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سخنانوزیربهداشتراتکذیبمیکنم
حس��ین احمدی نیاز وکی��ل این دخت��ران با 
اش��اره به اینکه چون دختران شین آباد اثر انگشت 
ندارند برای دریافت کارت ملی با مشکالتی روبه رو 
ش��ده اند می گوید: همین موضوع باعث شده است 
ت��ا در دریاف��ت خدم��ات درمانی نیز ب��رای آن ها 

مشکالتی ایجاد شود.
س��وختگی بدن این دختران حجیم اس��ت، و 
برای تش��کیل پوس��ت در بدن آن ها »تیشو« قرار 
داده اند که هر یک از آن ها یک سال طول می کشد 
که پوس��ت بسازد که اس��تفاده از آن ها رنج و زیاد 
زی��ادی را برای آن ها به هم��راه دارد و فعالیت های 
عادی زندگی آن ها را مختل کرده است؛ این روش 
کهن��ه درمانی اس��ت و بای��د از روش های جدیدتر 

برای درمان استفاده شود.
4 نفر از این دختران به دلیل آسیب های روانی 
اقدام به خودکشی کرده اند و پدر آمنه نیز به دلیل 
ای��ن درد و رنج ه��ا فوت کرده اس��ت؛ این دختران 
می گویند آینه را دوست ندارم و عالقه ندارم خودم 
را در آینه ببینم؛ 6 س��ال زمان زیادی برای درمان 
آن ه��ا بوده اس��ت همانطور که دو نف��ر از آن ها در 
بیمارستان ساسان بس��تری شدند و عمل جراحی 
که بر روی آن ها انجام شد برابری می شد با 6 سال 
عمل خصوصی اما نماینده ش��هر مانع تداوم ادامه 
روند درمان آن ها در این بیمارس��تان ش��د و برای 

ادامه درمان به بیمارستان دولتی منتقل شدند.
وزیر بهداش��ت گفته است که این دختران در 
خارج از کشور درمان نمی شوند اما پزشکان خارجی 
این دختران را ویزیت نکرده است و این موضوع را 
تکذیب می کنم؛ مش��کل عم��ده این دختران فقط 
و فقط درمان اس��ت. اگ��ر آمنه و س��یما دختران 
رئیس جمه��ور و وزیر بهداش��ت بودند برای درمان  

آن ها همین مقدار تالش صورت می گرفت؟

دولتوعدههایبیهودهندهد
»نس��رین« که به خاطر شدت سوختگی حتی 
تعداد عمل هایی را که انجام داده اس��ت را به خاطر 
ندارد توضیح می دهد: آسیب های روحی باعث شده 
تا 6 س��ال از جامعه دور باش��م، دوست ندارم وارد 
جامعه شوم؛ دولت وعده های بیهوده به ما ندهد، ما 

را برای درمان به خارج از کشور اعزام کند.

تنهاتقاضایمدیداربارئیسجمهوراست
»آمنه« می گوید: توان انجام کارهای ش��خصی 
را ن��دارم، وقتی جلوی آینه قرار می گیرم وحش��ت 
می کنم ک��ه مبادا دس��ت به کاری بزن��م که بعدا 
موجب پشیمانی شوم، مانند بقیه دختران هیجانی 
ندارم تا در مقابل آینه قرار بگیرم و موهایم را شانه 
بزنم؛ هرچقدر به صورتمان می رسیم فایده ای ندارد؛ 
برخی از مفاصلم از کار افتاده اس��ت و تا کس��ی به 
درد من مبتال نباش��د نمی توان��د من را درک کند؛ 
مس��ئوالن هم به دلیل اینکه میزان درد ما را درک 

نمی کنند کمکی برای درمان م انجام نداده اند.
تقاضا دارم برای درمان به خارج از کشور اعزام 
شویم و تنها خواس��ته من دیدار با رئیس جمهور و 

پیگیری روند درمان است.
دی��روز ب��ه م��دت 6 س��اعت جلوی ریاس��ت 
جمهوری بودیم ام��ام هیچ کس جوابی به ما نداد، 
حت��ی ناهار را ه��م در کنار خیاب��ان خوردیم ولی 
بازه��م یک نفر برای دلجویی یا پاس��خگویی به ما 
نیامد. االن که این جا هستیم همه بچه ها به دیلیل 
اینکه آن روز س��رپا و منتظر ایستاده بودند پا درد 

دارند و مفاصلشان خشک شده است. 

اجازهمالقاتباوزیربهداشتراندادند
»نادی��ا« توضیح می دهد: به ته��ران آمدیم تا 
حقم��ان را بگیریم؛ هر روز تقاص دختر بودنمان را 
پس می دهیم. می گویند برای ما ننگ است که شما 
را به خارج از کش��ور بفرستیم. در پاسخ باید گفت 
که آیا ننگ نیس��ت که هر روز 12 خانواده با دیدن 
ما می سوزند و دو خانواده دیگر داغدار شده اند؟ دو 
روز جلوی در وزارت بهداش��ت و آموزش و پرورش 
منتظر دی��دار وزرا بودیم اما هی��چ اتفاقی برای ما 

نیفتاد و اجازه مالقات وزیر به ما داده نشد.
س��ال گذش��ته پ��س از صحبت کردن ب��ا وزیر 
بهداشت به زندگی امیدوار شدم اما این وعده ها محقق 
نش��د؛ مرز بین سخن تا عمل فقط یک قدم است که 

متاسفانه همین یک گام هم برای ما برداشته نشد.
آن زمان ایمان داشتیم که حالمان خوب می شود 

اما کم کمک دیدیم که این وعده ها فقط حرف بود.

خودکشیکردهام
»س��یما« توضیح می دهد: من ب��رای چهره ام 

به افس��ردگی مبتال ش��ده ام، تنگی نفس به سراغم 
می آی��د؛ از آم��وزش و پ��رورش می خواه��م به ما 
در درس هایم��ان کم��ک کنن��د ت��ا بتوانیم عقب 
ماندگی هایمان را جبران کنیم. بسیاری از ما با این 
مش��کل روبرو هس��تیم و چون دائم در رفت و آمد 
برای عمل جراحی هس��تیم از دروس عقب مانده و 
برخی را متوجه نمی ش��ویم. آرزویم این اس��ت که 
دندانپزشک ش��وم، اکنون مش��غول نوشتن کتاب 
زندگی مان هس��تم اما چون انتقادی اس��ت گمان 

نمی کنم چاپ شود.
تم��ام هزینه ه��ای رف��ت و آم��د و تحصیل را 
خودمان پرداخت می کنیم و آموزش و پرورش نیز 

با تاخیر هزینه های ما را پرداخت می کند.
از وقتی پدرم را از دس��ت دادم درد و رنج هایم 
بیشتر شد و احساس می کنم دیگر پشتیبانی ندارم؛ 
م��ا از ورزش و فعالیت های اجتماعی دور و محدود 

هستیم و امیدوارم مسئولین صدای ما را بشنوند.

انگشتانمرادرحادثهازدستدادم
»آرزو« دیگر دختر ش��ین آبادی با اینکه طاقت 
و تحم��ل این هم��ه درد را نداریم توضیح می دهد: 
سالی پنج شش بار باید عمل شویم و این بیهوشی ها 
تاثیرات بدی روی بدنمان می گذارد. در این ش��ش 
س��ال تنها یک بار با روانش��ناس حرف زده ایم و با 
ای��ن روح و روان آزرده ش��ب ها را صبح می کنیم و 

کابوس های شبانه زجرمان می دهد.
»فری��ده« نی��ز توضیح می ده��د: گوش هایش 
س��وخته و شش انگشتش را در حادثه آتش سوزی 
مدرس��ه از دس��ت داده در این س��ال ها ب��ه پروتز 
انگشتانش امید داش��ته که آن هم به دلیل هزینه 

باال هنوز انجام نشده است.
سال قبل وقتی به مالقات وزیر رفتیم، در کنار 
وزیر نشس��تم و به آقای هاشمی گفتم تحمل این 
دردها ندارم؛ وزیر دستی بر سرم کشید و گفت که 

نگران هیچی چیزی نباشم.
ام��ا اکنون از خودم میپرس��م چگون��ه نگران 
نباشم؟ 6 س��ال از این ماجرا گذشته است و دیگر 

وزیر در کنار من نیست.

ازاقداماتنمایشیخستهشدهایم
سیدمحمد شادکام پدر سیما توضیح می دهد: 

از روز حادثه مسئوالن به ما وعده های زیادی دادند؛ 
آقای هاشمی روی کاغذ همه چیز را خوب یادداشت 

کرد اما در عمل فقط به ما وعده و وعید دادند.
12 دانش آموز بیش��ترین آس��یب را دیده اند 
ام��ا بچه ه��ا از لحاظ روحی و روانی مش��کل دارند 
و بیمارس��تان حضرت فاطمه سه سال از حتی یک 
روانپزشک برای دیدن بچه های ما نفرستاده است.

دو روز قب��ل از آم��دن به تهران ب��ه آموزش و 
پرورش منطقه اعالم کردیم و درخواست کردیم که 
مکانی را برای استقرار ما تخصیص بدهند اما رییس 
آم��وزش و پرورش اعالم کرد هیچ مکانی را برای ما 
در نظر گرفته نشود به دلیل اینکه ما برای کارهای 
شخصی به تهران می رویم در صورتی که تنها هدف 

ما پیگیری و درخواست درمان بچه ها است. 
بر اثر این حادثه ش��غلم را از دس��ت داده ام و 

هرچه داش��تم را برای درمان دخت��رم فروختم؛ به 
هر اداره ای می رویم درها باز هس��تند، اما متاسفانه 
خیلی کارها نمایشی است. به ما گفته بودند کالس 
تقویتی برای دخترها می گذارند در حالیکه دو روز 
مانده به امتح��ان یک کالس مرور درس برای آنها 
برگ��زار می کنند که دیگر اس��مش کالس تقویتی 

نیست و مرور درس است.

برایدخترانوقتویزیتویژهبدهند
»رحمان اس��ماعیل پور« یک��ی دیگر از پدران 
دخت��ران ش��ین آبادی می گوی��د: قرار ب��ود وقتی 
ب��رای ویزیت به تهران می آیی��م وقت ویزیت ویژه 
داش��ته باش��یم اما باز هم باید مث��ل دیگر بیمارها 
در نوبت ه��ای طوالنی بمانیم، حت��ی یک مرتبه از 
پیرانش��هر به ته��ران آمدیم اما دکت��ر ما را ویزیت 

نک��رد. چرا باید هر روز و هر س��اعت پیگیر درمان 
باشیم. چرا قول می دهند اما به آن عمل نمی کنند؟ 
قرار بود به جای مفصل های بچه ها که خشک شده 
مفص��ل مصنوعی بگذارند اما هنوز این کار را انجام 
نداده اند. تیشوهایی که برای بچه ها کار می گذارند 

کیفیت خوبی ندارد و باعث عفونت می شوند.
دختران شین آبادی حدود 6 سال زندگی خود 
را با وعده های مسئوالن س��پری کرده اند اما هنوز 
هم امیدوارند س��رانجام یکی از این وعده ها عملی 
ش��ود تا ش��اید کمی از مصائب و مشکالت زندگی 
آن ها کاس��ته ش��ود؛ هرچند مرور خاطرات آن روز 

تلخ لحظه ای از ذهنشان پاک نخواهد شد.

وزارتبهداشتبعداز6سالمیگوید
روندتامینتجهیزاتاست!

تاکن��ون  می گوی��د:  دخت��ران  ای��ن  وکی��ل 
پیشنهادهای زیادی از خارج از کشور داشته ایم اما 
هیچ تمایلی برای این کار نداریم و تنها می خواهیم 
از رون��د و کانال دولتی این کار انجام ش��ود. حتی 
بارها از رس��انه های خارجی ب��رای مصاحبه تماس 
داش��ته اند که بازه��م از ما و خانواده ه��ای بچه ها 

جواب منفی شنیدند.
درست اس��ت که این بچه ها مشکل دارند ولی 
همگی عاش��ق کشورش��ان هس��تند و هرگز اجازه 
نمی دهند بیگانگان از این داس��تان س��و اس��تفاده 

کنند.
از طرف��ی ما تقاض��ای درمان داری��م اما چند 
روز قبل معاون وزیر بهداش��ت دکت��ر جان بابایی 
می گوی��د این کار زمانبر اس��ت و قرار اس��ت این 
تجهیزات خریداری ش��ود و حال سوال من از آقای 
جان بابایی این است که آیا بعد از 6 سال هنوز هم 

باید منتظر روند اداری و تامین بودجه باشیم؟

ازدولتدرقوهقضاییهشکایتکردهایم
وکیل بچه های ش��ین آباد می گوید: در ابتدای 
امس��ال مجدد از دول��ت در قوه قضاییه ش��کایت 
کرده ای��م چراکه نه ب��ه وعده ها عم��ل می کنند و 
ن��ه اینکه روند درمانی بچه ها آنطور که باید باش��د 
هس��ت. از طرفی خس��ارات ناش��ی از جراحی های 
پی درپی مجدد در بچه بروز پیدا کرده که ش��امل 

دیه مجدد خواهد شد. 

دستگاههایچایخشککنییکمعلم
یک معلم دوره راهنمایی و دبیرستان استان گیالن به همراه 
دوس��تان خود موفق شد با طراحی دستگاه های چای خشک کن 
و ب��ا همراهی بس��یج س��ازندگی ای��ن اس��تان، 1۰ کارگاه چای 

خشک کنی راه اندازی کند.
گیالن از جمله مناطق مرغوب کشور است که زمینه مناسبی 
برای تولید چای دارد، ضمن اینکه چای تولید شده در این استان 
از کیفیت بس��یار باالیی برخوردار اس��ت که از مشابه خارجی آن 

هم کیفیت بهتری دارد. 
انواع چای براس��اس ن��وع فراوری خود قابل تمایز هس��تند. 
برگ ه��ای بوت��ه گیاه چای اگر به س��رعت پس از چیده ش��دن 
خشک نشوند، پالسیده و اکسیده خواهند شد. برای خواص چای 
هم مورد متعددی ذکر ش��ده که از جمله آن می توان به تس��ریع 
حرکات تنفس��ی، س��رعت در گردش خون، رفع خواب آلودگی، 
احس��اس تجدید نیرو، تقویت نیروی فک��ری، گوارش بهتر غذا و 
تعریق  اش��اره ک��رد؛ از همین رو چای را برای خس��تگی، ضعف 

عصبی، میگرن، بیماری ها قلبی و آسم می توان تجویز نمود. 
هم اکنون در حدود ۳2 هزار هکتار از اراضی ش��مال کش��ور 
)ح��دود ۹۰ درص��د در اس��تان گی��الن و 1۰ درصد در اس��تان 
مازندران( به کشت چای رواج دارد. ایران با جمعیتی حدود یک 
درصد از کل جمعیت جهان، حدود چهار تا ۵/4 درصد از مصرف 
کل چای جهان را به خود اختصاص داده که نشان دهنده مصرف 

باالی چای در کشور ماست. 
در همین راستا، یک معلم درس علوم در پایه های راهنمایی 
و دبیرس��تان در اس��تان گیالن به همراه چهار نفر از مهندسین 
طراح که از دوس��تان وی بوده اند و البت��ه همه این ۵ نفر اعتقاد 
دارن��د که اقتصاد مقاومتی عرصه گمنامی و کار کردن اس��ت لذا 
از آوردن نامشان خودداری کردند، اقدام به طراحی دستگاه های 

چای خشک کن می نمایند. 
تولید ماهیانه دس��تگاه های مذکور شش عدد بوده )شامل سه 
دس��تگاه مالش و سه دستگاه خشک کن( که محل عرضه آن در هر 
منطقه ای که چای کاری رواج دارد - از جمله خود گیالن - می باشد. 
قیمت دستگاه سایز بزرگ مالش، شش میلیون تومان؛ سایز کوچک، 
۵/۳ میلیون تومان و همچنین قیمت دستگاه های خشک کن بزرگ 
و کوچ��ک آنها نیز به ترتیب پنج و س��ه میلیون تومان اس��ت. این 
کارآفرین با ابداعی که همراه دوستان خود داشته موفق شده تاکنون 
با کمک بس��یج س��ازندگی 1۰ کارگاه چای خشک کنی در مناطق 
مختلف گیالن راه اندازی کند. الزم به ذکر است، مواردی از این قبیل 
در ایران زیاد بوده و در صورت توجه و تسهیل فضای کسب و کار آنها 
می توان عالوه رونق اقتصادی و  اشتغال زایی به عبور از شرایط کنونی 

کشور با اتکا بر توان داخلی امیدوار بود.

معماریاحیاگریکتحول
اسفیدارک سانیج، نام روستایی است در 6۰ کیلومتری استان 
یزد بین دو تپه واقع ش��ده اس��ت. مردم این روستا درپی زندگی 
ش��هری و دسترسی به امکانات بهتر، کم کم تصمیم به ترک این 
روستا می گیرند تا جایی که حدود ده سال پیش اسفیدارک تقریباً 
خالی از سکنه و سکونتگاه شده بود، به طوری که اگر به عکس های 
ماهواره ای گوگل از این منطقه در تاریخ ده س��ال گذش��ته رجوع 
ش��ود بجز منطقه ای خشک بدون سکونتگاه چیز دیگری عایدتان 
نمی ش��ود. حال این روزهای این روس��تا اما با سال های نه چندان 
دورش متفاوت است. چند دقیقه قدم زدن در روستای اسفیدارک 
س��انیچ مخصوص در فصل بهار شما را به تماشای باغ هایی دعوت 
می کند که دیوارهایش��ان نتوانستند از سخاوت درختان میوه سر 
به آس��مان کش��یده آنها بکاهند و درختان میوه های تازه را به هر 
مهم��ان عبوری از کوچه تعارف می کنند. روس��تای اس��فیدارک 
بازگش��ت دوباره اش به زندگی را مدیون مردی اس��ت که ده سال 
پیش تصمیم می گیرد برخ��الف ُمد این روزها مهاجرت معکوس 
کن��د و جان تازه ای به روس��تای آبا و اج��دادی اش بدهد. عباس 
اس��فیداری که آن زمان معمار بوده و خان��ه ای بزرگ در یکی از 
بهترین نقاط شهر یزد یعنی صفائیه داشته برای احیای اسفیدارک 

سانیج سختی های زیادی را متحمل شده است.
آنچ��ه در ادامه می خوانید روایت عباس اس��فیداری اس��ت از 
مشکالتی که پش��ت سر گذاشته تا اسفیدارک را دوباره سرپا کند. 
اسفیداری می گوید: تصمیم گرفتم روستای پدریم را دوباره آباد کنم 

در یزد بهترین امکانات را در یکی از محله های خوب یزد داش��تم. 
شرایط اما در اسفیدارک 1۸۰ درجه متفاوت بود. اینجا تقریبا هیچ 
چیز نبود. نه آب، نه برق، نه گاز و نه حتی جاده آسفالتی برای عبور 

و مرور. تنها یک مسیر مالرو به اینجا ختم می شد.
من ساختن سر پناه را بلد بودم اما این که مصالح ساختمانی 
را چگون��ه به این نقطه برس��ا نم مش��کل اصلی بود. بس��یاری از 
آش��نایان ابتدا سعی کردند تصمیم من را عوض کنند، اما من بر 
تصمیمم پا فش��اری می کردم. باالخره با یکی از سه پسرم شروع 
به کار کردیم و مصالح س��اختمانی را ب��ار چهارپا می کردیم و به 
اینجا می آوردیم. با آن مصالح ش��روع به دیوارکش��ی دور زمینی 
که از قبل داش��تم کردم. دیوارکش��ی که تمام شد ساختن خانه 

را آغاز کردیم.
با اضافه ش��دن محمد یکی دیگر از پسرانم به ما، کار سرعت 
گرفت. محمد آن زمان در یکی از ش��رکت های زیرمجموعه مس 
در ی��زد کار می کرد که پ��س از تعطیلی معدن م��س یزد به ما 
پیوس��ت. کم کم جاده کش��یده ش��د و برق و گاز ه��م به اینجا 
رسید تا ش��رایط برای ما مناسب تر از گذشته شود. پس از اتمام 
ساخت وس��از با دریافت وام 2۰ میلیون تومانی از طریق بس��یج 

سازندگی شروع به گسترش کسب وکار در اینجا کردیم.
در کن��ار کش��اورزی با توجه ب��ه زمین هایی ک��ه در اختیار 
داش��تیم پرورش ش��ترمرغ، گوس��فند و حتی ماهی ق��زل آال را 
راه ان��دازی کردی��م. آبی که از قنات باال در بهار برای کش��اورزی 
در باغات س��رازیر می شود را ابتدا به حوضچه های پرورش ماهی 
هدای��ت می کنیم. بعد از گذر از این حوضچه ها در ادامه راه برای 
آبیاری درختان و باغات استفاده می شوند که قزل آالهایی درشت 

و بدون تلفات در سه ماهه اول سال نصیب ما می کند.

س��ه ماهه دوم س��ال یعن��ی در فصل تابس��تان میوه ها آماده 
برداش��ت هس��تند و اکثر زمان ما به رس��یدگی به درختان میوه 
و چیدن میوه ها از باغات س��پری می ش��ود. ش��ش ماه دوم سال 
هم رس��یدگی به گوسفندان و ش��ترمرغ ها وقت ما را پر می کند. 
ابتدای حضور ما اینجا کاماًل متروکه ش��ده بود، اما پس از حضور 
ما، خانواده ها برای تفریح و بعد کار به اینجا کوچ کردند. در حال 
حاضر بیش از 2۰ خانوار در روس��تای اسفیدارک ساکن هستند و 
خانه های زیبا برای خود در این منطقه ساختند که اینجا را تبدیل 
به تفریحگاهی برای اقوامش��ان ک��رده که در ایام تعطیل عالوه بر 
تازه کردن دیدارها از آب و هوا و باغات اسفیدارک لذت می برند.

خالقظریفترینمشبکجهان
کارگاه صنایع چوب خالق ظریف ترین مشبک جهان در شهرستان 
نی ریز یکی از نمودهای استفاده از صنایع دستی برای اشتغال زایی و 

یکی از عرصه های موفق اقتصاد مقاومتی استان فارس است.
بنابر ابالغیه سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی ویژگی های این 
نوع اقتصاد ب��ا رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت س��از، مولد، 
درون زا، پیش رو و برون گرا مطرح ش��ده است و عالوه بر آن این 
نوع سیاس��ت ها بر الگوهای بومی ایرانی - اس��المی تاکید دارد. 
کارشناس��ان اقتصادی در تعریف برون گرا و درون زا بودن اقتصاد 
مقاومتی می گویند، درون زا بودن یعنی از دل ظرفیت های کشور 
و م��ردم بجوش��د و متکی به امکانات درونی کش��ور باش��د و در 
تعریف برون گرا ب��ودن گفته اند این نوع اقتصادمحصور و محدود 

نیست و با اقتصادهای جهانی تعامل دارد.
ب��ه گفته این کارشناس��ان این نوع اقتصاد ب��ه صرف اینکه 
نس��خه ای برای ش��رایط و مقطع کنونی جامعه نیست، منعطف، 

پویا و پیش رو اس��ت یعنی در یک چارچوب بس��ته قرار ندارد و 
از الگوه��ای بومی بهره می گیرد. جه��ادی بودن اقتصاد مقاومتی 
را کارشناس��ان و فع��االن اقتصادی در قطع وابس��تگی در تامین 
م��واد اولیه و عدم تاثیرگذاری تحریم ها بر این اقتصاد می دانند و 
فرصت س��از و مولد بودن اقتصاد مقاومتی را نیز در اش��تغال زایی 

این اقتصاد معنا می کنند.
 با این تعاریف صنایع دس��تی مصداق بارز رویکردهای اقتصاد 
مقاومتی است و عرصه ای برای اشتغال زایی به ویژه در شهرستان ها 
و روستاها است. کارگاه صنایع چوب صادق صیادپور در شهرستان 
نی ریز یکی از نمودهای استفاده از صنایع دستی برای اشتغال زایی 

و یکی از عرصه های اقتصاد مقاومتی استان فارس است. 
صیادپ��ور از فعالیت هایی که در این کارگاه انجام می ش��ود، 
س��خن می گوید که از جمل��ه می توان به تولی��د هنرهایی چون 
مشبک، معرق، منبت و دیگر هنرهای مرتبط با چوب اشاره کرد. 
به گفته وی ۳ س��ال پیش ای��ن کارگاه آغاز به کار کرده و امروز 

برای 1۰ نفر سرپرست خانوار اشتغال زایی کرده است. 
در ای��ن کارگاه 2۰۰ مت��ری نه تنها آثار هن��ری و مرتبط با 
صنایع چوب را به س��فارش مش��تری تهیه می ش��ود بلکه با یک 
فض��ای 1۰۰ متری محل��ی برای نمایش و عرضه صنایع دس��تی 
شهرس��تان نی ریز نیز شده است. صیادپور می گوید: آثاری که در 
این کارگاه تولید می شود اغلب به سفارش مشتری است و عالوه 
ب��ر آن مواد اولیه برای کارگاه های صنایع چوب در اس��تان نیز از 

این محل تامین می شود. 
صیادپور که تولید ظریف ترین مش��بک جهان به نام ترنج را 
در کت��اب گینس به نام ایران و اس��تان فارس ثبت کرده و مدت 
21 سال است که در زمینه هنرهای چوب فعالیت می کند و یک 
اثر نیز در موزه آس��تان قدس رضوی از خود به یادگار گذاش��ته 
است. شغل اصلی وی حسابداری یک شرکت خصوصی است و به 
گفته وی درآمدی که از کارگاه حاصل می شود تنها صرف حقوق 

کارگران و تامین مواد کارگاه می شود. 
ای��ن هنرمند کارآفرین می گوید: بیش��تر هدف��م این بود که 
ش��رایطی فراهم کنم تا هم این هنر را آموزش دهم و هم فرصت 
شغلی برای دیگران ایجاد کنم وگرنه درآمد اصلی من از این کار 
نیست. صیادپور که در 1۰ جشنواره بین المللی صاحب مقام شده 
و در بیش از ۳۰ نمایش��گاه داخلی و خارجی شرکت کرده است، 
اعتق��اد دارد که هرچند امروزه کارگاه های چوب با لیزر به تولید 
می پردازند اما تولید اثری که با دست ساخته شود تفاوتش مانند 

فرش ماشینی و فرش دستباف است. 
به گفته وی هرچند بس��یج سازندگی در نی ریز حمایت هایی 
در قالب ارائه تسهیالت دارد اما ادارات و نهادهای دولتی می توانند 
با خرید صنایع دس��تی به عن��وان هدیه از این هنر حمایت کنند. 
وی یکی از مش��کالت موجود برای دریافت تس��هیالت را موانعی 
می داند که بانک ها مقاب��ل کارآفرینان قرار می دهند که اگر این 
مشکالت و موانع برطرف شود، زمینه اشتغال زایی و توسعه بیشتر 

کار فراهم می شود. 
جواد ثواب رئیس بس��یج س��ازندگی شهرس��تان نی ریز نیز 
درباره ای��ن فعالیت می گوید: این کارگاه از س��ال ۹۵ راه اندازی 
شده و با آموزش 1۰ نفر برای آنها شغل پایدار ایجاد کرده است. 
به گفته وی سرمایه اولیه برای این کار 1۰۰ میلیون تومان بوده 

و بسیج هم در قالب تسهیالت کمک کرده است. 
به گفته ثواب در س��ال گذش��ته بسیج س��ازندگی نی ریز در 
قال��ب صنای��ع تبدیلی ۸۵ میلی��ون توم��ان و در قالب اقتصادی 
مقاومت��ی ۳۳۹ میلیون تومان به متقاضیان تس��هیالت دادهکه 
بیش��تر در عرصه ه��ای تولید گیاه��ان دارویی، کش��ت زعفران، 
پرورش زنبور عسل، قالی بافی و خیاطی، پرورش قارچ خوراکی، 
گلخانه، پرورش ماکیان و گوهرتراش��ی بوده اس��ت. رئیس بسیج 
سازندگی نی ریز از مشخص شدن این شهرستان به عنوان قطب 
ان��ار و زعف��ران در اقتصاد مقاومتی در س��ال جدید و حمایت از 

فعاالن این 2 عرصه سخن می گوید.

دستاوردیبهنامکشتگلخانهای
کش��ت گلخانه ای موجب افزایش 1۰ برابری محصوالت شده 
و تولی��د بیش از یک محصول در س��ال را فراهم کرده و کیفیت 

محصوالت تولیدی را افزایش می دهد.
حیدر ش��کرزاده فعال اقتص��اد مقاومت��ی در عرصه گلخانه 
صیف��ی گفت: پی��ش از ورود به عرصه گلخانه در روس��تای لمبر 

شهرستان مشگین شهر به کش��اورزی مشغول بوده و تحصیالت 
خ��ود را ت��ا مقطع دیپلم ادام��ه دادم و در س��ال ۹۳ به پرورش 
گیاهان گلخان��ه ای روی آوردم و در حال حاضر در گلخانه ای به 
مس��احت ۳۰۰۰ مترمربع سه نوع محصول از جمله خیار، گوجه 

فرنگی و فلفل را پرورش می دهم.
وی اف��زود: ای��ران ب��ه دلیل ش��رایط خ��اص آب و هوایی و 
محدودیت ه��ای منابع آبی از جمله کش��ورهای اس��ت که نیاز به 
تجدید نظر اساس��ی در ساختار نظام کش��ت بوده و در این راستا 
توس��عه کش��ت گلخانه ای می تواند به عنوان یک راهکار مناسب 
مطرح باش��د ک��ه هم اکنون مورد توج��ه قرار گرفته اس��ت. وی 
خاطرنش��ان کرد: نرخ باالي رش��د جمعیت از یک س��و و کاهش 
وس��عت اراضي حاصل خیز به دلیل توس��عه روزافزون ش��هرها و 
مناطق صنعتي از س��وی دیگر، ضرورت استفاده بهینه از امکانات 
موج��ود را بیش از پیش ملزم می کند به طوری که افزایش تولید 
محصوالت کشاورزي باید با استفاده از تکنولوژي هاي جدید نسبت 
به افزایش میزان تولید در واحد انجام گیرد که تولید صیفي جات 

گلخانه  اي یکي از مصادیق تولید بیشتر در سطح کمتر است.
شکرزاده گفت: آنچه در این ارتباط می تواند مهم باشد تغییر 
نگرش��ی است که نس��بت به این نوع سیستم کاشت مطرح بوده 
و باید این باور ایجاد ش��ود که سیس��تم کشت گلخانه ای تفاوت 
اساس��ی با سیستم کشت سنتی داشته و عالوه بر تجربه نیازمند 
دانش گلخانه داری اس��ت که در این راس��تا توجه به س��بزیجات 

گلخانه ای از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی افزود: کش��ت گیاهان در گلخانه به آب و زمین کمتری 
احتی��اج دارد اما کار بیش��تری می طلبد، در ه��ر حال با آموزش 
دادن نیرویی کار می توان از فضای کم گلخانه چندین برابر فضای 
آزاد برداش��ت کرد چراکه در محیط گلخانه کاش��ت و برداش��ت 
در تمام طول س��ال ام��کان پذیر بوده و در فصولی از س��ال که 
محصوالت در فضای آزاد غیر قابل کش��ت نیس��تند این امکان را 
فض��ای گلخانه به وجود می آورد که گیاه��ان در غیر فصل خود 
پرورش یافته و محصوالت گلخانه با کیفیت بهتر نسبت به کشت 

در زمین باز تولید و به بازار عرضه می شود.
وی درخصوص ش��رایط احداث گلخانه گفت: محل گلخانه بر 
حس��ب ضرورت باید نزدیک جاده های اصلی ی��ا دارای جاده های 
مناسب باشد و خاک محل احداث گلخانه باید دارای بافتی متوسط 

و زهکشی مناسب، فاقد شوری و قلیائیت، آهک و گچ باشد.
 ای��ن فع��ال اقتص��اد مقاومتی با اش��اره به مزایای کش��ت 
گلخان��ه ای گفت: کش��ت گلخانه ای موجب افزای��ش 1۰ برابری 
محصوالت ش��ده و تولید بیش از یک محصول در سال را فراهم 

کرده و کیفیت محصوالت تولیدی را افزایش می دهد.
وی ادام��ه داد: در گلخان��ه ب��ا روش آبیاری تحت فش��ار در 
مصرف آب صرفه جویی شده و اراضی غیر قابل کشت با سیستم 
هیدروپونیک قابل کش��ت می ش��ود و تداوم کار و تولید محصول 
در تمام فصل های س��ال با توجه به امکان کنترل عوامل محیطی 
و تنظیم شرایط مهیا و مهمتر از همه فرصت های شغلی مناسب 

برای جوانان و کار آموختگان کشاورزی ایجاد می شود.
 ش��کرزاده علت انتخاب این عرصه برای فعالیت را آش��نایی 
کام��ل به طرح گلخانه و عالقه مندی به این عرصه- تش��ویق های 
مکرر اطرافیان جهت فعالی��ت در این عرصه عنوان کرد و گفت: 
در اجرای این گلخانه س��عی ش��ده اس��ت از ابت��کار و نوع  آوری 
نیز داش��ته باش��یم به طوری که از مالچ ش��فاف به منظور ایجاد 
سوالریزاس��یون جهت کنترل علفه ای ه��رز- مبارزه بیولوژیک با 
آفات اس��تفاده ش��ده و به خوبی نیز جواب داده است.وی افزود: 
برای اجرای این عرصه 1۵۰ میلیون توامان هزینه شده که 12۰ 
میلیون تومان آورده شخصی و ۳۰ میلیون تومان نیز از تسهیالت 

اقتصاد مقاومتی استفاده شده است.
وی با اش��اره به وضعیت مناس��ب بازار در فروش محصوالت 
گلخانه ای گفت: در حال حاضر ۵ نفر به صورت مس��تقیم در این 
عرصه مشغول بکار شده و ساالنه 4۰ تن انواع محصوالت در این 
گلخانه تولید و وارد بازار مصرف می ش��ود و در جریان آن ساالنه 

6۰ میلیون تومان درآمد حاصل می شود.
در نهایت می توان نوش��ت که موارد ذکر ش��ده همه می تواند 
مسیری را در مقابل راه جوانانی که دلشان برای کشور می تپد و در 
عین حال می خواهند کار و شغل خود را داشته و به قول قدیمی ها 
رئیس و کارمند خود باشند، بگشاید و توامانی که برایشان موفقیت 

به ارمغان می آورد می تواند کشور را نیز آباد کند.

نقش آفرینی در اقتصاد مقاومتی از خالق ظریف ترین مشبک جهان تا معلم دوره راهنمایی

جاده راهگشا برای کشور و جوانان

روشن  مدرسه  سرایدار  توسط  کالس  نفتی  بخاری  حادثه،  روز  صبح 
ث�����ه د می شود تا نشتی نفت این بخاری باعث شود تا بخاری برافروخته شده و حا

آتش دختران کالس را در آغوش گیرد.
سعی  سرایدار  همراه  به  مدرسه  معلمان  از  یکی  کالس،   بخاری  گرفتن  آتش   از  پس 
می کنند بخاری را به بیرون از کالس انتقال دهند تا برای دانش آموزان اتفاقی رخ ندهد اما 
به علت گداخته شدن بدنه بخاری، جلوی در کالس رها می شود. نفت بخاری پخش می شود و 

دانش آموز وحشت زده از آتش شعله ور شده به انتهای کالس هجوم می برند.
تمام  بتوانند  تا  می آیند  کمک  به  همه  می گذرد،  دانش آموزان  برای  کندی  به  دقایق 
دانش آموزان را نجات دهند اما ناگهان آتش، خصمانه به جان عده ای می افتد، از آن موقع 
به بعد بود که کار درمانی بر روی این دانش آموزان آغاز شد و در طول این چند سال بارها و 
بارها تحت عمل جراحی قرار گرفتند، اما با توجه به اینکه آنها دختران کوچکی بودند، تأثیر 

جراحت روی صورت آنها بیشتر نمایان بود.
و مشکالت  مانده اند  دختران شین آباد  و  می گذرد  ماجرا  این  از  اکنون حدود 5 سال 

فراوان پیش رویشان، مشکالتی که با وجود وعده های بسیار مسئوالن حل نشد.
خبرگزاری فارس برای شنیدن درد دل ها و مشکالت دختران شین آبادی میزبان آن ها 

بود و پای صحبت این دختران نشست.

نمای نزدیک

گ���و گروه گفتمان  این روزها با اوج  البته گفت و و  آمریکا  تهدیدات  گرفتن 
آشکارتر شدن بی نتیجه بودن برجام و البته عدم قابل 
اقتصاد  اصل   5+1 گروه  دیگر  طرف های  بودن  اعتماد 
مقاومتی بیش از گذشته به عنوان راهکار خروج کشور 

از مشکالت مورد تاکید قرار دارد. 
و  نهاد  مردم  اقتصاد  از  دولت  حمایت  که  چند  هر 
غیردولتی یکی از ارکان این نوع اقتصاد معرفی می شود 
و  بسته  کمر همت  از هم اکنون  که  کسانی  اما هستند 
بدون چشم داشت به وعده ها و امکانات دولتی برای به 

نتیجه رسیدن اقتصاد مقاومتی گام بر می دارند. افرادی 
که آبادانی و ساختن را نه تنها برای خانه و آبادی خود 
بلکه برای کشور به ارمغان آورده و هر روز بر تالششان 
در این راه افزوده می شود. افرادی که با تالش و ابتکار 
برای  عرصه ای  مقاومتی  اقتصاد  که  دادند  نشان  خود 
ظرفیتی  و  توان  هر  با  هرکس  و  است  همگان  حضور 
با  ذیل  در  باشد.  داشته  نقش  ایفای  آن  در  می تواند 
برخی از این افراد و آنانی که برای ساختن کشور کمر 
همت بستند و تسلیم مشکالت نشدند و فعل خواستن و 

توانستن را تعریف کرده اند بیشتر آشنا می شویم:

نمای نزدیک

بدون سانسور با دختران شین آبادی

وقتی وعده های 6 ساله هم محقق نمی شود


