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ممقان، شهري با جمعيت حدود 15 هزار 
است.  شرقي  آذربايجان  استان  توابع  از  نفر 
مردم ممقان به سخت كوشي و در عين حال 
برخورداري از سطح باالي ثروت در قياس با 
شهرهاي مشابه، معروف اند. ممقان اما چندي 
است كه به شهر اقتصاد مقاومتي هم مشهور 
شده چرا كه پايتخت نخودچي جهان محل 
تالقي صنايع بزرگ و مادر با صنايع كوچك و 

به اصالح زير پله اي است.
نگين اقتصاد و صنعت آذربايجان، صنايع 
ايران  تبريز،  خودرو  ايران  همچون  بزرگي 
خودرو آذربايجان، شركت بزرگ شيرين عسل، 
فوالد  گسترش  مادخودرو،  مهراصل،  شركت 
)فوالدگستر كوثر تبريز(، معدن دياتوميت و 
شهرك صنعتي شهيد سليمي را در خود جاي 
داده است. به موازات برخورداري از اين صنايع 
بزرگ، ممقان با برخورداري از يك هزار و 800 
از  درصد  ساالنه 40  نخودچي،  توليد  كارگاه 
نخود خام ايران را به نخودچي تبديل مي كند 
ايتاليا،  به  اين محصول  رهگذر صادرات  از  و 

برزيل هلند، كانادا، اتيوپي، كشورهاي همسايه، 
كشورهاي حوزه خليج فارس و ... ساالنه 500 

ميليون دالر ارز وارد كشور مي كند. 
اوج  در  حتي  ممقان  نوخودچي  صادرات 
تحريم هاي ظالمانه مستكبران عليه كشورمان 
نيز با قدرت ادامه داشت. ميزان توليد نخودچي 
بالغ  تن  هزار   260 بر  ساالنه  شهر  اين  در 
بسته هاي  ارسال  سنت  ممقاني ها  مي شود. 
براي رزمندگان در دفاع مقدس را  نخودچي 
همچنان حفظ كرده اند و به صورت مداوم براي 
رزمندگان مدافع حرم، بسته هاي نخودچي را 

هديه مي فرستند!

شهري بدون اعتیاد، طالق و بزهکاري
علم و تجربه روز اقتصادي جهان ثابت كرده 
است كه اشتغالزايي در سطح وسيع بيش از هر 
چيز با گسترش بنگاه هاي كوچك و زود بازده 
)صنايع زيرپله اي( بويژه با هدفگذاري صادراتي 
محقق مي شود. چين، برزيل، هند، آرژانتين و 
تركيه از جمله كشورهايي هستند كه با حمايت 

ممقان؛ پایتخت نخودچـي جهان و شهر اقتصاد مقاومتي

بسيـج، قطب بندي اقتصادي را كليد زد

از گلوله برفی تا بهمن
 محمدحسین حیدری

فصل نامه  نخستين  انتشار 
از  تعدادی  معرفی  و  نفت  منهای 
نيز  و  مقاومتی  اقتصاد  ستاره های 
كسب و كارهای بكر، بازخوردهای 
همراه  به  توجهی  جالب  و  فراوان 
محافل  و  دانشگاه ها  داشت. 
علمی، بانك ها و موسسات مالی و 
اعتباری، نهادهای گوناگون دولتی 
خصوصی  بخش  حاكميتی،  و 
دايره  مردم  گوناگون  اقشار  و 
را  گسترده مخاطبان منهای نفت 
تشكيل می دادند. استقبال گسترده 
فصل نامه  شد  موجب  مخاطبان 
نوبت  نفت در سه  منهای  نخست 
مجدد  چاپ  به  وسيع  تيراژ  در  و 
تقاضا  موج  وجود  اين  با  برسد، 
برای دريافت منهای نفت نخست 
نفِت  منهای  دارد.  ادامه  همچنان 
معرفی شده  ستاره های  و  نخست 
در آن در چشم تعداد قابل توجهی 
و  »اتفاق«  حكم  در  مخاطبان  از 
و  »جريان«  نه  و  بود  »استثناء« 
منهای  فصلنامه  دومين  »قاعده«. 
نوين  رويكرد  حفظ  با  اما  نفت 
خود، نشان می دهد »گلوله برفی« 
اقتصاد مقاومتی كه مدت هاست از 
قله رها شده، در دامنه به »بهمن« 
تبديل شده است. در منهای نفت 
دوم می توان به اين يقين نزديك 
شد كه روح اقتصاد مقاومتی و كار 
بدون  ثروت  توليد  برای  تالش  و 
اتكا به نفت و با استفاده بهينه از 
حداقل های موجود، در كف جامعه 
و  قاعده مند  اصيل،  جريانی  به 
روز  و  تبديل شده  پشتوانه  دارای 
به روز گسترده تر می شود و ايرانيان 
رند و زيرك بار ديگر با هوشمندی 
گردنه خطير ديگری را با موفقيت 

پشت سر می گذراند.
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از بنگاه هاي زود بازده و نيز صنايع تبديلي ضمن 
رقم زدن رشد اقتصادي باال براي كشورهايشان، 
نرخ بيكاري را به ميزان بسيار زيادي كاهش 
دادند. شهر ممقان از اين حيث در كشور، يكي 
از نمونه هاي منحصر به فرد است. اگر ممقان 
با كمترين ميزان آسيب هاي اجتماعي نظير 
اخالقي  مشكالت  و  بزهكاري  طالق،  اعتياد، 
و بدفرهنگي رو به روست، حاصل اين است 
كه در اين شهر به سختي مي توان بيكار پيدا 
خانگي  و  كوچك  كارگاه هاي  در  مردم  كرد. 
زنجيره به هم پيوسته توليدنخودچي از جمله 
كردن،  پاك  نقل،  و  حمل  خام،  مواد  تهيه 
فرآوري، بسته بندي و فروش را تشكيل داده 
و از ثروت حاصله بهره مند مي شوند. آنها 40 
درصد نخودچي هايشان را در بازار آجيل ايران 
را صادر  مانده  باقي  و 60 درصد  مي فروشند 
مي كنند. كارگاه هاي فراوري نخود در ممقان به 
صورت خانوادگي اداره مي شود و زنان هنرمند 
ممقان در كنار سوزن دوزي و صنايع دستي، پا 
به پاي مردانشان در كارگاه ها فعاليت مي كنند.

تولید نخودچي دانش بنیان
اما جريان داشتن روح اقتصاد مقاومتي در 
ممقان در همين موارد خالصه نمي شود. كليه 
دستگاه هاي صنايع تبديلي نخودچي در خود 
ممقان توليد شود. ممقاني هاي سختكوش و 
هوشمند همچنين براي باال بردن بهره وري 
توليد و خلق ارزش افزوده بيشتر، با دانشگاه ها 
پيوند خورده اند. جالب است  نيز  و علم روز 
ليسانس  فوق  پايان نامه هاي  سوژه  بدانيم 
ممقاني،  دانشجويان  از  بسياري  دكتراي  و 
چيزي جز توليد و فرآوري نخودچي نيست. 
در ممقان اساتيد دانشگاه و دارندگان مدرك 
دكتري كه كارگاه توليد نخودچي شان را بر 
اساس تز پايان نامه شان اداره مي كنند و حتي 
آزمايشگاه هم تاسيس كرده اند، كم نيستند. 
دانش  نخودچي  »توليد  بايد  را  پديده  اين 

بنيان« ناميد.
توليد نخودچي در ممقان البته با چالش هايي 
هم روبه روست. از جمله اينكه كمبود توليد 
نخود خام در كشور باعث مي شود ممقاني ها، 

نخود را بعضا از كشورهاي آفريقايي وارد كنند 
كه موجب افزايش هزينه هاي توليد مي شود. 
همچنين صنايع بسته بندي ممقان هم نيازمند 
جذب سرمايه براي ارتقاء و روزآمدي است. 
گزارش هاي متعدد حاكي است كه نخودچي 
ممقان به خاطر ضعف نسبي در بسته بندي، 
بازرگانان خارجي  توسط  از كشور  در خارج 
مجددا بسته بندي مي شود و با قيمت باالتري 
در  فقط  اساس  اين  بر  مي رسد.  فروش  به 
صورت افزايش كشت نخود در كشور و نيز 
سرمايه گذاري در صنايع بسته بندي است كه 
درآمد حاصل از فرآوري نخود در ممقان به نرخ 

واقعي خود نزديك مي شود.

بسیج و قطب بندي تولید و اقتصاد ملي
از زمان تاكيد رهبر معظم انقالب اسالمي بر 
مساله اقتصاد مقاومتي، نهاد بسيج ماموريت هاي 
متعددي را در اين حوزه براي خود تعريف كرده 
است. طي سال هاي 90 تا 92 با حمايت بسيج 
كه شامل آموزش و ارائه تسهيالت بانكي است، 
زودبازده  و  كوچك  توليدي  كارگاه  هزار   62
بدون  جديد  شغل  هزار   230 و  راه اندازي 
كمك و سرمايه گذاري دولت ايجاد شد. بسيج 
سازندگي نيز ظرفيت هاي الزم را براي اينكه 
10 هزار واحد ماشين آالت صنايع تبديلي را در 
اختيار مردم در شهرهاي كوچك و روستاها قرار 

دهد، ايجاد كرده است.
به موازت اين طرح بنيادي، بسيج حمايت از 
قطب هاي اقتصادي كشور را نيز در دستور كار 
قرار داده است كه ممقان از جمله نمونه هاي 
بارز و منحصر به فرد آن است. سردار محمدرضا 
نقدي، رئيس سازمان بسيج مستضعفين كه 
بخش وسيعي از ظرفيت مردمي و نيز امكانات 
بسيج را در حوزه اقتصادي فعال كرده است، 
با همين هدف شهريور ماه 1395 به ممقان 
رفت و ضمن بازديد از كارگاه هاي توليدي و 
گفت وگو با مردم در كارگروه هاي تخصصي با 
حضور مسئوالن و كارشناسان استان آذربايجان 
شرقي شركت كرد. او در اين سفر از اختصاص 
از  حمايت  برای  تسهيالت  ريال  ميليارد   15
قطب توليد نخودچی كشور خبر داد كه توسط 
اختيار  در  آذربايجان شرقی  سازندگی  بسيج 

توليدكنندگان قرار خواهد گرفت. 
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داستان »سبزي فروشي مادر«
كارآفریني براي 8 نفر به موازات پرستاري از فرزند ناتوان

به  آغاز  نحوه  درباره  شجاعی  خانم 
كارش می گويد: »سال 90 كار فروش و 
خرد كردن سبزی را به پيشنهاد محمد، 
كوچكترين پسرم با همكاری هم شروع 
كرديم. آن روزها مادرم به سرطان مبتال 
برای  درآمدی  منبع  من  و  بود  شده 
تامين هزينه های درمان او نداشتم. اوايل 
سفارشات حداكثر 5 كيلوگرم بود اما به 
مرور افزايش يافت و به چند صد كيلو 
رسيد، تا جايی كه برای پاك كردن و خرد 
استخدام  ثابت  كارگر  سبزی، 8  كردن 

كرديم. دعای مادرم پشت سرم بود.«

به  خدا  كه  بركتی  »با  می افزايد:  او 
كارمان داد، تقريبا همه هزينه های درمان 
سرطان مادرم را از همين محل تامين 
كردم. كارگرهايمان نيز همگی از خانم 
هايی هستند كه با مشكالت معيشتی 
سختی روبه رو هستند و حقوقی كه از 
می كنند،  دريافت  مادر  سبزی فروشی 
كمك بزرگی برای زندگی شان محسوب 

می شود.«
اما ابتالی مادر به سرطان، تنها چالش 
تلخ زندگی خانم شجاعی نبود. دو سال 
شجاعی  خانم  ارشد  فرزند  بهنام،  بعد 

مغزی  تلخ دچار ضايعه  در يك حادثه 
شديدی می شود و سطح هشياری اش به 
كمتر از 10 درصد می رسد. خانم شجاعی 
كه  شبی  »بهنام  می گويد:  باره  اين  در 
قرار بود فردايش برای ثبت نام در مقطع 
دانشگاه  به  معماری  ارشد  كارشناسی 
برود دچار گازگرفتگی و در نتيجه ضايعه 
مغزی شد. تالش پزشكان بی نتيجه بود 
و او در كمای مغزی فرو رفت. پزشكان 
گفتند ديگر كاری از آن ها ساخته نيست 

و از بهنام بايد در خانه نگهداری شود.«
او می افزايد: »با اتفاقی كه برای بهنام 

مریم  شد.  شروع  سرطان  به  مادر  ابتالی  از  چیز  همه 
هزینه های  تامین  برای  قبل  سال   4 شجاعی  مهاجر 
تهیه،  برای  خانگی  كارگاه  یک  مادرش  سرطان 
پیش  تا  او  كرد.  راه اندازی  فروش سبزیجات  و  فرآوری 

خانه داری  به  سرطان  بیماری  به  مادرش  ابتالی  از 
اصفهان »سبزی فروشی  بود. در شاهین شهر  مشغول 
معتبر  و  ارزان  كیفیت،  با  محصول  ارائه  به   مادر« 

معروف است. 
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افتاد، خودم را به طور كامل باختم، كارگاه 
تعطيل شد، برای 4 يا 5 ماه متوجه هيچ 
چيزی نمی شدم، كامال از خود بی خود 
بودم. وقتی به خودم آمدم متوجه شدم 
پركار(  )تيروئيد  غمباد  دچار  شوهرم 
فشار  بيماری  دچار  دومم  پسر  شده، 
كوچكترم  پسر  و  شده  عصبی  خون 
شديدا افسردگی گرفته است. از طرفی 
هزينه درمان بهنام هم بسيار زياد بود، 
ميليون   30 تا  گاها  بهنام  نسخه های 

تومان هزينه برايمان داشت.«
می كند:  خاطرنشان  شجاعی  خانم 
خودم  همينطور  اگر  گفتم  خودم  »با 
را ببازم، همه خانواده ام از بين می رود، 
فكر كردم كه بايد بايستم، كار كنم و به 
زندگی برگردم. در نتيجه دوباره كارگاه 
سبزی فروشی خانگی را احياء كردم. از 
آنجايی كه خوب كار كرده بودم، همه 
مشتری ها همچنان به يادم بودند و به 
محض اينكه خبردار شدند كار را دوباره 
راه  از  سفارشات  سيل  كرده ام،  شروع 
رسيد. شايد راز موفقيت و بركت پول ها 
اين بود كه من هيچ وقت راضی نمی شدم 
سبزی خيس به مردم بفروشم. اين كار 

عين كم فروشی بود. اگر سبزی بالفاصله 
پس از خارج شدن از آب به فروش برسد، 
نيمی از وزن آن را آب تشكيل می دهد. 
من هيچ وقت راضی به اين مساله نشدم با 
اينكه مشتری ها هرگز متوجه نمی شدند. 
برای همه مشتری ها شرط گذاشته بودم 
اقال دو روز زودتر بايد سفارش دهند تا 
سبزی ها خشك شود. اگر 1000كيلوگرم 
سبزی به كسی می فروختم حتی يك 

گرم آن هم آب نبود.«
او ادامه می دهد: »از محل فروش منزل 
فروشی  سبزی  از  حاصل  درآمد  نيز  و 
امكانات را برای  مادر، بهترين داروها و 
بهنام فراهم كرديم. هر چه الزم بود برای 
بهنام تهيه شود، گرانترين و بهترينش را 
می خريديم. هرگز هم راضی نشدم برای 
بهنام  برای  اگر  بگيريم.  پرستار  بهنام 
پرستار می گرفتم ديگر نمی تواستم برای 
او مادری كنم. اگر من خوشحال باشم، 
گريه  اگر  و  است  خوشحال  هم  بهنام 
كنم، شديدا ناراحت می شود. من همه 
اين مشكالت را تحمل می كنم به اميد 
اين كه يك بار ديگر بهنام را دوباره سرپا 
ببينم و صدايش را بشنوم. بهنام 2سال 

پزشكان  افتاده.  تخت  روی  كه  است 
می گويند تنها گذشت زمان می تواند به 
بهبودی بهنام كمك كند و برای بهبود او 

جای اميدواری هست.«
را  كارش  روز  هر  شجاعی  خانم 
او  می كند.  آغاز  بامداد   3 ساعت  از 
مهمترين نياز فعلی اش را دريافت وام با 
بهره مناسب برای تهيه دستگاه صنايع 
تبديلی و نيز كارگاهی مناسب تر اعالم 

می كند.
مريم مهاجر شجاعی عالوه بر اينكه 
برای 8 نفر اشتغالزايی كرده، يك صندوق 
قرض الحسنه نيز راه اندازی كرده است. 
او در پاسخ به اين سوال كه چگونه به 
قدرت مقاومت دربرابر مشكالت عجيب 
و غريب دست يافته، خاطرنشان می كند: 
»دوست دارم آنقدر كار كنم تا خودم را 
فدای شوهر و فرزندانم كنم. كار، انسان 
را می سازد. طبيعتا هركس شب بخوابد 
و صبح بيدار شود و ببيند جوان 25 ساله 
اش به كما رفته، با شوك وحشتناكی 
روبه رو می شود. اين اتفاق ممكن است 
برای هر كسی رخ دهد اما خدا كمك 

كرد و دوباره ايستادم.«
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استفاده از صنایع تبدیلي كشاورزان را 
به حقشان مي رساند

از خام فروشي تا فرآوري زیتون

تأمین كننده  منابع  از  یکی  عنوان  به  دیرباز  از  زیتون 
مواد غذایی بشر به شمار می رفته و شاخه زیتون همواره 
سمبل صلح و دوستی تلقی شده است. درخت زیتون به 
دلیل مقاومت در برابر كم آبی، سازگاری با خاك های كم 
بازده و فقیر و تولید محصول با ارزش و كم هزینه از نظر 

اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. ازجمله فرآورده های 
زیتون می توان به كنسرو، روغن و زیتون پرورده اشاره كرد. 
زیتون همواره از جایگاه خوبی در سفره ایرانیان برخودار 
بوده است. كلمه زیتون 6 بار در قرآن كریم مورد اشاره قرار 

گرفته كه نشان از اهمیت فوق العاده این نعمت الهی دارد.
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ايران  شمالی  مناطق  در  زيتون 
و  می شود  كاشته  وسيع  حجم  در 
عين  در  می دهد.  محصول  خوبی  به 
برای  نيز  زيادی  فعاليت های  حال 
پرورش زيتون در جنوب و غرب كشور 
كرمانشاه  استان  است.  گرفته  صورت 
از جمله مناطقی  و شهرستان داالهو 
رونق  آن  در  زيتونه  كشت  كه  است 

گرفته است.
صورت  به  و  تلخ  زيتون  ميوه 
است،  مصرف  غيرقابل  خوری  تازه 
نام  به  گليكوزيدی  آن  تلخی  عامل 
است   )Oleopichrin( اولئوپيكرين 
به  و  دارد  وجود  ميوه  گوشت  در  كه 
از  را  آن  می توان  مختلف  صورتهای 

گوشت ميوه خارج كرد. 
آمدن  پديد  با  اخير  سال های  در   
روشهای نوين در تهيه كنسرو زيتون 
اين  كشور  خيز  زيتون  مناطق  در 
صنعت گسترش يافته و از نظر تجاری 
پيدا  بيشتر  را  خود  واقعی  ارزش  نيز 
كرده است. استفاده از صنايع تبديلی 
اين  عرضه  زيتون،  فرآوری  برای 
محصول را به بازارهای مصرف با رونق 
بر  عالوه  است.  كرده  مواجه  بيشتری 
توليد روغن زيتون كه همچنان رونق 
بازارهای جهانی  را در  اقتصادی خود 
با  زيتون  انواع  كنسرو  كرده،  حفظ 
بازارهای  می تواند  مختلف  اشكال 
و خارج  را در داخل  مصرف جديدی 

كشور به خود اختصاص دهد.
زيتون  جمله  از  كرمی  شيرمحمد 
كاران موفق در استان كرمانشاه است 
كه با استفاده از صنايع تبديلی فرآوری 
زيتون عالوه بر كسب درآمد مناسب، 

برای 6 نفر اشتغالزايی كرده است.

علت  درباره  كرمی  شيرمحمد 
فرآوری  عرصه  به  آوردنش  روی 
كه  است  سال   8« می گويد:  زيتون، 
زيتون  كشاورزی ام  زمين های  در 
اين  در  متاسفانه  می كنم.  كشت 
سال ها هيچوقت نتوانستم زيتون های 
برداشت شده را به قيمتی منصفانه و 
دارای توجيه اقتصادی بفروشم. وقتی 
زيتون های برداشت شده را می فروختم، 
قيمت آن به قدری نازل بود كه حتی 
پول كارگری خودم هم در نمی آمد. 
تقريبا روی هر كيلو زيتون حداكثر بين 
100 تا 200 تومان سود می كردم كه 

واقعا هيچ بود.«
منجيل،  از  »خيلی ها  می افزايد:  او 
رشت و طارم می آمدند در منطقه ما 
تومان   1500 قيمت  به  را  زيتون  و 
نداشتيم.  چاره ای  هم  ما  می خريدند. 
را  زيتون ها  كه  شدم  متوجه  بعدها 
فرآوری می كنند و تا كيلويی 15 هزار 
به  می رسانند.  فروش  به  هم  تومان 
اين فكر افتادم كه من هم وارد عرصه 
خودم  را  زيتون  شوم،  زيتون  فرآوری 
اما سرمايه ای  بفروشم  فرآوری كنم و 

برای شروع كار در اختيار نداشتم.«
خاطرنشان  كرمی  شيرمحمد 
بچه های  از  يكی  »توسط  می كند: 
بسيجی روستا با وام اقتصاد مقاومتی 
بسيج سازندگی آشنا شدم و توانستم 
با  كنم.  دريافت  تومان  ميليون   30
بی  و  كن  سورت  دستگاه  مبلغ  اين 
فرآوری  كار  و  خريداری  كن  هسته 
حاضر  حال  در  كردم.  آغاز  را  زيتون 
از فروش زيتون فرآوری شده به ازای 
تومان  هزار  تا 5  بين 4  كيلوگرم  هر 
سود  با  كه  می آوردم  دست  به  سود 

قبلی كيلويی 100 تا 200 تومان قابل 
مقايسه نيست.«

اين فعال اقتصاد مقاومتی می افزايد: 
»استفاده از صنايع تبديلی كشاورز را 
به حق و حقوقش می رساند. درآمد و 
زندگی من زير و رو شده است و خدارا 
شكر برای 6 نفر هم شغل ايجاد كرده ام 
بخش  لذت  خيلی  برای خودم  اين  و 
است. در منطقه ما هزار و 400 هكتار 
زمين زير كشت زيتون است و استفاده 
حال  در  سرعت  به  تبديلی  صنايع  از 
كشاورزان  از  بسياری  است.  گسترش 
منطقه به فكر استفاده از صنايع تبديلی 

برای فرآوری زيتون افتاده اند.« 
بر  تاكيد قرآن كريم  به  اشاره  با  او 
»زيتون  می كند:  خاطرنشان  زيتون، 
محصول بسيار پر بركتی است. كسانی 
خوب  می كنند  كشت  را  زيتون  كه 
اين  و  می گويم  چه  من  كه  می دانند 
بركت را به همه وجود لمس كرده اند. 
زيتون مصرف  بيشتر  هر چقدر مردم 
بيشتر  روانشان  و  روح  كنند، سالمت 

می شود.«
شيرمحمد كرمی از جمله رزمندگان 
مقداد  تيپ  اعضای  از  و  مقدس  دفاع 
است و همواره به كار كشاورزی اشتغال 
مقاومتی،  اقتصاد  درباره  او  داشته. 
مقاومتی  اقتصاد  »مفهوم  می گويد: 
همين  است.  افتادن  جا  در حال  تازه 
صنايع تبديلی خودش بخش مهمی از 
اقتصاد مقاومتی است كه به كشاورزان 
اميدوارشان  آينده  به  و  می دهد  جان 
می كند. كشاورزی هم كه ستون اصلی 
از  بايد استفاده  اقتصاد مملكت است. 
صنايع تبديلی و خاصيت های آن را به 

كشاورزان آموزش داد.« 
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ایران بزرگ ترین وارد كننده چادر مشکي در جهان است

اشتغالزایي براي 25 نفر 
در زیرزمين مسجد با توليد محصوالت حجاب

ایران بزرگ ترین مصرف كننده چادر مشکي در دنیا است 
و ساالنه به 70 میلیون مترمربع پارچه مشکي نیازمند است 
اما براي تأمین این نیاز خود سال هاست كه به جاي تولید، راه 
واردات را در پیش گرفته و هر سال حداقل 150 میلیون دالر 
را به واردات پارچه مشکي اختصاص مي دهد. 50 سال است 

كه ایران رتبه نخست مصرف چادرمشکي در دنیا را دارد و با 
وجود ارزبري باال متاسفانه هیچگاه مسئوالن این عزم و اراده 
را نداشته اند كه تقاضاي بازار را از طریق كارخانجات داخلي 
تأمین كنند و به همین دلیل، ایران همواره واردكننده پارچه 

چادرمشکي بوده است.

هم اكنون واردات ايران از سوئيس، كره، 
صورت  تايلند  و  ويتنام  اندونزي،  ژاپن، 
اينكه  باوجود  كشورها  اين  و  مي گيرد 
مصرف كننده چادر مشكي نيستند، اما بازار 
را تشخيص داده و براي ايران و كشورهاي 
عربي، پارچه چادري توليد مي كنند؛ درحالي 
كه در داخل كشور با گذشت نيم قرن هنوز 

اين بازار تشخيص داده نشده است!
بر اساس آمارهاي موجود، در كشور تنها 
چهار كارخانه توليد چادر مشكي »حجاب 
ناز« در كرمانشاه، »ناي  شهركرد«، »كرپ 

باف«  »يزد  نساجي  و  اصفهان  در  زرين« 
پارچه  توليد  دارد كه متاسفانه خط  وجود 
چادر مشكي تنها در كارخانه نساجي »يزد 
باف« فعال است و سه كارخانه  ديگر تعطيل 

هستند.
متوجه  سرانگشتي  حساب  يك  با 
مي شويم چنانچه در همه اين كارخانجات 
نيز خط توليد پارچه چادر مشكي فعال باشد 
تنها مي تواند جوابگوي 30 ميليون مترمربع 
پارچه چادر مشكي مصرفي در كشور باشد 
و اين ميزان نيز به علت وجود جنس قاچاق، 

بازار فروش زيادي نخواهد داشت.
بر  واردات  مافياي  تأثير  و  نقش 
ورشكستگي كارخانجات توليد كننده پارچه 
قابل  و  محسوس  ايران  در  مشكي  چادر 
لمس است. صاحب منصباني كه از واردات 
و قاچاق كاال در كشور نفع مي برند، نه تنها 
بلكه  نمي كنند  حمايت  داخلي  توليد  از 
جلوي پاي كارخانجات داخلي سنگ اندازي 
ورطه  به  را  توليد  خط هاي  و  مي كنند 
تعطيلي مي كشانند و كارگران آن ها را بيكار 

مي كنند.
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نديمه فالح پور، صاحب يك كارگاه توليد 
چادر مشكي و محصوالت مرتبط با حجاب 
در استان البرز است. او كار توليد را 8 سال 
قبل از منزل خودش شروع كرد و حاال با 
نفر   25 براي  بزرگ،  كارگاه  يك  تأسيس 
اشتغالزايي كرده است. او مهم ترين چالش 
كارگاهش را تهيه پارچه براي توليد چادر 

مشكي مي داند.
ورودش  چگونگي  درباره  فالح پور  خانم 
به عرصه توليد پوشاك مي گويد: »8 سال 
قبل با خريد يك دستگاه چرخ خياطي كار 
يكي  بعد  چندي  كردم.  آغاز  منزل  در  را 
چرخ  يك  و  شد  همراه  من  با  دوستانم  از 
به  كرديم.  مستقر  خانه  در  ديگر  خياطي 
مرور متوجه شديم كه به سري دوز و وسط 
كار نياز داريم و آن ها نيز به ما اضافه شدند. 
اوايل توليد محدود و تك فروشي داشتيم 

اما كيفيت و زيبايي طرح ها 
مشتري هاي عمده را برايمان 
عمده  سفارشات  كرد.  جور 
توانستيم  و  كرديم  دريافت 

كار را توسعه دهيم.«
دريافت  »با  مي افزايد:  او 
30 ميليون تومان وام اقتصاد 
از بسيج سازندگي  مقاومتي 
توانستيم تعداد زيادي چرخ 
خياطي تهيه كنيم و در زير 
مستقر  مسجد  يك  زمين 
خانم   25 اكنون  هم  شويم. 
در توليدي »فاطيما« مشغول 
به كار هستند. توليدي ما هر 
چادر،  هزار  از 10  بيش  ماه 
دست  ساق  شال،  روسري، 
با  مرتبط  پوشاك  انواع  و 

حجاب توليد مي كند.«
دليل  به  فاطيما  توليدي 
و  زيبا  طرح هاي  از  استفاده 
با  هماهنگ  حال  عين  در 
مشتريان  اسالمي  فرهنگ 
زيادي دارد و به همين خاطر 
فالح پور  خانم  دارد.  شهرت 
»من  مي گويد:  باره  اين  در 
و  هستم  چادري  خودم 

هميشه مي دانستم كه خانم هاي محجبه ما 
با مشكل تهيه محصوالت حجاب مواجه اند، 
طراحي چادرها و روسري ها غالبا قديمي و 
رنج  مساله  اين  از  خانم ها  و  است  تكراري 
مي برند. به همين دليل با علم به اين خالء 
با  را  حجاب  محصوالت  گرفتيم  تصميم 
طراحي جديد و شكيل ارائه كنيم كه بسيار 

هم مورد استقبال قرار گرفت.«
او خاطرنشان مي كند: »من فكر مي كنم 
در وهله اول مشغول يك كار فرهنگي هستم 
به  كردن  خدمت  از  اقتصادي.  فعاليت  تا 
فرهنگ حجاب و عفاف خوشحالم. خانم هاي 
ايراني دوست دارند زيبا ديده شوند. من به 
صورت تجربي به اين نتيجه رسيدم كه ميل 
به زيبا ديده شدن در كنار قديمي و ناكارآمد 
عواملي  بودن طرح هاي محصوالت حجاب 
هستند كه بانوان عالقمند به زيبا ديده شدن 

را از حجاب دور مي كند. ما تاكيد زيادي بر 
زيبايي طرح ها داريم و معتقديم حجاب به 
زيبايي ظاهري مشتري هايمان مي افزايد. به 
همين دليل بخش عمده اي از مشتري هاي 
ما به ويژه در خصوص شال صدف كه صد 
كه  هستند  كساني  است،  پوشيده  صد  در 
چادري نيستند اما به خاطر زيبايي اين شال 
آن را با اشتياق تهيه مي كنند. خالصه اش 
اينكه اگر محصوالت حجاب زيبا و شكيل 
و به روز باشند در ترغيب خانم ها به حجاب 

موثرند.«
چالش  مهم ترين  درباره  فالح پور  نديمه 
مي گويد:  حجاب،  محصوالت  توليد 
»متاسفانه پارچه چادر مشكي و پارچه هاي 
حرير كه براي توليد روسري و شال استفاده 
نمي شود  توليد  كشور  داخل  در  مي شوند، 
و همه آن ها وارداتي است. به همين دليل 
مي توانند  كه  واسطه هايي 
تركيه،  دوبي،  از  مستقيما 
اين  سوئيس  و  چين  ژاپن، 
پارچه ها را تهيه كنند، سود 
نصيبشان  زيادي  بسيار 
اجناس  اين  و  مي شود 
گزافي  قيمت  به  را  وارداتي 
به توليد كنندگان مي فروشند 
و در نهايت قيمت تمام شده 
محصول افزايش زيادي پيدا 

مي كند.«
»واقعا  مي افزايد:  او 
دردناك است. ما تنها مصرف 
كننده چادر مشكي در جهان 
هستيم و در عين حال تنها 
مشكي!  پارچه  كننده  وارد 
پارچه  كه  مي دانيم  وقتي 
مشكي نياز ثابت و هميشگي 
بانوان ايراني است، چرا هيچ 
توليد  كارخانه  روي  وقت 
سرمايه گذاري  مشكي  چادر 
نمي كنيم؟ فكر مي كنم براي 
رقم  مشكي  پارچه  واردات 
كشور  از  ارز  كالني  خيلي 
خارج مي شود كه دقيقا ضد 

اقتصاد مقاومتي است.« 
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آموزش پرورش قرقاول در منزل 

با 150 عدد قرقاول ظرف سه ماه 
20 ميليون درآمد كسب كنيد

قرقاول یکي از زیباترین گونه هاي پرندگان است كه در 
نقاط مختلف ایران به صورت وحشي یافت مي شود. با وجود 
عالقه زیاد مردم به مصرف گوشت قرقاول و نیز نگهداري این 
پرنده به صورت زینتي، تولید و پرورش آن در سطح بسیار 

محدودي در كشور انجام مي شود.
طي چند دهه اخیر گرایش هاي زیادي به مصرف گوشت 

قرقاول در جوامع غربي مشاهده شده است كه علت آن 
مشخص شدن خواص فوق العاده گوشت و تخم قرقاول است. 
پرورش قرقاول با توجه به وجود تقاضاي بسیار زیاد براي آن 
در كشور، ناچیز بودن هزینه هاي تولید و نگهداري و نیز امکان 
پرورش قرقاول به صورت خانگي، در حال حاضر سودآورترین 

عرصه تولید طیور محسوب مي شود.

سيدبهنام ذبيحي يكي از پرورش دهنگان 
موفق قرقاول در كشور است. او كه دانش 
منزل  در  است،  حسابداري  رشته  آموخته 
قرقاول  قطعه   150 پرورش  مشغول  خود 
است و هر سال در فصل بهار فقط از محل 
ميليون   20 هايش،  قرقاول  تخم  فروش 
آقاي  مي كند.  كسب  خالص  سود  تومان 
ذبيحي در گفت وگو با خبرنگار ما به بيان 
قرقاول  پرورش  درباره  مهمي  جزئيات 
پرداخته و تجربه موفقش را در اين عرصه 

به اشتراك گذاشته است.
ورودش  علت  درباره  ذبيحي  سيدبهنام 
»در  مي گويد:  قرقاول،  پرورش  عرصه  به 
وجود  وفور  به  وحشي  قرقاول  مازندران 
دارد. فقط به فاصله يك كيلومتر از منزل 
ما در جويبار مي توان قرقاول وحشي يافت. 
در نتيجه آشنايي من با اين پرنده طبيعي 
بود. با تحقيقاتي كه انجام دادم، متوجه شدم 
تقاضا براي خريد گوشت و تخم قرقاول در 
كشور بسيار زياد و ميزان توليد آن بسيار 

اندك است. در عين حال متوجه شدم هزينه 
و زحمت پرورش قرقاول در قياس با ساير 
طيور به طرز شگفت آوري ناچيز است. در 
نهايت به اين جمع بندي رسيدم كه پرورش 
قرقاول در عين زودبازده بودن از آينده بسيار 

خوبي در كشور برخوردار است.«
با خريد 7  را  او مي افزايد: »كار پرورش 
در  آن ها  از  نگهداري  و  مولد  قرقاول  عدد 
منزل شروع كردم. عمدا كار را با تعداد كم 
شروع كردم تا به مرور تجربه پيدا كنيم و 
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بهتر  نيز  توليد  هزينه هاي  و  بازار  وضعيت 
مشخص شود. در منطقه ما وسعت خانه ها 
بين 1000 تا 2000 مترمربع است. در حال 
دارم و 500 متر  قرقاول  حاضر 150 عدد 
از فضاي خانه را به آن ها اختصاص داده ام.«

مي كند:  خاطرنشان  ذبيحي  آقاي 
»تفاوت قرقاول با ديگر پرندگان اين است 
تابستان  اواسط  تا  زمستان  اواخر  از  كه 
تخم گذاري مي كند و هر عدد تخم قرقاول 
بسته به شرايط بين 5 تا 35 هزار تومان به 
فروش مي رسد. تخم قرقاول در حال حاضر 
گرانترين تخم در ميان پرندگان است و علت 
آن هم تقاضاي زياد و توليد كم است. من 
فقط از فروش تخم قرقاول در سه ماه اول 
سال 20 ميليون تومان سود خالص دريافت 

كردم.«
قرقاول  توليد  هزينه هاي  درباره  او 
مي گويد: »هزينه پرورش قرقاول به قدري 
را صفر  تقريبا مي توان آن  اندك است كه 
قرقاول  غذاي 150  هزينه  گرفت.  نظر  در 
مولد در سال رقمي كمتر از 2 ميليون تومان 
است. غذاي قرقاول همان غذاي مرغ است با 
اين تفاوت كه قرقاول بي نياز از واكسن است 
نيازهايش  تامين  براي  است  فقط خوب  و 
از  نگهداري  كند.  دريافت  ويتامين  مولتي 

قرقاول هم بسيار آسان است.«
مي كند:  تصريح  اقتصادي  فعال  اين 
كه  است  اين  قرقاول  مزيت  »مهمترين 

به  مي كند.  مديريت  را  غذايش  خودش 
براي  ماه  يك  اندازه  به  اگر  مثال  عنوان 
نياز  از  بيش  آن ها  بگذاريد،  غذا  قرقاول ها 
بقيه  و  نمي خورند  غذا  روزانه شان  مصرف 
باعث  مساله  همين  مي كنند.  ذخيره  را 
مي شود كه آن ها از حضور دائمي و مراقبت 
بي نياز باشند. من حداكثر هفته اي يك بار 
وارد محيط زندگي آن ها مي شود و برايشان 
قرقاول  مزيت  اين  مي گذارم.  آب  و  غذا 
باعث مي شود كه پرورش دهندگان بتوانند 
در كنار پرورش قرقاول مشاغل ديگري را 

نيز تجربه كنند.«
قرقاول  پرورش  محوطه  ذبيحي  آقاي 
اقتصاد مقاومتي بسيج  از وام  با استفاده  را 
باره  اين  در  او  است.  كرده  بنا  سازندگي، 
مي گويد: »قرقاول در برابر سرما و گرما كامال 
مقاوم است و به همين دليل نيازمند سالن 
براي نگهداري و وسايل سرمايشي و گرمايشي 
نيست و همين مساله يكي از عواملي است 
كه هزينه توليد را به شدت كاهش مي دهد. 
هيچ  بدون  و  راحتي  به  مي توان  را  قرقاول 
تور  وسيله  به  كه  اي  محوطه  در  مشكلي 
محصور شده نگهداري كرد. فقط بايد توجه 
داشت كه قرقاول يك پرنده پروازي است و 
حتما محوطه بايد به وسيله تور مسقف شود. 
قرقاول ها سر و صدا هم ندارند و به راحتي در 

منزل نگهداري مي شوند.«
پايان  با  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  او 

سود  دريافت  و  تخم گذاري  ماهه   3 فصل 
تخم  فروش  از  حاصل  توماني  ميليون   20
قرقاول در ساير ايام سال چگونه از قرقاول ها 
درآمدزايي مي كند، خاطرنشان مي كند: »با 
به پرورش  پايان فصل تخم گذاري مشغول 
جوجه هاي يك روزه مي شويم و هر جفت 
قرقاول مولد را 150 هزار تومان به فروش 
دارد. كار  بااليي  بسيار  مي رسانيم كه سود 
را  مولد  قرقاول هاي  و  قرقاول  تخم  فروش 
مي دهيم،  انجام  اينترنتي  صورت  به  كامال 
از طريق وب سايت سفارش مي گيريم و به 

سراسر كشور مي فرستيم.«
اين فعال اقتصادي، مي افزايد: »در حال 
گوشت  و  تخم  مصرف  براي  تقاضا  حاضر 
است.  افزايش  به  رو  سرعت  به  رو  قرقاول 
گوشت قرقاول در عين لذيذ بون كمترين 
ميزان چربي و باالترين خواص را داراست 
و به همين دليل توسط پزشكان به بيماران 
بهترين  قرقاول  گوشت  مي شود.  توصيه 
جايگزين براي گوشت مرغ است و روز به 
مي كند.  باز  مردم  سفره  در  را  جايش  روز 
با برنامه ريزي صورت گرفته و با توجه به 
تجربه اي كه در اختيار داريم به زودي تعداد 
مي رسانيم  عدد  به 500  را  قرقاول هايمان 
و پيش بيني مي كنيم فقط از محل فروش 
بلدرچين در سه ماهه  اين 500  تخم هاي 
اول سال 100 ميليون تومان درآمد داشته 

باشيم.«
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هم زمین داریم، هم آب اما از بیکاري ناله مي كنیم، خنده دار نیست؟

اویس؛ از فرماندهي گردان تخریب 
تا حضور در جنگ اقتصادي

پرورش قارچ از جمله عرصه هاي تولیدي است كه به 
دلیل مزیت هاي خاص خود، همواره توجه بسیاري از 
عالقمندان به تولید را جلب كرده است. در این میان 
میزان قابل توجهي از پرورش دهندگان قارچ معتقدند 
و  این ماده خوراكي بسیار محدود است  بازار مصرف 

سود چنداني دست آن ها را نمي گیرد. آن ها معتقدند 
عرصه پرورش قارچ در كشور اشباع شده است. ایران 
قارچ  تن  100 هزار  به  نزدیک  تولید  با  در حال حاضر 
در سال، پنجمین تولیدكننده بزرگ این محصول در 

جهان است.

در نقطه مقابل اما ديدگاه ديگري نيز وجود 
معتقدند  قارچ  موفق  توليدكنندگان  دارد. 
توليد اين محصول در شهرهايي كه ماهيت 
توريستي دارند يا نوع زندگي مردم در آن ها 
به گونه اي است كه ميل بيشتري به استفاده 
از رستوران ها و مصرف غذاهاي فست فودي 
وجود دارد، قارچ محصولي پرتقاضا محسوب 
مي شود و با قيمت خوبي به فروش مي رسد. در 
واقع توجيه اقتصادي عرصه پرورش قارچ رابطه 
مستقيمي دارد با ميزان رستوران هاي شهر و 

ميل مردم به استفاده از غذاهاي فوري، به ويژه 
كه اين روزها ذائقه مردم به سوي مصرف انواع 

ساندويچ ها با قارچ و پنير سوق يافته است.
اويس زكي خاني از جمله پرورش دهندگان 
كه  او  است.  البرز  استان  در  قارچ  موفق 
در  واقع  ارنگه  روستاي  در  است،  بازنشسته 
به  زميني  چالوس  كرج  جاده  كيلومتر 18 
مساحت 4 هزار مترمربع در اختيار دارد. اويس 
زكي خاني جانباز شيميايي است و بيش از 
90 ماه در جبهه هاي حق عليه باطل از ايران 

اسالمي دفاع كرده است. 
او درباره نحوه ورودش به عرصه توليد و 
نگاه  كه  »خوب  مي گويد:  مقاومتي  اقتصاد 
مي كنم، مي بينم ما رزمنده ها چيزي را كه 
امروز به اقتصاد مقاومتي معروف شده در همان 
همان  از  يعني  مي كرديم.  اجرا  جنگ  دوره 
موقع هر وقت زمين مناسب و آب كافي پيدا 
مي كرديم، كنار جبهه صيفي جات مي كاشتيم 
و محصول را بين رزمنده ها توزيع مي كرديم. 
مثال زماني كه فرمانده گردان تخريب لشگر 
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را  زمين  بچه هاي گردان  به همراه  بودم،   40
شخم زديم و هندوانه و گوجه فرنگي كاشتيم.«

اويس زكي خاني مي افزايد: »كار ديگري كه 
انجام مي داديم جمع آوري سيم مفتول، پوكه 
توپ و چاشني بود. اين ها را جمع مي كرديم و 
در حصيرآباد اهواز مي فروختيم. در زمان جنگ 
چون پولي براي هزينه هاي جاريمان نداشتيم، با 
استفاده از درآمد حاصل از فروش چيزهايي كه 
گفتم رسيدگي بيشتري به رزمنده ها مي كرديم. 
يعني در حين جنگيدن با دشمن هم كار توليد 
و كشاورزي را انجام مي داديم و هم با استفاده از 

فلزات بي استفاده درآمدزايي مي كرديم.«
اويس زكي خاني در عمليات هاي كربالي 1 تا 
5 و والفجر مقدماتي تا والفجر 8 حضور داشته 
و بيشتر مواقع در نقش تخريبچي ظاهر شده 
است. او در 18 سالگي به صورت داوطلبانه راهي 
جبهه شده و پس از شهادت فرمانده اش ناصر 
ايماني، با همسر شهيد ازدواج می كند و فرزندش 

محمد مهدي را به فرزند خواندگي مي پذيرد.
او درباره فعاليت هايش در عرصه پرورش قارچ 
مي گويد: »در حال حاضر در فضايي به وسعت 
750 متر مربع قارچ پرورش مي دهم. در اين 
فضا مي توان ساالنه 50 تن قارچ توليد كرد كه 
ارزش آن 250 ميليون تومان و سود خالص 
حاصل از آن حداقل 50 ميليون تومان است. 
وقتي رهبر انقالب سخن از جنگ اقتصادي و 
اهميت كارآفريني به ميان آوردند، با وجود اينكه 
نياز مالي نداشتم با راهنمايي بسيج سازندگي 

فورا دست به كار توليد و كشاورزي شدم.«
اويس زكي خاني در زمين پدري اش عالوه بر 
پرورش قارچ، پرورش غاز و توليد ازگيل را به 
همراه خانواده اش دنبال مي كند و براي 5 نفر 

اقتصاد  فعال  اين  است.  كرده  اشتغالزايي  نيز 
مقاومتي مي گويد: »يك تعاوني با عضويت 550 
نفر از روستائيان ارنگه راه اندازي كرده ايم كه 
توليد كشاورزي محصوالت  تقويت  آن  هدف 
روستا، احداث كارگاه هاي توليدي و اشتغالزايي 
است. هدف ما اين است كه مردم را دوباره به 

روستاي ارنگه بازگردانيم، كار نشد ندارد.«
به  حالي  در  ايماني  »ناصر  مي افزايد:  او 
شهادت رسيد كه عكس محمد مهدي را در 
دستش گرفته بود. در عمليات والفجر 8 پس 
از مجروحيت با عامل شيميايي، 1 ماه نابينا 
اينطور نجنگيديم كه 27 سال بعد  شدم. ما 
دست هايمان را در عرصه اقتصاد جلوي دشمن 
به عالمت تسليم باال ببريم. چندي پيش رهبر 
انقالب به هيات دولت فرمودند كه ستاد اقتصاد 
مقاومتي كافي نيست، فرماندهي تشكيل دهيد. 
نشان  را  اقتصادي  جنگ  اهميت  سخن  اين 

مي دهد.«
مي كند:  خاطرنشان  اقتصادي  فعال  اين 
بايد  است.  مقاومتي  اقتصاد  محور  »روستا 
برگرديم به روستا، الاقل بازنشسته هايي مثل 
توليد  من كه مي توانند در زمين هايشان كار 
نبايد ترديد كنند.  و كشاورزي را پي بگيرند 
اگر  توليد كرد،  نمي شود  در شهر كه چيزي 
قرار باشد اقتصاد مقاومتي در شهر پياده شود 
تبلورش مي شود صرفه جويي در مصرف انواع 
انرژي ها. اما توليد عمال فقط در روستا ممكن 
است. من فكر مي كنم مدرنيته بسياري از ما را 
به وادي غفلت انداخته. سبك زندگي بومي مان 
را فراموش كرده ايم. هم زمين داريم، هم آب 
ناله  بيكاري  از  اما  زيربنايي  تاسيسات  هم  و 

مي كنيم! خنده دار نيست؟«
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آشنایي با یک طلبه همه فن حریف
 

از اداره صفحه محبوب »طلبه تودي« 
در اینستاگرام تا اشتغالزایي براي 15 نفر

صفحه  یک  نام  تودي«  »طلبه 
پرطرفدار در اینستاگرام است كه با 
انتشار تصاویر متفاوت و كمتر دیده 
شده از زندگي و فعالیت هاي طالب و 
روحانیون توانسته مخاطبان زیادي 
صاحب  كه  طلبه اي  كند.  جذب  را 
فرزندان 5 قلو شده، طلبه اي كه در 
مناطق محروم مشغول موتور سواري 
بازي  مشغول  كه  طلبه اي  است، 
فوتبال با كودكان است، طلبه اي كه 
عبا و لباده اش را به دقت اتو مي كند، 
خوشنویسي  مشغول  كه  طلبه اي 
جمله  از  دیگر  مورد  ده ها  و  است 

سوژه هاي طلبه تودي است.
اما یکي از عرصه هایي كه صفحه 
آن ها  به  تودي  طلبه  اینستگرام 
توجه ویژه اي دارد، تالش و فعالیت 
طالب و روحانیون در زمینه اقتصاد 
تصاویري  انتشار  است.  مقاومتي 
سید  والمسلمین  حجت السالم  از 
بندرگز  اهل  روحاني  علوي،  هادي 
و  مي دهد  پرورش  شترمرغ  كه 
رحیم  والمسلمین  حجت االسالم 
شرقي  آذربایجان  در  كه  جعفري 
مشغول پرورش ماهي قزل آالست در 
طلبه تودي بهانه اي شد براي گفت و 
گو با گرداننده این صفحه محبوب در 

اینستاگرام.
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حجت االسالم والمسلمين مسعود زارعيان، 
داراي  كه  علميه  حوزه  خارج  سطح  طلبه 
تحصيالت دانشگاهي تا مقطع فوق ليسانس 
هم هست، گرداننده صفحه طلبه تودي است. 
نكته جالب توجه اين است كه او خود يكي 
از فعاالن اقتصاد مقاومتي است و با تاسيس 
يك توليدي لباس براي 15 نفر اشتغالزايي 

كرده است.
راه اندازي  ايده  درباره  زارعيان  مسعود 
طلبه تودي در شبكه اجتماعي اينستاگرام، 
دغدغه  با  تودي  طلبه  »صفحه  مي گويد: 
زندگي  شده  ديده  كمتر  زواياي  بازتاب 
اين  راه اندازي  ايده  گرفت.  روحانيون شكل 
صفحه برمي گردد به سال 88 كه جشنواره 
عكس روحانيت برگزار شد. بخشي از مردم 
روحانيون  زيست  و  كار  از  كاملي  اطالعات 
اقتصادي  و  اجتماعي  زندگي  بايد  و  ندارند 
شناسانده  پيش  از  بيشتر  مردم  به  طالب 

شود.«
او مي افزايد: »بايد اين فكر را كه روحانيون 
نه تنها كار نمي كنند بلكه پول هم بابت درس 
خواندن دريافت مي كنند، اصالح كرد. اين شد 
كه در اين صفحه به روحانيوني پرداختيم كه 
فعاليت هاي اقتصاد مقاومتي دارند. روحانيون 
اتفاقا  نيستند.  مردم  از  بافته  جدا  تافته 
روحانيون هم اگر شرايط فعاليت اقتصادي 
به ويژه فعاليت توليدي داشته باشند دوست 
دارند كه آستين باال بزنند و به اقتصاد زندگي 
خود و نيز به اقتصاد كشورشان كمك كنند.«

خاطرنشان  تودي،  طلبه  صفحه  مدير 
مي كند: »من در عرصه اقتصاد مقاومتي فعالم 
و با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در 
باره اهميت توليد و اشتغالزايي توانستم يك 
براي 15  راه اندازي و  لباس  توليدي  كارگاه 
نفر اشتغالزايي كنم. كسي كه با من برخورد 
مي كند شايد نداند كه من توليدي دارم و 
توانسته ام اشتغالزايي كنم. براي بسياري از 
پرورش  از  روحانيون  توليدي  فعاليت  مردم 
شترمرغ و ماهي قزل آال گرفته تا توليد لباس 
مايه تعجب است، طلبه تودي مي خواهد با 
معرفي اين بُعد از زندگي طالب به واقعي تر 

كمك  روحانيون  از  جامعه  دريافت  شدن 
كند.«

صفحه  »در  مي كند:  اضافه  او 
زيادي  پيام هاي  نيز  علوي  حجت االسالم 
پرورش  باور  اينكه  بر  مبني  شد  گذاشته 
و  سخت  روحاني  يك  توسط  شترمرغ 
حيرت انگيز است. 9 عكس از اين روحاني 
تودي  طلبه  در  شترمرغ  دهنده  پرورش 
مجتبي  توسط  عكس ها  اين  شد.  كار 
هم  بسيار  كه  اجتماعي  عكاس  حيدري، 
هنرمند است تهيه شده بود. اين عكس ها 
مجموعه فعاليت هاي آقاي علوي را شامل 
پارك ها  در  جوانان  با  جلسه  مثل  مي شد 
و بوستان ها، هيئت داري، خانواده و همسر 
و فعاليت در عرصه اقتصاد مقاومتي. براي 
اين روحاني لباس كار  همه جالب بود كه 
پوشيده و شترمرغ پرورش مي دهد. حتي در 
خارج كشور نيز براي عكس هاي اين روحاني 
پرورش دهنده شترمرغ مطلب نوشته بودند. 
عكس هاي ديگري داريم كه نشان مي دهد 
يك روحاني ماهي پرورش مي دهد. بسياري 
از فعاليت هاي اقتصاد مقاومتي روحانيون در 

اين صفحه وجود دارد.«
حجت االسالم والمسلمين مسعود زارعيان 
در عين حال مستند ساز نيز هست. او در 
كار  و  تحصيل  از  »غير  مي گويد:  باره  اين 
توليد لباس، مستندسازي هم انجام مي دهم. 
مهم ترين مستند هايي كه ساختم،  از  يكي 
مستند ايمان بود كه در ارتباط با فعاليت هاي 
بسيج سازندگي است. به نظر من فيلم سازي 
ديگر  يكي  جهادي  فرهنگي  كار  و  مستند 
از عرصه هايي است كه مي تواند در گستره 
مخاطب  و  كند  پيدا  را  خود  جاي  رسانه 
اين فيلم شرح حال يك  خوبي جذب كند. 
طلبه ايراني به نام »ايمان« است كه حدود 
23 سال سن دارد و مسلط به زبان انگليسي 
است. او مي خواهد براي تبليغ دين در كنيا به 
اين كشور سفر كند. در شرايط بسيار سخت 
مالي، رهن خانه اي را كه والدينش براي او 
كنار گذاشته بودند هزينه و در ماه مبارك 
رمضان به كنيا سفر مي كند و همان جا نيز 

برحسب يك آشنايي كه از قبل اتفاق افتاده 
بود با خانمي از اهالي شهر مومباسا ازدواج 

مي كند.«
تهيه كننده و كارگردان مستند ايمان به 
اين  اصلي  شخصيت  روي  پيش  مشكالت 
فيلم براي سفر به كنيا اشاره و اظهار مي كند: 
»از آنجايي كه همسر ايمان عالقه مند بوده تا 
در حوزه علميه ايران تحصيل كند، با هم به 
ايران مي آيند و بعد از حدود يك سال براي 
همسر  مي كنند.  كنيا  قصد  كوتاه  سفري 
ايمان بليتش دوطرفه بوده و با بدرقه ايمان 
مومباسا  شهرش  راهي  مشهد  فرودگاه  از 
مي شود و حاال ايمان حدود دو هفته تا ماه 
مبارك رمضان زمان دارد تا با رفع مشكل 
مالي اش به كنيا سفر و تبليغش را شروع كند 
كه در اين بين با مصائب و مشكالتي روبه رو 

مي شود.«
او درباره دليل انتخاب كنيا از سوي ايمان 
براي تبليغ، خاطرنشان مي كند: »ايمان در 
طول دوران تحصيل با عالقه فراوان، زمينه 
تبليغ در كشورهاي ديگر را بررسي مي كند 
خود  كاري  اولويت  در  را  آفريقا  شرق  اما 
مي بيند چرا كه عمدتا كشورهاي آمريكايي 
بهره مند  ديني  مبلغان  از حضور  اروپايي  و 
شده اند، لذا آفريقا و به ويژه كنياست كه هنوز 
جاي كار بسيار دارد. ايمان در مورد انتخاب 
خود مي گويد: شايد كالس و راحتي كار در 
كشورهاي اروپايي بسيار بيشتر از كنيا باشد 
اما هميشه عالقه داشتم به مناطق محروم در 
دنيا كه نيازمند تبليغ هستند بروم و خودم را 

به آنجا برسانم.«
در  طلبه ها  حضور  اهميت  به  زارعيان 
عرصه رسانه و هنر اشاره و تصريح مي كند: 
تبليغ  به  آنان  گرايش  و  طلبه ها  »حضور 
تخصصي امري واجب است. با توجه به عمق 
دارد،  وجود  كه  تخصص هايي  كردن  پيدا 
طبق فرمايش رهبر معظم انقالب، طلبه هاي 
زيرا  كنند  تخصصي  را  تبليغشان  بايد  ما 
تمام  ديگراين طور نيست كه يك طلبه در 
زمينه هاي زندگي مردم صاحب نظر باشد و 

به مردم كمك كند.«
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مزیت هاي پرورش مرغ بومي براي واحدهاي كوچک

 تحول در روستا به سبك بسيجي روشندل
پرورش مرغ بومي به دلیل برخورداري از ویژگي هاي 
چارچوب  در  كه  است  تولیدي  عرصه هاي  جزو  متعدد، 
و  ارگانیک  محصول  تولید  هدف  با  مقاومتي  اقتصاد 
اكبر  آقاي  است.  گرفته  قرار  حمایت  مورد  اشتغالزایي 
محمدزاده، بسیجي روشندل ایالمي كه در روستاي لریني 
علیا زندگي مي كند، از جمله پرورش دهندگان موفق مرغ 

بومي است.  او درباره ورودش به عرصه پرورش مرغ بومي 
مي گوید: »من حدود 1200 مترمربع زمین كشاورزي دارم 
كه در آن برنج كشت مي كنم. از آنجایي كه درآمد حاصل 
از برنجکاري كفاف مخارج زندگي ام را نمي داد، تصمیم 
گرفتم با استفاده از زمین بال استفاده منزلم، مرغ بومي 

پرورش بدهم.«

 اكبر محمدزاده مي افزايد: »پرورش مرغ 
بومي پيشنهاد بسيج سازندگي بود و البته 
من نيز از بچگي با كار پرورش مرغ آشنا 
بودم. 5 ميليون تومان وام گرفتم و كار را 
آن  درآمد  از  شكر  را  خدا  و  كردم  شروع 
كار  در  فرزندانم  و  همسر  هستم.  راضي 

پرورش مرغ به من كمك مي كنند.«

درمان مرغ بومي با گیاهان دارویی
بومي  مرغ  ويژگي هاي  درباره  او 
خيلي  بومي  »مرغ  مي كند:  خاطرنشان 
از  مي گذارد.  تخم  صنعتي  مرغ  از  بيشتر 
در  و  مي خورد  طبيعي  غذاي  كه  آنجايي 
و  مي كند  رشد  اش  عالقه  مورد  محيط 
نه در قفس، به هيچ وجه با مرغ صنعتي 

بومي  مرغ  به  ما  نيست.  مقايسه  قابل 
چون  نمي زنيم  آنتي بيوتيك  و  هورمون 
اما  است.  مقاوم  بسيار  بيماري ها  برابر  در 
دارويي  گياهان  با  شوند  بيمار  هم  اگر 
ما  منطقه  در  مي كنيم.  درمان  را  آن ها 
آن  به  شما  نمي دانم  كه  هست  گياهي 
چه مي گوييد اما ما آن را »ترس نداري« 
مي ناميم، مرغ ها اگر مريض شوند اين گياه 
را مي جوشانيم و به خوردشان مي دهيم، از 
پونه محلي هم استفاده مي كنيم. به همين 
دليل مرغ بومي بسيار خوشمزه تر از مرغ 

صنعتي است.«
آقاي محمدزاده زماني كه فقط چند روز 
از به دنيا آمدنش سپري مي شده به بيماري 
آب سياه دچار مي شود و به علت فقر پدر 

هزينه هاي  تأمين  از  ناتواني  و  مادرش  و 
درمان، براي هميشه نابينا مي شود. او كه 
سرپرستي همسر و 5 دخترش را بر عهده 
مي گويد:  برنجكاري اش  كار  درباره  دارد 
هر  ازاي  به  كشاورزان  ما  منطقه  »در 
1200 مترمربع زمين، 300 كيلو گرم برنج 
مصرف مي كنند اما من به دليل خودداري 
از  بهره گيري  و  كود شيميايي  استفاده  از 
زمين  مقدار  همين  در  ارگانيك  كودهاي 

450 كيلوگرم برنج برداشت مي كنم.«

یک روستا را جابجا كردم
اين روشندل ايالمي اما در عين فعاليت 
جدي در عرصه توليد، به عنوان يك فعال 
اجتماعي تمام عيار نيز شناخته مي شود تا 
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آنجا كه به تنهايي باني انتقال مكان يك 
روستا و همه خانوارهاي ساكن در آن به 
او  يك محل جديد و مناسب شده است. 
در اين باره مي گويد: »اوايل انقالب شغل 
و  بود  دامداري  ما  روستاي  مردم  اصلي 
مرور  به  اما  مي كرديم  قشالق  و  ييالق 
رفت.  كشاورزي  سمت  به  مردم  گرايش 
بود،  آن  بودن  كوهستاني  روستا  مشكل 
و  بود  مردم  اختيار  در  بسيار كمي  زمين 
زمين  متر  يك  حتي  جمعيت  افزايش  با 
براي ساخت خانه وجود نداشت چه برسد 
به كار كشاورزي. به اين نتيجه رسيدم كه 
گزينه  بهترين  هادي  طرح  از  استفاده  با 
روستا  مكان  نقل  مشكل  اين  حل  براي 
مي افزايد:  او  است.«  مناسب  محلي  به 

زمين  دريافت  پيگيري  به  مصمم  »وقتي 
از دولت براي انتقال روستا به محلي ديگر 
به  اهالي مخالفت مي كردند  شدم، بيشتر 
خصوص آن هايي كه زمين كافي و خوب 
آينده  بايد  بودم  معتقد  من  اما  داشتند. 
روستا را ديد. موافقت مسئوالن را گرفتم 

و آن ها تقسيم زمين ها را آغاز كردند اما 
من  نشد.  جابجايي  به  حاضر  هيچكس 
محل  به  تنهايي  به  خانواده ام  اعضاي  و 
روستاي  از  كيلومتر   4 كه  روستا  جديد 
در  كرديم  مكان  نقل  داشت  فاصله  قبلي 
برق بي بهره  و  لوله كشي  از آب  حالي كه 
بوديم. يك سال با همين وضعيت زندگي 
كرديم تا تأسيسات زيربنايي روستا رسيد 
و مدرسه نيز تأسيس شد. مهاجرت مردم 
به روستاي جديد به مرور آغاز شد و هم 
قديم،  روستاي  خانوار   120 همه  اكنون 
شده اند  ساكن  جديد  روستاي  همين  در 
و در زمين هاي زيادي كه در اختيارشان 
است، كشاورزي مي كنند. روستاي جديد 
ظرفيت پذيرش 1200 خانوار را داراست.«

ساخت مسجد و خاطرات انقالب
اكبر محمد زاده باني ساخت مسجد روستا نيز هست 
و خود افتخار خادمي مسجد روستا را بر عهده دارد. او 
»براي  مي گويد:  روستا  مسجد  ساخت  چگونگي  درباره 
رفتم  و  افتادم  راه  نداشتيم. خودم  پولي  ساخت مسجد 
سراغ قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء )ص( و قرب كوثر. 
كمك  شكر  را  خدا  بسازيم.  مسجد  بدهيد  پول  گفتم 
كردند. مسجدي ساختيم دو طبقه با زير بناي 650 متر 
مربع به اضافه يك پايگاه بسيج و خانه عالم. خادم مسجد 
هم خودم هستم.« اين روشندل ايالمي درباره خاطراتش 
از دوره انقالب، مي گويد: »پيش از انقالب معلم مدرسه 
روستا از اقوام ما بود و خيلي با من رفيق بود. او عامل 
اصلي بيداري مردم روستا بود. مرتب براي همه توضيح 
مي داد كه شاه آمريكايي است، براي روستا ارزشي قائل 
نيست، همه منابع كشور به جيب آمريكايي ها مي رود و ما 
فقط نوكري مي كنيم. كدخداي روستا اما طرفدار شاه بود 
و مردم را به ژاندارمري مي فروخت. من عكس امام )ره( را 
تهيه مي كردم و مي چسباندم روي تراكتورها. عكس شاه 
را هم مي خريدم و مي دادم به روستائيان تا بسوزانند.« او 
مي افزايد: »يك بار ژاندارمري به مردم حمله كرد و مردم 
متواري شدند، اما من چون نابينا بودم گير افتادم. رئيس 
اين كور  به كدخدا گفت خجالت نمي كشي كه  پاسگاه 
بدبختي  ريخته؟ كدخدا گفت همه  به هم  را  روستايت 
روستا زير سر اين كور است! با موذي گري مردم روستا 

من  بسوزانند! خالصه  را  شاه  تحريك مي كند عكس  را 
را گرفتند و بردند پاسگاه، همانجا به زور در دهانم پهن 
ريختند تا به خيالشان ديگر نگويم مرگ بر شاه، درود بر 

خميني )ره(. «

راه اندازي دو واحد پرورش بوقلمون براي 
خانواده هاي بي سرپرست

آقاي محمدزاده در روستاي محل سكونتش براي دو 
انداخته و يك  زن بدون سرپرست پرورش بوقلمون راه 
راس گاو نيز براي آن ها تهيه كرده است. او در اين باره 
مي گويد: »به آن ها گفتم چرا فقط به كمك هاي كميته 
امداد متكي هستيد؟ خودتان توليد كنيد و درآمد كسب 
برايشان وام گرفتم و يك  نداريم.  كنيد. گفتند سرمايه 
االن  دادم.  تحويلشان  بوقلمون  گله  يك  و  گاو  راس 
خودشان زندگي شان را اداره مي كنند، ماست و شير و 
دوغ و گوشت بوقلمون توليدي شان را مي فرشوند و مثل 

قبل هم محتاج نيستند.«
مي گويد:  آرزويش  مهم ترين  درباره  محمدزاده  اكبر 
»رهبر انقالب فرمودند كه آرزويشان بسته شدن چاه هاي 
ببينم.  را  روز  آن  هستم  زنده  تا  اميدوارم  است.  نفت 
توليد  به  بايد تكيه مان  اقتصاد مقاومتي مي خواهيم  اگر 
روستايي باشد نه توليد نفت. بايد به جوانان ياد بدهيم 
كه بعد از نماز صبح دست به كار كشاورزي و دامداري 

بشوند و به خدا توكل كنند.«
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اشتغالزایي با ُكرِك بُز و 5 میل چوبي

مي توانيم كاله كركي را به روسيه صادر كنيم
بافت  دست  كاله هاي  مفیدترین  از  یکي  كركي  كاله 
تولید  مختلف  رنگهاي  در  دور  گذشته هاي  از  كه  است 
از هنرهاي دستي خاص و كهن  این هنر  مي شده است. 
شهرستان هاي گرمه و جاجرم در استان خراسان شمالي 
است. ماده اولیه آن كرك بز بوده و به صورت كامال خام و 

خودرنگ استفاده مي شود. 
اما مهم ترین خاصیت این كاله، غیرقابل نفوذ بودن 
ویژگي  است. كاله كركي  و رطوبت  نم  برابر سرما،  در 

ضدحساسیت نیز دارد. مردان قدیمي بر این باورند كه 
كاله كركي خاصیت ضددرد دارد و آرامش بخش است. 
كاله كركي در فهرست ملي میراث ناملموس ثبت شده 
در  گوش  روي  حفاظ  داشتن  دلیل  به  كاله  این  است، 

اصطالح محلي به كاله گوشي نیز معروف است. 
كاله هاي  نوع  بیشترین  گوشي  و  دوره اي  كاله هاي 
كركي هستند كه از سوي خریداران مورد استقبال قرار 

مي گیرند. 

 در شهرستان گرمه مردان و زنان زيادي 
و  مي بافند  را  كاله  اين  خود  خانه هاي  در 
در  آن ها  مي كنند.  معاش  امرار  راه  اين  از 
عين حال براي بهبود بازار محصوالت دست 
متنوعي  محصوالت  توليد  به  كركي،  باف 
نظير ژاكت، دستكش، ساق دست و ... روي 
نيم نگاهي  كركي  كاله  بافندگان  آورده اند. 
آن ها  دارند.  محصول  اين  صادرات  به  هم 
بازار  مي تواند  روسيه  كشور  معتقدند 
دست  كركي  كاله  صادرات  براي  مناسبي 
به تجربه  به خصوص كه  باشد،  ايران  باف 
برايشان ثابت شده شهروندان روس و اتباع 

اين كشور به محض آشنايي با ويژگي هاي 
كاله كركي از آن استقبال كرده اند.

خانم مريم اصالني يكي از توليدكنندگان 
از  گرمه  شهرستان  در  كركي  كاله  موفق 
توابع استان خراسان شمالي است؛ استاني 
كهن  صنايع  گنجينه  ترديد  بدون  كه 
بافندگي و رسيندگي در ايران است. خانم 
اصالني با تهيه سرمايه در گردش و خريد 
پوست بز درآمد مناسبي از توليد محصوالت 

دست باف كركي به دست مي آورد.
كركي،  كاله  توليد  نحوه  درباره  او 
تهيه  بز  كرك  از  كركي  »كاله  مي گويد: 

مي شود. پوست هاي خريداري شده را با آب 
پوست شسته  و  مي شوييم  صابون  پودر  و 
شبانه روز  يك  شدن  خشك  براي  را  شده 
زير خاكستر مدفون مي كنيم. كرك پشم را 
براي توليد نخ با دست جدا و با كمك چرخ 
كاله  بافت  براي  نياز  مورد  نخ  ريسندگي، 
كركي را مهيا مي كنيم. مراحل بافت كاله 
دخالت  بدون  و  است  ساده  بسيار  كركي 
ماشين يا ابزار خاص و تنها توسط پنج عدد 

ميل چوبي انجام مي شود.«
مريم اصالني خاطرنشان مي كند: »بافتن 
كاله كركي را از پدر و مادرم آموختم. آن ها 
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از 70 سال سن  بيش  اينكه  وجود  اين  با 
دارند همچنان با عالقه مشغول بافتن كاله 
معاش  امرار  راه  اين  از  و  هستند  كركي 
در شهرستان  بافتن كاله كركي  مي كنند. 
گرمه رواج زيادي دارد و خيلي ها شغلشان 
همين است. من به همراه 3 دخترم 8 سال 
است كه كاله كركي مي بافيم و از اين راه 
درآمد كسب مي كنيم. بافتن هر كاله 2 روز 

زمان مي برد.«
دست  كركي  محصوالت  بازار  درباره  او 
باف، اظهار مي كند: »قيمت يك كاله كركي 
بين 100 تا 500 هزار تومان است. اما ما 
جليقه،  و  بخشيده ايم  تنوع  توليداتمان  به 
دستكش و ساق دست هم توليد مي كنيم. 
از درآمدمان راضي هستيم اما اگر رسانه ها 
كمك كنند تا مردم ساير نقاط كشور نيز 
آشنا  آن ها  خواص  و  كركي  محصوالت  با 
شوند خيلي ها مشغول به كار خواهند شد. 
ضمن اينكه كاله كركي قابليت صادرات به 

را  روسيه  به خصوص  كشورهاي سردسير 
نيز دارد. بافندگان ما نيز سابقه فروش اين 
محصوالت به روس ها را دارند، فقط نيازمند 

تبليغات و معرفي محصول هستيم.«
او تأكيد مي كند: »برگزاري نمايشگاه هاي 
كمك  دستي  صنايع  و  فرهنگي  ميراث 
از  مهمي  بخش  ماست.  امثال  به  بزرگي 
نمايشگاه ها  همين  در  ما  ساالنه  فروش 
محقق مي شود كه متاسفانه تعداد آن ها با 
وجود استقبال زياد مردم خيلي كم است و 
الزم است سازمان صنايع دستي و ميراث 

فرهنگي به اين مساله توجه كند.«
خانم اصالني با دريافت 15 ميليون تومان 
سازندگي  بسيج  از  مقاومتي  اقتصاد  وام 
توانسته است سرمايه درگردش الزم براي 
درباره  او  كند.  فراهم  را  بز  پوست  تهيه 
كركي،  محصوالت  توليدكنندگان  مشكل 
مشكلي  كار  اوليه  مواد  »تهيه  مي گويد: 
است. در حال حاضر فقط از كرمان مي توان 

پوست بز كرك دار تهيه كرد. بزهاي بيشتر 
نقاط كشور فقط مو دارند و كرك ندارند. اما 
بزهاي كرمان بين موهايشان كرك مرغوبي 
ما  دارند. در حال حاضر مهمترين مشكل 

تهيه پوست مرغوب است.«
به  اشاره  با  مقاومتي  اقتصاد  فعال  اين 
اهميت حمايت از صنايع دستي و مشاغل 
خانگي، خاطرنشان مي كند: »مشاغل خانگي 
يكي از بكرترين عرصه ها براي اشتغالزايي 
است كه با كمترين سرمايه گذاري باالترين 
بازده را در پي دارد. من شخصا به خانم ها 
هميشه توصيه مي كنم كه صنايع دستي و 
كار در منزل را جدي بگيرند زيرا هم به امور 
خانه شان مي رسند، هم سرگرم مي شوند و 
هم به اقتصاد خانواده شان كمك مي كنند. 
بافتن كاله پشمي در  به عنوان مربي  من 
حال حاضر با همكاري مسئوالن شهرستان 
در حال آموزش به تعداد زيادي از خانم هاي 

خانه دار هستم.«
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با 2 میلیون تومان شروع كنید!

صفر تا صد راه اندازي 
كارگاه پرورش كرم ابریشم 

كرم ابریشم یکي از انواع كرم پیله ساز است و از این 
جهت اهمیت دارد كه از آن ابریشم تهیه مي شود. پیله 
از 300 تا 900 متر ابریشم اولیه تشکیل شده است. این 
الیاف بسیار نازك هستند. براي تهیه حدود 500 گرم 

ابریشم 2 تا 3 هزار پیله مورد نیاز است.
ابریشم  كرم  اهلي  گونه  تاریخي  مشهور  نقل  طبق 
تقریبًا در 4 هزار و 600  كه پرورش آن متداول است 
سال پیش به طور اتفاقي توسط ملکه چین كشف شد. 

بر اساس این نقل، ملکه چین در هنگام قدم زدن در 
و  توت  درخت  روي  از  پیله اي  كردن  پیدا  با  جنگلي 
تنیدن تارهاي آن دور انگشت خود راز كرم ابریشم را 
كشف كرد. چیني ها راز تهیه ابریشم را سال ها مخفي 
نگاه داشتند تا تولید و صادرات انحصاري آن به اروپا 
سرانجام  اما  باشند  داشته  اختیار  در  را  خاورمیانه  و 
براي  ابریشم  كرم  طریق  از  ابریشم  تولید  چگونگي 

مردم دیگر كشورها نیز آشکار شد.

با اين كه عده اي از مورخين تاريخچه توليد 
ابريشم در ايران را به عبور جاده ابريشم از ايران 
مرتبط مي دانند اما شواهدي در دست است 
كه نشان مي دهد قبل از اين زمان نيز پرورش 
كرم ابريشم رواج داشته و پارچه ابريشمي از 
زمان هاي بسيار قديم در ايران بافته مي شده 

است.
با وجود اين كه مدت هاست بشر توليد الياف 
مصنوعي و پالستيكي را آموخته اما ابريشم 
خالص و طبيعي به دليل خواص فوق العاده اش 
همچنان از تقاضاي زيادي برخوردار است و 
توليد ابريشم درآمدزايي مناسبي دارد. در حال 
حاضر پرورش كرم ابريشم يا همان »نوغان 
نقاط  از  برخي  در  و ضعف  با شدت  داري« 
كشور انجام مي شود كه البته با تقاضاي بازار 
و ظرفيت اقتصادي باالي اين محصول تناسبي 

ندارد.
از  يكي  خطيبي  فاطمه  خانم 
پرورش دهندگان موفق كرم ابريشم در بيرجند 
است. او با سرمايه اوليه فقط 2 ميليون تومان 
توانسته است يك كارگاه پرورش كرم ابريشم 

تأسيس و براي خود و فرزندانش اشتغالزايي 
كند.

به  ورودش  نحوه  درباره  خطيبي  فاطمه 
عرصه پرورش كرم ابريشم، مي گويد: »خراسان 
جنوبي استاني است محروم كه آمار بيكاري در 
آن باالست. در خانه ما هم چند نفر بيكار وجود 
داشت. مدت ها به دنبال يافتن شغل و و دست 
و پاكردن كاري براي خود و فرزندانم بودم اما 
كار مناسبي نيافتيم. تا اينكه پدرم پيشنهاد 
تأسيس يك كارگاه پرورش كرم ابريشم را داد. 
پدرم زماني كه كشاورز و باغدار بود به صورت 
پرورش  هم  ابريشم  كرم  محدود  و  سنتي 
مي داد و به همين دليل به اصول پرورش آن 

آشنا بود.«
او مي افزايد: »اوايل اين پيشنهاد را چندان 
انجام  كه  بررسي هاي  با  اما  نگرفتم  جدي 
دادم متوجه شدم كه ظرفيت درآمدزايي و 
اشتغالزايي كار پرورش كرم ابريشم مناسب 
آن  پرورش  مي توان  اينكه  ضمن  است. 
را به صورت خانگي انجام داد و به وظايف 
خانه داري هم رسيد. براي شروع كار نقدينگي 

الزم را نداشتم. به بسيج سازندگي شهرستان 
دادم.  ارائه  را  پيشنهادي ام  طرح  و  مراجعه 
اقتصاد مقاومتي  با تخصيص وام  آن ها هم 
سرمايه مورد نياز براي شروع به كار را تامين 

كردند.«
خاطرنشان  مقاومتي  اقتصاد  فعال  اين 
مي كند: »در ايران تخم كرم ابريشم را بايد از 
گيالن تهيه كرد. هر بسته تخم نوغان 22 هزار 
كرم ابريشم و 30 تا 40 كيلوگرم پيله مي دهد. 
قيمت هر بسته هم نزديك به 30 هزار تومان 
است. جالب است بدانيد سود خالص حاصل از 
پرورش هر بسته تخم نوغان، نزديك به يك 
ميليون تومان است. حدود 80 متر از وسعت 
125 متري منزلم را به كارگاه پرورش كرم 
ابريشم تبديل كردم و شوهرم كه جوشكاري 
بلد بود كار قفسه بندي را انجام داد. در اولين 
دوره 45 روزه پرورش، 125 هزار پيليه ابريشم 

توليد كردم.«
»پرورش  مي كند:  تاكيد  فاطمه خطيبي 
كرم ابريشم را با سرمايه اي 2 ميليون توماني 
مي توان آغاز كرد و به مرور كار را گسترش داد. 
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پرورش كرم ابريشم شرايط ويژه اي مي طلبد و 
صرفا در فصل بهار انجام مي شود. در فصول 
ديگر سال تنها در صورتي مي توان كار توليد 
را ادامه داد كه گلخانه ويژه كرم هاي ابريشم 
مورچه،  برابر  در  ابريشم  كرم  تأسيس شود. 
زنبور و ساير حشرات بسيار حساس است و 

پايه قفسه ها بايد در آب قرار بگيرد.«
ابريشم  كرم  پرورش  جزئيات  درباره  او 
را  ازتخم  كرم  مي كند: »خروج  خاطرنشان 
تفريخ مي گويند كه در شرايط مساعد 13 
روز طول مي كشد. پس از اينكه اولين آثار 
تفريخ مشاهده شد الزم است جهت تفريخ 
يكنواخت به مدت 48 ساعت دراتاقي كامال 
تاريك با دماي 25 درجه سانتيگراد و 80 
بگيرد. رنگ تخم ها در  قرار  درصد رطوبت 
از  قبل  درست  كه  است  روشن  آبي  ابتدا 
خارج شدن كرم ها ازتخم تيره رنگ مي شود. 
كرم ابريشم معموال داراي پنج مرحله تغذيه 
به  كه  است  پوست اندازي  چهارمرحله  و 
هر مرحله از تغذيه »سن« و به هر مرحله 
مي شود.  گفته  »خواب«  اندازي  پوست  از 
مي توان گفت كه كرم ابريشم داراي 5 سن و 
4 خواب است. سنين 1و2و3 را »كرم جوان« 
 11 حدود  جوان  كرم  سنين  مي گويند. 
روزطول مي كشد. كرم ها را براي پيله بستن 
مي توان در پوشال تخم مرغ، خار و خاشاك و 

ساقه هاي برنج نگهداري كرد.«
فاطمه خطيبي اضافه مي كند: »سنين 4 و 

5 »كرم بالغ« ناميده مي شود كه 15-16 روز 
به طول مي انجامد. در پايان سن پنجم كرم ها 
از اشتها افتاده واز تغذيه باز مي مانند، جثه 
آنها كوچك مي شود و به رنگ زرد و شفاف 
درمي آيند. دراين زمان با گذاشتن وسايل پيله 
تني روي كرمها موجبات تنيدن پيله فراهم 

مي شود.«
مي گويد:  ابريشم  كرم  غذاي  درباره  او 
براي  توت  درخت  برگ  از  ابريشم  »كرم 
تغذيه استفاده مي كند و هيچ غذاي ديگري 
نمي خورد. برگ هاي توت بايد بال فاصله بعد 
دراختيارش  تخم  از  كرم  آمدن  بيرون  از 
كه  لطيفي  و  تازه  برگ هاي  بگيرد.  قرار 
مورد نياز كرم جوان است دراوايل بهار در 
سه  براي  كهنه  برگ هاي  است.  دسترس 
ابريشم )كرم هاي  زندگي كرم  اول  مرحله 
چهارم  دوره  در  است.  بسيارخشن  جوان( 
مي توانند  بالغ  كرم هاي  زندگي،  پنجم  و 
از برگهاي سخت و خشن استفاده كنند. 
برگ ها بايد عاري از مواد آفت كش باشند. 
بعد از جمع آوري مقدار زيادي از شاخه هاي 
عنوان  به  تازه  برگ هاي  با  توت  درخت 
ذخيره غذايي بايد آنها را به مدت سه دقيقه 
در محلول گندزدا قرار داد. سپس برگ ها 
بايد در زير شير آب خوب شسته شود تا 
خوب پاك شود زيرا آلودگي مي تواند باعث 
كشته شدن كرم هاي ابريشم شود. با تكان 
دادن، بايد آب اضافي برگ ها گرفته شده 

و در كيسه هاي پالستيكي و جاي خنك 
نگهداري شود.«

خاطرنشان  مقاومتي  اقتصادي  فعال  اين 
توليد  براي  خام  محصول  »پيله،  مي كند: 
تشكيل  از  بعد  روز  تا سه  دو  است.  ابريشم 
پيله كرم درون آن به شفيره تبديل مي شود 
و تقريبا بعد از دو هفته به صورت پروانه از پيله 
خارج مي شود. بايد توجه شود كه طول رشته 
نخ ابريشمي يك پيله ممكن است تا 900 متر 
باشد و خروج پروانه از پيله اين رشته نخ را 
تكه تكه مي كند. به همين دليل پيله ها در برابر 
گرماي آفتاب يا داخل آب جوش مي ريزيم تا 
كرم درون آن ها بميرد و تبديل به پروانه نشود. 
نگهداري از كرم ابريشم در روزهاي نخست 
زمان زيادي الزم ندارد. اما در ده روز آخر به 
طرز باورنكردني غذا مي خورد. هر جعبه كرم 
ابريشم از روز توليد تا بستن پيله 800 تا 1 تن 

غذا مي خورد.«
چالش  مهم ترين  درباره  خطيبي  فاطمه 
پرورش كرم ابريشم در كشور، اظهار مي كند: 
»ورود ابريشم مصنوعي و تقلبي كه آغشته 
به پنبه است و به صورت قاچاق وارد كشور 
آسيب  ابريشم  توليد كنندگان  به  مي شود، 
جدي مي زند. اگر كار توليد نخل ابريشم از 
پيله ها را خودمان انجام دهيم و از خام فروشي 
برابر  پرهيز كنيم سود حاصله چند  پيله ها 
مي شود. در حال حاضر هر كيلو نخ ابريشم 

140 هزار تومان به فروش مي رسد.« 
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ماجراي حجت االسالم علوي و شترمرغ هایش 

آخوند باید شبيه مردم باشد
شهرستان بندرگز عرصه فعالیت روحانی جوانی است كه 
از احترامی باال در میان مردم و به خصوص جوانان و نوجوانان 
شهر برخوردار است. آنچه این احترام را برای حجت االسالم 
والمسلمین سیدهادی علوی رقم زده، شباهت او به مردم 

است. او می گوید یکی از توصیه های عالمه حسن زاده آملی 
به طالب را آویزه گوشش كرده: »آخوند باید شبیه مردم 
باشد، برای اینکه مردم شما را از خودشان بدانند، باید مثل 

مردم زندگی كنید.«
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فروش  و  پرورش  راه  از  علوی  سيدهادی 
شترمرغ امرار معاش می كند و برای 5 نفر هم 
اشتغالزايی كرده است. او معتقد است اگر مثل 
مردم عرق نريزد و به زحمت نيفتد، شباهتی به 

آنان نخواهد داشت. 
به  آوردنش  روی  علت  درباره  علوی  آقای 
عرصه پرورش شترمرغ می گويد: »خانواده ما 
نسل اندر نسل نجار هستند. پدر من نيز در كنار 
شغل كارمندی كه داشت، يك نجار ماهر و توانا 
بود اما به داليلی اين شغل را كنار گذاشت. پدرم 
تا مدت ها پس از بازنشستگی به دنبال عرصه ای 
برای توليد و فعاليت می گشت تا اينكه به پرورش 
شترمرغ عالقمند شد. وقتی از من دعوت كرد، 
با عالقه اين كار را پذيرفتم. كار پرورش شترمرغ 
را در مزرعه من انجام می دهم و پدرم هم در 

محوطه منزل بلدرچين پرورش می دهد.«
پرورش  كار  شروع  »برای  می افزايد:  او 
شترمرغ، سراغ چند نفر از پرورش دهندگان 
موفق در استان های همجوار رفتيم و مشاوره 
گرفتيم. خيلی زود با تهيه دستگاه جوجه كشی 
كار را شروع كرديم. شترمرغ پرنده بی پرواز و 
از منفی 30  مقاومی است كه در هر دمايی 
درجه سانتی گراد تا مثبت 56 درجه سانتی 

گراد دوام می آورد.«
شهرت سيدهادی علوی با انتشار گزارش و 
تصاويری تحت عنوان »روحانی كه روی پشت 
بام شترمرغ پرورش می دهد« كشوری شد. او 
پشت  روی  شترمرغ  پرورش  ماجرای  درباره 
بام می گويد: »معلوم است كه پشت بام جای 
پرورش شترمرغ نيست. شايد بشود ديگر طيور 
را در پشت بام پرورش داد اما جای شترمرغ روی 
پشت بام نيست. ماجرا از اينجا شروع شد كه 
سرمای شديدی در منطقه ما پديد آمد، طوری 
كه تعدادی از جوجه شترمرغ ها تلف شدند. بايد 
آن ها را به جای بهتری منتقل می كرديم، در 
نتيجه تعدادی از آن ها را موقتا به پشت بام 
خانه آورديم. در همين حين يكی از همكاران 
خبرنگار شما آن گزارش و تصاوير را منتشر كرد 
و خيلی هم مورد توجه واقع شد. خيلی ها از 
سراسر كشور با من تماس گرفتند كه راه های 
پرورش شترمرغ روی پشت بام را بياموزند و من 

ماجرا را برايشان توضيح می دادم.«
و  پرورش  از  حاصل  درآمد  از  علوی  آقای 

اين  در  او  است.  راضی  فروش شترمرغ هايش 
باره می گويد: »ما برای 5 نفر در مزرعه پرورش 
شترمرغ شغل ايجاد كرده ايم، بدون اينكه حتی 
از يك ريال تسهيالت بانكی استفاده كرده باشيم. 
در آمد پرورش شترمرغ مناسب است هرچند 
هنوز مصرف گوشت آن در ميان مردم ما چندان 
جا نيفتاده است. البته ما مصرف شترمرغ را در 

بندرگز به ميزان زيادی رواج داده ايم.«
او می افزايد: »اگر شترمرغ ها را دست دالل 
بدهيم، زنده آن را بين 800 تا 1 ميليون تومان 
از ما می خرد. اما اگر خودمان كشتار كنيم، فقط 
از فروش گوشت آن حداقل يك ميليون تومان 
درآمد كسب می كنيم. عالوه بر آن می توانيم 
جگر، سنگدان، قلم، روغن، پر و پوست شترمرغ 
را بفروشيم و پول بيشتری بدست بياوريم. البته 
هدف اصلی من كسب درآمد نيست، صرف كار 
كردن و عرق ريختن خودش موضوعيت دارد و 
در كنار آن اشتغالزايی برای ديگران ارزش كار را 

افزايش می دهد.«
سيدهادی علوی درباره نحوه فروش گوشت 
گوشت  »ما  می گويد:  بندرگز  در  شترمرغ 

شترمرغ را در بندرگز نمی فروشيم، بلكه پيش 
فروش می كنيم! اولين بار برای فروش گوشت 
شترمرغ، به كسانی كه اطرافم بودند گفتم اين 
گوشت را مصرف كنيد و اگر از مزه و كيفيت آن 
راضی بوديد، پولش را پرداخت كنيد. همه آن ها 
از دم تبديل شدند به مشتری ثابت و روز به روز 
به تعداد متقاضيان گوشت شترمرغ اضافه شد.«

او درباره مزيت های گوشت شترمرغ، اظهار 
می كند: »گوشت گوسفند و گوساله 27 درصد 
كلسترول دارد اما كلسترول موجود در گوشت 
شترمرغ فقط 1 درصد است. به همين دليل 
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گوشت  مصرف  به  را  قلبی  بيماران  پزشكان 
شترمرغ توصيه می كنند. روغن شترمرغ هم 
برای درمان زخم و جای جوش و لك بسيار 
مفيد است و به سرعت باعث بازسازی پوست 

می شود.«
سيدهادی علوی در عين حال ورزش های 
رزمی و كوهنوردی را به صورت جدی دنبال 
می كند. كشتار شترمرغ كاری است دشوار اما 
كشتار  دشواری  جوان،  طلبه  اين  ورزيدگی 
شترمرغ های 2 متری را برايش آسان كرده 
می كند:  خاطرنشان  باره  اين  در  او  است. 

برای  اختصاصی  كشتارگاه  »متاسفانه 
خودمان  مجبوريم  ندارد.  وجود  شترمرغ ها 

كشتار كنيم.«
سيدهادی علوی درباره مشكالت كار پرورش 
شترمرغ می گويد: »من و پدرم برای راه اندازی 
و  شخصی  سرمايه  از  شترمرغ  پرورش  واحد 
زمين خودمان استفاده كرديم و از هيچ نهاد 
دولتی درخواست كمك نكرديم. اما متاسفانه 
دشوار  برايمان  را  كار  سليقگی ها  كج  برخی 
می كند. مثال جهاد كشاورزی از صدور مجوز 
پرورش شترمرغ برای ما خودداری می كند. اگر 
بگويم علت مخالفتشان با صدور مجوز چيست، 
حتما تعجب می كنيد. جهاد كشاورزی می گويد 
به  و  ندارد  اقتصادی  توجيه  شترمرغ  پرورش 

همين دليل به شما مجوز نمی دهيم!«
او می افزايد: »اين حرف جهاد كشاورزی از 
اساس باطل است اما حتی اگر درست هم باشد، 
بنده قرار است ضرر كنم نه جهاد كشاورزی! در 
حال حاضر 5 نفر در اين واحد توليدی درآمد 
كسب می كنند و مخارج خانواده شان را از اين 
طريق اداره می كنند، چطور توجيه اقتصادی 

ندارد؟! ضمن اينكه ما خبر داريم همين چند 
ماه قبل در نزديكی های بندرگز برای يك واحد 
3 هزارتايی پرورش شترمرغ، مجوز صادر شده 

است! اين رفتارهای دوگانه چه سودی دارد؟«
هادی  سيد  والمسلمين  حجت االسالم 
از  توليد، يكی  به كار  علوی در كنار اشتغال 
فعال ترين روحانيون بندرگز در عرصه فرهنگی 
است. او عالوه بر اداره يكی از مساجد بندرگز، 
مدت هاست كه دو هيات انصارالحسين )ع( و 
و جوانان  نوجوانان  برای  را  )ع(  انصار المهدی 
بندرگز داير كرده كه به صورت هفتگی برگزار 
می شود و بسيار هم پرطرفدار است. سيدهادی 
اين دو هيات را به عرصه ای برای ميدان دادن 
به طالب و مداحان جوان برای كسب تجربه در 

سخنرانی و مداحی تبديل كرده است. 
او ضمن آسيب شناسی فعاليت های فرهنگی 
در مساجد كشور، می گويد: »شكاف سنی بين 
اعضای هيات امناء مساجد و جوانان و نوجوانان 
همواره باعث ايجاد مشكل شده است. متاسفانه 
طرفين به خاطر فاصله سنی زياد يكديگر را به 
از  طور كامل درك نمی كنند. در مسجد ما، 
نظر هيات امناء حضور نوجوانان و جوانان در 
مسجد مساوی است با شكسته شدن استكان 
و نعلبكی ها! و مسجد هم جايی است كه فقط 
وقت ظهر و مغرب درب آن بازگشايی می شود 

برای اقامه نماز و تمام!«
»به  علوی خاطرنشان می كند:  سيدهادی 
همين دليل ناچار شديم برای برگزاری جلسات 
هيات و كالس های قرآن و اخالق مكانی خارج 
از مسجد )نمازخانه يكی از پارك های بندرگز( را 
برای نوجوانان و جوانان در نظر بگيريم كه جای 
تأسف دارد. دو هيات مذهبی انصارالحسين )ع( 
و انصارالمهدی )عج( هر هفته جلسه دارند و 
نوجوانان و جوانان استقبال زيادی از آن به عمل 
می آورند. ما بهترين حلقه صالحين را در بندرگز 

تشكيل داديم.«
حجت االسالم والمسلمين سيدهادی علوی 
می افزايد: »كار طلبه فقط نماز خواندن و منبر 
رفتن نيست. طلبگی را با كار كارمندی نبايد 
اشتباه گرفت، روحانی شدن برای انسان تكليف 
آور است. متاسفانه فاصله ما با مردم بعضا به 
جای اينكه كاهش يابد و به صفر برسد، افزايش 

يافته است.«
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در جست وجوي ارزش افزوده از زمین كشاورزي تا كارگاه تولید ترشي

این فارغ التحصيل كشاورزي 
ماهانه 15 هزار شيشه ترشي توليد مي كند

از مهم ترین  ارزان فروشي محصوالت كشاورزي، یکي 
زحمت  كشاورزان  است.  ایراني  كشاورزان  چالش هاي 
كش هر سال در فصل برداشت به دلیل فراواني عرضه و 

محدودیت تقاضا ناگزیر از فروش محصوالتشان به قیمتي 
نازل هستند. نزول قیمت محصوالت كشاورزي بعضا تا جایي 
پیش مي رود كه كشاورزان قید برداشت محصول را مي زنند.
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صنايع تبديلي يگانه عاملي است كه به 
اجازه  برداشت  فصل  از  خارج  كشاورزان، 
مي دهد محصوالتشان را به بازار ارائه كنند. 
تبديلي  صنايع  از  بهره گيري  صورت  در 
عالوه بر فروش محصوالت به قيمت واقعي، 
ارزش افزوده حاصل از فراوري محصوالت 
نيز نصيب كشاورزان مي شود ضمن اينكه 
اشتغالزايي را نيز با خود به همراه دارد. به 
همين دليل حمايت از گسترش بكارگيري 
چارچوب  در  مهم  اقدامي  تبديلي  صنايع 

اقتصاد مقاومتي محسوب مي شود.
رشته  فارغ التحصيل  مجملي،  علي 
است.  ليسانس  فوق  مقطع  در  كشاورزي 
او به همراه دو نفر از همكالسي هاي دوره 
دانشگاهش، در اصفهان يك كارگاه توليد 
ترشيجات و شوريجات راه اندازي و براي 8 

نفر اشتغالزايي كرده است.
به  آوردنش  روي  علت  درباره  او 
از  »پس  مي گويد:  تبديلي،  صنايع  عرصه 
فارغ التحصيلي چند سالي را به كار كشت 
خيار و زيتون مشغول بودم. در اين مدت 
همواره در فصل برداشت محصول، ناگزير 
نازلي بودم.  از فروش آن به قيمت بسيار 
شدم  متوجه  دادم  انجام  كه  مطالعاتي  با 
تنها راه رسيدن به سود واقعي در كشت 
محصوالتي چون خيار و زيتون، استفاده از 

دستگاه هاي صنايع تبديلي است.«
اين فعال اقتصاد مقاومتي مي افزايد: »به 
همراه دو نفر از هم دوره اي هاي دانشگاه، 
تومان  ميليون   100 حدود  سرمايه اي 
جمع آوري كرديم و از بسيج سازندگي هم 
تسهيالت اقتصاد مقاومتي دريافت كرديم. 
دستگاه هاي صنايع تبديلي چون 
نوار  پخت،  ديگ  بخار،  ديگ 
نقاله، وكيوم و... را خريديم 
مساحت  به  كارگاهي  و 
500 متر مربع تهيه 

ثبت  كار  هم  بعد  كرديم. 
رسمي شركت و ثبت نمانام 

)برند( را انجام داديم.«
محصوالت  درباره  او 
خاطرنشان  كارگاهش، 
مي كند: »انواع ترشيجات و 
شوريجات و زيتون فراوري 
شده مهم ترين محصوالت 
ما  هستند.  ما  كارگاه 
شيشه  هزار   15 ماه  هر 
توليد  شوريجات  و  ترشي 
از  حاصل  سود  مي كنيم. 
چند  تبديلي  صنايع  كار 
محصوالت  فروش  برابر 
كشاورزي در فصل برداشت 
هم  نفر   8 براي  و  است 

اشتغالزايي كرده ايم.«
بازار  درباره  مجملي  علي 

مي گويد:  شوريجات،  و  ترشي  فروش 
»مواد غذايي آخرين بازار اقتصادي است 
كه ركود بر آن تاثير مي گذارد. بايد بگويم 
متاسفانه امروز ركود اقتصادي حتي بازار 
جدي  مشكل  دچار  نيز  را  غذايي  مواد 
مردم  غذايي  خريد  قدرت  است.  كرده 
كاهش  بسيار  گذشته  سال   2 به  نسبت 
يافته و مردم براي سفره شان خيلي كمتر 
خرج مي كنند. كارگاه ما هم در قياس با 3 
سال قبل، فقط با 30 درصد ظرفيت خود 
ظرفيت  درصد   100 با  اگر  مي كند.  كار 
كار مي كرديم مي توانستيم 10 شغل ديگر 
ركود  اين  وجود  با  اما  كنيم.  ايجاد  هم 
بي سابقه كارگاه ما همچنان سودده است 

و خدا را شاكريم.«
اداره  بر  عالوه  مجملي  علي  مهندس 
ساير  به  داوطلبانه  صورت  به  كارگاهش، 
واحدهاي توليدي اقتصاد مقاومتي استان 
سازندگي  بسيج  حمايت  با  كه  اصفهان 
مي دهد.  مشاوره  اند،  شده  اندازي  راه 
اقتصاد  كارشناس  حاضر  حال  در  او 
بسيج  ناحيه  سه  از  ناحيه  دو  مقاومتي 
مهندس  است.  اصفهان  شهرستان  در 
با واحدهاي  ارتباطي نزديك  مجملي كه 
براي  پيشنهادش  دارد،  توليدي 
مقاومتي  اقتصاد  واحد هاي  تقويت 
»تجميع  مي كند:  مطرح  اينطور  را 
توليدي كوچك تحت حمايت  واحدهاي 
يك  موارد  از  برخي  در  سازندگي  بسيج 
ضرورت است و موجب افزايش سودآوري 
اصفهان  استان  در  مي شود.  واحد ها  اين 
واحد هاي توليدي زيادي در زمينه توليد 
ترشي، زيتون، عسل، مربا، آبميوه، سركه 
و ... راه اندازي شده است. پيشنهاد من به 
بسيج سازندگي اين است كه اين واحدها 
 10 حداقل  وسعت  به  كارخانه اي  در  را 
هزار مترمربع تجميع و يك شركت بزرگ 
و  كند  تاسيس  غذايي  محصوالت  توليد 
به جاي وام هاي خرد، وام كالن به آن ها 
در  صرفه جويي  بر  عالوه  كار  اين  بدهد. 
سود  برابري  چند  رشد  موجب  هزينه ها 
افزايش قدرت آن ها  واحدهاي كوچك و 

در بازار مي شود.«
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برادران مهابادي هر 50 روز، 120 هزار قطعه اردك تولید مي كنند

جوادآباد ورامين؛ قطب جدید توليد اردك
گوشت اردك یکي از مطلوب ترین انواع گوشت  ها در 
میان ماكیان است. این گوشت منبع غني پروتئین  هاي 
با كیفیت باال، نیاسین، فسفر، ریبوفالوین، تیامین، آهن، 
و  فوالت  سلنیوم،  ب12،  ویتأمین  ب6،  ویتأمین  روي، 

منیزیم است.

چند سالي است كه از تولیدكنندگان اردك در كشور 
به دلیل برخورداري این عرصه از ظرفیت كارآفریني و 
نیز اثر مثبت مصرف آن روي سالمت عمومي، در راستاي 
تسهیالت  پرداخت  با  مقاومتي  اقتصاد  سیاست هاي 

حمایت به عمل مي آید.

شهرستان ورامين و به ويژه منطقه جوادآباد، 
يكي از اصلي ترين قطب هاي توليد اردك است 
كه بخش عمده نياز كشور به گوشت اردك 
را تأمين مي كند. خبرنگار ما در همين زمينه 
از موفق ترين  با محسن مهابادي، مدير يكي 
واحد هاي پرورش اردك در ورامين به گفت وگو 
نفر   10 براي  مهابادي  آقاي  است.  نشسته 
اشتغالزايي كرده و هر 50 روز، 120 هزار قطعه 
اردك 1 روزه، 15 روزه و گوشتي توليد مي كند.

محسن مهابادي درباره علت تبديل شدن 
منطقه جوادآباد ورامين به يكي از قطب هاي 
»تا  مي گويد:  كشور  در  اردك  پرورش  اصلي 
اكثر واحدهاي پرورش  حدود 25 سال قبل، 
طيور در اين منطقه به توليد مرغ بومي مشغول 

بودند. اما به مرور با مشخص شدن سازگاري 
باالي اردك با آب و هواي ورامين و نيز هزينه 
به  توليدكنندگان  گرايش  آن،  پرورش  پايين 
سوي پرورش اردك سوق يافت تا اينكه امروز 
منطقه جواد آباد به يكي از اصلي ترين قطب هاي 

پرورش اردك تبديل شده است.«
اردك  پرورش  مزيت هاي  ساير  درباره  او 
حدودا  اردك  جوجه  يك  »وزن  مي افزايد: 
40 گرمي طي 60 روز به حدود 2500 گرم 
مي رسد، يعني 60 برابر مي شود.به عبارت ديگر 
هر روز به اندازه وزن اوليه اش به وزن او اضافه 
سال  طي  گرمي   1500 پرنده  هر  مي شود. 
حدود 280 تخم توليد مي كند كه وزن هر يك 
حدود 60 گرم است، يعني در طول سال حدود 

12 برابر وزنش تخم توليد مي كند. به عبارت 
ديگر هر ماه برابر وزنش تخم توليد مي كند و 
هر تخم نيز يك وعده غذاي كامل براي انسان 

محسوب مي شود.«
اين فعال اقتصادي، بازگشت سريع سرمايه 
اردك  پرورش  مزيت هاي  از  ديگر  يكي  را 
عنوان مي كند و مي افزايد: »در پرورش جوجه 
اردك هاي گوشتي طي حدود 2 ماه سرمايه 
برمي گردد كه نسبت به ساير سرمايه گذاري ها 
سريع تر است. راندمان الشه اردك نسبت به 
وزن زنده آن حدود 75 درصد است كه نسبت 

به ساير طيور پرورشي باالتر است.« 
محسن مهابادي مقاومت در برابر بيماري ها و 
بي نيازي اردك از تزريق هرگونه واكسن را كه 
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موجب كاهش تلفات و افزايش كيفيت گوشت 
مي شود، از جمله عواملي برمي شمرد كه موجب 
افزايش رغبت پرورش دهندگان طيور به عرصه 

پرورش اردك شده است.
او درباره خواص گوشت اردك، خاطرنشان 
مي كند: »در طب سنتي، اعتقاد بر اين است كه 
گوشت اردك،  گرم ترين گوشت در ميان گوشت 
طيور اهلي است و ارزش غذايي آن باالست. 
البته گوشت اردك، اندكي ديرهضم است. بال 
افراد الغر خاصيت چاق كنندگي  براي  اردك 
دارد. مصرف اين نوع گوشت، تقويت كليه ها 
و افزايش قواي جنسي را به دنبال دارد. اگر 
سيستم گوارشي بدن  قدرت هضم باال و خوبي 
داشته باشد،  اين گوشت جزو بهترين  خوراكي ها 

براي تقويت قواي جنسي است.«
اين توليدكننده موفق مي افزايد: »جگر، بال و 
بازوهاي اردك، خون ساز هستند و باعث كاهش 
تنگي نفس و تپش قلب مي شود. خوردن پيه 
اردك براي تقويت كليه ها،  درمان سرفه، خشكي 
سينه،  سوزش معده و خشونت صدا بسيار مفيد 
رفع  براي  هم  پرنده  اين  تخم   مصرف  است. 
الغري و تنگي سينه يا براي افرادي كه به هر 
دليلي دچار خونريزي هستند، توصيه مي شود. 
خوب است كه تخم اردك را با پيه خود آن 
سرخ و مصرف شود چون فايده بيشتري خواهد 
كرفس،   سكنجبين،  زنجبيل،  سركه،   داشت. 

مصلح هاي  جزو  آويشن  و  دارچين  گشنيز،  
گوشت اردك محسوب مي شوند. پر كردن شكم 
اردك با ادويه ها و سبزي هايي كه نام برديم و 
پختن آن با روغن زيتون، بسيار خوب است و 
عوارض ناشي از مصرف آن را به حداقل ممكن 

مي رساند.«
محسن مهابادي مهم ترين چالش پرورش 
درباره  مردم  غلط  تصور  را  ايران  در  اردك 
از  »بسياري  مي گويد:  او  مي داند.  آن  غذاي 
مردم به اشتباه تصور مي كنند اردك از لجن 
تغذيه مي كند و به همين خاطر از مصرف آن 
خودداري مي كنند. اين در حالي است كه غذاي 
اردك در واحدهاي توليدي همان غذاي مرغ 
اتفاقا  است و تصور مردم كامال اشتباه است. 
اردك به دليل پيوند زيستگاهش با آّب و رشد 
كردن در فضاي باز و غيرسرپوشيده، گوشت 
لذيذتر و با كيفيت تري نسبت به مرغ دارد. اين 
تصور غلط مردم، ميزان مصرف اردك در كشور 
را محدود كرده است و رسانه ها بايد آن را اصالح 

كنند.«
او درباره بازار فروش اردك در كشور، اظهار 
مي كند: »اردك در حال حاضر بازار مناسبي 
شمالي  استان هاي  در  ساكن  مردم  دارد. 
اصلي ترين مشتريان اردك در كشور هستند 
آن  بودن  گرم  خاطر  به  را  اردك  گوشت  و 
مي پسندند. به تازگي بحث صادرات اردك به 

عراق و روسيه نيز پيش آمده كه در صورت 
است. در حال  مناسبي  بسيار  تحقق فرصت 
حاضر هر اردِك دو كيلويي به قيمت حدود 11 
هزار تومان در بازار به فروش مي رسد كه حدود 

30 درصد آن سود خالص است.«
محسن مهابادي با دريافت وام 30 ميليون 
توماني از بسيج سازندگي توانسته به تقويت 
بپردازد.  توليدي اش  واحد  زيرساخت هاي 
او واحد توليد اردكش را به همراه پدر و دو 
مي كند.  اداره  خانوادگي  صورت  به  برادرش 
آقاي مهابادي درباره اقتصاد مقاومتي و حمايت 
از  »حمايت  مي كند:  خاطرنشان  توليد،  از 
توليد بايد در عمل صورت بگيرد. تا امروز به 
مقاومتي  اقتصاد  درباره  زيادي  همايش هاي 
دعوت شده ايم اما نمي دانم فايده شان چيست؟ 
حمايت از توليد در اختصاص تسهيالت ارزان 
قيمت و كوتاه كردن دست واسطه ها و دالل ها 

معني پيدا مي كند.«
اين پرورش دهنده موفق اردك در توصيه به 
عالقمندان به اين عرصه، تصريح مي كند: »حتي 
با سرمايه اي 20 ميليون توماني هم مي توان كار 
يك  اعضاي  اگر  كرد.  آغاز  را  اردك  پرورش 
خانواده با تأمين اين مقدار سرمايه كار توليد را 
آغاز كنند، به شرط اينكه خودشان عرق بريزند 
و كارگر نگيرند، همه هزينه هاي زندگي شان 

تأمين مي شود و صاحب شغل مي شوند.« 
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آیا مرغ ها مي توانند جهان را تغییر دهند؟!

انقالب  مرغی؛ از تهران تا نيویورك

افزایش بي اعتمادي مشتریان به بازار مواد غذایي، مي تواند 
یک فرصت طالیي براي تولیدكنندگان محصوالت ارگانیک 
بزرگترین  كه  بدانیم  است  كافي  شود.  تلقي  طبیعي  یا 
بهره برداران از بازارهاي جهان، افرادي بوده اند كه نیازهاي 
مشتریان را دقیق تر شناسایي كرده اند. به عنوان مثال استفاده 

از آنتي بیوتیک و مواد شیمیایي و دارویي در برخي واحدهاي 
مشتریان  كه  است  باعث شده  مرغداري  بزرگ  و  صنعتي 
اعتماد خود را به این دسته از محصوالت از دست بدهند و 
غذاهاي ارگانیک یا در اصطالح عامه بازار ایران »محصوالت 

محلي« مشتریان زیادي را به خود جذب كند.

واحدهاي  براي  مي تواند  موضوع  اين 
كسب وكارهاي  كوچك  توليدي 
»پرورش  كند.  دست وپا  را  پردرآمدي 
اين  مطلوب ترين  از  يكي  بومي«  مرغ 
كه  جهت  آن  از  مطلوب  گزينه هاست. 
و  صنعتي  سطح  در  مرغ بومي  پرورش 
اقتصادي  توجيه  بزرگ  مرغداري هاي 
ندارد و در نتيجه توليدكنندگان باتجربه 
واحدهاي  با  رقابت  به  قادر  بزرگ  و 

توليدي كوچك نيستند.
همان  يا  بومي  مرغ  اين  عالوه  بر 
بسيار  نژاد  نوعي  ايران،  مرغ هاي محلي 
مقابل  در  آنها  مي رود.  به شمار  مقاوم 

بااليي  تحمل  سرما  و  گرما  بيماري ها، 
كه  مي شود  باعث  مزيت  اين  و  دارند 
ايجاد يك واحد توليدي مرغ  بومي نه تنها 
هزينه ها را كاهش  دهد بلكه ضرر و زيان 
داشته  همراه  به  تلفات  از  ناشي  كمتري 

باشد.
به جز اين مقاومت نژاد بومي در مقابل 
تغييرات دما سبب مي شود كه بتوان در 
هر نقطه از كشور يك مرغداري كوچك و 
كم هزينه داير كرد. اين درحالي است كه 
مرغ  پرورش  بزرگ  و  صنعتي  واحدهاي 
و  گرم  مناطق  مانند  اقليم ها  برخي  در 

كويري زيان دهي بااليي دارند.

با  كارشناسي  بررسي هاي  براساس 
پرورش  كوچك  واحد  يك  راه اندازي 
تهيه  هزينه  از  صرف نظر  كه  مرغ بومي 
6 ميليون  تا   4,5 بين  نگهداري،  مكان 
تومان هزينه دارد و واحد توليدي از دوره 
سوددهي  به  تقريبا  بعد  به  پرورش  دوم 

خالص و صد درصد مي رسد. 
بسيج  مهم،  مزاياي  همين  دليل  به 
سازندگي پرورش مرغ بومي را به عنوان 
يكي از مشاغل اشتغالزا در برنامه اقتصاد 
مقاومتي خود مورد توجه ويژه قرار داده 
واحدهاي  كه  مي شود  سالي  چند  است. 
بسيج سازندگي در استان هاي گوناگون، 
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در  را  ايران  بومي  خروس  و  مرغ 
ميان روستائيان به صورت رايگان 
افزايش  موجب  و  مي كنند  توزيع 
به  كشور  بومي  مرغ  جمعيت 

ميزان زيادي شده اند.
طي سال هاي 92 تا 94، حدود 
12 هزار واحد پرورش مرغ بومي 
در  سازندگي  بسيج  حمايت  با 
در  است.  شده  راه اندازي  كشور 
حال حاضر جمعيت مرغ بومي در 
كشور 45/2 ميليون قطعه برآورد 

شده است.
مرغ  پرورش  مزيت هاي  اما 
بومي و نقش آن در اشتغالزايي و 
گيتس  بيل  توجه  آفريني،  ثروت 
را كه از او به عنوان ثروتمندترين 
مرد جهان نامبرده مي شود نيز به 
خود جلب كرده است. بنيان گذار 
است  گفته  مايكروسافت  شركت 
فقر،  با  مبارزه  به  براي كمك  كه 
قطعه  هزار  يكصد  دارد  نظر  در 
جوجه را به رايگان در ميان مردم 

كم درآمد جهان توزيع كند.
اهداي  كه  است  گفته  گيتس 
يك  به  خروس  يك  و  مرغ  چند 
خانواده فقير مي تواند آن را تا حد 
زيادي از چنگ فقر رهايي بخشد 
فروش  و  پرورش  با  خانواده  زيرا 
حدود  بود  خواهد  قادر  جوجه 
يكهزار و دويست و پنجاه دالر در 

سال درآمد اضافي كسب كند.
طرح جديد بيل گيتس در يك 
نشست خبري در طبقه شصت و 
مركز  جديد  آسمانخراش  هشتم 
نيويورك و در  تجارت جهاني در 
خروس  و  مرغ  چند  قفس  برابر 
اعالم شد. وي از مردم خواست كه 
به اين طرح كمك مالي كنند زيرا 
براي اقدامي موثر در كاهش فقر، 
به توزيع تعداد به مراتب بيشتري 
جوجه نياز است. او گفت كه براي 
مرغي«  »انقالب  انداختن  راه  به 

بايد تالش بيشتري كرد.

تا چند دهه پيش نمي توانستيد به روستايي 
برويد بي آن كه زناني را با لباس هاي رنگارنگ 
ببينيد كه سبد به دست از مزرعه و بازار برمي گردند 
يا مرداني كه زنبيل به پشت ميوه و سبزيجات را 
به خانه مي برند. هنوز هم در پاره اي از نقاط وضع 
بر همين منوال است. در آن روزگاران و پيش از 
از جمله صنايع دستي  رشد گردشگري، سبد 
بود كه مصرف زينتي نداشت بلكه ابزار زندگي 
و كار روزمره بود. روستائيان، جاي نان و آبكش 
براي شستن سبزي و ميوه و برنج را با استفاده از 
هنر سبدبافي تهيه مي كردند. هنوز هم بسياري 
از اشياء خانگي از جنس سبدهاي طبيعي است. 
طبعا استفاده از سبد بسته به اين كه از ساقه كدام 
گياه يا شاخه كدام درخت بود فرق مي كرد. يكي 
از مهمترين شاخه هاي سبد بافي، ارغوان بافي 
نام دارد. در اين هنر كهن بافندگان با استفاده 
محصوالت  ارغوان  زيباي  درخت  شاخه هاي  از 
گوناگوني در ابعاد متفاوت توليد مي كنند.  با آمدن 
پالستيكي  ارزان  ابزار  و  الياف  و  چوب  صنايع 
گرچه مصرف سبد طبيعي در روستا كمتر شده 
اما سبد به عنوان يك شيء زينتي، پا به شهر 
باز كرده است.  امروزه  را  گذاشته و جاي خود 
سبد در سوغات فروشي ها و فروشگاه هاي صنايع 
دستي كشور به ويژه در شهرهايي كه گردشگر 
بيشتري دارد به وفور عرضه مي شود.   بسياري 
هنوز سبد را مي خرند براي استفاده به عنوان 
آبكش برنج، زنبيل، جاي سيب زميني و پياز، 
جاي نان، سبد ميوه و ... . در تهران و شهرهاي 
بزرگ براي قرار دادن گل در ظرف مناسب از آن 
استفاده مي كنند و گل فروشي ها پر از سبدهاي 
گلي است كه هر روز به مشتريان عرضه مي شود. 
فروش صنايع  به   امروز كه صنعت گردشگري 
دستي رونق بخشيده، ارغوان بافي ديگر به شكل 
يك حرفه درآمده است. استان كردستان يكي از 
شهرهاي گردشگري ايران است كه هنر ارغوان 
بافي در آن رونق دارد. گلچين غالم ويسي يكي از 
ارغوان بافان موفق اهل كردستان است. او عالوه 
بر آموزش ارغوان بافي به زنان نيازمند، براي 12 

نفر نيز اشتغالزايي كرده است.
گلچين غالم ويسي درباره ورودش به عرصه 
توليد صنايع دستي، مي گويد: »درخت ارغوان، 
به  و  زيباست  بسيار  و  است  زينتي  درختي 
صورت خودرو در منطقه اورمانات رشد مي كند. 
از گذشته هاي دور هنر ارغوان بافي با استفاده از 
شاخه هاي درخت ارغوان در منطقه ما رواج داشته 
است. زماني كه جوياي كار بودم با كالس هاي 
آموزش ارغوان بافي ميراث فرهنگي آشنا و به اين 
هنر عالقمند شدم. در حال حاضر ارغوان بافي از 
رونق خوبي برخوردار است و اين هنر در حال 
احياء مجدد است.« او مي افزايد: »تنها ماده اوليه 
سبد بافي، شاخه ها و تركه هاي درختان ارغوان 
است. اين شاخه ها هيچ گاه نبايد خشك شوند و ما 
هميشه آن ها را خيس نگه مي داريم. در گذشته از 
ارغوان بافي بيشتر براي توليد سبد صحرا استفاده 
مي شد اما امروزه عالوه بر توليد سبد، با توجه به 
ذائقه مشتريان جاشكالتي، سبد ميوه، جاي نان، 
جاي آجيل و كندوي عسل هم توليد مي كنيم 
و همين تنوع بخشيدن به محصوالت توليدي 
باعث گسترش بازار و افزايش فروش شده است.« 
گلچين غالم ويسي خاطرنشان مي كند: »شخصا 
روزانه مي توانم تا 5 سبد توليد كنم كه با توجه 
به ابعاد سبدها، قيمتشان تا 100 هزار تومان نيز 
مي رسد. سازمان ميراث فرهنگي با در اختيار قرار 
دادن يك كارگاه كوچك از من حمايت كرد و من 
توانستم 12 نفر ديگر را در اين كارگاه مشغول به 
كار كنم.« اين هنرمند صنايع دستي، مي افزايد: 
»هنر ارغوان بافي گزينه مناسبي براي خانم هاي 
خانه دار است تا بتوانند درآمدزايي كنند. مدت 
طرف  از  مدرس  عنوان  به  كه  است  سال   10
استانداري به خانم ها به ويژه خانم هاي نيازمند، 
ارغوان بافي ياد مي دهم. يادگيري ارغوان بافي كار 
مشكلي نيست و ظرف 10 جلسه انجام مي شود. 
بافي  ارغوان  به  حاضر  حال  در  كه  خانم هايي 
اشتغال دارند، از درآمدشان راضي هستند. اگر 
تعداد نمايشگاه هاي فصلي صنايع دستي بيشتر 
شود، درآمد ما هم افزايش زيادي خواهد داشت.«

اشتغالزایي براي 12 نفر با استفاده از هنر سبدبافي 

ارغوان بافي دوباره احياء مي شود

31  نفتمنها    یدومین فصلنامه معرفی ستاره های اقتصاد مقاومتی



323232

راه انداختن بساط تاب بازي براي كودكان با استفاده از طناب و شاخه 
محکم یک درخت بخش ثابت جشن هاي تركمن هاست. آن روز اما جشن 
عید قربان تركمن ها در روستاي »كرد آق قال« به عزا تبدیل شد. خدیجه 7 
ساله در تاب خوردن زیاده روي كرد، طناب دور دستش پیچید و بعد از یک 

دور چرخیدن بین زمین و آسمان، دست چپ دخترك از آرنج قطع شد. 
در حالي كه همگان براي آینده دخترك تاسف مي خوردند، »خدیجه 
پقه« همان روز در بیمارستان مادرش را دلداري مي داد و مي گفت: »غصه 
قطع دستم را نخور، خواهي دید كه بدون این دست هم بهتر از بقیه زندگي 

مي كنم« ! 
خدیجه 7 ساله پس از مرخصي از بیمارستان و بهبود نسبي حالش، پاي 
دار قالي و چرخ خیاطي نشست و به مرور همه فوت و فن هاي آن را آموخت. 
از همان دوران براي خودش درآمد مستقل داشت و به معیشت خانواده اش 

كمک مي كرد؛ در عین حال در كشاورزي هم عصاي دست پدرش بود. 
»خدیجه پقه« با وجود نقص عضو به آساني ازدواج كرد. خودش مي گوید: 
»چرا فکر مي كنید براي ازدواج با مشکل رو به رو بودم؟ من به همه ثابت 
كرده بودم كه با وجود نقص عضو از دیگران موثرترم. شوهرم به من گفت 
تو با وجود نقص عضو خیلي بیشتر از بقیه خانم ها فعالیت مي كني. اصال به 
همین خاطر من را انتخاب كرد!«  خانم پقه 6 فرزند دارد و به قول خودش 
نیازمندي  بزرگ كرده است.  بهترین شکل  به  را  یک دستي همه شان 
به مادر  از »وابستگي« طبیعي هر فرزندي  او فراتر  به  فرزندان خدیجه 
خویش است، بلکه كمیت این خانواده تركمن از پدر گرفته تا فرزندان بدون 

حضور خدیجه لنگ است. 
»خدیجه پقه« در 57 سالگي همچنان مشغول بافتن فرش، گلیم، جاجیم 
و ... است و دست از كار و تولید نکشیده است. او در سوزن دوزي نیز تبحر 
دارد. خانم پقه سال هاست كه »فرش های دست و پا باف«ش را در بازار 
مي فروشد و درآمد مناسبي از این راه بدست مي آورد. دختران او نیز در 
كنار ادامه تحصیل در مقاطع عالي، كار قالیبافي و خیاطي را به صورت 
جدي دنبال مي كنند. خانم پقه معتقد است كار كردن احساس جواني و 
باور توانایي را در وجودش جاري مي كند. خودش مي گوید: »انسان سالم كه 
تکلیفش معلوم است، حتي انسان هاي معلول هم نباید بي كار باشند. كار 

روحیه آدم را مي سازد و نمي گذارد جسم و روح بیمار شود.«
او مي افزاید: »تا زنده هستم كار مي كنم. كساني كه تنبلي مي كنند و براي 
كار نکردن بهانه مي تراشند، خودشان را نابود مي كنند و خیلي زود پیر و 
افسرده مي شوند. من با وجود قطع دست هیچگاه احساس نکردم از بقیه 

ضعیف تر هستم«.
خانم پقه در ششمین دهه زندگي اش همچنان با عالقه در كنار شوهرش 
كشاورزي مي كند. آن ها 6 هکتار زمین كشاورزي دارند و گندم و جو كشت 
مي كنند. او هرازگاهي پاي درختي كه آن روز شاهد قطع شدن دستش بود، 

حاضر مي شود و به آن لبخند مي زند.

با »فرش دست و پا باف« آشنا شوید

شيرزن تركمن و قاليبافي، سوزن دوزي و 
خياطي با یك دست
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كشت و پرورش انگور در ايران از سابقه 
ديرينه اي برخوردار است. با توجه به شرايط 
اقليمي مناسب، ايران از گذشته هاي دور يكي 
از مهم ترين مناطق توليد انگور براي مصارف 
تازه خوري و توليد كشمش بوده است. امروز 
نيز انگور يكي از مهم ترين محصوالت باغي 
بر  عالوه  انگور  مي رود.  شمار  به  ايران  در 
امكان اشتغال زايي يكي از محصوالت ارزآور 
در كشور بوده و مي تواند در توسعه صادرات 
غيرنفتي در بخش كشاورزي سهم بسزايي 

داشته باشد.
و  انگور  توليد  كشت،  زير  سطح  نظر  از 
خوبي  بسيار  جايگاه  از  ايران  در  كشمش 

ميزان  نظر  از  اما  است،  برخوردار  در جهان 
عملكرد در واحد سطح و كيفيت، محصوالت 
توليد شده در پاره اي از مناطق از حد مطلوب 
ايده آل فاصله داشته و در نتيجه هزينه  و 
تمام شده براي توليد هر كيلوگرم محصول 
بازار است كه  از ميانگين معقول  باالتر  نيز 
موجب كاهش صرفه اقتصادي و توان رقابت 

با ساير كشورها مي شود.
پايين بودن كيفيت و باال بودن ضايعات 
و هزينه تمام شده متأثر از عوامل متعددي 
سيستم  نوع  آن  عامل  مهمترين  كه  است 
تربيت بوته انگور است. طبيعت بوته مو باال 
اين  رونده است و در مناطق اصلي رويش، 

گياه در جنگل از ساير درختان به عنوان قيم 
استفاده كرده و در باالي تاج، مستقر ميشود. 
بوته هاي مو در هنگام جواني قادر به حفظ 
خود نيستند و اگر به داربست بسته نشوند، 
توليد آنها براي چندين سال بسيار محدود 
خواهد شد. اين روال ادامه خواهد داشت تا 
زماني كه تنه قوي شده و بتواند شاخه ها و 

ميوه ها را حفظ كند.
علي ابراهيم زاده از شهرستان اروميه يكي 
داربستي  عرصه  وارد  كه  است  باغداراني  از 
داراي  او  است.  شده  انگور  بوته هاي  كردن 
و  است  غذايي  صنايع  كارشناسي  مدرك 
به همراه پدر و سه برادرش به كار باغداري 

مزیت هاي داربستي كردن باغات انگور؛ 
از 3 برابر شدن محصول تا نابودي آفات

استفاده از سیستم هاي تربیت مو و داربستي كردن 
باغات انگور در نقاط گوناگون جهان رایج بوده و مرتبًا 
در  انگور  تربیت  سیستم  است.  شدن  كامل  حال  در 
ایتالیا،  جمله  از  انگور  تولید كننده  عمده  كشورهاي 

صورت  به  عمدتاً  تركیه  و  آمریکا  فرانسه،  اسپانیا، 
داربستي بوده در حالي كه در بسیار از مناطق كشور 
استفاده  سنتي  سیستم هاي  از  همچنان  باغداران  ما 

مي كنند.
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اشتغال دارد.
آقاي ابراهيم زاده درباره علت روي آوردن 
مي گويد:  مو،  بوته  كاشت  و  انگور  توليد  به 
حقيقت  در  ما  امروز  سرسبز  »تاكستان 
قبرستان قبلي درختان زردآلو بوده است. چند 
سال قبل باغمان به دليل فرسايش خاك و 
پير شدن درختان زردآلو كامال غير اقتصادي 
زردآلو،  درختان  نگهداري  باالي  هزينه  شد. 
هزينه باالي كارگري و مصدوميت كارگران 
هنگام چيدن ميوه و تبعات آن باعث شد به 
كشت محصول ديگري روي بياوريم كه همان 
انگور بود. در نهايت درختان زردآلو را از ريشه 

كنديم و بوته هاي انگور را كاشتيم.«
داربستي  كار  شروع  »براي  مي افزايد:  او 
سيستم  اندازي  راه  و  انگور  باغ  كردن 
از  بوديم.  نقدينگي  نيازمند  آبياري قطره اي 
طريق برادر همسرم متوجه شدم كه بسيج 
سازندگي نهاد حامي داربستي كردن باغات 
اقتصاد  وام  پرداخت  بر  عالوه  و  است  انگور 
مقاومتي، مشاوره كارشناسي رايگان هم ارائه 
وام  تومان  ميليون   30 دريافت  با  مي دهد. 
آبياري  داربستي و سيستم  را  انگورمان  باغ 

قطره اي را راه اندازي كرديم.«
علي ابراهيم زاده درباره مزيت هاي داربستي 
كردن انگور، خاطرنشان مي كند: »در باغ هاي 
باغ هاي سنتي و خوابيده  به  ايستاده نسبت 

شرايط  در  و  است  كمتر  خيلي  آفت  تراكم 
فعلي داربستي كردن اين باغ ها يك ضرورت 
است. تحقق اين امر عالوه بركاهش هزينه هاي 
بيماري ها موجب  و  آفات  و كاهش  كارگري 
افزايش عملكرد و كيفيت محصول مي شود. 
همچنين با كنترل علف هاي هرز كمتر شده 
آفات و حشرات باغ ها را و در نهايت تراكم و 

خسارت آفت به مرور كاهش مي يابد.«
او اضافه مي كند: »داربستي كردن باغ انگور 
حسن هاي فراواني براي ما به همراه داشته 
است. قبل از اين و در مرحله استفاده سنتي از 
زمين كيفيت انگورهاي توليدي ما بسيا پايين 
بود و مشتري هاي خوبي نمي توانستيم جذب 
كنيم. سفيدك انگور و ترك خوردن محصول 
ما  محصوالت  مي شد  باعث  بارندگي  حين 
حتي براي خشك كردن هم كيفيت الزم را 
نداشته باشد. امروز اما در سراسر بازار اروميه، 
خوي و سلماس انگور باغ ما را مي شناسند 
و هميشه با تقاضاي انباشته مواجهيم. علت 
آن هم كيفيت باالي محصول به دليل توليد 

داربستي آن است.«
مي كند:  تصريح  موفق،  كشاورز  اين 
حاصل  سود  نتيجه  در  و  برداشت  »ميزان 
از فروش محصول در كشت داربستي، 2,5 
تا 3 برابر كشت سنتي است و اين درحالي 
است كه با آبياري قطره اي در مصرف آب تا 

90 درصد صرفه جويي مي شود. مزيت هاي 
تسهيل  است؛  زياد  خيلي  داربستي  كشت 
نور  نفوذ  برداشت،  و  داشت  عمليات  در 
بيشتر به داخل تاج بوته ها و تهويه بهتر و 
در نتيجه شيوع كمتر و كنترل بهتر آفات و 
بيماري ها، كاهش ضايعات ناشي از بارندگي 
در زمان برداشت، كاهش هزينه هاي مربوط 
به مديريت تاكستان ها، فراهم آوردن امكان 
اجراي عمليات باغداري به صورت مكانيزه كه 
منجر به كاهش چشمگير هزينه هاي داشت 
سمپاشي،  آبياري،  ساليانه،  شخم  جمله  از 
منجر  هرس  عمليات  حتي  و  كوددهي 
مي شود و ... از جمله مزاياي داربستي كردن 

باغات انگور است.«
به  را  انگور  باغ  اين  ابراهيم زاده  علي 
او  مي كند.  اداره  خانواده اش  اعضاي  همراه 
درباره تجربه اداره خانوادگي تاكستان انگور، 
خانواده  ستون  »پدرم  مي كند:  خاطرنشان 
يك  او  ماست،  كشاورزي  كار  ستون  نيز  و 
بااليي  تجربه  از  كه  است  قديمي  كشاورز 
برخوردار است. كار كردن با اعضاي خانواده 
)پدر و سه برادرم( بسيار لذت بخش و نشاط 
آفرين است. اين تاكستان يك جورهايي پارك 
خانوادگي ماست، همينجا استخر، زمين بازي 
خانواده هايمان  و  بچه ها  براي  آالچيق  و 

درست كرده ايم.«
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 با این دو شرط وارد بازار محصوالت لبني شوید
صادرات؛ تنها راه نجات واحدهاي تولید لبنیات

ركود اقتصادي سنگين و بي سابقه و 
كوچك شدن هر روزه سفره هاي مردم، 
موجب شده است كه بازار محصوالت 
محدودتر  روز  به  روز  كشور  در  لبني 
از  لبنيات  كشيدن  پر  تبعات  شود. 
سفره مردم بر سالمت عمومي جامعه، 
مساله اي بسيار مهم است كه بررسي 
اما آنچه در اين  جداگانه اي مي طلبد. 
ميان بايد مورد توجه قرار گيرد، عبارت 
فعال  براي  راهي  يافتن  لزوم  از  است 
كردن ظرفيت مضاعف و در عين حال 
معطل واحدهاي صنعتي توليد لبنيات 

در كشور.
مضاعف  تجميع  سو  يك  از 
عرصه  در  توليدكنندگان  سرمايه هاي 
هرز  و  ماندن  معطل  و  لبنيات  توليد 
رفتن ظرفيت ها و نيز زيان انباشته شان 
مي تواند تهديد تلقي شود. اما اگر نيك 
بنگيريم با توجه به جغرافياي ايران و 
همسايگان  از  كشورمان  برخورداري 
لبني  محصوالت  صادرات  متعدد، 
بهترين فرصت براي پركردن ظرفيت 
معطل واحدهاي توليد لبنيات در كشور 

و اشتغالزايي است.
ويژه  به  ايران  همسايگان  غالب 
افغانستان  و  عراق  چون  كشورهايي 
بازارهاي بزرگ مصرف محصوالت لبني 
هستند و در عين حال خود در توليد 
نيازشان ناتوان هستند و در عين حال از 
روابط سياسي نزديكي نيز با جمهوري 
ايران برخوردارند. پاكستان و  اسالمي 
تركمنستان نيز از وضعيتي بهتري در 

برخوردار  مذكور  كشورهاي  با  قياس 
نيستند. در اين ميان مهمترين حلقه 
توليد  صادرات،  تحقق  براي  مفقوده 
محصول با كيفيت و نيز متنوع براي 

ارائه به بازار جهاني است.
از  يكي  حسن لو  پير  عروج 
توليدكنندگان موفق بستني در شهر 
نقده از استان آذربايجان غربي است كه 
توانسته است محصوالتش را به عراق 
نشدن  دليل وصول  به  اما  كند  صادر 
يارانه اي  شير  تامين  بابت  مطالباتش 
مدارس و در نتيجه فقدان سرمايه در 
گردش الزم، مدتي است كه با مشكل 

روبه رو شده است.
نحوه  درباره  پيرحسن لو  آقاي 
محصوالت  توليد  عرصه  به  ورودش 
من  »پدر  مي كند:  خاطرنشان  لبني، 
به  دور  گذشته هاي  از  و  بود  دامدار 
صورت سنتي ماست، پنير و دوغ توليد 
شهيد  كند  رحمت  خدا  مي كرديم. 
او مسئول جهادسازندگي  را.  تقي زاده 
براي  روز  يك  و  بود  ما  شهرستان 
سركشي به مزرعه پدرم آمد و مهمان 
ما بود. به من گفت اين چه صدايي است 
كه مي آيد؟ گفتم مادر دارد به صورت 
خامه گيري  شير  از  سنتي  و  دستي 
مي كند تا پنير توليد كند. همانجا به 
ما پيشنهاد داد و راهنمايي مان كرد تا 
يك دستگاه توليد پنير صنعتي بخريم. 
گفت هم بيشتر سود مي كنيد و هم 
درست  شغل  روستا  جوان هاي  براي 

مي كنيد.«

او مي افزايد: »سال 84 توانستم يك 
پنير،  شير،  توليد  تمام صنعتي  واحد 
ماست و دوغ پاستوريزه تاسيس كنم. 
درآمدمان در مجموع خوب بود و براي 
40 نفر به صورت مستقيم و 60 نفر 
اشتغالزايي  غيرمستقيم  صورت  به 
ركود  با  كه  اخير  سال هاي  در  كردم. 
مواجه  گردش  در  سرمايه  مشكل  و 
شديم، بچه هاي بسيج سازندگي آمدند 
و توصيه كردند براي حل مشكل، به 
توليد محصوالت تنوع ببخشم و براي 

صادرات به عراق هدفگذاري كنم.«
مي كند:  اظهار  اقتصادي  فعال  اين 
سازندگي  بسيج  مشاوران  هدايت  »با 
و وام اقتصاد مقاومتي كه گرفتم واحد 
صنعتي توليد بستني را راه اندازي كردم. 
هم فروش داخلي خوبي پيدا كرديم و 
هم توانستيم به عراق صادر كنيم. البته 
صادراتمان به عراق با مشكالتي رو به 
روست. حجم سفارش آن ها باالست و 
براي تامين اين تقاضا بايد سرمايه در 
گردش زيادي داشته باشيم تا بتوانيم 
شير بخريم. اما متاسفانه بانك ها هيچ 
عمل  به  كنندگان  توليد  از  حمايتي 
به  بانكي  نمي آورند و درب تسهيالت 
رويمان قفل است. اگر تسهيالت با بهره 
4 درصد دريافت كنيم به راحتي براي 
مي كنيم.  اشتغالزايي  ديگر  نفر   100
اگر  و  نمي دهند  تسهيالت  كه  فعال 
هم بدهند سودش كمتر از 17 درصد 

نيست!«
مي كند:  اضافه  پيرحسن لو  عروج 

صنعت لبنیات در كشور با چالش هاي زیادي دست به 
گریبان است. اگر از موضع چالش برانگیز تعیین قیمت شیر 
تولیدكنندگان  دامداران،  دولت،  همیشگي  نارضایتي  و 
محصوالت لبني و مردم موقتا صرف نظر كنیم به مشکل 
كشور  در  لبني  محصوالت  تولیدكننده  واحدهاي  تعدد 
داخلي،  بازار  نیاز  برابر  دو  ایران  در  اكنون  هم  مي رسیم. 

وجود  بزرگ  و  كوچک  لبني  محصوالت  تولید  واحدهاي 
دارد كه در بهترین حالت با 30 درصد ظرفیت كار مي كنند. 
این مساله نشان مي دهد كه هدایت سرمایه در اقتصاد ملي 
تا چه اندازه با مشکل مواجه است، به گونه اي كه بخش هایي 
از اقتصاد ملي با انباشت و اشباع سرمایه رو به روست و 

بخش هایي دیگر بکر و دست نخورده باقي مانده است.
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سود  با  و  گران  بانكي  »تسهيالت 
كار  از  گره  نمي تواند  هيچوقت  باال 
توليدكنندگان باز كند. خيلي ها به من 
راه اندازي  درباره  و  مي كنند  مراجعه 
سوال  لبني  محصوالت  توليدي  واحد 
مي پرسند. من به آن ها مي گويم فقط 
با دو شرط وارد اين عرصه شويد. اول 
اينكه بايد خودتان سرمايه داشته باشيد 
و از بانك وام نگيريد زيرا با اين سودهاي 
نجومي هزينه تمام شده محصول بسيار 
زياد مي شود. ثانيا با توجه به وضعيت 
بايد نگاه صادارتي داشته  بازار داخلي 
باشيد به خصوص به كشور عراق كه 
بسيار نيازمند محصوالت لبني است و 
به راحتي مي توان بازار آنجا را به دست 
برنامه  هيچ  ما  كه  حالي  در  گرفت. 
و  دوست  كشور  به  صادرات  براي  اي 
برادرمان عراق نداريم تركيه كه دشمن 
بزرگ عراقي ها و حامي تروريست هاي 

از  بسياري  توانسته  است  تكفيري 
بازارهاي اين كشور را اشغال كند.«

»حاال  مي كند:  خاطرنشان  او 
ما  كنار،  به  بانكي  تسهيالت  مشكل 
را  مان  طلب هاي  نمي توانيم  حتي 
مدت هاست  كنيم.  وصول  دولت  از 
تامين  را  مدارس  اي  يارانه  شير  كه 
مي كنم اما 6 ماه است كه نتوانسته ام 
مطالباتم را وصول كنم. وقتي هم كه 
مطالبات وصول نشود نمي توانم شير 
بخريم و محصولي براي فروش توليد 
نمي شود. نتيجه اين وضعيت افزايش 
گذشته  هفته  همين  است.  بيكاري 
كارگاه  به  كرده  تحصيل  جوان  چند 
التماس  مدام  كردند.  مراجعه  من 
بدهم.  كاري  آن ها  به  كه  مي كردند 
جوان ها مثل دسته گل بودند. خيلي 
دادم  قول  آن ها  به  كشيدم.  خجالت 
توليد  و  شود  وصول  مطالباتم  اگر 

زنگ  آن ها  به  حتما  يابد  افزايش 
كارگاه.  در  استخدام  براي  مي زنم 
حتما مي دانيد كه مردم نقده خيلي 
قهرمانند.  واقعا  هستند.  قهرمان 

دوست دارم برايشان كاري كنم.«
تاكيد  مقاومتي  اقتصاد  فعال  اين 
را  و بسيج  مي كند: »من دست سپاه 
اقتصاد مقاومتي  به فكر  مي بوسم كه 
و توليدكننده ها هستند. اين بچه هاي 
بسيج سازندگي كه آمدند پيش من ياد 
شهيد تقي زاده افتادم كه مسئول جهاد 
سازندگي ما بود و در جنگ شهيد شد. 
در دوران دفاع مقدس خانه ما 34 روز 
اروميه   64 لشگر  بچه هاي  آشپزخانه 
بود. يادش بخير. ان شاءاهلل اين اقتصاد 
همت  با  هم  ملي  توليد  و  مقاومتي 
همين بچه هاي انقالبي محقق شود و 
بنده هم در خدمت شان هستم براي 

اشتغالزايي.« 
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نيروهاي  امنيتي و  با تالش دستگاه هاي 
نظامي مقتدر و فداكار كشور مدت هاست 
تروريست ها  و  اشرار  از  جوالن  فرصت  كه 
گرفته شده و ديگر شاهد تكرار حوادث تلخ 
نيستيم.  كشور  از  منطقه  اين  در  دهه 80 
اما گزارش هاي دريافتي حاكي از اين است 
به  كشور  امنيتي  و  نظامي  مسئوالن  كه 
آرامش  و  امنيت  برقراري  از  سطح  همين 
ريشه هاي  هوشمندي،  با  و  نشده اند  راضي 
گروه هاي  يارگيري  اقتصادي  اجتماعي- 

قاچاقچي و اشرار را هدف قرار داده اند.
بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد 
در  خانواده ها  ناتواني  و  جوانان  بيكاري  كه 
امرار معاش روزمره، مهمترين عامل پيوستن 
باند هاي شرارت  به  از جوانان  برخي  ناگزير 
و قاچاق در سيستان و بلوچستان است. به 
همين دليل اشتغالزايي در حوزه كشاورزي 
در  مرزي  روستاهاي  در  بويژه  مردم  براي 
با  در حال حاضر  است.  گرفته  قرار  اولويت 
تالش سپاه پاسداران انقالب اسالمي و وزارت 

شرق  در  امنيتي  كمربند  كشاورزي  جهاد 
كشور مبتني بر كشاورزي و رونق اقتصادي 

در حال شكل گيري است.
رزمندگان  از  يكي  دهمرده  حاجي  آقاي 
به  كه  است  شهيد  برادر  و  مقدس  دفاع 
همراه تعداد ديگري از رزمندان و ايثارگران 
با دريافت 160 هكتار زمين از سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي در فاصله 10 كيلومتر تا مرز 
پاكستان مشغول كشاورزي و اشتغالزايي براي 
جوانان شده و در روستاي مرزي حرميك يك 

ایجاد كمربند امنيتي كشاورزي در سيستان و بلوچستان 
توسط رزمندگان دفاع مقدس با حمایت سپاه پاسداران

كشاورزي در شمال سیستان و بلوچستان دوباره رونق مي گیرد

از  برخورداري  وجود  با  بلوچستان  و  سیستان 
ظرفیت هاي قابل توجه اقتصادي، از جمله استان هاي 
نرخ  از  متاسفانه  كه  مي آید  حساب  به  كشور  محروم 
بیکاري باال و فقر فزاینده رنج مي برد. قرار داشتن این 
عنوان  به  پاكستان  و  افغانستان  در همسایگي  استان 
عواملي  مهمترین  از  یکي  مسلما  بي ثبات  كشور  دو 

است كه وضعیت كنوني را براي سیستان و بلوچستان 
رقم زده است. با انتقال نا امني افغانستان و پاكستان 
سرمایه گذاري  تبعا  ایران،  بلوچستان  و  سیستان  به 
اقتصادي با ریسک باالیي مواجه شده و این مساله در 
به  را  نهادینه شده  بلند مدت، محرومیت ساختاري و 

این استان كشور تحمیل كرده است.
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دهكده اقتصاد مقاومتي تأسيس كرده است.
او درباره علت ورودش به عرصه كشاورزي، 
كشاورزي،  كار  به  ورود  از  »پيش  مي گويد: 
كه  آنجايي  از  اما  داشتم  توليدي  كارگاه 
و  نيست  مناسب  كشور  در  توليد  وضعيت 
تالطم هاي سياسي و اجتماعي اثر مستقيم 
خود را در ضربه به توليد برجاي مي گذارد، به 
اين نتيجه رسيدم كه كار كشاورزي از ثبات 
بيشتري برخوردار است. ضمن اينكه هميشه 

عالقه اصلي ام به كشاورزي بود.«
»سياست  مي افزايد:  دهمرده،  حاجي 
كشور  شرق  مرزهاي  در  پاسداران  سپاه 
ايجاد كمبرند امنيتي مبتني بر كشاورزي و 
اشتغالزايي براي مردم است. بنده به همراه 
15 ايثارگر ديگر، 160 هكتار زمين از سپاه 
صورت  به  حرميك  روستاي  در  پاسداران 
مشاركتي دريافت كرديم و سپاه 17 حلقه 
كار  با  و  كرد  حفر  برايمان  هم  آب  چاه 
كارشناسي جهاد كشاورزي كشت محصول 

را آغاز كرديم.«
خاطرنشان  مقاومتي،  اقتصاد  فعال  اين 
مي كند: »در حال حاضر در زمين هاي مورد 
اشاره، مشغول پرورش ماهي و كشت خربزه 
هستيم.  هندوانه  و  مشهدي  خربزه  ملون، 
موفقيت اين طرح موجب شده است كه در 

اطراف ما مردم دوباره دست به كار شوند و 
حدود 200 هكتار زمين زير كشت هندوانه 

و خربزه برود.«
اين سوال  به  پاسخ  در  حاجي دهمرده 
كه كشاورزي چگونه مي تواند موجب ايجاد 
گفت:  شود،  منطقه  در  امنيتي  كمربند 
مرز  با  كيلومتر  از 10  كمتر  ما  »روستاي 
فاصله دارد. بيكاري موجب مهاجرت مردم 
آن ها  شدن  متروكه  و  مرزي  روستاهاي 
روستاهاي  شدن  سكنه  از  خالي  مي شود. 
اشرار،  براي  فرصت  بهترين  مرزي 
است.  تروريستي  گروه هاي  و  قاچاقچي ها 
اما وقتي كشاورزي رونق پيدا مي كند، رفت 
و آمد و عبور و مرور دائمي مردم جريان 
مي يابد و خالفكارها مجبور به ترك منطقه 

مي شوند.«
دوست  مردم  »همه  مي كند:  اضافه  او 
امنيت كار كنند و رزق  دارند در آرامش و 
هيچ  حقيقتا  وقتي  اما  كنند.  كسب  حالل 
شغلي وجود نداشته باشد، درآمدي هم در 
ميان نيست و به همين دليل اشرار مي توانند 
به  كشاورزي  گسترش  كنند.  يارگيري 
اشتغالزايي مي انجامد و فرصت را از باندهاي 
خالفكار مي گيرد. با ادامه حمايت هاي سپاه 
به  مي تواند  منطقه  اين  كشاورزي  جهاد  و 

قطب كشاورزي سيستان و بلوچستان تبديل 
شود.«

امروز  تا  زمين هايش  در  دهمرده  حاجي 
اشتغالزايي كرده  براي 30 جوان سيستاني 
كربالي 4 شركت  عمليات  در  كه  او  است. 
و  مردم  غذاي  تامين  است  معتقد  كرده، 
اشتغالزايي براي جوانان ادامه راه رزمندگان 
شهادت  نحوه  درباره  او  است.  مقدس  دفاع 
شلمچه  تك  در  »برادرم  مي گويد:  برادرش 
اسير شد اما هيچ خبري از او نداشتيم و به 
عنوان مفقوداالثر شناخته مي شد. 4 سال بعد 
مشخص شد كه او اسير است. بعد از پايان 
اسارت كه راهي كشور شد به دليل عوارض 

شيميايي به شهادت رسيد.«
»از  مي كند:  خاطرنشان  دهمرده  حاجي 
جانب كشورمان حقي است بر گردن ما و آن 
حق عبارت است از كار و تالش براي تحقق 
اقتصاد مقاومتي. خدا راشكر كه بعد از 10 
سال خشكسالي، كشاورزي دوباره در استان 
ما رونق گرفته است. جهاد كشاورزي اخيرا در 
حال واگذاري 1 هكتار زمين به هر خانواده 
است و خودش هم كار آبياري قطره اي را 
بومي  مردم  حاضر  حال  در  مي دهد.  انجام 
مايه  كه  آورده اند  روي  كشاورزي  به  دوباره 

اميدواري است.«
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روایت بانوي گوهرتراش از اشتغالزایي براي 11 نفر 

گوهرتراشي؛ چرا و چگونه؟!

به  معدني  سنگ هاي  تبدیل  هنر  گوهرتراشي 
زیورآالت  در  استفاده  براي  متنوع  و  زیبا  نگین هاي 
است كه قدمتي دیرینه دارد. عالقه همیشگي بشر به 
استفاده از زیورآالت مهمترین زمینه براي رونق داشتن 

هنر گوهرتراشي در تمام طول تاریخ بوده است. هنرمند 
گوهرتراش با استفاده از ذوق و خالقیت و ابزارهاي در 
اختیارش مي كوشد تا زیباترین نگین ها را براي استفاده 

در انگشتر، گوشواره، گردن بند و ... تولید كند.
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امروزه براي همگان مسلم است كه 
از  بيكاري  بردن  بين  از  و  اشتغالزايي 
طريق احداث صنايع بزرگ و سنگين 
تجربه  نمي شود.  محقق  دولت  توسط 
چون  نوظهوري  اقتصادي  قدرت هاي 
و  آرژانتين  هند،  برزيل،  چين،  نظير 
روش  بهترين  كه  است  كرده  ثابت   ...
اندازي  راه  از  حمايت  اشتغالزايي، 
و  زودبازده  و  كوچك  كارگاه هاي 
است.  خانگي  مشاغل  توسعه  نيز 
از  برخورداري  دليل  به  گوهرتراشي 
ارزش افزوده باال و نيز بازار مصرف ثابت 
و دائمي، يكي از مهمترين عرصه هاي 

مشاغل خانگي است. 
از  يكي  عنوان  به  سازندگي  بسيج 
نهادهاي عامل در اقتصاد مقاومتي، از 
با  تراشي  گوهر  عرصه  به  عالقمندان 
ارائه  نيز  و  خوداشتغالي  وام  پرداخت 
عمل  به  حمايت  الزم  آموزش هاي 
از  يكي  جعفري  زهرا  خانم  مي آورد. 
گوهرتراشان موفقي است كه با كسب 
مهارت الزم و دريافت وام، توانسته براي 
11 نفر اشتغالزايي كند. او كه كارمند 
بازنشسته است، عالوه بر احداث كارگاه، 
يك باب مغازه نيز براي عرضه مستقيم 
توليداتش در بازار راه اندازي كرده است.

زهرا جعفري درباره نحوه آشنايي اش 
»در  مي گويد:  گوهرتراشي،  عرصه  با 
ماه هاي منتهي به موعد بازنشستگي ام، 
همواره به اين فكر مي كردم كه پس از 
فراغت از كار دولتي بايد چه كاري را 
شروع كنم؟ هميشه بدترين اوقات در 
بيهودگي  و  بيكاري  اوقات  زندگي ام، 
بوده. معتقدم اينكه انسان هر روز صبح 

با اميد آغاز به كار كند، نشانه جواني 
است. همان روزها با كالس هاي آموزش 
گوهر تراشي كه توسط بسيج سازندگي 
آن ها  در  و  شدم  آشنا  مي شد  برگزار 

شركت كردم.«
طول  سال   1 »تقريبا  مي افزايد:  او 
كشيد تا گوهر تراشي را به صورت كامل 
ياد گرفتم و در همين زمان نيز بازنشسته 
شدم. مي توانستم به تنهايي گوهرتراشي 
كنم اما در جمع حوزه بسيج خواهراني 
كه در آن فعاليت مي كردم، همواره با 
روبه رو مي شدم كه جوياي  خانم هايي 
كار بودند اما نه سرمايه اي داشتند و 
نه فن و هنري بلد بودند. تصميم گرفتم 
كالس  رايگان  صورت  به  آن ها  براي 
گوهر تراشي برگزار كنم. 11 نفر براي 
اين كار داوطلب شدند و من ظرف 3 
ماه گوهرتراشي را به صورت كامل به 

آن ها ياد دادم.«
مقاومتي،  اقتصاد  فعال  اين 
خاطرنشان مي كند: »با دريافت وام از 
بالاستفاده  زيرزمين  سازندگي،  بسيج 
منزل را به كارگاه گوهرتراشي تبديل 
كردم. براي خانم ها دستگاه هاي گوهر 
كار  به  مشغول  و  كردم  تهيه  تراشي 
شديم. هم اكنون مواد اوليه را در اختيار 
نگين هاي  قرار مي دهم و خودم  آن ها 
تضميني  صورت  به  را  شان  توليدي 

خريداري مي كنم.«
درآمد  درباره  جعفري  زهرا 
گوهرتراشان كارگاهش، اظهار مي كند: 
راضي هستند.  درآمدشان  از  »خانم ها 
هم  و  مي رسند  خانه شان  كار  به  هم 
را  اي  دوستانه  و  سالم  محيط  اينكه 

تجربه مي كنند و به راحتي ماهانه 700 
هزار تومان درآمد دارند. كار گوهرتراشي 
همه  خانم ها  و  ندارد  صدايي  و  سر 
انجام  را  كار  اين  منزل  در  مي توانند 
روي  را  شده  توليد  نگين هاي  دهند. 
ركاب هاي آماده نقره اي نصب مي كنم 
و در مغازه خودم به فروش مي رسانم. 
ركود و كسادي اين روزهاي بازار همه 
را  وجود خدا  اين  با  اذيت مي كند،  را 

شاكرم و از درآمدم راضي هستم.«
اين فعال اقتصاد مقاومتي دسترسي 
نداشتن مستقيم به معادن سنگ و تهيه 
سنگ هاي ارزشمند به قيمت چند برابر 
از دست واسطه ها را مهمترين مشكل 
گوهرتراشان عنوان مي كند و مي افزايد: 
»اگر بتوانيم سنگ هاي تراش نخورده 
مستقيم  را   ... و  فيروزه  شجر،  عقيق، 
از معدن خريداري كنيم، قيمت مواد 
اوليه تا يك سوم كاهش مي يابد اما در 
حال حاضر چنين امكاني وجود ندارد 

و ناگزيريم از دست واسطه ها بخريم.«
او درباره نسبت كارگاه گوهرتراشي اش 
با اقتصاد مقاومتي، مي گويد: »كشور ما 
ارزش  با  سنگ هاي  معادن  گنجينه 
است. هنر گوهرتراشي هم در عالي ترين 
صورت نزد مردم ماست. با اين وجود در 
كمال تاسف بخش مهمي از نگين هاي 
مورد نياز براي ساخت زيورآالت از هند 
و چين وارد مي شود. ما به همان ميزان 
كه نگين ايراني را با سنگ معدن ايراني 
و هنر دست خانم هاي ايراني مي سازيم، 
به همان ميزان هم مانع از خروج ارز 
مي شويم و به اقتصاد مقاومتي كمك 

مي كنيم.«
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اين مواد معطر با تحريك مغز و ترشح 
پديد  موجب  عصبي  دهنده هاي  انتقال 
انسان  در  خاصي  رواني  حاالت  آمدن 
سرخوشي،  سالمت،  احساس  و  مي شود 
وجود  به  را  خرسندي  و  خوشنودي 
مي تواند  عرقيات  مصرف  مي آورند. 
استرس شده و تا حدودي درد را كاهش 
از  شود.  عاطفي  تعادل  موجب  و  داده 
جمله عرقيات پرمصرف مي توان به گالب، 
عرق نعنا، عرق بهارنارنج و عرق بيدمشك 

اشاره كرد.

با  تنگاتنگ  نسبتي  از  گياهي  عرقيات 
برخوردار  كشورمان  بومي  و  سنتي  طب 
است و به همين دليل همزمان با افزايش 
ميل مردم به طب سنتي، مصرف عرقيات 
گياهي نيز در كشور رو به افزايش گذاشته 

است.
دزفول  خونگرم  اهالی  از  قويتي  جمال 
عرقيات  موفق  توليدكنندگان  از  يكي  و 
گياهي در كشور است. او كه پيشتر راننده 
از دست  است، پس  بوده  ماشين سنگين 
عرقيات  توليد  كار  به  كاميونش  دادن 

گياهي روي آورده و حاال پس از 3 سال 
عرقيات  توليد  بزرگ  كارگاه  يك  تالش 
گياهي راه اندازي كرده و براي 8 نفر هم 
به صورت مستقيم اشتغالزايي كرده است.

اش  آشنايي  نحوه  درباره  قويتي  جمال 
مي گويد:  گياهي،  عرقيات  توليد  عرصه  با 
اما  بودم  كاميون  راننده  قبل  سال   4 »تا 
نتوانستم قسط هاي ماشين را پرداخت كنم 
بيكار  مدتي  دادم.  دست  از  را  كاميون  و 
بودم و شرايط زندگي مساعدي نداشتم تا 
كرد  از من دعوت  دوستان  از  يكي  اينكه 

 همسرم طالهایش را فروخت 
تا من توليدكننده شوم

از رانندگي كامیون تا تولید ساالنه 1 میلیون لیتر عرقیات گیاهي 

عرقیات یکي از پرطرفدارترین شکل هاي استفاده از 
گیاهان دارویي است. در ایران ده ها نوع نوع گیاه وجود 
دارد كه عرق گیري شده و به صورت طبي مورد استفاده 
یا  گیاهي  اسانس هاي  طبي،  عرقیات  مي گیرند.  قرار 
به آب اضافه مي شوند و  داروهاي معطري هستند كه 

مي تواند گیرنده هاي عصبي بویایي را تحریک كرده و بر 
روند ساخته شدن هورمونها، درجه حرارت و سوخت و 
ساز بدن، سطح هورمون هاي استرس و جنسي، سامانه 
دفاعي بدن، افکار و رفتارهاي عاطفي و جسماني تأثیر 

بگذارند.
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كه وارد عرصه توليد عرقيات شوم اما هيچ 
سرمايه اي نداشتم و كار را هم بلد نبودم. 
تومان  ميليون   3 با  فقط  گفت  من  به  او 
مي توانم كار توليد عرقيات را شروع كنم و 
خودش توليد عرقيات را به من ياد خواهد 

داد.«
او مي افزايد: »در آن مقطع هيچ پول و 
طالهاي  شدم  ناچار  نداشتم.  اي  سرمايه 
وسيله  اين  به  و  بفروشم  را  همسرم 
آوردم  دست  به  سرمايه  تومان  3ميليون 
به  كوچك  گيري  عرق  دستگاه  يك  و 
با  را  كار  خريدم.  تومان  ميليون   2 ارزش 
توليد عرق نعناع شروع كردم. با كشاورزان 
كردم  متقاعد  را  آن ها  و  صحبت  دزفول 
نعناع را به صورت اماني به من بفروشند تا 
پس از فروختن عرقيات، پول محصوالت را 

به آن ها بازگردانم.«
»به  مي كند:  خاطرنشان  قويتي  جمال 
مرور سود خوبي حاصل شد و كار را گسترش 
دادم. با استفاده از وام خوداشتغالي بسيج 
سازندگي ابتدا يك واحد 300 متري براي 
كردم.  استخدام  را  نفر   2 و  اجاره  كارگاه 

مربع  متر  به 1000  كارگاهم  متراژ  امروز 
با كمبود فضا مواجهم.  باز هم  اما  رسيده 
 10 و  دارم  استخدام  در  هم  را  كارگر   8
دستگاه بزرگ عرق گيري در اختيار دارم. 
در حال حاضر 90 نوع عرقيات گياهي را 
توليد  سال  در  ليتر  ميليون   1 ميزان  به 
مي كنم و از روند پيشرفت و سوددهي كار 
بسيار راضي هستم. در سال گذشته فقط 
500 تن نعناع از كشاورزان خريدم و عرق 

آن را توليد كردم.«
علت  درباره  موفق  توليد كننده  اين 
موفقيت خود، مي گويد: »كار عرق گيري، 
پيچيده و حساس است. من بارها شكست 
و ضرر را تجربه كردم تا به كيفيت مطلوب 
مطلوب  كشور  در  عرقيات  بازار  رسيدم. 
به  اخير  سال هاي  طي  هم  مردم  و  است 
داده  نشان  خوش  روي  عرقيات  مصرف 
اند. اما مهمترين عامل فروش خيلي خوب 
محصوالت من، كيفيت باال، خالص بودن 
و  پايين  شده  تمام  قيمت  نيز  و  عرقيات 
فروش  از  گذشته  سال  است.  منصفانه 
محصوالت تقريبا 200 ميليون تومان سود 

خالص نصيبم شد.«
از  زيادي  تقاضاهاي  با  قويتي  جمال 
محصوالت  صادرات  براي  تركيه  و  عراق 
سخت  كه  او  روبه روست.  كارگاهش 
محصوالتش  )برند(  نمانام  ثبت  پيگير 
و  قبلي  شغل  بين  قياس  مقام  در  است، 
رانندگي  »كار  مي گويد:  فعلي اش،  شغل 
پايين  آمدي  در  سنگين  ماشين هاي 
دارد و در عين حال خطرناك است. يك 
است  دور  خانواده خود  از  هميشه  راننده 
را  چيزش  همه  است  ممكن  لحظه  هر  و 
براي  امروز كه  ببينيد.  نابودي  در معرض 
8 نفر شغل ايجاد كرده ام و به 8 خانواده 
كنار  در  خوشحالم.  بسيار  مي رسانم  نان 
دارم،  مناسبي  درامد  و  ام هستم  خانواده 
گذشته  با  قياس  قابل  شرايطم  كل  در 
نيست و خدا را به اين خاطر بسيار شاكرم. 
به  هم  زيادي  مشاغل  اين،  كنار  در  البته 
است،  شده  ايجاد  غيرمستقيم  صورت 
و  دزفولي  كشاورزان  از  محصوالت  خريد 
كرده  آن ها  به  زيادي  كمك  خوزستاني 

است.«
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با تمشك به جنگ سرطان برویم
آغاز كشت بمب آنتي اُكسیدان در رامسر توسط یک فعال اقتصاد مقاومتي

است  توت فرنگي  و  شاه توت  شبیه  میوه اي  تمشک 
مي شود.  یافت  سیاه  به  مایل  سرخ  یا  زرد  رنگ  به  و 
میوه تمشک ترش مزه است. در گیالن و مازندران به 
این گیاه تمش، ولش، بولوش و بوروش و در آذربایجان 
C وK  و  از ویتامین هاي  بؤیورتکن مي گویند. سرشار 

داراي خواص خنک كننده، نرم كننده و ضد اسکوربوت 
خانواده  در  كه  میوه هایي  دیگر  مانند  تمشک  است. 
توت ها طبقه بندي مي شوند، بمب آنتي اكسیدان است و 
خاصیت ضد سرطاني دارد. یک فنجان تمشک، 14میلي 

گرم ویتامین C و 0/8 میلي گرم ویتامینE دارد.
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تحقيقات نشان مي دهد خوردن تمشك 
سلول ها  شدن  پير  روند  از  جلوگيري  به 
را  مغز  و  بدن  عملكرد  و  مي كند  كمك 
بهبود مي بخشد. تمشك به علت داشتن 
امالح زياد، خون را قليايي كرده و ترشي 
آن را از بين مي برد. ميوه تمشك بسيار 
راه  و  است  بدن  رطوبت  ضد  و  خنك 
ورود ميكروب ها را به عروق مي بندد و از 
خونريزي و فساد خون جلوگيري كرده و 

رقت خون را درمان مي كند.
و  درمان  را  سردرد  جنگلي،  ميوه  اين 
خون را تصفيه مي كند،  ضدعفوني كننده 
كاهش  را  فشارخون  و  اوره  و  است  بدن 
مي دهد. تمشك ملين و اشتهاآور است و 
ادرار را زياد مي كند، مسكن صفرا و پاك 
كننده صفرا از امعاء است. تمشك بهترين 
درمان روماتيسم و تصلب شرايين است، 
قندش براي مبتاليان به مرض قند مفيد 
است خوردن آن تنفس را آسان و تنگي 

نفس را درمان مي كند.
شربت تمشك براي مبتاليان به تب و 
آبله مرغان و سرخك بسيار مفيد است. 
براي درمان درد  قرقره جوشانده تمشك 
گلو و آنژين سود فراوان دارد. سكنجبين 
براي  و  بوده  كننده  خنك  تمشك  ميوه 
رفع يرقان و التهاب صفرا و كبد سودبخش 
رحم  احشاء  مقوي  تمشك  ميوه  است. 

است.
مجموعه اين خواص شگفت انگير موجب 
شده است كه كشت تمشك به عنوان يكي 
از محبوب ترين و نافع ترين مركبات در اروپا 
و آمريكا مورد توجه قرار گيرد. با اين وجود 
كشت تمشك به صورت حرفه اي هيچگاه 
در كشور جدي گرفته نشده است. ميزان 
بسيار محدود و كميابي از تمشك كه بعضا 
در بازار يافت مي شود نيز محصول بوته هاي 

وحشي و خودرو در شمال كشور است.
مقاومتي  اقتصاد  فعاالن  از  يكي  اخيرا 
پس از دو سال مطالعه و سرمايه گذاري 
آستانه  در  تمشك،  حرفه اي  كشت  براي 
مجيد  دارد.  قرار  خود  محصول  برداشت 
است،  عمران  مهندس  خود  كه  زماني 
تسهيالت  تومان  ميليون   15 دريافت  با 
اقتصاد مقاومتي از بسيج سازندگي مزرعه 
براي  و  كرده  اندازي  راه  را  خود  تمشك 

4نفر اشتغالزايي كرده است.
او درباره پايه گذاري كشت تمشك در 
رامسر  شهر  »در  مي گويد:  كشور،  شمال 
كه من در آن زندگي مي كنم، كشاورزي 
و باغداري زمينه اصلي فعاليت مردم است. 
با وجود اينكه در عرصه ساختمان فعاليت 
مايل  شخصي  عاليق  خاطر  به  مي كنم، 
بودم كه وارد عرصه كشاورزي و باغداري 
شوم. طي مطالعاتي كه انجام دادم متوجه 

شدم.  تمشك  ميوه  فوق العاده  خواص 
كشورهاي اروپايي و آمريكا اهميت بسيار 
زيادي براي تمشك قائل هستند و به وفور 
آن را توليد و مصرف مي كنند. اما تمشك 
در ايران فقط به صورت خودرو و وحشي 
آن هم صرفا در شمال كشور يافت مي شود. 
در واقع تمام تمشك هايي كه در حاشيه 
جاده هاي شمالي كشور فروخته مي شود به 
صورت وحشي و خودرو توليد شده است. 
به همين دليل عالقمند شدم كه در اين 

عرصه بكر وارد شوم.«
و  »تمشك  مي افزايد:  زماني  مجيد 
وارداتي هستند كه  ميوه هاي  توت فرنگي 
در  اكسيدان  آنتي  اصلي  منبع  عنوان  به 
اكسيدان  آنتي  مي شوند.  شناخته  جهان 
مهم ترين عامل در كنترل و پيشگيري از 
سرطان است. به دليل اينكه در كشور هيچ 
تجربه اي از كشت تمشك وجود نداشت، 
بدون  و  اصالح شده  بوته هاي  تهيه  براي 
خار تمشك تالش زيادي به خرج داديم 
و باالخره موفق به تهيه تعدادي از آن ها 
شديم. با قلمه زدن و خواباندن شاخه ها، 
بوته هاي تمشك را در سطح وسيع تكثير 
كرديم. بوته تمشك اصالح شده فاقد خار 
است و ميوه آن در قياس با ميوه تمشك 
وحشي، خوشمزه تر و داراي بافت قوي تري 

است.«
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اين فعال اقتصاد مقاومتي خاطرنشان 
مي كند: »بوته تمشك از تيره گل سرخيان 
است. برگ ها، قطر ساقه و تعداد شاخه هاي 
تمشك شباهت زيادي به گل سرخ دارد. 
شاخه هاي تمشك ظرف يك سال بين 5 
تا 10 متر رشد مي كند و 18 ماه پس از 
كاشت، هر بوته آن بين 3 تا 10 كيلوگرم 

محصول مي دهد.«
او درباره بازار فروش تمشك در كشور، 
قابليت  تمشك  »ميوه  مي كند:  اظهار 
و  ندارد  را  انبارداري  به صورت  نگهداري 
ظرف حداكثر سه روز بايد مصرف شود. 
در شمال كشور  تمشك  فروش  براي  ما 
به صورت حاضري خوري مشكلي نداريم 
و با تقاضاي انباشته هم مواجهيم اما اگر 
را  كشور  نقاط  ساير  به  آن  انتقال  قصد 
روز   2 حداكثر  ظرف  بايد  باشيم  داشته 
آن را به دست مصرف كننده برسانيم كه 
كار مشكلي است. البته اگر از تكنولوژي 
تمشك  شود،  استفاده  انجماد  تونل 
منجمد به مدت 2 سال قابليت نگهداري 
نكات  رعايت  دليل  به  را شكر  دارد. خدا 
محصولي  ميزان  تمشك،  پرورش  علمي 
كه در حال برداشت هستيم 2 برابر حد 
انتظارمان است و از كيفيت بسيار بااليي 

هم برخوردار است.«
مجيد زماني اضافه مي كند: »به دليل 
كردم،  ذكر  تمشك  از  كه  خصيصه اي 
استفاده از صنايع تبديلي براي بهره برداري 
بيشتر و بلند مدت از اين محصول اهميت 
صنايع  از  استفاده  با  مي يابد.  مضاعفي 
ژله  پودر  و  شربت  مربا،  مي توان  تبديلي 
توليد كرد و ما به دنبال تكميل اين زنجيره 

هستيم.«
حرفه اي  توليد  باغ  نخستين  احداث 
كشاورزان  استقبال  با  تمشك  پرورش 
ساري مواجه شده و هفته اي نيست كه 
تعدادي از كشاورزان منطقه براي آشنايي 
زماني  آقاي  باغ  به  تمشك  كشت  با 
مي گويد:  باره  اين  در  او  نكنند.  مراجعه 
براي  من  انگيزه هاي  مهم ترين  از  »يكي 

پذيرفتن ريسك توليد محصولي كه هيچ 
تجربه درباره آن در كشور وجود نداشت، 
يك  عنوان  به  تمشك  كردن  اضافه 
ميوه جديد به سبد مصرف خانواده هاي 
از  سرطان  بيماري  گسترش  بود.  ايراني 
و  شهري  زندگي  هولناك  تبعات  جمله 
توسط  تمشك  مصرف  و  است  صنعتي 
براي  راه  كم هزينه ترين  و  بهترين  مردم 

پيشگيري از سرطان است.«
او با اشاره به تجربه ترويج كشت كيوي 
در كشور، اضافه مي كند: »كيوي يكي از 
تا چند سال  كه  است  وارداتي  ميوه هاي 
قبل اثري از آن در كشور نبود اما امروز در 
كنار پرتقال، خرمالو و ... يكي از مهمترين 
محصوالت باغداران در شمال كشور است. 
در حال حاضر ايران چهارمين توليد كننده 
منطقه  در  است.  در جهان  كيوي  بزرگ 
ما باغ هاي وسيع 10 هكتاري را مي توان 
يافت كه به صورت كامال علمي و اصولي 
هستيم  اميدوار  مي كنند.  توليد  كيوي 
بتوانيم كشت تمشك را هم مانند كيوي 

در شمال كشور ترويج كنيم.«
بر  مجيد زماني در حال حاضر عالوه 
به  مشاوره  ارائه  مشغول  تمشك  توليد 
تمشك  بوته هاي  تامين  نيز  و  باغداران 
براي آنان است. او درباره قيمت تمشك 
تمشك  »شرايط  مي گويد:  دربازار 
قيمت  نمي توان  كه  است  گونه اي  به 
مرجعي  زيرا  كرد  تعيين  برايش  دقيقي 
براي تعيين قيمت ندارد و نمي توانيم از 
سازمان ميادين بپرسيم كه مثال امروز هر 
كيلو تمشك چند هزار تومان در بازار به 
فروش رفته است. اما برآوردمان اين است 
كه هر كيلو تمشك بين 10 تا 20 هزار 
تومان بسته به شرايط قابليت فروش دارد. 
هرچند در تفرجگاه هاي شمال تهران هر 
به  هم  تومان  هزار   30 تا  تمشك  كيلو 
فروش مي رسد. اميدواريم بتوانيم قيمت 
كنيم  تعيين  تمشك  براي  منصفانه اي 
تا مردم هم براي اضافه كردن اين ميوه 

مفيد به سبد مصرفشان ترغيب شوند.«
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مسلح،  نيروهاي  كل  ستاد  تاييد  با 
چندي پيش ابالغيه اي مهم و در نوع خود 
جالب توجه و منحصر به فرد به رده هاي 
ابالغ شد.  مختلف نيروهاي نظامي كشور 
نظامي كه  ابالغيه رده هاي  اين  اساس  بر 
زمين هاي  و  پادگان ها  صلح  شرايط  در 
در  دارند، مي توانند  اختيار  در  بالاستفاده 
اين  مقاومتي  اقتصاد  از  حمايت  راستاي 
اختيار  در  رايگان  صورت  به  را  امكانات 
اقتصاد  فعاالن  و  جوان  توليدكنندگان 
ابالغيه  اين  براساس  قرار دهند.  مقاومتي 

پس از اينكه توليدكنندگان روي پاي خود 
يافتند،  را  مكان  تهيه  توانايي  و  ايستادند 
اين امكانات بايد در اختيار توليدكنندگان 

جديد قرار بگيرد.
امكانات  و  زمين ها  اينكه  به  عنايت  با 
اختيار  در  توجهي  قابل  زيرساختي 
و در عين حال  دارد  قرار  نيروهاي مسلح 
امنيت بخشي  و  برقراري صلح  در شرايط 
ابالغيه  است،  بالاستفاده  امكانات  اين  از 
براي  را  مناسبي  بسيار  زمينه  مذكور 
و  مقاومتي  اقتصاد  فعاالن  از  حمايت 

توليدكنندگان جوان به وجود آورد. بدون 
براي  مكان  تهيه  هزينه هاي  حذف  ترديد 
توليدكنندگان تازه به ميدان آمده كمكي 
بسيار مهم و حياتي محسوب مي شود. در 
تدبير صورت گرفته توسط  با  حال حاضر 
مسلح،  نيروهاي  ستادكل  و  ارتش  سپاه، 
پادگان هاي  در  جوان  توليدكننده  صدها 
در  متروك  ساختمان هاي  و  بالاستفاده 
حال توليد محصوالت مختلف به ويژه انواع 

ماكيان هستند.
عظيم قديمي يكي از پرورش دهندگان 

آشنایي با كارمندي كه در پادگان 
توليدكننده بلدرچين شد

ابالغیه طالیی ستاد كل نیروهای مسلح

بلدرچین  پرورش دهندگان  از  یکي  قدیمي  عظیم 
است كه كار تولید را با استفاده از امکانات معطل یکي 
از  با بي نیازي  از رده هاي نظامي آغاز كرده و هم اكنون 
این حمایت ها در حاشیه شهر تهران یک مجموعه بزرگ 
تولید بلدرچین تاسیس كرده است. آقاي قدیمي پرورش 

بلدرچین را در سوله بالاستفاده مجتمع نیایش كه اقشار 
سازمان بسیج مستضعفین در آن مستقر هستند استارت 
زد. نکته جالب توجه اینکه او خود از كارمندان بسیج 
سازندگي است و همزمان با انجام وظایف سازماني اش به 

اداره مزرعه پرورش بلدرچین اشتغال دارد.
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بلدرچين است كه كار توليد را با استفاده 
نظامي  از رده هاي  يكي  امكانات معطل  از 
اين  از  بي نيازي  با  هم اكنون  و  كرده  آغاز 
يك  تهران  شهر  حاشيه  در  حمايت ها 
تاسيس  بلدرچين  توليد  بزرگ  مجموعه 
كرده است. آقاي قديمي پرورش بلدرچين 
نيايش كه  را در سوله بالاستفاده مجتمع 
آن  در  مستضعفين  بسيج  سازمان  اقشار 
جالب  نكته  زد.  استارت  هستند  مستقر 
بسيج  كارمندان  از  خود  او  اينكه  توجه 
سازندگي است و همزمان با انجام وظايف 
پرورش  مزرعه  اداره  به  سازماني اش 

بلدرچين اشتغال دارد.
عظيم قديمي در پاسخ به اين سوال كه 
است  استخدام رسمي  اينكه  با وجود  چرا 
و از حقوق ماهانه برخوردار است، در عين 
حال به عرصه پرورش بلدرچين روي آورده، 
مي گويد: »سازمان بسيج سازندگي نهادي 
است كه براي حمايت از اقتصاد مقاومتي 
به توليدكنندگان تسهيالت اعطا مي كند و 
من هم در همين بخش اشتغال دارم. سه 
سال پيش به اين فكر افتادم كاري را كه 
تشويقشان  و  پيشنهاد  مردم  به  خودمان 
انجام دهيم. عالوه  مي كنيم، خودمان هم 
اعتقاد  توليد،  كار  به  شخصي  عالقه  بر 
را  مقاومتي  اقتصاد  فرهنگ  كه  داشتم 
ابتدا بايد بين خودمان كه قرار است حامي 
جا  باشيم،  كارآفرينان  و  توليدكنندگان 
بياندازيم و مشكالت و موانع را از نزديك 

لمس كنيم.« 
وي مي افزايد: »در همان مقطع متوجه 
به  ابالغيه اي  طي  جعفري  سرلشگر  شدم 
كه  كرده اند  تصريح  زيرمجموعه  رده هاي 
در  مي توان  را  پادگاني  بالاستفاده  اماكن 
اختيار فعاالن اقتصاد مقاومتي قرار داد. در 
مجموعه نيايش كه جمعي از اقشار بسيج 
در آن مستقر هستند، سوله بالاستفاده اي 
وجود داشت كه شهرداري قبال از آن براي 
احداث پل سئول استفاده كرده بود. به اين 
فكر افتادم كه با استفاده از اين ابالغيه و 
سوله،  اين  از  بهره برداري  مجوز  گرفتن 
مزرعه پرورش بلدرچين را راه اندازي كنم. 
با مساعدت مسئوالن سرانجام موفق به اخذ 

مجوز شدم و كار را در محيط پادگان شروع 
كردم.«

عظيم قديمي خاطرنشان مي كند: »سال 
تجربه  و كسب  و خطا  آزمون  به  كار  اول 
سرعت  به  تجربه  اين  اما  گذشت  توليد 
تبديل به مهم ترين سرمايه من شد. پرورش 
بلدرچين به گونه اي است كه براي رسيدن 
به سوددهي كامل، بايد همه چرخه توليد 
جمله  از  شود؛  انجام  مجموعه  داخل  در 
پروار  جوجه،  توليد  نطفه دار،  تخم  توليد 
كردن، كشتار و بسته بندي. در حال حاضر 
استفاده از گوشت و تخم بلدرچين هنوز در 
كشور به طور شايسته جا نيفتاده و بسياري 
از مردم آن را نمي شناسند. اميدوارم كمك 
رسانه ها باعث تسريع روند آشنايي مردم با 
گوشت بسيار مفيد و لذيذ بلدرچين شود.«

اظهار  مقاومتي،  اقتصاد  فعال  اين 
سوله  دادن  تحويل  از  »پس  مي كند: 
پادگان، در حاشيه شهر تهران يك مزرعه 
بزرگ پرورش بلدرچين تاسيس كرده ايم. با 
تجربه اي كه پيدا كرديم خودمان دستگاه 
وسعت 15  به  فضايي  در  را  جوجه كشي 
متر مربع ساختيم كه از نمونه هاي موجود 
و 85 درصد  است  موفق تر  بسيار  بازار  در 
تخم ها جوجه مي شوند. در حال حاضر 4 
سالن هريك با ظرفيت نگهداري از 15 هزار 
بلدرچين در اختيار داريم و براي 4 نفر هم 

اشتغالزايي كرده ايم.«
بلدرچين  گوشت  خواص  درباره  او 
در  مردم  غالب  قوت  »بلدرچين  مي گويد: 
آمريكا،  نظير  پيشرفته صنعتي  كشورهاي 
گوشت  بلدرچين  است.  انگليس  و  روسيه 
و  باردار  خانم هاي  براي  كه  دارد  گرمي 
توسط  و  است  مفيد  بسيار  سالمندان 
بلدرچين  تجويز مي شود. خواص  پزشكان 
با مرغ اصال قابل مقايسه نيست و فوق العاده 
زود  فعاليتي  بلدرچين  توليد  است.  مفيد 
بازده است و ظرف 42 روز محصول به بازار 
مي رسد. بلدرچين در قياس با مرغ غذاي 
كمتري مصرف مي كند و مجوزهاي توليد 

آن آسان تر صادر مي شود.«
ادامه مي دهد: »در حال  قديمي  عظيم 
حاضر به جز كشتار، چرخه توليد بلدرچين 

ما كامل است. به دنبال اخذ مجوز كشتار 
هستيم زيرا فقط در اين صورت است كه 
اگر  مي كنيم.  پيدا  دست  واقعي  سود  به 
دست واسطه ها را كوتاه و خودمان گوشت 
را به بازار عرضه كنيم، قيمت براي مصرف 
به  كه  كساني  مي يابد.  كاهش  هم  كننده 
دنبال توليد صنعتي هستند بايد كار را با 
حداقل 10 هزار بلدرچين گوشتي و 3 هزار 
بلدرچين تخم گذار آغاز كنند. هر بلدرچين 
هزار  رشد  دوره  طول  در  متوسط  طور  به 
تومان دان مي خورد. كساني كه دنبال ورود 
به عرصه توليد صنعتي بلدرچين هستند با 
40 ميليون تومان سرمايه مي توانند كار را 

شروع كنند.«
اين فعال اقتصاد مقاومتي درباره حضور 
عرصه  در  طيور  رشته  كرده هاي  تحصيل 
مي كند:  خاطرنشان  ماكيان،  پرورش 
پرورش  ميان  در  بگويم  بايد  »متاسفانه 
از  قليلي  بسيار  تعداد  ماكيان  دهندگان 
مشاهده  طيور  رشته  تحصيلكرده هاي 
كه  بلدرچين  پرورش  عرصه  در  مي شوند. 
نديده ام.  را  كسي  خودم  امروز  تا  شخصا 
جاي تاسف دارد كه جوان هاي ما حداقل 4 
سال از عمرشان را صرف تحصيل در رشته 
دام و طيور مي كنند اما تمايلي به اشتغال 
در اين عرصه ندارند. متاسفانه همه آن ها 
به دنبال شغل مديريتي و پشت ميزنشيني 
كار  سختي هاي  نيستند  حاضر  و  هستند 
توليد را به جان بخرند. پيشنهاد من به نظام 
متقاضيان  كه  است  اين  كشور  آموزشي 
تحصيل در رشته هاي دام و طيور را قبل از 
آغاز تحصيل چند روزي به مزارع بفرستند 
تا ابتدا با سختي هاي كار آشنا شوند و بعد 
تصميم بگيرند كه آيا واقعا تحصيل در اين 

رشته با روحياتشان سازگار است يا خير.«
بازار  مافيايي  وضعيت  قديمي  عظيم 
نهاده ها را يكي از مشكالت پرورش دهندگان 
طيور مي نامد و خاطرنشان مي كند: »بازار 
و  است  مافيايي  كامال  كشور  نهاده هاي 
است  انگشت شمار  نفر  تحت سلطه چند 
كه هر وقت اراده مي كنند، قيمت نهاده ها را 
افزايش مي دهند. متاسفانه دولت هم هيچ 

نظارتي بر فعاليت آن ها ندارد.«
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»پخل  دستي،  هنرهاي  اين  جمله  از 
از  جنوبي  خراسان  استان  است.  بافي« 
جمله مهم ترين مراكز پخل بافي در ايران 
هر  د ر  قديم االيام  از  كلي  بطور  اما  است. 
جايي كه گندم كشت مي شده،  مردم آن 
منطقه با اين هنر آشنايي كامل داشته و 
داشته اند. مطابق  اشتغال  آن  بافت  كار  به 
انتظار هنر پخل بافي هم از گزند غفلت و 
نمانده و آسيب جدي  امان  بي توجهي در 
ديده است به گونه اي كه هم اكنون غالبا 
اين افراد مسن هستند كه هنوز اين هنر 

ايراني را در خاطر دارند.
خانم فهيمه بخش پور، يكي از كارآفرينان 
موفق شهرستان طبس است كه با فراگيري 
هنر پخل بافي، يك كارگاه خانگي تاسيس 
خانه دار  خانم هاي  همراه  به  و  كرده 
محصوالت پخل بافي توليد مي كند. خانم 
قرآن كريم است  بخش پور كه حافظ كل 
اشتغالزايي،  و  بافي  پخل  آموزش  كنار  در 
كار آموزش قرآن كريم را هم به ويژه براي 
كودكان و نوجوانان به طور جدي پيگيري 

مي كند.

بافي  پخل  عرصه  به  ورودش  درباره  او 
يافتن  دنبال  به  كه  بود  »مدتي  مي گويد: 
كاري مي گشتم كه قابليت اشتغال در منزل 
براي خانم ها  آن  و شرايط  باشد  را داشته 
با هنر پخل  اتفاقي  مناسب باشد. به طور 
بافي آشنا شدم و در كالس هاي آموزشي 
مسجد محل شركت كردم. پخل بافي در 
اينكه محصوالت آن بسيار زيباست،  عين 
دو  ظرف  حداكثر  و  دارد  آساني  آموزش 
هفته مي توان آن را به طور كامل فراگرفت 

و از آن درآمدزايي كرد.«

از حفظ كل قرآن كریم 
تا اشتغالزایي با »َپَخل بافي«

اشتغال خانگي بانوان چه مزیت هایي دارد؟!

و  دستي  صنایع  گسترش  طریق  از  اشتغالزایي 
جهاني  تجربه اي  و  موفق  سیاستي  خانگي،  مشاغل 
است كه عالوه بر اینکه نیازمند سرمایه گذاري ها كالن 

نیست، به سرعت نیز اثرگذار واقع مي شود. 
سرزمین كهن ایران گنجینه هنرها و صنایع دستي 

را  كثیري  جمعیت هاي  مي توانند  یک  هر  كه  است 
این  از  كشور  برخورداري  وجود  با  كند.  شغل  داراي 
ظرفیت عظیم، به دلیل غفلت و بي توجهي، بسیاري از 
هنرهاي دستي كهن ایران رو به زوال ودرحال منسوخ 

شدن است. 
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مي افزايد:  مقاومتي،  اقتصاد  فعال  اين 
»پخل بافي نياز به هيچ ابزاري ندارد و مواد 
اوليه آن را ساقه هاي خشك گندم تشكيل 
در  خانم ها  از  تعدادي  همراه  به  مي دهد. 
منزل يك كارگاه خانگي راه اندازي كرديم 
قاشقي،  جا  توليد  مشغول  اكنون  هم  و 
سبد نان، سبد آجيل خوري، انواع ظروف 
مدور و... هستيم. البته خانم هاي خانه دار 
هيچ  و  كنند  كار  هم  منزل  در  مي توانند 
الزامي براي حضور در كارگاه وجود ندارد.«

خانم بخش پور درباره ارزش محصوالت 
توليدي، مي گويد: »بافتن يك سبد متوسط 
تقريبا 20 ساعت زمان مي برد و حدود 40 
گذاري  قيمت  فروش  براي  تومان  هزار 
مي شود. براي فروش محصوالت پخل بافي 
با قيمت منصفانه و واقعي نيازمند حضور 
در نمايشگاه هاي صنايع دستي هستيم كه 
برگزار مي شود. در  توريستي  در شهرهاي 
خراسان جنوبي و شهر عشق آباد كه من در 
آن ساكن هستم طبيعتا رغبت مردم براي 
خريد محصوالت زينتي بسيار كم است. اما 
در شهرهاي توريستي مانند يزد، اصفهان 

صنايع  محصوالت  از  مازندران  و  گيالن  و 
دستي استقبال بسيار زيادي مي شود.«

او درباره نحوه توليد محصوالت پخل بافي، 
ساقه هاي  تهيه  »براي  مي كند:  خاطرنشان 
گندم به همراه تعدادي از خانم ها به مزارع 
گندم مي رويم و ساقه هاي خشك گندم را از 
بند اول جدا مي كنيم و به مدت يك ساعت 
در آب قرار مي دهيم. براي شروع بافت، يك 
ساقه گندم را در دست گرفته كه اصطالحاً آن 
را »تو« نامند . ساقه ي ديگري كه » ساقه پيچ « 
ناميده مي شود ، در وسط تو قرار داده و شروع 
اندازه اي  به  دور  توها مي كنيم.  پيچاندن  به 
آن را مي پيچيم كه با تا دادن آن يك دايره 
كوچك تشكيل شود سپس بافت را خم كرده 
و توها همه زير دست قرار مي گيرند تا  فرم 

دايره اي كوچك مشخص شود.«
مي افزايد:  مقاومتي،  اقتصاد  فعال  اين 
»براي بست زدن، ساقه پيچ را بعد از 3 دور 
عبور  قبلي   رديف  زير سوراخ  پيچاندن  ،  از 
داده و به روي كار آورده، دوباره يك دور، 
قالب  تك  روي  از  و  پيچيده  »توها«  دور 
كار  زير  به  و  مي خورد  بست  آمده  بوجود 

دوباره  پيچ  ساقه  هنگام  اين  در  مي رود. 
زير كار قرار گرفته  و براي پيچاندن آماده 
يك  پيچاندن  دور   3 با  بنابراين  مي شود. 
بست زده مي شود و بافت به همين صورت 

ادامه مي يابد.«
او اضافه مي كند: »زماني كه طول ساقه 
بست،   قسمت  در  مي شود ،  كوتاه  پيچ 
ساقه  و  داده  توها  به  را  كوتاه  ساقه پيچ 
جديد را در قسمت پشت بست قالب كرده 
همين  به  مي كنيم.  پيچاندن  به  شروع  و 
ترتيب دسته ي توها را حول مركز دور داده 
و با پيچاندن  بافتني دور توها و بست زدن، 
كف محصول به اندازه ي دلخواه در مي آيد. 
براي ايجاد ديواره ، پس از كامل شدن كفي، 
دسته ي تو را روي رديف كناره ي كفي قرار 
داده و بافت را ادامه مي دهيم. به طوري كه 
گيرند  قرار  هم  روي  فنري  به صورت  توها 
و ديواره ي محصول به ارتفاع دلخواه برسد. 
جاي  به  بافت  انتهاي  كردن  كور  جهت 
به  پيچ  ساقه  و  خورده  بست   2 بست  يك 
داخل بافت مي رود. براي محكم شدن بافت 
مي توان به قسمت كور شده ، پارچه دوخت.«
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ماجرای حفظ كل قرآن كریم
براي  اوقات ،  »گاهي  مي دهد:  ادامه  بخش پور  خانم 
تزيين سبد از كامواهاي رنگي استفاده مي كنند بدين 
كاموا  بوسيله  را  ساقه  از  سانت   2 يا   1 كه  ترتيب 
مي پوشانند و از ساقه تزئين شده به عنوان ساقه پيچ 
استفاده مي شود به نحوي كه قسمت كاموايي روي كار 
تزيين  براي  از سبدها  بعضي  در  گيرد. همچنين  قرار 
بيشتر، لبه سبد بصورت زيگزاك بافت مي  شود. بدين 
ترتيب كه دور دسته اي از تو را ساقه پيچ پيچيده و با 
دست به حالت زيگزاك فرم داده و به لبه ي محصول 

متصل مي كنند.«
او ضمن تقدير از حمايت هاي سازمان صنايع دستي 
خراسان جنوبي، مي گويد: »آن ها در اوايل كار 5 ميليون 
تومان وام 4 درصد به اضافه مجوز تاسيس كارگاه در 
اختيار من قرار دادند. عالوه بر اين از من خواستند تا 
ارائه  تعدادي از محصوالتم را براي بررسي نشان ملي 
كنم. من دو محصول را در اختيار آن ها قرار دادم كه 

هر دوي آنها موفق به كسب نشان ملي شدند.«
فهيمه بخش پور درباره حفظ قرآن كريم، خاطرنشان 
روحانيون  از  يكي  راهنمايي  با  مي كند: »در سال 87 
حافظ  بود  آمده  آباد  عشق  شهر  به  تبليغ  براي  كه 
تثبيت  به  كارگاه  اداره  با  همزمان  شدم.  كريم  قرآن 
محفوظاتم مي پردازم و براي كودكان و نوجوانان كالس 

آموزش قرآن برگزار مي كنم.«
او درباره اشتغال خانگي زنان، مي گويد: »با اشتغال 
خانگي خانم ها بسيار موافقم و آن را در راستاي اقتصاد 
و  خانه  سر  خانم ها  طرف  يك  از  مي دانم.  مقاومتي 
زندگي شان هستند و به همسر و فرزندانشان رسيدگي 
مي كنند و از سوي ديگر به محض فارغ شدن از وظايف 
كه  مي پردازند  مفيدي  كارهاي  به  مادري  و  همسري 
اقتصاد خانواده شان كمك مي كند.  به  و  درآمدزاست 
خانم هايي كه در منزل اشتغال خانگي دارند آرامش 
فكري و روحي بيشتري دارند زيرا نگراني از بابت انجام 

بهينه وظايف اصلي شان ندارند.« 
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در  نابرابري  ميزان  درك  و  طبقاتي  فاصله  لمس  براي 
برخورداري از رفاه در كشور، لزوما نبايد راهي مناطق دور افتاده 
و اصطالحا زير پونز نقشه ايران شد. به فاصله فقط 10 كيلومتر 
از تهران پر زرق و برق، روستاهايي را مي توان يافت كه مردمانش 
در نهايت فقر و تنگدستي، پرمشقت ترين شغل ها را در بدترين 
شرايط آب و هوايي براي به دست آوردن كمترين دستمزد بخور 
و نمير، به جان مي خرند. كارگاه هاي آجر پزي روستاي قاسم آباد 
شهرستان  در  سابقا  كه  است  خانواده هايي  از  مملو  تهرانچي، 
امانشان  اما خشكسالي  بودند  مشغول  زرع  و  به كشت  خواف 
را بريده و سرانجام ناگزير از ترك خانه و كاشانه و مهاجرت به 
حاشيه تهران شده اند. مردان، زنان و كودكان، كار در كارگاه هاي 
آجر پزي را از ساعت 3 نيمه شب آغاز و هر روز سه شيفت كار 

مي كنند در حالي كه از زماني كوتاه براي استراحت برخوردارند. 
مبلغ  هفتگي  صورت  به  خانواده  هر  آجرپزي  كارگاه هاي  در 
ناچيزي را براي خورد و خوراك دريافت مي كند و خانواده ها در 
اتاق هايي كوچك اقامت دارند، از بيمه هم خبري نيست. شمار 
مهاجران افغاني نيز در اين كارگاه ها قابل توجه است. آجرپزي 
در عين حال دائمي نيست و يك شغل فصلي است كه فقط در 6 
ماهه نخست سال تنورش گرم است. ساكنان روستاي قاسم آباد 
با آغاز پاييز و فصل سرما دوباره راهي خانه و كاشانه شان در 
خواف مي شوند تا نيمه دوم سال را سپري كنند با اين اميد كه 
چك هاي مدت دار دستمزدهايشان نقد شود. همه رنج هاي اين 
مردمان سختكوش و مقاوم حاصل خشت هاي كج اقتصاد است 

كه بناي كشاورزي ايران را سست و آسيب پذير كرده. 

خشت هـای كـج اقتصـاد 

گزارش تصویری
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از  يكي  جعفري،  رحيم  والمسلمين  حجت االسالم 
پرورش دهندگان موفق ماهي قزل آال در استان آذربايجان شرقي 
است. او با وجود برخورداري از شغل دولتي، كار توليدي را ترجيح 
داده و در روستاي محل تولدش ساالنه 20 تن ماهي قزل آال توليد 
مي كند. او با دريافت وام 30 ميليون توماني اقتصاد مقاومتي از 
بسيج سازندگي استخر پرورش ماهي اش را راه اندازي كرده و هم 
اكنون ماهانه 6 ميليون تومان در آمد دارد. رحيم جعفري با اشاره 
به سفارشات اقتصادي اهل بيت )س(، خاطرنشان مي كند: »قنبر 
كه غالم اميرالمومنين )ع( است، مي گويد وقتي مردم خرما را 
مي خوردند، هسته اش را روي زمين مي انداختند. يك بار ديدم 
حضرت امير)ع( مشغول جمع كردن هسته هاي خرما از روي 
زمين است، از ايشان پرسيدم علت اين كار چيست؟ حضرت 
فرمودند مردم نمي دانند، مي خواهم اين هسته ها را بكارم تا در 
آينده نخل خرما شوند. بر اساس يافته هاي من حضرت امير )ع( 
با آن همه مشغله و ماموريت مهم، نزديك به 200 هكتار باغ 
خرما ايجاد كرده و در اختيار مردم قرار داده است. محاسبات من 

از تبديل سكه آن روز به ريال امروز نشان مي دهد اين مجموعه 
ماهانه 8 ميليارد تومان ارزش اقتصادي توليد مي كرده كه حضرت 
امير )ع( به صورت عام المنفعه در اختيار مردم قرار داده است.« او 
درباره واكنش مردم به پرورش ماهي قزل آال توسط يك روحاني 
مي گويد: »من شغل دولتي را هم تجربه كردم اما اداره محل كارم 
براي من مثل يك قفس بود، لحظه شماري مي كردم تا پايم به 
استخر ماهي باز شود. مردم وقتي مي بينند كه من شخصا وارد 
استخر مي شوم و فضوالت ماهي ها را پاك مي كنم يا خودم شخصا 
ماهي ها را در بازار مي فروشم تعجب مي كنند. آن ها عادت ندارند 
يك نفر با لباس روحاني را در كار توليدي ببينند. با اين وجود 
استقبال مي كنند و با خيال راحت ماهي مي خرند و مطمئن 
هستند كه من ماهي مرده و تلف شده به آن ها نمي فروشم. بايد 
مرام اقتصادي اميرالمومنين )ع( و اهل بيت )س( را زنده كنيم.« 
رحيم جعفري همزمان با كار اقتصادي، فعاليت هاي فرهنگي و 
تبليغي را هم به طور جدي دنبال مي كند. حضور در پارك ها و 

گپ وگفت با جوانان از جمله عالقمندي هاي اوست. 

مـرواریــد آذربایجـان
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