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تا چهل سال دیگر جمعیت جهان ۵۰ 
در همین  و  یافت  افزایش خواهد  درصد 
مدت تقاضا برای غذا به سه برابر خواهد 
رسید. در این میان نقش صنعت طیور در 
انسان  نیاز  مورد  پروتئین حیوانی  تأمین 
بیش از پیش آشکار می شود. پایین بودن 
بازده  بودن  باال  تولید،  هزینه های  نسبی 
غذایی و عدم انتقال بیماری های مشترک 
و کوتاه بودن دوره پرورش در مقایسه با 
دیگر حیوانات اهلی تولیدکننده غذا سبب 
است.  شده  طیور  بی رقیب شدن صنعت 
و  آلودگی ها  میزان  بودن  باال  به  توجه  با 
بیماری های  به  ابتال گله های طیور  خطر 
مختلف، آگاهی از مسایل مختلف امنیت 
و  کنترل  پیشگیری،  راه های  و  زیستی 

درمان بسیار حیاتی است.

موجود،  روش های  و  راه ها  میان  در 
از  یکی  عنوان  به  واکسیناسیون 
بروز  از  پیشگیری  در  پرارزش  ابزارهای 
می شود.  مطرح  مختلف  بیماری های 
خسارات  و  تلفات  ما،  درکشور  متأسفانه 
اقتصادی ناشی از بیماری ها در گله های 
قبول  قابل  استانداردهای  از  بیشتر  طیور 
از دالیل اصلی  بین المللی است که یکی 
آن را می توان ناشی از عدم توجه و آگاه 
اصول  از  کشور  مرغداران  بیشتر  نبودن 
بویژه  بیماری ها  از  پیشگیری  به  مربوط 

واکسیناسیون دانست. 
امروزه واکسیناسیون به عنوان یکی از 
مهم ترین راه های پیشگیری از بیماری های 
است.  مطرح  طیور  صنعت  در  ویروسی 
راه های  ارزان ترین  از  یکی  واکسیناسیون 

بسیج ظرف 3 روز 15 میلیون قطعه طیور را واکسینه کرد

انقالب در واکسیناسیون 

درباره طالیه داران

 محمدحسین حیدری

اقتصاد  طالیه داران  همایش 
بسیج  هفته  در  مقاومتی، 
چهارمین دوره خود را پشت سر 
گذاشت و چهره های برگزیده اش 
با  همایش  این  شناخت.  را 
برتر  فعاالن  از  تقدیر  هدف 
برنامه  اقتصادی که در چارچوب 
بسیج  سازمان  مقاومتی  اقتصاد 
و  تولید  عرصه  وارد  مستضعفین 
پایه گذاری  شده اند،  اشتغالزایی 

شده است. 
این  اهداف  دیگر  جمله  از 
مسیر  به  دهی  جهت  همایش، 
مقاومتی  اقتصاد  فعاالن  حرکت 
و  بکر  ایده های  معرفی  و  بسیج 
بازیگران  به  ساده  حال  عین  در 
اقتصاد خرد و اصطالحا زیرپله ای 
است. سومین فصلنامه نامه منهای 
نفت به معرفی برگزیده های ملی 
همایش  چهارمین  استانی  و 
مقاومتی  اقتصاد  داران  طالیه 

اختصاص یافته است. 
زمان  کمترین  در  »چگونه 
و  سرمایه  حداقل  با  ممکن، 
مهارت های  کسب  به  نیاز  بدون 
یک  و  شویم  کارآفرین  پیچیده 
کسب و کار بزرگ را پایه گذاری 
است  مهمی  سوال  این  کنیم؟!« 
که در ذهن بسیاری از مردم و به 
دارد.  جریان  کشور  جوانان  ویژه 
معرفی  با  نفت  منهای  فصلنامه 
به  مقاومتی  اقتصاد  ستاره های 
پاسخ های  ساده ترین  ارائه  دنبال 
این  به  شده  تضمین  و  کاربردی 
معرفی  ستاره های  است.  پرسش 
فصلنامه  سومین  در  در  شده 
منهای نفت به این پرسش واحد، 
خواندنی  و  متفاوت  پاسخ هایی 

داده اند. 

یادداشت سردبیر
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دلیل  به  تلفات  از  پیشگیری  در  ممکن 
موجب  واکسیناسیون  است.  بیماری ها 
و  پرنده  بدن  ایمنی  دستگاه  شدن  فعال 
مقابل  در  بدن  ایمنی  افزایش  نتیجه  در 
بیماری ها می شود. صنعتی شدن پرورش 
طیور، افزایش تراکم نگهداری و استفاده 
بردن  باال  جهت  مختلف  روش های  از 
های  ظرفیت  افزایش  و  تولید  میزان 
بیشتر،  تولید  منظور  به  طیور  ژنتیکی 
باعث شده تا طیور به طور روز افزونی در 
معرض بیماری های ویروسی و باکتریایی 

قرار بگیرند.
واکسن های مورد استفاده در طیور به 
واکسن های  می گردند:  تقسیم  گروه  سه 
و  یافته  تخفیف حدت  واکسن های  زنده، 
زنده  واکسن های  غیرفعال.  واکسن های 
ویروس ها  شامل  یافته  حدت  تخفیف  و 
هستند  زنده ای  میکروارگانیسم های  یا 
کاهش  آنها  بیماری زایی  قدرت  که 
می تواند  حدت  تخفیف  این  است.  یافته 
شود.  ایجاد  مصنوعی  یا  طبیعی  طور  به 
واکسن های گروه دوم به نام واکسن های 

محیط های  حاوی  غیرفعال  یا  کشته، 
به  ویروسی هستند که  یا  باکتری  کشت 
اشعه  )حرارت،  فیزیکی  روش های  کمک 
شیمیایی  عوامل  یا   )... و  بنفش  ماوراء 
)فرمالدئید، فنول، بتا پروپیوالکتون اتیلن 
امین و ...( غیرفعال شده اند. این واکسن ها 
ایمنی زای  اجـــــزاء  حاوی  می توانند 
ویروس ها  این  توکسین ها(  یا  )پادگن ها 
مشوق  مواد  باشند.  میکروارگانیسم ها  یا 
یا  آلومینیوم  هیدروکسید  مانند  ایمنی 
پادگن های  به  نیز  روغنی  امولسیون های 
ترتیب  بدین  و  می شوند  افزوده  حقیقی 
آنها  ایمنی زایی  قدرت  تشدید  باعث 

می شوند.
غیرفعال  واکسن های  از  حاصل  ایمنی 
پس از 2 تا 3 هفته کامل می شود. مدت 
غیرفعال  واکسن  تجویز  از  حاصل  ایمنی 
ایمنی  زمان  مدت  از  بیشتر  مراتب  به 
است.  زنده  واکسن های  تجویز  از  حاصل 
به طور کلی واکسن های غیر فعال را پس 
از چندین بار استفاده از واکسن های زنده 
تخفیف حدت یافته استفاده می کنند. در 
نتیجه ایمنی حاصل به مراتب بیشتر بوده 
و سطوح پادتن های سرمی در مقایسه با 
زنده  واکسن های  از  تنهایی  به  استفاده 

افزایش می یابد.
ماه  آذر  مستضعفین  بسیج  سازمان 
سال 9۵ و در هفته بسیج اقدامی جهادی 
از  بسیاری  نگاه  در  که  کرد  عملی  را 
به  غیرممکن  نخست  وهله  در  ناظران 
نظر می رسید. سازمان بسیج مستضعفین 
و  مقاومتی  اقتصاد  به  کمک  راستای  در 
سه  ظرف  کشور  غذایی  امنیت  تأمین 
 1۵ بسیجیان،  گسترده  مشارکت  با  روز 
کشور  سراسر  در  را  طیور  قطعه  میلیون 
واکسینه کرد. در این طرح بزرگ که یک 
رکورد دست نیافتنی در جهان محسوب 
بسیجی  هزار   11 مشارکت  با  می شود، 
در  طیور  قطعه  میلیون   1۵ داوطلب، 
روستای   ۵۰۰ و  هزار   11 و  استان   12
طرح  این  در  شدند.  واکسینه  کشور 
عالوه بر واکسیناسیون طیور بومی، عمل 
سرشماری این پرندگان نیز انجام گرفت.

الزم به ذکر است که در شرایط مزارع 
صنعتی، واکسیناسیون برای کنترل مؤثر 
و  نمی کند  کفایت  نیوکاسل  بیماری 
در  شود.  همراه  مناسب  بهداشت  با  باید 
شرایط بد مدیریتی و تراکم بیش از حد 
وجود  آن  بر  عالوه  و  نامناسب  تهویه  و 
عفونت های باکتریایی، حتی خفیف ترین 
می توانند  نیز  زنده  واکسن  های  سویه 
اساس  بر  آورند.  وجود  به  را  بیماری 
روستایی  و  بومی  طیور  موجود  اطالعات 
نیوکاسل  ویروس  مهم  مخازن  از  یکی 
از  ایمنی  سطح  بردن  باال  لذا  هستند، 
یکسو و جایگزینی سویه های بیماری زا با 
سویه های غیربیماری زای واکسنی در این 
انتقال آلودگی از  پرندگان می تواند خطر 
این مخازن را به طیور صنعتی از راه های 
کاهش  توجهی  قابل  طور  به  مختلف 

خواهد داد.
ضرورت بکارگیری گروه های مایه کوبی 
استقبال  عدم  واکسن،  تزریق  جهت 
این  از  خصوصی  مایه کوبی  گروه های 
عملیات به دلیل پایین بودن تعرفه مایه 
در  کشته  واکسن  تلقیح  صعوبت  کوبی، 
مقایسه با واکسن خوراکی و عدم پوشش 
استفاده  صورت  در  واکسیناسیون  کامل 
با  مناطق  در  ویژه  به  کشته  واکسن  از 
مهمی  عوامل  جمله  از  کمتر  دسترسی 
بود که سازمان بسیج مستضعفین را برای 
انقالبی و جهادی  این طرح  مشارکت در 

مجاب کرد.
واکسیناسیون 1۵ میلیون قطعه طیور 
خیل  توسط  روز  سه  فقط ظرف  هم  آن 
اقیانوس  نشان دهنده  داوطلب،  بسیجیان 
در  بویژه  بسیج  پایان  بی  های  ظرفیت 
عرصه اقتصاد مقاومتی است. بسیجیان با 
نشان دادن ظرفیت عظیم خود در طرح 
طیور،  قطعه  میلیون   1۵ واکسیناسیون 
حجت را بر همه دستگاه های نظام تمام 
کردند. اکنون این نهادها و دستگاه های 
ظرفیت  از  می توانند  که  هستند  کشور 
جهادی و انقالبی بسیج استفاده کنند یا 
و  بی پایان  بروکراسی های  اسیر  همچنان 

پرهزینه و افق های محدود باشند. 
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»اسماعیل اطمینان« ارزش اقتصادی انواع میوه جات را سه برابر کرده است

آقاِی ارزش افزوده و صادرات میوه خشک 
به ترکیه و روسیه

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی یکی 
روستایی  مناطق  در  اشتغالزایی  راهکارهای  بهترین  از 
است که جلوگیری از مهاجرت بی رویه از روستا به شهر، 
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی، افزایش ارزش افزوده 
محصوالت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی 
را به همراه دارد. صنایع تبدیلی از قابلیت ایفای نقش تعیین 
برخوردار  نیز  کشاورزی  بازار محصوالت  تنظیم  در  کننده 
است. بیشتر کشاورزان از عرضه همزمان محصوالتشان در 
بازار و کاهش شدید قیمت متضرر می شوند و این در حالی 
از صنایع تبدیلی می توان محصوالت  با استفاده  است که 

کشاورزی را در خارج از فصل به بازار عرضه کرد.

هم اکنون ضایعات بخش کشاورزی ایران حدود 30 درصد 
است که ارزش این حجم از ضایعات بین 5  تا 8 میلیارد دالر 
برآورد می شود. این در حالی است که با فرآوری این میزان 
ضایعات، می توان ساالنه حدود 15 میلیون نفر را تغذیه کرد. 
ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤثرترین راهکار برای کاهش 

حجم ضایعات کشاورزی به شمار می رود.
اسماعیل اطمینان، یکی از برگزیده های همایش ملی طالیه 
داران اقتصاد مقاومتی است که با خالقیت و ابتکار در تولید 
موفقیت های  میوه  چیپس  اصطالحا  یا  خشک  میوه  انواع 
برای محصول درجه 1 خود  زیادی کسب کرده و توانسته 

مشتری های برون مرزی پیدا کند.

از کمیته های انقالب 
تا زمین کشاورزی

اسماعیل اطمینان درباره علت ورودش 
به عرصه صنایع تبدیلی و خشک کردن 
»سال های  می گوید:  میوه جات  انواع 
ابتدایی انقالب بیشتر وقت من به حضور 
تا  شد  سپری  انقالب  کمیته های  در 
و  کمیته ها  ماموریت  تحقق  با  اینکه 
برقراری امنیت در کشور دوباره به زمین 
کشاورزی برگشتم. در کنار کار کشاورزی 
کار تولید ظروف یک بار مصرف را هم با 
می کردم  پیگیری  گارگاه  یک  تأسیس 

تقدیر  مورد  برتر  کارآفرین  عنوان  به  و 
بنده  قرار گرفتم. مساله ای که همیشه 
را به عنوان یک کشاورز عالقمند به کار 
بخش  شدن  پرپر  می داد،  آزار  زراعت 
قابل مالحظه ای از محصوالت کشاورزی 
جلوی چشمانم بود. هر سال حداقل 3۰ 
درصد محصوالتم به دلیل نبود مشتری، 
فقدان سردخانه و ... فاسد می شد و از 

بین می رفت.«
انجام  که  مطالعاتی  »با  می افزاید:  او 
دادم، عرصه صنایع تبدیلی کشاورزی را 
شناسایی کردم. متوجه شدم در صورت 

استفاده از صنایع تبدیلی می توان امکان 
عرضه خارج از فصل انواع میوه جات را 
را  آن ها  ماندگاری  کرد،  فراهم  بازار  در 
از یک هفته تا یک سال افزایش داد و 
مهمتر از همه اینکه ارزش اقتصادی آن 
را چند برابر کرد. باالخره با کمک بسیج 
را  کار  و  گفتیم  )ع(  علی  یا  سازندگی 

شروع کردیم.«

اختراع دستگاه های جدید و 
آنزیم بری با بخار

آقای اطمینان در کارگاه تولید میوه 
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اشتغالزایی  نفر   1۰ برای  خود  خشک 
جوانان  آن ها  همه  که  است  کرده 
شیمی،  رشته های  در  تحصیلکرده 
هستند.  و...  کشاورزی  غذایی،  صنایع 
او خاطرنشان می کند: »تولید محصول 
ارگانیک و عاری از مواد شیمیایی برگ 
قبل  میوه ها  همه  ماست.  کارگاه  برنده 
از ورود به چرخه تولید توسط مهندس 
در  و  می شوند  بررسی  کیفیت  کنترل 
تولید  در  شود  مشخص  که  صورتی 
میوه ها از سموم آفت کش استفاده شده 
تولید  در  می خورد.  برگشت  بالفاصله 
سموم  از  کارگاه ها  بیشتر  میوه خشک 
شیمایی در مرحله شست وشو استفاده 
راه حل  یک  توانستیم  ما  اما  می کنند. 
ابتکاری به عنوان جایگزین شوینده های 
شست وشوی  کنیم.  پیدا  شیمیایی 
میوه ها و عملیات آنزیم بری در کارگاه 
ما با استفاده از بخار آب انجام می شود و 
برای این کار خودمان دستگاهی بی نظیر 

اختراع کرده ایم.«
درباره  مقاومتی  اقتصاد  فعال  این 
دستگاه های صنایع تبدیلی مورد استفاده 
اش، اظهار می کند: »دستگاه آنزیم بر و 
پوست کن اختراع خودمان است. دستگاه 
پوست کنی که اختراع کردیم در جهان 
ساعت  هر  در  دستگاه  این  ندارد.  لنگه 
1۰۰ کیلوگرم سیب را پوست می کند، 
و  می کند  حلقه  حلقه  می دهد،  برش 
کمپرسور  وجود  می گیرد.  را  تفاله اش 
به دلیل نشست هوا، آب و روغن عامل 
ایجاد آلودگی در محصول نهایی است. 
ما توانستیم با جایگزین کردن پنوماتیک، 
کمپرسورها را حذف کنیم تا محصولی 
قیمت  کنیم.  تولید  ارگانیک  کامال 
 14 کشور  داخل  در  بر  آنزیم  دستگاه 
میلیون تومان و در ترکیه 13۰ میلیون 
تومان بود اما ما آنقدر قطعه خراب کردیم 
تا فقط با 13 میلیون تومان این دستگاه 

را در کارگاه ساختیم.«

بمب ارزش افزوده
طالیه داران  ملی  همایش  برگزیده 

محصوالت  درباره  مقاومتی  اقتصاد 
گالبی،  »سیب،  می گوید:  تولیدی اش، 
انبه، نارگیل،  آلو، کیوی، آلبالو، قیسی، 
نارنگی و پرتقال میوه هایی هستند که از 
آن ها چیپس میوه تولید می کنیم. آلوی 
خاکی یکی از میوه هایی است که دربازار 
مشتری بسیار کمی دارد اما وقتی ما آن 
را به میوه خشک تبدیل کردیم، پرتقاضا 
ترین محصول کارگاه و پادشاهِ میوه های 
خشکمان شد. میوه زعفرانی، شکالتی، 
کنجدی و گردویی از جمله محصوالت 
ابتکاری ماست. صنایع تبدیلی حقیقتا 
فرض  مثال  است.  افزوده  ارزش  بمب 
کنید قیمت هر کیلوگرم سیب 1۰ هزار 
تومان باشد. از هر 1۰ کیلوگرم سیب، 
1 کیلوگرم چیپس سیب بدست می آید، 
قیمت این 1 کیلوگرم میوه خشک در 

بازار بین 3۰ تا ۵۰ هزار تومان است.«
توانسته  اطمینان  اسماعیل 
برای  روسیه  و  ترکیه  در  مشتری هایی 
کارگاهش دست و پا کند؛ مشتری هایی 
که بسیار پر و پا قرصند و سفارش های 
باره  این  در  او  داده اند.  او  به  زیادی 
می گوید: »ترکیه در تولید میوه خشک 
وقتی  است.  سبکی  صاحب  کشور 
آنجا  به  معرفی  برای  را  محصوالت 
فرستادیم، چندی بعد دعوتنامه معاون 
وزیر بازرگانی ترکیه به دستمان رسید. 
به ترکیه سفر کردیم و متوجه شدیم از 
محصوالت بسیار خوششان آمده است. 
در آنجا اصرار داشتند که من کارگاهم را 
به ترکیه منتقل کنم و در آنجا مشغول 
به کار شوم و انواع مشوق ها را هم ارائه 

کردند.«

صادرات به ترکیه و روسیه
که  می دانستم  »من  می افزاید:  او 
وظیفه ملی من ایجاد شغل در داخل 
خاک کشورم است و نباید کارگاه را از 
ایران خارج کنم، پس سعی کردم به 
زبان اقتصاد آن ها را متقاعد کنم که به 
جای فکر کردن به تغییر مکان کارگاه 
من از ایران به ترکیه، به خرید محصول 

صادراتی ایران فکر کنند. به آن ها گفتم 
شما از طعم محصوالت من خوشتان 
آمده اما باید بدانید این این میوه ها با 
در  فقط  دلپذیر  و  متفاوت  طعم  این 
جای  هیچ  در  و  می شود  تولید  ایران 
دیگر جهان از جمله ترکیه یافت نمی 
شود. اگر بخواهیم این میوه ها را از ایران 
به ترکیه بیاوریم هزینه زیادی دارد و 
قیمت تمام شده بسیار افزایش می یابد. 
پس اجازه دهید من در ایران به کارم 
ادامه دهم و محصوالتم را به ترکیه صادر 
کنم که مورد موافقتشان قرار گرفت و 
 ۵ ماهانه  سفارش  نخست  مرحله  در 
محصوالت  دادند.  را  میوه خشک  تن 
را برای روسیه هم ارسال کردیم و در 
مسکو مشتری خوبی پیدا کردیم که 
سفارش  خشک  میوه  تن   1۰ ماهانه 
داد. البته برای پاسخگویی همزمان به 
نیاز داخل و نیز سفارش های صادراتی 
نیازمند گسترش کارگاه، افزایش تعداد 
دستگاه های صنایع تبدیلی و در نتیجه 

تسهیالت بانکی هستیم.«
درباره  مقاومتی  اقتصاد  فعال  این 
حمایت های بسیج سازندگی می کوید: 
»گاهی اوقات اختصاص یک وام با مبلغ 
پایین اما به موقع و سریع از اختصاص 
یک وام میلیاردی با تاخیر و پیخ و خم 
اداری بسیار موثرتر و حیاتی تر است. 
نیازمندی  اوج  در  سازندگی  بسیج 
میلیون   3۰ فوری  صورت  به  کارگاه 
همه  و  داد  تسهیالت  من  به  تومان 
چیز را احیاء کرد. بچه های بسیج برای 
کسب انواع مجوزها مرا یاری کردند و 
مسیر بروکراسی طوالنی ادارات را کوتاه 
سازندگی  بسیج  آن  بر  عالوه  کردند. 
خودش با مدارس استان وارد مذاکره 
می شد و من را به آن ها معرفی می کرد 
و در نتیجه بازار بسیار خوبی در داخل 
محبت  نتیجه  کرد.  فراهم  من  برای 
آن ها شکل گیری یک کارگاه موفق در 
منطقه محروم سلماس است که قدرت 
صادرات به کشورهای توسعه یافته را 

دارد.«
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داود کریمی در سپاه ناحیه یزد یک گلخانه به روش آبکشت تأسیس کرده است

کشاورزی هیدروپونیک و کنترل آفات با تله های نوری

کشت هیدروپنیک یا آبکشت شیوه کشت بدون خاک 
است. در این نوع کشت متخصصان نیازهای غذایی گیاه را 
اندازه گیری کرده و به جای خاک با استفاده از آبی که به گیاه 
داده می شود با افزودن عناصر ماکرو و میکرو و نگهداشتن 
گیاه توسط مواد نگهدارنده بی اثر مانند پرلیت عمالً نیاز به 
خاک را منتفی می کنند. کشت هیدروپونیک به صورت های 

گوناگونی اعمال می شود. در ساده ترین و قدیمی ترین روش 
کشت هیدروپونیک گیاهان را در بسترهایی از جنس کاه 
اختیار گیاهان کشت  را در  کشت می کنند و مواد غذایی 
شده دراین بسترها قرار می دهند. روش های جدیدتری نیز 
بکار برده می شود مانند روش NFT که در آن مواد غذایی به 

صورت یک الیه نازک در اختیار گیاه قرار می گیرد.

و  شخم  به  نیازی  کشت  نوع  این  در 
صورت  به  آب  مصرف  و  نیست  آبیاری 
همچنین  می یابد.  کاهش  چشمگیری 
محیط  کردن  عفونی  ضد  روش  این  در 
رشد بسیار ساده و کم هزینه است. چون 
به  است  مایع  صورت  به  غذایی  محلول 
در  کرد.  کنترل  را  آن  می توان  راحتی 
خاک  یا  ندارد  مناسب  خاک  که  جایی 
روش  این  است  بیماری ها  بعضی  دچار 
توصیه می شود. کنترل شرایط محیطی از 
در  هوا  ترکیب  و  دما، رطوبت  نور،  جمله 

آبکشت بسیار ساده تر است.

کارگری مجانی در گلخانه ها برای 
تجربه اندوزی

داود کریمی، 28 ساله و فارغ التحصیل 
ارشد  کارشناسی  و  کشاورزی  مهندسی 
صنایع غذایی است. او یکی از برگزیده های 
چهارمین همایش ملی طالیه داران اقتصاد 
روز  علم  از  استفاده  با  که  است  مقاومتی 
دست  به  زیادی  موفقیت های  کشاورزی 
آورده و برای 8 نفر اشتغالزایی کرده است. 
او درباره چگونگی آغاز به کار در عرصه 
دوره  »در  می گوید:  مدرن،  کشاورزی 
تجربیات  فراگرفتن  هدف  با  دانشجویی 

عملی در کار کشاورزی مدرن، بعد از پایان 
به صورت  گلخانه های شیراز  در  کالس ها 
رایگان کارگری می کردم، بیل می زدم، کود 
 . و...  می گرفتم  دست  فرغون  می ریختم، 
هدف اصلی ام تلفیق دانش تئوری با تجربه 
عملی بود و از همان دوره دانشجویی برنامه 
بلند مدتی برای حضور در عرصه کشاورزی 

به صورت مدرن و علمی داشتم.«
می افزاید:  مقاومتی  اقتصاد  فعال  این 
شدم  التحصیل  فارغ  دانشگاه  از  »وقتی 
زمین  آن  با  تا  نداشتم  سرمایه ای  هیچ 
طرفی  از  کنم،  احداث  گلخانه  یا  بخرم 
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و  دولت  کارمند  نمی خواست  دلم  اصال 
یک  گرفتم  تصمیم  باشم.  بگیر  حقوق 
اجاره  پول  حتی  اما  کنم  اجاره  گلخانه 
برخالف  یزد  در  نداشتم،  هم  را  گلخانه 
بسیار  کشاورزی  زمین  ورامین  و  کرج 
چند  صاحبان  با  نتیجه  در  است،  گران 
از آن ها خواستم  و  گلخانه مذاکره کردم 
اما  بدهند  اجاره  من  به  را  شان  گلخانه 
و  محصول  برداشت  از  بعد  را  بها  اجاره 
فروش در بازار از من بگیرند. خدا را شکر 
قبول کردند و من هم بعد از اولین فصل 
برداشت توانستم پول اجاره اولین گلخانه 

را بپردازم.«

تولید ساالنه 500 هزار نشاء
چندین  حاضر  حال  در  کریمی  داود 
گلخانه در اختیار دارد و محصوالت بسیار 
متنوعی را بر اساس تکنیک های روز علم 
باره  این  در  او  می کند.  تولید  کشاورزی 
اظهار می کند: »یکی از عرصه های کار من، 
تولید نشاء استاندارد برای دیگر گلخانه ها 
و کشاورزان است. درگذشته کشاورزان بذر 
ثابت  امروزه  اما  می کاشتند  زمین  در  را 
از  بهتر  آن  و کاشت  نشاء  تولید  شده که 
است.  خاک  در  بذر  کاشت  سنتی  شیوه 
برای  استاندارد  فضایی  در  را  نشاء ها  ما 
انتقال به زمین کشاورزی آماده می کنیم. 
سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار انواع نشاء 
گیاهانی چون کلم بروکلی، کاهو، کرفس، 
گوجه، فلفل و به لیمو تولید کردیم و به 
باعث  نشاء  از  استفاده  رساندیم.  فروش 
رشد  باشد،  قوی تر  گیاه  ریشه  می شود 
آفات کاهش یابد و فصل کشت به خاطر 

آماده سازی زمین عقب نیفتد.«
او اضافه می کند: »عرصه دیگر فعالیت 
یک  است.  ارگانیک  محصوالت  تولید  من 
گلخانه گوجه گیالسی، یک گلخانه گوجه 
ساالدی و یک گلخانه شناور در اختیار دارم 
که متناسب با تقاضای فصل در آن فلفل 
دلمه ای و بادمجان کشت می کنم. در این 
گلخانه ها به هیچ وجه از سموم شیمیایی 
نمی کنیم،  استفاده  آفات  با  مبارزه  برای 
در عوض از تکنیک های ساده علمی بهره 

استفاده  که  است  این  واقعیت  می گیریم. 
نفع سالمت مصرف کننده  به  نه  از سموم 
است و نه به نفع جیب کشاورز چون قیمت 
با  این گلخانه ها  باالست. در  سموم بسیار 
آفت ها  انواع  با  نوری  تله های  از  استفاده 
مبارزه می کنیم. تله های نوری ما از جنس 
روز  در  و  هستند  خورشیدی  سلول های 
استفاده  برق  از  و  می کنند  جذب  را  نور 
از  طیفی  شب  در  تله ها  این  نمی کنند. 
نور را تولید و انواع آفات را به خود جلب 
نوری  تله های  این  نزدیکی  در  می کنند، 
به  را  آفات  که  شده  نصب  هایی  فن  هم 
نابود  درون محلول آب و ریکا می کشد و 

می کند.«

تولید محصول اختصاصی 
برای گیاه خواران

می کند:  خاطرنشان  کریمی  داود 
فرد،  به  منحصر  شیوه  این  »متاسفانه 
موفق و بدون هزینه صرفا در گلخانه من 
اجرا می شود و در سراسر استان یزد نظیر 
ندارد. علتش این است که در سراسر کشور 
کشاورزان پیرو یکدیگر هستند و کار مدرن 
کارشناس ها  متاسفانه  و  نمی دهند  انجام 
در  این  نمی دهند.  توضیح  برایشان  هم 
حالی است که گلخانه های اطراف با وجود 
استفاده از سموم باز هم موفق به کنترل 

آفات نشده اند.«
ملی  همایش  چهارمین  برگزیده 
طالیه داران اقتصاد مقاومتی، اظهار می کند: 
»رژیم غذایی گیاه خواری و خام خواری در 
یزد رو به گسترش است. کلم بروکلی برای 
غذایی  ماده  خواران  خام  و  گیاه خواران 
همین  به  است.  مصرفی  پر  و  مهم  بسیار 
کلم  تولید  برای  هم  گلخانه  یک  دلیل 
این مصرف کننده های جدید  بروکلی ویژه 
داریم و محصوالت را به صورت اختصاصی 
فعالیت  دیگر  عرصه  می فروشیم.  آن ها  به 
زرشک  مانند  زینتی  گیاهان  تولید  ما، 
هر  که  است  رزماری  و  خرزهره  زینتی، 
گلدان از آن ها بین 1۰ تا 1۵ هزار تومان 
و  بو  شب  اطلسی،  می رسد.  فروش  به 
گازانیا را هم برای استفاده در فضای سبز 

شهری و ارائه به مدیریت شهری با نصف 
قیمت بازار تولید می کنیم هرچند با وجود 
رانت های  ما،  محصوالت  اقتصادی  مزیت 
شهری  مسئوالن  نمی دهد  اجازه  موجود 
محصوالت  جایگزین  را  محصوالت  این 

گران تولیدکننده های خاص کنند!«

گلخانه آبکشت در پادگان
او می افزاید: »در سپاه ناحیه یزد هم یک 
گلخانه هیدروپونیک راه اندازی کرده ایم و 
بدون استفاده از خاک توت فرنگی، گیاهان 
از  می کنیم.  تولید  کاهو  و  کلم  دارویی، 
آنجایی که در فصل سرما، تحقق گرمایش 
برای  می طلبد،  باالیی  هزینه  گلخانه 
گیاهان  فصول سرد  در  هزینه  این  حذف 
سردزی چون کلم و کاهو تولید می کنیم. 
زیادی  مزیت های  خاک  بدون  کشاورزی 
دارد از جمله از بین رفتن آفات خاک زی، 
کشت طبقاتی و استفاده از حجم عالوه بر 
و کاهش 7۰ درصدی مصرف آب.  سطح 
تحقیقات جهانی نشان از بازده فوق العاده 
این شیوه از کشت دارد، مثال بازده خیار 
در کشت هیدروپونیک ۵۰ درصد و فلفل 
1۰۰ درصد بیشتر از کشت سنتی است. 
البته هزینه تولید محصوالت هیدروپونیک 
کمیت  اما  است  بیشتر  درصد   4۰ تا   3۰
و کیفیت محصوالت افزایش می یابد و در 

نهایت این هزینه سر به سر می شود.«
برگزاری  به  اشاره  با  کریمی  داود 
در  مدرن  کشاورزی  آموزشی  دوره های 
می کند:  خاطرنشان  یزد،  ناحیه  سپاه 
»به درخواست فرمانده محترم سپاه یزد 
دوره های  مقاومتی  اقتصاد  فعاالن  برای 
متعددی نظیر آموزش کشت نشاء، کشت 
هیدروپونیک خانگی با استفاده از فضای 
حیاط و پشت بام، کشت گیاهان زینتی و 
نحوه استفاده از کودها را برگزار می کنم. 
مدیون  یزد  ناحیه  سپاه  بچه های  به  من 
بتوانم محبت آن ها را  امیدوارم  هستم و 
جبران کنم. با استفاده از وام 3۰ میلیون 
اقتصادی  فشار  از  توانستم  آن ها  تومانی 
فعالیت  راحت تری  خیال  با  و  شوم  رها 

کنم.«
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امید یاری از 1 هزار 167 کندوی اصالح نژاد شده ساالنه 70 تن عسل تولید می کند

شگفتی های ملکه کارنیکا؛ 
زنبوری با خرطوم بلند و کیسه بزرگ

تاثیری که یک نژاد خوب زنبور عسل بر افزایش بازدهی 
زنبورداری  هیچ  بر  امروزه  دارد  تلفات  و  بیماری  کاهش  و 
پوشیده نیست. اما بهترین نژاد زنبور عسل کدام است؟ نژاد 
روسی، قفقازی، ایتالیایی یا کارنیکا؟ این یکی از مهم ترین 
سواالت و دغدغه های هر زنبورداری باشد. باید توجه داشت 
یکی از مهم ترین نکاتی که در انتخاب نژاد زنبور عسل از آن 
غفلت می شود، توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه 

زنبورداری است. هر نژاد زنبور عسل در یک شرایط آب و 
هوایی خاص بهترین عملکرد را داراست. مثال نباید انتظار 
مدیترانه  معتدل  هوای  و  آب  در  که  نژادی  باشیم  داشته 
عملکرد خوبی دارد در آب و هوای گرم و خشک نیز دقیقا 
همان عملکرد را به نمایش بگذارد. پس برای انتخاب بهترین 
نژاد زنبور باید توجه کنیم که هر نژاد در چه شرایط محیطی و 

دمایی بهترین عملکرد را دارد.

اما به طور کلی می توان چند ویژگی 
عمومی را برای شناسایی یک نژاد خوب، 
فهرست کرد. زنبورهای یک نژاد خوب 
پر  می زنند،  نیش  ندرت  به  و  آرامند 
نه  و  کم  )نه  الزم  اندازه  به  محصولند، 
زیاد( بچه می دهند، گل های شهددار را 
به سرعت پیدا می کنند، مصرف عسل 
مقابل  در  است،  کم  آن ها  زمستانی 
را  ساالنه شان  رشد  و  مقاومند  امراض 
زمستان  اواخر  در  حتی  زودتر  هرچه 

شروع می کنند.

تجربه 16 سال زنبورداری
امیر یاری یکی از برگزیدگان چهارمین 
همایش ملی طالیه داران اقتصاد مقاومتی 
و یکی از زنبورداران موفق کشور است. او 

با اصالح نژاد زنبورهای بومی و استفاده 
توانسته  کرمانشاه  در  کارنیکا  نژاد  از 
به دست  اقتصادی خوبی  موفقیت های 

آورد.
درباره  مقاومتی  اقتصاد  فعال  این 
زنبورداری،  عرصه  به  ورود  چگونگی 
زنبورداری  در  کودکی  »از  می گوید: 
عمویم کارگری می کردم و از این طریق 
هزینه تحصیل را بدست می آوردم. سال 
را  زنبورداری  عمویم  راهنمایی  سوم 
جمع کرد و به کارش پایان داد و من 
همان  از  تحصیل.  هزینه های  و  ماندم 
موقع تصمیم گرفتم به صورت مستقل 
زنبورداری را شروع کنم. ۵ کندوی زنبور 
عسل خریدم و با آنچه آموخته بودم کار 

را آغاز کردم.«

است  سال   16 »امروز  می افزاید:  او 
که در عرصه زنبورداری مشغول هستم 
و آنقدر دانش و تجربه دارم که به تنهایی 
کار اصالح نژاد زنبورها و کوچ دادنشان 
را انجام دهم. در حال حاضر یک هزار 
و 167 کندوی زنبور عسل اصالح نژاد 
کارنیکا  نژاد  با  زنبورها  این  دارم.  شده 
یک  است.  شده  اصالح  خودم  توسط 
هزار و 3۰۰ کندوی دیگر هم دارم که از 
نژادهای متفرقه هستند و باید کار اصالح 

نژاد آن ها را هم به مرور انجام دهم.«

اصالح نژاد زنبورها با لقاح مصنوعی
رشته  دانش آموخته  یاری  امیر 
است  کرمانشاه  اهل  و  برق  مهندسی 
او درباره اصالح  و 32 سال سن دارد. 
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نژاد زنبورهایش می گوید: »چند سال 
قبل دو ملکه کارنیکا را خریداری کردم 
و از طریق لقاح مصنوعی نژاد زنبورها 
را اصالح نژاد کردم. زنبورهای کارنیکا 
مزیت های زیادی دارند و با آب و هوای 
این  زنبورهای  سازگارند.  نیز  کشورما 
سایر  به  نسبت  بلندتری  خرطوم  نژاد 
گلها  از  بسیاری  شهد  دارند.  نژادها 
خیلی  و  است  نهفته  آن ها  عمق  در 
اما  ندارند  دسترسی  آن  به  زنبورها  از 
برای  گل ها  این  شهد  به  دسترسی 
نژاد کارنیکا کار آسانی است. در نتیجه 
قابلیت بیشتری برای جمع آوری شهد 
دارند. عالوه بر این کیسه شهد آن ها هم 
بزرگتر است و لذا در هر پرواز می توانند 
شهد بیشتری به کندو بیاورند. زمستان 
گذرانی زنبورهای کارنیاکا بهتر است و 
تخم ریزی زیادی دارند، در نتیجه شما 
بیشتری  آغاز فصل شهد جمعیت  در 
برای  که  دارید  اختیار  در  زنبورها  از 
برداشت بیشتر عسل بسیار حائز اهمیت 

است.«
یک  مقاومتی  اقتصاد  فعال  این 
کارگاه بسته بندی نیز تأسیس کرده. او 
در مجموع 7 شغل ثابت و 3 شغل پاره 
وقت ایجاد کرده است. آقای یاری درباره 
خاطرنشان  تولیدی اش،  محصوالت 
می کند: »ساالنه 3۰ تن عسل ارگانیک 
و غیر ارگانیک تولید می کنم. منظور از 

عسل ارگانیک، عسلی است که زنبورهای 
تولیدکننده آن از شهد گل هایی تغذیه 
اند که انسان هیچ گونه دخالتی  کرده 
در رشد آن ها نداشته است، یعنی این 
گیاهان وحشی هستند و هرگز سموم 
آفت کش و کود دریافت نکرده اند که 
آلودگی های حاصل از آن در شهد و در 
نهایت عسل به دست آمده وجود داشته 
باشد. عسل غیر ارگانیک هم عسلی است 
شهد  از  تولیدکننده اش  زنبورهای  که 
اند که از دخالت  گیاهانی تغذیه کرده 
انسان و مصرف کود و آفت کش مصون 

نمانده است.«

ماجرای عسل های 9 هزار تومانی
عسل  از  دیگری  »نوع  می افزاید:  او 
هم وجود دارد به نام عسل تغذیه ای. در 
تهیه این عسل از روش تغذیه مصنوعی 
به  مدام  زنبوردار  و  می شود  استفاده 
عسل  این  مزه  می دهد،  شکر  زنبورها 
کامال شبیه مرباست و حاوی ضرر است 
و ساکاروز باالیی دارد. عسل هایی که با 
قیمت هر کیلوگرم 9 هزار تومان در بازار 
یافت می شود، همین عسل های تغذیه ای 
از عسل را تولید  این نوع  هستند. من 

نمی کنم.«
برگزیده همایش طالیه داران اقتصاد 
مقاومتی اظهار می کند: »زنبوردارانی که 
باالی ۵۰۰ کندو دارند به راحتی ساالنه 

1۰۰ میلیون تومان سود خالص برداشت 
می کنند. قیمت عسل های ما از کیلویی 
تومان  هزار   12۰ تا  تومان  هزار   1۵
زنبورداری  به  متغییر است. عالقمندان 
خوب  سود  به  رسیدن  که  بدانند  باید 
نیازمند صبر و پشت کار  دراین عرصه 
است و در ابتدای کار نباید منتظر سود 

کالن باشند.«

روایتی از خلق و خوی کارکنان 
بسیج سازندگی 

او درباره حمایت از فعاالن اقتصادی 
تعداد  »توسعه  می گوید:  مقاومتی، 
کندوها با کمک وام 2۵ میلیون تومانی 
بسیج سازندگی محقق شد. اما واقعیت 
این است که آن ها کمک بزرگتری هم 
به من کردند. من همه جا گفته ام که 
تفاوت بسیج سازندگی با سایر نهادهایی 
که قرار است از فعاالن اقتصادی حمایت 
کنند، در کارکنان آن است. بارها وقتی 
مشغول کار بودم ناگهان زنگ کارگاه 
به صدا در آمده و ۵-6 تا از بچه های 
پاسدار و بسیجی آمده اند و خدا قوت 
گفته اند. این حمایت و دلگرمی آن ها 
همین  با  من  است،  کمک  بزرگترین 
»احساِس  بسیج  بچه های  کارهای 
سرکشی  مدام  آن ها  کردم.  بودن« 
و  می پرسند  مشکالت  از  و  می کنند 

راهکار ارائه می دهند.«
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کاسنیان  تیره  از  گیاهی  استویا  یا  شیرین برگ 
به شمار  طبیعی  بمب شیرینی  آن  برگ های  که  است 
تاب  و  است  جنوبی  آمریکای  بومی  استویا  می روند. 
سرما را ندارد. گیاه شیرین برگ، شیرین کننده است و 

جایگزین بسیاری خوبی برای شکر محسوب می شود 
چرا که هیچ کالری به غذا اضافه نمی کند. این گیاه به 
طور معمول برای بهتر کردن طعم دارو، نوشابه و چای 

استفاده می شود. 

امید نگینی بدون آرد، شکر و گلوکوز شیرینی گیاهی تولید می کند

 معجزه ی شیرین برگ ها و جلبک ها را باور کن!
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در  وحشی  طور  به  شیرین برگ  گیاه 
بین  مرزی  مناطق  بلند  سرزمین های 
برزیل و پاراگوئه می روید و در آن مناطق 
 )honey leaf( »به گیاه »برگ عسلی
دلیل خاصیت شیرین  به  است.  معروف 
کنندگی و درمانی شیرین برگ، این گیاه 
به شدت از نظر اقتصادی مورد توجه قرار 
دارد. ژاپن اولین کشور آسیایی بود که در 
سال 197۰ از استویوزاید به عنوان شیرین 
کننده در صنایع غذایی و دارویی استفاده 
از آن کشت استویا در چین،  کرد. پس 
و  تایوان  جنوبی،  کره  سنگاپور،  مالزی، 
تایلند گسترش یافت. این گیاه در آمریکا، 

کانادا و اروپا نیز رشد می کند.
جنوبی  مناطق  مناسب  شیرین برگ 
ایران و نیز شرایط کشت گلخانه ای است. 
شیرینی قند حاصل از دانه این گیاه 2۵۰ 
برابر دیگر گیاهان قندآور چون  تا 3۰۰ 
نیشکر و چغندر قند و میزان قند موجود 
در آن 1۵۰ برابر آنهاست. در اصفهان به 
روش کشت بافت تکثیر شده و بسرعت 
وارد صنعت گزسازی گردیده است. این 
شیرین  برای  مناسبی  جایگزین  قند 
کننده های مصنوعی چون آسپارتام، سدیم 
ساخارین و سیکالمات بوده چون قابلیت 
جذب کمتری دارد به کاهش قند خون و 

فشار خون یاری رساند.

آشنایی با جلبک اسپرولینا 
یا طالی سبز

آشنا  اسپرولینا  با  باید  استویا  از  پس 
شوید. اسپیرولینا یک جلبک به رنگ سبز 
تیره و حاوی با میزان زیادی ویتامین و 
مواد معدنی است و به معدن طالی غذایی 
شهرت دارد. آزتک ها از همان اوایل قرن 
بیستم از این جلبک استفاده می کردند و 
سپس از سال 197۰ آوازه ی آن به بیشتر 
 1979 سال  در  رسید.  دنیا  کشورهای 
تولیدکننده ی  شرکت های  نخستین 
محصوالت غذایی پای این جلبک را به 
آمریکا باز کردند. امروزه ایاالت متحده ی 
آمریکا، چین، تایلند، ویتنام، هند، مکزیک 
و شیلی جزو بزرگ ترین تولیدکننده های 
این جلبک هستند. خوشبختانه کشت این 

جلبک در ایران نیز شروع شده است.
درصد  حدود 7۰  حاوی  اسپیرولینا   
دلیل جلوی  به همین  و  است  پروتئین 
واقع  در  می گیرد.  را  گرسنگی  احساس 

به  می کند.  عمل  ضداشتها  یک  مانند 
باعث  پروتئین ها  متخصصان  عقیده ی 
افزایش سرعت ارسال احساس سیری به 
مغز می شوند و همین امر هم به کنترل 
این  دیگر  ترکیبات  می کند.  وزن کمک 
جلبک مانند تریپتوفان ها که در بدن به 
ویتامین A تبدیل می شوند برای پوست 
ما فوق العاده اند. بتاکاروتن به خصوص برای 
پیشگیری از خشکی پوست موثر است. 
در سال 2۰۰6 محققان تأثیر اسپیرولینا 
اثبات  به  بدن  بافت های  تقویت  روی  را 
بر  عالوه  جلبک  این  واقع  در  رساندند. 
کمک به الغری، مراقب پوست و بافت های 

بدن نیز خواهد بود.
امید نگینی یکی از برگزیدگان همایش 
که  است  مقاومتی  اقتصاد  داران  طالیه 
در رشته صنایع غذایی و گیاهان دارویی 
اقتصاد  فعال  این  است.  کرده  تحصیل 
مقاومتی با استفاده از استویا و اسپرولینا 
توانسته اختراعات مهمی در صنعت تولید 
آرد،  و  برساند  ثبت  به  جات  شیرینی 
شکر و گلوکوز را به طور کامل از چرخه 
نحوه  درباره  او  بگذارد.  کنار  تولیداتش 
جات  شیرینی  تولید  عرصه  به  ورودش 
در  »من  می گوید:  رژیمی،  و  ارگانیک 
مقطع کاردانی در رشته صنایع غذایی و در 
مقطع کارشناسی در رشته گیاهان دارویی 
تحصیل کردم. بعد از اتمام تحصیل به این 
فکر افتادم که با تلفیق دانسته هایم در این 
دو رشته، محصوالت جدیدی تولید کنم 
و از این طریق درآمد داشته باشد. تولید 
شرینی جات گیاهی از این ایده آغاز شد 
دریافت  را  ابتدا مجوز مشاغل خانگی  و 
بنیان  دانش  شرکت  یک  سپس  کردم. 
ثبت کردم و به مرور کار را گسترش دادم، 
در حال حاضر در مرحله تولید صنعتی 

شیرینی جات گیاهی هستم.«

تولید محصوالت فراسودمند و 
گیاهی

آقای نگینی می افزاید: »حوزه فعالیت 
محصوالت  تولید  ما  دانش بنیان  شرکت 
قند  بدون  و  گیاهی  فراسودمند،  غذایی 
برای بیماران دیابتی و سیلیاکی است. ما با 
تحقیقات و آزمایش های متعدد توانستیم 
در انواع شیرینی جات اصالح فورموالسیون 
را اعمال کنیم و شکر، آرد و گلوکوز را از 
چرخه تولید شرینی حذف کنیم. این در 

حالی است که اگر از یک قناد شکر، آرد و 
کلوگوز را بگیریم، هیچ شیرینی نمی تواند 
تولید کند زیرا بافت همه شیرینی ها را این 

سه محصول تشکیل می دهند.«
نگینی و همکارانش در شرکت  امید 
توانسته اند  آرایان  گستران  سالمت 
شکر  بدون  سوهان  چون  اختراعاتی 
داریم، شیرینی لوز غنی شده با گیاهان 
دارویی معطر و گز بدون قند را به ثبت 
برسانند و تجاری سازی کنند. او در این 
باره خاطرنشان می کند: »ما از گیاه استویا 
به عنوان شیرین کننده طبیعی و گیاهی 
جایگزین استفاده کردیم. برگ خشک این 
گیاه 3۰۰ برابر شیرین تر از شکر است اما 
مضرات آن را ندارد و برای بیماران دیابتی 
مفید است. برای غنی سازی محصوالت و 
افزایش ارزش غذایی آن ها هم از جلبک 
دریایی اسپرولینا استفاده کردیم که 78 
درصد وزن آن را پروتئین و 18 درصد وزن 
آن را اسید های آمینه تشکیل می دهد و 

سرشار از آهن است.«

از صفر شروع کردیم
اظهار  مقاومتی،  اقتصاد  فعال  این 
درون  از  و  صفر  از  را  کار  »ما  می کند: 
منزل شروع کردیم و هیچ سرمایه کالنی 
در اختیار نداشتیم. البته وام 3۰ میلیون 
قابل  کمک  سازندگی  بسیج  تومانی 
مالحظه ای برای ما بود. در حال حاضر در 
کارگاه صنعتی برای 1۰ نفر شغل ایجاد 
پاره  صورت  به  هم  نفر   2۰ و  کرده ایم 
وقت با ما همکاری دارند. نمایندگی های 
فروشمان هم در شهر های مختلف کشور 
فعال هستند. بخش عمده ای از فروش 
محصوالت با استفاده از اینترنت و فضای 
تسهیل  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی 
فروش  خوبی  به  محصوالت  می شود. 
می روند و بازار خوبی دارند اما این حوزه 

ظرفیت بسیار زیادی برای کار دارد.«
او می افزاید: »ما با دست خالی شروع 
تولید  تجهیزات  همه  امروز  اما  کردیم 
صنعتی از قبیل دستگاه داغ زدن، پیلوپک، 
شیرینی پک، تجهیزات آزمایشگاهی برای 
محیط  و  اسانس گیری  و  عصاره گیری 
پرورش جلبک اسپرولینا را به طور کامل 
در اختیار داریم. هدف گذاری اصلی مان 
صادرات است و در حال برنامه ریزی برای 

آن هستیم.« 
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این گوهر تراش سرمایه 16 میلیون تومانی اش را به 4 میلیارد تومان رسانده است

عقیق قم یا عقیق یمانی؛ مساله این است!
سنگ های  معادن  از  کلکسیونی  داشتن  وجود  با  ایران 
قیمتی و نیمه قیمتی، نه تنها در این زمینه صادراتی ندارد، 
بلکه به یک واردکننده محض تبدیل شده است. آثار به دست 
آمده از اکتشافات باستان شناسی گویای این مطلب است 
که ورود سنگ های قیمتی به زندگی آدمی تقریبا به 6 هزار 

سال پیش برمی گردد. نشانه های تاریخی هم نشان می دهند 
که اولین کاربرد سنگ های قیمتی در زندگی بشر، مصارف 
زینتی بوده است. در این میان، ایرانیان از اولین اقوامی بودند 
که با استفاده از کانی های موجود در طبیعت و تغییر شکل 

دادن آنها، علم گوهرشناسی را پایه گذاری کردند.

سده  در  قیمتی  سنگ های  تجارت 
جهان  در  گستردگی  چنان  از  گذشته 
از  شماری  اقتصاد  که  شده  برخوردار 
خود  مستقیم  تأثیر  تحت  را  کشورها 
در  تایلند  حاضر  حال  در  است.  داده  قرار 
جمله  از  رنگی  سنگ های  تجارت  زمینه 
عروس  لقب  و  کشورهاست  پیش روترین 
کرده  کسب  را  جهان  قیمتی  سنگ های 
است. شهر چانتاگوری تایلند به دلیل وجود 
بورس سنگ های یاقوت، آنتروپ بلژیک به 
بزرگ  بورس  و  الماس  بورس  دلیل وجود 
از  آلمان،  ایدرواشتاین  قیمتی  سنگ های 
متأسفانه  اما  برخوردارند.  جهانی  شهرت 
با وجود پتانسیل های قابل توجه ایران در 

برخورداری از ذخایر قابل توجه سنگ های 
قیمتی، این بخش تاکنون نتوانسته سهم 
تعریف شده ای در اقتصاد کشور برای خود 

کسب کند.

چرا اطالعات سنگ های معدنی 
محرمانه است؟!

استان های قم، خراسان، کرمان، همدان، 
مهم ترین  از  و کردستان  اصفهان، سمنان 
قیمتی  سنگ های  معادن  دارای  مناطق 
شمار  به  کشورمان  در  قیمتی  نیمه  و 
بهره برداری  و  اکتشاف  متأسفانه  می روند. 
معادن سنگ های قیمتی در کشور، متولی 
معادنی  اطالعات  حتی  ندارد.  مشخصی 

قرار  استخراج  و حتی  شناسایی  مورد  که 
محرمانه  صورت  به  همواره  می گیرند، 
این  دلیل  به  میان،  این  در  می ماند.  باقی 
سنگ های  اقتصاِد  مختلف  بخش های  که 
نشده اند،  مدیریت  و  سامان دهی  قیمتی 
اتفاقات ریز و درشت مبهمی در این حوزه 
به وقوع می پیوندد که سیمای واقعی آنها 

تا سال ها در هاله ای از ابهام باقی می ماند.
برگزیدگان  از  یکی  فراهانی  محمد 
اقتصاد  سومین همایش ملی طالیه داران 
مقاومتی است که با ابتکار عمل در عرصه 
موفقیت های  گوهرتراشی  و  زمین شناسی 
از  که  او  است.  کرده  کسب  زیادی 
رزمندگان دفاع مقدس و کارشناس ارشد 
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آموزشگاه  تاسیس  با  است  زمین شناسی 
سنگ های  تولید  کارگاه  تراشی،  گوهر 
قیمتی و نیمه قیمتی و یک موزه سنگ های 
قیمتی در استان قم توانسته جان تازه ای 
در سطح استان به این عرصه بکر و سرشار 

از سود بدهد.

بعد از 10 سال از شغل کارمندی 
استعفا دادم

عرصه  به  ورود  درباره  فراهانی  آقای 
با  سنگ های  استخراج  و  گوهرتراشی 
سال   1۰ مدت  به  »من  می گوید:  ارزش، 
تهران  شناسی  زمین  سازمان  کارشناس 
بودم اما سرانجام تصمیم خودم را گرفتم و 
از شغل کارمندی استعفا دادم تا در بخش 
از  خصوصی فعال شوم. به همراه تعدادی 
متخصصان اولین شرکت مهندسین مشاور 
در زمین شناسی و معدن را در استان قم 
تأسیس کردیم که هدف آن فعالیت روی 
در  بود.  کشور  از  خارج  و  داخل  معادن 
مالزی روی معادن آهن و طال کار کردیم و 
در داخل کشور نیز روی سنگ های قیمتی 

و نیمه قیمتی«
معظم  رهبر  که  »زمانی  می افزاید:  او 
از  پرهیز  و  معادن  اکتشاف  بحث  انقالب 
معدنی  مواد  فرآوری  لزوم  و  فروشی  خام 
فرآوری  عرصه  به  ورود  پیش کشیدند،  را 
شد.  تبدیل  هایمان  دغدغه  از  یکی  به 
متاسفانه بیشتر مواد معدنی ما به صورت 
از  خارج  به  نازل  بسیار  قیمتی  با  و  خام 
با  و  شدیم  کار  به  دست  می رود.  کشور 
تهیه تجهیزات و دستگاه های گوهرتراشی 
یک کارگاه تأسیس کردیم. در کنار آن یک 
مرکز پژوهش های معدنی و آموزشگاه فنی 
و حرفه ای برای تولید سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی و زیورآالت سنتی دایر کردیم. 
سنگ های  بیشتر  متأسفانه  مقطع  آن  در 
تایلند  کشور  از  زیورآالت  حتی  و  قیمتی 
هدف  می شد.  قم  استان  مغازه های  وارد 
اصلی ما این بود که با خلق ارزش افزوده در 
کشور اشتغالزایی کنیم. افراد سرپرست های 
خانوار و تحت پوشش بهزیستی در کانون 

توجه ما قرار داشتند«.

امضاء تفاهم نامه طالیی با 
بنیاد شهید و بسیج

خاطرنشان  مقاومتی  اقتصاد  فعال  این 
امور  و  شهید  بنیاد  با  ما  »شرکت  می کند: 
یک  بسیج  و  اسالمی  انقالب  ایثارگران 
تفاهمنامه همکاری امضاء کرده است. بر اساس 
این تفاهمنامه این دو نهاد افراد واجد شرایط 
معرفی  ما  به  گوهرتراشی  آموزش  برای  را 
می کنند. بر اساس این طرح ما به متقاضیان، 
از  پس  می آموزیم،  را  گوهرتراشی  مهارت 
تکمیل آموزش، آن ها را برای دریافت ۵ میلیون 
کارآفرینی  بانک  به  قرض الحسنه  وام  تومان 
معرفی می کنیم تا دستگاه گوهرتراشی بخرند، 
خودمان مواد اولیه تولید مثل سنگ عقیق را در 
اختیارشان قرار می دهیم و در نهایت محصول 
را به صورت تضمینی از آن ها می خریم. یعنی 
هنرجویان را حتی بعد از پایان دوره آموزشی 

رها نمی کنیم.«
این  »به  می دهد:  ادامه  فراهانی  محمد 
یک  صاحب  منزل  در  هنرجو  هر  ترتیب 
سه  ماهانه  و  می شود  گوهرتراشی  کارگاه 
پس  ما  شرکت  دارد.  درآمد  تومان  میلیون 
از خرید محصول از زیر مجموعه ها، تولیدات 
انبوه را برندسازی می کند، رکاب آن ها را آماده 
می کند و در بازار به فروش می رساند. استان 
بسیار  عقیق  سنگ  معدن  سه  صاحب  قم 
عالی و با کیفیت است که متأسفانه به دلیل 
عدم سرمایه گذاری و توجه به امر فرآوری در 
گذشته، دچار رکود شده است. تحرکی که در 
حال حاضر در بحث گوهرتراشی در استان قم 
آغاز شده می تواند منجر به خروج این معادن 

از رکود شود.«

ظرف 4 ماه گوهرتراش شوید و ماهانه 
خداقل 3 میلیون درآمد داشته باشید

گوهرتراشی،  آموزش  چگونگی  درباره  او 
می گوید: »گوهرتراشی کار سختی نیست و 
همه ظرف 4 ماه می توانند یک گوهر تراش 
ماهر شوند. البته هرچقدر افراد ذوق و سلیقه 
محصول  ارزش  بدهند  خرج  به  بیشتری 
تولیدیشان بیشتر می شود و درآمد بیشتری 
کسب می کنند. هزینه ثبت نام در آموزشگاه 
یک  حرفه ای  و  فنی  سازمان  تعرفه  طبق 

طبق  که  است  تومان  هزار   ۵۰ و  میلیون 
تفاهمنامه امضاء شده با بنیاد شهید و بسیج 
به افراد معرفی شده توسط این دو نهاد 2۵ 
درصد تخفیف می دهیم. در حال حاضر برای 
صورت  به  گوهرتراشی  عرصه  در  نفر   16
ما  برای  که  کرده ایم  شغل  ایجاد  مستقیم 

بسیار شیرین است.«
محمد فراهانی با استفاده از وام 3۰میلیون 
گوهر  دستگاه های  سازندگی  بسیج  تومانی 
او  است.  کرده  تهیه  را  آموزشگاه  تراشی 
کارمندی  شغل  از  که  »زمانی  می گوید: 
استعفا دادم و به همراه دوستانم عزم تأسیس 
هم  روی  مان  سرمایه  داشتیم،  را  شرکت 
امروز ارزش  اما  بود.  فقط 16میلیون تومان 
و  آموزشگاه  تولیدی،  کارگاه های  مجموعه 
موزه بالغ بر 4 میلیارد تومان است. این رشد 
سرمایه در عرض کمتر از 4 سال به تنهایی 
نشان دهنده ظرفیت فوق العاده زیاد این عرصه 

برای به دست آوردن ارزش افزوده است.«

آشنایی با خوشه عقیق قم و 
هدفگذاری ایجاد 200 شغل

برگزیده سومین همایش ملی طالیه داران 
اقتصاد مقاومتی درباره موزه خصوصی که در 
استان قم تأسیس کرده، خاطرنشان می کند: 
سنگ  قطعه   11۰۰ بر  بالغ  موزه  این  »در 
بازدید عموم  به  را  نوع کانی  از 7۰  قیمتی 
گذاشته ایم. بازدید از موزه کامال رایگان است 
معادن  ظرفیت های  شناساندن  هدفمان  و 
ایران به مردم، دانشگاهیان و بازاریان است. 
من و همکارانم در حال حاضر با جدیت طرح 
خوشه عقیق قم را دنبال می کنیم و معتقدیم 
این طرح قابلیت ایجاد 2۰۰ شغل جدید و 
این طرح  ما در  را داراست. پیشنهاد  پایدار 
این است که همه گوهرتراشان قم زیر نظر 
شرکت شهرک های صنعتی قم یک خوشه 
تولیداتشان  و  دهند  تشکیل  گوهرتراشی 
به صورت انبوه تحت برند عقیق قم به بازار 
کیفیت  که  است  این  واقعیت  شود.  عرضه 
عقیق قم نیم درجه از عقیق یمن باالتر است 
قرمز،  زرد،  چون  زیادی  رنگ های  شامل  و 
کبود، سفید، دودی و حدید است که بسیار 

زیبا و بی نظیر هستند.« 
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شبکه  غیرطبیعی  خوردگی  پیچ  و  اتساع  واریکوسل 
وریدی )سیاهرگی( باالی بیضه هاست. شیوع آن زیر 10 سال 
نادر است ولی در جوانان 15 درصد و در مردان نابارور 20 تا 
40درصد است. واریکوسل می تواند باعث کاهش تولید اسپرم 

یا کاهش کیفیت اسپرم تولیدی شود، اما تمام انواع واریکوسل 
اثری روی اسپرم ندارند. علت این پدیده طوالنی تر بودن ورید 
تخلیه کننده خون بیضه چپ به ورید کلیوی و همچنین زاویه 

عمودی تر آن نسبت به سمت راست است. 

نظریه های گوناگونی در مورد مکانیسم آسیب 
بیضه ها وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: 
افزایش دمای بیضه ها یا کاهش جریان خون و 
اکسیژن رسانی یا انتقال مواد و متابولیت های 
کلیه ها و غدد فوق کلیه به بیضه ها یا ترکیبی 
از این ها. واریکوسل به طور مستقیم اثری بر 
ندارد.  زودرس  انزال  ایجاد  یا  جنسی  توانایی 
که  است  خوش خیم  بیماری  یک  واریکوسل 
سابقا درمان دارویی نداشت وتنها روش درمان 
آن جراحی بود. تصمیم گیری برای عمل بستگی 
به فاکتورهای گوناگونی مانند: شدت واریکوسل 
و سن بیمار و وضعیت باروری )تأهل و داشتن یا 
نداشتن فرزند( دارد. سعید خانی که در رشته 
شیمی دارویی تحصیل کرده یکی از برگزیده های 
اقتصاد  داران  طالیه  ملی  همایش  سومین 
مقاومتی است. او توانسته برای نخستین بار در 

جهان با استفاده از گیاهان دارویی پماد درمان 
واریکوسل را تولید و تجاری سازی کند. استفاده 
از این پماد افراد مبتال به واریکوسل را از عمل 
جراحی بی نیاز می کند. آقای خانی درباره ساخت 
این پماد گیاهی، می گوید: »من مدت 1۰ سال 
است که در زمینه طب سنتی و فرآورده های 
گیاهان دارویی فعالیت می کنم و تحصیالتم در 
دارویی  اختراعات  است.  دارویی  زمینه شیمی 
متعددی دارم که فعال با حمایت بسیج سازندگی 
توانسته ام یکی از آن ها را تجاری سازی کنم و 
خوشبختانه با استقبال خوب پزشکان و بیماران 
مبتال به واریکوسل روبه رو شده است.« او درباره 
ایده تولید این پماد گیاهی، خاطرنشان می کند: 
»ایده تولید پماد گیاهی پاپیتال پیچ با توجه به 
نیاز بازار و احتیاج بیماران مبتال به واریکوسل به 
ذهنم رسید. تعداد زیادی از مردان در رده سنی 

1۵ تا 3۰ به بیماری واریکوسل مبتال هستند و 
تنها راه درمان هم عمل جراحی است که یک 
میلیون تومان هزینه دارد. تولید این پماد گیاهی 
با استقبال پرشکان مواجه شد و تعداد زیادی از 
آن ها با مشاهده آثار بسیار خوب مصرف پماد 
موضعی این محصول را برای بیمارنشان تجویز 
می کنند. مصرف این پماد در موارد متعدد باعث 
بی نیازی از عمل جراحی شده و قیمت آن فقط 
هیچ  گیاهی  پماد  این  است.  تومان  هزار   7۰
نمونه مشابهی در جهان ندارد.« این فعال اقتصاد 
مقاومتی در کارگاه تولید پماد، کار روغن گیری 
از دانه های روغنی را نیز انجام می دهد و برای 
می گوید:  او  است.  کرده  اشتغالزایی  نفر   4
کتان عرصه دیگری  و  از کنجد  »روغن گیری 
است که در آن مشغول به کار هستم. روغن این 
دانه ها جزء مواد اولیه پماد است و تولید مازاد 

سعید خانی یک پماد گیاهی را تجاری سازی کرده است

حمله پلیس مستعفی به واریکوسل
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را آن را هم به فروش می رسانم. خوشبختانه 
مصرف روغن کنجد و کتان در جامعه رواج پیدا 
کرده و به سبد غذایی مردم راه یافته است.« 
آقای خانی درباره خواص روغن کنجد و کتان، 
اظهار می کند: »روغن کنجد و کتان جایگزین 
مناسبی برای سایر روغن هاست. روغن کنجد تا 
2۵۰ درجه سانتی گراد می تواند حرارت ببیند، 
بیش از ۵۰ بار قابل استفاده است و سرشار از 
فلزاتی چون منیزیم، مس و روی است، ضمن 
اینکه غذا را خوشمزه تر می کند. تصور مردم این 
است که چون روغن کنجد گران تر از بقیه روغن 
هاست به صرفه نیست اما واقعیت چیز دیگری 
است. روغن کنجد از آنجایی که بسیار کمتر از 
سایر روغن ها جذب مواد غذایی می شود، مصرف 
کمتری دارد و به صرفه است. روغن کتان هم 

پایه همه پمادها در مراکز طب سنتی است.«
سعید خانی پیش از ورود به عرصه تولید 
در بخش خصوصی، در استخدام رسمی نیروی 
انتظامی بوده است. او با عالقه به کار تولید و 
پیشرفت از نیروی انتظامی استعفا می دهد و 
راهی بخش خصوصی می شود. پلیس دیروز و 
کارآفرین امروز درباره حمایت از فعاالن اقتصاد 
مقاومتی می گوید: »قهرمان قلب من همواره 
سالگی  در 19  که  بوده  باقری  حسن  شهید 
آزادی  و  بود  سپاه  عملیات  اطالعات  فرمانده 
خرمشهر را فرماندهی کرد. در اوایل انقالب به 
جوانان کم سن و سالی چون شهید باقری اعتماد 
می شد اما امروز کمتر پیش می آید که جوانان را 
باور کنند. من با پارک های علم و فناوری و مراکز 
موظف به حمایت از تولیدکننده ها در ارتباط 
هستم اما می بینم که جوانان را باور ندارند، اگر 
هم طرحی از آن ها مورد قبول واقع شود آنقدر 
پایشان  اداری جلوی  بروکراسی و پیچ و خم 
می گذارند که جوانان پشیمان می شوند. اما در 
جریان اقتصاد مقاومتی که بسیج پایه گذاری 
فضا  این  در  ندارد،  وجود  این معضالت  کرده 
اصل بر اعتماد به جوانان و باور به توانایی آن 
هاست، بروکراسی به طور کل مغلوب شده و 
اختصاص تسهیالت به سرعت محقق می شود. 
کارگاه من با تسهیالت 3۰ میلیون تومانی بسیج 
سازندگی تأسیس شد. من فکر می کنم فضای 
اقتصاد مقاومتی بسیج به گونه ای است که هر 
کس طرح خوب و پشتکار داشته باشد به راحتی 

می تواند ایده اش را تجاری سازی کند.«

می توان  را  زیادی  کشورهای  جهان  در 
احداث  با  نه  را  بیکاری  مشکل  که  یافت 
کارخانه های بزرگ صنعتی، بلکه با حمایت 
کرده اند.  خانگی حل  و  زیرپله ای  از صنایع 
محصوالت  توانسته اند  حتی  کشورها  این 
صادراتی شان را نیز در زیرپله ها تولید کنند. 
کافی است اندکی به دور و برمان نگاه کنیم 
و ظرفیت های مغفول را بشناسیم، یک جرقه 
کافی است تا یک کسب و کار آبرومند و به 
درد بخور شکل بخورد. اقتصاد مقاومتی یعنی 

همین! 
مهرناز خالقی، مادر ۵۵ ساله ای است که 
با اجرایی کردن یک ایده عالی توانسته است 
برای خود و خانواده اش کسب و کار پرسودی 
فراهم کند. او حاال یکی از برگزیدگان سومین 
همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی است. 
و  است  تنکابن  اهل شهسوار  خانم خالقی 
در زیر پله و حیاط منزلش یک کارگاه تولید 
عرقیات گیاهی، ترشیجات و مربا تأسیس 

کرده است.
او در این باره می گوید: »7 سال قبل پس 
از یک ناکامی با مشکالت اقتصادی زیادی 
وضعیت  اقتصادی  نظر  از  و  شدیم  روبه رو 
مناسبی نداشتیم. با شوهرم نشستیم و فکر 
کسب  یک  راه اندازی  برای  دیدیم  کردیم، 
عرقیات  دانش  جز  چیزی  جدیدی،  کار  و 
گیاهی و حیاط منزل مان در اختیار نداریم. 
دانش عرقیات گیاهی را از مادر شوهر خدا 
که  شدیم  متوجه  بودم.  آموخته  بیامرزم 
شانس بزرگی در اختیار ماست. این شانس 
عبارت بود از رویش 1۵۰ نوع گیاه دارویی 
به صورت وحشی در طبیعت بی نظیر و بکر 

شهسوار.«
مهرناز خالقی می افزاید: »طبیعت خدادادی 
وحشی  دارویی  گیاهان  رویش  و  شهسوار 
هزینه خرید مواد اولیه را صفر کرد. پس فقط 
به چند اجاق گاز و دیگ احتیاج داشتیم که 
دست دوم آن ها را هم تهیه کردیم. امروز 2۰ 
گیاه دارویی بومی منطقه خودمان را عرق 
گیری می کنیم. شوهرم گیاهان را از کوه های 

اطراف منطقه و حاشیه جاده تهیه می کند و 
در کارگاه با هم عرق گیری می کنیم. بیشتر 
و  است  همسرم  عهده  بر  اجرایی  کارهای 
وظیفه من شرکت در نمایشگاه های عرضه 
عرقیات گیاهی در نقاط مختلف کشور است.«

خاطرنشان  مقاومتی  اقتصاد  فعال  این 
می کند: »از بهار نارنج، گزنه، شنبلیله، بابونه، 
رازیانه، کاکوتی، زیره، زنیان، اسطوخودوس، 
شاه تره  و  کاسی  بادرنج،  نعناع،  آویشن، 
عرق گیری و ساالنه 12 هزار لیتر عرقیات 
گیاهی تولید می کنیم. فروِش درب منزلمان 
را  ما  شهسوار  همه  است،  عالی  بسیار 
می شناسند و برای تهیه محصول به درب 
منزل مراجعه می کنند. حضور در نمایشگاه ها 
هم برایمان بسیار مفید است، با هر بار شرکت 
در نمایشگاه بهارنارنج رامسر و خرم آباد به 

اندازه یک سال  فروش می کنیم.«
مهرناز خالقی به تازگی تولید گل محمدی 
می گوید:  او  داده.  قرار  دستورکار  در  نیز  را 
قدیمی  رزمنده های  و  بسیجی ها  از  »یکی 
شهسوار گل محمدی پرورش می دهد. امسال 
از گل های او عرق گیری کردیم و نتیجه اش 
فوق العاده بود. بدون هیچ اغراقی می گویم که 
روی دست گالب قمصر زدیم. در کارگاهمان 
روغن شترمرغ و 4۰ گیاه هم تولید می کنیم 

به اضافه ترشی و مربا.«
او درباره حمایت از فعاالن اقتصاد مقاومتی 
و تولید کننده ها، خاطرنشان می کند: »بعضی 
از مردم فکر می کنند معجزه یعنی زنده شدِن 
مرده! اما من فکر می کنم معجزه عبارت است 
از قرار گرفتن انسان های خوب و دلسوز سر 
راه زندگی. من و خانواده ام این کسب و کار 
مازندران  کربالی  سپاه  بچه های  مدیون  را 
هستیم. آن ها وقتی دیدند ما در حیاط بدون 
سقف زیر باران کار می کنیم بالفاصله و خارج 
از نوبت 2۵ میلیون تومان به ما وام اختصاص 
محصول  هم  نمایشگاه ها  در  دادند. حضور 
است.  سازندگی  بسیج  بچه های  راهنمایی 
آن ها کارگاه ما را به همه مردم شهر معرفی 

کردند.«

کسب و کارمان را مدیون سپاه کربالی مازندران هستیم

روی دست قمصرکاشان
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احمد درویشی با تالش و همت جهادی موفقیت چشمگیری به دست آورده

صادرات ساالنه 72 تن میگو به امارات، 
چین، تایلند، کره، فرانسه، ژاپن و روسیه

مدیریت  رشته  در  را  کارشناسی  مقطع  گرچه 
در  حرفه ای  فنی  دیپلم  اما  است،  گذرانده  فرهنگی 
رشته پرورش میگو دارد. احمد درویشی سه سال و نیم 
است که پرورش میگو را شروع کرده است. مزرعه او 

در روستای نخل ابراهیم از توابع شهرستان میناب در 
استان هرمزگان است. پیش از آنکه وارد حوزه پرورش 
باغداری  به  و  می کرده  تولیدی  کار  نیز،  شود  میگو 

مشغول بوده است.

بین  ساالنه  مزرعه اش  در  درویشی 
3۰ تا ۵۰ تن میگو پرورش می دهد و 
هر کیلو را به خریداران عمده بین 1۰ 
تا 14هزار تومان می فروشد. به گفته او 
این کسب و کار تولیدی هر سال بیش 

از 8۰میلیون سود خالص برای او دارد.
او در چند نوبت و مجموعا با حمایت 
بسیج سازندگی 12۰ میلیون تومان وام 
موفق  کرده  تالش  چه  هر  اما  گرفته، 
نشده از وزارت جهاد و یا دیگر ارگان های 
دولتی وامی بگیرد. توجیه وزارت جهاد 
آقای  مزرعه  که  بوده  این  کشاورزی 
درویشی مساحت کافی را ندارد که وام 
به او تعلق گیرد. اما وی می گوید: اداره 
شیالت چندین مرتبه سرکشی کرد و 
بررسی های دقیق انجام داد و تأیید کرد 
که مزرعه من برای پرورش میگو توجیه 

اقتصادی دارد.
و  تولید  فرآیند  درباره  درویشی 
پرورش میگو می گوید: ابتدا استخرهای 
پرورش میگو که یک هکتاری یا یک و 
نیم هکتاری هستند را در ماه فروردین 
یا اسفند شخم می زنیم تا لجن و گل و 
باعث مرگ  نکند و  تولید  الی آن گاز 
بعد آهک پاشی  میگوها نشود. مرحله 
استخرهاست.  آبگیری  آخر  مرحله  و 
میگو  بچه  همان  که  الرو  ورود  سپس 
است به استخرها صورت می گیرد. الرو 
را از سالن های تکثیر که در شهرستان 
با  و  می کنیم  خریداری  است  میناب 

مزرعه  به  نقل  و  حمل  اصول  رعایت 
انتقال می دهیم و بعد از هم دما کردن 
آب الرو با آب استخرها مرحله رهاسازی 

را انجام  می دهیم. 
غذادهی  بعد  مرحله  می افزاید:  او 
پودر  با  را  استخرهاست. غذای میگوها 
ماهی، آرد، سویا و پودر گوشت بوسیله 
به  و  می کنیم  درست  پلت زن  دستگاه 
آن ها می دهیم. این مراحل را به مدت 
6 ماه ادامه می دهیم و با توجه به رشد 
میگوها غذای آنان را نیز اضافه می کنیم 
که در یک استخر یک هکتاری به 12۰ 
کیلو در روز می رسد و در طی روند تولید 
نکاتی شامل تنظیم آب استخر، شوری 
آب، دمای آب و... را چک می کنیم. در 
استخرهای پرورشی دستگاههای هواده 
رشد  برای  اکسیژن  تولید  جهت  نیز 
بیشتر نصب می کنیم و میگو را به 24 
کیلو  یک  دانه  تا۵۰ اش   4۰ که  گرم 
می شود می رسانیم. از هر هکتاری دو و 

نیم تا سه تن میگو برداشت می کنیم.
 8۰ سود  بر  عالوه  درویشی  احمد 
میلیونی که ساالنه کسب می کند، شش 
را هم در مزرعه خود شاغل  نفر دیگر 

کرده است.
اینکه بین کارهای تولیدی،  او علت 
اینگونه  انتخاب کرده،  را  پرورش میگو 
عنوان می کند: یکی از مزیت های پرورش 
میگو در استان هرمزگان این است که 
کل چرخه تولید و پرورش میگو در این 

استان موجود است و هزینه را به حداقل 
کاهش می دهد. مثال برای تأمین غذای 
استان ها  به دیگر  نیست  احتیاج  میگو 
مراجعه کنیم و همچنین هزینه تولید و 

نگهداری نیز حداقل ممکن است.
مزرعه  تولیدی  محصول  درصد   9۰
بیشتر  می شود.  صادر  درویشی  احمد 
صادارات هم به کشورهای امارات، چین، 
تایلند، کره، فرانسه، ژاپن و روسیه است.

انبوه  تولید  خاطر  به  همچنین  او 
ارزش افزوده با سرمایه اندک در استان 
خود، شاخص شده و بارها مورد تقدیر 

قرار گرفته است.
او در صدد این است که واحد بسته 
بندی میگو را هم به مزرعه خود اضافه 
و  نداده  رخ  اتفاق  این  هنوز  اما  کند، 
بسته بندی میگوهایش در سردخانه ای 

نزدیک مزرعه، صورت می گیرد.
به  گفت وگو  پایان  در  درویشی 
جوان های هم سن و سال خود می گوید 
اداری در کشور  که ظرفیت شغل های 
او  استان  و  شهر  در  حتی  و  شده  پر 
با  که  می شناسد  را  زیادی  جوان های 
و  می گردند  کار  دنبال  لیسانس  فوق 
حتی برای کارگری التماس می کنند. او 
می گوید که هر جوانی در شهر و استان 
کارهای  کند،  جست وجو  کمی  خود 
تولیدی زیادی را می تواند پیدا کند که 
سرشاری  سودآوری  و  بکر  بازار  حتما 

دارند. 
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محمد رحمت آبادی 6 ماه است که کار تولید پشتی های 
سنتی خود را آغاز کرده است. وی در عرصه فرهنگی نیز 
فعال بوده و موسسه قرآنی و فرهنگی بیت االحزان حضرت 
زهرا )س( را راه اندازی و بیش از یک هزار و 4۵۰ نفر قرآن 
تربیت  استان کرمان  پژوه در 1۰روستای شهرستان فهرج 
خوانی  روان  و  روخوانی  دوره های  افراد  این  است.  کرده 
تجوید و مفاهیم را گذرانده اند و همچنین  4۰نفر حافظ کل 

قرآن نز در این 1۰ روستا تربیت کرده است.
تولید  سنتی  پشتی  و 4۰۰  هزار  دو  از  بیش  سالیانه  او 
می کند. از دیگر تولیدات او بالش محلی، زیرسری و تشک 
یزد،  قزوین،  استان های  به  بیشتر  را  محصوالتش  است. 
اصفهان  همچنین  و  بلوچستان  و  سیستان  کرمان،  شیراز، 

می فرستد.
قیمت هر جفت پشتی که تولید می کند، 4۵ هزار تومان 
مشابه اش  محصوالت  عمده  قیمت  که  صورتی  در  است، 
و  مناسب  قیمت  است.  تومان  هزار  تا 8۰  بین 7۰  عددی 
کیفیت خوب او باعث شده تا مشتریان ثابتی پیدا کرده و از 

نظر بازار فروش خیالش راحت باشد.
او به جز خود و چهار نفر از اعضای خانواده اش، 1۵ نفر 
دیگر را نیز شاغل کرده و می گوید که سالی در حدود ۵۰ 
میلیون تومان سود خالص از کسب و کار نصیبش می شود.

بسیج سازندگی  به کمک  وام  میلیون  رحمت آبادی 1۵ 
دریافت کرده است. او دستگاه تبدیل پشم به نخ را نیز به 
یافته و به  تا هزینه هایش کاهش  کارگاه خود اضافه کرده 

جای نخ آماده، خود نخ را تولید کند.
صنایع  سایر  به  نسبت  پشتی  تولید  مزیت  می گوید  او 
کار  درگیر  و  شاغل  را  بیشتری  افراد  که  است  این  دستی 
رویش  قالیچه  برای  هم  پشتی،  تولید  برای  مثال  می کند. 
قسمت های  دیگر  برای  هم  و  دارند  قالیباف  به  احتیاج 
پشتی، افراد مختلفی نیاز است. در کارگاه او هم اینک 2۰ 
کمک  به  بتواند  که  صورتی  می گویددر  او  و  مشغولند  نفر 
افزایش دهد، شاغلین  را  تولیدش  میزان  تسهیالت جدید، 
در کارگاهش را 1۰ برابر کرده و 2۰۰ نفر را در این واحد 

تولیدی مشغول به کار خواهد کرد.
بازاریاب  محصوالتش  فروش  برای  رحمت آبادی  آقای 
را  محصوالتش  فروش  برای  برنامه ریزی ها  همه  و  ندارد 
کار  مشغول  که  است  خوشحال  می دهد.  انجام  خودش 

تولیدی است و به جامعه خود خدمتی ارائه می دهد.

کارگاه پُشتی بافی 
معلم قرآن

محمد رحمت آبادی 
ساالنه 2 هزار و 400 پشتی تولید می کند
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مهدی ستاری، طلبه کارآفرین و تولیدکننده برتر:

صحبت از بیکاری بی معناست!
هرگاه نام عرقیات و اسانس را می شنویم. ناخودآگاه اولین 
چیزی که به ذهنمان می آید، گالب است. حال آن که مهدی 
ستاری، طلبه جوانی که در کنار درس و بحث حوزه، وارد 

حوزه تولید نیز شده است، دور از کاشان - مرکز تولید گالب 
کشور- و در شهر همدان بیش از 35 نوع اسانس و عرقیجات 

تولید می کند. 

نعناع،  برگ  مانند  گیاهی  هر  از 
که  زیره  یا  محمدی  گل  بیدمشک، 
می توان  باشد،  اسانس  و  رایحه  دارای 
برای  کرد.  تولید  گیاهی  عرقیات 
گیاه  و  آب  ابتدا  گیاهی،  عرق  تولید 
آب،  تبخیر  از  پس  می جوشانند.  را 
به  تقطیر  و  بخار  کردن  عملیات سرد 
مایعی  و  می شود  انجام  صورت سنتی 
که با تقطیر به دست آمده، همان آب 
آنها  به  ایرانی ها  ما  که  است  معطری 
عرقیات گیاهی می گوییم. طی فرآیند 
تبخیر و تقطیر، اسانس و رایحه گیاه 
می کند  نفوذ  آب  مولکول های  داخل 
و در اصطالح علمی، آب معطر مقطر 
تولید می شود. این آب های معطر مقطر، 
عالوه بر طعم و رایحه خوبشان، خواصی 
هم برای بدن دارند که در اصطالح به 

این مواد داروهای گیاهی می گویند.
گیاهی  داروی  ابداع  دلیل  به  وی 
خاصی برای درمان بیماری های کبد و 
همچنین سینوزیت مورد توجه مراکز 
علمی قرار گفته و خود نیز عضو موسسه 

ملی تحقیقات ایران است.
سال   14 می گوید:  ستاری  مهدی 
اولین  و  کار مشغولم  این  به  که  است 
کار  است.  بوده  همین  هم  شغلم 
رسالت  از  که  نشده  باعث  تولیدی اش 
شود.  غافل  طلبگی  یعنی  اش  اصلی 
وی در ایام تبلیغی مانند محرم و صفر 
و رمضان به روستاها و شهرهای کوچک 
سفر می کند و در تابستان نیز کالس های 

قرآن را که بیشتر مخاطبانش نوجوانان 
هستند تشکیل می دهد. 

ستاری که مدتی جانشین فرمانده 
می گوید:  بوده،  نیز  خود  شهر  بسیج 
از من می پرسند که چگونه  خیلی ها 
به  هم  حوزه،  درس  مشغله  وجود  با 
کارهای کارگاه می رسی، هم در بسیج 
مشغولی و هم حوزه کارهای فرهنگی 
مانند کالس قرآن برای نوجوانان را رها 
نکرده ای؟ در پاسخ آنان باید گفت که 
این  جز  به  می توان  زمان  مدیریت  با 
همزمان  هم  را  دیگر  کار  ده  کارها، 
کند،  همت  انسان  اگر  و  داد  انجام 
عالوه  او  می کند.  پیدا  برکت  وقتش 
بر اینکه ساالنه بین 36 تا 4۵ میلیون 
اسانس  تولید  کارگاه  از  خالص  سود 
عایدش می شود، هفت نفر دیگر را نیز 
مشغول به کار کرده است، که از این 
هفت نفر، دو نفر خانم و ۵ نفر آقا با 
وی همکاری می کنند. پدر و برادرش 
مادرش  و  کارگاه  امور  ساماندهی  در 
در رسیدگی به وضعیت کارگران خانم 
وی را همراهی می کنند. ستاری معتقد 
است که اقبال مردم خرید محصوالتی 
چون عرقیجات، روز به روز بیشتر به 
خانگی  و  سنتی  محصوالت  سمت 
متمایل می شود و بازار تولید عرقیجات 
آینده ای  و  است  بکر  بازاری  خانگی 
می گویند  البته  وی  دارد.  روشن 
استان های  و  شهرها  خرید  فرهنگ 
گوناگون، با هم متفاوت است. ولی در 

همدان تولیداتش همیشه مشتری های 
پر و پاقرص دارد. محصوالت تولیدی 
که  داشته  باالیی  کیفیت  کارگاه  این 
و  عراق  در  هایی  مشتری  توانسته 
ترکیه هم پیدا کند تا بخش صادرات 
فعال  نیز  خانگی  تولیدی  واحد  این 
باشد و به گفته ستاری، در فکر توسعه 
صادرات محصوالت خود به کشورهای 
بیشتری نیز هست. این کارگاه در سال 
بین 7۰ تا 8۰ تن عرقیجات گوناگون 
تولید می کند و تمرکزش بیشتر روی 
گیاهی  داروهای  خواص  با  عرقیجات 

برای درمان بیماری هاست. 
ستاری  حجت االسالم  که  آنطور 
مدتش  بلند  گذاری  هدف  می گوید، 
به سمت  مجددا  مردم  که  است  این 
نیت  به  گیاهی  عرقیجات  از  استفاده 
درمان روی آورند و استفاده از داروهای 
شیمیایی که روز به روز عوارض مضر 
آن عیان تر می شود، به حداقل برسد. 
تولید عرقیجات و داروهای گیاهی پا 
به پای طب سنتی باید گسترش یابد 
و عقب ماندگی در هر کدام از این دو 
حوزه، بر روی دیگری نیز تأثیر منفی 
خواهد گذاشت.  آخرین کالم مهدی 
به  مردم  تشویق  پیرامون  نیز  ستاری 
به سمت کارهای  بیشتر  آوردن  روی 
تولیدی است. به گفته وی اینقدر زمینه 
برای کارهای خوداشتغالی و زمینه های 
که  است  موجود  کشور  در  تولیدی 

صحبت از بیکاری بی معناست!
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علی تیموری از برگزیدگان اقتصاد مقاومتی است

هم پاسداری، هم دامداری
در  که  گاو  دو  با  ابتدا  می گوید،  خودش  که  آنطور 
با فروش شیر  و  نگه داری می کرده شروع کرده  خانه 
به سود خوبی دست یافته است. علی تیموری، پاسدار 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی  است، 

فکر  به  که  شد،  زیاد  مشتری هایمان  آنقدر  می گوید: 
اضافه کردن گاوهایمان افتادیم و با اضافه کردن پنج 
گاو دیگر، هفت گاو را نگه داری کردیم و شیر آن را به 

فروش رساندیم.

شد  متوجه  گاوها،  کردن  اضافه  از  بعد 
که به اندازه شیر تولیدی، مشتری ندارد و 
بخش زیادی از شیر تولیدی روی دستش 
یک  ایجاد  فکر  به  آن  از  پس  و  می ماند 
واحد کوچک و خانگی فرآوری محصوالت 
لبنی افتاد و این مقدمه شکل گیری تعاونی 
مجموعه  یک  برادرانش؛  همراه  به  بود 
فرآوری  علوفه،  کشت  از  اعم  دامی  کامل 
دام سبک  از  نگه داری  و  دامی  محصوالت 

و سنگین.
دشتی  شهر  و  بوشهر  استان  در  وی 
سبک  دام  تولید  واحد  و  می کند  زندگی 
در  را  می شود  بز  و  گوسفند  شامل  که 
روستای وراوی و دام سنگین یعنی گاو را 

در روستای لنگک پرورش می دهد.

نزدیک  حاضر  حال  در  که  تیموری 
است،  فعال  عرصه  این  در  است  سال   1۰
دام  پرورش  بحث  در  نیز  جدیدی  ابتکار 
لری  نژاد گوسفند  ترکیب  با  و  داده  انجام 
و بختیاری با نژاد گوسفند بوشهری، نژادی 
جدید از گوسفند ایجاد کرده که هم وزنش 
هوای  و  آب  به  توجه  با  هم  و  است  زیاد 

استان بوشهر، در برابر گرما مقاوم است.
برای هفت  این واحد دامی،  ایجاد  با  او 
و  خود  جز  به  کرده،  ایجاد  شغل  نفر 
چهاربرادر و یک خواهرش که به او کمک 
واحد  این  در  نیز  دیگر  دوکارگر  می کنند، 
تعاونی  این  در  کارند.  به  مشغول  تولیدی 
خانوادگی همسرش نیز که هم معلم است 
کمک  او  به  بسیج،  پایگاه  مسئول  هم  و 

فرآوری  واحد  به  مربوط  امور  و  می کند 
لبنیات را انجام می دهد.

خواهرش نیز به عنوان فروشنده کارگاه 
او را یاری می دهد. آنطور که علی تیموری 
 1۰۰ حدود  در  چیزی  سال  در  می گوید، 
میلیون تومان سود خالص از کسب و کار 
برنامه آینده  دامی به دست می آورد و در 
تخم گذار  مرغ  و  مرغ  شتر  پرورش  خود 

محلی را نیز تدارک دیده است. 
با اینکه کار تولیدی وقت و انرژی زیادی 
و  است  راضی  شغلش  از  اما  می برد،  او  از 
اگر  و  شده  اشباع  اداری  مشاغل  می گوید 
کسی به دنبال کار است، حتما باید سراغ 
درآمد  هم  زیرا  برود،  تولیدی  کارهای 
میز  پشت  شغل های  به  نسبت  بهتری 
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تأثیر  فرد  روحیه  در  و هم  دارد  نشینی 
گذاشت.  بسزایی خواهد  و  مثبت  بسیار 
کار  کنار  در  و  است  پاسدار  که خود  او 
می دهد  انجام  هم  اداری  کار  تولیدی، 
به  تولیدی  کار  نشاط  که  است  معتقد 
و  اداری  کار  با  مقایسه  قابل  وجه  هیچ 

پشت میز نشینی نیست. 
فرایند  اجرای  در  نفر  اولین  تیموری 
فراوری محصوالت،  تولید،  کامل چرخه 
در  محصول  فروش  و  برندسازی 
به  است،  خود  زندگی  محل  شهرستان 
گفته خودش  روزانه 3۰۰لیتر شیر گاو 
و تولید 2تن انواع فراورده های لبنی در 
هر هفته و همچنین تولید و فروش 2تن 
مرکز  یک  در  پرواری  گوسفند  گوشت 
فروشگاههای  سطح  در  محصول  فروش 
 1۰ زحمات  نتایج  دیگر  از  شهرستان 

ساله اوست.
با  ارتباط گیری  در  همچنین  وی 
و  استان ها  در  تولیدکنندگان  سایر 
میدانی  تحقیقات  و  سایرشهرستان ها 
خود  موفق  تجربیات  هم  و  بوده  موفق 
را به دیگر تولیدکنندگان انتقال داده و 
هم از تجربیات دیگر تولیدکنندگان بهره 

می برد.
گفت وگو  پایان  در  تیموری  علی 
می گوید:  و  دارد  بانک ها  از  هم  گله ای 
با حمایت بسیج سازندگی، بیش از 6۰ 
میلیون تومان وام گرفتم که برای رونق 
آنطور  بانک ها  اما  بود،  موثر  بسیار  کارم 
که باید و شاید هوای تولید کنندگان را 
برای  که  وامی  است  معتقد  وی  ندارند. 
تولید داده می شود، برای اینکه به سود 
دهی برسد، زمان نیاز دارد. اما به محض 
و  تلفن  می افتد،  عقب  قسطی  اینکه 
با  نامه دادگاه پشت هم شروع می شود. 
ضامن ها تماس می گیرند و حتی آبروی 
تولید کننده را پیش ضامن و در محل 
او می گوید  پیش همسایگان می برند.  و 
اقتصاد  تحقق  و  اقتصاد  رونق  برای 
مقاومتی بانک ها باید مدارای بیشتری با 

تولیدکنندگان داشته باشند. 

عسل طبیعی از جمله محصوالتی است که 
تولید فرآورده های فراوان از آن ممکن است. 
سرکه عسل از جمله همین فرآورده هاست که 
امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده. شاید با نگاه 
کردن به قفسه سرکه ها در مغازه، چشمتان به 
سرکه عسل، سرکه خرما، سرکه نعناع، سرکه 
بالزامیک و سرکه سبزیجات معطر افتاده باشد. 
سرکه عسل از جمله مفیدترین انواع سرکه 
هاست که خواصی چون کاهش چربی خون، 
باز کردن عروق و رفع انسداد، کمک به کبد 
و گوارش، درمان نفخ معده، درمان مشکالت 

گوارشی، رفع چربی کبد و... را داراست.
محصوالت آرایشی و بهداشتی نظیر شامپو 
و انواع کرم های پوستی نیز می تواند یکی دیگر 
از فرآورده های جانبی عسل باشد. محصوالت 
و  کننده  مرطوب  اثر  پایه  عسل  آرایشی 
آرام بخش روی پوست خشک دارد و می تواند 
آماس و بیماری های پوستی جزئی را کاهش 
دهد. همچنین باعث آرامش پوست می شود، 
به ترمیم زخم ها کمک می کند و فاکتورهای 
عسل  می کند.  باز  را  پوستی  مرطوب کننده 
فرآورده  رطوبت  محتوای  نگهداری  به  قادر 
در شرایط جوی با رطوبت نسبی بسیار زیاد 
نرم کننده،  عنوان  به  آن  از  همچنین  است. 
مرطوب کننده، رطوبت گیر، مقوی، مفرح، ضد 
بافت پوششی و  بازسازی کننده  حساسیت، 

مسکن استفاده می شود.
محمد انصاری یکی از برگزیدگان سومین 
مقاومتی  اقتصاد  داران  طالیه  ملی  همایش 
تولید  زنبورداری،  سال  از 12  پس  او  است. 
در  را  عسل  از  استفاده  با  جدید  محصوالت 
دستور کار قرار داده است. تولید سرکه عسل 
عسل  بهداشتی  آرایشی  محصوالت  نیز  و 
صادرات  و  کانادا  کشور  لیسانس  تحت  پایه 
محصوالت به روسیه و کویت از جمله ابتکارات 

محمد انصاری است.

این فعال اقتصاد مقاومتی می گوید: »طی 
12 سالی که در کار زنبورداری بودم همواره به 
این فکر می کردم که باید با تولید محصوالت 
جدید ارزش افزوده بیشتری برای عسل ایجاد 
کرد. تولید سرکه عسل و بیسکوئیت عسل از 
جمله این ابتکارات بود. محصوالت جدید را در 
فروشگاه های بزرگ زنجیره ای عرضه کردیم و 
بازخورد خوبی به دست آوردیم. خیلی زود هم 
توانستیم محصوالت را به روسیه و کویت صادر 

کنیم.«
او می افزاید: »نگرش ما در اقتصاد مقاومتی 
بر این اصل استوار است که جلوی خروج ارز از 
کشور برای واردات را بگیریم. به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم سهم خودمان را در کاهش 
واردات محصوالت آرایشی و بهداشتی ادا کنیم. 
با همکاری دوستانمان در کانادا فورموالسیون 
تولید کرم و شامپو با استفاده از عسل را دریافت 
کردیم. در حال حاضر تحت لیسانس کانادا 
محصوالت آرایشی عسل پایه را در کمالشهر 
کرج با استفاده از زهر زنبور، ژله رویال، گرده 
گل و عسل تولید می کنیم که از آن استقبال 

خوبی به عمل آمده است.«
آقای انصاری در حال حاضر 33۰ کندو در 
مهرآباد، رودهن، دماوند و مشاء دارد و هر ماه ۵ 
تن عسل طبیعی در تهران به فروش می رساند. 
او برای 14 نفر اشتغالزایی کرده است. محمد 
انصاری درباره ویژگی سرکه عسل، خاطرشان 
چربی  و  فشار  ضد  عسل  »سرکه  می کند: 
خون است و بر خالف سایر سرکه ها پس از 
خوردن باعث ضعف بدن می شوند، سرکه عسل 

انرژی زاست.«
این فعال اقتصاد مقاومتی اظهار می کند: 
سازندگی  بسیج  تومانی  میلیون   3۰ »وام 
برای زنبوردارانی مثل ما خالی از فایده نیست، 
هرچند برای توسعه صادرات نیازمند تسهیالت 

بیشتری هستیم.«

محمد انصاری از سرکه عسل و محصوالت 
آرایشی عسل پایه می گوید

صادرات فرآورده های انگبین 
تحت لیسانس کانادا
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از تولید خیار و گوجه گلخانه ای تا پرورش شترمرغ و ماهی

تامین معیشت 22 خانوار چه لذتی دارد؟!
هکتار   40 نزدیک  حاال  که  تولیدی اش  مجتمع 
مساحت دارد، در حومه شهر قروه در استان کردستان 
این واحد تولیدی واحد کشت  امانی در  است. موسی 

و تولید نهال، پرورش شترمرغ و پرورش ماهی دارد، 
اما فقط برای گلخانه اش موفق شده از بسیج سازندگی 

وام بگیرد.

2۰ میلیون وامی که از بسیج سازندگی 
گلخانه اش  به  تازه ای  رونق  حال  گرفته، 
بزرگ  را  داده و تصمیم گرفته گلخانه اش 
تر کند و آن را از هزار متر، به هفت هزار 
در  ماه  تا دی  ساله  هر  دهد.  افزایش  متر 
و  می کند  تولید  فرنگی  گوجه  گلخانه اش 
کاشت  می شود،  بهتر  هوا  که  دی  از  بعد 
خیار را شروع می کند. ساالنه نزدیک 3۰ 
تن گوجه و 4۵ تن خیار تولید کرده و به 

فروش می رساند.
او که کار در گلخانه را از سال 92 آغاز 
کرده به گفته خودش، ساالنه 8۰ میلیون 
تومان فروش دارد که 4۰ میلیون آن سود 

خالص است. 
شهر  محصوالتش  بیشتر  فروش  بازار 
همدان است و با توجه به فاصله کم همدان 

با مجتمع تولیدی اش، مشکل خاصی برای 
جابه جایی محصوالتش ندارد. فروشندگان 
محصوالت  کیفیت  خاطر  به  عمده 
گلخانه ای اش خود به سراغ او می آیند و او 
برای فروش محصوالتش  خیلی دغدغه ای 
را دارد.  ندارد، زیرا همیشه مشتری هایش 
تا   ۵۰۰ بین  هفته  هر  خودش  گفته  به 
به  را  گلخانه اش  محصوالت  از  کیلو   7۰۰

خریداران عمده می فروشد.
و  خیار  مزیت  پیرامون  امانی  موسی 
می گوید:  گلخانه  در  تولید  برای  گوجه 
استان ما به دلیل هوای نسبتا سردی که 
دارد، بیش از یک فصل امکان کاشت گوجه 
در آن نیست. اما در گلخانه دوبار درسال 
می توان گوجه کاشت. امانی امیدوار است 
تولید  گلخانه اش،  مساحت  افزایش  با  که 

محصولش را 7 برابر کند و همچنین فلفل 
دلمه ای را نیز به لیست محصوالت تولیدی 

گلخانه اش بیافزاید.
در کل مجتمع تولیدی موسی امانی، 22 
نفر شاغلند. او که تحصیالتش هم مرتبط 
با شغلش است و کارشناسی ارشد باغبانی 
دارد، می گوید که برای استخدام در وزارت 
جهاد کشاورزی به او پیشنهاد شده است و 
چندین بار از کارگزینی وزارت جهاد با او 
به  عالقه ای  اساسا  او  اما  گرفته اند،  تماس 
کار اداری ندارد. امانی می گوید: درآمد کار 
قابل مقایسه نیست.  اداری  با کار  تولیدی 
تامین  را  خانواده   22 معیشت  شما  اینکه 
کنید احساس خیلی بهتری به شما دست 
معیشت  تأمین  اینکه  به  نسبت  می دهد 

خود شما هم بر گردن دولت باشد.
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او همچنین مبدع تولید یک مدل کود 
آلی است. با توجه به اینکه مواد اولیه این 
گوسفند(  و  )گاو  دامی  فضوالت  از  کود 
روستائیان  و  کشاورزان  اکثر  و  بوده 
سالیانه حجم زیادی کود دامی را تولید 
می کنند و معموال این کود بطور خام در 
آلودگی  باعث  مزارع مصرف می شود که 
کودهای  وی  می شود.  مزارع  در  زیادی 
دامی را از کشاورزان خریداری و در سایت 
به روش علمی  را  آنها  تخصصی خویش 
دپو و پشته بندی می کند و با تزریق کرم 
طی  را  آن  دامی،  کودهای  به  ایزیافتیدا 
و  آلی  به کود  تبدیل  ماهه   بازه 4  یک 
بیولوژیکی بنام ورمی کمپوست می کند. 
این کود غنی از عناصر غذایی برای رشد 
هرگونه  از  و  است  کشاورزی  محصوالت 
با  است  عاری  نامطبوع  بوی  و  آلودگی 
هزینه بسیار کمی می توان کودهای دامی 
را از کشاورزان خریداری و تبدیل به کود 
آلی ورمی کمپوست کرد و درآمد خوبی 

نیز نصیب تولیدکنندگان می شود.
کرم  که  است  شکل  بدین  کار  روش 
و  می کند  استفاده  دامی  فضوالت  از 
آنزیم های  با  کرم  گوارش  دستگاه  در 
ترشحی از کرم مخلوط می شود و پس از 
تغذیه توسط کرم، کود به عنوان فضله از 
کرم خارج و تبدیل به کود آلی می شود، 
در  نیز  کرم  خود  که  است  ذکر  شایان 
بهداشتی  و  آرایشی  مواد  تولید  صنایع 
عنوان  به  حتی  و  می شود  استفاده  نیز 
خوارک ماکیان و طیور نیز قابل استفاده 

است.
سالیانه  امانی   موسی  تولیدی  واحد 
بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ تن کود آلی ورمی 
و  کشاوزان  بین  در  و  تولید  کمپوست 
شهرداری ها  و  می کند  توزیع  باغداران 
یکی از عمده ترین مصرف کنندگان کود 

ورمی کمپوست او هستند.
امانی می گوید اگر عالقه مندان به کار 
تولیدی، مایلند کسب و کاری را با درآمد 
اولیه اندک و سود خوب آغاز کنند، تولید 
برای  گزینه ها  بهترین  از  یکی  کود  این 

آنان است.

از  دیگر  یکی  پارسا  احسان 
ملی  همایش  سومین  برگزیده های 
است.  مقاومتی  اقتصاد  داران  طالیه 
دارای  مقاومتی  اقتصاد  فعال  این 
زیست شناسی  کارشناسی  مدرک 
است.  مدیریت  ارشد  کارشناسی  و 
احسان پارسا با تولید ماهانه 150 تن 
انواع ترشی و شوریجات، سبزی پاک 
محصوالت  و  دارویی  گیاهان  شده، 
استان  در  نفر   12 برای  بنیان  دانش 

لرستان اشتغالزایی کرده است. 
سبزی  »عمو  راه اندازی  ایده  درباره  او 
کارمندی  شغل  »من  می گوید:  فروش« 
اما همواره دوست داشتم  را تجربه کردم 
با  کارمندی  شغل  باشم.  کننده  تولید 
در  فعالیت  به  و  نبود  سازگار  روحیاتم 
بخش خصوصی عالقمند بودم. به همین 
خاطر پس از فراز و نشیب های زیاد باالخره 
تصمیم را گرفتم و عمو سبزی فروش را 
تن   14۰ سقف  تا  ماهانه  کردم.  تأسیس 
استان های  در  و  می کنیم  تولید  محصول 
لرستان، تهران، اصفهان و اراک به فروش 

می رسانیم«.
احسان پارسا برای فروش محصوالتش 
ابتکار  شهر  سطح  تجاری  واحدهای  در 
جالبی طراحی کرده است. او خاطرنشان 
را  لوکس  تجاری  »واحدهای  می کند: 
شدیم  مذاکره  وارد  آن ها  با  و  شناسایی 
برایشان  با هزینه خودمان  کنند  قبول  تا 

یخچال بخریم و در مغازه شان مستقر کنیم 
شریک  هم  محصوالت  فروش  سود  در  و 
باشیم. در نتیجه به جایی رسیده ایم که 
بر خالف سایر واحدهای تولیدی، همواره 
همیشه  و  مواجهیم  انباشته  تقاضای  با 
اگر  می آوریم.  کم  محصول  فروش،  برای 
می کردیم  دریافت  مناسب  تسهیالت 

می توانستیم تولید را افزایش دهیم«.
تولیدی  کارگاه  بر  عالوه  پارسا  احسان 
مدیریت  هم  را  مرکزی  فروگاه  یک 
می کند. او درباره حمایت از فعاالن اقتصاد 
یک  در  من  »طرح  می گوید:  مقاومتی، 
صندوق کارآفرینی دولتی دو بار به عنوان 
طرح برگزیده شناخته شد اما هرگز به من 
تسهیالت پرداخت نکردند. در عوض همین 
صندوق دولتی وام های قرض الحسنه اش 
که  می کرد  پرداخت  هایی  بوتیک  به  را 
البسه شان را از ترکیه وارد می کردند! در 
واقع تسهیالت با سود 4 درصد آن صندوق 
دولتی خرج کارآفرینی در ترکیه می شود!«

همایش های  همه  »در  می افزاید:  او 
ای که دعوت شده  و ظاهرسازانه  صوری 
ام تا لوح تقدیر دریافت کنم، تاکید کرده ام 
بسیج سازندگی تنها نهادی بود که واقعا 
دست من را گرفت و به فریادم رسید. واحد 
تولیدی من با وام 3۰ میلیون تومانی بسیج 
اقتصاد  در  بسیج  بچه های  گرفت.  جان 
مقاومتی به دنبال شعار و نمایش نیستند و 

این مایه دلگرمی است.«

تسهیالت بانکی صرف کارآفرینی در ترکیه می شود!

آشنایی با عمو سبزی فروش
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سجاد مظفری ماهانه 30 هزار تخم نطفه دار تولید می کند

پرواز کبک کانادایی در دنای ایران
از  یکی  با  که  است  سال  دو  مظفری پور  سجاد 
دوستانش همراه شده و به کار پرورش کبک و ماکیان 
مشغول است. البته دوستش 5 سال پیش از او شروع 
اخذ  و  مقدماتی  کارهای  پیگیر   88 سال  از  و  کرده 
مجوزهای مختلف بوده، ولی واحد پرورش کبک آنان 

رشته  است.  شده  راه اندازی  که  است  دوسال  عمال 
تحصیلی او مهندسی کامپیوتر است و مدتی هم در این 
کار خود  از مدتی  اما پس  بوده،  کار  به  حوزه مشغول 
را رها کرده و به دلیل جذابیت های ذاتی کار تولیدی، 

مشغول پرورش کبک شده است.

سجاد مظفری پور که پیش از ورود به پرورش 
کبک، کار باغداری نیز کرده است، چهار نفر از 
همشهریان خود در شهر دنای استان کهکیلویه 
و بویر احمد را نیز مشغول به کار کرده است. 
اینکه در  به دلیل  البته وی توضیح می دهد: 
فصل  در  دارد،  وجود  هم  کشتارگاه  ما  واحد 
کشتار تعداد شاغلین ما به 2۰ نفر هم می رسد.

ساخت دستگاه جوجه کشی صنعتی، تولید 
آباد  امکانات،  کمترین  با  کیفیت  با  محصول 
طریق  از  افتاده  دور  و  محروم  مناطق  کردن 
برابر شرایط  اشتغال زایی و صبر و تحمل در 
سخت کاری و محیطی ویژگی های بارزی است 
که همواره در رزومه کاری سجاد مظفری دیده 

می شود.

به گفته سجاد، دو گله کبک ۵هزار تایی در 
واحد او وجود دارد که یکی از گله ها روزی یک 
هزار تخم و دیگری روزی 8۰۰ تخم می گذارند 
و همه تخم ها هم نطفه دار هستند. در گله های 
او به ازای هر 4 کبک ماده، یک کبک نر وجود 
دارد. با یک حساب سرانگشتی می توان فهمید 
که در واحد تولیدی او ماهانه 3۰ هزار تخم 

نطفه دار تولید می شود.
او می گوید که تا االن تمام درآمدهایی که 
کسب کرده اند، برای صاف کردن بدهی های 
از  که  می کنند  پیش بینی  اما  رفته،  وامشان 
امسال به طور میانگین سالیانه بین ۵۰۰ تا 6۰۰ 
میلیون تومان فروش داشته باشند که از این 

عدد 4۰۰ میلیون تومان آن سود خالص است.

نژاد کبک های او چوکاست خاستگاه اصلی 
این نژاد، کشور کاناداست. البته این کبک از نوع 

کبک های وحشی محسوب نمی شود.
دوره های  کبک های  برای  اینکه  دلیل  به 
طول  تمامی  در  می کنند،  درست  مصنوعی 
سال تخم گذاری می کنند. ۵4 روز دوره تاریکی 
و ۵4 روز دوره روشنایی برای کبک ها وجود 
بدین صورت است که در  تاریکی  دارد. دوره 
24 ساعت، 8 ساعت روشنایی وجود دارد و 16 
ساعت تاریکی. و دوره روشنایی هم عکس این 
حالت است. این دوره مصنوعی باعث می شود 

که کبک ها همیشه تخم بگذارند.
انتخاب کبک برای پرورش را  سجاد علت 
اینگونه توضیح می دهد: کبک ها نسبت به دیگر 
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بیشتری  مقاومت  مرغ ها  مخصوصا  پرندگان، 
در برابر بیماری ها دارند و همچنین از لحاظ 
فروش و درآمد نیز پسند بیشتری نسبت به 
سایر پرندگان دارند. بلدرچین و شترمرغ فضای 
زیادی را اشغال می کنند و مناسب پرورش در 

استان ما نیستند.
او می گوید به کمک بسیج سازندگی تا کنون 

2۰۰ میلیون تومان وام گرفته که محرک خوبی 
برای شروع کارش بوده است. او منکر سختی 
زیاد کار تولیدی نیست، اما می گوید سختی 
این کار بسیار شیرین است و قابل مقایسه با 
میزی  پشت  کارهای  خمودی  و  یکنواختی 

نیست.
مظفری پور می افزاید: خوشبختانه در واحد 

کشتار،  فصل  در  و  داریم  کشتارگاه  خودمان 
خودمان این کار را انجام داده و سپس به خریدار 
عمده می فروشیم .سجاد در پایان می گوید که 
استان کهکیلویه و بویر احمد، استان کبک است 
و هر کسی در طبیعت این استان چند دقیقه ای 
وحشی  کبک  جفت  یک  حتما   بگذراند، 

می بیند.

مردان  و  خانواده ها  که  حالی  در 
از  درآمد  و  کار  کسب  برای  بسیاری 
پایتخت  به  شهرستان ها  و  روستاها 
زن  یک  استقامت  می کنند،  مهاجرت 
و  تالش  کارو  با  خود  شهر  در  ایالمی 
و  تقدیر  قابل  صبوری  و  شغل  ایجاد 
یکی  دوخانی  فاطمه  است.  ستایش 
همایش  سومین  برگزیدگان  از  دیگر 
ملی طالیه داران اقتصاد مقاومتی است 
که در عرصه های قالی بافی، بسته بندی 
تولید  و  بومی  مرغ  پرورش  سبزیجات، 
قارچ به موفقیت های زیادی دست پیدا 

کرده است. 
می دانید  که  »همانطور  می گوید:  او 

هم  می خواهد،  تالش  و  کار  هم  کارآفرینی 
فکر و اندیشه و هم ایده. ضمن آنکه چشم 
است،  کارآفرینان  به  ازبانوان  بسیاری  امید 
برای آنکه می خواهند امرار معاش کنند. به 
داریم  عهده  بر  سنگینی  مسئولیت  هرحال 
.من در شهرستان چندین دار قالی و بافنده 
داشتم که کار می کردیم، 6 سال کارمان راکد 
شد و بازار را از دست دادیم. چشم بازکردیم 
دیدیم بازار را نقشه های قالبی چینی پرکرده 
است و دیگر کسی از ما فرش و گلیم نمی 
خرد. انگار سطح سلیقه مردم هم تغییر کرده 
بود. تا دو سال پیش که 1۵ میلیون تومان وام 
دریافت کردم. با این پول نخ خریدم و 1۰۰ 
بافنده را به کار گرفتم و تعاونی ۵69 چند 

منظوره حضرت زهرا)س( را تاسیس کردم 
و امروز بانوان بسیاری ازاین راه امرار معاش 

می کنند.«

درآمد بانوان ماهیانه است؟
و  می بافیم  فرش  »تخته ای  می افزاید:  او 
و  شده  بسیاری حل  مشکالت  می فروشیم. 
بانوان راحت تر امرار معاش می کنند و با این 
کار هنرشان هم از بین نمی رود. حتی در این 
تعاونی برای بانوانی که نه بافندگی می دانند 
و نه دار قالی دارند، سبزی تهیه می کنیم و 
آنها زحمت پاک کردن و خشک کردن آن را 
می کشند. پیدا کردن مشتری برای سبزی ها 

و بازاریابی آن ها نیز بر عهده تعاونی است.« 

فاطمه دوخانی 100 بافنده قالی را پای دار قالی کشانده است

نقشه های چینی نقش بر آب
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محسن مهرخواه با فروش تخم بلدرچین ماهان 6 میلیون تومان سود می کند

خداحافظی با وزارت نفت 
به عشق بلدرچین ها

بلدرچین پرنده ای پرجنب و جوش از خانواده ماکیان و 
زیرخانواده کبک سانان است و دارای گوشت بسیار لذیذ، 
خوش طعم و مقوی است. دلیل طعم مطبوع گوشت این 
پرنده وحشی، جست و خیز فراوان و پروازهای متناوبی است 
که در طول حیات خود انجام می دهد.   این فعالیت ها منجر 

به افزایش میزان ماده ای به نام گلیکوژن در ماهیچه  های 
این پرنده شده و منجر به بهبود کیفیت گوشت آن می شود. 
به طور کلی هر چقدر که ماهیچه ها در طول حیات پرنده 
فعال تر باشند بر میزان گلیکوژن آنها افزوده شده و گوشت 

آنها لذیذتر می  شود.

گوشت بلدرچین منبع خوب نیاسین، 
فسفر، مس، روی، آهن، سلنیوم و غنی از 
ویتامین های B، 2 B 1 ، و B 6 است. 
لذا وجود این عناصر معدنی و ویتامین ها 
در گوشت بلدرچین موجب شده که برای 
خون،  فشار  تشنج،  آسم،  چون  امراضی 
ضعف اعصاب یا در مواردی ناراحتی های 
روانی، عقب افتادگی جسمی و همچنین 
محسوب  معجزه آسایی  داروی  بی خوابی 
شود. به همین دلیل در اغلب نقاط دنیا 
کارافتاده  از  و  افراد مسن  برای  پزشکان 
بازیابی سالمت و  که احتیاج مبرمی به 
مصرف  دارند  جسمی  و  روحی  شادابی 
می کنند.  تجویز  را  بلدرچین  گوشت 
تخم این پرنده بیضی شکل بوده و وزن 
معموال  آن  رنگ  و  1۵گرم  الی   8 آن 
سفید با خال های سیاه یا قهوه ای است. 
اگرچه تخم بلدرچین یک پنجم تخم مرغ 
معمولی وزن دارد ولی در مقایسه با آن از 
فسفر، آهن، ویتامینB 1 وB 2 زیادتری 
برخوردار بوده و منبع خوبی از ویتامین ها 
را  آن  این رو  از  است.   Cویتامین جز  به 
تخم  کیفیت  نامیده اند.  ویتامین  بمب 
از  آن  کلسترول  میزان  و  باال  بلدرچین 
ترکیبات  است.  کمتر  معمولی  تخم  مرغ 
مغذی این تخم می تواند باعث دفع مواد 
نظیر سرب  فلزات سنگین  اکتیو،  رادیو 
و جیوه و مواد زاید از بدن شود. مصرف 
مرتب تخم بلدرچین در بزرگساالن باعث 
گوارش  و  قلب  عصبی،  دستگاه  تنظیم 
شده و سیکل خواب را تنظیم می کند، لذا 
مصرف متعادل گوشت و تخم بلدرچین به 
کودکان، نوجوانان، بزرگساالن و کهنساالن 
توصیه می شود. مهندس محسن مهرخواه 

از جمله پرورش دهندگان موفق بلدرچین 
در اهواز است که سابقا بازرس شرکت نفت 
عرصه  این  به  ورود  درباره  او  است.  بوده 
می گوید: »قبال بازرس شرکت نفت بودم و 
درآمد خوبی داشتم. اما زمانی که پروژه ها 
تمام می شد بیکاری و اعصاب خوردی به 
سراغم می آمد. به صورت اتفاقی 4 عدد 
بلدرچین گرفتم و دوست داشتم بیشتر با 
این حیوان آشنا شوم. در منزل نگهداری 
کردم و دیدم هر روز تخم می گذارند و مزه 
تخم شان هم از تخم مرغ بهتر است. به 
مرور تصمیم گرفتم  این پرنده را در حجم 
وسیعی تولید کنم و تخم بلدرچین را به 
فروش برسانم. در مرحله اول کار توانستم 
عدد  بلدرچین 36۰  قطعه  هزار  یک  از 
جوجه تولید کنم که تمام آنها را دم درب  
منزل فروختم. البته بازاریابی هم می کردم 
و از خواص بلدرچین برای همه می گفتم و 
مشتری ها هم در تعجب مانده بودند که 

چه کنند با این همه خاصیت!« 
او می افزاید: »بعد از مدتی کار پرورش 
کارگاه  یک  به  منزل  از  را  بلدرچین 
منتقل و شرکت تعاونی مهرخواه صنعت 
را راه اندازی کردم. با استفاده از وام 2۰ 
میلیون تومانی بسیج سازندگی روز به روز 
پیشرفت کردیم و 6 نفر را هم مشغول به 
کار کردیم. در حال حاضر فروش خوبی 
دارم و محصوالتم را به تهران، مازندران، 
این  می کنم«.  ارسال  شیراز  و  خرم آباد 
فعال اقتصاد مقاومتی خاطرنشان می کند: 
از پرورش  از درآمده حاصل  »با استفاده 
بلدرچین کم کم در عرصه پرورش ماکیان 
دیگر هم سرمایه گذاری کردم. در حال 
حاضر دو واحد جوجه کشی مرغ و اردک 

اندازی  راه  تولید تخم مرغ  واحد  و یک 
کرده ام. کار پرورش بلدرچین برای من 
برایم  برکت داشت چون سالمتی مردم 
خیلی مهم بود. تخم بلدرچین های من 
روی دستم نمی ماند اما اگر به هر دلیل 
تخم بلدرچین فروش نرود و روی دستم 
بماند، تخم بلدرچین مانده دست مردم 

نمی دهم.« 
آقای مهرخواه تصریح می کند: »تولید 
پرنده 2۵  این  شکم  در  بلدرچین  تخم 
ساعت زمان می برد. برای همین تولید تخم 
بلدرچین سریعتر از مرغ است. شما در یک 
می توانید  روز  هر  قطعه ای  واحد 12۰۰ 
816 عدد تخم برداشت کنید. ما در حال 
حاضر در واحد شش هزار قطعه ای نزدیک 
به 9۰ درصد یعنی روزانه پنج هزار و ۵۰8 
عدد تخم دریافت می کنیم که 4۵9 بسته 
12 عددی می شود. یعنی به طور میانگین 
بازار  به  عددی   12 بسته   4۵9 روز  در 
ارسال می کنیم. گردش مالی من از تخم 
بلدرچین 1۵ میلیون تومان در ماه است 
که سود خالص آن ماهانه 6 میلیون تومان 
است. درآمد امروزم چند برابر زمانی است 

که بازرس شرکت نفت بودم.«  
او اضافه می کند: »وقتی سن بلدرچین 
به 6 ماهگی می رسد باید جمعیت گله 
عوض شود و گله جوانتری جایگزین شود. 
کشتارگاه بسیار ارزان می خرد بنابراین ما 
این بلدرچین ها را زنده فروشی می کنیم. 
معموال بلدرچین تا 12 ماهگی گوشت ترد 
و خوشمزه ای دارد. کشتارگاه از ما کیلویی 
72۰۰ تومان می خرد در صورتی که هر 
می توانیم 3۵۰۰  را  زنده  بلدرچین  عدد 

تومان در بازار بفروشیم.«
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روژین پژوهنده ساالنه 14 هزار تخم بوقلمون و 700 تن توت فرنگی تولید می کند

صفر تا صد پرورش بوقلمون
بوقلمون،  تولیدکننده  بزرگترین  عنوان  به  آمریکا 
تأمین کننده نیمی از احتیاجات جهانی به گوشت بوقلمون 
است. این برآورد به وضوح نشانگر این است که هرگونه تغییر 
و تحول در این صنعت، بر اقتصاد جهانی تأثیرگذار خواهد 

بود. سازمان جهانی عرضه و تقاضای فراورده های کشاورزی، 
تولید گوشت بوقلمون در سال 2013 و 2014 را به ترتیب 
چیزی در حدود 62 / 2 میلیون و 70 / 2 میلیون تن برآورد 

کرده است. 

بانوان  از  یکی  پژوهنده  روژین  خانم 
فعال استان کرمانشاه است که در روستای 
کنگ به پرورش بوقلمون و اداره گلخانه 
اشتغال دارد. او کارشناس حقوق قضایی 
پرورش  عرصه  به  ورود  درباره  و  است 
بوقلمون می گوید: »در اواخر سال سوم 
دبیرستان بود که مادرم چند عدد بوقلمون 
خرید و در حیاط خانه نگهداری می کرد. 
و  ذرت  خانگی،  غذاهای  از  بوقلمون ها 
گندم تغذیه می کردند. بعد از مدتی چند 
جوجه بوقلمون به دنیا آمد و تعدادشان به 
مرور بیشتر شد. گوشت بوقلمون ها لذیذ 
و خوش خوراک است و به همین دلیل 
روستائیان و اعضای فامیل آن ها را از ما 
می خریدند. متوجه شدم که این عرصه 
جای کار کردن دارد و یک مزرعه پرورش 
بوقلمون راه اندازی کردم. پرورش بوقلمون 
از  استفاده  بدون  و  به صورت سنتی  را 
دلیل  همین  به  می دهم.   انجام  دارو 
بوقلمون های من طرفدارهای زیادی دارد. 
از روش سنتی برای جوجه کشی استفاده 
می کنم و ساالنه 1۵۰ تا 2۰۰ بوقلمون 

تولید می کنم.«
راضی  بوقلمون ها  »از  می افزاید:  او 
تا  مزرعه  راه  و  مهربانند  و  آرام  هستم. 
چراگاه را زود یاد می گیرند. وقتی آن ها 
خودشان  می برم  باغی  به  چرا  برای  را 
برمی گردند زیرا راه را زود یاد می گیرند. 
بوقلمون های من اهلی هستند. بوقلمون 
بوقلمون های  از  که  داریم  نیز  وحشی 
هستند.  سبک تر  اما  باهوش تر  اهلی 

قرقاول  از گوشت  بعد  بوقلمون  گوشت 
لذیذترین گوشت است. درآمدزایی ما با 
فروش بوقلمون های آماده برای کشتار، 
جوجه بوقلمون ها و تخم بوقلمون است. 
در اسفندماه هر سال بوقلمون های مولد 
اواخر اسفند  تخم گذاری می کنند و در 
کرچ می شوند و در فروردین ماه به دنیا 
می آیند. معموال 4 ماه طول می کشد تا 
به وزن ایده آل 1۵ تا 2۵ کیلوگرم برسند. 
سپس در آخر ماه چهارم به کشتارگاه 

فرستاده می شوند.«
این فعال اقتصاد مقاومتی خاطرنشان 
می کند: »بوقلمون ماده 8۰ هزارتومان و 
بوقلمون نر به قیمت 1۵۰ هزارتومان به 
فروش می رسد. قیمت باالتر نر نسبت به 

ماده به علت وزن باالتر و لذیذتر بودن 
گوشت آن است. هر بوقلمون ماده یک 
روز درمیان تخم می گذارد. در ماه نزدیک 
به  هزار و 2۰۰ تخم بوقلمون در مزرعه 
جوجه  هر  می شود.  تولید  من  کوچک 
بوقلمون یک روزه 1۰ هزارتومان و جوجه 
هزارتومان   3۰ را  ماهه  یک  بوقلمون 
می فروشیم. هر تخم بوقلمون را هم در 
بازار به قیمت ۵ هزار تومان می فروشیم.«

خانم پژوهنده درباره خواص گوشت 
بوقلمون می گوید: »در پرورش بوقلمون 
نمی شود.  استفاده  هورمون  از  گوشتی، 
چرا که آناتومی و ساختار بدنی این پرنده 
به صورتی است که استفاده از هورمون 
بوقلمون  می شود.  آن  شدن  فلج  باعث 
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به میزان 6۵ درصد گوشت سفید و 3۵ 
درصد گوشت قرمز داراست. پروتئین و 
فسفر موجود در گوشت بوقلمون حتی از 
ماهی و میگو بیشتر است. سرانه مصرف 
گوشت بوقلمون در ایران فقط 3۵۰ گرم 
است در حالی که سرانه مصرف گوشت 
بوقلمون در امریکا 7 کیلوگرم است و باید 
با ترویج و فرهنگ سازی سرانه مصرف این 

گوشت را در کشور باال ببریم«.
او برای عالقه مندان به پرورش بوقلمون 
در مزرعه های کوچک توصیه هایی دارد: 
»در درجه اول باید در این زمینه تحقیق 
کنید و معلومات خود را افزایش دهید. 
مزرعه های  به  می توانید  کار  این  برای 
فعال در استان خود مراجعه کنید و از 

نزدیک با نحوه کار آشنا شوند. در هنگام 
از  می توانید  نیز  تأسیس  مراحل  انجام 
تسهیالت بانکی استفاده کنید. شناخت 
قرار  خود  برنامه  در  را  بازاریابی  و  بازار 
داشته  ایمان  خود  به  نهایت  در  دهید. 
باشید و از شکست نترسید. جوان ها نباید 
باید  و  باشند  دولتی  کار های  دنبال  به 
تالش کنند تا با برنامه ریزی مناسب و بر 
اساس توانمندی های خود به عرصه های 
کارآفرینی وارد شوند. من برای کار خودم 
انتظار خاصی از دولت ندارم اما باید برای 
اشتغالزایی  آموزش  کالسهای  جوانان 

برگزار شود.« 
درباره  مقاومتی  اقتصاد  فعال  این 
»بوقلمونها  می گوید:  بوقلمون ها  تغذیه 

باید مطابق رژیمشان غذا بخورند. به آنها 
حتی می شود میوه و سبزیجات هم داد. 
بوقلمونها برخی از برگها، علف های هرز، 
انگور، کلم و تمامی دانه هایی که انسان ها 
می خورند از قبیل دانه زیتون و دانه زغال 
آنها  از  بعضی  می خورند.  هم  را  اخته 
حتی خوردن تخم مرغ هایی که بر روی 
زمین افتاده و ترک خورده اند را دوست 
دارند. بوقلمون های وحشی دوست دارند 
بخورند.  را  کوچک  حیوانات  و  حشرات 
ترجیح  ماه  زیر 2  بوقلمون های  جوجه 
می دهند از حشرات تغذیه کنند، برخی 
از آنها غذایی را که شما برایشان از مغازه 
می خرید نمی خورند و شما شاید مجبور 
شوید به آنها جیرجیرک، کرم زمینی و 
در  البته خودشان  که  دهید  میوه  کرم 
شکار این حشرات استاد هستند. در آغاز 
باید با جوجه بوقلمون شروع کرد. معموالً 
جوجه ها به قیمت هر عدد 1۰ هزار تومان 
خریداری می شوند. فضایی را در حیاط 
از مراکز  خانه تان مهیا و دانه ها را هم 

خرید تهیه و کار را شروع کنید.«
خانم پژوهنده درباره کشت گلخانه ای 
اش نیز می گوید: »در حیاط خانه مان 
فضایی به اندازه  1۰۰ متر مربع را برای 
کشت توت فرنگی گلخانه ای اختصاص 
انجام  قطره ای  به روش  آبیاری  ام.  داده 
می شود و در سال 7۵۰ کیلوگرم توت 
هیچ  از  من  می کنم.  برداشت  فرنگی 
ارگانی کمک مالی نگرفتم و روی پای 

خودم ایستادم.« 
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با نگهداری از 10 بزسانن به اندازه یک مدیر نجومی پول درو کنید!

بستنی مشهدی با طعم شیر بز فرانسوی
عالقه  دامپروری  حوزه  به  کودکی  از  پناه  ابراهیم  جواد 
داشت. در دانشگاه نیز رشته دامپروری خواند و در دوران 
سربازی و وقتی در نیروی هوایی ارتش در شهر مشهد خدمت 

می کرد، در قمست جهاد سازندگی مسئول رسیدگی به دام ها 
شد و توانست با رشد و توسعه این بخش، یک گاوداری با 

سودآوری خوب برای جهاد تاسیس کند.

حوزه  در  را  خود  کار  اینکه  از  پیش 
پرورش بز آغاز کند، چند سالی هم مرغ 
ابراهیم  داری را تجربه کرده است. جواد 
حوزه  در  کارم  ابتدای  در  می گوید:  پناه 
بز 3۰ میلیون تومان وام به کمک بسیج 
سازندگی گرفتم و این وام  محرک خوبی 
کار  باالخره  بود.  تولیدی  کار  این  برای 
سه  در  و  کرده  آغاز  را  سانن  بز  پرورش 
حوزه اصلی این تولیدی فعالیت می کند. 
حوزه  سانن،  بزغاله  پرورش  اول  حوزه 
دوم فرآوری محصوالت لبنی مثل کره و 
از شیر بز سانن و  پنیر و کشک و خامه 
ایران  در  بار  اولین  برای  که  سوم  حوزه 
رخ می دهد، تولید بستنی از شیر بزسانن 

است.
فرانسه  کشور  بزسانن  خاستگاه نژاد 

است ولی در میان تمام نژادهای شیری بز 
پراکندگی  بیشترین  نژاد سانن  درنیا،  در 
ما  کشور  در  معمولی  بز  هر  داراست.  را 
ساالنه در حدود 1۵۰ کیلو شیر می دهد، 
 1۰ سانن  بز  شیر  تولید  که  صورتی  در 
خواص  از  پناه  ابراهیم  جواد  است.  برابر 
دارویی این شیر هم می گوید که درمانی 
قطعی و مناسب برای خیلی از بیماری ها 

از جمله روماتیسم است. 
اینکه بهره وری را  وی می گوید: برای 
در این کار افزایش دهیم، بز نر را سانن 
انتخاب کرده و بز ماده را از بزهای بومی 
به دنیا  بزغاله ای که  تا  انتخاب می کنیم، 
و  باال  وری  بهره  با  ای  بزغاله  می آید، 
کشور  بومی  شرایط  با  سازگار  همچنین 

ما باشد. 

جواد  پسر  دو  و  خواهر  برادر،  همسر، 
ابراهیم پناه در کار پرورش بز به او کمک 
می کنند و به جز آن ها، برای 4 نفر دیگر 

هم شغل ایجاد کرده است. 
در  تولیدی اش  واحد  که  ابراهیم پناه 
شهر مشهد مقدس و در استان خراسان 
رأس   ۵2 می گوید:  دارد،  قرار  رضوی 
 1۰۰ تا   9۰ تقریبا  روز  در  که  داریم  بز 
بز  شیر  کیلو  هر  می دهند.  شیر  کیلو 
سانن را به قیمت سه هزار و ۵۰۰ تومان 
می فروشیم. بز در طول سال فصل خاصی 
برای شیردهی ندارد و در طول سال 1۰ 
شیر  فروش  کنار  در  می دهند.  شیر  ماه 
میلیون   1۰۰ ساالنه  نیز  بزغاله  تولید  از 

تومان درآمد داریم.
ابراهیم پناه در پایان گفت وگو گالیه ای 
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با یک حساب  و  دارد  از جوانان  هم 
شغل های  که  می گوید  سرانگشتی 
دارند.  بهتری  بسیار  درآمد  تولیدی 
کار  کم  ما  »جوانان  می افزاید:  وی 
پیدا  رواج  بدی  فرهنگ  شده اند. 
به دنبال  ما  کرده است. چرا جوانان 
کار دولتی هستند؟ کار دولتی حقوق 
که  وام هایی  با  دارد.  نمیر  و  بخور 
داده  تولیدی  کارهای  برای  امروز 
می شود، راحت می توان 1۰ رأس بز 
خریداری کرد. حال این 1۰ بز را یا 
مخصوص  سالنی  در  یا  ببرد  چرا  به 
شیر  کیلو   3۰ روز  در  بدهد  علوفه 
این 3۰ کیلوگرم  اگر  خواهد داشت. 
شیر را به قیمت هر کیلوگرم 3 هزار 
و ۵۰۰ تومان بفروشد می شود روزی 
11۵ هزار تومان. هر بزی در روز 3 
به  که  می کشد  میلش  علوفه  کیلو 
 ۵۰۰ و  هزار   2 علوفه  هرکیلو  قرار 
تومان می شود روزی 7 هزار و ۵۰۰ 
 11۵ از  اگر  را  بز  هر  غذای  تومان. 
روزانه  درآمد  کنیم  کم  هزارتومان 
پانصد  و  هزار   1۰7 می شود  شیر  از 
ماهانه  شما  شرایط  این  با  تومان. 
و  بیست  و  دویست  و  میلیون  سه 
با  که  دارید  درامد  تومان  هزار  پنج 
کسر 7۰۰ هزارتومان بابت محل نگه 
این بزها می شود ماهی تقریبا  داری 
دومیلیون و پانصد هزار تومان. یعنی 
شما به اندازه یک کارمند با حقوقی 
خوب درآمد کسب کرده اید. این فقط 
بار   2 در سال  بزها  بود.  درآمد شیر 
بچه به دنیا می آورند و بعضی وقتها 
سالیانه  اگر  که  می شود  هم  دوقلو 
بیاید  دنیا  به  بز  عدد   3۰ میانگین 
تومان  میلیون   2.۵ هم  هرکدام  که 
برسد می شود سالیانه 7۵  به فروش 
میلیون تومان که اگر تقسیم بر 12 
 8.۵ شما  مجموعه  ماهانه  کنیم  ماه 
میلیون تومان درامد خواهید داشت. 
یک  اندازه  به  بز   1۰ با  فقط  یعنی 
مدیر عالی رتبه درآمد می توان کسب 

کرد!«

خوراکی  قارچ  پیش  چندوقت  تا 
لوکس  خوراکی  کاالهای  جزو 
زمان  چه  هر  اما  می شد.  محسوب 
حال  در  مغذی  ماده  این  می گذرد، 
سبد  ثابت  عضو  به  شدن  تبدیل 
و  شهری  خانوارهای  خوراکی  کاالی 

روستایی است. 
استان  دره  در شهر خرم  قهاری  علی 
پرورش  و  تولید  واحد  ایجاد  با  زنجان 
قارچ خوراکی قدم در وادی کار تولیدی 
گذاشته است. آنطور که خود می گوید از 
سال 87 کار خود را آغاز کرده، اما به طور 
کرده  ثبت  را سال 9۰  رسمی شرکتش 
است. او پیش از اینکه وارد کار تولیدی 
شود، کارهای زیادی را تجربه کرده است. 
کاردانی الکترونیک و کارشناسی مدیریت 

بازرگانی دارد.
تولید  قارچ  تن   7۰ نزدیک  ساالنه 
هزار   ۵ قیمت  به  را  کیلو  هر  و  می کند 
می گوید  قهاری  علی  می فروشد.  تومان 
قارچ  تولیدکنندگان  صنفی  انجمن 
کیلو  هر  که  کرده  محاسبه  خوراکی 
قارچ ۵ هزار و 6۰۰ تومان هزینه تولید 
استهالک  محاسبه  بدون  من  اما  دارد، 
دستگاه و مکان و بدون محاسبه اجرت 
را 4  قارج  تولید هر کیلو  خودم، هزینه 
می گوید  او  کرده ام.  برآورد  تومان  هزار 
قیمت قارچ ظرفیت افزایش تا 1۰ هزار 
با  فعال کشش خرید  اما  دارد؛  را  تومان 
این قیمت وجود ندارد. به گفته قهاری 
وی ساالنه بین 4۰ تا ۵۰ میلیون سود 
خالص از پرورش قارچ بدست می آورد. 

علی قهاری به پیشنهاد خواهرش وارد 
آشنا  قارچ  پرورش  با  و  شده  حوزه  این 
کار  دنبال  »به  می گوید:  او  است.  شده 
تولیدی بودم که امکانات زیادی نخواهد 
قارچ  پرورش  به  بررسی  از مدتی  و پس 
تولیدی،  کارهای  بین  شاید  رسیدم. 

کم ریسک ترین کار، پرورش قارچ باشد.«
او بازاریاب ندارد و قارچ هایش را خودش 
بیشتر  که  است  وقتی  چند  می فروشد. 
محصولش را به جزیره کیش می فرستد. 

نسبت به وضعیت بازار تولیدش را تنظیم 
می کند، گاهی شده که در تمامی فصول 
بعضی  در  هم  گاهی  و  دارد  تولید  سال 
فصل ها خط تولیدش را غیرفعال می کند. 
اگر  که  می گوید  خانواده اش  کمک  از 
نبود، نمی توانست با پیچیدگی کار تولید 
کنار بیاید و پس از چندماه کارش را رها 
می کرد. پدرش زمین و بخشی از سرمایه 
در گردش را در اختیارش گذاشته است. 
سی  وام  درخواست  که  می گوید  البته 
از بسیج سازندگی کرده  تومانی  میلیون 
اما مراحل  نرسیده،  به دستش  که هنوز 

آخر اداری را برای اخذ وام طی می کند.
از مزیت های قارچ نسبت به سایر مواد 
گلخانه ها  در  امروزه  که  مشابه  خوراکی 
غذایی  باالی  ارزش  می دهند،  پرورش 
در  که  می گوید  قهاری  علی  است.  آن 
دارد.  وجود  زیادی  مفید  مواد  قارچ 
آهن،   ،K ویتامین   B ویتامین  مانند 
فسفر، منیزیوم، منگنز، روی و مواد آنتی 

اکسیدان ضد سرطان.
به  را  ماهی  چند  که  می گوید  قهاری 
گذرانده،  پیمانکاری  و  شرکتی  کارهای 
دارد  تولیدی وجود  کار  لذتی که در  اما 
نیست.  مقایسه  قابل  دیگر  چیز  هیج  با 
و  بوده  ساختمان  کار  برق  هم  مدتی  او 
کارهای برقی  ساختمان های زیادی را در 
البته یک  او  شهر خود انجام داده است. 
با  قارچ  بار هم در همین زمینه پرورش 
شکست مواجه شده و تمامی سرمایه اش 
دوباره  و  نشده  امید  نا  اما  رفته،  بین  از 
کاری اش  زمینه  حال  و  کرده  شروع 
او  است.  رسیده  سوددهی  و  ثبات  به 
می گوید: »اینکه چندین ساعت و چندین 
و  کنی  صرف  وقت  ماه  چندین  و  روز 
نتیجه تالشت را در یک محصول ببینی، 
لذتی وصف ناشدنی است. عالقه در کار 

مهم ترین پارامتر است.«
را  هایش  قارچ  بسته بندی  قهاری 
را  نفر  شش  می دهد.  انجام  خودش 
هم  نفر   1۰ و  کرده  شاغل  مستقیما 

بازاریاب دارد. 

علی قهاری از تولید قارچ ساالنه 50 میلیون تومان درآمد دارد

از برق کشی ساختمان تا پرورش قارچ
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اگر دولت کمک نکند حتي یک درخت گردو باقي نمي ماند

کرم خراط؛ قاتل بي رحم درختان گردو
ایران با تولید ساالنه بیش از 170 هزار تن گردو از 20 
و  در جهان  گردو  تولیدکننده  میلیون درخت چهارمین 
بیست و دومین صادرکننده آن است. گردو به دلیل ارزش 
غذایي و اقتصادي باال در بسیاري از مناطق کشور توسط 

کشاورزان و باغداران از گذشته هاي دور تا امروز همواره 
مورد توجه بوده است. اما چندي است که شیوع آفت کرم 
خراط در نقاط گوناگون کشور، بالي جان درختان گردو 

شده است.

 zeozera علمي نام  با  کرم خراط 
 zeozeridae خانواده  از   pyrina
گونه  از74  که  است  فاز  پلي  آفتي 
گیاهي تغذیه میکند. از مناسب ترین 
گردو،  درخت  آفت  این  میزبان هاي 
سیب، گالبي، بِه، آلو و... است. اگرچه 
درخت گردو نسبت به بقیه میزبان ها در 
برابر آفت کرم خراط مقاوم تر است  اما 
تراکم این آفت و خسارت هاي وسیع آن، 
مبارزه براي نابودي اش را ناگزیر کرده 

است.
کرم خراط بومي اروپا است و از این 
ناحیه در سایر نقاط جهان منتشر شده 
است. در ایران نخستین بار وجود کرم 
شده  گزارش   1313 سال  در  خراط 
است. حمله این آفت به درخت گردو 
حشرات  سایر  استقرار  باعث  سیب  و 
چوبخوار و مخصوصا اسکولیت درختان 
میوه مي شود. زیان دیگري که بدنبال 
مي شود  درختان  متوجه  آفت  حمله 
جلب پروانه ها براي تخم ریزي روي این 
درختان است. دهانه داالن هاي الروي 
آفت، محل بسیار خوبي براي تخم ریزي 
این  خسارت  است.  زنبورنما  پروانه 
آفت در بعضي مناطق بخصوص روي 
درخت گردو  تا 1۰۰ در صد گزارش 
شده است. مهندس زهرا خواجویی؛گیاه 
پزشک درباره خسارت هاي کرم خراط 
»الروهاي  مي گوید:  گردو،  درخت  به 
این حشره چوبخوار هستند و در تنه 
و شاخه هاي درختان میزبان داالن هاي 
مي کنند  ایجاد  چوب  عمق  در  طولي 
باعث ضعف شدید درختان مي شوند. 
دمبرگها   – رگبرگها  از  اولیه  خسارت 
به  و  شده  شروع  کوچک  وشاخه هاي 

منتقل  بزرگتر  شاخه هاي  به  تدریج 
بعضي  در  آفت  این  خسارت  مي شود. 
نیشابور بسیار شدید  از جمله  مناطق 
بوده است. آفت در نهایت باعث خشکي 
سرشاخه ها  و حتي در صورت حمله به 
تنه اصلي باعث خشکي و مرگ درخت 
نشان  گرفته  انجام  مي شود.«مطالعات 
غالبا  خراط  کرم  نمو  و  رشد  مي دهد 
در باغ هایي صورت مي گیرد که اصول 
داشت در آن ها به خوبي اجرا نمي شود. 
همچنین در باغ هایي که از نظر آبیاري 
بطور  عملیات هرس  انجام  و  تغذیه  و 
صحیح رسیدگي شده اند، کرم خراط به 
ندرت مشاهده شده است. الزم به ذکر 
است آبیاري نا منظم و غلط زمینه الزم 
براي حمله کرم خراط را فراهم کرده و 
خشکسالي سال هاي اخیر در این زمینه 

نقش موثری داشته است.

بهترین راه مبارزه 
با آفت کرم خراط چیست؟

مهندس زهرا خواجویي؛گیاه پزشک 
با اشاره به مخاطرات کرم خراط براي 
باغداران، مي افزاید: »کرم خراط وسعت 
از  را  کشاورزي  زمین هاي  از  عظیمي 
بین برده است. در حال حاضر 2۵۰۰ 
بیدخوان  روستاي  زمین هاي  از  هکتار 
به این آفت آلوده شده اند و در معرض 
خطر بزرگي قراردارند. اگر سریع تر به 
داد درختان گردو نرسیم این وضعیت 
در  آرام آرام  خراط  کرم  و  شده  بدتر 
کل استان کرم پخش خواهد شد. در 
حال حاضر بسیاري از کشاورزان چون 
دست تنها هستند و دولت به کمک آنها 
نیامده، ناامید شده اند و درختان خود را 

رها کرده اند و براي یافتن شغل به شهر 
براي  امکانات الزم  روستاییان  رفته اند. 
مبارزه با کرم خراط را ندارند. درخت هاي 
گردو ارتفاع بلندي دارند و کشاورزان به 
دستگاه هاي باالبر نیازمند هستند. برخي 
از درختان قدمتي 3۰۰ تا 4۰۰ ساله 
دارند و بسیار پربار هستند. واقعا حیف 
است که با این کرم ها مبارزه نکنیم و 
مانعي در برابر گسترش آنها ایجاد نکنیم. 
ما باید حافظ پتانسیل هاي روستا باشیم 
و قدرشان را بدانیم. اگر دولت به کمک 
روستاییان نیاید یک درخت گردو هم 

سالم نخواهد ماند.«
خارج  تدفیني،  سموم  از  استفاده 
استفاده  با  کرم خراط  الروهاي  کردن 
از سیم هاي مفتولي، کوددهي و آبیاري 
بهترین  از  به موقع درختان  صحیح و 
روش هاي دفع این آفت است. در عین 
حال الزم است بهره برداران و گردوکاران 
بدون  سنتي  روش هاي  جایگزیني  از 
مهندسان  و  کارشناسان  با  مشورت 
کشاورزي خودداري کنند. مبارزه با کرم 
از چیزي  خراط آسان تر و کم هزینه تر 
راه  بهترین  و  مي شود  تصور  که  است 
از  مناسب درخت  تغذیه  آن  با  مبارزه 
طریق آبیاري و دادن کود حیواني است. 
شاخه هاي  دارد،  دوست  خراط  کرم 
خشکیده گردو را بخورد و اگر آبیاري 
مناسب و دادن کود حیواني به درخت 
با  نتیجه  در  بگیرد،  قرار  توجه  مورد 
زنده نگه داشتن شاخه ها خیلي سریع 
مي توان با این آفت مبارزه کرد. فروردین 
و اردیبهشت ماه هر سال بهترین زمان 
گردو  خراط  کرم  آفت  با  مبارزه  براي 

است.
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/
اردوي جهادي 

براي مبارزه با کرم خراط
با عنایت به ارزش غذایي و اهمیت 
براي  گردو  درخت  میوه  اقتصادي 
باغداران، سازمان هاي بسیج کشاورزي و 
سازندگي با سازماندهي و اعزام مهندسان 
بسیجي به مناطق تحت تاثیر کرم خراط، 
در پي مبارزه با این آفت از طریق آموزش 
برنامه  با  هستند.  ایراني  باغداران  به 
مهندسان  گرفته،  صورت  ریزي هاي 
کشاورزي  امر  در  متخصص  بسیجي 
اردوهاي تخصصي یک روزه و کوتاه مدت 
در مناطق مختلف کشور برگزار مي کنند 
تا باغداران را براي مبارزه با کرم خراط 

صاحب دانش و تجربه کنند.
روستاهاي شهرستان بردسیر کرمان 
دلیل  به  که  است  مناطقي  جمله  از 
رسیدگي  خراط،  کرم  حمالت  شدت 
مهندسان  اولویت  در  آن  وضعیت  به 
بسیجي قرارگرفته است. مسئول بسیج 
مهندسین کشاورزي کرمان در همین 
یک  جهادي  »اردوي  مي گوید:  رابطه، 
روزه کانون بسیج مهندسین کشاورزي 
با  بردسیر  ببدخوان  دروستاي  در 
محوریت مبارزه با کرم خراط برگزار شد. 
اجراي عملیات اجرایي بیرون آوردن و 
آبیاري  نحوه  آموزش  آفت،  این  امحاء 
صحیح درخت گردو و پیشگیري از ورود 
این آفت به باغات به کشاورزان از جمله 

دستورکارهاي این اردوي جهادي بود.
عسگر پور مي افزاید: »در این اردوي 
جهادي 2۰ نفر از مهندسان کشاورزي 
شرکت داشتند. آن ها کشاورزان را در 
مسجد روستا جمع کردند و روش هاي 
دادند.  آموزش  را  با کرم خراط  مبارزه 
پس از کالس تئوري، کار عملي شروع 
شد و مهندسان روش هاي متنوعي را به 
کشاورزان براي مبارزه با این آفت نشان 
کشاورزان  از  بسیاري  متأسفانه  دادند. 
ناامیدانه به دنبال یافتن شغل بهتر به 
شهر رفته اند و زمین هاي کشاورزي را 

رها کرده اند.«
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تولید بیوگاز با وجود ابداع توسط شیخ بهایي، صرفه 
اقتصادي باال و سازگاري با محیط زیست تا کنون چندان 
حال  عین  در  است.  نشده  گرفته  جدي  کشورمان  در 
اباالفضلي هاي  هیات  کرده  تحصیل  جوانان  از  جمعي 

عرصه  در  اشتغالزایي  و  درآمدزایي  هدف  با  نیشابور، 
اقتصاد مقاومتي، یک شرکت دانش بنیان در حوزه بیوگاز 
تأسیس کرده اند و تا کنون 2 پروژه را نیز با موفقیت به 

بهره برداري رسانده اند.

حمام شیخ بهایی، در ذهن جهانیان همواره 
معمایی تو در تو بوده است. دو راز بزرگ حمام 
شیخ بهایی عبارتند از گرم شدن حمام به وسیله 
یک شمع و دیگری روشن ماندن دائمی شمع. 
گفته می شود شمع حمام شیخ بهایی تا اواسط 
دوره پهلوی نیز روشن بود تا اینکه گروهی از 
محققان انگلیسی به بهانه کشف راز شیخ بهایی، 
ساختار مهندسی حمام را دستکاری می کنند و 
از آن زمان تا کنون، شمع دیگر روشن نشده 
است. مطالعات باستان شناسی نشان می دهد که 
فاضالب شهر اصفهان بوسیله لوله به محفظه زیر 
حمام منتقل می شده است. در واقع شیخ بهایی 
با محاسباتی دقیقی خزینه حمام را به گونه ای 
طراحی کرده بود که فاضالب این مکان تبدیل 

به گاز متان شود. عالوه بر این بخشی از لجن های 
ته نشین شده در خزینه برای تولید بیوگاز مورد 
استفاده قرار می گرفت. شیخ بهایی با محاسبات 
دقیق، حجم لجن مورد نیاز برای تولید بیوگاز 
را مشخص کرده بود و بدین ترتیب مخزن آب 
حمام، گرم می ماند. بهاءالدین محمدبن حسین 
عاملی معروف به شیخ بهایی حکیم، فقیه، عارف، 
منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند 
نامدار قرن دهم و یازدهم هجری است. او در 
ریاضیات  و  هیأت  منطق،  فلسفه،  دانش های 
تبحر داشت و حدود 9۵ کتاب و رساله در حوزه 
سیاست، حدیث، ریاضی، اخالق، نجوم، عرفان، 
فقه، مهندسی، هنر و فیزیک به یادگار گذاشته 

است.

بیوگاز چیست؟!
زیست گاز یا بیوگاز از شکستن ریزاندامگان 
غیاب  در  باکتری ها  و  )میکروارگانیسم ها( 
اکسیژن به دست می آید. زیست گاز یک منبع 
تجدیدپذیر انرژی است، مشابه انرژی خورشیدی 
و انرژی بادی. زیست گاز را می توان از بیومس یا 
زباله های بیولوژیک تولید کرد، در نتیجه سازگار 
با محیط زیست است. زیست گاز در یک فرایند 
تجزیه بی هوازی توسط باکتری های بی هوازی یا 
در یک فرایند تخمیر مواد قابل تجزیه از قبیل 
زباله های شهرداری،  کود کشاورزی، فاضالب، 
زباله های سبز )باغ ها و پارک ها(، مواد گیاهی و 
محصوالت کشاورزی به دست می آید. زیست گاز 
به طور کلی از متان و دی اکسید کربن تشکیل 

 CH4 از CNG آرزوي بزرگ تولید

تولید بیوگاز؛ از حمام شیخ بهایي 
تا تکیه اباالفضلي هاي نیشابور!
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شده، اما ممکن است مقادیر ناچیزی سولفید 
)اکسید  زیلوکسان  و  آب  بخار  هیدروژن، 

سیلیکن( نیز داشته باشد.

کلید خوردن شرکت دانش بنیان در هیات
شیخ  توسط  ابداع  وجود  با  بیوگاز  تولید 
با  سازگاری  و  باال  اقتصادی  صرفه  بهایی، 
محیط زیست تا کنون چندان در کشورمان 
جدی گرفته نشده است. در عین حال جمعی 
از جوانان تحصیل کرده هیات اباالفضلی های 
نیشابور، با هدف درآمدزایی و اشتغالزایی در 
عرصه اقتصاد مقاومتی، یک شرکت دانش بنیان 
در حوزه بیوگاز تاسیس کرده اند و تا کنون 2 
پروژه را نیز با موفقیت به بهره برداری رسانده اند. 
محمدعلی عشقی، از اعضای تیم تولید، درباره 
بیوگاز می گوید: »با پیشرفت روزافزون صنعت 
دامپروری و اهمیت یافتن استفاده حداکثری از 
منابع تجدیدپذیر، فرآوری فضوالت و پسماند 
دامی با اهدافی از قبیل درآمدزایی، جلوگیری 
از آلودگی محیط زیست، تولید برق و کاهش 
باالیی  اهمیت  از  گلخانه ای  گازهای  اثرات 
برخوردار شده است. در عین حال با توسعه 
صنایع دامپروري و کشاورزي و استفاده بیشتر 
فضوالت  از  حاصل  آلودگی  غذایی،  منابع  از 
گیاهی و دامی افزایش یافته است. برای تصفیه 
این فضوالت می توان از روش تجزیه بی هوازي 
یا تجزیه هوازي استفاده کرد. روش بی هوازي 
در مقایسه با روش دیگر نه تنها انرژي بر نیست 
بلکه مقدار قابل توجهی انرژي بصورت بیوگاز 
پسماندهای  نظیر  آلی  مواد  می کند.  تولید 
کشاورزي، دامی و انسانی در شرایط مناسب و 
دور از کسیژن در مجاورت میکروارگانیسم هاي 
خاصی تخمیر شده و گاز متان )CH4( تولید 

می کند که به این فرایند بیوگاز می گویند.«

نتیجه تصویری برای بیوگاز
دامی  پسماند  روش  این  »در  می افزاید:  او 
و کشاورزي به نسبت مناسب با آب مخلوط 
شده و در مخزن ریخته می شود و طی عملیات 
توسط  کود  در  موجود  آلی  مواد  اختالط، 
بطور  و  شده  تجزیه  بی هوازي  باکتری هاي 
همزمان کود و گاز متان تولید می شود. مواد 
حاصله از دستگاه بیوگاز )کود مرحله دوم( در 

مقایسه با کود معمولی و طبیعی، حاوی نیتروژن 
، فسفر و پتاسیم بیشتری است و 6 برابر غنی تر 
از کود اولیه است. همچنین احتمال زنده ماندن 
مقاوم ترین میکروارگانیسم ها و انگل ها به مقدار 
تولید  سیستم  می یابد.  کاهش  توجهی  قابل 
آسیایی  پیشرفته  کشورهاي  اغلب  در  بیوگاز 
افزایش  روز  به  روز  و  است  مرسوم  اروپایی  و 

می یابد.«

آرزوی بزرگ ما 
تولید CNG از CH4 است

خاطرنشان  مقاومتی  اقتصاد  فعال  این 
افزایش  دلیل  به  اخیر  سالیان  »در  می کند: 
فعالیت هاي صنعتی در سطح جهان، سالیانه 
مخرب  و  خطرناک  گازهاي  زیادي  مقادیر 
می شود.  زمین  کره  جو  وارد  زیست  محیط 
بیوگاز می تواند ما را در مواجهه با این مشکالت 
یاري دهد. منافع زیست محیطی سیستم هاي 
از سیستم هاي تصفیه مرسومی  فراتر  بیوگاز 
است که تاکنون مورد استفاده قرار می گرفته اند 
الگون ها(.  و  برکه ها  ذخیره،  مخازن  )همانند 
بو،  این منافع زیست محیطی شامل کنترل 
بهبود کیفیت آب و هوا، بهبود ارزش غذایی 
گازهاي  انتشار  میزان  کاهش  تولیدي،  کود 
گلخانه اي و دست یابی به بیوگاز به عنوان یک 
منبع انرژي است.« محمدعلی عشقی در باره 
نحوه آغاز به کار در این عرصه، اظهار می کند: 
»مطرح شدن ایده اقتصاد مقاومتی در کشور 
نیشابور  اباالفضلی های  تکیه  بچه های  برای 
جذاب بود. مدتی به دنبال عرصه ای بکر و دست 
نخورده می گشتیم تا هم بتوانیم برای خودمان 
اشتغالزایی و درآمدزایی کنیم و هم به تکلیفمان 
توسط  اینکه  تا  کنیم.  عمل  عرصه  این  در 
یکی از دوستان متخصص با ایده بیوگاز آشنا 
شدیم و کوشیدیم شیوه مرحوم شیخ بهایی را 
احیا کنیم. یک تیم بسیجی تشکیل دادیم و 
خداراشکر توانستیم دو پروژه را به بهره برداری 
کردیم،  اختراع  ما  که  سامانه ای  در  برسانیم. 
ورودی آن لجن گاو به قیمت هر کیلو 3۰ هزار 
تومان است و خروجی آن کود غنی شده به 
قیمت هر کیلو 2۰۰ هزار تومان به اضافه گاز 
متان و بدون هیچگونه آلودگی.« و می افزاید: 
»بحمداهلل هر دو کارفرما از پروژه ها بسیار راضی 

هستند. آن ها از شر بوی بد فضوالت دام هایشان 
به ویژه در تابستان ها خالص شده اند به اضافه 
اینکه ارزش افزوده فوق العاده زیادی )بیش از 
6 برابر( از فروش کودهای غنی شده بدست 
می آورند. آرزوی بزرگ ما این است که روزی 
بتوانیم با استفاده از بیوگاز، سوخت CNG و 
برق تولید کنیم. یکی دیگر از کاربردهای بیوگاز، 
لوله  آن  در  که  است  مناطقی  به  گازرسانی 
کشی انتقال گاز وجود ندارد.« این فعال اقتصاد 
مقاومتی دیگر ویژگی های کودبیوگاز را اینگونه 
فهرست می کند: »تجزیه بی هوازی کامال بدون 
بو، کاهش رشد علف های هرز در کود حاصله به 
میزان ۵۰ درصد، افزایش ظرفیت نگه داشتن 
عنوان  به  استفاده  برای  حاصله  کود  در  آب 
هوموس، عدم وجود عوامل بیماریزای گیاهان 
به علت فرایند تخمیر، افزایش تولید محصول 
کشاورزی، بهبود کیفیت خاک فرسایش یافته، 
تنظیم نسبت کربن به نیتروژن در خاک، ابقاء 
نیتروژن، فسفر، پتاسیم و جذب سریع توسط 
گیاه، وجود مواد معدنی سرشار همچون فسفر، 
آمونیاک و پتاس، از بین رفتن انگل های حیوانی 

نظیر کرم اسکاریس، کرم روده و ...«

دستی هم بر آتش تولید کبک و بلدرچین
هیات  بچه های  اقتصادی  فعالیت  اما 
به شرکت دانش بنیان  نیشابور  اباالفضلی های 
و دستگاه های بیوگاز محدود نمی شود. آن ها 
یک تعاونی تولید و فروش کبک و بلدرچین 
نیز تاسیس کرده اند. محمدعلی عشقی درباره 
علت ورود به این عرصه، خاطرنشان می کند: 
»ما به این نتیجه رسیدیم که باید یک فعالیت 
در  باشیم.  داشته  نیز  زودبازده  اقتصادی 
مطالعاتمان به عرصه های پرورش بلدرچین و 
کبک رسیدیم و با راهنمایی بسیج سازندگی 
می افزاید:  او  کردیم.«  دریافت  تسهیالت 
»بلدرچین که در قرآن کریم نیز مورد اشاره 
قرار کرفته، حیوان بسیار نافعی است و امروز 
توانسته جای خود را در سفره ایرانیان باز کند. 
اما کبک هنوز جای کار بسیاری دارد. در ایران 
حداکثر ۵۰ تولیدکننده کبک وجود دارد که 
رقم بسیار کمی است و نشان می دهد عرصه 
باالیی  بسیار  سودآوری  ظرفیت  کبک  تولید 

دارد و هنوز هم بکر است.«
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اشتغالزایي براي فرزندان به سبک معلم فیزیک 

پشت میزنشیني یعني یک عمر درجا زدن
ساالنه حدود 370 هزار تن انواع آبزیان مختلف در ایران 
با 140  قزل آال  ماهي  تولید  در  کشورمان  و  مي شود  تولید 
هزار تن در سال، رتبه نخست را در دنیا دارد. در عین حال 
ایران بزرگ ترین وارد کننده تخم ماهي چشم زده در جهان 
است که یکي از مهم ترین چالش هاي پرورش ماهي و عامل 

افزایش قیمت تمام شده این محصول است. تولید تخم ماهي 
چشم زده یکي از عرصه هاي بکر اقتصاد مقاومتي است که 
بي نیاز  ضمن  مي تواند  مناسب  سرمایه گذاري  صورت  در 
کردن کشور از واردات تخم ماهي عقیم، زمینه جدیدي از 

اشتغالزایي در کشور پدید آورد.

هزار   6۰ حدود  ساالنه  همچنین 
کشورهاي  به  )کپور(  گرمابي  ماهي  تن 
همسایه صادر مي شود که این امر توانسته 
براي سرمایه گزاران در این بخش رغبت 
ایجاد کند. در حال حاضر براي اینکه سرانه 
مصرف ماهي در کشور به رقم استاندارد 
جهاني برسد، تولید ماهي کپور و قزل آال 

4۰۰ هزار تن در سال باید افزایش یابد.
آقاي کیوان منصوري، یک معلم اهل 
اسدآباد همدان است که با احداث چند 
استخر پرورش ماهي در کنار زمین هاي 
فرزند  دو  براي  توانسته  کشاورزي اش 

جویاي کار خود، اشتغالزایي کند.
او در این باره مي گوید: نعیم و نیما 2 

سال بود که از دانشگاه فارغ التحصیل شده 
بودند و دنبال شغل مي گشتند اما موفقیتي 
بدست نیاوردند. به همین دلیل تصمیم 
گرفتیم خودمان کسب و کار جدیدي راه 
بیاندازیم و فرصت شغلي درست کنیم. به 
فرزندانم گفتم فکر پیدا کردن شغل دولتي 
را از سر بیرون کنید. پشت میز نشیني 
یعني یک عمر درجا زدن! باید امیدتان به 

خدا و بازوان خودتان باشد نه دولت.
کیوان منصوري مي افزاید: چند قطعه 
زمین کشاورزي داشتیم که در آن ها گندم، 
زمین  مي کاشتیم.  زمیني  سیب  و  جو 
هایمان سهیمه آب داشتند و از همینجا به 
فکرمان رسید با توجه به بازار خوب ماهي 

قزل آال با استفاده از سهمیه آب در کنار 
زمین هاي کشاورزي استخر پرورش ماهي 
ایجاد کنیم.  این فعال اقتصاد مقاومتي 
خاطرنشان مي کند: براي ساخت استخر 
و تأمین تجهیزات آن حدود 4۰ میلیون 
ماهي  خرید  براي  کردیم.  هزینه  تومان 
نیز 3۰ میلیون تومان از بسیج سازندگي 
تسهیالت گرفتیم و 1۵ هزار قطعه بچه 
ماهي قزل آالي 1۰ گرمي خریدیم. یک در 
یک دوره کامل پرورش، وزن ماهي قزل آال 
از 1۰ گرم به حدود 1 کیلوگرم مي رسد و 

آماده فروش مي شود. 
به  ماه   6 دوره  این  مي دهد:  ادامه  او 
طول مي انجامد. هر کیلو ماهي را بین 13 
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تا 16 هزار تومان به فروش مي رسانیم و 
منطقه  اهالي  از  بیشتر  ما  مشتري هاي 
آجین و روستاي تختي آباد در شهرستان 
اسدآباد هستند، در مواردي نیز ماهي ها را 
به اسدآباد برده و به فروش مي رسانیم. در 
حال حاضر استخرهاي ما ظرفیت تولید ۵ 
تن ماهي در هر دوره را دارا هستند. در 
واقع ارزش محصول تولیدي در پایان هر 
دوره پرورش رقمي نزدیک به 8۰ میلیون 
تومان است که حداقل 4۰ درصد آن سود 
خالص است. معلم کارآفرین درباره کیفیت 
در  کند:  اظهارمي  تولیدي،  محصوالت 
فصل کشاورزي مدام آب استخر جا به جا 
و تعویض مي شود، این اتفاق باعث طراوت، 

تازگي و افزایش کیفیت ماهي ها مي شود. 
نداریم  کشاورزي  که  هم  فصل هایي  در 
تا  استفاده مي کنیم  هوادهي  از دستگاه 
اکسیژن الزم به ماهي ها برسد. براي تمیز 
کردن استخر جاروهاي مخصوصي طراحي 
کردیم که به طور کامل استخر را تمیز 
مي کند تا آب دچار گندیدگي نشود زیرا 
اگر آب بگندد ماهي ها بوي بدي مي گیرند.

کیوان منصوري، خاطرنشان مي کند: از 
کود به دست آمده از ماهي ها براي کارهاي 
کشاورزي استفاده مي کنیم. کود حاصل از 
پرورش ماهي از مرغوبترین و مفیدترین 
کودها براي کشاورزي است و استفاده از 
آن تأثیر فوق العاده اي در برداشت محصول 

از زمین داشته است.
این فعال اقتصاد مقاومتي درباره فعالیت 
فرزندانش در این واحد تولیدي، مي گوید: 
فروش  و  استخرها  اداره  مسئولیت  تمام 
محصوالت بر عهده نعیم و نیماست. هر 
عالقه مند  کارشان  به  بسیار  آن ها  دوي 
راضي  درآمدشان  و  شغل  از  و  هستند 
در  گرفته اند  تصمیم  آن ها  و خشنودند. 
یک  ماهي،  پرورش  حوضچه هاي  کنار 
گلخانه نیز تأسیس کنند و این ایده خود 
پیگر  حاضر  حال  در  است.  بوده  آن ها 
تأسیس گلخانه در زمین هاي کشاورزي 
مان هستند و معتقدند با تأسیس گلخانه 

سودسرشاري به دست مي آورند. 



از ُکنده نیست.  بلند است و خبري  از کوره  در دشت هاي اطراف قم دود سفید 
محموله هاي ضایعات چوب در حال حرکتند، از قم آمده اند به روستاي َصرم و حاال باید 
از اینجا 8 کیلومتر در جاده خاکي بتازند. 3۰۰ کوره داغ در انتظار بلعیدن شان هستند. 
اینجا ذغال کبابي را در کوره هاي سنتي از ضایعات نجاري ها تولید مي کنند. کوره هم 
عبارت است از اتاقکي به حجم 1۰ متر مربع که در دل زمین حفر شده. تابستان باشد 
یا زمستان، آب و هواي دشت قم غیر قابل تحمل است. کار از 6 صبح آغاز و تا قبل از 
تاریک شدن هوا ادامه دارد و هر روز چند تن چوب را باید در کوره ریخت و چند تن 
ذغال از دل زمین خارج کرد. از همین روست که فقط افغان ها مرد این میدانند. خسته 
خسته از جفا و دور از وطن، ایستاده در غبار و دود به حکم غیرت. افغان ها در کوره هاي 
ذغال هر روز سیاه روي مي شوند تا در خانه روسیاه خانواده نباشند. با این همه راضي و 
خشنودند. »پیدا کردن شغل در افغانستان یک رویاست، مساله این است که در والیت 
ما هنگام خروج از منزل، معلوم نیست زنده باز مي گردیم یا نه. اینجا شاکر امنیت 
کشوِر شیعه هستیم«. این ترجیع بند سخنان همه کارگران افغان است. این دشت 
پرغبار اما راز بزرگي هم در سینه دارد. برخي از این کارگران افغان، همان پهلوانان 
لشگر فاطمیون هستند که در دفاع از حرم دختر علي علیه السالم زخم برداشته اند و 
حاال براي طي دوره نقاهت به ایران بازگشته اند. افغان جماعت همین است دیگر، به 
جاي ُخسبیدن در بستر راهي کوره ذغال مي شود! ایوب و سید تقي به زودي دوباره 
به سوریه اعزام مي شوند، لَنِگ تایید پزشک فاطمیون هستند و از سخت گیري او گله 
دارند. براي بازگشت به زینبیه دل دل مي کنند، هردو ستاره، ابوحامد و سید مصطفي 
صدرزاده را درک کرده اند، یک سینه خاطره دارند و دو چشم خیس. عجب از اینکه 
حقوق فاطمیون با درآمد کارگري در کوره ذغال تفاوت معناداري ندارد. »کربالیي 
زمان« هم اینجاست، به چشم هاي سبز این کهنه سرباز شیعه در دل سیاهي کوره 
لباس  ارتش سرخ شوروي، 6 سال جنگ در  با  نبرد  تا صحنه هاي  بزنید  خوب زل 
بسیجي با ارتش بعث و رزم بي پایان با طالبان را ببینید. مي رسد روزي که افغانستان 

دوباره بدرخشد؛ مثل چشم این ستاره؟! 
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دشـت غبـار و غیـرت
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