﺑﻬﺘﺮﻦﻣﻨﺒﻊﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،ﭼﺮﺑ و
وﺘﺎﻣﻴﻦ......ﺑﺮاﻮدﺎناﺳﺖ.
٦)-٦ﺣﺮﻓ (ﺗﺴﻼﮔﻮ ودﻟﮕﺮﻣ دادن
٣)-٧ﺣﺮﻓ (ﺟﻮدوﺳﺮﻣﺎدهﻏﺬا ﭘﺮازﻓﻴﺒﺮوﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
اﺳﺖﻪﺷﺮﺎنﻫﺎﻣﻐﺰو.......راﺗﻤﻴﺰﻧﮕﻪﻣ دارد.
٤)-٨ﺣﺮﻓ (آﻟﻮﺋﻪوراﺑﺎﺧﻮاصﺿﺪﭘﻴﺮروﭘﻮﺳﺖ
اﺛﺮ ﻣ ﮔﺬارد و آن را ﺗﺎزه ،ﻧﺮم ،ﺑﺪون  .......و روﺷﻦ
ﻧﮕﻪﻣ دارد.
٤)-٩ﺣﺮﻓ (ﻫﻮاﮔﺮموﻣﺮﻃﻮبﺳﺎﺣﻠ
٤)-١٠ﺣﺮﻓ (ژرﻓﺎ
٤)-١١ﺣﺮﻓ (دﺳﺘﮕﺎهﺧﻨ±ﻨﻨﺪه
٣)-١٢ﺣﺮﻓ (ﭼﻮبدﺳﺘ
٤)-١٣ﺣﺮﻓ (ﭼﺮﺑ ﻣﻮﺟﻮددرﻣﺎﺳﺖﺑﺮاﺳﻼﻣﺖ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﻣﻐﺰﻻزماﺳﺖ.اﻦﭼﺮﺑ ﻏﺸﺎﻣﻐﺰرااﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﺮ
ﻧﮕﻪﻣ داردوﺑﻪاﻧﺘﻘﺎلﭘﻴﺎمﻫﺎ.......ﻤ±ﻣ ﻨﺪ.
٥)-١٤ﺣــﺮﻓ ـ ( آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺟــﺰو اﺻﻠ ﺑﺴﻴﺎر از
ﻣﺤﺼﻮﻻتﭘﻮﺳﺘ اﺳﺖﻪﺑﺎﻋﺚ.......ﭘﻮﺳﺖاﺳﺖ.
٥)-١٥ﺣﺮﻓ (ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎﺳﻴﺴﺘﻢاﻤﻨ ،ﺷﻴﻤ
درﻣﺎﻧ و درﻣﺎنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ رادــﻮ ﺗﺮاﭘ ﻣﺼﺮف
دﺧﺎﻧﻴﺎتوﻣﺼﺮفﻣﻮادﻣﺨﺪر،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺎﻋﺚﺗﺨﺮﺐ
ﻏﺪد.......وﺑﺮوزﺧﺸ¼ ﺷﺪﺪدﻫﺎنﺷﻮد.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ (ﻣﺎﻞوﺧﻮاﻫﺎن
٥)-١٧ﺣﺮﻓ ( ﺧﺸ¼ دﻫﺎن ﺳﺒﺐ اﺠﺎد اﺧﺘﻼل
درﻗﺪرتﺗ¼ﻠﻢ،ﺑﻠﻊ،اﺠﺎددرد،ﭘﻮﺳﻴﺪﮔ دﻧﺪانﻫﺎدر
ﻧﺰد¼ ﻟﺜﻪوﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ.....درﻣﺤﻴﻂدﻫﺎنﻣ ﺷﻮد.
٤)-١٨ﺣﺮﻓ (ﺧﺪا¼ﺘﺎ
٦)-١٩ﺣﺮﻓ (ﻧﺎﺣﻖوﺑﺎﻃﻞ
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﺧﻮشرﻓﺘﺎر
٦)-٢١ﺣﺮﻓ (ﻧﻮﻋ ازﺗﻮﺗﻮنﺑﺮاﻗﻠﻴﺎن
٣)-٢٢ﺣﺮﻓ ( اﻋﺘﻴﺎد در ﻫﺮ زﻣﺎﻧ ﻪ ﻓﺮد را دﭼﺎر
ﻨﺪ ،ﭼﻪ در زﻣﺎﻧ ﻪ ﻓﺮزﻧﺪ از ﻣﺎدر ﻣﻌﺘﺎد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺎ
ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ درﮔﻴﺮ اﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻮد ﻋﻤﻠ¼ﺮد و ﺷ¼ﻞ
ﭘﺬﺮ.......راﺗﻐﻴﻴﺮﻣ دﻫﺪ.
٦)-٢٣ﺣﺮﻓ (ﺎرﺷﻨﺎسوﻣﻤﻴﺰ

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

