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چراغیکهخاموشنشد

خبر

ارهتیزکنی،همچنانتیز
فرخ نژاد -او خرسند است و فرزندانش بیشتر ،چرا
که نگذاشته اند چراغ حرفه ای که پدر با تجربه و
تبحر خود در بیرجند بنیان گذاری کرد ،خاموش
شود .او همه آن چه را از حرفه «اره تیزکنی» آموخته،
تجربه و هنر خود اوست ،نیم قرن از عمرش را به
پای این حرفه قدیمی گذاشته و هیچ گاه شاگردی
نکرده است .اما جرقه ای که «محمد حسن مهدی
نیا» را به زنده ماندن حرفه ای که پایه گذاری کرده
امیدوار کرده این است که فرزندان بعد از این که
پدر بر اثر کهولت سن دیگر توان ادامه کار را نداشت
چراغ دکانش را خاموش نگذاشتند و راه پدر را در
این حرفه ادامه دادند تا نام او در بیرجند آن هم در
یکیازمحلههایقدیمیشهرهمچنانزندهبماند.
این هنرمند قدیمی ،حرفه و هنر اصلی اش نجاری
و درودگری و متولد  1310در حاجی آباد شوکت
آباد بیرجند است .او می گوید :وقتی به سربازی در
خاش اعزام شد در آن جا حرفه اش را نجاری اعالم
کرد و هر چند مسئول کارگاه متوجه شد که سر
رشته ای در این کار ندارد اما به دلیل این که کارش
را به خوبی انجام و عالقه وافری از خود نشان می
داد در کارگاه نجاری مشغول به کار شد.

او ادامه می دهد :به طور اتفاقی کارگر یکی از بساز
و بفروش های مشهور شهر برای درست کردن
دسته بیل یا کلنگش که او چندان به یاد ندارد به
مغازه آمد و هنر دستم را که در و پنجره و به دیوار
تکیه داده شده بود دید و به صاحبکارش گفت که
اگر بخواهی کارت بیش از این ها فروش داشته
باشد باید از دست ساخته های او در پروژه های
ساختمانی استفاده کنی .او هم برای رایزنی به
مغازه ام آمد و بعد از یکی دو روز برو بیا باالخره با
هم ،ساز آمدیم و من هم برای او و هم برای بقیه در و
پنجره می ساختم.

• •هنری با نیم قرن قدمت

اما جرقه ای که سبب می شود نیم قرن قبل به حرفه
اره تیزکنی رو آورد این است که یکی از اهالی گازار
که به مردمان هنری در منطقه معروفند ،به دکانش
آمده است و اره ای نواری می دهد تا آن را تیز کند
اما او می گوید «با دستگاهی که دارد این کار شدنی
نیست اما آن مرد پاسخ می دهد هر کار می خواهی
بکن من اره را تیز کرده از تو می خواهم» که همین
درخواست ،سرآغازی می شود برای حرفه اره

• •جرقه ای امیدبخش

«بعد از اتمام دوران سربازی به روستای محل
سکونت رفتم و بعد از ازدواج دیدم که در این روستا
نمی توانم از راه درودگری زندگی را بگذرانم به
همین دلیل به بیرجند آمدم و مشغول به کار شدم
اما تا هفت ماه که از حضورم در شهر گذشت حتی
یک نفر هم به مغازه ام نیامد و سراغی از کار و هنرم
نگرفت طوری که به طور کامل ناامید شدم اما در
همین لحظه های ناامیدی ،جرقه ای امیدبخش
در زندگی ام پیدا شد تا امیدوار به ادامه راه شوم».

تهدیدهای حوزه آبی استان
تیزکنی که او با تجربه به آن دست می یابد و حتی
دستگاه هایی را خودش طراحی می کند و در
ادامه راه ،به خرید دستگاه های دیگری از مشهد
اقدام می کند .دلیل این که حرفه اره تیزکنی او
رونق می گیرد این بوده است که همه آن هایی که
نیاز به تیز کردن اره های نواری و آلومینیوم بری و
 ...داشتند باید اره های خود را به مشهد ارسال می
کردند تا در آن جا تیز شود اما با ورود دستگاه های
او به بیرجند و دستگاه هایی که خودش ساخت هر
وقت اره های آن ها کند می شد به «مهدی نیا»،
مراجعه می کردند .به گفته او ،این هنر بیش از
گذشته رونق دارد چرا که بسیاری از دستگاه هایی
که برای تیز کردن انواع اره ها و تیغ ها نیاز است در
بیرجند نیست و هر فردی که نیاز به تیز کردن آن
داشته باشد مجبور است تیغ ها و اره ها را به خارج
از استان ارسال کند.

• •چراغ روشن حرفه پدر

وقتی کهولت سن سبب شد تا او نتواند حرفه
نجاری را ادامه دهد دکان را تعطیل کرد اما حرفه
اره تیزکنی را در گاراژ خانه تا بعد از  10سال از

،،

همه دلخوشی او در دورانی که خانه نشین است این که به هر گوشه از خانه که می
نگرد هنر دست خودش را از در و پنجره و ...می بیند و دلخوش تر این است که هنر او
در مساجد با منبرهایی که ساخته است و  ...برای همیشه باقی خواهد ماند
تا هفت ماه که از حضورم در شهر گذشت حتی یک نفر هم به مغازه ام نیامد و سراغی
از کار و هنرم نگرفت طوری که به طور کامل ناامید شــدم امــا در همین لحظه های
ناامیدی جرقه ای امیدبخش در زندگی ام پیدا شد تا امیدوار به ادامه راه شوم

ترش و شیرین یک کار خانگی
گروه گزارش -از بانوان فعال عرصه اشتغال زایی در
طبس است که در زمینه تولید انواع ترشی ،مربا ،تهیه
آب لیمو ،سبزی پاک کردن و  ...فعالیت دارد و توانسته
است برای چهار نفر اشتغال زایی کند .وی حدود ۱۵
سال است که در زمینه تهیه ترشی ،مربا و بقیه کارهایی
که یک بانو در خانه می تواند انجام دهد مشغول به کار
استوبهجزخودشچندنفردیگرهمبااوکارمیکنند.
این کارآفرین ابتدا کارش را با تهیه پنج تا  ۱۰کیلوگرم
ترشی در هفته آغاز کرد و اکنون با همکاری چند نفر از
خانم های دیگر در هفته  ۳۰۰کیلو گرم ترشی درست
میکند«.مرضیهشفاهی»براینعقیدهاستکهباتوجه

به شرایط اقتصادی ،انجام کاری که عالوه بر حضور در
خانه سبب کسب درآمد باشد ،برای زنان بسیار مناسب
و کمکی برای تامین مخارج زندگی است.

• •کمک به معاش و ایجاد اشتغال

هدفش هم از این کار کسب درآمد برای کمک خرج
زندگی و کمک به کسب درآمد چند نفر دیگر بوده و
تاکنون هم به هدفش رسیده است .او می گوید :هر
چند درآمد با توجه به هزینه های حال حاضر کم است
اما همین که برای کسب درآمد تالش می کنم بسیار
ارزش دارد .او هیچ تسهیالتی دریافت نکرده و پنج

.

و ﺑﺎزىﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻏﻴﺮﭼﺎﭘﯽ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ ¤رﻧﺠﺒﺮ

ﺗﺗ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻪ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﻴﺪ
و ﻫﺮــ از آنﻫﺎ ﺑﺮا ¡ــ از روزﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺗــﺪار °دﺪه
ﺷﺪهاﺳــﺖ ،از ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ »ﻣﻨﻄﻘــ« ﻣﻌــﺮوف ﺟﻬــﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳــﺖ ﺑﺪاﻧﻴــﺪ ﻪ ﺑﺮﺧــ از اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻏﻴﺮ

• •همه دلخوشی او

او می گوید :همه دلخوشی ام در دورانی که بر اثر
بیماری و کهولت سن خانه نشین هستم این است
که به هر گوشه از خانه که نگاه می کنم هنر دست
خودم از در و پنجره و  ...را می بینم و دلخوش تر این
که هنرم در مساجد با منبرهایی که ساخته ام و ...
باقی خواهد ماند .فرزندان که کار پدر را ادامه می
دهند و چراغ دکانش را روشن گذاشته اند برای این
که کارشان رونق گیرد یک دستگاه تمام اتومات از
خارج وارد کرده اند تا عالوه بر اره و تیغ هایی که
پدر تیز می کرده است تیغ و اره های جدید را نیز
تیز کنند و مشتریان مجبور به ارسال آن به خارج
از استان نباشند .آن ها به هر گوشه ای از مغازه که
نگاه می کنند دستگاه هایی را که پدر خود ساخته و
خریده است می بینند و می گویند :اگر چه ما ادامه
دهنده راه و حرفه پدرمان شده ایم اما فزرندان ما
این حرفه را ادامه نخواهند داد چرا که نسل امروز
معموال به دنبال کارهای راحت است و به دنبال
حرفه های پر زحمت و مشقت نمی رود.

• •محصوالتی که بازار دارد

«شفاهی»،اظهارمیکند:محصوالتتولیدیاوفروشو
بازارخودراداردامااگربخواهدکارشراتوسعهدهدنیاز
به حمایت و همکاری بیشتر ی در بازاریابی دارد .وی که
محصوالتشرادرپنجشنبهبازارطبس،فروشگاهبسیج
سازندگی و از طریق مشتری های خانگی به فروش می
رساندباگالیهازافزایشقیمتهامیگوید:بااینکههزار
تومان به قیمت هر کیلو گرم ترشی اضافه کرده است اما
چندانبهصرفهنیست.مواداولیهموردنیازشراازمشهد
ویزدتامینمیکندوهفتهای ۴۰۰کیلوگرمبارازایندو
شهر برای او می آورند که با توجه به افزایش قیمت مواد
و کرایه ها درآمدمش ناچیز است اما باز هم خدا را شاکر
استکهتواناییانجامکاررادارد.

• •رمز موفقیت

وی موفقیتش را در این کار به دلیل همراهی و
همکاری خانواده و همسرش می داند و تنها راز
موفقیت و استمرار داشتن کارش را ،همراهی
همیشگی و بی دریغانه همسرش اعالم می کند .او
می گوید :در این سال ها خیلی تالش کرده است تا
پروانه بهداشت برای کارگاهش بگیرد اما هنوز موفق
نشده است هر چند بعد از بازدید کارشناسان بهداشت
و فرمانداری ،بهداشت کارگاهش تایید شده است
اما به دلیل هزینه صدور پروانه سالمت و نداشتن
تمکن مالی ،هنوز نتوانسته است پروانه بهداشت
بگیرد« .شفاهی» همکاری مسئوالن شهرستان در
زمینه خرید محصوالت و معرفی به نمایشگاه های

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

ﻣﻨﻄﻖﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ!

سال پیش هم که برای دریافت وام به بسیج سازندگی
مراجعه کرده است چون نرخ سود آن بسیار باال بود از
گرفتن وام گذشت.
این کارآفرین ،قسمتی از فضای خانه خود را به
این کسب و کار اختصاص داده است و در نظر دارد
کارگاهش را گسترش دهد و نیاز به تسهیالت با درصد
سود کم دارد .سه سال قبل کارگاهش را کاشی و
سرامیک و 10میلیون تومان برای آن هزینه کرد و دیگر
توان مالی برای توسعه و تجهیز کارگاهش ندارد مگر
تسهیالتی با کارمزد کم دریافت کند .به عقیده او در این
شرایط نامناسب اقتصادی اگر فردی بخواهد در حوزه
اشتغال زایی موفق باشد به طور حتم نیاز به حمایت
مادی و معنوی دارد.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺴﻴﺎر ¤از ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ¤ﻣﻨﻄﻘ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﻞ وارد ﺷﺪ!

تعطیلی دکان ادامه داد ،مشتری های فراوان این
حرفه ،او را امیدوار به کارش می کردند در این بین
دو پسر او نیز حرفه اره تیزکنی را از پدر آموختند و
زمانی که دیدند پدر توانایی انجام این کار را ندارد
از او درخواست ادامه کار را در دکان خودش کردند
و پدر هم با استقبال از این کار خرسند شد از این
که چراغ حرفه ای که او مبدع آن در بیرجند بوده
است و هنوز هم مشتری دارد ،خاموش نمی شود و
فرزندان ادامه دهنده راهش می شوند .پسران نیز
از این که ادامه دهنده راه پدر هستند و سبب شده

اند چراغ حرفه او خاموش نشود مفتخرند.

از ﻧﺴــﺨﻪ ﭼﺎﭘ)ﻪ ﺑﺎــﺪ ﺑﺎ ﻣــﺪاد و ﭘﺎ°ﻦ
آن را ﺣــﻞ ــﺮد( ،ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎ ﻣﻮﺑﺎﻠــ ﻫﻢ
دارﻧــﺪ .ﻣﺜــﻼ ﻫﻤﻴــﻦ »ﻧﻘﺶــﺎب ﺟﻔــﺖ« را
ﻣﺗﻮاﻧﻴــﺪ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤــﺮاه ــﺎ ﺗﺒﻠﺖﺗﺎن ﺣﻞ
ﻨﻴﺪ و از راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﻪ در ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎ
دﺠﻴﺘــﺎل ﻣﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﻪ ﺎرﺑــﺮ اراﺋﻪ ﺷــﻮﻧﺪ
اﺳــﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ .ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳــﺎلﻫﺎ
اﺧﻴــﺮ ،ﺑﺎزﻫــﺎ »ﻣﻨﻄﻘــ« ﺟﺎ ﺧــﻮد را
در ﺑﻴﻦ اﭘﻠﻴ¡ﻴﺸــﻦﻫﺎ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻪ ﺗﺤﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﺪ و آاو اس ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎز ﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا¤

ﺳﺎده
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ﺑﺮا¤ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا¤ﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﻫﺮ روز

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﺎب ﺟﻔﺖ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺑـﺎ اﺗﺼـﺎل ﺟﻔـﺖ ﻋﺪدﻫﺎـ ـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻋﺪدﺷـﺎن
از ﻫـﻢ ﻓﺎﺻﻠـﻪ دارﻧـﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ را ﭘـﺮ 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.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺷﻮد ﻪ:

 1ﻫﺮﻋﺪد در اﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ــ »ﺟﻔﺖ«
ﻫﻤﺮﻧﮓ دارد ﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد
ﺧﺎﻧﻪ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ
درﺳﺖ
دارد .ﺑﺎﺪ ﺟﻔﺖ ﻫﺮ
ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﻢ و ﺑﺎ
ﺧﻂ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞﻨﻴﻢ .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﻋﺪاد  ١در اﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻔﺘ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪد دﮕﺮ وﺻﻞ
ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ.
 2ﺧــــﻄــــﻮﻃــــ
ــﻪ ﺑــــﺮا ارﺗــﺒــﺎط
ﺟﻔﺖﻫﺎ ﻣﺸﻴﻢ،
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 ــ¡ــﺪــﮕــﺮ
را ﻗﻄﻊ ﻨﻨﺪ ــﺎ از
داﺧـــﻞ ﺧــﺎﻧــﻪﻫــﺎ
ﺷﻤﺎرهدار ﺑﮕﺬرﻧﺪ.

 1اول ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻪ  ١دارﻧﺪ ﭘﺮﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎل
ﺟﻔﺖ ﻫﺎ را ﺷــﺮوع ﻨﻴﺪﻪ ﻓﻘﻂ از  ﻣﺴﻴﺮ
ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﻴﺮ دوﻣ ﻧﺪارﻧﺪ.
 2ﺟﻔﺖ ﻫﺎ را ــﻪ ﻓ¡ﺮ ﻣ ﻨﻴﺪ ﺑﺎﺪ ﺑــﻪ ﻫﻢ
وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ وﻟ ﻣﺴﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﺧﻂ ارﺗﺒﺎﻃ ﺷﺎن
را ﻧﻤداﻧﻴﺪ ،ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻨﺤﻨ ﻢرﻧﮓ وﺻﻞ
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻪ ﺪام اﻋﺪاد ﺟﻔﺖ ¡ﺪﮕﺮﻧﺪ.
 3ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﺪ راه دﮕﺮ
ﺑﺮا اﺗﺼﺎل دو ﻋﺪد وﺟﻮد ﻧﺪارد ،آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط
ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﺣﺪس زدن در اﻦ ﻣﻌﻤﺎ
ﺎر را ﺧﺮابﺗﺮ ﻣﻨﺪ!
 4ﺑــﺮا در °ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺑﻪ »ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ
ﺣـــــﻞ ﺷـــــﺪه«
ﺗــﻮﺟــﻪ ﻨﻴﺪ و
دﻟــﻴــﻞ اﺗﺼﺎل
ﺟـــﻔـــﺖ ﻫـــﺎ را
ﺑﺮرﺳ ﻨﻴﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

 4وﻗﺘ ﺗﻤﺎم اﻋــﺪاد ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ
ﺟﻔﺖﻫﺎﺷﺎن وﺻﻞﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻂدار
و ﻋــﺪددار را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺮﻣ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.

ﺑﺮا¤ارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ¤
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ¤
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(¤
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30

دﻗﻴﻘﻪ

ﺣﺮﻓﻪا¤ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار¤
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ ﺣﻞ ﺷﺪه

شهرستانی و استانی را خوب می داند و می گوید:
حضور در نمایشگاه ها و آشنا شدن با بقیه شهرستان
ها در زمینه پیدا کردن بازار فروش بیشتر و بهتر خیلی
موثر است .دیگر این که از وقتی که فروشگاه بسیج
سازندگی طبس محصوالتش را برای فروش برده
است عالوه بر افزایش بازار فروش باعث تبلیغ و اطالع
رسانی برای کارگاه وی نیز شده است.
او که با راه اندازی این کارگاه کوچک به نوعی در زمینه
اقتصاد مقاومتی گام برداشته است ،از بانوان استان
می خواهد در حد وسع و توانایی خود در زمینه اقتصاد
خانواده و به تبع استان و کشور پیشقدم شوند .به گفته
وی ،زنان خراسان جنوبی توانایی دارند که سکان
اقتصاد خانواده خود را به دست بگیرند.

ﺳﻮدوﻮ

دﻗﻴﻘﻪ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

چالشهاییدربحرانبیآبیکهنتیجهحضوردودههقهرطبیعتدر
استان است ،وجود دارد که حوزه آب استان را تهدید می کند و باید با
استراتژی خاص آن را مدیریت کرد .بنا به گفته کارشناس آب و خاک
ادارهکلحفاظتمحیطزیست،کمبودسیستمهایتصفیهفاضالب
شهریوصنعتیو،...استفادهنکردنمناسبوکارآمدازآبهایغیر
متعارف(فاضالبهاوروانآبها)،بهرهبرداریغیراصولیازمنابع
آبیوشیوههاینادرستمصرفآبدربخشهایکشاورزی،صنعتی
وخانگی،خشکسالیوتحتتاثیرقرارگرفتنمنابعآبوبرهمخوردن
تعادلمحیطزیستمنطقهوتوسعهصنعتیازنقاطضعفوتهدیدهای
بخشآبیاستانبهحسابمیآیدکهنیازبهاستراتژیهایخاصدر
برنامههایمدیریتیاستاندارد« .فاطمهدعاگویان»،عواملیمانند
اجرانشدنصحیحقوانینودستورالعملهایزیستمحیطیتوسط
متولیانبخشصنعت،خدماتوکشاورزی،تعرضبهحریممنابعآبی
واجرایناقصبرنامههایمدیریتمصرفمنابعآبرادرزمرهچالش
هاومشکالتمطرحدرمدیریتمنابعآباعالمکرد.او،استراتژیها
وراهکارهایموثردرمدیریتمنابعآباستانرادرنظرگرفتنبودجهو
تسهیالتمالیخاصبرایاجرایطرحهایتصفیهفاضالبشهریو
صنعتیدراستانبااستفادهازتکنولوژیهایپیشرفتهتصفیهآلودگی
هابهمنظورجلوگیریازگسترشآلودگیمنابعآب،استفادهمجدد
ازپسابوآبهایغیرمتعارفوکاهشفشاربرمنابعآبی،شناسایی
کانون های بحرانی آب و در معرض خطر خشکسالی و اجرای طرح
های پیشگیرانه ،الزام به تغییر شیوه ها و الگوهای مصرف آب در
بخشهایخانگی،صنعتوکشاورزی،رهاسازیحقابههایزیست
محیطی،مسدودکردنوتعطیلیچاههایغیرمجازبااولویتدشت
هایدرمعرضفرونشستو...دانستوادامهداد:باموضوعهاییاد
قدادنخودبا
شدهمیتوانبهجایانکارموضوعک مآبیبهدنبالتطبی 
شرایطآبیموجودبود.بهگفتهاوزندگیدرمنطقهخشک،تغییراقلیم
وتغییرنیازهادرآیندهممکناستماراباشرایطخشکترینیزروبه
روکندبنابراینبهجایتقابلبااینشرایطمیتوانشرایطراپذیرفت
و به فکر تطبیق با شرایط بود .وی با بیان این که برنامه های سازگار با
کم آبی در سطح ملی و استانی توسط دستگاه های اجرایی مسئول
در حال انجام است افزود :به طور قطع در این راه نیاز به همکاری و
مشارکتعمومیاست.

