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منهای نفت چهارم چه می گوید؟

بهسویاقتصادزیرپلهای

به  مقاومتی  اقتصاد  اخیر،  سال های  طی 
عنوان یک راهبرد، فرهنگ و شعار انقالبی، با 
همه چالش ها، خالء ها، تنگناها و دشواری های 
شناخته شده دیگر مفاهیم انقالبی در حوزه 
فرهنگ و رسانه – دست کم به همان میزان 
– دست و پنجه نرم کرده و دچار آسیب های 
جدی بوده است. کلیشه سازی، شعار زدگی، 
انقالب  مفاهیم  دیدن  حکومتی  و  ابتذال 
اسالمی و مهمتر از همه انقطاع تقریبا کامل 

روندهای رسانه ای از امر اجتماعی، گوشه از 
آسیب های مضمنی است که شعارهای مهم 
انقالب اسالمی در دهه چهارم انقالب – نظیر 
سبک زندگی ایرانی اسالمی، بصیرت، تمدن 
سازی، اقتصاد مقاومتی و ... – را با آسیب های 

بعضا جبران ناپذیری روبه رو کرده است.
منهای  فرهنگی   – اقتصادی  فصلنامه 
نفت با رویکرد محوری و متفاوت نسبت به 
است که  مقاومتی، محصولی  اقتصاد  مقوله 

کوشیده با آسیب شناسی دقیق نحوه پرداخت 
رسانه های  تقریبا شکست خورده  و  ناموفق 
مقاومتی،  اقتصاد  مساله  به  اسالمی  انقالب 
در جست  وجوی موفقیت، اثرگذاری و راهی 

متفاوت و مردمی باشد. 
منهای  فرهنگی   – اقتصادی  فصلنامه 
نفت به جای گشتن به دنبال رد پای اقتصاد 
مقاومتی در البالی گزارش ها و آمارسازی های 
مسئوالن، فرهنگ و روح اقتصاد مقاومتی را 

طی سال های اخیر مساله اقتصاد مقاومتی به عنوان 
راهبرد اصلی و حیاتی نظام جمهوری اسالمی بارها و بارها 
توسط رهبر معظم انقالب اسالمی مورد تاکید قرار گرفته 
است، برای غلظت و شمار تاکیدات رهبر معظم انقالب 
بر یک مساله اصلی، به ندرت می توان نمونه ای مشابه با 
امر اقتصاد مقاومتی طی 3 دهه راهبری انقالب توسط 
ایشان پیدا کرد. در عین حال بدون هیچ گونه قضاوتی 

درباره میزان تحقق سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی، 
یک واقعیت منفی و در عین حال ملموس، روشن و غیر 
کرده  خودنمایی  اخیر  سال های  همواره طی  انکار  قابل 
است: »نحوه پرداخت رسانه های انقالب اسالمی به روح 
و  اقدام  نحوه  با  قیاس  در  مقاومتی،  اقتصاد  فرهنگ  و 
عمل دستگاه های اجرایی و عامل، به مراتب از وضعیت 

بغرنج تری برخوردار است.«

محمدحسین حیدری 
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در دل زندگی روزمره الگوهای مردمی سخت 
کوش و موفق جست وجو کرده است. 

تکرار  جای  به  نفت  منهای  فصلنامه  در 
کلیشه حمایت از تولید و لزوم قطع وابستگی 
اقتصادی به نفت در کالم کارشناسان اقتصادی، 
به آموزش ساده و در عین حال دقیق چگونه 
تولید کردن و چگونه بی نیاز شدن از مشاغل 
دولتی از زبان تولیدکننده های موفق و مردمی 
با  امروز  همین  چگونه  می شود.  پرداخته 
حداقل سرمایه در فضای بالاستفاده در اختیار، 
بلدرچین و کبک تولید کنیم و در کوتاه مدت 
درآمد خوب داشته باشیم؟! چطور زالو تولید 
کنیم و به کجا صادر کنیم؟! سودآوری تولید 
ماهی سردآبی و گرمابی چگونه است و چه 
میزان سرمایه نیاز دارد؟! ارزآوری صادرات 1 
تن ماهی کپور به بازار تشنه عراق با صادرات 
چند بشکه نفت خام برابری می کند؟! صنایع 
تبدیلی چطور درآمد کشاورزان را چند برابر 
می توان  مسجد  زیرزمین  در  آیا  می کند؟! 
محصوالت حجاب را تولید و برای خانم های 

نمازگزار شغل ایجاد کرد؟! پرورش قارچ هنوز 
را  هم جواب می دهد؟! کاله کرکی سمنان 
چطور به دست شهروندان روسیه برسانیم؟! 
چطور در زیر زمین منزل کرم ابریشم پرورش 
اقتصاد  دنیای  در  دربیاوریم؟!  پول  و  دهیم 
مقاومتی جایی هم برای تولید ترشیجات و 
سبزی بسته بندی شده هست؟! چطور ظرف 
سه ماه گوهر تراش حرفه ای شویم و ماهانه 
حداقل 3 میلیون تومان در آمد داشته باشیم؟! 
چگونه با سپاه و ارتش و بسیج برای استفاده 
تولید  بالاستفاده شان جهت  پادگان های  از 

ماکیان به توافق برسیم؟! و... 
که  رسانه ای  غالب  رویکرد  خالف  بر 
اقتصاد مقاومتی را در اقتصاد کالن منحصر 
می بیند، فصلنامه اقتصادی – فرهنگی منهای 
نفت اقتصاد مقاومتی را در اقتصاد خرد و به 
اصطالح زیر پله ای دنبال و قلق ها و فوت و 
فن های خود اشتغالی در کوتاه ترین زمان و با 
کمترین سرمایه را تشریح می کند و همه این 
موارد در دل سبک زندگی ایرانی - اسالمی 

الگوهای برجسته و شگفت انگیز و جذاب به 
جریان می افتد. طلبه ای که شتر مرغ پرورش 
می دهد، شیرزن روستایی که با احیاء بافندگی 
سنتی برای 300 زن روستایی شغل ایجاد 
صادر  نیجریه  به  را  محصوالتش  و  می کند 
می کند، بسیجی هایی که در حوزه مقاومت 
پسته و محصوالت گلخانه ای تولید می کنند، 
کارآفرینی که با وام ازدواج صادر کننده کود 
آلی می شود، نجار سابقی که ساالنه 200 هزار 
بلدرچین تولید می کند و ... نمونه هایی از این 

دست هستند.
فصلنامه اقتصادی – فرهنگی منهای نفت 
دایره المعارف راه های تضمین شده و کوتاه برای 
رسیدن سریع به موفقیت است و ارتباطش با 
الگوهای مردمی پس از پایان مراحل عکاسی 
مستند اجتماعی و تهیه گزارش مکتوب از 
کار و زندگی شان به پایان نمی رسد. همه 
منهای  فصلنامه  در  شده  معرفی  الگوهای 
نفت، با درخشش در میان افکار عمومی با 
سرعتی چند برابر قبل پله های ترقی را طی 
می کنند و با حجمی غیر منتظره از فرصت 
ها و پیشنهادهای جدید از سوی بخش های 
دولتی و خصوصی مواجه می شوند. نیروهای 
مردمی فعال در عرصه اقتصاد مقاومتی که در 
منهای نفت معرفی می شوند، به دلیل شباهت 
در سبک زندگی و مشی اقتصادی به آسانی 
با یکدیگر مرتبط می شوند و از ظرفیت های 
یکدیگر استفاده می کنند و روابط اقتصادی 
جدیدی را مبتنی بر انسانیت، دین وفرهنگ 
لگام  و  بیمار  داری  سرمایه  دل  در  ایرانی 

گسیخته ایران شکل می دهند. 
علم و تجربه روز اقتصادی جهان ثابت کرده 
بیش  وسیع  در سطح  اشتغالزایی  که  است 
از هر چیز با گسترش بنگاه های کوچک و 
زودبازده )اقتصاد زیرپله ای( بویژه با هدفگذاری 
در  نفت  منهای  می شود.  محقق  صادراتی 
چهارمین فرصت خود، با معرفی تعدادی از 
قطب های تولیدی ریز و درشت در جای جای 
کشور در کنار گشودن باب معرفی مزیت های 
کار اقتصادی در قالب تعاوتی و نیز اهتمام 
بیشتر به اهمیت نقش بازاریابی حرفه ای در 
عرصه اقتصاد مقاومتی، یک گام دیگر به جلو 

بردارد.
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فروش آنالین فرش سردرود در فروشگاه هاي اینترنتي آمریکا و اروپا

قطبتابلوفرشایران10برابرجمعیتش
اشتغالزاییکردهاست

به  سردرودي ها  توسط  فرش  تابلو  صادرات  ارزآوري 
صادرات  با  برابر  آسیا  شرق  و  آمریکا  اروپایي،  کشورهاي 
برآورد مي شود. فرش  نفت خام در سال  بشکه  میلیون   1

در  کشورمان،  علیه  آمریکا  تحریم هاي  وجود  با  سردرود 
سایت هاي فروشگاه هاي آمریکایي به صورت آنالین و با برند 

اختصاصي »سردرود« به فروش مي رسد.

ایراني  فرش  از  که صحبت  زماني 
تصویر  بالفاصله  مي آید  میان  به 
زیراندازي با تار و پود در ذهن بیشتر 
که  زیراندازي  مي بندد؛  نقش  مردم 
با  را  آن  سراسر  هنرمند  دست هایي 
انواع  به  و  زده  گره  ابریشم  و  پشم 
طرح ها ونقشه هاي انتزاعي و تجریدي 
آذین  هندسي  و  اسلیمي  نقوش  و 

کرده است. 
تا  مي شوند  بافته  فرش ها  عمده 
به عنوان کفپوش مورد استفاده قرار 
شکوه  و  زیبایي  وجود  با  اما  گیرند. 
نهایت  در  ایراني  فرش  فوق العاده، 
به مروز زمان  و  قرار مي گیرد  پا  زیر 
شاید  مي شود.  عادي  آن  درخشش 
یکي از دالیلي که سبب شد بسیاري 
از هنرمندان و بافندگان ایراني تالش 
کنند قالي و فرش ایراني را از زیر پا 
و روي زمین جمع کند و روي دیوار 
همین  دهند  قرار  دیدگان  جلوي  و 
که  بودند  این  دنبال  به  آن ها  باشد، 
زیبایي و هنر فرش ایراني همواره در 
جاودانه تر  و  بدرخشد  چشم ها  منظر 

شود.

تولد تابلو فرش از دوران قاجار
عنوان  به  عمدتا  فرش ها  تابلو 
فرش هاي تصویري شناخته مي شوند؛ 
جاي  به  آنها  در  که  فرش هایي 
رایج  طرح هاي  و  نقوش  به  پرداختن 
تصاویر  و سنتي،  تجریدي  و  انتزاعي 
انسان، طبیعت و حیوانات زیبا فرصت 
تابلو  مي کند.  پیدا  را  بستن  نقش 
پدیده  تصویري  قالي هاي  یا  فرش ها 
ایراني  قالي هاي  درتاریخ  نوظهوري 
به شمارمي روند و بافت آنها عمدتا از 
دوران قاجار و با پیدایش صنعت چاپ 
در اواسط قرن سیزدهم در ایران  و نیز 
ورود دوربین عکاسي و کارت پستال ها 
آغازشد و به تدریج مسیر جدیدي را 
ظهور  با  بعدها  گشود.  هنر  دراین 
اساتید نوگرا و هنرمندان خالق، این 
شگرفي  دگرگوني  تدریج  به  حوزه 
تابلوفرش ها  طراحي  در  و  کرد  پیدا 
لحاظ  از  چه  و  شکل  لحاظ  از  چه 
مفهوم، تغییرات زیادي به وجود آمد. 
فرش هاي  زمره  در  فرش  تابلو 
فرش هاي  مي رود.  بشمار  ریزبافت 
تصویري  طرح هاي  داراي  تابلویي 

هستند و به همین دلیل با رج شمار 
به  تنها  که  چرا  مي شوند  تولید  باال 
نقاط  مي توان  که  است  وسیله  این 
ایجاد  و  گره  تراکم  با  را  طرح  ریز 
نشان  رنگ ها  انواع  با  روشن  سایه 
داد. عده اي تابلو فرش را هنر در هنر 
مي دانند زیرا امروزه در فرآیند تولید 
هنر دست  فرش چند  تابلو  حرفه اي 
تابلو فرش  تا  به دست هم مي دهند 
باال  کیفیت  با  نفیسي  و  دستبافت 

تولید شود.

صادرات به ژاپن، آمریکا، آلمان 
و چین

شهر سردرود که در نزدیکي تبریز 
تابلو  پایتخت  عنوان  به  دارد،  قرار 
فرش در جهان شناخته مي شود. در 
شهر سردرود نرخ بیکاري تقریبا برابر 
به  اما عجایب سردرود  است  با صفر 
نمي شود. صنعت  همین مساله ختم 
بافندگي تابلو فرش نیازمند همکاري 
و تالش 23 صنف همجنس است. به 
هزار   70 ساالنه  تولید  دلیل  همین 
صادرات  و  سردرود  در  فرش  تابلو 
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کشورهاي  به  آن  عمده  بخش 
موجب  آمریکا  و  آلمان  ژاپن،  چین، 
ایراني  هزار   350 براي  اشتغالزایي 
در 18 استان کشور شده است. 80 
در  کشور،  فرش هاي  تابلو  از  درصد 

سردرود تولید مي شود. 
سردرود  دستباف  فرش هاي  تابلو 
ظرافت  و  رنگ  طیف  وفور  دلیل  به 
به کار رفته در آنها از ارزش و شهرت 
برخوردار  جهان  سطح  در  بسیاري 
است. این تابلو فرش ها اغلب در قالب 
نقش هاي  و  مي شوند  بافته  پرتره 
قرآن  آیات  و  منظره  نقاشي،  هنري، 
کار  به  مرسوم  دیگر طرح هاي  کریم 
هستند.  فرش ها  تابلو  این  در  رفته 
به روز  و  ابتکار  با  اخیر  طي سالهاي 
شدن هنرمندان قالیباف، این صنایع 
و  روز  زندگي  شرایط  با  نیز  بومي 
کرده  پیدا  انطباق  خریداران  سالیق 

است.
هنر بافت تابلو فرش در شهرستان 
سردرود قدمت 80 ساله دارد و 80 
درصد از مردم این شهرستان به طور 
هنر  این  از  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
فرش  تابلو  مي کنند.  درآمد  کسب 

معنوي  آثار  فهرست  در  سردرود 
میراث فرهنگي کشور ثبت ملي شده 

است.

فروش آنالین تابلوفرش ایراني 
در فروشگاه هاي خارجي

از  یکي  عبدي،  حسین 
در  فرش  تابلو  موفق  صادرکنندگان 
مردم  موفقیت  علت  درباره  سردرود، 
بافنده هاي  این شهر مي گوید: »اکثر 
تابلوفرش در کارگاه هاي خانگي و به 
فعالیت  مشغول  خانوادگي  صورت 
به  صادرات  در  ما  موفقیت  هستند. 
بازاریابي خوب و حضور موثرمان در 
نمایشگاه هاي بین المللي بازمي گردد. 
حضور  نمایشگاه هاي  در  وقتي 
مي یابیم، از طریق تماس مستقیم با 
هنري  ذائقه  بین المللي  مشتري هاي 
آن ها را به طور کامال دقیق شناسایي 
به  اساس  همین  بر  و  مي کنیم 
بافندگان هنرمند، سفارش مي دهیم. 
مشتري هاي  که  مي دانیم  ما  مثال 
و  حیوانات  تصاویر  بیشتر  چیني، 
مي پسندند  را  طبیعي  منظره هاي 
تولید  فرش  تابلو  اساس  همین  بر  و 

مي کنیم.«
کیفیت  و  »نوآوري  مي افزاید:  او 
باال، راز جهاني شدن تابلو فرش هاي 
نوآوري  جدیدترین  است.  سردرود 
تابلو  تولید  سردرودي،  هنرمندان 
تابلو  این  بعدي است.  فرش هاي سه 
فرش ها بسیار چشم نواز و کامال زنده 
به  سردرودي  هنرمندان  هستند. 
مي گذارند  احترام  هایشان  مشتري 
که  شده  موجب  مساله  همین  و 
تابلو  پایتخت  عنوان  به  سردرود 
فرش در جهان شناخته شود و مورد 

تمجید قرار بگیرد.« 
فرش سردرود با وجود تحریم هاي 
آمریکا علیه کشورمان، در سایت هاي 
صورت  به  آمریکایي  فروشگاه هاي 
آنالین و با برند اختصاصي »سردرود« 
سردرودي ها  مي رسد.  فروش  به 
اگرچه به صورت خودجوش به معناي 
حقیقي کلمه اقتصاد مقاومتي را معنا 
هنرمندان  و  شهر  این  اما  اند  کرده 
استثنایي اش شایسته توجه و حمایت 
تا  هستند  دولتي  نهادهاي  بیشتر 
نیز  و  ملي  اقتصاد  در  پیش  از  بیش 

در سطح جهان بدرخشند. 
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 با پرورش شتر خشکسالی را به فرصت تبدیل کنیم 

انبارالوم؛قطبشیرودوغالکچری

از  یکی  عنوان  به  اخیر  سال های  طی  شتر  پرورش 
پرسودترین بخش های دامداری در کشور مورد توجه بیشتر 
به  منحصر  خلقت  دلیل  به  حیوان  این  است.  گرفته  قرار 

فردش، مستعد زندگی در شرایط سخت است. به تعبیر برخی 
از دامداران قدیمی می توان شتر را در حوزه دامداری معادل با 

خرما در حوزه کشاورزی دانست.

شتر به علوفه بسیار کم، آب محدود و 
عرصه وسیع بیابانی نیاز دارد و در مقابل 
مقاوم  بسیار  دما  اختالف  و  بیماری ها 
حیوان  این  بدن  اعضای  تمام  از  است. 
اقتصادی برد. شتر به دلیل  می توان بهره 
منحصر  گوارشی  دستگاه  از  برخورداری 
تبدیل  را  گیاهان  ارزش ترین  بی  فرد،  به 
درحالی  این  و  می کند  انرژی  و  سلولز  به 
است که در شرایط کم آبی نیز این حیوان 

تا مدت ها هیچ نیازی به آب ندارد.
کم آبی  و  خشکسالی  که  شرایطی  در 
و  تلف کرده  را  دام های کشور  از  بسیاری 
گوسفندهای  و  گاو  جمعیت  از  سال  هر 
شتر  پرورش  طرح  می شود،  کم  دامداران 
برای  که  باالیی  درآمدزایی  به  عنایت  با 
سال های  طی  دارد،  دنبال  به  صاحبانش 

قرار  توجه  مورد  گذشته  از  بیشتر  اخیر 
گرفته است. 

مدیریت مصرف آب با 
تغییر الگوی دامداری

در شرایط بحرانی خشکسالی در بیشتر 
استان های کشور و در حالی که همچنان 
بارانی نمی بارد و چشمه ها و چاه ها هر سال 
با کاهش سطح آب روبرو هستند، مدیریت 
مصرف آب و اقتصاد تنها در تغییر الگوی 
کشت کشاورزی یا صرفه جویی در مصرف 
آب و اجرای طرح های مکانیزه آب خالصه 
پتانسیلی  پرورش شتر  واقع  در  نمی شود. 
تبدیل  فرصت  به  را  خشکسالی  که  است 

می کند.
از  بسیاری  در  شتر  صنعتی  پرورش 

شکل  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
به  نیز  را  خود  خاص  مشتری  و  گرفته 
صورت گسترده پیدا کرده است. پرورش 
است  آور  سود  صنعتی  اکنون  شتر 
را  کشور  دامداری  اقتصاد  می تواند  که 
کشور  در  حاضر  حال  در  کند.  متحول 
وجود  شتر  نفر   600 و  میلیون  یک 
را در رده هفتمین  ایران  آمار  این  دارد. 
تولیدکننده شتر در آسیا قرار داده است. 
پرورش  زمینه  در  استان   13 ایران  در 

شتر فعال هستند. 
 

قطب تولید دوغ و شیر الکچری
شهر انبارالوم ایران، یکی از نقاط کشور 
شتر  پرورش  به  آوردن  روی  با  که  است 
و  سبک  دام های  سایر  پرورش  کنار  در 
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متحول  را  خود  اقتصاد  توانسته  سنگین، 
کند و برای جوانانش بیش از هزار فرصت 
توابع  از  انبارالوم  کند.  فراهم  شغلی 
شهرستان آق قال در استان گلستان است 
و 7 هزار نفر جمعیت دارد. انبارالوم اگرچه 
از جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی 
در  شهرتش  اما  است  برخوردار  متعددی 
کیفیت  با  دوغ  و  شیر  به  وابسته  کشور 

شترهایش است. 
آقای کیانی، یکی از موفق ترین پرورش 
دهندگان شتر در انبارالوم است. او درباره 
منطقه،  این  در  شتر  پروش  تاریخچه 
می گوید: »پرورش شتر به صورت محدود 
و در حد نگهداری از 2 یا 3 نفر شتر از 
رواج داشت  انبارالوم  گذشته های دور در 
اما طی سال های اخیر به دلیل سودآوری 
باال مورد توجه بیشتر مردم قرار گرفت و 
به سرعت گسترش یافت. فقط ظرف یک 
در  پرورش شتر  به  گرایش  سال گذشته 
شهر 2 برابر شده است و در حال حاضر 
پرورش  انبارالوم مشغول  در  300 خانوار 
شتر هستند و شیر و دوغ آن را به تهران، 

مشهد و شیراز صادر می کنند.«

پرورش ارزان، محصول گران
به  مردم  سریع  گرایش  علت  درباره  او 
پرورش شتر، خاطرنشان می کند: »پرورش 
در  شتر  می شود.  تمام  ارزان  بسیار  شتر 
خارشتر  کنگر،  مثل  گیاهانی  از  طبیعت 
هیچ  که  می کند  استفاده  گزچه  برگ  و 
نمی کند.  تغذیه  آن ها  از  دیگری  حیوان 
شتر هر چقدر علوفه خشک بیشتر مصرف 
شیرش  و  دوغ  کیفیت  و  غلظت  کند، 
سبز  علف  چقدر  هر  و  می یابد  افزایش 
در  می شود.  کمتر  شیرش  غلظت  بخورد، 
می رسد  به حداکثر  شتر  گرما شیر  فصل 
آب  شتر  می شود.  نصف  زمستان  در  و 
زیادی  مقاومت  و  می خورد  اندکی  بسیار 
در برابر گرما دارد. همین کم هزینه بودِن 
پرورش شتر، سوددهی آن را بسیار افزایش 

می دهد.«
هر  شیر  »طعم  می افزاید:  کیانی  آقای 
شتر بر حسب چرایی که کرده و علوفه ای 

به طور کلی  اما  که خورده متفاوت است 
دارد،  را دوست  چون شتر علف های شور 
و  است  مزه  شور  شیرش  طعم  معموال 
ماندگاری  افزایش  موجب  عامل  همین 
است.  دام ها  سایر  با  قیاس  در  شتر  شیر 
روز  هر  و  می دوشیم  بار   5 روزانه  را  شتر 
به  شتر  شیر  می دهد.  شیر  کیلوگرم   12
خاطر امالح، مواد معدنی و ویتامین هایی 
مادر  شیر  به  شیر  نزدیک ترین  دارد  که 
است. شتر احتیاج به پیاده روی زیاد دارد 
و همین امر باعث افزایش سالمت شیرش 
دهنده ها  پرورش  الوم  انبار  در  می شود. 
پرورش  را  شتر  خانواده هایشان  کمک  با 
عهده  بر  شتر  شیر  دوشیدن  و  می دهند 
شتر  شیر  دوشیدن  از  بعد  خانم هاست. 
را  می توانیم مستقیما و بدون حرارت آن 
به شیر  است  کافی  کنیم.  تبدیل  دوغ  به 
شتر، دوغ اضافه کنیم تا بعد از 20 دقیقه 

به عمل آید.«
توزیع کننده های  از  یکی  یارعلی  آقای 
موفق شیر شتر در انبارالوم است. او درباره 
این عرصه می گوید: »چند سال  به  ورود 
قبل در میدان تجریش تهران با مغازه ای 
رو به رو شدم که دوغ شتر می فروخت. به 
صاحب مغازه گفتم می توانم دوغ شتر را با 
کیفیت بهتر و قیمت ارزان تر از انبارالوم 
پذیرفت.  هم  او  و  کنم  تهیه  شما  برای 
پاسداران 300  و  همان شب در تجریش 
گرفتم.  سفارش  شتر  شیر  و  دوغ  لیتر 
دوغ را در انبارالوم لیتری 2 هزار و 500 
تومان خریدم و در تهران لیتری 6 هزار و 
وارد  ترتیب  این  به  فروختم.  تومان   500
الوم شدم که  انبار  کار توزیع دوغ و شیر 
بسیار هم سودآور است. به همین ترتیب 
شماره کارخانه های لبنیاتی را از اینترنت 
می توانم  گفتم  آن ها  به  و  کردم  پیدا 
برایتان شیر شتر با کیفیت عالی و قیمت 
روزانه  حاضر  حال  در  کنم.  پیدا  مناسب 
می کنم.  توزیع  شتر  شیر  کیلوگرم   500
انبارالوم  در  بسیاری  شکر خدا جوان های 
در کار پروش شتر اشتغال دارند و جلوی 
گرفته  بزرگ  به شهرهای  آن ها  مهاجرت 

شده است.«

خواص دوغ شتر
دوغ تهیه شده از شیر شتر با دوغ بدست 
آمده از شیر گاو متفاوت است و تفاوت آن 
ابتدا  در این است که برای تهیه دوغ گاو 
بیرونی  محرک  یک  توسط  را  گاو  شیر 
ماست  بعد  و  می کنند  ماست  به  تبدیل 
بدست آمده را پس از رقیق کردن تبدیل 
به دوغ می کنند. این فرآیند در شیر شتر 
متفاوت است، بدین ترتیب که ماده محرک 
از  و پس  تهیه می شود  از خود شیر شتر 
آن با هر بار اضافه کردن شیر به آن ماده 
پس از چند ساعت بدون کم یا زیاد کردن 
ماده ای به شیر، مایعی بدست می آید که به 
لحاظ ساختار همان شیر است اما به دلیل 
اینکه طعم آن شباهت زیادی به دوغ دارد 

به آن دوغ گفته می شود. 
این مایع همان شیر است با این تفاوت 
مواد  اضافه کردن  بدون  آن  ماندگاری  که 
خواص  از  می یابد.  افزایش  نگهدارنده 
بودن  انرژی زا  به  می توان  شتر  دوغ  بارز 
کرد.  اشاره  آن  الغرکنندگی  خاصیت  و 
دوغ شتر ملین بسیار خوبی است و برای 
ترمیم  بیماری های طحال،  بواسیر،  درمان 
زخم های دستگاه گوارش، سل، یرقان، آسم 
و تنگی نفس، کم خونی و فشار خون مفید 
است. عالوه بر خاصیت الغرکنندگی، یک 
لیوان دوغ شتر یک وعده غذایی کامل نیز 

محسوب می شود. 
و  اثرالکتوفرین  ساده  تحقیق  یک  در 
کوهانه  یک  شتِر  دوغ  اسیدی  پروتئین 
روی  گلستان،  استان  در  صحرا  ترکمن 
سلول های سالم و بیمار کبد مورد مطالعه 
قرار گرفت و تغییرات مورفولیژیکی آنها در 
زمان های مختلف بررسی شد. این بررسی ها 
نشان داد که الکتوفرین و پروتئین اثرات 
دارد  رده های سلولی  روی  بر  داری  معنی 
و از تکثیر سلول های بیمار جلوگیری کرده 
است. همچنین اثرات آنها روی سلول های 
سالم نشان داد که این دو باعث طول عمر 
سرعت  افزایش  و  سالم  سلولهای  بیشتر 
همچنین  شتر  شیر  می شود.  آنها  تکثیر 
یک منبع غذایی ارزشمند برای افراد تحت 

درمان سرطان و بیماری های مشابه است.
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ماجراي سفارش استراتژیک شاه عباس صفوي به شیخ بهایي و اختراع ارده 

اردکانساالنه21هزارتنحلواياردهتولیدميکند

در قلب کویر یزد شهري واقع شده که روزگاري به 
واسطه علما و دانشمنداني که در آن حضور داشتند، 
ایران کوچک نامیده مي شد. واقع شدن بر سر مسیر 
براي احداث قنات  کاروان ها و شیب مالیم منطقه که 
مناسب است از علل تاسیس اردکان بوده است. اردکان 

از سابقه تاریخي بسیار غني و افتخار آمیزي برخوردار 
اردکان نسبت  به  نام کهني است که  است. »ارتاکاوا« 
داده اند. اگر »ارد« به معناي مقدس و »کان« در معناي 
مکان درنظر گرفته شود، اردکان به معناي مکان مقدس 

است.

منحصر  صنعتي  اردکان  شهر   
با وجود  به فرد را در اختیار دارد که 
آن،  کشف  از  قرن  چند  گذشت 
همچنان بسیاري از مردم شهر از آن 
ارتزاق مي کنند. قطاب، لوز و پشمک 
اما  هستند  یزد  معروف  سوغاتي هاي 
نمي شود از یزد گذر کرد و طعم ارده و 

حلورده اردکان یزد را نچشید. 
در  غذایي  ماده  اصلي ترین  کنجد 
از  یکي  و  است  ارده  حلواي  تولید 
بین  در  روغني  منابع  سرشارترین 
مي آید.  حساب  به  روغني  دانه هاي 
سفید،  رنگ هاي  به  کنجد  دانه هاي 
مي شوند.  یافت  سیاه  و  خاکستري 
روغن حاصل از دانه هاي سفید رنگ، 
مرغوبتر از سایر رنگ ها است. کنجد 
شیرین  مزه  گرم،  طبیعت  داشتن  با 
مواد  اکثر  بودن  دارا  با  و  مالیم  و 
و  مفید  غذاي  یک  بدن،  نیاز  مورد 
پرانرژي براي انسان به شمار مي آید. 
است  پروتئین  از  غني  منبع  کنجد 
داراي  و  دارد  باالیي  غذایي  ارزش  و 
پتاسیم،  کلسیم،  چون  معدني  مواد 
فسفر، آهن. کنجد در عین حال منبع 
نیاسین،   ،1 ب  ویتامین  از  مهمي 
است.  ث  ویتامین  و  فولیک  اسید 
اسیدهاي  از  سرشار  کنجد  روغن 
اسید  چرب غیراشباع است و نسبت 
به  آن  در  لولئیک  اسید  و  لینولئیک 
طور مساوي به چشم مي خورد. وجود 
پایداري  طبیعي،  اکسیدان هاي  آنتي 
این روغن را در مقابل فساد ناشي از 

اکسیداسیون افزایش مي دهند.

سفارش استراتژیک شاه عباس 
به شیخ بهایي

زمان  به  ارده  حلواي  و  ارده  ابداع 
عباس  شاه  سلطنت  دوران  و  صفویه 
سلطنت  زمان  در  برمي گردد.  صفوي 
شاه عباس که مصادف با وزارت مرحوم 
زمستان  فصل  در  بود،  بهایي  شیخ 
وزیر  به  پیوست. شاه  وقوع  به  جنگي 
براي  غذایي  داد،  دستور  خود  مشاور 
سه  داراي  که  کند  فراهم  لشکریان 
آن  حمل  باشد؛  عمده  خصوصیت 
آسان، از گرم شدن براي خوردن بي نیاز 
و مقوي و انرژي زا باشد. شیخ بهایي در 
پاسخ به این نیاز مهم با همکاري جابر 
عصار، متخصص کنجد و شاهِ شیرین 
کار، متخصص شیره مویز، حلواي ارده 

را ابداع مي کند. 
مورد  آمده،  بدست  غذایي  ماده 
استفاده سپاهیان قرار گرفت و بسیار 
 1312 سال  در  شد.  واقع  مطلوب 
نام حاج مصیب  به  شمسي، شخصي 
باکوي شوروي  قبال در  درخشاني که 
به تولید حلوا اشتغال داشت، در ایران 
شکر و مقداري گلوکز را جایگزین شیره 
کرد و در نتیجه حلوا شکري امروزي به 
دست آمد و به تدریج سطح تولید آن 
توسعه یافت و مصرف عمومي پیدا کرد. 
شیخ بهایي پایه گذار صنعتي تبدیلي 
حلورده،  ارده،  به  را  کنجد  که  است 
کنجد  ارده  روغن  و  کنجد  روغن 
حلورده  و  ارده  تولید  مي کند.  تبدیل 
داشته  زیادي  گذشته سختي هاي  در 
است. علي سپهري اردکاني، نویسنده 

و پژوهشگر تاریخ در این باره مي گوید: 
»در گذشته هاي دور کنجد را اول در 
آب مي ریختند تا خوب خیس بخورد. 
سپس کنجد را بیرون مي آوردند و با 
مقداري ماست مخلوط مي کردند، با دو 
چکش چوبي و سنگیني که داشتند 
کنجد  از  پوست  تا  مي کوبیدند  آنقدر 
هم  با  را  همه  آن  از  پس  شود.  جدا 
این  به  و  داخل آب نمک مي ریختند 
مي شد.  جدا  کنجد  از  پوست  ترتیب 
زنبیل  داخل  را  شور  کنجد  سپس 
و  قنات  سر  مي بردند  و  مي ریختند 
رویش آب مي ریختند تا خوب شسته 
و شیرین شود. بعد از آن با هیزم آتش 
روشن مي کردند و در تنور کنجد را با 
کمچه آنقدر به هم میزدند تا اصطالحا 

دوده بکشد.«

5 برابر شدن تعداد کارگاه ها 
در اردکان

همزن هاي  لطف  به  اما  روزها  این 
و  تبدیلي  صنایع  دستگاه هاي  برقي، 
حلواي  تولید  کار  سوز،  گاز  کوره هاي 
ارده بسیار راحت تر شده و با گرایش 
روز  به  روز  صنعت،  این  به  جوانترها 
ارده  حلواي  و  ارده  تولید  میزان  بر 
افزوده شده است. گسترش کارگاه هاي 
کوچک تولید ارده و حلواي ارده طي 
10 سال اخیر در شهر اردکان، بسیار 

سریع و معنادار بوده است. 
احمد کمالي اردکاني، یکي از تولید 
کنندگان موفق ارده در اردکان، در این 
تعداد  سال  »ظرف 10  مي گوید:  باره 
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اردکان  شهر  در  تولیدي  کارگاه هاي 
از 37 کارگاه به بیش از 200 کارگاه 
تولید  کل  زمان  آن  است.  رسیده 
روزانه اردکان فقط 1 تن بود اما این 
تن  روزانه حداقل 60  شهر هم اکنون 
دهه  در  مي کند.  تولید  ارده  حلواي 
قم  و  اصفهان  استان هاي  فقط  قبل 
مشتري حلواي ارده اردکان بودند اما 
امروز کرمان، مشهد، قزوین و شهرهاي 
شمالي کشور هم مشتري پرو پا قرص 

ما هستند.« 
از  را  کارشان  که  کمالي  برادران 
شاگردي آغاز کرده اند و حاال خودشان 
دارند،  اختیار  در  بزرگ  کارگاه  یک 
روش  همان  به  ارده  تولید  مي گویند 
سنتي انجام مي شود اما با استفاده از 
دستگاه هاي جدید صنایع تبدیلي. آقاي 
کمالي خاطرنشان مي کند: »روزي که 
این کارگاه را تاسیس کردیم، سرمایه 
اندک و تولید پاییني داشتیم، چیزي 
در حدود 2 یا 3 پاتیل در هفته تولید 

مي فروختیم.  مغازه  در  و  مي کردیم 
از  مشتري ها  کم  کم  سال  دو  از  بعد 
شهرهاي مختلف زیاد شدند و توانستیم 
راضي  هم  االن  بگیریم.  نمایندگي 
به  هم اکنون  ما  روزانه  تولید  هستیم. 
6 پاتیل رسیده است. با بدست آوردن 
درآمد کافي همین کارگاهي را که قبال 
استیجاري بود، خریداري کردیم. حاال 
دیگر  که  شده  زیاد  آنقدر  سفارش ها 
به  نمي توان  محدود  فضاي  این  در 
فعالیت ادامه داد، به همین دلیل زمین 
جدیدي براي تاسیس کارگاهي بزرگتر 

خریداري کرده ایم.«

اشتغال 600 اردکاني در کارگاه هاي 
تولید حلواي ارده

مي افزاید:  اردکاني،  کمالي  مهدي 
از  را  حلورده  و  ارده  تولید  »صنعت 
به گام پیشرفت  پدرم آموختم و گام 
دبیرستان در خدمت  از دوران  کردم. 
پدرم کار مي کردم. در این کارگاه براي 

6 نفر به صورت مستقیم و براي 20 
نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایي 

کرده ایم.«
در  تولید حلورده  کارگاه  در 200 
شهر اردکان 600 نفر مشغول به کار 
هستند. اردکان روزانه 60 تا 80 تن 
ارده و حلواي ارده تولید مي کند که 
این رقم در سال بالغ بر 21 هزار تن 
ساالنه  خالص  سود  حداقل  مي شود. 
حلواي  و  ارده  تولید  کارگاه  یک 
میلیون   100 اردکان  شهر  در  ارده 
به  اردکان  رو  این  از  است.  تومان 
عنوان قطب تولید حلورده در کشور 
با  سازندگي  بسیج  مي شود.  شناخته 
کارگاه هاي  تاسیس  به  کمک  هدف 
کارگاه هاي  از  حمایت  و  جدید 
زودبازده  تسهیالت  ارائه  با  موجود 
بین المللي  براي  مقاومتي،  اقتصاد 
صادرات  و  اردکان  حلورده  کردن 
و  هدفگذاري  ارزشمند  محصول  این 

برنامه ریزي کرده است.

9  نفتمنها    یچهارمین فصلنامه معرفی ستاره های اقتصاد مقاومتی
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ماجرای دو جوان شهرستانی که نمی خواستند زیر دست بمانند 

تویسرکانبههمینسادگیقطبتولیدمبلومنبتشد

یکی  عنوان  به  جهان  سراسر  در  مبلمان  صنعت 
شناخته  زودبازده  و  کوچک  صنایع  سودده ترین  از 
سال  در  صنعت  این  جهانی  تولیدات  ارزش  می شود. 
تجارت  ارزش  و  دالر  میلیارد   437 حدود   2015

بین المللی آن 147میلیارد دالر بوده است. سهم آسیا 
از این بازار جهانی 30 درصد است که 20 درصد از این 
از  تنها 2 درصد  و  به کشور چین است  متعلق  میزان 

سهم بازار، متعلق به کشورمان است. 

ایتالیا، چین، مکزیک، آلمان و آمریکا از 
غول های این صنعت هستند و بخش قابل 
توجهی از نیاز بازار به وسیله این کشورها 
در  مبلمان  مصرف  سرانه  می شود.  تامین 
کشورهای توسعه یافته 223 دالر و میانگین 
جهانی آن 6۴ دالر است. ارزش مبلمان بازار 
ایران 5 میلیارد دالر تخمین زده می شود 
واین نشان میدهد که مصرف سرانه مبلمان 
در ایران کمی باالتر از متوسط جهانی است.

بنگاه های  از  درصد   ۹5 انگلستان  در 
مبلمان خرد و ریز 10 تا 50 نفره هستند. 
در ایتالیا کارگاه های کوچک مبلمان سازی 
عنوان  به  دانمارک  و  هستند  کار  مشغول 
اروپا  کشوری که 20 درصد صادرات مبل 

را در اختیار دارد وضعیتی مشابه انگلیس به 
لحاظ تولید مبل دارد و کارگاه های کوچک، 
بزرگترین نقش را در این میان ایفا می کنند.

وضعیت صادرات مبلمان
ایران طی سال های اخیر وضعیت بسیار 
متغیری را تجربه کرده است. در حال حاضر 
 25 ساالنه  حوزه  این  در  صادراتی  ارزش 
سال  چند  در  و  شده  برآورد  دالر  میلیون 
اخیر صادرات مبلمان از 10 به 25 میلیون 
دالر افزایش یافته است. بر اساس داده های 
شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و 
صنایع وابسته، کشورهای عراق، قزاقستان، 
آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، 

عربی حوزه خلیج  تاجیکستان، کشورهای 
فارس و اوکراین به عنوان عمده کشورهای 
شناخته  ایران  مبلمان  صادرات  مقصد 

می شوند.
وجود پاره ای از مشکالت و چالش ها در 
با  اولیه  تامین مواد  مانند عدم  این بخش 
کیفیت با وجود تعرفه باال، حضور قدرتمند 
در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  تاثیر  و  رقبا 
قیمت تمام شده کاال از جمله موانع توسعه 
تاسیس  است.  مبلمان  صنعت  صادرات 
محصوالت  عرضه  دائمی  فروشگاه   11
ایران در کشورهای هدف  مبلمان  صنعت 
مبلمان  تولیدکنندگان  حضور  صادراتی، 
در  مبلمان  تخصصی  نمایشگاه های  در 
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از فعاالن حوزه  بازارهای هدف و میزبانی 
در  هدف  کشورهای  مبلمان  صنعت 
چوبی  مصنوعات  و  مبلمان  نمایشگاه های 
به  بازاریابی موفق  راه های  از جمله  کشور 

نظر می رسید.
 

وضعیت واردات مبلمان
مبلمان  ملی  شورای  اعالم  اساس  بر 
در  وابسته،  صنایع  و  ایران  دکوراسیون  و 
چوبی  مبلمان  واردات  ارزش   13۹3 سال 
دالر  میلیون   715 حدود  کشور  داخل  به 
آمار در مقایسه  این  تخمین زده شده که 

با صادرات تقریبا 22 برابر است.
مطالعات اتحادیه صادرکنندگان مبلمان 
حجم  که  می دهد  نشان  اداری  و  منزل 
واردات مواد اولیه از کل واردات در بخش 
مبلمان و مصنوعات چوبی به داخل کشور 
واردات  این صنعت ۹5 درصد و حجم  در 
محصول نهایی تنها 5 درصد است. اما چه 
تولید  کدام  و  می شود  وارد  اولیه ای  ماده 
این  نیاز  داخل  تولید  نئوپان  است؟  داخل 
تامین  زمینه  در  است.  پاسخگو  را  صنعت 
ام دی اف افزون بر 30 درصد از تولید داخل 
وارد می شود.  از خارج کشور  و 70 درصد 
در تامین مواد اولیه پارچه و یراق آالت نیز 

بخش عمده ای از خارج وارد می شود.
 

4 هزار سال پیشینه مبل در ایران 
هزار  در ۴  ریشه  فرم صندلی  نخستین 
باستان  حفاری های  در  و  دارد  پیش  سال 
شناسی از املش گیالن به دست آمده است. 
نقوش باستانی در ظروف، ابزار و دیواره های 
و  نشیمن  انواع  که  می دهد  نشان  کاخ ها 

مبلمان ایران دارای اصالتی دیرینه است.
حدود  کشور  کل  در  حاضر  حال  در 
50هزار واحد صنفی تولیدی در این صنعت 
فعال هستند و برای بیش از 117 هزار نفر 
در این کارگاه ها امکان اشتغال زایی فراهم 
است که  این مسئله در حالی  است.  شده 
مبلمان  صنعت  و  بازار  فعاالن  مهمترین 
در  که  هستند  کوچکی  کارگاه های  ایران 

گوشه و کنار ایران به کار مشغولند.
کارگاه های بیشمار در تویسرکان

 85 در  واقع  تویسرکان  شهرستان 
عنوان  به  همدان  استان  مرکز  کیلومتری 
قطب تولید مبل و منبت در کشور شناخته 
می شود. تبدیل شدن تویسرکان به الگو و 
قطب تولید موفق مبل و منبت بی ارتباط 
درختان  از  شهرستان  این  برخورداری  با 
بیشمار گردو نیست. در تویسرکان بیش از 
۴ هزار کارگاه تولید مبل و منبت مشغول 
به کار است و بالغ بر 10 هزار نفر از مردم 
شهرستان در این کارگاه ها مشغول به امرار 

معاش هستند.
اما تبدیل شدن تویسرکان به قطب تولید 
مبل و منبت در ایران داستانی جالب دارد. 
جویای  جوان  دو  قبل  سال   ۴0 به  قریب 
اما  می شوند  تهران  راهی  تویسرکانی  کار 
به زودی به زادگاهشان باز می گردند. آقای 
ترکاشوند یکی از آن دو جوان است و ادامه 
تهران  »در  می کند:  بیان  اینگونه  را  ماجرا 
مدت زیادی دوام نیاوردیم چون از کارگری 
نیامد.  بودن خوشمان  دیگران  زیردست  و 
اما در تهران با کار تولید مبل و منبت آشنا 
فن  و  فوت  تا همه  ماندیم  آنقدر  و  شدیم 
تویسرکان  به  وقتی  آموختیم.  را  هایش 
و  کردیم  تاسیس  کارگاه  یک  برگشتیم، 
خانواده  اعضای  به  را  منبت  و  مبل  تولید 
درختان  وجود  دلیل  به  دادیم.  آموزش 
گردو در تویسرکان که بهترین چوب برای 
صنعت مبلمان است و نیز سودآوری کار، 
عالقمندان به یادگیری این حرفه به سرعت 
و  خانواده  اعضای  از  یک  هر  شدند.  زیاد 

دوستان و آشنایان کارگاهی تاسیس کردند 
و به نزدیکانشان آموزش دادند. به مرور کار 
به اینجا رسید که در حال حاضر بیش از ۴ 
هزار کارگاه کوچک تولید مبل و منبت در 

تویسرکان مشغول فعالیت است.«

تولید ساالنه 65 هزار دست مبل 
کارگاه  »در  می افزاید:  ترکاشوند  آقای 
تولید  فاخر  مبل  دست   100 ساالنه  ما 
تا 20 میلیون  از 11  می شود که هر یک 
سال  چند  همین  تا  دارند.  قیمت  تومان 
قبل مبلمان تولیدی را خودمان به صورت 
از  نمی کردیم.  عرضه  مردم  به  مستقیم 
کرج  در  فروش  شعبه  خودمان  که  زمانی 
شده  برابر  چند  سوددهی  کرده ایم،  دایر 
و  ارومیه  مشهد،  اصفهان،  تهران،  است. 
تولید  مبلمان  اصلی  مشتری های  کرج 
گردو  استثنایی  و   1 درجه  چوب  با  شده 

هستند.«
در شهرستان تویسرکان ساالنه بیش از 
تولید می شود.  انواع مبل  65 هزار دست 
تولید  موفق  الگوهای  از  یکی  تویسرکان 
کوچک  کارگاه های  بر  تکیه  با  مبلمان 
مبلمان  تولید  توسعه  است.  زودبازده  و 
کوچک  کارگاه های  از  حمایت  بر  مبتنی 
و زودبازده راهبردی است که می تواند در 
دالری  میلیون   700 واردات  مدت  کوتاه 
کشور را به حداقل برساند و در وهله بعد 
ارزآوری حاصل از صادرات را در پی داشته 

باشد.
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سفر به قطب تولید »لشگر یک نفره« 

سرکهسیبسمیرم،مثلگالبکاشانجهانيميشود

ممکن است براي شما عجیب باشد که یک ماده ي غذایي، 
هم نقش یک لکه بر قوي را ایفا کند، هم به پوست و موي شما 
شادابي ببخشد، هم خطر برخي امراض و بیماري ها را از شما 
دور کند، هم براي باغچه و حیوان خانگي تان به کار بیاد و هم 
اثاثیه  خانه تان را برق بیندازد! حتما با شنیدن این حرف ها 

به فکر یک ماده  غذایي صنعتي مي افتید که با افزودن انواع 
و اقسام مواد خوراکي و غیر خوراکي و افزودني هاي مجاز و 
غیرمجاز توانسته یک تنه از پس این همه کار بربیاید. اما باید 
گفت تمام این خواص مفید و کارآمد در یک ماده ي طبیعي 

همه کاره جمع شده است: سرکه  سیب!  

خواص ضد باکتریایي، ضد ویروسي و 
ضد قارچي سرکه  سیب، آن را به یک 
تبدیل کرده است که  نفره  ارتش یک 
عالوه بر حفظ سالمتي و زیبایي بدن 
و تمیزي محیط اطراف مان، به شدت با 
امراض و ناپاکي ها مي جنگد. درمان دل 
عضالني،  دردهاي  کاهش  نفخ،  و  درد 
رفع خارش پوست، پیشگیري از دیابت، 
درمان گلودرد، مهار سینوزیت، سم زدایي 
سکسکه،  رفع  انرژي زایي،  بدن،  از 
سوءهاضمه،  درمان  کلسترول،  کاهش 
واریسي،  رگ هاي  درمان  وزن،  کاهش 
تنظیم قند خون، تنظیم PHD بدن، 
با  مقابله  استخوان،  پوکي  از  پیشگري 
ایمني  سیستم  تقویت  زودرس،  پیري 
درمان  آرتروز،  دردهاي  تسکین  بدن، 
شوره سر، رفع آثار کبودي و سوختگي 
از پوست، سفیدي دندان ها، رفع بوي بد 
دهان و پا و ... گوشه از خواص بي پایان 

سرکه سیب است. 
اما کاربردهای عجیب و غریب این 

معجون جادویي به همین موارد خالصه 
عنوان  به  استفاده  بر  عالوه  نمي شود. 
طبیعي،  اصالح(  از  بعد  )ژل  افترشیو 
محلول  یک  عنوان  به  سیب  سرکه 
همه کاره  و  غیرسمي  کننده   پاک 
مي توانید  شما  دارد.  موضوعیت  نیز 
اسپري ها و پاک کننده هاي دیگر را کنار 
ضدعفوني کننده ي  یک  به  و  بگذارید 
تازه روي بیاورید. اگر براي تمیز کردن 
شیمیایي  ترکیبات  از  خود  خانه ي 
ماده   یک  مي کنید،  استفاده  معمول 
دست  از  را  باکتري  ضد  و  غیرسمي 
داده اید. فقط مقداري سرکه  سیب را در 
آب حل کنید و در یک اسپري بریزید 
و از آن استفاده کنید. براي پاک کردن 
اجاق گاز و سطوح آشپزخانه مي توان 
از ترکیب 1 به 1 آب و سرکه  سیب 

استفاده کرد.

سفر به قطب تولید سرکه سیب
شهرستان سمیرم با مساحت 5 هزار 

کیلومتر مربع در جنوب غربي استان 
اصفهان واقع است. سمیرم منطقه اي 
کوهستاني با آب و هواي معتدل است و 
65 هزار نفر جمعیت دارد. سمیرم از نظر 
اصفهان  بهترین شهرستان  آبي  منابع 
محسوب مي شود و به همین دلیل رتبه 
اول تولید سیب درختي در کشور را در 
اختیار دارد. با این وجود فقدان فراگیري 
استفاده از صنایع تبدیلي و اکتفا کردن 
به فروش سیب به صورت سنتي، یکي 
در  کشاورزي  صنعت  چالش هاي  از 
سمیرم است که ضایعات 20 درصدي 
داشته  همراه  به  را  باغات  محصوالت 

است.
در سال 13۹۴ در سمیرم 230 هزار 
تن سیب از باغات برداشت شد که 50 
صورت  به  درصد(   20( آن  تن  هزار 
ضایعات از بین رفت. در سال ۹5، 260 
هزار تن سیب از باغات سمیرم بدست 
میزان  درصدي،   5 کاهش  با  و  آمد 

ضایعات به رقم ۴0 هزار تن رسید.
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سیب هاي  از  سیب  سرکه  تهیه 
درجه 2 و 3 یکي از راه کارهایي است 
ضایعات  کاهش  بر  عالوه  مي تواند  که 
محصوالت باغات تا زیر 5 درصد، با خلق 
را  زایي مضاعف  اشتغال  افزوده،  ارزش 
هم در سمیرم در پي داشته باشد. تولید 
سرکه سیب از سیب هاي با کیفیت پایین 
و مصرف آن اگرچه به صورت سنتي از 
دیرباز در سمیرم رواج داشته اما امروز 
بسیاري از مردم با آن آشنایي ندارند. در 
روش سنتي، سیب ها را به ۴ قسمت 
تقسیم مي کنند و به همراه کمي نمک 
پس  و  مي ریزند  دبه  داخل  مخمر  و 
از صافي  از یک سال محتویات دبه را 
مي گذرانند و به این ترتیب سرکه سیب 

حاصل مي شود.

راه اندازي 33 واحد تولید
 سرکه سیب

اقتصاد  راستاي  در  بسیج سازندگي 
بندي  قطب  سیاست  نیز  و  مقاومتي 
اقتصادي، با برگزاري کالس هاي متعدد 
در سمیرم و اختصاص تسهیالت بانکي 
براي راه اندازي کارگاه هاي کوچک، تا 
این لحظه 33 واحد تولید سرکه سیب را 

در سمیرم راه اندازي کرده است.
یاسر ساعدي یکي از تولیدکنندگان 
موفق سرکه سیب در سمیرم است. او در 
این باره مي گوید: »از طریق کالس هایي 
تولید سرکه  با مقوله  بسیج سازندگي 
خیلي  شدم  متوجه  و  آشنا  سیب 
راحت مي شود با سیبي که در سمیرم 
خیلي زیاد است و دور ریخته مي شود، 
در  کرد.  اشتغال  ایجاد  و  درآمدزایي 
شهرستان ما به دلیل فراواني زیاد، سیب 
را مي توان به قیمت مناسب و ارزان تهیه 
کرد و به همین دلیل تولید فرآورده هاي 
سیب مقرون به صرفه است. سرمایه اولیه 
تاسیس کارگاه و خرید دستگاه خرد کن 

با حمایت بسیج سازندگي فراهم شد.«
سیب،  سرکه  تولید  نحوه  درباره  او 
خاطرنشان مي کند: »بعد از مرحله خرد 
کردن سیب با دستگاه، هسته و دم سیب 
را جدا مي کنیم. براي این کار سیب هاي 
خرد شده را داخل آب مي ریزیم تا هسته 
و دم آنها ته نشین شود. سپس با صافي 
سیب خرد شده داخل سبد مي ریزیم 

داخل  سپس  و  شود  گرفته  آبش  تا 
خوبي  درآمد  بحمدهلل  مي ریزیم.  دبه 
با  اولین برداشت محصول،  داریم و در 
سود حاصله از فروش همه هزینه هاي 
راه اندازي کارگاه برگشت. در حال حاضر 
نیز تولید چیپس سیب و رب سیب را در 

دستور کار داریم.«

دشواري هاي کسب مجوزهاي 
بهداشتي

از  دیگر  یکي  طورایي  سعداهلل 
تولیدکنندگان سرکه سیب در سمیرم 
است. او براي کاهش زمان طوالني تولید 
سرکه سیب، از وسایل گرمایشي استفاده 
مي کند تا دماي کارگاهش همواره در 37 
درجه سانتي گراد ثابت باقي بماند. آقاي 
طورایي مي گوید: »در سمیرم سیب را 
کیلویي 300 تا 700 تومان خریداري 
مي کنیم اما هر لیتر سرکه سیب را 7 
هزار تومان به فروش مي رسانیم. براي 
تولید هر لیتر سرکه 3 یا ۴ کیلو سیب 
الزم است. در واقع سرکه سیب حداقل 
6 برابر فروش سیب به صورت معمولي 

درآمد و ارزش افزوده دارد.«
از  دیگر  یکي  نادري،  مجید 
تولیدکنندگان سرکه سیب، مهمترین 
مشکل کارگاه هاي تولیدي را سختگیري 
در ارائه مجوز هاي بهداشتي مي داند که 
به  باعث شده است فروش محصوالت 
رو  هایي  دشواري  با  تجاري  واحدهاي 
به رو باشد. او مي گوید: »براي دریافت 
شناسه نظارت و کد بهداشت معیارهاي 
دشواري در نظر گرفته شده که با ماهیت 
کارگاه هاي کوچک و زودبازده همخواني 
ندارد. از جمله این موارد لزوم برخورداري 
کارگاه از مساحت 200 مترمربع است. 
در حال حاضر بسیج سازندگي مشغول 
رایزني با نهادهاي مربوطه براي تسهیل 

روند صدور مجوزهاست.«
سرکه  تن   70 ساالنه  سمیرم  در 
سیب تولید و 5 تن آن به کشورهاي 
خارجي صادر مي شود. اسماعیل یاري، 
مسئول بسیج سازندگي ناحیه سمیرم، 
درباره افق اقتصاد مقاومتي این منطقه 
مي گوید: »امیدواریم به جایي برسیم که 
سرکه سمیرم مثل گالب کاشان به یک 

برند جهاني تبدیل شود.«

13  نفتمنها    یچهارمین فصلنامه معرفی ستاره های اقتصاد مقاومتی



141414

طالقان؛ قطب تولید پنیر محلي 

اشتغالهزارو400نفردر60کارگاهتولیدلبنیاتسنتي

شهرستان طالقان در دره بزرگي میان رشته کوه هاي البرز 
و در فاصله 90 کیلومتري از شهر کرج قرار دارد. طالقان اگرچه 
از جاذبه هاي گردشگري متعددي چون سد معروف طالقان، 
طبیعتي  و  آبشار  گرم،  آب  چشمه هاي  شاهرود،  رودخانه 

زیبا برخوردار است اما بسیاري از مردم ایران طالقان را به 
خاطر لبنیات خوش طعم و بي نظیرش مي شناسند. در میان 
انواع محصوالت لبني با کیفیت و خوش طعم، پنیر طالقان از 

شهرت بیشتري برخوردار است. 

همه  پدربزرگ  واقع  در  محلي  پنیر 
سنتي  روش  به  و  است  ایراني  پنیرهاي 
قرص  پا  و  پر  و طرفداراني  تهیه مي شود 
چانه  شکل  به  پنیرها  این  بیشتر  دارد. 
آن ها  چون  و  مي شود  قالب گیري  خمیر، 
آب گیري  تا  مي پیچند  پارچه  در  را 
تار  بعضا  و  دارند  الستیکي  بافتي  شوند، 
پنیر  است.  نمایان  رویشان  پارچه  پود  و 
مقایسه  در  و  دارد  مالیمي  طعم  محلي 
آن  بافت  در  بیشتري  آب  پنیرها  سایر  با 
از  سرشار  دلیل  همین  به  مي شود،  دیده 
ویتامین هاي محلول مانند B و C است. 
این پنیر به دلیل اینکه از شیر کامل دام 

تهیه مي شود، بسیار پرچرب است.

شهرستان طالقان به دلیل برخورداري 
از  یکي  کیفیت،  با  و  وسیع  مراتع  از 
کشور  در  لبنیات  تولید  اصلي  قطب هاي 
تولید  کارگاه   60 طالقان  شهر  در  است. 
لبنیات و پنیر فعال است و هزار و ۴00 
کار  به  مشغول  کارگاه ها  این  در  نفر 
تن  تولید ساالنه 6۴0  با  هستند. طالقان 
پنیر سنتي یکي از قطب هاي اصلي تولید 

پنیر محلي در کشور است.
تولید  از  یکي  صادقیان،  مهرداد 
کنندگان و صادر کنندگان موفق پنیر در 
شهر طالقان است و بیش از 30 سال در 
درباره  او  دارد.  فعالیت  سابقه  عرصه  این 
لبنیات  تولید  به  طالقاني ها  گرایش  علت 

و موفقیتشان، مي گوید: »طالقان طبیعتي 
زمین  دلیل  همین  به  و  دارد  کوهستاني 
در  است.  کم  منطقه  این  در  کشاورزي 
عوض مراتع طالقان استعداد بسیار باالیي 
ایجاد  گوسفندداري  و  دامداري  براي 
مي کند. به همین دلیل از گذشته هاي دور 
گرایش به کار دامداري در میان طالقاني ها 
از  دورتر  سال هاي  در  است.  بوده  قوي 
آنجایي که امکاني براي نگهداري طوالني 
را  شیر  مردم  نداشت،  وجود  شیر  مدت 
به پنیر، کشک و روغن تبدیل مي کردند 
و  کنند  استفاده  سال  دیگر  فصول  در  تا 
شهرهاي  در  هم  را  تولیدات  این  اضافه 
مي رساندند.  فروش  به  تهران  مثل  بزرگ 
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این روند به مرور طالقان را به قطب تولید 
پنیر درجه 1 محلي تبدیل کرده است.«

و  پنیر  تولید  »کارگاه  مي افزاید:  او 
کردم.  تاسیس   136۴ سال  را  لبنیات 
مي کنیم  تولید  سنتي  صورت  به  را  پنیر 
ماده  پنیر  نیست.  صنعتي  ما  محصول  و 
و  درست  باید  و  است  مهمي  غذایي 
بهداشتي تولید شود. امروزه سلیقه مردم 
بنابراین  تغییر کرده،  مثل قدیم نیست و 
براي  را  شکیل  بندي  بسته  باید  حتما 
براي  داد.  قرار  توجه  مورد  موفق  عرضه 
کارخانه هاي  به  نباید  لزوما  لبنیات  تولید 
روي  مي توان  کرد،  تکیه  صنعتي  بزرگ 
کارگاه هاي کوچک و زودبازده نیز حساب 

کرد.«
طعم  تفاوت  راز  درباره  صادقیان  آقاي 
محلي،  پنیرهاي  سایر  با  طالقان  پنیر 

مي گوید: »گوسفندان طالقان در ارتفاعات 
و  دارویي  گیاهان  از  کیفیت  با  مراتع  و 
روي  مساله  این  و  مي کنند  تغذیه  معطر 
به  و  است  موثر  شیرشان  طعم  و  عطر 
افزایش مي دهد.  هم  را  پنیر  کیفیت  تبع 
مشتري هاي پنیر طالقان هم عاشق همین 

عطر و طعم مي شوند.«
براي  اشتغالزایي  صادقیان  مهرداد 
لذت هاي  از  یکي  را  طالقاني  جوانان 
درباره  او  مي داند.  اش  زندگي  مستدام 
که  »زماني  مي گوید:  موفقیتش  علت 
افتتاح  این مغازه را براي عرضه تولیدات 
دوره  معلم  اجاللي،  میرزاي  حاج  کردم، 
بگوید.  تبریک  من  به  تا  آمد  دبیرستانم 
ایشان به من گفت مهرداد! جنسي تولید 
کن و مغازه اي بزن که هرکس از اتوبان 
تهران-کرج مي گذرد، سر ماشینش را کج 

کند و بیاید طالقان تا از تو لبنیات و پنیر 
بخرد، باید اسمت مثل سوهان پزهاي قم 
معروف  اصفهان  در  گز  تولیدکنندگان  و 
شود. این توصیه ملکه ذهن و آویزه گوش 

من شد.«
او خاطرنشان مي کند: »از همه استان ها 
راضي  همگي  الحمدهلل  و  داریم  مشتري 
و  محصول  کیفیت  افزایش  با  هستند. 
حق  مي کنیم  تالش  شکیل  بسته بندي 
تضییع  هم  سوزن  سر  اندازه  به  مشتري 
به  ورود  براي  عالقمند  جوان هاي  نشود. 
این عرصه باید دانش و سلیقه روز را لحاظ 
کنند. چندین دانشکده علمي کاربردي در 
کشور وجود دارد که در آنها رشته تولید 
مي شود.  تدریس  لبنیات  نگهداري  و 
این  در  علمي  تحصیالت  از  برخورداري 

حوزه حتما راهگشا است.«

15  نفتمنها    یچهارمین فصلنامه معرفی ستاره های اقتصاد مقاومتی



161616

روستاي ونایي؛ قطب تولید خیارشور درجه  یک 

تولید4هزارتنخیارشوردر250کارگاهخانگي

دارا  به دلیل  بروجرد  ونایِی  روستای 
و چشمه سارهای  طبیعی  مناظر  بودن 
چشم نواز ساالنه میزبان هزاران مسافر 
از سراسر کشور است. هر آنچه زندگی 
و نشاط را در اذهان تداعی کند در این 
تکه از بهشت زمینی دیده می شود. وجود 
عناصر و ظرفیت های شاخص در حوزه 
و گردشگری در جای   توریسم  صنعت 
جای شهرستان بروجرد سبب شده تا این 
شهرستان از نام و آوازه ای بلند در حوزه 
گردشگری برخوردار باشد اما در این میان 
روستای ونایی از جایگاه ویژه ای برخوردار 

است.
اما شهرت روستای ونایی در طبیعت 
بی نظیر و استثنایی اش خالصه نمی شود. 
ونایی قطب تولید بهترین و با کیفیت ترین 
سبز  خیار  است.  کشور  در  خیارشور 
است.  ونایی  کشاورزان  غالب  محصول 
در روستای ونایی صدها کارگاه خانگی 
تولید خیار شور به صورت سنتی مشغول 
فعالیت هستند و اقتصاد روستا به تولید و 

صادرات این محصول متکی است. 
راز کیفیت و طعم استثنایی خیارشور 
ونایی را باید در آب این منطقه جست 
و جو کرد. آب روستای ونایی از چشمه 
و  شود  می  تامین  شیرین  آب  معدنی 
همین مساله خیار و خیارشور این روستا 
را به محصوالتی کامال متفاوت تبدیل 

کرده است.
تولید  از  یکی  گودرزی،  علیرضا 
روستای  در  خیارشور  موفق  کنندگان 
ونایی است که ساالنه 150 تن خیارشور 
تولید و بسته بندی می کند. او می گوید: 
تولید  که  است  سال   30 از  »بیش 
ونایی  روستای  در  کیفیت  با  خیارشور 
همه گیر شده و جوانهای روستا غالبا در 

این حوزه اشتغال دارند. تولید خیار شور 
با کیفیت، فوت و فن و راز و رمز دارد. 
مهمترین مزیت ما این است که خیار 
سبز، آب شیرین و هوای خنک در اختیار 
داریم که این دو مورد در جای دیگری 
یافت نمی شود. مخلوط کردن آب و نمک 
به نسبت معین هم بسیار حائز اهمیت 

است.«

تولید ساالنه 4 هزار تن خیارشور
در روستای ونایی 250 کارگاه تولید 
خیارشور به صورت سنتی ساالنه ۴ هزار 
تن خیارشور تولید می کنند. بخش عمده 
ای از جمعیت 5 هزار نفری این روستا 
مشغول  خانگی  کارگاه های  همین  در 
صنایع  از  استفاده  هستند.  فعالیت  به 
تبدیلی برای دسته بندی خیارشورها بر 
اساس اندازه و نیز بسته بندی شکیل و 
است  عواملی  جمله  از  مشتری پسند، 
اشتغالزایی  و  اهالی  که می تواند درآمد 
دهد.  افزایش  را  ونایی  روستای  در 
بسیج سازندگی با هدف کمک به همه 
گیر شدن استفاده از صنایع تبدیلی در 
بازده  زود  تسهیالت  پرداخت  روستاها، 
اقتصاد مقاومتی به اهالی روستای ونایی 

را در دستور کار دارد.
بازاریابی  نحوه  درباره  گودرزی  آقای 
کند:  می  خاطرنشان  ونایی،  خیارشور 
بازاریابی یعنی استفاده  اعتقاد من  »به 
هوشمندانه و حداکثری از همه فرصت 
معرفی  و  ها  نمایشگاه  در  شرکت  ها. 
محصول و حتی توزیع محدود محصول 
به صورت رایگان، یک روش مهم برای 
بهره  برندسازی،  است.  مشتری  جلب 
گیری از اینترنت و شبکه های اجتماعی 
به  سفارش  گرفتن  به سوی  و حرکت 

صورت آنالین از جمله مواردی است که 
بازاریابی موفق برای محصوالت را رقم می 

زند.«

فواید مصرف خیارشور سنتی
خیارشور تنها یک چاشنی خوشمزه  
و  غذا  و  کند  زیاد  را  اشتها  که  نیست 
ساندویچ با آن طعم خوشمزه تری داشته 
باشد. خیار شور به ویژه اگر به صورت 
مفید  خواص  باشد،  شده  تولید  سنتی 
کمتر  شاید  که  دارد  بدن  برای  زیادی 
مورد توجه قرار گرفته باشد. خیار شور 
سرشار از مواد معدنی و ویتامین است و 

بدن را در برابر بیماری ها ایمن می کند.
در روش سنتی تخمیر که برای تولید 
خیار استفاده می شود، خواص تغذیه ای 
خیار حفظ می شود زیرا در این روش، 
از گرمادهی یا روش های کنسرو کردن 
خبری نیست. برای تخمیر صرفا از نمک 
شور  خیار  نمک  یا  دریا  نشده   تصفیه 
جهت درست کردن آب نمک استفاده 

می شود. 
روش تخمیر طبیعی، خیارشور را به 
منبع باکتری های مفید تبدیل می کند. 
بنابراین خوردن خیارشورهای سنتی، 
افزایش باکتری های  راهی آسان برای 
مفید روده است. این باکتری های مفید 
به افزایش ایمنی بدن کمک می کند و 
 B نیز در سنتز یا ترکیب ویتامین های
و K نقش کلیدی دارد. عالوه بر این 
هنگامی که خیار شور به طور طبیعی 
تخمیر می شود، ویتامین های حساس 
دست  از  معدنی  مواد  و  حرارت  به 
نمی روند. این فاکتور یکی از مهم ترین 
به  تخمیری  شور  خیار  تهیه  مزایای 

روش سنتی است. 

در مسیر شمال غرب بروجرد و در فاصله 12 کیلومتری از 
مرکز شهر، روستایی رؤیایی وجود دارد که طبیعتش در عصر 
آهن و ماشین همچنان بکر و خیال انگیز باقی مانده است. 

ونایی نام روستایی است که جذابیت های اصلی گردشگری 
انبوه درختان،  پائین دستی،  از جمله 10 قله مرتفع، دشت 

چشمه سارها و رودهای پر آب را در اختیار دارد. 
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قزوین؛ قطب تولید باقلواي صادراتي  

افزایش30درصديتولیدشیرینيجاتسنتي
باارائهتسهیالتصنایعتبدیلي

بهترین  از  یکی  زودبازده،  تبدیلی  صنایع  گسترش 
میانبرهایی است که پیش روی هر کشوری برای عبور 
سریع و کم هزینه از سد بزرگ بیکاری قرار دارد. صنایع 
تبدیلی با برخورداری از قابلیت خلق ارزش افزوده چند 

برابری برای محصوالت خوراکی، در صورت حمایت شدن 
از سوی نهادهای حاکمیتی و معرفی صحیح به مردم، 
در مدت زمانی کوتاه می تواند بخش عمده ای از مشکل 

بیکاری در کشور را حل کند.

در بسیج سازندگی به عنوان نهاد عامل 
بر حمایت اصولی  اقتصاد مقاومتی، عالوه 
تبدیلی،  صنایع  بسط  از  جانبه  همه  و 
کشور  مختلف  نقاط  اقتصادی  قطب بندی 
نیز  بومی  اقتصادی  مزیت های  اساس  بر 
در دستور  مبنایی  عنوان یک سیاست  به 
کار قرار دارد. بر همین اساس استان قزوین 
غنی،  غذایی  فرهنگ  از  برخورداری  با 
تولید  زمینه  در  بویژه  نظیر  کم  و  سرشار 
شیرینی جات سنتی و بومی ایران، به عنوان 
کشور  در  خانگی  شیرینی  تولید  قطب 

تعریف شده است. 

تنوع بی نظیر شیرینی جات قزوین
شهر قزوین در زمان صفوی پایتخت ایران 
بود و به همین دلیل از میراث فرهنگی غنی 
برخوردار است و از نظر تعدد آثار تاریخی رتبه 
ایران و سوم را در جهان مال خود  اول در 

کرده است. 
امام زاده  ستون،  چهل  کاخ  قجر،  حمام 
حسین و خیابان سپه که قدیمی ترین خیابان 
تاریخی  ابنیه  همین  جمله  از  است  ایران 
فراوان  گردشگری  جاذبه های  وجود  است. 
شهر  این  که  است  شده  موجب  قزوین  در 
یکی از گزینه های پررنگ گردشگری در نگاه 

گردشگران خارجی باشد. گردشگران خارجی 
مشتری دائمی شیرینی های استثنایی قزوین 
قزوین  دلیل  به همین  باقلوا هستند.  بویژه 
نیز  باقلوای صادراتی  تولید  عنوان قطب  به 

شناخته می شود. 
باقلوای لوزی، نان برنجی، نان نخودی، نان 
قندی، باقلوای پیچ، نان بادامی، نان گردویی، 
پادرازی، نان نازک، نان چرخی، نان چای و 
حاج کریمی معروف ترین شیرینی های سنتی 
شایسته  نکته  می دهند.  تشکیل  را  قزوین 
توجهی که به عنوان یکی از مزیت های مهم 
صنعت تولید شیرینی در قزوین مطرح است، 
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فرهنگ پخت و تهیه این شیرینی جات در 
زنان  عمدتا  را  شیرینی ها  این  است.  منازل 
قزوینی در آشپزخانه های خانگی و کارگاه های 
کوچک و به اصطالح زیرپله ای تولید می کنند 
در  شیرینی پزی  صنعت  دلیل  همین  به  و 
قزوین برای ادامه حیات و گسترش روز افزون 
نیست،  بزرگ  سرمایه گذاری های  نیازمند 

کافی است خانم ها در منازل فعال شوند. 
موفق  بانوان  از  یکی  قندچی زاده  خانم 
قزوینی است که با اشتغال در تولید خانگی 
شیرینی جات از درآمد مناسبی برخوردار شده 
است. او در این باره می گوید: »7 سالی می شود 
که شیرینی پزی می کنم و در عین حال در 
عالقمندان  به  را  هنر  این  بسیج  پایگاه های 
آموزش می دهم. شیرینی پزی را از مادرم یاد 
گرفته ام. وقتی بچه بودم مادر و مادر بزرگم 
با هم شیرینی نوروز را آماده می کردند و من 
آموختم.  مرور  به  و  می کردم  کمکشان  هم 
ادارات  به  را  کار، محصوالتم  به  اوایل شروع 
می بردم و معرفی می کردم. مردم که از کیفیت 
شیرینی ها خوششان می آمد به مشتری دائمی 
تبدیل می شدند و هر فرد چند مشتری دیگر 
را با خودش همراه می کرد، به گونه ای که دیگر 
هیچ نیازی به بازاریابی نداشتم، مشتری ها به 
قدری زیاد شده بودند که همواره با کمبود 

شیرینی برای فروش مواجه می شدم.«
و  بهداشتی  اصول  »رعایت  می افزاید:  او 
صداقت با مشتری ها در استفاده از مواد اولیه 
اصیل و غیرتقلبی زمینه اصلی موفقیتم را 
تشکیل داد. کسانی که از من باقلوا می خرند، 
مطمئن هستند که به جای زعفران، از رنگ 
اسانس  از  خبری  نشده،  استفاده  مصنوعی 
و پودر باقالی و مغز زردآلو نیست و هر چه 
هست پسته و بادام واقعی و باکیفیت است.«

شروع کار با یک ماهی تابه و یک 
دستگاه گاز سینجر

خانم ایزدیان دیگر بانوی شیرینی پز موفقی 
اقدام به تاسیس یک کارگاه  البته  است که 
برای  او  است.  کرده  شیرینی  تولید  کوچک 
از  زیادی  سفارشات  محصوالتش  صادرات 
اتریش دریافت می کند. این بانوی کارآفرین، 
می گوید: »پخت شیرینی های متنوع و اصیل 

گذشته  در  ام.  آموخته  مادرم  از  را  قزوینی 
مردم خودشان برای عید شیرینی می پختند 
و من هم در همین فرصت از مادرم این هنر 
فقط  کردم،  شروع  را  کار  وقتی  آموختم.  را 
یک ماهی تابه، یک الک و یک گاز سینجر 
به اضافه 10 هزار تومان پول نقد در اختیار 
داشتم اما امروز در نقطه ای ایستاده ایم که 
اروپایی صادر  محصوالتمان را به کشورهای 
قزوین  به  که  خارجی  گردشگران  می کنیم. 
می آیند، عاشق شیرینی ها بویژه باقلوای قزوین 
می شوند ومقدار زیادی می خرند و در بازگشت 
با خود به کشورهایشان می برند. آن وقت است 
که در آن کشورها مشتری های جدیدی برای 
شیرینی ها پیدا می شود و به این ترتیب فرآیند 
سفارش گرفتن از اروپا شکل می گیرد. ما هم 

به سرعت برایشان ارسال می کنیم.«
خانم خوئینی نیز به همراه همسرش که 
بازنشسته آموزش و پرورش است، در روستای 
نجف آباد قزوین یک کارگاه شیرینی پزی دایر 
و برای 3 نفر دیگر اشتغالزایی کرده است. این 
دو با تهیه دستگاه های صنایع تبدیلی نظیر 
خمیرگیر و آسیاب کن، سرعت و حجم تولید 

شیرنی هایشان را افزایش داده اند.
بخش مهمی از شیرینی های تولید شده 
برای  قزوین،  استان  خانگی  کارگاه های  در 
از  یکی  می شوند.  بقالی ها  راهی  فروش 
را  خوئینی  خانم  محصوالت  که  بقال هایی 
به فروش می رساند، در این باره خاطرنشان 
به  را  می کند: »شیرینی های خانم خوئینی 
آن ها  از  چیزی  انتها  در  و  می فروشیم  روز 

این  به  گردشگران  و  مردم  نمی ماند.  باقی 
شیرینی های با کیفیت بسیار عالقمندند و از 

مصرفشان راضی هستند.«

خواص شیرینی جات سنتی قزوین
خانم های  قبیل  این  از  است  پر  قزوین 
نیز  و  سلیقه  با  و  سخت کوش  شیرینی پز 
خرج.  کم  و  پربازده  اما  کوچک  کارگاه های 
اقتصاد  ارائه تسهیالت  با  اخیر  طی سالهای 
مقاومتی به شیرینی پزهای قزوینی برای تهیه 
دستگاه های صنایع تبدیلی، تولید شیرینی و 
باقلوای صادراتی در قزوین 30 درصد افزایش 
یافته است. در این شرایط الزم است نهادها 
و سازمان های ناظر، در ارائه مجوزها به این 
کارگاه های خانگی، همکاری بیشتری را از خود 
نشان دهند. اگر همه چیز خوب پیش برود 
به زودی باقلوای قزوین یکی از پرطرفدار ترین 

محصوالت صادراتی ایران تبدیل می شود.
دکتر ابوالفضلی، کارشناس طب اسالمی 
قزوین  شیرینی جات  غذایی  ارزش  درباره 
»شیرینی جات  می کند:  اظهار  باقلوا،  بویژه 
قزوین به سبب برخورداری از مواد تشکیل 
بادام، گندم و  با ارزشی مثل پسته،  دهنده 
زعفران در زمره منابع غنی غذایی به شمار 
می روند. مصرف این شیرینی جات سنتی و 
به  کمک  استخوان ها،  استحکام  برای  کهن 
تکامل جنین زنان باردار، تقویت عملکرد ریه 
و قلب، پیشگیری از سرطان، کمک به کارکرد 
مناسب بافت ها، افزایش پالکت سازی خون و 

تقویت معده توصیه می شود.«
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گیلوان؛ قطب تولید زیتون پرورده 

ایندهستانساالنه90تنزیتونپروردهصادرميکند
زنجان  استان  شهرستان   8 از  یکي  طارم  شهرستان 
به  اگر  است.  خورده  گره  زیتون  با  طارم  نام  است. 
ارتفاعات طارم بروید و سرتان را بچرخانید بیشتر از هر 
چیز، انبوه درختان زیتون دورتا دور شهر توجه شما را 
باعث شده  این منطقه  جلب مي کند. آب و هواي خاص 

گوشتي  زیتون  پرورش  براي  ایران  نقطه  بهترین  طارم 
قدمت  از  شناسانه  باستان  کشفیات  ترین  تازه  باشد. 
دارد.  حکایت  منطقه  این  در  زیتون  کشت  ساله  2هزار 
در  زیتون  کشت  از  خود  سفرنامه  در  هم  خسرو  ناصر 

منطقه طارم سخن گفته است.

آب و هواي این منطقه براي کشت سایر 
محصوالت کشاورزي نیز مناسب است و 
همین مساله باعث شده شغل بیش از ۹0 
درصد مردم شهرستان، کشاورزي باشد. 
بیشتر کشاورزان طارم کشت زیتون را در 
دستور کار دارند یا در صورت اهتمام به 
سایر کشت ها، باز هم تعداد قابل توجهي 

درخت زیتون در اختیار دارند. 
شهرستان طارم تا پیش از سال 137۹، 
فقط هزار و 200 هکتار باغ پراکنده زیتون 
داشت اما بعد از اجراي طرح توسعه زیتون 
حاال میزان باغات زیتون آن به 20 هزار 
هکتار رسیده و به همین دلیل در کشور 
مقام اول سطح زیر کشت زیتون و مقام 
اول تولید این محصول را داراست. اما با 
وجود اجرایي شدن این طرح توسعه، هنوز 
شهرستان  در  شده  تولید  زیتون  میزان 
را  کشور  داخلي  مصرف  نمي تواند  طارم 

پاسخگو  باشد. 

خام فروشي و عمده فروشي زیتون 
سود زیادي ندارد

طي سال هاي گذشته اکثر کشاورزان 
زیتون  برداشت محصول،  از  بعد  طارمي 
اما  مي فروختند  عمده  صورت  به  را 
واقعیت هاي بازار اخیرا این روند را دگرگون 
کرده است. مهمترین واقعیت بازار زیتون 
این است که خام و عمده فروشي زیتون، 
هرگز کشاورزان را به حقوقشان نمي رساند 
و این شیوه از فروش از بازگرداندن سود 

واقعي زحمات کشاورزان ناتوان است. 
آمدن  پدید  با  اخیر  سال هاي  در 
در  زیتون  فرآوري  در  نوین  روش هاي 

صنعت  این  کشور،  خیز  زیتون  مناطق 
گسترش یافته و موجب شده زیتون از نظر 
تجاري به ارزش واقعي خود نزدیک شود. 
فرآوري  براي  تبدیلي  از صنایع  استفاده 
زیتون، عرضه این محصول را به بازارهاي 
مصرف با رونق بیشتري مواجه کرده است. 
عالوه بر تولید روغن زیتون که همچنان 
رونق اقتصادي خود را در بازارهاي جهاني 
پرورده  زیتون  انواع  تولید  کرده،  حفظ 
را در  بازارهاي مصرف جدیدي  مي تواند 
داخل و خارج از کشور به خود اختصاص 
دهد. در شرایطي که سود حاصل از خام 
فروشي زیتون براي کشاورزان فقط چند 
محصول  این  فرآوري  است،  تومان  صد 
تا چندین هزار  را  مي تواند سود حاصله 

تومان افزایش دهد.
گیلوان یکي از دو دهستان شهرستان 
با جمعیت  خانواده  هزار  که  است  طارم 
نفر در آن ساکن هستند.  2 هزار 800 
در دهستان گیلوان خانه ها و کارگاه هاي 
یافت که در  را مي توان  خانگي بسیاري 
آن ها زیتون پرورده، کنسرو زیتون و ترشي 
زیتون تولید مي شود. در حالي که طارم 
قطب مهم تولید زیتون با کیفیت و اعال 
در کشور است، گیلوان نیز به قطب تولید 

زیتون پرورده تبدیل شده است. 

روزانه 500 هزار تومان سود مي کنیم
سیامک جعفري، یکي از افرادي است 
که با فرآوري زیتون به صورت خانگي و 
تولید زیتون پرورده، براي 8 نفر از اعضاي 
او  است.  کرده  اشتغالزایي  اش  خانواده 
مي گوید: »گل پَر، آب انار محلي، روغن 

زیتون، نعناع، سرکه سیب، سیر محلي، 
چوچاب )سبزي کوهي محلي( و گردوي 
زیتون  تهیه  براي  الزم  مواد  شده  چرخ 
کیلوگرم   100 روزانه  هستند.  پرورده 
زیتون پرورده به ارزش هر کیلوگرم 20 
هزار تومان مي فروشیم که 25 درصد آن 
سود خالص است. در واقع روزانه 500 هزار 
تومان سود خالص از فروش زیتون پرورده 

بدست مي آوریم.«
مي افزاید:  مقاومتي  اقتصاد  فعال  این 
»راه اندازي کارگاه فرآوري و تولید زیتون 
پرورده هزینه زیادي ندارد و به راحتي در 
منزل انجام مي شود. براي این کارحداکثر 
به 3 تا ۴ میلیون تومان سرمایه نیاز است.«

اما فرآوري زیتون در گیلوان صرفا به 
منحصر  خانگي  و  کوچک  کارگاه هاي 
علیرضا  دهستان  همین  در  نمي شود. 
پیشرفته  کارخانه  یک  صاحب  چراغي 
پرورده  زیتون  تولید  در  فعال  صنعتي 
است. او درباره ورود به این عرصه مي گوید: 
»15 سال پیش 1 کیلوگرم زیتون را به 
پرورده  زیتون  و  فرآوري  همسرم  همراه 
تولید شده را در 10 بسته 100 گرمي، 
بسته بندي کردیم و در یک فروشگاه براي 
مراجعه  که  بعد  روز  دادیم.  قرار  فروش 
فروش  بسته  آن 10  همه  دیدم  کردیم 
رفته است. این بار دو کیلوگرم زیتون را 
فرآوري کردیم و ... تا اینکه به مرور کار 
گسترش یافت و این کارخانه صنعتي و 

مدرن را تاسیس کردیم.«
کارخانه علیرضا چراغي براي 20 نفر 
به صورت مستقیم اشتغالزایي کرده است. 
او خاطرنشان مي کند: »از سال ها قبل به 
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فکر شغل آینده فرزندانم بودم و همواره 
به آن ها مي گفتم که نباید سربار دولت 
باید به یک تولید  باشید، بلکه خودتان 
کننده تبدیل شوید و چند نفر دیگر را 
زیر پر و بال بگیرید. رمز اصلي موفقیت 
در کار تولید، روحیه جهادي و شکست 

ناپذیري است.«

100 کارگاه صنعتي دیگر باید در 
گیلوان راه اندازي شود

کارخانه  اینکه  توجه  جالب  نکته 
آقاي چراغي موجب شده که کشاورزان 
طارمي هیچ نگراني بابت فروختن زیتون 
هایشان نداشته باشند. او مي گوید: »وقتي 
کارخانه را تاسیس کردیم، دیگر سرمایه 
اي نداشتیم تا زیتون بخریم. در نتیجه از 

اقوام و نزدیکاني که براي فروش زیتون 
هایشان مشکل داشتند، به صورت نسیه 
زیتون مي خریدیم و بعد از تولید زیتون 
پولشان  بازار،  در  آن ها  فروش  و  پرورده 
هرکس  امروز  مي کردیم.  پرداخت  را 
اقتصادي مشکل  فعالیت  براي  طارم  در 
سرمایه اولیه داشته باشد، من به او کمک 
زیتون  او  به  که  این صورت  به  مي کنم. 
پرورده نسیه مي فروشم و مي گویم بعد از 
فروش زیتون هاي پرورده در بازار، پول را 

بازگرداند.«
که  است  معتقد  چراغلي  علیرضا 
ظرفیت فرآوري زیتون در شهرستان طارم 
به قدري باالست که حداقل 100 کارخانه 
صنعتي تولید زیتون پرورده باید در این 
شهرستان تاسیس شود و در این صورت 

طارم خواهد توانست نیاز داخلي کشور به 
زیتون پرورده را تامین کند.

تن   300 ساالنه  گیلواني  کشاورزان 
زیتون تولید مي کنند که 108 تن آن به 
تن  و ۹0  مي شود  تبدیل  پرورده  زیتون 
از  خارج  به  شده  فرآوري  زیتون هاي  از 
کشور صادر مي شود. هم اکنون 20 کارگاه 
فرآوري زیتون در این دهستان مشغول به 
فعالیت است و در این کارگاه ها براي 80 

نفر اشتغالزایي شده است. 
از  حمایت  هدف  با  سازندگي  بسیج 
به  گیلوان  تثبیت  و  طارمي  کشاورزان 
عنوان قطب تولید زیتون پروده در کشور، 
پرداخت تسهیالت اقتصاد مقاومتي براي 
تامین دستگاه هاي صنایع تبدیلي را در 

دستور کار دارد.
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خرمشهر؛ قطب تولید کلوچه خرمایي  

برايبازگرداندنخرمابهسبدغذایيمردمچارهاي
جزفرآوريآننیست

 سخن از اشتغالزایي و کارآفریني که به میان مي آید، نه تنها 
بیشتر مردم بلکه بخش عمده اي از مدیران تصور مي کنند این 
امر از رهگذر تاسیس صنایع سنگین نظیر پتروشیمي، فوالد، 
مواد معدني و ... توسط دولت محقق مي شود. این باور اما کامال 

مردود است. تجربه اقتصادي کشورهاي گوناگون جهان از 
جمله چین، برزیل، ترکیه، کره جنوبي، هند، ژاپن و ... ثابت 
کرده است که بنگاه های خرد و زودبازده بهترین گزینه براي 

ایجاد اشتغال وسیع و پایدار است. 

بسیار  تکنولوژي  از  که  تبدیلي  صنایع 
بسیار  و  مي برند  بهره  معمولي  و  ساده 
اساسي  نقشي  هستند،  قیمت  ارزان  هم 
از  گیري  بهره  دارند.  اشتغالزایي  در 
براي  تا  مي شود  موجب  تبدیلي  صنایع 
ایجاد  افزوده  ارزش  کشاورزي  محصوالت 
و امکان فروش این محصوالت در فصول 
به  تبدیلي  صنایع  شود.  فراهم  گوناگون 
صورت شگفت انگیزي به اشتغالزایي کمک 

مي کنند.
کنار  در  که  خرمشهر  شهرستان 
شهرهاي آبادان و شادگان بیشترین خرما 

را در استان خوزستان تولید مي کند، یکي 
نیازمند  بسیار  که  است  کشور  نقاط  از 
استان  است.  تبدیلي  صنایع  گسترش 
خوزستان ۴5 هزار هکتار سطح زیر کشت 
ساالنه  استان  این  مزارع  از  و  دارد  خرما 
برداشت  خرما  تن  هزار   200 از  بیش 
مي شود. بسیاري از مردم خوزستان بویژه 
تولید  و  کشاورزي  راه  از  خرمشهر  اهالي 
خرما امرار معاش مي کنند اما همواره براي 
فروش خرما با مشکل مواجهند و حاصل 
شایسته  که  طور  آن  را  رنجشان  دست 

است، دریافت نمي کنند.

تغییر ذائقه مردم و کاهش مصرف خرما
خرما در خوزستان بیشتر به صورت سنتي 
در قالب هاي 2 یا 3 کیلویي بسته بندي و عرضه 
مي شود. اما واقعیت این است که ذائقه مردم به 
میزان قابل توجهي تغییر کرده و مردم کمتر از 
گذشته خرما مي خورند، این در حالي است که 
خرما ارزش غذایي بسیار باالیي دارد. در نتیجه 
براي بازگرداندن خرما به سبد غذایي خانواده ها 
آن  ارائه  و  این محصول  فرآوري  چاره اي جز 
در قالب هاي جدید وجود ندارد. بدتر از همه 
اینکه خرما جایي در تغذیه دانش آموزان ندارد، 
بیشتر دانش آموزان در زنگ هاي تفریح ترجیح 
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مي دهند سوسیس، کالباس، چیپس، پفک و 
سایر مواد غذایي مضر را مصرف کنند. اما تجربه 
نشان داده که استقبال دانش آموزان از خرماي 

فراوري شده بسیار زیاد است.
آقاي فارس سنگبورنژاد، یکي از کشاورزان 
خوزستاني است که نخلستان دارد. او درباره 
مي گوید:  خرما،  کنندگان  تولید  مشکالت 
»دولت هر سال اعالم مي کند که خرید خرما 
تضمیني است و کارگاه هاي بسته بندي خرما 
تعیین شده  به قیمت  را موظف مي کند که 
دولتي خرما را از کشاورزان بخرند. اما به دلیل 
نبود نظارت کافي، دالالن میدان را در دست 
از  قیمت  نازل ترین  به  را  خرما  و  مي گیرند 

کشاورزان مي خرند.«
او مي افزاید: »هنوز بخشي از خرماي زیدي 
نفروخته ام.  و  دارم  انبار  در  را  گذشته  سال 
هر  تضمیني  خرید  براي  دولت  که  قیمتي 
کیلوگرم از این خرما تعیین کرده هزار و 300 
تومان است اما دالل ها حداکثر هر کیلو را 500 

تومان مي خرند.«
ماندگاري  کشاورزي  محصوالت  بیشتر 
اندکي دارند و اگر زود به فروش نرسند از بین 
مي روند و زحمات کشاورز نابود مي شود. همین 
مساله موجب مي شود که در یک فصل همه 
و  شود  سرازیر  بازار  به  کشاورزي  محصوالت 
قیمت به شدت کاهش یابد، در نتیجه کشاورز 
محصول  همان  دیگر  طرف  از  مي کند.  ضرر 
کشاورزي در فصول دیگر سال نایاب مي شود و 
قیمت به شدت افزایش مي یابد و این بار مردم 
ضرر مي کنند. صنایع تبدیلي عامل زمان را از 
دخالت در محصوالت کشاورزي کنار مي زند. 
عالوه بر این امکان فرآوري و خلق ارزش افزوده 
براي محصوالت را فراهم مي کند. وقتي ارزش 
افزوده ایجاد مي شود، خود به خود اشتغالزایي 

صورت مي گیرد.
خرما در میان محصوالت کشاورزي اگرچه 
از ماندگاري باالیي برخوردار است اما با چالش 
تغییر ذائقه مردم و سوداگري داللها رو به رو 
است و از این روست که نیازمند صنایع تبدیلي 
و فرآوري شدن براي تولید محصوالت جدید 
اهالي  از  این مسائل بسیاري  است. مجموعه 
خرمشهر را به این باور رسانده که براي حفظ و 
تقویت ارزش خرما، راهي جز استفاده از صنایع 

تبدیلی و فرآوري خرما وجود ندارد.

کلوچه خرمایي؛ محصول قدیمي 
خرمشهر

یکي از محصوالتي که در خرمشهر از طریق 
فرآوري خرما تولید مي شود، کلوچه خرمایي 
از  بسیاري  در  خرمایي  کلوچه  تولید  است. 
صورت  بانوان  توسط  خرمشهر  خانه هاي 
مي گیرد. قدمت تولید کلوچه خرمایي اگرچه 
اما در سال هاي  به ۴0 سال قبل برمي گردد 
اخیر تولید آن بویژه در کارگاه هاي خانگي روند 

رو به رشدي داشته است. 
خانم نعیمه مرئي به همراه همسرش، حدود 
دوسال است که مشغول تولید کلوچه خرمایي 
در منزل هستند. او مي گوید: »تولید کلوچه 
خرمایي با توجه به فراواني خرما در خرمشهر و 
مشکالتي که براي فروش آن وجود دارد و نیز 
استقبال مردم از کلوچه ها، در سال هاي اخیر 
افزایش قابل توجهي داشته است. این در حالي 
است که تولید خرما در خرمشهر بعد از جنگ 
بسیار کاهش یافته است. تولید کلوچه خرمایي 
گذشته  نسل هاي  از  خرمشهري  بانوان  را 
آموخته اند. براي تولید کلوچه خرمایي عالوه بر 
خرما نیازمند آرد، شکر و پودر مخمر هستیم.«

خانم فخري ظهیري هم در کارگاه خانگي 
با  خود به کمک همسرش به شیریني پزي 
استفاده از خرما مشغول است. او خاطرنشان 
و  دارند  نخلستان  »خانواده همسرم  مي کند: 
خرماي من تامین است. آرزوي من این است 
که با گسترش کارگاه بتوان تعداد قابل توجهي 
کار  به  مشغول  را  خانوار  سرپرست  زنان  از 
کنم. خانم هاي خانه دار باید مشاغل خانگي را 
جدي بگیرند. مشاغل خانگي نیاز به سرمایه 
اولیه زیادي ندارد و وقت زیادي هم از آن ها 
نمي گیرد و مي توانند وظایف خانه داري شان را 

ادا کنند.«
نان خرمایي در خرمشهر در فروشگاه هاي 
علي  آقاي  مي رسد.  فروش  به  فانتزي  نان 
است،  خرمایي  نان  فروشنده  که  هالالت 
مي گوید: »نان و کلوچه خرمایي فروش خوبي 
نان  است.  زیاد  آن  از  مردم  استقبال  و  دارد 
خرمایي یکي از بهترین سوغاتي هاي خرمشهر 
است. خوشبختانه با سرمایه اي اندک، حدود 7 

میلیون تومان، مي شود یک کارگاه شیریني پزي 
با تمام امکانات راه اندازي کرد.«

تولید ساالنه 10 هزارتن کلوچه خرمایي
در حال حاضر در شهرستان خرمشهر به 
حرفه اي  کارگاه   15 خانگي،  کارگاه هاي  جز 
تولید کلوچه خرمایي وجود دارد و 120 نفر 
در  کار هستند.  به  کارگاه ها مشغول  این  در 
شهرستان خرمشهر ساالنه بیش از 10 هزار تن 
کلوچه خرمایي تولید مي شود. همین قابلیت 
موجب شده است که خرمشهر به عنوان قطب 
تولید کلوچه خرمایي در کشور شناخته شود 
با  بگیرد. بسیج سازندگي  قرار  توجه  و مورد 
هدف گسترش فرهنگ فرآوري خرما و تولید 
محصوالت خرماپایه و کمک به تحقق قابلیت 
صادراتي براي محصوالت خرما در خرمشهر، 
حمایت از کارگاه هاي فرآوري خرما را از طریق 
اعطاي تسهیالت در دستور کار قرار داده است. 
عالوه بر این در شرایطي که دریافت شناسه 
خانگي  و  کوچک  کارگاه هاي  براي  بهداشت 
افراد  اصلي  دغدغه هاي  و  مشکالت  از  یکي 
سازندگي  بسیج  است،  حوزه  این  در  دخیل 
نهادهاي مسئول، تسهیل صدور  با همکاري 
شناسه بهداشت براي این کارگاه ها را به صورت 

جدي پیگیري مي کند.
جمله   از  ویتامین ها  انواع  از  سرشار  خرما 
E،C،B،A  است و داراي فلزات معدني مثل 
که  است  منیزیم  و  ید  آهن،  کلسیم،  فسفر، 
هر کدام از این مواد در سالمتي انسان نقش 
بسزایي دارد. این میوه به خاطر داشتن منیزم، 
تقویت  براي  و  دارد  سرطاني  ضد  خاصیت 
شنوایي، بینایي، رفع درد کمر، مفاصل، سینه 

و ریه مفید است.
استفاده از این میوه در ماه مبارک رمضان 
به دلیل ارزش غذایي باالي آن  به صورت ویژه 
توصیه شده است، این میوه، قنِد کاهش یافته 
در دوران روزه داري را جبران مي کند. خرما 
به علت دارا بودن فیبر و ُملَین بودن، سیستم 
گوارشي را که به دلیل روزه داري بي تحرک 
شده است، به تحرک وا میدارد. خرما همچنین 
به علت داشتن منیزیم، انرژي عضالني بدن را 
تقویت مي کند و نیروي عمومي بدن را افزایش 

مي دهد و موجب تقویت حافظه مي شود.
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معرفي تعاوني هاي موفق

پرورشطاووسدرتعاونِيقرقاول
باکمكبوقلمونها!

اگر عاشق پرندگان باشیم و همزمان به همان میزان از شغل 
دولتي بیزار، پرورش پرندگان تزئیني و خوراکي مي تواند یک 
شغل تمام عیار و جذاب باشد. همه مي توانند با تجهیزات و 
امکانات اندك وارد این عرصه شوند و به مرور زمان به یک 

پرورش  شوند.  تبدیل  موفق  و  عیار  تمام  دهنده  پرورش 
از زیباترین مخلوقات خدا، شغلي  طاووس به عنوان یکي 
جذاب و سودآور است که مي توان آن را با سرمایه اي اندك 

شروع کرد.

خانم معصومه بابایي یکي از فعاالن 
اقتصادي موفق مازندران است. او پس از 
سال ها تولید و فروش موفق قرقاول، حاال 
پرورش طاووس را هم به سبک خودش 
در دستور کار دارد. خانم بابایي فعالیت 
قالب  در  قبل  سال   13 از  را  تولیدي 
شرکت تعاوني قرقاول سراي مازند شمال 

با پرورش قرقاول شروع کرده است.
  

شروع تولید در آستانه بازنشستگي
او درباره ورود به عرصه تولید مي گوید: 
»شوهرم در حالي که 5 سال تا بازنشستگي 
از شغل دولتي فاصله داشت، یک روز به 
من گفت که عالقمند به راه اندازي یک 
کسب و کار جدید است و پرورش قرقاول 
را دوست دارد. در آن مقطع تعدادي از 
وجود  با  خانواده ام  اعضاي  و  فرزندان 
برخورداري از تحصیالت مناسب بي کار 
بودند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم کار 
تولید را به صورت تعاوني دنبال کنیم تا از 
مزایاي تعاوني نظیر معافیت مالیاتي و ... 

بهره مند شویم.«
این فعال اقتصاد مقاومتي مي افزاید: 

از یک محوطه 50  را  قرقاول  »پرورش 
از  روز  هر  همسرم  کردیم.  آغاز  متري 
تا 7 صبح در کارگاه فعالیت  ساعت 6 
مي کرد و سپس راهي محل کار دولتي 
اداره  بعد  به  این ساعت  از  اش مي شد. 
کارگاه بر عهده من بود. حضور بیشتر من 
در مزرعه موجب شد تا به مرور بار اصلي 
و محوري اداره کارگاه روي دوش من قرار 
بگیرد. ابعاد کار با تالش اعضاي خانواده 
از  تنها  نه  و  کرد  پیدا  توسعه  مرور  به 
استان هاي مختلف کشور سفارش قرقاول 
ارمنستان،  به  توانستیم  بلکه  گرفتیم، 
تاجیکستان و عراق قرقاول صادر کنیم.«

پرورش طاووس توسط خانم فرمانده
فعالیت  بابایي  معصومه  کارنامه  در 
به عنوان فرمانده پایگاه بسیج هم دیده 
کالس هاي  برگزاري  با  او  و  مي شود 
گوناگون براي اعضاي پایگاه هاي بسیج در 
مازندران کوشیده است تا فوت و فن هاي 
خوداشتغالي و پرورش کبک را به همگان 
آموزش دهد. »تعاوني قرقاول سراي مازند 
شمال« در حال حاضر زمیني به وسعت 

700 متر مربع در اختیار دارد و براي 7 
نفر اشتغالزایي کرده است.

با وجود رضایت خانم بابایي از درآمد 
حاصل از پرورش قرقاول، فعالیت او به 
همین حوزه محدود نمانده است. پرورش 
طاووس هاي زیبا و زینتي، عرصه جدیدي 
است که او پیش روي خود گشوده است. 
او مي گوید: »براي تکثیر طاووس و جوجه 
گرفتن از تخم هاي نطفه دار آنها، ناگزیر 
شدم از بوقلمون کمک بگیرم و همین 
مساله موجب شد که پرورش بوقلمون 
هم یک عرصه جدید براي فعالیت من 
زیر  را  طاووس ها  دار  نطفه  تخم  باشد. 
بوقلمون هاي کرچ قرار مي دهیم و آن ها 
به خوبي جوجه هاي طاووس را به دنیا 
مي آورند. در حال حاضر هر عدد جوجه 
تومان  هزار  قیمت 300  به  را  طاووس 
هم  کبک  عدد  هر  قیمت  مي فروشم. 

حداقل 100 هزار تومان است.«

جزئیاتي درباره عرصه بکر 
پرورش طاووس

طاووس  ها، نژادها و رنگ و لعاب هاي 
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این  با  مختلفي دارند، سر وکار داشتن 
از  برخورداري  نیازمند  زیبا،  پرندگان 
باید  اول  قدم  در  است.  کافي  اطالعات 
امکاناتي  چه  با  مزرعه  یک  که  بدانیم 
مي تواند النه طاووس ها باشد. البته یک 
مزرعه پرورش طاووس، امکانات عجیب 
و غریبي نمي خواهد. اگر در زمین آب 
کافي و سالم براي این حیوانات فراهم 
باشد، النه طاووس ها را مي توان همان جا 
بنا کرد به شرطي که دور تا دور آن کامال 
محصور شود تا پرندگان از این محیط 
بیرون نروند. بعد از آن، زمین را باید به 
قسمت هاي مختلف با اندازه هاي سه متر 
در سه متر تقسیم بندي و براي هر جفت 

طاووس، یک النه سقف دار تهیه شود.
طاووس ها نیاز به راه رفتن و جنب و 
جوش دارند و نمي شود آن ها را در یک 
محیط کوچک زنداني کرد. بنابراین براي 
تعیین اندازه زمین مورد نیاز باید در قدم 
اول تعداد پرندگان مشخص شود. متراژ 
زمین بیش از هر چیز به تعداد پرندگان 
بستگي دارد و هر چه این تعداد بیشتر 
باشد به همان نسبت هم زمین بیشتري 

مورد نیاز است. براي 35 جفت طاووس 
نیاز  مربع زمین مورد  متر  تقریبا 500 

است.

در همه جاي ایران مي توان 
طاووس پرورش داد

براي طاووس ها فرقي نمي کند که کجا 
زندگي کنند، در هر نقطه از کشورمان 
مي شود این حیوانات را پرورش داد به 
شرطي که محیط دل باز و باب میل شان 
فراهم شود. بعد از آن که مزرعه پرورش 
پرنده با اندازه و امکانات الزم تهیه شد، 
براي  مي رسد.  پرنده ها  خرید  به  نوبت 
خرید پرنده مولد باید در نظر داشته باشیم 
که طاووس، پرنده اي ایراني نیست، براي 
همین بهتر است یک جفت از کشورهایي 
پرنده سابقه  این  پرورش  زمینه  در  که 
دارند وارد شود. پس از آن پرنده ها، زاد 
و ولد مي کند و طاووس ها زیاد مي شوند. 
دقیقا از همین زمان کسب و کار جان 

مي گیرد و گسترش پیدا مي کند.
البته وارد کردن طاووس سختي هاي 
نژاد  هر  که  چرا  دارد  را  خاص خودش 

را باید از یک کشور به صورت جداگانه 
وارد کرد. اما همیشه در هر کاري یک راه 
میانبر وجود دارد. در پرورش طاووس هم 

راه میانبر، وارد کردن از ترکیه است. 

سود پرورش طاووس چقدر است؟!
عنوان  به  طاووس  پرورش  مجوز 
یک پرنده زینتي باید از سازمان جهاد 
از کار  این مرحله  اخذ شود.  کشاورزي 
چندان پیچیده نیست. اگر شریط تعیین 
شده مانند مکان مورد نظر، تجهیزات و 
نوع پرنده را براي پرورش طاووس تامین 
صادر  مجوز  ماه  یک  از  کمتر  در  شود 

مي شود.
طبق برآوردهاي اصولي، جمع هزینه 
نگهداري از هر جفت طاووس، بدون در 
یا  براي خرید  اولیه  نظر گرفتن هزینه 
سال  در  تومان  250هزار  زمین،  اجاره 
است. این در حالي است که قیمت هر 
 1 حداقل  معمولي  بالغ  طاووس  عدد 
میلیون و 100 هزار تومان است. با این 
حساب فروش طاووس و پرهایش شغلي 

بسیار سودآور است.
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آشنایي با قطب تولید »کالش«هاي مدرن و رنگي

مریوانيهاساالنهمعادل160هزاربشكهنفت،
»کالش«صادرميکنند

 کالش بافي یا گیوه دوزي از جمله قدیمي ترین صنایع دستي 
ایرانیان است و طبق اسناد تاریخي بدست آمده پیشینه این 
صنعت به حدود 1000 سال قبل باز مي گردد. پاي افزار گیوه که 
در شهر مریوان کالش نامیده مي شود، با توجه به آب و هواي 

معتدل ایران خنک، سبک و قابل شست وشو طراحي شده و 
به دلیل داشتن این ویژگي ها توسط مردم از گذشته هاي دور 

تا امروز مورد استفاده قرار گرفته  است.

پاي افزار کالش، چپ و راست ندارد و از 
نظر طبي نیز کامال تایید شده و براي افرادي 
که مبتال به دیسک کمر، زانو درد و دیابت 

هستند، توصیه شده است.
غالب  صنایع  از  یکي  زیره اي  کالش 
توجه  با  که  است  اورامانات  منطقه  در 
به  نیاز  عدم  جمله  از  آن  ویژگي هاي  به 
تکنولوژي پیچیده و ماشین آالت سنگین، 
داوطلب  افراد  فراواني  اولیه،  مواد  فراواني 
براي جذب به این صنعت و روز افزون شدن 
تقاضا براي این محصول در داخل و خارج از 
کشور، حمایت از آن به بارور شدن اقتصاد 

منطقه و اشتغالزایي منجر مي شود. 

استان هاي  در  بافي  کالش  هم اکنون 
حال  عین  در  اما  دارد  رواج  کشور  غربي 
کالش  ملي  شهر  عنوان  به  مریوان  شهر 
شناخته مي شود. شهرستان مریوان 155 
هزار نفر جمعیت دارد که از این میان 15 
هزار نفر مستقیما در صنعت کالش بافي 
بیش  مریوان  در  هستند.  کار  به  مشغول 
از 3 هزار کارگاه کالش بافي در خانه ها و 

مغازه ها فعال است.
گیوه بافي به دلیل ظرفیت ها و مزیت هاي 
اقتصادي اش، از جمله عرصه هایي است که 
توسط بسیج سازندگي مورد حمایت قرار 
عنوان  به  نیز  مریوان  شهرستان  و  گرفته 

قرار  ویژه  توجه  مورد  کالش  تولید  قطب 
گرفته است.

فن  و  فوت  با  بیشتر  آشنایي  براي 
کفش هاي کردي، با آقاي رستمي، یکي از 
موفق ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
او  شدیم.  کالم  هم  مریوان  در  کالش 
مي گوید: »13 سال پیش توسط پدرزنم به 
صورت حرفه اي وارد عرصه تولید کالش 
همسرم  اولیه،  سرمایه  تهیه  براي  و  شدم 
طالهایش را فروخت. در حال حاضر ساالنه 
10 هزار جفت کالش تولید و به سلیمانیه و 
اربیل عراق، سوریه و ترکیه صادر مي کنم.«

او مي افزاید: »در شهرک هجرت مریوان، 
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بیشتر مردم در خانه ها یا مغازه ها مشغول 
کالش بافي هستند. کالش میراث تاریخي و 
نماد کردستان است. ساخت و استفاده از آن 
سرشار از سود و نشان دهنده حکمت هاي 

کهن سرزمین ماست.« 
باف هاي  کالش  از  یکي  مولود،  استاد 
معروف و برجسته مریواني نیز، خاطرنشان 
که  فتیله هایي  از  پکنه  »ساخت  مي کند: 
کوبیده مي شوند، ساخت زیره و در نهایت 
بافتن کالش، سه مرحله اصلي تولید است. 
کالش باید پارچه خوبي داشته باشد و رنگ 
آن طبیعي باشد. در گذشته تولید پکنه به 
اما  مي شد  انجام  سنتي  و  دستي  صورت 
سرعت  جدید،  دستگاه هاي  از  استفاده  با 
بریدن پارچه ها و کوبیدن فتیله ها افزایش 

یافته است.«
تولیدکنندگان کالش در مریروان معتقد 

هستند که کار بافتن کالش ها بهتر است 
به خانم ها سپرده شود زیرا آن ها از عهده 
ظریف کاري و نازک کاري بهتر برمي آیند و 
کالش هاي زیباتري تولید مي کنند. در واقع 
کالش هاي صادراتي، کالش هایي هستند که 

بدست زنان مریوان تولید شده است.«
کالش ها،  فروش  درباره  رستمي  آقاي 
مي گوید: »کالش ها را به راحتي در مریوان، 
عراق،  کشورهاي  و  ایران  شهرهاي  دیگر 
سوریه و ترکیه به فروش مي رسانیم. کالش 
بافي در کشور احیا شده و بازار مناسبي دارد. 
البته توصیه من به همه افراد دخیل در کار 
کالش بافي این است که حتما در مریوان 
یک دفتر نمایندگي یا شعبه تولیدي، دایر 
کنند زیرا حضور در مریوان به دلیل نزدیکي 
به مرز باشماق و شناخته شدن این شهر به 
عنوان مرکز تولید کالش، فرآیند صادرات را 

تسهیل مي کند.«
او مي افزاید: »در تولید کالش ها سالیق 
مدرن و به روز را مورد توجه قرار داده ایم و 
براي هر شهر ایران متناسب با سلیقه مردم 
تعیین  را  بندي کالش ها  آن منطقه رنگ 
در  عراق  مردم  که  مي دانیم  ما  مي کنیم. 
شهر سلیمانیه، زیره آبي و در شهر اربیل، 
با  متناسب  و  دارند  دوست  را  قرمز  زیره 
همین سالیق کالش هاي صادراتي را تولید 

مي کنیم.«
هزار   300 ساالنه  مریوان  شهر  در 
ارزش 300 میلیارد ریال  به  جفت کالش 
هوشمندي  و  همت  با  که  مي شود  تولید 
به  آن  درصد  از 80  بیش  تولیدکنندگان، 
کشورهاي همسایه صادر مي شود. ارزآوري 
حاصل از صادرات این تعداد کالش برابر با 

صادرات 160 هزار بشکه نفت است.
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نانوایي  یک  کنار  از  وقتي  گذشته  در 
اشتهایمان  نان  عطر  بوي  مي کردیم  عبور 
را بر مي انگیخت. خوردن نان وسوسه انگیز 
و اشتها آور بود و جاي همه تنقالت و میان 
وعده هاي مخرب امروزي را مي گرفت. امروز 
ندارند.  را  گذشته  طعم  و  عطر  نان ها  اما 
این مساله ناشي از تاثیرات مخرب زندگي 
شهرنشیني بر تار و پود زندگي ماست که 
سالمتي خودمان را نیز به مخاطره انداخته 
ایم به گونه اي که فریاد سازمان بهداشت 

جهاني درآمده که به کجا مي روید؟!
متاسفانه پخت نان هاي مسطح در کشور 

به  متعدد  دالئل  به  طي 30 سال گذشته 
شدت دچار آسیب شده و دیگر از آن نانهاي 
معطر و خوشمزه گذشته خبري نیست و 
نانهایمان اصالتشان را از دست داده اند و فاقد 
کیفیت و مرغوبیت گذشته هستند. توسعه 
و  مصنوعي  نیز  را  نان هایمان  شهرنشیني، 

ماشیني ساخته است.
در چنین شرایطي مردم یکي از شهرهاي 
نان  کیفیت  و  اصالت  حفظ  ضمن  ایران، 
و  سالم  چرخه  یک  توانسته اند  ایراني، 
کنند.  پایه گذاري  نیز  را  اقتصادي  سودآور 
اگر در کشور به دنبال یافتن شهري باشیم 

باشد، فقط  بیکاري صفر  که در آن میزان 
کافي است 25 کیلومتر از شهر اصفهان به 
سمت شمال خارج شویم تا به شهر تنورهاي 
همیشه روشن برسیم. ُکمشچه یا شهر نان 
و برکت احتماال تنها نقطه اي از کشور است 
که در آن هیچکس به برکت تنورهاي پخت 

نان بیکار نیست.
که  دارد  جمعیت  نفر  هزار   6 کمشچه 
نانوایي  به  نفر  هزار 500  میزان، 2  این  از 
درصد   ۹5 معادل  رقم  این  دارند.  اشتغال 
افراد شاغل در ُکمشچه است. در کمشچه 
نانوایي سنتي و نیمه صنعتي روزانه   300

کمشچه؛ شهر تنوهای همیشه روشن

آشنایيباتنهاشهرایرانکهرقمبیكاريدرآنصفراست

 آمار ابتالء به بیماري هاي غیرواگیر نظیر دیابت، چاقي، 
سکته، سرطان و فشارخون در دنیا شتاب گرفته و %60 
علل مرگ را به خود اختصاص داده است. از هر 5 ایراني 
یک نفر مبتال به این بیماري ها هستند. طبق آخرین آمار 
 20 دیابت،  از  کشورمان  مردم  درصد   10 هم اکنون  ارائه 
درصد فشار خون، 30 درصد چربي اضافي، 40 درصد تري 

گیلسیرید باال و 50 درصد از چاقي مفرط رنج مي برند.  

به استناد اظهارات همه متخصصان تغذیه غلط منشاء 
اصلي همه این بیماریهاست. در این میان نان به عنوان 
اصلي ترین خوراك مردم نقش بسیار مهمي در این فرایند 
ایفا مي کند اما متاسفانه همواره مورد بي توجهي متولیان 
با کیفیت و سالم موجب  نان  قرار گرفته است. مصرف 
مي شود که از افتادن در سراشیبي مرگ زودرس ناشي از 

ابتال به یکي از بیماري هاي غیرواگیر جلوگیري شود.
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بین 60 تا 80 تن انواع نان هاي با کیفیت 
را تولید و به سراسر استان اصفهان و دیگر 
استانهاي کشور صادر مي کنند. هر روز صف 
بلندي از خودروهاي باري براي انتقال نان 
تشکیل  کشور  نقاط  سایر  به  کمشچه  از 

مي شود.
راز و رمز موفقیت بي نظیر کمشچه اي ها 
که توانسته اند شهرشان را به قطب تولید 
نان در کشور تبدیل و بیکاري را ریشه کن 
کنند، چیست؟! براي پي بردن به پاسخ این 
سوال با یکي از تولیدکنندگان موفق نان در 

کمشچه گفت وگو کرده ایم. 
نان  »شهرت  مي گوید:  اصغري  آقاي 
کیفیت،  از  و  دارد  عمر  کمشچه 80 سال 
طعم و ماندگاري بي نظیر آن ناشي مي شود. 
به دلیل استفاده از گندم محلي در تهیه آرد 
و نیز استفاده از خاک مخصوص این منطقه 
متفاوت  طعمي  کمشچه  نان  تنورها،  در 

دارد.«

او مي افزاید: »پشتوانه اصلي که موفقیت 
مختلف  نقاط  به  کمشچه  نان  صادرات  در 
اصفهان و سایر نقاط کشور را رقم زد، عبارت 
بود یک کار پژوهشي و علمي درباره ذائقه 
این کار پژوهشي که  مردم استان اصفهان. 
بسیار موفق از آب درآمد، کمشچه اي ها را به 
سوي ایجاد تنوع در پخت انواع نان سوق داد. 
در حال حاضر بیش از 20 نوع نان از جمله، 
نان جو، نان رژیمي، نان ماست موسیر، نان 
پیاز و جعفري، نان شوید، نان تنور سنتي، 
کمشچه  در   ... و  تافتون  نان  خشک،  نان 
تولید مي شود که تا کنون 13 مورد از این 
نان ها ثبت ملي شده است. بخش عمده اي 
از نانواها در نانوایي هاي کمشچه را بانوان این 
شهر تشکیل مي دهند، آن ها در کار پخت نان 

مهارت بسیار باالیي دارند.«
شهر کمشچه ساالنه نزدیک به 20 هزار تن 
نان تولید مي کند و از سال هاي دور در مواقع 
بحراني، براي کشور نقش پدافند غیرعامل را 

ایفا کرده است. در دوران دفاع مقدس  هم 
تنورهاي خانگي،  با  زنان کمشچه  و  مردان 
بعد  نان خشک مي پختند.  براي رزمندگان 
از دفاع مقدس هم کمشچه اي ها در مواقع 
بحران هاي طبیعي نظیر سیل و زلزله، نان 

مناطق بحراني کشور را تامین مي کنند.
در تولید نان کمشچه به هیچ وجه از جوش 
شیرین و افزودني هاي غیر مجاز استفاده نمي 
شود و بازاریابي علمي و به روز براي فروش 

نان ها، همواره در دستور کار قرار دارد.
رئیس تعاوني نانوایان کمشچه مي گوید: 
»نان کمشچه در همه شهرستان ها شناخته 
شده است و حتي آن را به عنوان سوغات به 
خارج از کشور مي برند، دلیل این موضوع نیز 
کیفیت باالي نان و نداشتن دورریز است، نان 
کمشچه به دلیل نوع پخت آن مدت طوالني 
از مهمترین  این یکي  بوده و  استفاده  قابل 
مسائلي است که سبب شهرت و محبوبیت 

آن شده است.« 
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پرداخت 1 میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیالت به نانوایي هاي کوچک خانگي

لنگرود؛قطبتولیدنانبرنجي

 در شرق استان گیالن، بین آبي خزر و استواري لیال 
کوه شهری خودنمایي مي کند که خونگرمي شالیزارهایش 
با خونسردي باغهاي چایش در هم آمیخته. دیدن چهره 

مهربان و همیشه بهاري مردمان لنگرود با آن نگاه هاي 
روشن، آروزي تمام کساني است که یک بار نان و نمکي 

از سفره اخالصشان خورده اند. 

 ۴80 وسعت  با  لنگرود  شهرستان 
دریاي  به  شمال  از  مربع  کیلومتر 
خزر، از غرب به الهیجان و از شرق به 
رودسر مي رسد. لنگرود قدمتي دیرینه 
دارد و نامش ۹00 سال قبل در کتب 
از  لنگرود  ظاهرا  است.  آمده  تاریخي 
شده  گرفته  رود  و  لنگرگاه  کلمه  دو 
زیرا لنگرود ابتدا یک لنگرگاه بوده و 
رودخانه اي در جوار آن به دریاي خزر 

مي ریخته است. 
آب و هوا و جغرافیاي استثنایي لنگرود 
موجب شده است که گرایش اصلي مردم 
شهرستان به کشاورزي باشد. برنج، چاي 
محصوالت  ترین  اصلي  جات  صیفي  و 
کشاورزي لنگرود هستند و در عین حال 
صید ماهي هم به عنوان شغل در میان 
مردم رواج دارد. بازار هفتگي لنگرود که 
دوشنبه ها و چهارشنبه ها برپا مي شود یکي 
از جاذبه هاي گردشگري لنگرود است و 

شهرت زیادي دارد. 
کار  به  لنگرود  مردم  کنار گرایش  در 
کشاورزي، تولید و پخت انواع نان محلي 
و سنتي رواج فراواني دارد تا جایي که در 
از 80  لنگرود بیش  از روستاهاي  برخي 
درصد افراد شاغل در نانوایي هاي سنتي 
ابتداي  در  معاش هستند.  امرار  مشغول 
زنان  کوه،  لیال  سوي  به  لنگرود  مسیر 
پرتالش  دستان  با  لنگرودي  سختکوش 
پخت  هستند.  نان  انواع  پخت  مشغول 
نان محلي در لنگرود این روزها به منبع 
براي  تکیه  قابل  و  درآمدي کامال جدي 
تبدیل  کشاورزان  حتي  و  خانه دار  زنان 
شده. نان کشتا، نان خلفه و نان تمیجان 
نمونه هایي دیگر از نان هاي سنتي لنگرود 

است که بوي خوششان هوش از سر هر 
گردشگري مي برد.

تولیدکنندگان  از  یکي  جوادي  خانم 
موفق نان برنجي در لنگرود است. او درباره 
شغلش مي گوید: »کار اصلي من و همسرم 
زراعت چاي بود اما بعد از کسادي بازار 
شدیم.  برنجي  نان  پخت  کار  وارد  چاي 
بیش از 20 سال است که از برنج ریزه، نان 
برنجي تولید مي کنم. در روزهاي ابتدایي 
کل فرآیند تولید نان از خمیرگیري تا چانه 
انجام  ابزار هاي سنتي  و  با دست  را  زني 
مي دادم اما با افزایش تعداد مشتري ها و 
روش سنتي  دیگر  گردشگران،  استقبال 
صنعتي  دستگاه هاي  از  و  نبود  جوابگو 

استفاده کردم.«
سید ابراهیم جوادین یکي از بزرگترین 
تولیدکنندگان نان برنجي در لنگرود است. 
او بیش از 17 سال است که نان برنجي 
زماني  هم،  ابراهیم  سید  مي کند.  تولید 
بوده  لنگرود  موفق  کاران  چاي  از  یکي 
اما کسادي بازار چاي او را به سوي تولید 
نان محلي سوق داده است. او دراین باره 
برداشت چاي  بار  مي گوید: »در سال ۴ 
اما  بودیم  موفق  هم  بسیار  و  داشتیم 
کسادي بازار ناگزیرم کرد شغلم را تغییر 
دهم. دخترم در خانه همسایه پخت نان 
برنجي و نان هاي محلي را یاد گرفت و کم 
کم در خانه با وسایل تولید نان برنجي را 
شروع کردیم. من نان ها را به بازار محلي 
اینکه  با  مي فروختم.  و  مي بردم  لنگرود 
تولید محدودي داشتیم اما کامال کفاف 

زندگي مان را مي داد.«
بسیج  قبل  سال  »چند  مي افزاید:  او 
پرداخت  با  و  شد  عمل  وارد  سازندگي 

تسهیالت به مردم، به آن ها کمک کرد 
تا دستگاه هاي صنایع تبدیلي و ابزار هاي 
صنعتي تولید نان محلي را تهیه کنند و 
تولیدشان را افزایش دهند. من و بسیاري 
امکان  این  از  لنگرودي  نانوایان  از  دیگر 
استفاده کردیم و به همین دلیل تولید، 
توجهي  قابل  افزایش  ودرآمدمان  فروش 
پیدا کرد. در حال حاضر به همراه همسرم 
5 روز در هفته از ساعت ۴ و نیم صبح تا 
1 بعد از ظهر مشغول تولید نان در کارگاه 

هستیم.«
سید ابراهیم درباره علت موفقیتش در 
تولید نان برنجي خاطرنشان مي کند: »من 
نان کهنه را قاتي نان هاي نو دست مردم 
نمي دهم. وقتي براي فروش نان به بازار 
مي روم، به مردم راست مي گویم، به آن ها 
مي گویم که این نان دقیقا چه زماني پخته 
شده. مشتري هاي من ثابت و همیشگي 
هستند چون از من صداقت دیده اند. اگر 
صداقت در کار باشد، خدا به کار برکت 
مي دهد. مشتري هاي من حتي اگر محتاج 
روز  تا  مي مانند  منتظر  باشند،  هم  نان 
چهارشنبه من را در بازار ببینند و قبل از 

آن از کسي نان نمي خرند.«
قدمت تولید نان برنجي در لنگرود به 
بیش از 100 سال قبل بازمي گردد. در 
حال حاضر در لنگرود و روستاهایش صدها 
کارگاه تولید نان برنجي مشغول به فعالیت 
است. هر کارگاه خانگي تولید نان برنجي 
3 تا 5 نفر را مشغول به کار مي کند. با 
پرداخت پرداخت 1 میلیارد و 200 میلیون 
وام به کارگاه هاي کوچک و خانگي تولید 
نان توسط بسیج سازندگي، 380 نفر دیگر 

در این حوزه مشغول به کار شده اند. 
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عوارض  شدن  روشن  با  حال  عین  در 
داروهاي  مصرف  از  ناشي  خطرناک 
صنعتي و شیمیایي، بویژه طي دهه اخیر 
مصرف  به  مردم  بازگشت  موج  با  جهان 
گیاهان دارویي روبروست و بازار آن لحظه 

به لحظه رو به گسترش است.
پرطرفدارترین  از  یکي  عرقیات 
دارویي  گیاهان  از  استفاده  شکل هاي 
است. در ایران ده ها نوع گیاه وجود دارد 
طبي  صورت  به  و  شده  عرق گیري  که 

مورد استفاده قرار مي گیرند.

ایران؛ مهد طب سنتی و 
گیاهان دارویی

گیاهي  اسانس هاي  طبي،  عرقیات 
آب  به  که  هستند  معطري  داروهاي  یا 
گیرنده هاي  مي تواند  و  شوند  مي  اضافه 
عصبي بویایي را تحریک کرده و بر روند 
و  حرارت  درجه  هورمونها،  شدن  ساخته 
هورمون هاي  سطح  بدن،  ساز  و  سوخت 
بدن،  دفاعي  سامانه  جنسي،  و  استرس 
افکار و رفتارهاي عاطفي و جسماني تاثیر 

بگذارند.

این مواد معطر با تحریک مغز و ترشح 
پدید  موجب  عصبي  دهنده هاي  انتقال 
انسان  در  خاصي  رواني  حاالت  آمدن 
سرخوشي،  سالمت،  احساس  و  مي شود 
وجود  به  را  خرسندي  و  خوشنودي 
باعث  مي تواند  عرقیات  مصرف  مي آورند. 
کاهش استرس شده و تا حدودي درد را 
کاهش داده و موجب تعادل عاطفي شود. 
به  مي توان  پرمصرف  عرقیات  جمله  از 
عرق  و  بهارنارنج  عرق  نعنا،  عرق  گالب، 

بیدمشک اشاره کرد.

صادرات ساالنه 50 تن گیاهان دارویي به کشورهاي اروپایي

فیروزآباد؛قطبتولیدگیاهاندارویيوعسلبرگ

تولید و کشت گیاهان دارویي از سابقه اي چند هزار 
است.  برخوردار  بشر  اصلي  تمدن هاي  میان  در  ساله 
تاریخ تمدن بشر در ایران، چین، مصر و یونان با کشت 
از  متنوع  عرقیات  و  عصاره ها  تهیه  و  دارویي  گیاهان 
آن ها عجین است. بشر در طول قرون متمادي تجربیات 

را  دارویي  گیاهان  درباره خواص  تاریخي خود  انباشته 
سینه به سینه و نسل به نسل منتقل مي کرد و به درمان 
بیماري هاي خویش مي پرداخت. با پیشرفت سریع طب 
نوین بویژه در دو سه قرن اخیر، استفاده مردم در نقاط 

گوناگون دنیا از گیاهان دارویي رو به افول گذاشت.
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طب  مهد  خود  اینکه  بر  عالوه  ایران 
ترین  مناسب  جمله  از  است،  سنتي 
گیاهان  پرورش  و  تولید  براي  اقلیم ها 
این  وجود  شود.  مي  محسوب  دارویي 
مزیت ها به اضافه تقاضاي رو به رشد براي 
مصرف گیاهان دارویي موجب شده است 
که این حوزه از ظرفیت هاي باالیي براي 

اشتغالزایي و صادرات برخوردار شود. 

صادرات 50 تن گیاهان دارویی از 
فیروزآباد

شهرستان فیروزآباد که در فاصله 100 
ساالنه  دارد،  قرار  شیراز  شهر  کیلومتری 
دارویی  گیاهان  انواع  تن   50 صادرات  با 
تولید  قطب  عنوان  به  کشور  از  خارج  به 
گیاهان دارویی در کشور شناخته می شود. 
10 هزار نفر از جمعیت 120 هزار نفری 
فیروزآباد به کار تولید و فرآوری گیاهان 

دارویی اشتغال دارند. 
گیاهان  کارشناس  قاسم زاده،  مجتبی 
محصوالت  این  کشت  درباره  دارویی 
اقلیم  دلیل  »به  می گوید:  فیروزآباد،  در 
مناسب این منطقه، انواع گیاهان دارویی 
از دیرباز در فیروزآباد کشت می شده است. 
گیاهان  با  را  فیروزآباد  که  سال هاست 
دارویی و عرقیات سنتی اش می شناسند. 
محمدی،  گل  کشت  دور  سال های  از 
نسترن، کاسنی در فیروزآباد رواج داشته 
دارویی  گیاهان  از  مردم  حال  عین  در  و 
بادام  شیرازی،  آویشن  چون  خودرویی 
مصرف  برای  نیز  وحشی  پسته  و  کوهی 

خوراکی و درمانی استفاده می کردند.«
و  تولیدکننده  همزمان  که  او 
نیز  دارویی  گیاهان  موفق  صادرکننده 
که  »کسی  می کند:  خاطرنشان  هست، 
گیاهان  تولید  عرصه  وارد  می خواهد 
از  برخورداری  نیازمند  شود،  دارویی 
سرمایه زیادی نیست و خیلی زود جواب 
می گیرد. در سال ۹2 به همراه برادرم به 
شهرهای مختلف ایران رفتیم تا وضعیت 
کشت گیاهان دارایی را بررسی کنیم. در 
»شیرین  به  معروف  استویا،  گیاه  نهایت 
که  یافتیم  را  عسلی«  »برگ  یا  برگ« 

که  حالی  در  است.  پاراگوئه  کشور  بومی 
رشد  متر   1 حداکثر  پاراگوئه  در  استویا 
در  ایران  در  بار  اولین  برای  ما  می کند، 
استویا  توانستیم  فیروزآباد  باز  فضای 
از  بیش  اینکه  جالب  و  کنیم  کشت  را 
این  کرد.  رشد  سانتی متر   30 و  متر   1
فیروزآباد  اقلیم  که  می دهد  نشان  مساله 
تا چه اندازه مستعد کشت گیاهان دارویی 

است.«

آشنایی با »برگ عسلی«
تیره  از  گیاهي  استویا  یا  شیرین برگ 
بمب  آن  برگ هاي  که  است  کاسنیان 
شیریني طبیعي به شمار مي روند. استویا 
بومي آمریکاي جنوبي است و تاب سرما 
ندارد. گیاه شیرین برگ، شیرین کننده  را 
براي  خوبي  بسیاري  جایگزین  و  است 
هیچ  که  چرا  مي شود  محسوب  شکر 
کالري به غذا اضافه نمي کند. این گیاه به 
طور معمول براي بهتر کردن طعم دارو، 

نوشابه و چاي استفاده مي شود.
در  وحشي  طور  به  شیرین برگ  گیاه 
بین  مرزي  مناطق  بلند  سرزمین هاي 
برزیل و پاراگوئه مي روید و در آن مناطق 
 )honey leaf( عسلي«  »برگ  گیاه  به 
شیرین  خاصیت  دلیل  به  است.  معروف 
کنندگي و درماني شیرین برگ، این گیاه 
به شدت از نظر اقتصادي مورد توجه قرار 
که  بود  آسیایي  کشور  اولین  ژاپن  دارد. 
عنوان  به  استویوزاید  از   1۹70 سال  در 
شیرین کننده در صنایع غذایي و دارویي 
استویا  کشت  آن  از  پس  کرد.  استفاده 
جنوبي،  کره  سنگاپور،  مالزي،  چین،  در 
این گیاه  یافت.  تایلند گسترش  و  تایوان 
در آمریکا، کانادا و اروپا نیز رشد مي کند.

جنوبي  مناطق  مناسب  شیرین برگ 
ایران و نیز شرایط کشت گلخانه اي است. 
شیریني قند حاصل از دانه این گیاه 250 
چون  قندآور  گیاهان  دیگر  برابر   300 تا 
نیشکر و چغندر قند و میزان قند موجود 
اصفهان  در  آن هاست.  برابر   150 آن  در 
به  و  شده  تکثیر  بافت  کشت  روش  به 
وارد صنعت گزسازي شده است.  سرعت 

شیرین  براي  مناسبي  جایگزین  قند  این 
آسپارتام،  چون  مصنوعي  کننده هاي 
سدیم ساخارین و سیکالمات بوده و چون 
قابلیت جذب کمتري دارد به کاهش قند 

خون و فشار خون یاري رساند.

مزیت های اصلی کشت 
گیاهان دارویی

»نیاز  می افزاید:  قاسم زاده  مجتبی 
اندک به منابع آبی و ارزش باال در بازار از 
مهمترین مزیت های گیاهان دارویی است. 
لیمو  به  تن   8 خودم  مزرعه  در  امسال 
تولید کردم و آن را به ارزش 280 میلیون 
تومان به فروش رساندم. برای صادرات به 
کشورهای همسایه بویژه روسیه همواره با 
تقاضای گسترده رو به رو هستیم. عرصه 
است  بسیار گسترده  دارویی  گیاهان  کار 
اما اشتباه تصور می شود که این محصوالت 
صرفا برای درمان بیماری ها کاربرد دارند. 
گیاهان دارویی عالوه بر درمان بیماری ها، 
کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی، عطر 
سازی، آرایشی و بهداشتی و حتی صنایع 

نظامی دارند.«
گیاهان  برای  بازاریابی  نحوه  درباره  او 
»حضور  می گوید:  فیروزآباد،  در  دارویی 
در  هدفمند  و  شده  برنامه ریزی  فعال، 
اینترنت و شرکت در نمایشگاه های متعدد 
و نیز توزیع رایگان محصوالت به صورت 
اشانتیون از عوامل مهم برای موفقیت در 
گیاهان  است.  دارویی  گیاهان  بازاریابی 
باشند  تر  ارگانیک  که  چقدر  هر  دارویی 
کودهای  و  از سموم  که  هر چقدر  یعنی 
شیمیایی عاری باشند، مشتری های عمده 
زیرا کارخانه هایی  پیدا می کنند  بیشتری 
می فرستیم  برایشان  را  محصوالت  که 
ارگانیک  میزان  دقیق  آزمایشگاه های  در 
و  می کنند  مشخص  را  محصوالت  بودن 
اهمیت  حائز  بسیار  برایشان  مساله  این 

است.« 
گفتنی است ارزآوری حاصل از صادرات 
کشورهای  به  دارویی  گیاهان  تنی   50
بشکه  هزار   25 باصادرات  برابر  خارجی 

نفت است.
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تعاوني ها معاف از مالیات هستند و راحت تر تسهیالت دریافت می کنند

مزیتهايتولیدچوبجامددرقالبتعاوني
تشکیل تعاوني براي فعالیت دست جمعي در حوزه 
اقتصاد، گزینه اي است که مزایایي متعدد را به همراه 
و  ذاتي  دسته  دو  به  مي توان  را  تعاوني  مزایاي  دارد. 
کار  طریق  از  خالقیت  افزایش  کرد.  تقسیم  قانوني 
متعلق  )کار  تعاوني ها  اعضاي  شغلي  ارضاي  گروهي، 
)بر  کار  در  پیشرفت  سرعت  افزایش  و  اعضاست(  به 
اثر تقسیم بندي وظایف( از جمله مزایاي ذاتي تعاوني 
تعاوني ها  تشکیل  قانوني  مزیت هاي  درباره  است. 

مي توان به 25 در صد تخفیف مالیاتي کلیه تعاوني هاي 
تعاوني ها  از  برخي  مالیاتي  معافیت  مالیات،  مشمول 
بانکي  تسهیالت  ارائه  کشاورزي،  تعاوني هاي  مانند 
از  برخي  به  ویژه  تسهیالت  ارائه  تعاوني ها،  مختص 
رایگان  وعمومي  تخصصي  آموزشهاي  ارائه  تعاوني ها، 
مانند  تعاوني ها  از  غیرمادي  حمایت  تعاونگران،  به 
پیگیري مشکالت تعاوني ها، پیگیري اخذ مجوز فعالیت 

تعاوني ها، پیگیري اخذ تسهیالت و... اشاره کرد.

صنایع چوب آرارات ماکو، شرکت 
 18 از  که  است  موفقي  تعاوني 
چوب  صنایع  تولید  در  سابقه  سال 
چند  و  سه الیي  تخته هاي  بویژه 
شرکت  این  است.  برخوردار  الیي 
نفر   31 براي  ماکو  شهرستان  در 
غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  به 

اشتغالزایي کرده است.

تعاوني ها راحت تر تسهیالت 
دریافت مي کنند

این  مدیرعامل  آقازاده،  امامعلي 
آرارات  تعاوني  تعاوني درباره تشکیل 
سال  در  ما  »تعاوني  مي گوید:  ماکو، 
78 با 8 عضو و سرمایه ۴ میلیون و 8 
هزار تومان فعالیت خود را در زمینه 
تولید تخته هاي سه الیي و چند الیي 
فعلي  مدیره  هیات  رئیس  کرد.  آغاز 
تعاوني، در آن مقطع به دلیل آشنایي 
با صنایع چوب و نجاري، تولید تخته 
این  در  سرمایه گذاري  و  الیي  سه 
و  کرد  پیشنهاد  دوستان  به  را  حوزه 
در نهایت پس از بررسي جوانب، کار 

تولید تخته سه الیي شروع شد.« 
روزها  این  چه  »اگر  مي افزاید:  او 
صرفه  مقاومتي،  اقتصاد  درباره  زیاد 
جویي و جلوگیري از واردات به کشور 
ابتداي  همان  از  ما  اما  مي شنویم 
تاسیس به فکر بودیم تا جلوي واردات 

تخته سه الیي بي کیفیت از اندونزي 
قالب  در  فعالیت  بگیریم.  را  چین  و 
تعاوني را به این دلیل انتخاب کردیم 
که از مزایاي بسیاري برخوردار است، 
از جمله اینکه با حمایت هاي بیشتري 
راحت  و  است  مواجه  دولت  از سوي 
بدو  همان  در  مي کند.  دریافت  وام 
وام  تومان  میلیون   ۴3 تاسیس 

دریافت کردیم.«
مقاومتي،  اقتصاد  فعال  این 
آن  اهمیت  و  الیي  سه  تخته  درباره 
جهاني  تقاضاي  »افزایش  مي گوید: 
تخلیه  نیز  و  چوبي  محصوالت  براي 
که  هاست  مدت  بکر،  جنگل هاي 
تولیدکنندگان را به سوي محصوالت 
تخته  است.  داده  سوق  چوب  جامد 
و  فیبر  تخته  اخیرا  و  الیي  چند 
چوب  اصلي  جایگزین هاي  نئوپان، 
نئوپان ها  و  فیبر ها  تخته  در  هستند. 
مواد سلولزي  با سایر  را  ذرات چوب 
مانند  و  خمیر  گیاهي،  الیاف  مانند 
از  اصلي  هدف  مي کنند.  ترکیب  آن 
این  تولید و جایگزیني   ، اختراع  این 
تامین  و  چوب  جاي  به  محصوالت 
محصوالت  ثبات  و  دوام  استحکام، 
تولیدي  چوب هاي  این  است.  چوبي 
متفاوت  ضخامت  و  عرض  لحاظ  از 
الیه هاي  از  چوب ها  این  هستند. 
نازک چوب و ضایعات آن  مختلف و 

به صورت ورق ورق تشکیل مي شود، 
این  نیاز  مورد  چسب هاي  با  سپس 
تحت  و  انباشته  هم  روي  به  ورق ها 
از  تخته ها  این  مي گیرند.  قرار  فشار 
کششي  مقاومت  و  شدن  خم  لحاظ 

نقاط قوت فراواني دارند.«

از هواپیماسازي تا 
سالن صدابرداري

الیي  چند  »تخته  مي افزاید:  او 
باالیي  داراي استحکام، دوام و ثبات 
و  انبساط  خزش،  بر  عالوه  است. 
دلیل  به  چوب ها  این  در  انقباضي 
به  که  فشاري  و  دارند  که  مقاومتي 
مي شود،  وارد  تولید  هنگام  در  آنها 
ورق هاي  از  یک  هر  است.  اثر  بي 
الیه  را  الیي  چند  تخته  یک  چوبي 
تکه  یک  است  ممکن  که  مي نامند 
جداگانه  قسمت هاي  داراي  یا  باشد 
باشد. تبدیل چوب به الیه هاي نازک 
و سپس چسب زدن و قرار دادن آنها 
و  اقتصادي  لحاظ  از  یکدیگر  روي 
جلوگیري از اسراف در مصرف چوب 
کارخانه  اولین  است.  توجه  مورد 
در  الیه  چند  تخته  و  روکش  تولید 
سال 13۴۴ هجري شمسي در رشت 
حاضر  حال  در  و  کرد  کار  به  آغاز 
اکثر کارخانه جات صنایع چوب اقدام 
روکش  و  الیي  چند  تخته  تولید  به 
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کرده اند.«
امامعلي آقازاده درباره دیگر موارد 
مي گوید:  چندالیي  تخته  مصرف 
بویژه  ساختمان  در  چندال  »تخته 
دیوارها، سقف و پوشش کف استفاده 
مي شود و در کارهاي صنعتي به عنوان 
الکتریکي.  و  حرارتي  صوتي،  عایق 
هواپیماسازي،  در  چندالیي  تخته 
سالن هاي صدا برداري و واگن سازي 
دارد.  فراوان  کاربرد  نیز  آهن  راه  در 
داراي ضخامت  تخته هاي چند الیي 
3 الي 18 میلي متر هستند و تعداد 

الیه ها حتما فرد است.«

تراژدي صنوبر در خوي
او خاطرنشان مي کند: »تخته سه 

تهیه  صنوبر  از چوب  خوي  در  الیي 
و  مي بریم  را  صنوبر  چوب  مي شود. 
پوستش را جدا مي کنیم و به صورت 
چوب  سپس  مي آوریم.  در  ورق 
مي زنیم.  چسب  و  مي کنیم  اتو  را 
صنوبر  تولید  قطب  خوي  شهرستان 
اما متاسفانه جنگل هاي صنوبر  است 
شهرستان به سرعت در حال تخریب 
است. در دولت هشتم نهال صنوبر به 
توزیع  شهرستان  در  رایگان  صورت 
 5 تا  هزار  هرکدام  مردم  و  مي شد 
هزار نهال صنوبر مي کاشتند. در حال 
در  صنوبر  درخت  از  آنچه  هر  حاضر 
توزیع  محصول  است،  موجود  خوي 
پیش  سال   20 در  نهال ها  رایگان 
است. متاسفانه ذخایر صنوبر به دلیل 

حمایت نکردن دولت از کاشت مجدد 
چند  است.  نابودي  حال  در  آن ها 
 HDF و   MDF جدید  کارخانه 
هم در اردبیل تاسیس شده که همه 
درخت ها را مي برند و پودر مي کنند 
میزان  به  نسبت  هم  نظارتي  هیچ  و 
آن  مجدد  کاشت  و  صنوبر  برداشت 

وجود ندارد.«
ابتداي  در  ماکو  آرارات  تعاوني 
تومان  میلیون   5 از  کمتر  تاسیس 
سرمایه داشت اما حاال سرمایه آن بالغ 
کارگاه  است.  تومان  میلیارد  یک  بر 
تولیدي این تعاوني هزار و 200 متر 
مربع مساحت دارد و ظرفیت اسمي 
ماهانه 50  تخته چندالیي اش  تولید 

هزار متر مربع است.
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کشمش موارد استفاده ی زیادی در سراسر 
جهان دارد. برخی آن را به  عنوان میوه  خشک 
شده و تنقالت مصرف می کنند و برخی نیز در 
آشپزی از کشمش استفاده می کنند. کشمش، 
به   یا  را  آن  که  است  شده ای  خشک  انگور 
صورت طبیعی زیر آفتاب خشک می کنند یا 
از دستگاه های خشک کننده استفاده می کنند. 
انگور پس از خشک شدن، به رنگ های زرد، 
سبز و سیاه در می آید. کشمش سیاه معموالً 
مقوی تر و دارای ارزش غذایی بیشتری نسبت 
به دو کشمش دیگر است. در ادامه با چند مورد 
از برترین کشورهای تولیدکننده کشمش آشنا 

خواهیم شد.

ترکیه، آمریکا و ایران، تولید کنندگان 
اصلی کشمش در جهان

یاد  انگورها«  با عنوان »سرزمین  ترکیه  از 

می شود. قدمت کشت انگور در ترکیه به قرن 
هشتم باز می گردد. این کشور ساالنه ۴ میلیون 
تن انگور در 550 هزار هکتار زمین زراعی تولید 
می کند. ترکیه به بیش از 100 کشور جهان، 
از جمله هلند، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و استرالیا 

کشمش صادر می کند.
رایج ترین  جمله  از  همچنین  کشمش 
آمریکا  در  مصرفی  خشک  شده   میوه های 
کشور  این  کشمش  نوع  معمول ترین  است. 
است.  تامسون«  هسته ی  بدون  »کشمش 
به  می توان  آمریکایی  انواع کشمش  دیگر  از 
اشاره  »سلطان«  و  »مسقط«  پیت«،  »سلما 
کرد. کشمش های صادراتی آمریکا معموال در 
ایالت کالیفرنیا تولید می شوند. طی سال های 
201۴ و 2015، میزان 332 هزار تن کشمش 
به ارزش 70۹٫5 میلیون دالر در آمریکا تولید 

شده است. 

بزرگ  صادرکنندگان  جمله  از  ایران 
مجموع  از  است. %27  جهان  در  کشمش 
صادر  ایران  از  دنیا،  صادراتی  کشمش های 
عاید  دالر  میلیون   250 ساالنه  و  می شود 
 100 از  بیش  به  ایران  می کند.  کشورمان 
کشور دنیا از جمله استرالیا، بریتانیا، آمریکا، 
ایتالیا و فرانسه کشمش صادر می کند. ایران 
ساالنه 122٫5۹5 تن کشمش تولید می کند. 
برخی از رایج ترین کشمش های تولید شده در 
ایران عبارت اند از کشمش زرد، سلطان، سبز 

و سیاه.
تولیدکننده  بزرگ  کشورهای  دیگر  از 
آفریقای  شیلی،  یونان،  به  می توان  کشمش 
جنوبی، ازبکستان و افغانستان اشاره کرد. هر 
یک از این کشورها، ساالنه بیش از 30 هزار 
عمده کشمش  می کنند.  تولید  تن کشمش 
به کشورهای دیگر  این کشورها،  تولیدی در 

ترکیه و آمریکا جایگاه صادراتی ایران را به خطر انداخته اند

مصائبکشمشکاشمر
می تواند  و  است  مفید  بسیار  بدن  برای  کشمش 
معده  ترشی  یبوست،  مانند  عارضه هایی  درمان  در 
فواید  دیگر  از  شود.  واقع  مؤثر  جنسی  مشکالت  و 

بر  مثبت  تأثیر  به  می توان  کشمش  زیاد  بسیار 
استخوان ها و  دندان ها  سالمت  حفظ  نیز  و   بینایی 

 اشاره کرد. 
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صادر می شود. کشمش بدون هسته ی سلطان، 
فراوان ترین نوع کشمش تولیدی در کشورهای 

یاد شده است.

صنعت کشمش در ایران
صنعت کشمش در ایران با معیشت و اشتغال 
بیش از صدها هزار نفر گره خورده است، اما هر 
لحظه بیم از دست رفتن جایگاه کشور به عنوان 
صادر کننده کشمش احساس می شود. در این 
میان کشورهای آمریکا و ترکیه مهم ترین رقبای 

صادراتی ایران در جهان به شمار می آیند. 
با بحران مواجه  را  این صنعت  اما آن چه 
کرده، حمایت نکردن دولت از باغداران انگور و 
تولیدکنندگان کشمش است. حضور دالالن و 
خرید ارزان قیمت کشمش ها در فصل هایی که 
این تولیدکنندگان فروشی ندارند به نارضایتی و 
بی انگیزه شدن تولیدکنندگان دامن زده است. 

کاشمر؛ قطب تولید کشمش درجه 1
غربی  جنوب  در  واقع  کاشمر  شهرستان 
استان خراسان جنوبی با برخورداری از 170 
هزار جمعیت، عالوه بر تولید فرش دستباف 
تولید  مهم  های  قطب  از  یکی  زعفران،  و 
انگور و کشمش به حساب می آید. از نظر آب 
و هوایی شهرستان کاشمر هر سه نوع آب و 
هوا را داراست. مناطق شمالی شهرستان سرد 
و کوهستانی، مناطق مرکزی معتدل و مناطق 
جنوبی خشک ونیمه خشک است. این تنوع آب 
و هوایی از جمله زمینه های اصلی تولید انواع 
محصوالت بویژه انگور است. کاشمر پر از باغات 
انگور است و ده ها هزار تن کشمش ساالنه از 
این نقطه به سراسر ایران و کشورهای خارجی 

صادر می شود. 
هکتار   300 و  هزار   3 کاشمر  شهرستان 
سطح زیر کشت انگور دارد و از هر هکتار 25 
تولید  کشمش  تن  و 10  برداشت  انگور  تن 
می شود. در این میان روستای محمدیه کاشمر 
از نظر میزان اشتغال اهالی به تولید کشمش، 
یک نمونه کم نظیر محسوب می شود. روستای 
محمدیه از ۴00 خانوار تشکیل شده و 250 
خانوار آن درتولید کشمش فعال هستند. قدمت 
تولید کشمش در این روستا به بیش از 70 سال 

قبل باز می گردد.

داللی و ضعف در بسته بندی 
بالی جان کشاورزان

به  را  مردم در روستای محمدیه کشمش 
هایی خشتی  در ساختمان  و  صورت سنتی 
که »بارگاه« نامیده می شوند، تولید می کنند. 
حسین سبزه محمدی، یکی از تولید کنندگان 
درباره  محمدیه  روستای  در  کشمش  موفق 
مشکالت تولیدکنندگان این محصول می گوید: 
»کشمش برای کشاورزان این منطقه کیلویی 
۴ هزار تومان تمام می شود اما حداکثر آن را 
به قیمت 5 هزار تومان می فروشند که به هیچ 
وجه زحمات و مرارت های تولید کشمش را 
پاسخگو نیست. این مساله ناشی از حضور فعال 
را  بازار  آن ها  است.  کشمش  بازار  در  دالل ها 
قبضه می کنند و اجازه نمی دهند کشاورزان به 

حقشان برسند.«
فروش کشمش به صورت فله ای و بسته بندی 
نشده و ضعف کشاورزان در بازاریابی و نیز غفلت 
از صادرات یکی از عواملی است که به دالالن 
برای جوالن در بازار فرصت می دهد. این معضل 

اما حتما راه حل هایی دارد. تاسیس کارگاه 
های بسته بندی کشمش در قطب های تولید 
کشمش و ارتباط گیری مستقیم این کارگاه ها با 
کشاورزان در کنار بازاریابی حرفه ای معطوف به 
صادرات از جمله راه حل های آزموده و تضمینی 

است. 
اداره  کارمند  پیشتر  که  قلی زاده  حسین 
برق استان بوده، از جمله افرادی است که با 
تشخیص درست نیاز بازار وارد این عرصه شده 
به  عرصه  این  سودآوری  و  جذابیت ها  است. 
قدری است که آقای قلی زاده را برای استعفا 
از شغل دولتی و راه اندازی کارگاه بسته بندی 
کشمش در کاشمر متقاعد کرده است. او در 
این باره می گوید: »کارگاه بسته بندی کشمش 
یک نیاز فوری برای منطقه ما بود و تاسیس 
آن می توانست همزمان به نفع کشاورزان و نیز 
خودم باشد. بر این اساس با فروش یک ملک و 
استفاده از پس انداز قبلی، کارگاه تمام اتوماتیک 
بسته بندی صنعتی کشمش را تاسیس کردم. 
کشمش های کارگاه پس از بسته بندی همگی 

به محصولی کامال صادراتی تبدیل می شوند.«
وام  اعطای  سازندگی  بسیج   ۹1 سال  از 
های اقتصاد مقاومتی به واحدهای کشاورزی 
و صنعتی تولید انگور و کشمش را در دستور 
کار قرار داده است. ارسال مهندسان کشاورزی 
بسیجی به روستاهای کاشمر و ارائه مشاوره به 
تولیدکنندگان انگور و کشمش یکی از برنامه 
از  حمایت  برای  سازندگی  بسیج  ثابت  های 
کشاورزان کاشمر است. در حال حاضر روستای 
محمدیه با برخورداری از 100 بارگاه بهداشتی، 
ساالنه 370 تن کشمش تولید می کند که از 

این میان 200 تن، صادر می شود. 
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ساالنه حدود 30 تا ۴0 تن گل گاوزبان از 130هکتار مزارع روستای جنت رودبار 
رامسر، قطب گل گاوزبان ایران برداشت می شود. گل گاوزبان به صورت دم نوش، مربا 

و ترشی تولید و مصرف می شود.

برداشتگلگاوزباندرروستایجنترودبار
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به  عشق  گوید  می  بازنشسته  نظامی  این 
زندگی یعنی دل بستن به طبیعت. او چند 
وقتی است که مازندران را برای سپری کردن 
دوران بازنشستگی انتخاب کرده و در زمینی 
به وسعت 3 هزار مترمربع مشغول فعالیت 

های اقتصاد مقاومتی است. 

عشقبهزندگی

عکاس: رئوف شهبازی
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