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شهریور  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر 
با  دولت  هفته  مناسبت  به  امسال  ماه 
هيات دولت دیدار كردند. در این دیدار 
سال هاي  شناخته شده  روال  اساس  بر 
اخير، مساله اقتصاد مقاومتي ترجيع بند 
سخنان رهبر معظم انقالب بود. حضرت 
هيات  با  دیدار  در  خامنه اي  آیت اهلل 
دولت عالوه بر یادآوري و تاكيد مجدد 
اقتصاد  امر  در  گفته  پيش  نكات  بر 
نيز  را  بدیع  مسائل  از  برخي  مقاومتي، 
فرماندهي  ستاد  تشكيل  لزوم  نظير 
براي  بسيج  از  دعوت  مقاومتي،  اقتصاد 
كمك به عرصه مقاومتي و لزوم تمركز 
به  تبدیلي  صنایع  انتقال  و  روستاها  بر 

روستاهاي كشور ابراز كردند.
رهبر معظم انقالب درباره لزوم دعوت 
»بخش هایي  فرمودند:  بسيج  از  دولت 
اینها  دولت؛  از  خارج  دارند  وجود 
مي توانند در اقتصاد مقاومتي نقش ایفا 
كنند، از جمله بسيج؛ من یك گزارشي 
نظر  به  است  الزم  خيلي  دیدم.  ]هم [ 
من - اگر وقت كنند آقاي رئيس جمهور 
یا الاقل آقاي جهانگيري- كه بخواهيد 
مورد  در  بسيج  مجموعه ي  ببينيد  و 
ميتوانند  كارهایي  مقاومتي چه  اقتصاد 
دارند؛  را  ظرفّيتش  و  بدهند  انجام 
ظرفّيت خيلي خوبي است. بسيج چيز 
كمي نيست، چيز كوچكي نيست؛ بسيج 
آماده به كاري  و  عظيم  مجموعه ي  یك 
چه كار  ببينيد  بخواهيد،  را  اینها  است؛ 
اینها مي آیند امكانات  مي توانند بكنند؛ 
خودشان را عرضه مي كنند و مي گویند 
من  نظر  به  كرده ایم.  هم  را  این كارها 

امكاناِت ]خوبي هست [«. 
رهبر  تاكيد  چرایي  از  رمزگشایي 
امر  در  بسيج  از  دعوت  بر  انقالب 
و  تامل  قابل  اقتصاد مقاومتي مساله اي 
است  ممكن  مي رسد،  نظر  به  راهگشا 
این تصور در ذهن بسياري بوجود آمده 
باشد كه دعوت از بسيج صرفا به دليل 
ویژگي هاي عمومي و شناخته شده این 
نهاد انقالبي نظير پيوستگي تنگاتنگ با 

عناصر  از  برخورداري  و  ملت  توده هاي 
مجاهد و پر انگيزه موضوعيت پيدا كرده 
است. در اینجا باید یادآور شد كه تاكيد 
ویژگي هاي  بر  ناظر  انقالب صرفا  رهبر 
عمومي بسيج نيست و اتفاقا اشاره اي 
است به پشتوانه تجربي و ميداني بسيج 
دو  مقاومتي كه طي  اقتصاد  در عرصه 
به  ارائه  قابل  و  شده  اخير كسب  سال 
اسالمي  جمهوري  دستگاه هاي  سایر 
سخنان  در  ایشان  كه  همچنان  است؛ 
این  در  گزارش هایي  مالحظه  به  خود 

باره اشاره كرده اند.

بسيج�در�عرصه�اقتصاد�مقاومتي�
چه�كرده�است؟

در بسيج مستضعفين ماموریت اصلي 
بر  مقاومتي  اقتصاد  عرصه  در  فعاليت 
نهاده  سازندگي  بسيج  سازمان  دوش 
شده و این قشر از بسيج از سال 1392 
با  مقاومتي  اقتصاد  عرصه  در  فعاليت 
در  توليد  افزایش  و  اشتغالزایي  هدف 
حوزه هاي مرتبط با امنيت غذایي مردم 

را در دستور كار قرار داده است. 
بسيج  حمایت  با  راستا  همين  در 
انگيزه  با  داوطلِب  عناصر  از  سازندگي 

راز تاكيد رهبر معظم انقالب به دولت
براي دعوت از بسيج در امر اقتصاد مقاومتي
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عرصه هاي  در  تخصص  داراي  و 
 90 سال هاي  طي  مربوطه،  توليدي 
توليدي  واحد   778 هزار   62  ،92 تا 
مرغ  شيالت،  قارچ،  پرورش  زمينه  در 
گلخانه،  عسل،  زنبور  ماكيان،  بومي، 
صنایع  زعفران،  كشت  ورمي كمپوست، 
تبدیلي، دام سبك و سنگين، شترمرغ، 
صنایع دستي و ... در سراسر كشور راه 

اندازي شده است. 
این  با  سازندگي  بسيج  ارتباط 
ارائه  با  مقاومتي  اقتصاد  واحد هاي 
تسهيالت پایان نمي یابد، بلكه رده هاي 

سازندگي  بسيج  شهرستاني  و  استاني 
عين حال  در  و  واحدها  این  بر  نظارت 
به صورت  را  ها  آن  از  مستمر  حمایت 
دائم بر عهده دارند. بر اساس پایش به 
سراسر  در  واحدها  این  از  آمده  عمل 
كشور، ميزان انحراف تسهيالت دریافتي 
از  پس  است.  بوده  درصد   5 از  كمتر 
بسيج  توليدي،  واحدهاي  راه اندازي 
واحدها  این  از  خود  حمایت  سازندگي 
را در قالب بازاریابي حرفه اي و ميداني و 
كمك به فروش محصوالتشان عملياتي 

مي كند.

واجدین  براي  الزم  تسهيالت 
تامين  اقتصاد  بانك مهر  شرایط توسط 
 92 تا   90 سال هاي  طي  و  مي شود 
ميليارد   208 و  هزار  یك  مجموع  در 
است،  شده  پرداخت  تسهيالت  تومان 
پرداختي  تسهيالت  مي شود  پيش بيني 
توسط بسيج سازندگي تا پایان سال 94 
به نزدیك 2 هزار ميليارد تومان برسد. 
اقتصاد  و  توليدي  طرح هاي  در 
سال هاي  در  سازندگي  بسيج  مقاومتي 
به  شغل  هزار   93 بر  بالغ   ،93 و   92
صورت مستقيم ایجاد شده و پيش بيني 
به   94 سال  پایان  تا  رقم  این  مي شود 
166 هزار شغل در كشور برسد. این در 
حالي است كه آمار دقيقي درباره ميزان 
در  آمده  پدید  غيرمستقيم  اشتغال 
مقاومتي  اقتصاد  واحدهاي  این  حاشيه 

در دسترس نيست.

روستا�و�صنايع�تبديلي
افزایش  و  كاهش  دالیل  جمله  از 
كشاورزي،  محصوالت  قيمت  ناگهاني 
بازار  به  آن ها  همزمان  شدن  سرازیر 
این  شدن  نایاب  و  برداشت  فصل  در 
محصوالت در سایر فصول است. از یك 
بخشي  در  عرضه  ناگهاني  افزایش  سو 
قيمت  شدید  كاهش  موجب  سال  از 
محصوالت كشاورزي و وارد آمدن زیان 
شدید به كشاورزان مي شود و از سوي 
سایر  در  عرضه  ناگهاني  كاهش  دیگر 
و  قيمت  افزایش  موجب  سال  فصول 
مردم  به  اقتصادي  فشار  آمدن  وارد 

مي شود. 
در  انقالب  معظم  رهبر  كه  همچنان 
دیدار با هيات دولت اشاره كردند، گاهي 
اوقات افت قيمت محصوالت كشاورزي 
تا اندازه اي زیاد است كه هزینه برداشت 
مي رود  فراتر  فروش  قيمت  از  محصول 
را  محصول  برداشت  قيد  كشاورزان  و 
مطالعه  و  علمي  بررسي هاي  مي زنند. 
مي دهد  نشان  دیگر  كشورهاي  تجربه 
صنایع  بسط  معضل،  این  راه حل  تنها 

راز تاكيد رهبر معظم انقالب به دولت
براي دعوت از بسيج در امر اقتصاد مقاومتي
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تبدیلي در روستاهاست. صنایع تبدیلي 
به روستائيان كمك مي كند تا با فراوري 
محصوالت، عالوه بر خلق ارزش افزوده 
بتوانند توليداتشان را در فصول گوناگون 
افزایش  این مساله  ارائه كنند، ره آورد 
سودآوري براي روستائيان و اشتغالزایي 

در روستاست.
نيز  عرصه  این  در  سازندگي  بسيج 
هزار   10 تا   6 دارد  قصد  و  شده  وارد 
قبيل  از  تبدیلي  صنایع  ماشين آالت 
خشك كن،  بسته بندي،  دستگاه 
پودر كن، روغن گيري، اسانس گري، رب 
شربت  شوریجات،  و  ترشي  عصاره،  و 
و  ریسندگي  لبنيات،  فرآوري  مربا،  و 
بافندگي، گوهرتراشي و توليد محصول 
در  را  دامي  و  كشاورزي  ضایعات  از 

اختيار روستائيان قرار دهد. 
ایجاد  صورت  در  مي شود  پيش بيني 
صنایع  بين  تنگاتنگ  و  صحيح  پيوند 
در  توليدي  محصوالت  با  تبدیلي 
جهشي  مقاومتي،  اقتصاد  واحدهاي 
واحدهاي  افزوده  ارزش  در  توجه  قابل 
تحت حمایت بسيج سازندگي پدید آید.

اردوهاي�جهادي�و�اقتصاد�مقاومتي
جهادي  گروه  هزار   3 وجود 
از  متشكل  كشور  در  شناسنامه دار 
از مهمترین  اقشار گوناگون مردم یكي 
محروميت  براي  بسيج  ظرفيت هاي 
بوده  كشور  محروم  مناطق  از  زدایي 

است. 
این گروه هاي جهادي به طور طبيعي 
بيشتر با ارائه خدمات عمراني به نقاط 
محروم كشور شناخته شده اند چرا كه 
از زمان تشكيل سازمان بسيج سازندگي 
در سال 79 تا امروز بيش از 110 هزار 
مسجد،  ساخت  قبيل  از  عمراني  پروژه 
آب رساني،  مسكوني،  منزل  مدرسه، 
برق رساني، راهسازي، خانه عالم، حوزه 
ورزشي،  فضاهاي  كتابخانه،  علميه، 
منابع طبيعي و ... به بهره برداري رسيده 

است. 
فعاليت  موازات  به  هم اكنون 

هدایت  با  عمراني،  جهادي  گروه هاي 
گروه هاي  مستضعفين  بسيج  سازمان 
پزشكي،  عرصه  در  تخصصي  جهادي 
و  دامداري  كشاورزي،  پزشكي،  دندان 
... نيز راه اندازي شده اند تا ظرفيت هاي 
در  نيز  بسيجي  نخبه  اقشار  تخصصي 
گرفته  كار  به  مقاومتي  اقتصاد  خدمت 
تابستان  در  نمونه  عنوان  به  شود. 
منتظران  جهادي  گروه  جاري  سال 
دندان پزشك   130 از  متشكل  ظهور 
گيالنغرب حضور  مرزي  روستاهاي  در 
ميليون   100 هزینه  باصرف  و  یافتند 
تومان  ميليارد  یك  بر  بالغ  توماني، 
ترميم،  نظير  پزشكي  دندان  خدمات 
مصنوعي،  دندان  ساخت  جراحي، 
به  رایگان  صورت  به  را   ... و  ایمپلنت 
مردم محروم ارائه دادند كه خود تجلي 

عيني اقتصاد مقاومتي است. 
ترویج كشاورزي و دامداري علمي در 
توليد،  افزایش  روستائيان موجب  ميان 
مصرف  كاهش  سودآوري،  افزایش 
و  محصوالت  ضایعات  كاهش  آب، 
نهایت  در  و  دام ها  مير  و  كاهش مرگ 
به  روستائيان  مهاجرت  از  جلوگيري 
شهر مي شود، پایگاه هاي مقاومت بسيج 
در دانشكده هاي كشاورزي و دامپزشكي 
با  جهادي  گروه هاي  تشكيل  از  پس 
حضور اساتيد و دانشجویان بسيجي به 
به  تا  مي شوند  اعزام  كشور  روستاهاي 
ترویج دانسته هاي علمي خود در ميان 

كشاورزان و دامداران بپردازند.

موج�اجتماعي�كه�بسيج�
با�آن�روبه�روست

در حقيقت بسيج توانسته است براي 
اقتصاد مقاومتي كه بيشتر به مثابه یك 
مفهوم انتزاعي و آرماني شناخته شده، 
مابه ازاي عيني و ملموس بيافریند. نكته 
انگيزه هاي  شدن  بار  دیگر،  تامل  قابل 
انگيزه هاي  بر  ایدئولوژیك  و  اعتقادي 
واحد هاي  در  سود  كسب  و  مادي 
است  سازندگي  بسيج  مقاومتي  اقتصاد 
افزایش  موجب  آن  جمع  حاصل  كه 

صاحبان  جوش  و  جنب  و  كوشش 
واحدهاي توليدي و نهایتا افزایش بازده 

این واحدها شده است. 
یك  با  هم اكنون  سازندگي  بسيج 
كه  روبه روست  اجتماعي  مهم  واقعيت 
روي  موج  برخواستن  از  است  عبارت 
ميان  در  توليدي  فعاليت  به  آوردن 
ميهن  و  مذهبي  اجتماعي  الیه هاي 

دوست. 
عناصر مومن، انقالبي و ميهن دوست 
از یك سو با مشاهده تاكيدات سال هاي 
مساله  بر  انقالب  معظم  رهبر  اخير 
امر  جایگاه  ارتقاء  و  مقاومتي  اقتصاد 
و  جهاد  حد  سر  تا  كارآفریني  و  توليد 
از سوي دیگر با مشاهده زورگویي هاي 
دشمنان كه با تكيه بر ضعف هاي اقتصاد 
به  كمك  براي  مي گيرد،  صورت  ملي 
به  اشتغال آفریني  و  ملي  توليد  مساله 
صورت جدي احساس تكليف مي كنند. 
از  بي شماري  نمونه هاي  زمينه  این  در 
تغيير شغل و حرفه و روي آوردن به امر 
توليد به خصوص توليد مرتبط با امنيت 

غذایي وجود دارد.
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دكتر�مهدی�صادقی�شاهدانی�
شرایطی  در  مقاومتی  اقتصاد  سياست های 
كه  گردید  ابالغ  رهبری  معظم  مقام  سوی  از 
اقتصاد ایران عالوه بر مواجه بودن با چالش های 
گذشته با چالش های ناشی از تحریم اقتصادی نيز 
مواجه شد. كارا نبودن نظام مالياتی، پایين بودن 
بهره وری نهادهای توليد، الگوی نادرست مصرف، 
ناكارامد بودن نظام مالی و بانكی، عدم امنيت 
غذایی، وابستگی اقتصاد كشور به واردات كاالها و 
نهاده ها و عدم سرمایه گذاری كافی در بخش های 
توليدی از جمله چالش هایی بودند كه قبل از 

تحریم اقتصادی، اقتصاد ایران با آن روبه رو بود. 
هر زمان بحران مرتبط با چالش های مذكور 
عميق می شد، عنصری به نام نفت و صادرات آن 
با تمام قدرت به ميان می آمد و با تمام وجود 
سعی می كرد كه نگذارد چالش های مذبور اقتصاد 
ایران را فلج كند و چرخهای آن را از كار بيندازد. 
در این ميان توليد ملی نقش چندانی نداشت و 
با سهم اندكی كه در فرایند توسعه كشور از خود 
به جا گذاشته بود، مقهور چالش های مذكور بود. 
پوشش  ایران  اقتصاد  در  نفت  بخش  وجود 

بسيار مناسبی برای نادیده گرفتن بحران های 
مختلف اقتصادی بود. نفت بر مشكالت بهره وری 
پایين نهادها سرپوش می گذاشت و كاستی های 
نظام مالياتی را می پوشاند، منابع ناكافی برای 
خالصه  و  می كرد  جبران  را  سرمایه گذاری ها 
كاتاليزور بسيار مناسبی برای تركيب های مختلف 

اقتصادی بود. 
مقام معظم رهبری در مقاطع زمانی مختلف 
بر این چالش ها دست می گذاشتند و برای مقابله 
با آن رهنمودهای الزم را ارائه می دادند. اما این 
رهنمود ها اقتصاد ایران را از خواب بيدار نكرد تا 
اینكه صادرات نفت دچار مشكل شد. دیگر نفت 
به فروش نمی رفت تا به واسطه آن بتوان بر نتایج 
این  در  پوشش گذاشت.  اقتصادی  چالش های 
مقطع بسته كامل سياست های اقتصاد مقاومتی 
مشتمل بر راهكارهای مورد نياز برای مقابله با 
چالش های گذشته و پيش آمده ارائه گردید. در 
این بسته بر اقتصاد بدون نفت تاكيد و بر استفاده 
از ظرفيت های توليد داخل پافشاری شد. در اینجا 
بود كه راه رهایی از همه مشكالت اقتصادی در 

اقتصاد منهای نفت خالصه شد. 

راه حل منهای نفت راه حل بسيار مناسبی برای 
فائق آمدن بر مشكالت  اقتصادی است. نگرش به 
اقتصاد بر مبنای ایده منهای نفت، مشكل اشتغال 
و تورم را حل می كند. منهای نفت یعنی مشاركت 
مردم با دولت، یعنی بهبود بهره وری، یعنی رشد 
پایدار غير تورمی، یعنی نظام مالياتی كارا، منهای 
نفت یعنی توليد ملی. نگرش حاكم بر ویژه نامه 
برای  كاربردی  راه حل های  نفت حاوی  منهای 
اقتصاد ایران است. این استراتژی، آینده اقتصاد 
با  و  می دهد  حقيقی شكل  به صورت  را  ایران 

چالش های اقتصاد ایران مقابله می كند. 
این ویژه نامه اثبات می كند با اقدامات عملی 
را  نفت  منهای  استراتزی  می توان  سنجيده 
پياده سازی كرد. از استراتژی بدون نفت سخن 
بسيار به ميان آورده ایم اما نحوه جاری سازی آن 
را تجربه نكردیم. ویژه نامه منهای نفت تجربه های 
جاری سازی استراتژی منهای نفت را به ما نشان 
این جاری سازی در  می دهد. نگرش علمی در 

نتایج كار بسيار مؤثر خواهد بود.   
رئيس�دانشكده�معارف�اسالمی�و�
اقتصاد�دانشگاه�امام�صادق)ع(

چرا منهای نفت؟!
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همكاري�با�قيد�محرمانه!
تعاوني  مدیرعامل  كه  ذاكریان  خانم 
روستایي زنان خوراشاد است، درباره آغاز به 
كارش مي گوید: »تعاوني روستایي ما در سال 
82 تاسيس شد و من از سال 83 مسئوليت 
اینكه  براي  عهده دار شدم.  را  آن  مدیریت 
ایجاد  اشتغال  روستایي  زنان  براي  بتوانيم 
كمك  روستایي  خانواده هاي  اقتصاد  به  و 
كنيم، بر آن شدیم تا پارچه بافي سنتي یا 
به زبان خودمان هنر »تو بافي« را دوباره به 
وسيله پيشكسوتان خوراشاد احياء كنيم. به 
همين منظور در مسجد خوراشاد جلسه اي 
از مردم خواهش كردیم آن هایي  برگزار و 
كه این هنر رو به انقراض و فراموش شده 
را بلدند و عالقه دارند، براي احياء و آموزش 

آن به دیگران كمك كنند. اما هيچكدام از 
مردم روستا اقبال نشان ندادند و حتي اصل 
تالش ما براي احياء »تو بافي« در نظرشان 
مسخره مي آمد. مي گفتند با این پيشرفت 
در نساجي صنعتي هيچكس ارزشي براي 
كار دست قائل نيست و كسي پارچه هاي 
تو بافي را نمي خرد. وقتي جلسه تمام شد 
و به بيرجند رسيدم، دختر یكي از اعضاي 
گفته  مادرم  و گفت  تماس گرفت  تعاوني 
حاضر است كمك كند به این این شرط كه 
هيچكس نفمهمد چون خجالت مي كشد! 
گفتم مشكلي نيست. قبال دو دستگاه »تو 
اگر  كه  بودیم  كرده  بافتن  آماده  را  بافي« 
شروع  بالفاصله  كرد  آمادگي  اعالم  كسي 
كنيم. روز بعدش یك نفر دیگر هم تماس 

براي  بودن،  محرمانه  شرط  به  و  گرفت 
همكاري اعالم آمادگي كرد. به این ترتيب 

هر دو دستگاه ما فعال شد«. 

خانم�هاي�تهراني�باورشان�نمي�شد
وي مي افزاید: »بعد از 3 ماه كه توانستيم 
این هنر را توسط 5 بافنده زنده كنيم در 
یك نمایشگاه صنایع دستي در مصلي تهران 
از  خوبي  بسيار  استقبال  كردیم.  شركت 
محصوالتمان شد و كامال غافلگير شدیم، به 
گونه اي كه در روز دوم نمایشگاه دیگر جنسي 
نداشتيم كه بفروشيم. در نتيجه انگيزه مان 
چند برابر شد، گفتيم الحمدهلل كه هنوز هم 
مردم كار دست را ارزش مي گذارند، دیدیم 
كه ما خودمان خودمان را مسخره مي كردیم 

زنان�روستاي�خوراشاد�ماهانه��1ميليون�تومان�درآمد�دارند

رازهاي شيرزن بيرجندي
به�همت�سازمان�بسيج�عشايري�ميزبان� پارك�قيطريه�
تعاوني�هاي�عشايري�و�روستايي�بود�كه�توانمندي�هايشان�را�
در�قالب�نمايشگاه�به�معرض�بازديد�عموم�گذاشته�بودند.�در�
جريان�گشت�و�گذار�در�اين�نمايشگاه�متفاوت،�با�خانم�فاطمه�

ذاكريان،�كار�آفرين�نمونه�بيرجندي�به�گفت�وگو�نشستيم.�او�با�
احياء�پارچه�بافي�سنتي�در�روستاي�خوراشاد،�براي�صد�ها�نفر�
اشتغال�زايي�كرده�و�سه�بار�به�عنوان�كار�آفرين�برتر�در�ميان�

تعاوني�هاي�كشور�مورد�تقدير�قرار�گرفته�است.�
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اما خانم هاي تهراني چقدر پارچه هاي دست 
باف را دوست داشتند. جالب است بدانيد 
كه بافنده هاي ما به قدري خوب پارچه ها 
را بافته بودند كه خانم هاي تهراني باورشان 
نمي شد محصوالت ما كار دست است. یكي 
از بافنده هاي ما پيرزني بود كه چشمانش 
بافته  او  كه  پارچه هایي  نمي دید،  خوب 
تهراني  خانم هاي  داشت.  زدگي  بعضا  بود 
و  است  دست  كار  پارچه  این  مي گفتند 
همين را مي خواهيم، بقيه محصوالتتان كار 

ماشين است!« 

اين��289زن�روستايي!
مدیرعامل تعاوني روستایي زنان خوراشاد 
به  برگشتم  »وقتي  مي كند:  خاطرنشان 
خوراشاد براي اینكه بافنده ها را تشویق كنم 
ریالي براي خودم بر نداشتم و همه درآمد 
را بينشان تقسيم كردم. موفقيت ما در این 
داد.  تكان  را  خوراشاد  روستاي  نمایشگاه، 
همه براي هم تعریف مي كردند كه حوله هاي 
زنان روستا در تهران فروش رفته است. در 
نتيجه اغلب زنان روستا آمدند و گفتند ما هم 
مي خواهيم ببافيم. در روستاي ما 350 خانوار 
سكونت دارند. تعاوني ما با 75 عضو شروع 
كرد و امروز 289 عضو دارد كه 248 نفرشان 
فقط در زمينه حوله بافي سنتي فعال اند. ما 
فقط احيا كننده »هنر توبافي« نبودیم، بلكه 
آن را در تمام استان ترویج كردیم. امروز زنان 
»توبافي«  استان مشغول  در كل  روستایي 
هستند و هر جا كالسي برگزار شده مرابيان 

از تعاوني ما دعوت شده اند«. 

خانم ذاكریان درباره محصوالت تعاوني 
مسافرتي،  ميگوید: »شال سر، حوله  شان 
جيبي،  دستمال  نان،  سفره  نوزاد،  حوله 

دستمال آشپزخانه، صافي، چادر شب و ... 
محصوالتي هستند كه خانم هاي روستایي 
شده  توبافي  پارچه هاي  ویژگي  مي بافند. 
این است كه از پنبه خالص هستند، جذب 
باالیي دارند و بسيار كم حجم  آب بسيار 
پارچه هاي  اینكه  مهم تر  همه  از  هستند. 
براي  یعني  هستند،  حساسيت  ضد  ما 
استفاده نوزادان، افراد سالخورده و كساني 
كه بيماري هاي پوستي دارند، مطبوع است. 
این را به شما بگویم كه هر كس فقط یك 
مشتري  خریده،  شده  توبافي  پارچه  بار 
هميشگي ما شده چون جنس ما خودش، 

خودش را معرفي مي كند«. 

از�مادربزرگ��85ساله�
تا�دختر�بچه��7ساله

»توباف«  خانم هاي  درآمد  درباره  وي 
در  بافنده  »خانم هاي  مي كند:  خاطرنشان 
روستاي ما بين 600 تا 1 ميليون تومان در 
ماه درآمد دارند. خانم هاي روستاي خوراشاد 
در واقع امروز با هم احساس رقابت مي كنند. 
وقتي یك خانم مي گوید من امروز 4 پارچه 
بافته ام، دیگري سعي مي كند فردا 5 پارچه 
ببافد. ما به ازاي همه ساكنان مونث روستا 
دستگاه پارچه بافي داریم. امروز شما در هيچ 
خانه اي وارد نمي شوید مگر اینكه دستگاه 
پارچه بافي را مي بينيد. ما حتي خانه هایي 
داریم كه در آن ها 4 نسل در كنار هم به 
صورت همزمان بافندگي مي كنند. یعني از 
مادربزرگ 85 ساله، تا مادر، دختر و نوه 7 

ساله همزمان در حال بافندگي هستند.« 

دختران�دانشجويمان�نه�منشي�گري�
مي�كنند،�نه�چشمشان�به�دولت�است

اقتصادي  اهميت  درباره  ذاكریان  خانم 

مي گوید:  خوراشاد  روستاي  بانوان  درآمد 
»بيش از 17 سال است كه خراسان جنوبي 
بيشتر  است.  روبه رو  معضل خشكسالي  با 
باغداي  و  كشاورزي  كار  از  مردم  درآمد 
حاصل مي شود كه خشكسالي مداوم آسيب 
شدیدي به آن وارد كرده. اما احياء توبافي 
باعث رونق اقتصادي روستا و بهبود معيشت 
كه  خانواده اي  مثال  است.  شده  خانواده ها 
4 نفر در آن »توبافي« مي كنند ماهانه 4 
ميليون تومان درآمد دارند. این را هم بگویم 
كه خانم هاي روستایي اگرچه به بافندگي 
مشغولند اما هرگز از وظایفشان در خانواده 
غفلت نمي كنند، اتفاقا با دلگرمي بيشتري 
كار خانه داري شان را انجام مي دهند. من 
وقتي مي بينم یك دختر دانشجو در كنار 
تحصيلش از این طریق شغلي پيدا كرده، 
باالترین خوشحالي در قلبم پيدا مي شود. 
االن دختران دانشجوي روستاي ما هزینه 
تامين  بافي  پارچه  با  را  تحصيلي شان 
مي كنند و نه منتظر شغل دولتي هستند 
و نه مي خواهند منشي گري كنند. مهمترین 
دلگرمي خانم هاي پارچه باف این است كه 
راحت  آینده  از  خيالشان  و  هستند  بيمه 
است. ما اعضایي در تعاوني مان داریم كه 
خودشان سرپرست خانوار هستند و امروز 
وضعيت زندگي شان زیر و رو شده و حتي 
ماشين هم خریده اند. این را هم بگویم كه 
دستگاه پارچه بافي در حكم یك دستگاه 
فيزیوتراپي است و هيچ آسيب جسمي به 

خانم ها نمي رساند«.

ماجراي�فرزند�معلول�خانم�ذاكريان
بانوي  این  كه  مي داند  كسي  كمتر 
در  نيز  معلول  فرزند  یك  نمونه  كارآفرین 
فرزند  درباره  ذاكریان  خانم  دارد.  خانه 
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معلول،  فرزند  »داشتن  مي گوید:  معلولش 
خواست خدا بوده و من هيچ وقت ناسپاسي 
نكرده ام، هميشه به خاطر وجود این فرزند 
خدا را شكر كرده و از او خواسته ام مرا در 
موفق  معلولم  فرزند  از  نگهداري  امتحان 
بدارد. این فرزند معلول براي من و خانواده ام 
مایه خير و بركت است. من به همراه مادر 
و دو عروسم در یك خانه زندگي مي كنيم. 
در  كه  هستند  آن ها  كند،  خدا حفظشان 
مي كنند.  نگهداري  فرزندم  از  من  غياب 
مي خواهم به خانم ها بگویيم انقدر مایوس 
نباشيد و به خاطر داشته هایتان سپاسگزار 
خداوند باشيد. من باور دارم كه شكرگزاري، 
نعمت را افزون مي كند. خيلي ها وقتي ظاهر 
من را مي بينند مي گویند ذاكریان كه هيچ 
دغدغه اي ندارد، اما اینطور نيست. ما زنان 
ایراني باید از پس روزگار بر بيایيم و گرنه 

زندگي چه معنایي دارد؟«

وقتي�بسيج�سازندگي�و�سازمان�ميراث�
فرهنگي�دست�به�دست�هم�مي�دهند

بسيج  كمك هاي  به  ادامه  در  وي 
فرهنگي،  ميراث  سازمان  و  سازندگي 
اشاره مي كند  گردشگري و صنایع دستي 
سازمان  و  سازندگي  »بسيج  مي افزاید:  و 
ميراث فرهنگي به ما خيلي كمك كردند. 
اگر كمك نمي كردند نمي توانستيم خوراشاد 
كالس هاي  و  نمایشگاه ها  دهيم.  تكان  را 
بود.  مفيد  بسيار  ما  براي  بسيج سازندگي 
و  تعاوني  هم  فرهنگي  ميراث  سازمان 
شناساند.  كشور  تمام  به  را  ما  محصوالت 
نمایشگاه هاي عرضه صنایع دستي براي ما 
بسيار مهم است. اگر این نمایشگاه ها نبود 
توليد  نباشد  فروش  اگر  نداشتيم.  فروشي 
هر چقدر كه باشد اهميت ندارد. باید اول 
اعضا  امروز  مي كردیم.  پيدا  را  فروش  بازار 
هرچقدر كه پارچه ببافند ما هيچ دغدغه اي 
براي فروش نداریم. بعضي وقت ها تا سقف 
تعاوني  انبار  در  پارچه  تومان  ميليون   25
ندارم  هراسي  هيچ  من  اما  مي شود  جمع 
چون مي دانم اگر نمایشگاهي برگزار شود، 
حتي یكي از پارچه ها باقي نمي ماند. امروز 
كل استان محصوالتشان را براي تعاوني ما 

مي فرستند تا برایشان بفروشيم. روستاي ما 
هم به عنوان اولين روستاي هدف صنایع 

دستي كشور برگزیده شده است«. 
مدیرعامل تعاوني روستایي زنان خوراشاد 
خانگي،  مشاغل  به  توجه  اهميت  درباره 
بسيار  خانگي  »مشاغل  مي كند:  تصریح 
همين  بر  هم  انقالب  رهبر  هستند.  مهم 
نكته تاكيد دارند كه اگر این مشاغل خانگي 
ساز  دست  توليدات  از  مردم  و  شود  احيا 
ایراني استفاده كنند همه سر كار مي روند 
و هيچ انسان بيكاري در ایران پيدا نمي شد. 
در روزگاري نه چندان دور مردم روستاي 
كنند  بافي  پارچه  ما خجالت مي كشيدند 
اما امروز به آن افتخار مي كنند و به آینده 

خوشبين هستند«. 

فقط��30ميليون�تومان�
نقدينگي�الزم�داريم

تعاوني  خانم ذاكریان مهم ترین مشكل 
روستایي زنان خوراشاد را فقدان نقدینگي 
مي داند و اظهار مي كند: "از 5 سال پيش 
فریاد مي زنم كه نيازمند نقدینگي هستيم 
فقط در حد حرف همراهي  اما مسئوالن 
كرده اند. قيمت مواد اوليه در نوسان است 
و ما حداقل به 30 ميليون تومان وام براي 
خرید نخ مورد نيازمان براي یك سال به 
صورت مستقيم از كارخانه احتياج داریم. 
براي  كوچك  اعتباري  واحد  یك  ما  البته 
به  و  كرده ایم  ایجاد  مان  تعاوني  اعضاي 
هركس كه كار بافندگي را شروع كند مبلغ 
500 هزار تومان وام قرض الحسنه پرداخت 

مي كنيم«. 

مديرعامل�تعاوني�روستايي�زنان�
خوراشاد�ضمن�تشكر�از�بسيج�
عشاير�براي�داير�كردن�نمايشگاه�
صنايع�دستي�در�پارك�قيطريه،�
استان� »در� دارد:� هم� گاليه�اي�
ما�وقتي�قرار�است�نمايشگاهي�
برگزار�شود،�از�چند�روز�قبل�در�
سطح�شهر�اطالع�رساني�مي�شود�
و�تبليغات�مي�كنند.�اما�براي�اين�
نمايشگاه�اطالع�رساني�مناسبي�
حتي� است.� نگرفته� صورت�
هيچ� شما� قيطريه� پارك� درون�
بنر�يا�پالكاردي�درباره�نمايشگاه�
نمي�بينيد�و�همه�بازديد�كنندگان�
به�صورت�اتفاقي�و�شانسي�اينجا�

هستند«�.�
در�همين�حين�يكي�از�مشتريان�
مي�گويد:� ذاكريان� خانم� غرفه�
ورزش� براي� روز�صبح� هر� »من�
به�پارك�قيطريه�مي�آيم.�طبيعتا�
پارك� به� ورزش� براي� كه� كسي�
در� را� پولش� كيف� مي�آيد،�
كه� امروز� مي�گذارد.� خودرويش�
ديدم�عشاير�عزيز�اينجا�هستند�
يادم� اما� خوشحال�شدم� خيلي�
افتاد�كه�پولي�براي�خريد�همراهم�
نيست.�اگر�اطالع�رساني�مي�شد�
پارك� در� پالكارد� يك� الاقل� يا�
مشكل� اين� مي�كردند،� نصب�
صورت� هر� در� نمي�آمد.� پيش�
را� نمايشگاه� اين� كه� كساني� از�
برگزار�كرده�اند�تشكر�مي�كنيم،�
چون�ما�عشاير�را�دوست�داريم�و�
مي�خواهيم�با�نوع�زندگي�شان�از�
نزديك�آشنا�شويم�و�در�حد�توان�

به�اقتصادشان�كمك�كنيم«.�
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گفت�وگو�با�سيده�ناهيد�حسيني،�طلبه�كارآفرين

فرش دستباف عليه وهابيت؛
پس بسيجيان بي ترمز كجا هستند؟!

كارگاه�های�قالی�بافی�يكی�پس�از�ديگری�تعطيل�می�شوند�و�
بافندگان�حرفه�ای�فرش،�حرفه�شان�را�كنار�می�گذارند.�صنعت�
فرش�دستباف�ايران�كه�همواره�شهرت�جهانی�داشته�و�بخش�
مهمی�از�صادرات�غير�نفتی�كشورمان�را�تشكيل�می�داده،��10
سالی�می�شود�كه�رو�به�نزول�است.�روزگاری�نه�چندان�دور�
�1ميليون�نفر�در�بافندگی�فرش�مشغول�به�كار�بودند�اما�اين�
رقم�امروز�به�زحمت�به��200هزار�نفر�می�رسد.�چين،�هند�و�
پاكستان،�به�عنوان�سه�كشور�برخوردار�از�نيروی�كار�ارزان�
انتظار� مطابق� توانسته�اند�محصوالتی� دقيق� برنامه�ريزی� با�
مشتريان�جهانی�توليد�كنند�و�روز�به�روز�از�سهم�كشورمان�
كاسته�اند.�كارشناسان�فرش�دست�باف�می�گويند�ايستايی�
طرح�های�بافندگان�ايرانی�و�فقدان�نوآوری�و�خالقيت�از�جمله�
بوده�است.� ايرانی� عوامل�كاهش�مشتريان�فرش�دستباف�
فرش�دستباف�ايرانی�با�اين�وجود�همچنان�در�جهان�سرآمد�
است�و�ايران�در�صدر�كشورهای�صادركننده�اين�محصول�قرار�
دارد؛�جايگاهی�كه�ديگر�مثل�گذشته�محكم�نيست�و�با�ادامه�

اين�روند�سرنوشتی�تلخ�در�انتظار�آن�است.

اما�با�وجود�بی�توجهی�نهادهای�مسئول�در�امر�حمايت�
از�توليد�ملی�و�صادرات�غير�نفتی،�بافندگان�اصيل�ايرانی�
روشن� را� اميد� و�چراغ� ندارند� را� ميدان� كردن� خالی� قصد�
افراد� از�جمله�همين� ناهيد�حسينی� نگه�داشته�اند.�سيده�
است.�خانم�حسينی�از�سال��86تا�امروز�برای��7هزار�بافنده�
اشتغالزايی�كرده�است�و�محصوالتش�را�به�كشورهای�مختلف�

اروپايی�و�آمريكا�صادر�می�كند.�
با�خانم� بعد�از�ظهر�يك�روز�تابستانی�موفق�به�مالقات�
حسينی�شديم�در�كارگاه�فرش�بافی�اش�در�كرج�و�در�حالی�
كه�سخت�مشغول�آموزش�فرش�بافی�به�بانوان�كرجی�بود.�
خانم�حسينی�سخنانش�را�اين�چنين�آغاز�كرد:�»اينجا�كشور�
شيعيان�اميرالمومنين�)ع(�است،�پس�وجود�كمترين�بيكاری،�
فقر�و�محروميت�هرگز�توجيه�پذير�نيست�چه�رسد�به�اينكه�
ناكسان�عالم�بخواهند�كشورمان�را�تحريم�كنند�و�از�اين�طريق�
به�زانويش�در�آورند.�بايد�برای�آبروی�شيعيان�امام�عصر�)عج(�
جنگيد�و�جنگ�امروز�ما�نبرد�با�بی�كاری�و�فقر�است�كه�اين�دو�

معضل�ريشه�همه�مفاسد�است«.
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معلم�بودم�اما�چرتم�پاره�شد!
از او می پرسيم خودش قالی بافی را چطور 
یاد گرفته است. پاسخ می دهد: »از بچگی با 
و  ما، حتی پدر  بودم. خانواده  قاليبافی آشنا 
داشتند.  آشنایی  فرش  بافندگی  با  عموهایم 
خانواده ما بسيار مذهبی بود و در خانه مان 
حسينيه داشتيم. من متولد تهران هستم اما 
پدرم در پی فعاليت های انقالبی به زنجان تبعيد 
شد. در زنجان مردم با فقر شدیدی دست و 
كشاورز  آنجا  در  پدرم  می كردند.  نرم  پنجه 
نمونه ای بود و بارها تراكتور، كمباین و پيكان 
جایزه گرفت. پدرم در كنار كار كشاورزی برای 
فرش بافی  كارگاه  یك  فقير،  مردم  به  كمك 
آموزش  بافندگی  مردم  به  و  كرد  درست 
می داد. خودش مواد اوليه را تهيه می كرد تا 
مردم ببافند و هيچ سهمی برای خودش بر 
نمی داشت. فرش دستباف سفارش می گرفت 
و توزیع می كرد بين خانواده ها. بعد از آن به 
كردستان مهاجرت كردیم و من آنجا تدریس 
مشكل  با  مردم  هم  كردستان  در  می كردم. 

بيكاری مواجه بودند«. 
سوال بعدی مان این است كه چه شد انگيزه 
آموزش به هزاران نفر در سراسر كشور در ذهنش 
شكل گرفت. می گوید: »من معلم عربی بودم. یك 
روز كه خسته و كوفته از مدرسه به خانه آمدم، 
سرم را گذاشتم روی ميز تحریر. در حالت خواب 
و بيداری شنيدم كه همسایه مان با شوهرش در 
حال دعوا و مشاجره است. بر سر چه چيز؟ بر سر 
اینكه پول ندارد به عنوان كادوی عيد لباسی برای 
مادرش بخرد. چرتم كه پاره شد، غم عجيبی 
دلم را گرفت. چرا زن و شوهر به خاطر بی پولی 
باید در مقابل هم بایستند؟ چرا خدای ناكرده 
یك خانواده به دليل بيكاری و بی پولی باید از 
هم بپاشد؟ تصميم گرفتم به زن همسایه مان 
قالی بافی آموزش دهم تا بتواند به اقتصاد خانواده 
اش كمك كند. الحمداهلل آن خانم همسایه امروز 
وضع مالی اش خيلی خوب است، نه تنها دیگر 
مستاجر نيست بلكه یك كارگاه كوچك قالی بافی 

هم راه اندازی كرده است«. 

امام�جماعت�مسجد�دور�از�چشم�
هيات�امنا�كمك�مان�كرد

برای  بار  »یك  می افزاید:  حسينی  خانم 

تدریس خصوصی سوار بر ماشين به همراهی 
شده  شهر  از  خارج  راهی  همكارانم  از  یكی 
بودیم كه ماشينمان پنچر شد. ناگهان دیدیم 
تعدادی آقا به طرفمان هجوم آورده اند. نگران 
شدیم. نزدیك كه شدند دیدیم به ما التماس 
استفاده  از آن ها  برای كارگری  می كنند كه 
كنيم. حتی التماس می كردند كه برای نظافت 
خانه مان آن ها را ببریم، می گفتند چند روز 
است كه هيچ درآمدی نداشته اند و رویشان 
نمی شود به منزل بروند. نا خود آگاه از دهانم 
پرید و به آن ها گفتم چرا قالی نمی بافيد؟! با 
تعجب گفتند مگر مرد هم قالی می بافد؟ گفتم 

من به شما آموزش می دهم. آمدم پيش امام 
جماعت مسجد و ماجرا را گفتم. امام جماعت 
بعد از نماز مغرب و عشا دور از چشم هيات 
امنای مسجد جایی برایمان فراهم كرد تا كار 
آموزش را آغاز كنيم. بنده خدا می گفت هيات 
آموزش  همزمان  آقا  و  خانم  نمی پذیرد  امنا 
ببينند. در نهایت 50 خانم و آقا كه زن و شوهر 
بودند در مسجد حاضر شدند و آموزش دیدند. 
اوایل مواد اوليه نداشتيم. خودم مواد اوليه را 
تهيه كردم. آموزش كه تمام شد این 50 نفر به 
درآمد رسيدند. به مرور این دایره مرتبا بزرگ 
و بزرگتر شد تا جایی كه بيش از 3 هزار نفر 
اعم از مرد و زن امروز در كردستان از همين 
طریق، بافندگی یاد گرفته اند و درآمد دارند. 
و  نفيس  فرش های  بهترین  ما  مجموعه  در 
توليد  كردستان  بچه های  را همان  صادراتی 

می كنند«. 

فرش��1ميلياردی!
از خانم حسينی درباره درآمد بافندگان و 
ارزش محصوالتشان می پرسيم و می گوید: »هر 
كس وارد قاليبافی گل ابریشم شود، 2 هفته 
طول می كشد تا آموزش ببينيد، از هفته سوم 
می تواند ببافد و دو ماه بعد درآمدش شروع 
خواهد شد. بچه های بافند از 800 هزار تومان 
در ماه تا 5 ميليون تومان درآمدشان تفاوت 
دارد بسته به اینكه چقدر در كارشان حرفه ای 
هستند. بستگی به تعداد گره های هنری دارد 
كه در كارشان به كار می برند. ما كسی را داریم 
كه ماهی 100 ميليون تومان هم درامد دارد. 
من هميشه به بچه های بافنده می گویم چرا 
فكر می كنيد اگر فرش دستبافتان را 8 ميليون 
از  چرا  كرده اید؟  بزرگی  كار  بفروشيد  تومان 
گره های هنری بيشتری استفاده نكنيم و ارزش 
هر محصولمان را به 1 ميليارد تومان نرسانيم؟ 
ما در همين مجموعه بيش از 400 گره هنری 
اختراع كرده ایم كه در صورت استفاده از آن ها 

در محصول، ارزش آن چند برابر می شود«.

روزنامه�نگاری�يا�قالی�بافی؟!
صحبت های خانم حسينی را قطع می كنيم و 
می گویيم اگر در آمد فرش بافی اینقدر باالست، 
پس ما هم روزنامه نگاری را كنار بگذاریم و به 
شما بپيوندیم! می گوید: »چرا كه نه؟ این تصور 
كه قالی بافی كار خانم های مسن و قدیمی و 
فقير است به هيچ وجه صحيح نيست. بسياری 
از شاگردان من، پزشك، مهندس، روانشناس، 
حتی عضو ارتش و ... هستند. در حال حاضر 
گردش مالی ما 6 ميليارد تومان است كه همه 
سود حاصل از آن در ميان 7 هزار بافنده مان 
تقویت  را  مان  بازاریابی  اگر  می شود.  توزیع 
كنيم، ظرفيت توليد ساالنه 100 ميليارد تومان 
قلب  می خواهم  من  داریم.  هم  را  محصول 
را  را جراحی كنم، موتورش  ایران  فرش بافی 
بياورم پایين و مغز آن را عوض كنم. می توانيم 
همه جهان را از فرش ایرانی و هنر دست زنان 

و مردان كشورمان پر كنيم«.
خانواده اش  درباره  حسينی  خانم  از 
می پرسيم، جواب می دهد: »پدرم برای انقالب 
ارزش بسيار زیادی قائل بود و می گفت در غياب 
امام عصر)عج(، والیت فقيه است كه واسطه 

بنشينم�در�خانه� بايد� مِن�طلبه�
و�بخورم�و�بخوابم�و�نهايتا�كتابی�
چه� پيشاور� شب�های� بخوانم؟�
شد؟�چرا�همه�طلبه�ها�نشسته�اند�
جمع� همه�شان� چرا� خانه؟� در�
شده�اند�در�قم؟�مگر�ما�بسيجيان�
كه� شد� چه� نبوديم؟� بی�ترمز�
ترمزمان�را�كشيدند؟�آيا�غير�از�
اين�است�كه�تهاجم�دشمن�روی�
و� گذاشته� تاثير� هم� خودمان�

گرفتار�سرعتگير�شده�ايم؟�
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فيض می شود. حكایت، حكایت خورشيد پشت 
ابر است. به همين دليل برای انقالب بی نهایت 
تالش كرد و كوشيد فرزندانش را انقالبی بار 
بياورد و ما هم مطيع پدرمان بودیم. شوهرم 
مثل من معلم است. قبال می گفتند پشت هر 
مرد موفق یك زن مقاوم ایستاده است، بعضا 
در  می گویند  باف  قالی  بچه های  می شنوم 
برابر هر زن موفق مردی وجود دارد تا جلوی 
موفقيتش را بگيرد! اما این طور نيست. الاقل 
همسر من مثال نقض آن است كه با كمك او 

توانسته ام این راه را طی كنم«. 
و  دارد  خانم حسينی تحصيالت حوزوی 
مترجم زبان عربی است. در این باره می گوید: 
»معارف اسالمی را تا سطح 3 در حوزه علميه 
خواندم و سپس مشغول تفسير قرآن كریم 
شدم و تا امروز 26 جزء قرآن كریم را تفسير 
كرده ام كه مورد تایيد علما در قم قرار گرفته 
و پس از اتمام ان شاهلل چاپ می شود. عالقه به 
ترجمه و تفسير باعث شده است بعد از پایان 
كارهای كارگاه كه به منزل می روم، مشغول 
همين كار شوم و در شبانه روز فقط دو ساعت 

و نيم می خوابم«. 

شب�های�پيشاور�چه�شد؟�چرا�همه�
طلبه�ها�در�قم�جمع�شده�اند؟

از او علت این همه تالش و به جان خریدن 
پاسخ  كه  می پرسيم  را  طاقت فرسا  زحمات 
در  وهابيت  كه  شرایطی  در  »چرا  می دهد: 
مناطق مرزی كشور ما مثل كردستان فعال 
با  بی كاری  معضل  از  با سوء استفاده  و  شده 
ضربه  مشغول  نفتی  دالرهای  كردن  خرج 
طلبه  مِن  است،  شيعيان  اعتقادات  به  زدن 
باید بنشينم در خانه و بخورم و بخوابم و نهایتا 
كتابی بخوانم؟ شب های پيشاور چه شد؟ چرا 
همه طلبه ها نشسته اند در خانه؟ چرا همه شان 
جمع شده اند در قم؟ مگر ما بسيجيان بی ترمز 
كشيدند؟  را  ترمزمان  كه  شد  چه  نبودیم؟ 
آیا غير از این است كه تهاجم دشمن روی 
خودمان هم تاثير گذاشته و گرفتار سرعتگير 
باید  یا یك بسيجی  آیا یك طلبه  شده ایم؟ 
محتاج  باید  باشد؟  دولت  حمایت  منتظر 
حمایت دولت باشد؟ آیا خودمان نمی توانيم 

برای مملكت اميرالمومنين )ع( كار كنيم؟«
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صيد�بی�رويه�و�قاچاق�زالوی�ايران�
به�روسيه�و�تركيه

فارغ التحصيل  كه  تندرو  عليرضا 
مهندسی نرم افزار و دانشجوی روانشناسی 
موضوعيت  علت  درباره  است،  بالينی 
»استفاده  می گوید:  زالو،  پرورش  یافتن 
طبی از زالو در ایران قدمت بسيار زیادی 
از طریق  زالو همواره  ما  در كشور  دارد. 
به  و  تهيه  تاالب ها  از  مستقيم  صيد 
مصرف پزشكی می رسيد. اما متاسفانه به 

از بين رفتن اكو سيستم طبيعی،  دليل 
استفاده  شدند.  كمياب  شدت  به  زالوها 
كشاورزان از كود شيميایی و سموم باعث 
قورباغه ها  نتيجه  در  و  شد  آب  آلودگی 
تغذیه  اصلی  منبع  كه  پشت ها  الک  و 
بر  عالوه  رفتند.  بين  از  بودند  زالوها 
با  را  آن ها  نيز  زالو ها  رویه  بی  این صيد 
متاسفانه صيد  كرد.  روبرو  تهدید جدی 
بی رویه زالو در شمال ایران و قاچاق آن 
به  روسيه  و  تركيه  چون  كشورهایی  به 

صورت جدی ادامه دارد. با كاهش شدید 
زالوها در طبيعت و ميل روز افزون مردم 
پرورش  زالو،  از  استفاده  با  درمان  برای 
این  صنعتی  و  صنعتی  نيمه  خانگی، 

موجود  توجيه اقتصادی پيدا كرد«.

پرورش�زالو�ظرفيت�بااليی�برای�
درآمد�زايی�دارد

عرصه  به  ورودش  نحوه  درباره  او 
پرورش زالو، خاطرنشان می كند: »اگرچه 

در�آمد�ارزي�تايلند�از�صادرات�زالو�برابر�با�صادرات�نفت�ايران�است

هر 4 زالو معادل يك بشكه نفت
زالو�نوعی�كرم�حلقوی�و�از�گونه�كرم�های�آبزی�است�كه�
به�صورت�طبيعی�در�تاالب�ها�زندگی�و�از�خون�ماهی�ها،�
قورباغه�ها�و�الك�پشت�ها�تغذيه�می�كند.�تا�كنون�حدود�
�630گونه�از�زالو�در�جهان�شناسايی�شده�كه�بعضی�از�
آن�ها�سمی�و�گوشت�خوار�هستند،�فقط�كمتر�از��10گونه�
از�زالو�ها�خاصيت�درمانی�و�طبی�دارند.�زالو�از�سال�های�
بسيار�دور�به�عنوان�بخش�جدايی�ناپذير�طب�سنتی�در�
سراسر�جهان�شناخته�شده�است�و�در�عين�حال�طب�
مدرن�نيز�نه�تنها�بر�خاصيت�های�شگفت�انگيز�آن�صحه�

گذاشته�بلكه�از�آن�به�صورت�جدی�بهره�می�برد.�
مصرف�زالو�به�دليل�خواص�متعدد�آن�در�سراسر�جهان�
رو�به�افزايش�است.�بر�همين�اساس�بسياری�از�كشورهايی�
كه�دارای�اقليم�مناسب�هستند،�به�پرورش�و�تكثير�زالو�روی�
آورده�و�در�آمدهای�سرشار�و�حيرت�آوری�كسب�كرده�اند.�
پرورش�صنعتی�و�نيمه�صنعتی�زالو�در�ايران�هم�چند�سالی�
است�كه�آغاز�شده�است.�خبرنگار�بسيج�سازندگی�در�همين�
به� در�كشور� زالو� موفق� پرورش�دهندگان� از� يكی� با� زمينه�

گفت�وگو�پرداخته�است.
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پرورش زالو با رشته تحصيلی ام همخوانی 
طب  درباره  مطالعه  همواره  اما  ندارد، 
بوده است. هيچ  از جمله عالیقم  سنتی 
وقت كار واسطه گری یا پشت ميزنشينی 
را دوست نداشتم، از طرفی متوجه شدم 
درآمد  برای  باالیی  ظرفيت  زالو  پرورش 
زایی دارد، به همين دليل وارد این عرصه 
را  كار  مولد  زالوی  از صيد  پس  و  شدم 
در زمينی كه پدرم در اختيارم قرار داد، 
شروع كردم. برای پرورش زالو روش های 
گوناگونی وجود دارد، در تایلند و مالزی 
سعی می كنند محيطی مانند شاليزار را 
در  كنند،  شبيه سازی  زالو  پرورش  برای 
تركيه از استخرهای خاكی و برزنتی بهره 
ویژه  سالن های  از  اروپا  در  و  می گيرند 
از  استفاده می كنند. من در حال حاضر 
همه این روش ها استفاده می كنم و عالوه 
فراهم  و  یك سد خاكی  ایجاد  با  آن  بر 
كردن گياهان و موجودات مورد نياز زالو 
نظير قورباغه و الک پشت، محيط كامال 
طبيعی برای پرورش زالو ایجاد كرده ام«. 

قيمت�زالوی�بالغ�در�اروپا:��11دالر!
عليرضا تندرو درباره اهميت اقتصادی 
برای  اظهار می كند: »شاید  زالو  پرورش 
حال  در  اما  باشد  نكردنی  باور  خيلی ها 
صادرات  از  تایلند  كشور  درآمد  حاضر 
زالو برابر با صادرات نفتی ایران است. هر 
دالر   11 قيمت  به  اروپا  در  بالغ  زالوی 
تا  البته  به دست مصرف كننده می رسد. 
زالو به این مرحله از رشد برسد حداقل 
2 سال زمان می برد. یعنی ارزش هر 4 
اوپك است.  نفت  بشكه  زالو معادل یك 
را  زالو  هر  من  مانند  توليدكننده ای  اگر 
اروپایی  كشورهای  به  دالر   7 ازای  به 
گمرک،  هزینه های  كسر  با  بفروشد، 
 4 زالو  هر  از   ... و  كارگر  حقوق  و  بيمه 
كرد.  خواهد  برداشت  خالص  سود  دالر 
غالبا در  اروپایی هم  سفارش كشورهای 
باالست. من در  به  تيراژ 100 هزارتایی 
حال حاضر مجوز توليد ساالنه 100 هزار 
می كنم  فكر  و  كرده ام  دریافت  را  زالو 
هزار   400 ساالنه  آمد  در  به  رسيدن 

دالر از صادرات زالو برایم چندان دور از 
دسترس نباشد«. 

خيلی�ها�به�من�پوزخند�می�زدند
 100 از  بيش  »فرانسه  می افزاید:  او 
سال است كه به عنوان یكی از بزرگترین 
مصرف كننده های زالو در جهان شناخته 
در  حجامت  و  زالودرمانی  است.  شده 
می شود  تر  گسترده  روز  به  روز  اروپا 
درحالی كه وزارت بهداشت ما متاسفانه 
سخره  به  را  درمانی  روش های  این 
می كند.  اعالم  غيربهداشتی  و  می گيرد 
اگر همانطور كه رهبر انقالب گفتند، به 
دنبال بستن چاه های نفت هستيم، باید 
ابتكار به خرج دهيم و راه های جدید را 
پيدا كنيم. شمال ایران بهترین طبيعت 
این  در  و  داراست  زالو  پرورش  برای  را 
اشتغالزایی،  بر  عالوه  می توان  عرصه 
كشور  برای  باالیی  بسيار  ارزی  آمد  در 
فكر  باید  موفقيت  برای  آورد.  ارمغان  به 
را  و حوزه های جدید  انداخت  كار  به  را 
را  زالو  پرورش  كار  وقتی  كرد.  كشف 
به من  می خواستم شروع كنم، خيلی ها 

پوزخند می زدند«. 

سود�به�جيب�واسطه�ها�می�رود�
نه�توليدكننده

با  مقاومتی  اقتصاد  عرصه  فعال  این 
بيان اینكه سازوكار حاكم بر اقتصاد ایران، 
فعاالن اقتصادی را به سوی واسطه گری 

سوق  داللی  و 
خاطرنشان  می هد، 

»در  می كند: 
حاضر  حال 
رغبتی زیادی 

برای عرضه زالو 
نداریم،  داخل  بازار  در 

قيمت  ایران  در  شویم.  ناچار  مگر 
 100 و  هزار  حالت  بهترین  در  زالو  هر 
قيمتی  با  را  زالو  پزشكان  است.  تومان 
از ما  تا هزار و 100 تومان  حدود 900 
می خرند و در مطب هركدام را 10 هزار 
تومان پای بيماران حساب می كنند. همه 

زحمات را توليد كننده می كشد اما سود 
10 برابری به جيب واسطه ها می رود. با 
این وجود همواره در برابر وسوسه ورود 
زالو مقاومت كرده ام چون  به كار داللی 

عاشق توليد هستم.«.

شگفتی�های�»زالودرمانی«
ویژگی های  درباره  تندرو  عليرضا 
برای  »زالو  می كند:  اظهار  زالو،  درمانی 
ميگرن،  انواع سردرد، سينوزیت،  درمان 
بيماری های عفونی، بيماری های چشمی 
نظير گل مژه، جوش و لك، بيماری های 
مفيد  بسيار   ... و  آرتروز ها  انواع  قلبی، 
آسایی  معجزه  خاصيت های  و  است 
است  خارجی  استعمال  برای  زالو  دارد. 
به هيچ وجه نباید وارد بدن شود. وقتی 
وهله  در  می گيرد،  قرار  بدن  روی  زالو 
محل  بهترین  و  معاینه  را  محيط  اول 
از  بعد  می كند،  پيدا  را  خون  مكيدن 
مثلثی  دندان های  محل،  كردن  بادكش 
اش را وارد بدن می كند، پس از آن زالو 
آور  اعجاب  و  هوشمند  كامال  به صورت 
غلظت  ميزان  مكش،  محل  اساس  بر 
فرد،  بيماری  نوع  شناسایی  نيز  و  خون 
اقدام به تزریق آنزیم های مفيد به درون 
تزریق  با  همچنين  زالو  می كند.  بدن 
هيدرودین باعث رقيق شدن خون و بی 
حس شدن بدن می شود تا احساس درد 

به ميزبان منتقل نشود«. 
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بايد�با�زالو�مثل�سرنگ�برخورد�كرد
او�ادامه�می�دهد:�»برای�اثر�بخش�
ضروری� بسيار� زالودرمانی،� بودن�
است�كه�زالوی�مناسب�تهيه�شود.�
متاسفانه�بسياری�از�پزشكان�از�من�
را� جوان� زالوهای� دريافت� تقاضای�
دارند�در�حالی�كه�من�خوب�می�دانم�
اين�زالوها�كامال�بی�خاصيت�هستند�
ندارند.� اختيار� در� مفيدی� آنزيم� و�
زالو�بايد�بالغ�شود�و�به�خوبی�رشد�
كند�تا�خاصيت�درمانی�داشته�باشد.�
به� اقدام� هم� سودجويان� از� برخی�
مصرف�چندباره�يك�زالو�می�كنند�كه�
بسيار�خطرناك�است�و�می�تواند�به�
انتقال�بيماری�های�خونی�منجر�شود.�
بايد�با�زالو�مثل�سرنگ�برخورد�كرد�و�
فقط�يك�بار�آن�را�مورد�استفاده�قرار�
داد.�اگر�مردم�بتوانند�زالوی�مناسب�
و�طبی�تهيه�كنند،�به�شرط�آن�كه�
ديابت�و�بيماری�های�عفونی�نداشته�
را� زالو� می�توانند� خودشان� باشند،�
يادشان� بايد� فقط� كنند،� مصرف�
بدنشان� از� را� زالو� نبايد� كه� باشد�
جدا�كنند�زيرا�در�اين�صورت�ممكن�
بدنشان� در� زالو� دندان�های� است�
باقی�بماند�و�تا��48ساعت�احساس�
بايد� باشند،� داشته� عفونت� و� درد�
اجازه�دهند�زالو�كارش�را�انجام�دهد�

و�خودش�از�بدن�جدا�شود«.

تغذيه�زالوهای�پرورشی�
با�خون�منجمد

را� زالو� پرورش� تندرو� عليرضا�
عنوان� تخصصی� كامال� فعاليتی�
موجود� »زالو� می�گويد:� و� می�كند�
خيلی� و� است� حساسی� بسيار�
زالو� می�شود.� استرس� دچار� راحت�
حركت� نور،� به� زيادی� حساسيت�
مواد� از� شدت� به� و� دارد� صدا� و�
اصول� اگر� است.� بيزار� شيميايی�
رعايت� زالو� پرورش� در� علمی�
بود.� باال� تلفات� منتظر� بايد� نشود،�
از� اما� است� خون� زالو� اصلی� غذای�
جلبك�هم�تغذيه�می�كند.�برای�تهيه�
به� دامپزشكی� طريق� از� زالو� غذای�
كشتارگاه�ها�وصل�می�شويم�و�خون�
حال� در� می�كنيم.� دريافت� منجمد�
حاضر�در�كنار�فروش�مستقيم�زالو،�
كار�تهيه�آنزيم�و�روغن�را�نيز�دنبال�
برای� زالو� آنزيم� و� روغن� می�كنيم.�
تهيه�انواع�كرم�های�طبی�و�آرايشی�
كاربرد�فراوان�دارد�و�برای�رفع�جای�
بسيار� صورت� زخم�های� و� جوش�

مناسب�است«.

گفتند�حق�مصاحبه�نداريد�
چون�كار�ما�زياد�می�شود

مقاومتی� اقتصاد� فعال� اين�
همه� »آرزوی� می�كند:� تاكيد�

توليد� عرصه� وارد� كه� كسانی�
مملكت� به� خدمت� می�شوند�
دستگاه�های� وجود� اين� با� است،�
حمايت� توليدكننده�ها� از� دولتی�
نمی�آورند.� عمل� به� شايسته�ای�
بسيج�سازندگی�در�دوره�ای�به�من�
تسهيالت�بانكی�پرداخت�كرد�كه�
باقی� برايم� نقدينگی� هيچ� ديگر�
نمانده�بود�و�هنوز�زيرساخت�های�
فراهم� زالو� پرورش� برای� الزم�
بايد� دستگاه�ها� همه� بود.� نشده�
توليدكننده�ها� از� همين�طور�
برايتان� شايد� كنند.� حمايت�
بسياری� بدانيد� اگر� باشد� جالب�
را� زالو� پرورش� كار� مجوز�های� از�
دريافت� تعهد� اين� دادن� ازای� در�
ارائه� تقاضای� هرگز� كه� كرده�ايم�
نهادهای� از� تسهيالتی� هيچ�
چندی� باشيم!� نداشته� مربوطه�
افق� شبكه� از� بود� قرار� كه� پيش�
رسانه�های� از� تعدادی� و� سيما�
به� گزارش� تهيه� برای� كشوری�
كارگاه�من�مراجعه�كنند،�يكی�از�
نهادها�با�من�تماس�گرفت�و�گفت�
را� رسانه�ها� با� مصاحبه� حق� شما�
نداريد.�گفتم�چرا؟�پاسخ�داد�اگر�
تقاضا� كنيد،� مصاحبه� رسانه�ها� با�
برای�دريافت�مجوز�افزايش�يافته�

و�كار�ما�زياد�می�شود«!
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��6ماهه�به�نتيجه�رسيديم
پایگاه  خبرنگار  به  نوفرستی  باقر 
بسيج سازندگی می گوید: »6  اطالع رسانی 
ماه پيش بود كه با شورای حوزه جلسه ای 
تشكيل دادیم درباره اقتصاد مقاومتی. همه 
و  زدن  حرف  با  گفتند  متفق القول  بچه ها 
شعار دادن، نمی توان مردم را پای كار توليد 
و اقتصاد مقاومتی آورد، باید خودمان دست 
بكار و وارد عمل شویم تا مردم هم بيایند. 
پيشنهاد شد كه هر كس هر مقدار می تواند 
پول بگذارد برای آغاز كار توليد و تعدادی از 
بچه ها هم مامور شدند كه مطالعه كنند جهت 

پيدا كردن عرصه های مناسب توليدی«.
وی می افزاید: »در نهایت به این نتيجه 

رسيدیم كه كار اقتصاد مقاومتی را با پرورش 
شترمرغ شروع كنيم. حوزه مقاومت بسيج ما 
وسعت زیادی دارد. تصميم گرفتيم بخشی 
از آن را فنس كشی كنيم و در آن شترمرغ 
پرورش دهيم. در ابتدای كار شروع به خرید 
كه  خوشحالم  خيلی  كردیم.  مرغ  شتر   7
به شما بگویم بعد از گذشت 6 ماه، امروز 
مود  بخش  در  شترمرغ  پرورش  واحد   10
راه اندازی شده است در حالی كه هرگز در این 
منطقه پرورش شتر مرغ مطرح نبوده است. 
حتی پيرمردهای مود هم به حوزه مقاومت 
مراجعه می كنند و خواهان آموزش چگونگی 
پرورش شتر مرغ هستند. از آن ها می پرسم 
مگر شما هم می خواهيد پرورش شتر مرغ 

راه بياندیازید. می گویند: مگر اشكالی دارد؟!«

بهره�برداری�چند�منظوره
پرورش شترمرغ  واقع  در  ندارد!  اشكالی 
تر  عجيب  مود،  سفيدهای  ریش  توسط 
مقاومت  حوزه  در  شترمرغ  پرورش  از 
اما  نيست؟  كه  بسيجی ها  توسط  بسيج 
از  مالك اشتر  حوزه  بسيجيان  بهره برداری 
فضای بالاستفاده حوزه شان به همينجا ختم 
نمی شود. باقر نوفرستی ادامه می دهد: »بعد از 
اینكه كار پرورش شتر مرغ روی روال افتاد، 
در بخش دیگری از حوزه مقاومت یك گلخانه 
راه انداختيم، در ابتدا با كاشت نشاء درختان 
شروع كردیم و سپس به توليد پسته، خيار و 

 تجربه پرورش شتر مرغ، بلدرچين و پسته
در محوطه حوزه مقاومت بسيج!

عبارت�»مومن�در�هيچ�چارچوبی�نمی�گنجد«�را�مصداقی�
شهرستان� جنوبی،� خراسان� در� بار� اين� شده� پيدا� ديگر�
سربيشه،�بخش�مود،�حوزه�مقاومت�بسيج�ناحيه�مالك�اشتر؛�
جايی�كه�بسيجيانش�دست�به�ابتكاری�جالب�و�غافلگيركننده�
زده�اند.�با�باقر�نوفرستی�برادر�شهيد�و�فرمانده�حوزه�مقاومت�

فعاليت� درباره� گفت�وگو� برای� مالك�اشتر� ناحيه� بسيج�
گروه�های�جهادی�در�حوزه�مقاومتش�تماس�گرفته�بوديم�اما�
او�ترجيح�داد�از�اقتصاد�مقاومتی�و�ابتكار�عمل�متهورانه�رفقای�
بسيجی�اش�شروع�كند�كه��6ماهی�می�شود�در�محوطه�حوزه�

مقاومت�بسيج�عملياتی�شده�است.
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گوجه فرنگی رسيدیم. گلخانه مان هم اكنون 
به سوددهی رسيده است. در بخش دیگری 
همت  با  بود،  بالاستفاده  كه  هم  حوزه  از 
اتاق ساختيم برای پرورش  بسيجی ها یك 
را  بلدرچين  پرورش  زودی  به  و  بلدرچين 

كليد می زنيم«. 
بسيج سازندگی 2-3 سالی می شود كه 
مقاومتی  اقتصاد  عرصه  در  خودش  برای 
از  و  كرده  تعریف  زیادی  ماموریت های 
فعاالن عرصه های توليدی مرتبط با امنيت 
غذایی مثل پروش ماهی قزل آال، بلدرچين، 
قارچ، ورمی كمپوست، مرغ، شترمرغ، انواع 
دام، زنبور عسل و ... با پرداخت وام و ارائه 
حمایت  علمی  و  كارشناسی  مشاوره های 
به عمل می آورد. در نتيجه تا به امروز 60 
هزار واحد توليدی اقتصاد مقاومتی در كشور 
واحد  وجود  این  با  است.  شده  راه اندازی 
توليدی بسيجيان حوزه مقاومت مالك اشتر 
بدون دریافت هيچ وامی و صرفا با مشاركت 
بسيجيان راه اندازی شده است. باقر نوفرستی 
بسيار  بودجه  مقاومت  »حوزه  می گوید: 
محدود و ناچيزی دارد. از همان ابتدا با بچه ها 
قرار گذاشتيم كه وقتی پروژه ها به سوددهی 
رسيد، اصل پولشان را پس بدهيم و از آن 

به بعد همه عواید كار توليدی به فعاليت های 
اختصاص  مقاومت  حوزه  محروميت زدایی 
یابد.« به او می گویيم حاال مگر چه اشكالی 
توليدات  در سود  اوليه  دارد سرمایه گذاران 
سهيم باشند؟ می گوید: »اشكالی ندارد، اما 
قرار بچه ها از ابتدا بر این بود كه وقتی كار 
به نتيجه رسيد، عواید آن صرف فعاليت های 

حوزه شود و همين كار را انجام می دهيم«.

برخی�تنگ�نظری�ها
وی درباره مشكالتش می گوید: »برخی 
تنگ نظری ها آدم را ناراحت می كند. وقتی 
این كار را شروع كردیم برخی ها در ناحيه 
بسيج می گفتند این ها كار با امكانات دولتی 
كار شخصی می كنند، این سخن برای من 
خيلی دردناک بود اما گوشمان بدهكار این 
به  پرداختن  باشد  قرار  اگر  نبود،  اتهامات 
این تنگ نظری ها معطلمان كند، هيچ وقت 
به اقتصاد مقاومتی و توليد نمی رسيم. البته 
با همراهی های  این تنگ نظری ها،  در كنار 
دلسوزانه و شفقت آميز هم مواجه شدیم. مثال 
فرمانده محترم سپاه استان از كاری كه انجام 
دادیم بسيار خوشحال شدند و گفتند صرف 
اینكه باعث ترویج كار و توليد در منطقه شده 

اید، كارتان عالی بوده است و انشاهلل موفق 
باشيد. فرمانده محترم ناحيه هم گفته بودند 
من اگر شده از جيب خودم هم خرج كنم، 
به این بچه ها برای راه اندازی كار توليدی شان 

كمك می كنم«.
حوزه مالك اشتر در بخش مود، گروه های 
جهادی فعالی هم دارد. باقر نوفرستی در این 
باره می گوید: »گروه های جهادی استان به 
صورت مرتب در روستاهای منطقه مشغول 
فعاليت و اجرای پروژه هستند و هم اكنون 
احداث چند خانه عالم، پایگاه مقاومت بسيج 
و یك حسينيه را در دستور كار دارند. برای 
ساخت حسينيه، بسيجيان عضو گروه های 
جهادی هر هفته 5 شنبه و جمعه عازم منطقه 

می شوند و به ساخت و ساز می پردازند«.
نمی دانيم اقدام بسيجيان حوزه مالك اشتر 
بخش مود در استفاده از محوطه بی استفاده 
حوزه شان، چه اندازه قابليت تعميم دارد، اما 
مهمتر از آن، عزم آن ها برای توليد و كمك به 
اقتصاد ملی در حد توانشان است آنگونه كه 
ریسك استفاده از فضای حوزه شان را به جان 
خریده و البته موفق شده اند رضایت و تمجيد 
فرماندهان استانی شان را جلب كنند و در 

منطقه شان جریان ساز باشند.
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در�خمين�مي�توانيم�بهترين�گل�ها�را�
توليد�كنيم

توليدكنندگان گل  درباره مشكالت  او 
در كشور مي گوید: »واردات بي رویه گل از 
خارج، سم مهلكي است. براي واردات هر 
شاخه گل رز از هلند كمتر از یك دالر، 
ارز از كشور خارج نمي شود. این در حالي 
بهترین  مي توانيم  خمين  در  كه  است 

گل ها را توليد كنيم و نگذاریم ارز حاصل 
خارج  كشور  از  طبيعي  منابع  فروش  از 
ازاي هر شاخه  به  را  ما همان گل  شود، 
هزار تومان مي توانيم به بازار عرضه كنيم. 
را  بازاریابي هم مشكل دیگر ماست، گل 
به دالل شاخه اي هزار تومان مي فروشيم 
اما تا به دست گل فروش برسد قيمتش 

مي رسد به 7 هزار تومان«.

است  دیگري  عرصه  زعفران،  توليد 
او  دارد،  اشتغال  آن  به  آقاي كاظمي  كه 
باره خاطرنشان مي كند: »طي 4  این  در 
بار   3 مي كنم،  توليد  زعفران  كه  سالي 
در  زعفران  نمونه  كننده  توليد  عنوان  به 
كنندگان  توليد  ام.  شده  انتخاب  كشور 
 6 بين  هكتار  هر  در  مشهد  در  زعفران 
اما  مي كنند  برداشت  زعفران  كيلو   7 تا 

از�ُرزهاي�سياه�و�سفيد�تا�ماست�بندي�آقاي�كاظمي�

 يك روز كار نكنم، بيمار مي شوم
استفاده�از�علم�روز�كشاورزي،�بهره�گيري�از�آبياري�قطره�اي�
به�جاي�شيوه�سنتي�غرقابي�و�تنوع�بخشي�به�محصوالت�
توليدي�از�جمله�مهمترين�عواملي�است�كه�سوددهي�باال�و�
موفقيت�را�براي�كشاورزان�رقم�مي�زند.�محسن�كاظمي،�كشارز�
و�باغدار�اهل�خمين�با�التزام�به�همين�اصول�توانسته�در�حرفه�
خود�موفق�باشد�و�سود�خوبي�كسب�كند.�او�توليد�كننده�نمونه�
زعفران�در�كشور�است�و�در�كنار�آن،�به�پرورش�گل�رز،�خيار،�
انگور�و�...�مي�پردازد.�او�همچنين�يك�ماست�بند�حرفه�اي�است�

و�درآمد�سرشاري�از�اين�محل�كسب�مي�كند.
محسن�كاظمي�سوابق�فعاليت�هاي�توليدي�اش�را�اينگونه�
تشريح�مي�كند:�»�25سال�است�كه�در�شهرستان�خمين�به�

كار�كشاورزي�و�توليد�مشغولم.��10سال�توليدكننده�گل�گاليل�
بودم�اما�واردات�بي�رويه�باعث�شد،�رها�كنم�و�به�سراغ�توليد�رز�
سياه�و�سفيد�بروم.�سال��100�،93هزار�شاخه�گل�رز�توليد�كردم�
كه�سود�حاصل�از�فروش�آن�بالغ�بر��60ميليون�تومان�بود.�
پرورش�رزها�را�به�صورت�گلخانه�اي�انجام�مي�دهم،�سال�91،�
با�صرف��120ميليون�تومان�گلخانه�را�برپا�كردم،�انصافا�راضي�
هستم�و�ارزشش�را�داشت.�مصرف�آب�در�كشت�گلخانه�اي�
�90درصد�كاهش�مي�يابد،�اگر�اين�كار�را�نمي�كردم�با�توجه�به�
مشكل�كم�آبي،�نابود�مي�شدم،�همچنان�كه�همكاران�من�كه�
به�كشت�غرقابي�اصرار�داشتند،�همه�چيزشان�از�بين�رفت،�
آن�هايي�هم�كه�باقي�ماندند�درآمدشان�يك�دهم�من�است«.
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توانستم در هر هكتار 14 كيلو گرم  من 
زعفران برداشت كنم. علت این اتفاق هم 
علمي  اصول  به  عمل  جز  نيست  چيزي 
در  محصول.  این  توليد  كارشناسي  و 
سال 93 سود حاصل از برداشت زعفران 

نزدیك به 70 ميليون تومان بود«.

سود��50ميليون�توماني�
از�توليد�ماست�سنتي

سومين عرصه سودآوري آقاي كاظمي 
توليد  و  رز  پرورش گل  از  متفاوت  كمي 
زعفران است. او 17 سال قبل در حاشيه 
كارگاه  بزرگترین  باغ هایش  و  گلخانه 
راه اندازي  را  منطقه  سنتي  ماست بندي 
باره  این  در  كاظمي  محسن  است.  كرده 
توليد  ماست  تن   70 »ساالنه  مي گوید: 
از  بيش  آن  از  حاصل  سود  و  مي كنم 
 17 است.  سال  در  تومان  ميليون   50
خودم  بار  یك  هفته اي  كه  است  سال 
تهران  به  از خمين  نيسان  با  را  ماست ها 
جا  خيابان،  گوشه  مي فروشم.  و  مي آورم 
كه  صبح   7 دارم،  ثابتي  مشتري هاي  و 
همه  صبح   10 ساعت  تا  تهران  مي رسم 

ماست ها به فروش رفته است«.
نقدینگي  كمبود  موفق،  كشاورز  این 
را  پایين  باسود  تسهيالت  نشدن  ارائه  و 
مي گوید:  و  مي داند  خود  اصلي  مشكل 
هستم  توليدكننده  كه  است  سال   25«
وام  هم  بار  یك  حتي  مدت  این  در  اما 
حمایتي با سود مناسب دریافت نكرده ام، 
جهاد كشاورزي حتي یك ریال هم به من 
براي  كه  وام هایي  همه  است،  نداده  وام 
راه اندازي گلخانه و توسعه كار كشاورزي 
بانكي  موسسات  از  كرده ام،  دریافت 
است.  بوده  درصد   28 سود  با  و  متفرقه 
رهبري  تاكيدات  از  بعد  سازندگي  بسيج 
مقاومتي  اقتصاد  و  توليد  از  حمایت  بر 
شده  كشاورزان  از  حمایت  عرصه  وارد 
كه اميدواریم قدمي موثر باشد. 5 هكتار 
قصد  كه  دارم  بالاستفاده  و  خالي  زمين 
دارم در آن گل محمدي پرورش دهم، به 
همين منظور 30 ميليون تومان از بسيج 

سازندگي وام دریافت كرده ام«. 

به�من�مي�گويند�
چرا�انقدر�حرص�مي�زني؟!

اش  ماست بندي  در  كاظمي  آقاي 
 3 براي  گلخانه اش  در  و  نفر   4 براي 
همچنين  او  است.  كرده  اشتغالزایي  نفر 
به  زعفران  محصول  برداشت  فصل  در 
اشتغالزایي  نفر   40 براي  روز   60 مدت 
علت  درباره  كاظمي  محسن  مي كند. 
 8 از  »من  مي گوید:  سخت كوشي اش 
و  ایستادم  خودم  پاي  روي  سالگي 
نكنم،  كار  روز  اگر یك  كشاورزي كردم. 
مي كنم  شروع  صبح   5 مي شوم.  بيمار 
دو  و  پسرم  شب.   10 ساعت  تا  كار  به 
اداره  و  ماست بندي  كار  در  نيز  دخترم 
گلخانه خيلي كمكم مي كنند. برخي ها به 
مي كني؟  كار  اینقدر  چرا  مي گویند  من 
این  نمي شوي  راضي  اگر  مي گویند 
ملك  تهران  در  و  بفروشي  را  زمين ها 
بخري یا پولش را بگذاري در بانك و سود 
بگيري، الاقل اینقدر خودت را به سختي 
نيانداز. آن ها به اشتباه فكر مي كنند كه 

من براي این دنيا حرص مي زنم اما اینطور 
نيست، عقيده من این است كه هر چقدر 
آباداني براي مملكت ایجاد كنيم، باقيات 
و صالحات است، انساني كه كار نكند، چه 
جور مسلماني است؟ گيرم كه در تهران 
ملك خریدم و قيمتش ترقي كرد، خب 
با  فقط  به مملكت؟  چه خدمتي كرده ام 

توليد مي توان خدمت كرد«.

چرا�يك�جوان�بايد�از�كار�در�
ماست�بندي�خجالت�بكشد؟!

كار  فرهنگ  »متاسفانه  مي افزاید:  او 
خانواده ها  و  شده  تضعيف  كشور  در 
درست  كار  مساله  در  را  فرزندانشان 
تربيت نمي كنند. نمي دانم چرا یك جوان 
خجالت مي كشد ماست بندي راه بياندازد 
و سالي 50 ميليون تومان سود كند؟ چه 
اشكالي دارد؟! شاید باورتان نشود اما در 
كارگر  اما  هست  كار  من  مزارع  همين 
نشيني  ميز  مشت  دنبال  همه  نيست! 
نشيني چقدر  ميز  از پشت  مگر  هستند، 
زمستان  در  كرد؟  كسب  درآمد  مي تواند 
اختالف دماي بين داخل گلخانه با محيط 
بيرون حدود 60 درجه سانتي گراد است 
عاشق  نمي كشم،  كار  از  دست  من  اما 

طبيعتم«.
برخي  درباره  اراكي  موفق  كشاورز 
بودن  مزخرف  بر  مبني  اظهارنظرها 
خودكفایي و سرمایه گذاري در كشاورزي، 
خاطرنشان مي كند: »چطور ممكن است 
اگر  بزند؟  داخل حرف  توليد  عليه  كسي 
به  توجه  با  كه  است  این  منظورشان 
كنيم،  تعطيل  را  كشاورزي  باید  كم آبي 
مساله  صورت  چرا  بپرسيم  آن ها  از  باید 
را پاک مي كنند؟ به جاي تعطيل كردن 
كشاورزي باید به كشاورزان كمك كرد تا 
آبياري قطره اي را جایگزین روش غرقابي 
كنند، در این صورت توليدات چند برابر و 
مصرف آب تا 90 درصد كاهش مي یابد. 
البته از كساني كه خودشان دالل واردات 
كه  نمي رود  انتظاري  هستند،  خارج  از 
مملكت،  كشاورزي  كردن  نابود  براي 

كاري انجام ندهند!«
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اولين�تعاونی�زنان�در�خراسان
وی می افزاید: »من خيلی ناراحت شدم. 
دیدم هر كدام از این دختران دانش آموز 
سنتی،  گل دوزی  مثل  زیبایی  هنرهای 
با  بافی، معرق  پارچه بافی سنتی، مكلون 
ساق گندم، معرق با چوب و ... را بلدند. 
فقط می دانستم باید كاری كنم اما نمی 

 1373 سال  حوالی  كاری.  چه  دانستم 
بود و خودم ماهانه 1500 تومان حقوق 
می گرفتم و نمی توانستم سرمایه گذاری 
طریق  از  كه  بود  حال  همين  در  كنم. 
تعاونی  طرح  شدم  متوجه  روزنامه ها 
روستایی زنان تصویب شده است. خيلی 
اميدوار شدم كه بشود كاری كرد چون با 

استفاده از این ظرفيت می توانستم از فكر 
استفاده  اعضا  كوچك  سرمایه های  نيز  و 
كنم. در نهایت تعاونی روستایی را با 51 
عضو و سرمایه 100 هزار تومان راه اندازی 
كردیم. خيلی زحمت كشيدیم تا تعاونی 
خانم های  بپذیرد  جامعه  و  بيفتد  جا 
روستایی می توانند مدیریت كنند، تعاونی 

هم�خانم�خودتان�باشيد�و�هم�درآمد�به�مراتب�بيشتری�از�يك�كارمند�بدست�آوريد

آشنايي با جاده صاف كن تعاوني هاي روستايي
خانم�مريم�همت�پور�مديرعامل�شركت�تعاونی�روستايی�
جنوبی� خراسان� استان� مود� بخش� در� )س(� الزهرا� زنان�
كه� كرديم� مالقات� حالی� در� را� نمونه� كارآفرين� اين� است.�
توانمندی�های� نمايشگاه� اداره�غرفه�اش�در� سخت�مشغول�
تعاونی�های�روستايی�و�عشايری�بود.�در�واقع�او�شلوغ�ترين�
غرفه�نمايشگاه�را�اداره�می�كرد�و�عرقيات�گياهی�اش�هواداران�

بسياری�داشت.
خانم�همت�پور�درباره�انگيزه�اش�از�تاسيس�تعاونی�روستايی�
زنان،�گفت:�»من�يك�روستا�زاده�ام�و�به�روستا�تعهد�دارم.�در�
روستايی�كه�به�دنيا�آمد�مدرسه�وجود�نداشت�اما�پدرم�با�اينكه�
فرد�بسيار�مذهبی�بود�بر�خالف�جو�رايج�آن�زمان�كه�پدران�
دخترانشان�را�از�تحصيل�منع�می�كردند،�اصرار�داشت�كه�من�

به�مدرسه�بروم�تا�اين�سنت�غلط�در�روستای�ما�شكسته�شود.�
من�تنها�دختری�بودم�كه�در�آن�روستا�درس�خواندم�و�روستا�
به�روستا�به�دنبال�مدرسه�گشتم�تا�اينكه�ديپلم�گرفتم.�بعد�از�
آن�به�عنوان�رابط�فرهنگی�كميته�امداد�مشغول�به�كار�شدم،�
علت�انتخاب�اين�شغل�هم�اين�بود�كه�به�محرومين�عالقه�
داشتم.�با�انتخاب�اين�شغل،�در�عمل�بين�ادارات�و�مردم�قرار�
می�گرفتم.�چيزی�كه�برای�من�بسيار�آزار�دهنده�بود،�احساس�
شرمساری�و�خجالت�دختران�مددجوی�كميته�امداد�بود.�يك�
بار�آن�ها�به�من�گفتند�هر�بار�كه�در�مدرسه�صدايمان�می�زنند�و�
می�گويند�بياييد�كمك�های�كميته�امداد�را�ببريد�در�برابر�نگاه�
بقيه�دانش�آموزان�احساس�حقارت�و�بی�شخصيتی�می�كنيم.�

چرا�ما�بايد�نيازمند�و�خجالت�زده�باشيم؟«
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بزرگ  زنان در خراسان  تعاونی  اولين  ما 
بود و در واقع ما جاده صاف كن بودیم«. 
روستایی  تعاونی  شركت  مدیرعامل 
محصوالت  درباره  )س(  الزهرا  زنان 
ما  تعاونی  »ویژگی  می گوید:  تعاونی شان 
كه باعث شده بارها مورد تقدیر مسئوالن 
قرار بگيرد، چند منظوره بودن آن است. 
عرقيات گياهی، فراوری گياهان دارویی، 
پخت شرینی های مختلف و انواع كلوچه، 
بافی  پارچه  و  فرش  تابلو  انواع  توليد 
سنتی، گليم و جاجيم، توليد محصوالت 
گلخانه ای و ... از جمله حوزه های فعاليت 

ماست«.

سود�متوسط��20درصد
تعاونی  رشد  سير  درباره  وی 
كار  »ابتدا  می كند:  خاطرنشان  اش، 
شيرینی پزی سنتی را از منزل خودم آغاز 
كردم. بعد توانستيم كارگاه شيرینی پزی 
صنعتی احداث كنيم. عرقيات سنتی را 
برای  اما  می كردیم  توليد  منزل  در  هم 
تاسيس  كارگاه  یك  سرعت  به  هم  آن 
را  عرقيات  ندارم  دوست  البته  كردیم. 
اصرار  و  كنم  توليد  صنعتی  صورت  به 
سنتی  محصول  این  توليد  شيوه  دارم 
بماند. همچنين برای فروش محصوالت 
تاسيس  مصرف  فروشگاه  یك  تعاونی 
كردیم. ساختمان تعاونی را هم خودمان 
ساختيم و در حال حاضر 10 كارمند به 
تعاونی  ساختمان  در  وقت  تمام  صورت 
مشغول انجام كارهای اداری هستند. در 
تعاونی، یك صندوق قرض الحسنه  كنار 
نيز راه اندازی كرده ایم. ما دیدیم بانك ها 
بسيار  كارمز  بدهند،  وام  كسی  به  اگر 
نتيجه گفتيم  باالیی طلب می كنند، در 
به  كه  است  این  صندوق  این  وظيفه 
كارآفرینی  قصد  كه  روستایی  خانم های 
بدهد.  قرض الحسنه  وام  باشند  داشته 
كه  دارد  هم  رشد  مركز  یك  ما  تعاونی 
در آن عالقمندان به كارآفرینی آموزش 
می بينند و با تجربيات ما آشنا می شوند 
و در حال حاضر 40 نفر در حال آموزش 
به  سال  هر  ها،  سال  این  طی  هستند. 

ایم  كرده  درصد سود  متوسط 20  طور 
شده  تقسيم  تعاونی  اعضای  بين  كه 

است«. 
برگزاری  اهميت  به  همت پور  خانم 
نمایشگاه ها در نقاط مختلف كشور اشاره 
می كند و می گوید: »برگزاری نمایشگاه ها 
برای تعاونی های روستایی بسيار خوب و 
حياتی است، ما بسياری از محصوالتمان 
می فروشيم.  نمایشگاه ها  همين  در  را 
داخلی  نمایشگاه   40 در  تقریبا  سال  در 
در  برای حضور  بار  شركت می كنم. یك 
نمایشگاهی در چين دعوت شدیم. همين 
عرقيات  و  روستایی  زنان  محصوالت 
اینكه  بدون  بردیم  پكن  به  را  سنتی 
باشد؛  خورده  آن  روی  برچسبی  هيچ 
همواره  پكن  در  ابتدایی!  و  ساده  خيلی 

بياید  چين  بهداشت  كه  می ترسيدیم 
كه  نمایشگاه  كند!  جمع  را  بساطمان 
عرقيات  تمام  اول  روز  همان  شد  شروع 
گياهی و مرباهای سنتی كه از ایران برده 
بودیم، تمام شد. خود مسئوالن نمایشگاه 
خيلی  من  بودند.  مانده  متعجب  هم 
كشورمان  گياهی  عرقيات  كه  عالقمندم 
را صادر كنم. من تحت نظارت بهداشت 
آزمایش  مرتبا  را  محصوالتم  و  هستم 
می كنند اما متاسفانه از ارائه كد بهداشت 
خودداری  است  صادرات  شروط  از  كه 
می كنند. بهداشت می گوید درست است 
كه محصول شما مورد تایيد است اما باید 

صورت  صنعتی  شيوه  به  عرقيات  توليد 
بگيرد تا كد بهداشت به شما ارائه شود. 
این در حالی است كه عرقيات صنعتی به 
هيچ وجه كيفيت عرقيات سنتی را ندارند 
را  توليدم  نيستم شيوه  و من هم حاضر 

تغيير دهم«ۀ 

خانم�خودتان�باشيد�
اداره  نحوه  درباره  همت پور  خانم 
فروشگاه مصرف تعاونی اش می گوید: »از 
ارائه  فروشگاه،  این  تاسيس  زمان  همان 
هر گونه جنس خارجی را در آن ممنوع 
روستاهای  مسير  در  ما  فروشگاه  كردم. 
زیادی قرار دارد و اگر سيگار و دخانيات 
در آن ارائه كنيم، سود سرشاری خواهد 
ابتدا ممنوع  از همان  این هم  اما  داشت 
نمی  سيگار  وجه  هيچ  به  ما  و  بوده 
فروشيم. لوازم آرایشی هم كه طرفداران 
خودش را دارد و اگر بياوریم سود خوبی 
هم  بهداشتی  لوازم  اما  می آوریم  بدست 
جایی در فروشگاه مصرف ما ندارند، فقط 
اجناس ایرانی مفيد برای سالمت خانواده 
ایرانی در اینجا پيدا می شود. 2 سال بعد 
خواست  در  روستایی  تعاونی  تاسيس  از 
ارائه كردم و در  را  پایگاه بسيج  تاسيس 
فرمانده  كه  است  سال   15 حاضر  حال 
بسيجی  یك  هستم.  پایگاهمان  بسيج 
مردم  اقتصاد  و  سالمت  به  تواند  نمی 

كشورش بی توجه باشد«. 
او كه سال هاست نایب رئيسی اتحادیه 
تعاون روستایی خراسان جنوبی را برعهده 
دارد، خطاب به خانم های ایرانی می گوید: 
به  چطور  فالنی  بگویند  برخی ها  »شاید 
همه این كار ها می رسد و در عين حال از 
وظایفش در خانواده غافل نمی شود؟ من 
می گویم اگر زن ایرانی قوه مدیریتش را 
به كار بگيرد به همه كارهایش می رسد. 
من به عنوان یك مادر به دختران عزیز 
ایرانی كه تازه مدرک گرفته اند می گویم 
كه دنبال شغل دولتی و پشت ميز نشينی 
نباشيد. شما می توانيد هم خانم خودتان 
باشيد و هم درآمد به مراتب بيشتری از 

یك كارمند به دست آورید«.

فالنی� بگويند� برخی�ها� شايد�
چطور�به�همه�اين�كار�ها�می�رسد�
در� وظايفش� از� حال� عين� در� و�
من� شود؟� نمی� غافل� خانواده�
قوه� ايرانی� زن� اگر� می�گويم�
مديريتش�را�به�كار�بگيرد�به�همه�
كارهايش�می�رسد.�من�به�عنوان�
يك�مادر�به�دختران�عزيز�ايرانی�
كه�تازه�مدرك�گرفته�اند�می�گويم�
كه�دنبال�شغل�دولتی�و�پشت�ميز�

نشينی�نباشيد
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پاي افزار گيوه، با توجه به آب و هواي 
معتدل ایران خنك، سبك و قابل شستشو 
این  داشتن  دليل  به  و  شده  طراحي 
كشاورزان،  و  روستایيان  توسط  ویژگي ها 
قرار  استفاده  مورد  امروز  تا  گذشته  از 

گرفته است.
و  ندارد  راست  و  گيوه، چپ  افزار  پاي 
از نظر طبي نيز كامال تایيد شده و براي 
افرادي كه مبتال به دیسك كمر، زانو درد 

و دیابت هستند، توصيه شده است. 
غالب  صنایع  از  یكي  زیره اي  گيوه 

توجه  با  كه  است  اورامانات  منطقه  در 
به  نياز  عدم  جمله  از  آن  ویژگي هاي  به 
تكنولوژي پيچيده و ماشين آالت سنگين، 
افراد داوطلب  فراواني مواد اوليه، فراواني 
روزافزون  و  صنعت  این  به  جذب  براي 
شدن تقاضا براي این محصول در داخل 
به  آن  از  حمایت  كشور،  از  خارج  و 
اشتغالزایي  و  منطقه  اقتصاد  شدن  بارور 
در  گيوه بافي  هم اكنون  مي شود.  منجر 
و شيراز  یزد  ایالم،  كرمانشاه،  استان هاي 

رواج دارد.

صادرات��240هزاردالري�
به�عراق�و�تركيه

گيوه بافي به دليل ظرفيت ها و مزیت هاي 
اقتصادي اش، از جمله عرصه هایي است كه 
توسط بسيج سازندگي مورد حمایت قرار 
بر  جالبي  نتایج  كوتاه مدت  در  و  گرفته 
جاي گذاشته، از جمله صادارت 240 هزار 
دالري گيوه به كشورهاي تركيه و عراق. 

استان  سازندگي  بسيج  مسئول 
ما  به خبرنگار  رابطه  در همين  كرمانشاه 
مي گوید: صنایع دستي و بویژه ریسندگي 

ارزآوري حاصل از صادرات پاي افزار گيوه 
به تركيه و عراق؛ ماهانه 20 هزار دالر

اصلي� منابع� جمله� از� دامداري� و� كشاورزي� فعاليت�هاي�
اين� است.� اورامانات� منطقه� ويژه� به� ايران� درغرب� درآمد�
ساختن� براي� اوليه� زمينه� طبيعي� طور� به� زندگي� سبك�
انواع�مصنوعات�دستي�را�فراهم�مي�كند.�افرادي�كه�در�اين�
مناطق�به�كشاورزي�و�دامداري�اشتغال�دارند�به�ويژه�بانوان�به�
علت�طبيعت�خاص�كارشان�فصل�يا�فصولي�از�سال�را�بيكار�
نيز� و� بيكاري�فصلي�خود� اوقات� پركردن� براي� و� مي�مانند�

كسب�درآمد�بيشتر�با�استفاده�از�مواد�اوليه�موجود�در�منطقه�
به�توليد�صنايع�دستي�مي�پردازند.�صنايع�دستي�هر�منطقه�
به�خوبي�منعكس�كننده�احساسات،�روحيات�و�استعدادهاي�

توليدكنندگان�آن�است.
گيوه�بافي�يا�گيوه�دوزي�از�جمله�قديمي�ترين�صنايع�دستي�
ايرانيان�است�و�طبق�اسناد�تاريخي�به�دست�آمده�پيشينه�

اين�صنعت�به�حدود��1000سال�قبل�باز�مي�گردد.
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و بافندگي یكي از عرصه هاي مهم اقتصاد 
مقاومتي است كه با توجه به توانایي و هنر 
بانوان منطقه غرب كشور مورد توجه ویژه 
قرار گرفته است. در عرصه گيوه بافي 350 
ميليون تومان وام با هدف كمك به تهيه 
بافان  افزایش توليد به گيوه  اوليه و  مواد 
استان كرمانشاه پرداخت شده و این عرصه 

با رونقي روز افزون همراه شده است.

هر�دو�روز�يك�گيوه
منصور فتاحي مي افزاید: براي بافتن هر 
بافنده  و هر  است  نياز  زمان  روز  گيوه 2 
در ماه مي تواند 15 جفت گيوه ببافد، به 
دليل مرغوبيت این كاال هزینه مواد اوليه 
قابل توجه است. قيمت هر جفت گيوه در 
داخل كشور بين 150 تا 200 هزار تومان 
است. اما اگر آن را به عراق و تركيه صادر 
به  تومان  هزار   350 تا   300 بين  كنيم 

فروش مي رسد.
او با اشاره به بازار صادراتي مناسب گيوه 
خاطرنشان  تركيه،  و  عراق  كشورهاي  در 
كشورهاي  به  گيوه  صادرات  مي كند: 
همسایه در حال حاضر شرایط مناسب و 
ارزآوري  حاضر  حال  در  دارد.  ثابتي  بازار 
حاصل از صادرات گيوه براي كشور، ماهانه 

20 هزار دالر است. 
استان  سازندگي  بسيج  مسئول 
نيز  داخل  بازار  اینكه  بيان  با  كرمانشاه 

عمل  به  گيوه  از  روشدي  به  رو  استقبال 
اقتصادي  مزیت هاي  گفت:  است،  آورده 
گيوه بافي موجب شده است كه بسياري 
از بانوان بویژه در منطقه اورامانات خواهان 
یادگيري هنر گيوه بافي شوند و به همين 
منظور برگزاري كالس هاي آموزش گيوه 
پرداخت تسهيالت حمایتي مورد  و  بافي 

توجه قرار گرفته است. 

لزوم�حمايت�از�صنايع�دستي�بومي�
نظير�چكن�دوزي

هنري  را  گيوه بافي  فتاحي  منصور 
مي افزاید:  و  مي كند  توصيف  تجسمي 
و  مانده  جا  به  مان  نياكان  از  بافي  گيوه 
طریق  این  از  مي توانند  خانه دار  بانوان 
در  كنند.  كمك  شان  خانواده  اقتصاد  به 
باید  اشتغالزایي  و  اقتصاد مقاومتي  مسير 
از هنرها و صنایع دستي بومي هر استان 
به  منجر  قطعا  امر  این  زیرا  كرد  حمایت 
منطقه  در  مثال  مي شود،  اشتغالزایي 
دوزي  چكن  هنر  بلوچستان  و  سيستان 
ایرانيان  كهن  دستي  صنایع  جمله  از 
محسوب مي شود كه زیباترین لباس هاي 
زنانه را خلق مي كند اما متاسفانه به دليل 
فقدان حمایت الزم، شرایط خوبي ندارد. 

بافندگان�گيوه�چه�مي�گويند؟
است  افرادي  جمله  از  رضایي  سروین 

كه با دریافت تسهيالت 7 ميليون توماني 
گيوه اش  توليد  كار  سازندگي،  بسيج  از 
خانه دار  بانوي  این  است.  داده  توسعه  را 
پدر  از  را  بافي  گيوه  مي گوید:  پاوه  اهل 
و مادرم آموختم. یادگيري هنر گيوه بافي 
به كمي صبر و  كار سختي نيست، فقط 
پشتكار نياز دارد. از بچگي گيوه مي بافتم 
مي فروخت.  بازار  در  را  آن ها  پدرم  و 
مواد  ميليوني،   7 وام  دریافت  با  اخيرا 
خریدم  گيوه  توليد  براي  زیادي  اوليه 
از  كردم.  توزیع  خانم ها  از  نفر   7 بين  و 
این  همراه  به  و  مي گيرم  سفارش  مردم 
7 نفر گيوه ها را توليد مي كنم و به آن ها 

دستمزد مي دهم.
از  دیگر  یكي  صالحي  لوال  خانم 
در  او  است.  پاوه  در شهر  گيوه  بافندگان 
این باره مي گيود: گيوه بافي در پاوه رواج 
زیادي دارد و تقریبا همه خانم ها در پاوه 
هيچ  نيازمند  گيوه  بافتن  مي بافند.  گيوه 
دستگاهي نيست، تنها نيازمند نخ و سوزن 
رنگ  سفيد  گيوه هاي  بيشتر  قبال  است. 
افراد  پسند  مورد  غالبا  كه  داشت  رواج 
براي  حاال  اما  جوانان،  تا  بود  سال  ميان 
رنگ هاي  و  مدل ها  جوانان  نظر  جلب 
بكار  آن ها  سليقه  با  متناسب  جدیدي 
گرفته مي شود. تقریبا به طور متوسط از 
محل فروش گيوه ماهانه 600 هزار تومان 

درآمد دارم.
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شروع�كار�توليد�با�استفاده�از�وام�ازدواج
توليد  عرصه  در  كارش  به  شروع  درباره  او 
ورمي كمپوست مي گوید: »5 سال پيش كه از 
دانشگاه در رشته كشاورزي فارغ التحصيل شدم، 
وزارت كشور  در  استخدام  براي  پيشنهادي  با 
روبرو بودم اما تصميم گرفتم به جاي یك عمر 
پشت ميز نشيني با افق محدود و درآمد ناچيز در 
رشته تخصصي خودم فعاليت كنم. در آن مقطع 
به جز وام ازدواج، سرمایه اي براي شروع به كار 
نداشتم. با همان وام ازدواج یك سوله اجاره و كار 

توليد ورمي كمپوست را آغاز كردم«.
بي اطالعي  به  اشاره  با  ابراهيمي  محسن 

و  ورمي كمپوست  كود  فواید  از  كشاورزان 
مي كند:  آن، خاطرنشان  فوق العاده  مزیت هاي 
»در منطقه تربت جام روستائيان هيچ آشنایي 
نتيجه  در  و  نداشتند  ورمي كمپوست  كود  با 
جلسات  در  رفت.  نمي  فروش  به  محصوالت 
حلقه هاي صالحين كه بچه هاي بسيج در مساجد 
روستاهاي منطقه برگزار مي كردند، درباره فواید 
استفاده از ورمي كمپوست توضيح مي دادم و با 
اطمينان باالیي كه به نتایج استفاده از كمپوست 
در كشاورزي داشتم، همه توليداتم را به صورت 
رایگان در ميان كشاورزان توزیع كردم، به آن ها 
گفتم این كود رایگان را به صورت امتحاني در 

بخشي از زمين كشاورزي تان استفاده كنيد و 
نتيجه آن را با سایر قسمت ها مقایسه كنيد«.

توزيع�ورمي�كمپوست�رايگان�
و�غافلگير�شدن�كشاورزان

این توليدكننده موفق كه توانسته براي 15 
نفر در عرصه ورمي كمپوست اشتغالزایي كند، 
مي افزاید: »همان طور كه پيش بيني مي كردم 
برابر  چند  با  برداشت  فصل  در  كشاورزان 
شدن محصوالتشان روبرو و حسابي غافلگير و 
خوشحال شدند و از آن به بعد تقاضاي بسيار 
زیادي براي خرید ورمي كمپوست به وجود آمد. 

گفت�وگو�با�كارآفرين�و�توليدكننده�موفق�ورمی�كمپوست

ورود به دنيای صادرات با وام ازدواج!
ورمي�كمپوست�حاصل�فعاليت�بيولوژيك�نوعي�كرم�خاكي�
است.�اين�جانور�با�تغذيه�از�موادآلي�موجود�در�طبيعت�آن�را�به�
كود�آلي�مغذي�تبديل�مي�كند.�ورمي�كمپوست�در�حال�حاضر�
به�عنوان�يكي�از�غني�ترين�كودهاي�آلي�بيولوژيك�و�بهترين�
است.� دنيا�شناخته�شده� در� كود�شيمايي� براي� جايگزين�
توليد�ورمي�كمپوست�در�ايران�اگرچه�چند�سالي�است�كه�
رواج�پيدا�كرده�و�حجم�توليد�آن�به�رقم�قابل�توجهي�رسيده�
ميان�كشاورزان�آن�طور� در� اين�وجود�مصرف�آن� با� است،�
كه�بايد�و�شايد،�همه�گير�نيست.�اين�در�حالي�است�كه�در�

صورت�مصرف�ورمي�كمپوست�به�جاي�كود�شيميايي،�عالوه�
بر�توليد�چند�برابري�محصوالت�ارگانيك�و�كامال�طبيعي،�از�
آلوده�شدن�آب�هاي�زيرزميني�و�تخريب�محيط�زيست�توسط�
كودهاي�شيميايي�جلوگيري�مي�شود.�خبرنگار�ما�در�همين�
زمينه�با�يكي�از�موفق�ترين�توليدكنندگان�ورمي�كمپوست�
ابراهيمي�كه� در�كشور�به�گفت�وگو�نشسته�است.�محسن�
فارغ�التحصيل�كشاورزي�است،�با�تاسيس�يك�شركت�تعاوني�
ساالنه��2هزار�تن�ورمي�كمپوست�توليد�مي�كند�و�هم�اكنون�با�

فرصت�صادرات�اين�محصول�به�افغانستان�روبه�روست.�
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به گونه اي كه خيلي ها در تربت جام به توليد 
ورمي كمپوست روي آوردند. در همين مقطع 
10 ميليون تومان از بسيج سازندگي وام گرفتم 
و توليداتم را افزایش دادم. در این ميان به دليل 
توليدكنندگان،  سودجویي  بعضا  و  ناشي گري 
كودهاي بي كيفيت نيز وارد بازار شد و مي رفت 
در  بزند.  ضربه  ورمي كمپوست  اعتبار  به  كه 
نتيجه تصميم گرفتم با تشكيل یك تعاوني به 
و  تنظيم  را  بازار  موفق،  توليدكنندگان  همراه 
كودهاي بي كيفيت را كنار بزنيم. ورود كودهاي 
بي كيفيت برخي از توليدكنندگان خوب منطقه 
تعاوني  این  بركات  از  یكي  بود،  زده  زمين  را 
گرفتن دست آن ها و بازگرداندن دوباره شان به 

عرصه بود«. 

توليد�ورمي�كمپوست�ويژه�
براي�زعفران�و�پسته

تعاوني تاسيس شده توسط محسن ابراهيمي 
ساالنه 2 هزار تن ورمي كمپوست توليد مي كند و 
به دليل كيفيت باال حتي یك كيلوگرم از آن نيز 
روي دستشان باقي نمي ماند. محسن ابراهيمي 
و همكارانش توانسته اند با آزمایشات گوناگون، 
كود ورمي كمپوست مخصوص براي زعفران و 
پسته توليد كنند؛ دو محصولي كه كشت شان در 
منطقه تربت جام رواج زیادي دارد. او در این باره 
مي گوید: »تاثير ورمي كمپوست بر كشت زعفران 
فوق العاده عالي است. براي ترویج این مساله و 
اثبات آن به كشاورزان، همكاري تنگاتنگي را با 
یكي از مزارع زعفران آغاز كردیم. به صاحب این 
مزرعه گفتيم زمينت را در اختيار ما قرار بده به 
این شرط كه به صورت تضميني محصول آن را 

دو برابر كنيم. مزرعه زعفراني كه سال ها حداكثر 
5 تن گل زعفران محصول مي داد، بعد از مصرف 
ورمي كمپوست توليد آن دوبرابر شد، در نتيجه 
زعفران كارهاي منطقه نيز به استفاده از این كود 

شدیدا ترغيب شدند«.

صادرات�كود�سبز�به�افغانستان
با فرصت  اكنون  ابراهيمي كه هم  محسن 
روبرو  افغانستان  به  محصوالتش  صادرات 
است، با دریافت مجدد وام از بسيج سازندگي 
او  است.  تبدیلي خریده  دستگاه صنایع  چند 
را  ورمي كمپوست  »اوایل  مي كند:  خاطرنشان 
به صورت فله اي مي فروختيم تا اینكه با تقاضاي 
صادرات از افغانستان روبه رو شدیم. براي صادرات 
حتما باید محصول را به صورت بسته بندي شده 
ارائه كرد. در نتيجه با دریافت تسهيالت صنایع 
و  بسته بندي  كن،  خرد  دستگاه  سه  تبدیلي، 
كيسه دوز خریداري كردیم. دستگاه خردكن 
و پرت كار  داد  افزایش  را 20 درصد  ما  بازده 
محصوالت  بسته بندي  آورد.  پایين  خيلي  را 
نيز باعث افزایش قيمت آن ها شد و سودمان 
را افزایش داد. هم اكنون در حال آماده كردن 

محموله صادراتي به افغانستان هستيم«.

اشتغالزايي�براي��10زن�بي�سرپرست�
با�صنايع�تبديلي

او مي افزاید: »كشاورزان منطقه ما به دليل 
متحمل  تبدیلي  صنایع  از  برخورداري  فقدان 
ضررهاي سنگين مي شوند. به عنوان مثال در 
و  دارد  زیادي  رواج  خربزه  كشت  منطقه  این 
هر سال همه كشاورزان متضرر مي شوند زیرا 

همه محصوالت همزمان با هم به بازار عرضه 
مي شود و قيمت به شدت كاهش مي یابد به 
گونه اي كه اساسا چيدن خربزه صرفه اقتصادي 
ندارد. كشت سبزیجات نيز در منطقه ما همين 
وضعيت را دارد. اگر دستگاه هاي صنایع تبدیلي 
به كار گرفته شوند، مي توان این محصوالت را 
خشك كرد و چيپس ميوه توليد كرد و در خارج 
از فصل برداشت به بازار عرضه كرد. ما كارگاهي 
به همين منظور تاسيس كرده ایم كه براي 10 
خانم اشتغالزایي كرده و با تعاملي كه با بهزیستي 
داشتيم، همه این 10 نفر از ميان خانم هاي فاقد 

سرپرست انتخاب شده اند«. 
با توانمند شدن تعاوني »جوانه پایا« محسن 
ابراهيمي عرصه هاي جدیدي را براي فعاليت 
توليدي گشوده است؛ پرورش گياهان دارویي، 
پرورش كرم به عنوان غذاي ماهي و پرورش 
ماهي هاي زینتي از این جمله است. او درباره 
ميزان سودآوري عرصه پرورش گياهان دارویي 
داروهاي  به  مردم  بازگشت  »موج  مي گوید: 
و  شده  شروع  كه  است  سالي  چند  گياهي 
اشتغالزایي  براي  زیادي  ظرفيت  عرصه  این 
بازار  آناليز  به  توجه  با  دارد.  سودآوري  و 
محصوالت گياهي امسال به یكي از كشاورزان 
پيشنهاد كردم به جاي كشت هميشگي اش، 
فلفل هندي بكارد، زمين زراعي این فرد سال 
گذشته 6 ميليون تومان به او سود رسانده بود 
اما امسال 24 ميليون تومان فلفل سياه فروخت 
و زندگي اش زیر و رو شد. ما براي توليدگياهان 
كرده  تاسيس  مجزا  تعاوني  یك  نيز  دارویي 
ایم و گل محمدي، رزماري، اسطوخودوس  و 

هميشه بهار كشت مي كنيم«.

محسن ابراهيمي معتقد است حل مشكالت كشاورزان نيازمند همت 
جهادي دانشجویان بسيجي تحصيل كرده در رشته هاي كشاورزي و 
باغداري است. او مي گوید: »وزارت جهاد كشاورزي متولي اصلي بخش 
كشاورزي است اما تا زماني كه همت مردمي و جهادي پشت كار نباشد، 
اوضاع به همين منوال خواهد ماند. دانشجوي بسيجي رشته كشاورزي 
باید بهتر از هر كس دیگري بداند كه زكات علم، گسترش آن است. آیا 
درست است كه سال ها با پول بيت المال درس بخوانيم و در نهایت پشت 
ميز نشين شویم و در روز چند برگه كاغذ را امضاء كنيم؟ پس چه كسي 
باید به كشاورز روستایي كه در نقطه صفر مرزي با كمترین دانش مشغول 
كشاورزي است كمك و او را راهنمایي كند؟ غير از مهندس كشاورزي 

از توليدكننده  باید  او مي افزاید: »درست است آن طور كه  بسيجي؟« 
حمایت نمي شود اما این دليل نمي شود كه دست روي دست بگذاریم و 
فقط آیه یاس بخوانيم. هر فارغ التحصيل كشاورزي كه به من مي گوید از 
هيچ حمایتي براي آغاز كار توليدي برخوردار نيستم، فورا به او مي گویم 
آیا تا به حال یك گروه چند نفره عالقمند، متخصص و با انگيزه تشكيل 
داده اي؟ آیا یك طرح توليدي داراي توجيه اقتصادي نوشته اي؟ این طرح 
را به وزارت جهاد كشاورزي یا بچه هاي سپاه منطقه و بسيج سازندگي ارائه 
كرده اي و جواب منفي شنيده اي؟ واقعيت این است كه هيچ وقت پاسخ 
این سوال من مثبت نبوده است كه نشان مي دهد اصل مشكل بي عملي 

خودماست كه انتظار داریم حمایت در خانه مان را بزند«!

سوال�تأمل�برانگيز�از�فارغ�التحصيالن�كشاورزي
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فقدان�صنايع�تبديلي�مهمترين�مشكل�توليد�كنندگان�آلوئه�ورا

آنچه درباره آلوئه ورا نمي دانيم

موفق  توليدكنندگان  جمله  از  مجيدي  محمدهادي 
نسل  كه  آمده  دنيا  به  خانواده اي  در  او  آلوئه وراست. 
مشغول  دارویي  گياهان  پرورش  و  توليد  در  نسل  اندر 
آلوئه ورا  ورود  چگونگي  درباره  وي  بوده اند.  فعاليت  به 
است  از 1000 سال  بيش  ورا  »آلوئه  ایران مي گوید:  به 
دارویي  و  بهره برداري خوراكي  مورد  انسان ها  توسط  كه 
قرار مي گيرد. آلوئه ورا طي 100 سال گذشته مورد توجه 
جدي كشورهایي چون هند، تایلند و پاكستان قرار گرفت 
و همين مساله موجب گسترش آن در سطح جهان شد. 
كشت آلوئه ورا از حدود 10 سال قبل در بوشهر آغاز شد 
مرور  به  داشت  كه  مزیت هایي  و  سودآوري  دليل  به  و 
مورد توجه كشاورزان بوشهري قرار گرفت تا جایي كه هم 
آلوئه ورا  از مزارع بوشهر تحت كشت  اكنون 200 هكتار 

قرار گرفته است«.
بوشهر�مناسب�ترين�اقليم�برای�پرورش�آلوئه�ورا

گياه   مهم  »مزیت  مي افزاید:  مجيدي  هادي  محمد 
آلوئه ورا نياز كم آن به آبياري است كه با توجه به كم آبي 
كشور، براي كشت در ایران مناسب است. آبياري آلوئه ورا 
اگر به صورت قطره اي انجام شود در هفته فقط به 2 تا 
نور  نيازمند  آلوئه ورا  نياز دارد. در عين حال  ليتر آب   4
زیاد خورشيد و اكسيژن باالست، به همين دليل آفتاب 
سوزان بوشهر و شرجي كنار دریا این استان را به یكي 
از مناسب ترین اقليم ها براي پرورش آلوئه ورا تبدیل كرده 

است«.
او با تاكيد بر اهميت انتخاب درست گونه هاي گياهي 
متناسب با اقليم هاي كشور، خاطرنشان مي كند: »از سال 
حاضر  حال  در  و  كردم  آغاز  را  آلوئه ورا  كشت  كار   86
ساالنه 40 تن توليد مي كنم. چند سالي است كه مردم 
آلوئه ورا و خواص آن را به خوبي شناخته اند و به همين 
دليل این محصول بازار بسيار خوبي در ایران پيدا كرده 

ازاي هر كيلو  آلوئه ورا را به  بازار،  است. بسته به شرایط 
1500 تا 2500 تومان به فروش مي رسانيم كه حدود 50 
به كشت  درصد آن سود خالص است. طي 8 سالي كه 
باقي  این محصول روي دستم  آلوئه ورا مي پردازم، هرگز 
تقاضاي  از  آلوئه ورا همواره كمتر  واقع عرضه  نمانده، در 

بازار بوده است«.

ناگزير�از�خام�فروشی�هستيم
اظهار  ورا،  آلوئه  خواص  درباره  موفق  كشاورز  این 
مي كند: »تقویت بدن، از بين بردن كرم هاي درون بدن، 
تصفيه  روده ها،  شست وشوي  و  یبوست  كردن  برطرف 
شفاف  مو،  ریزش  درمان  اگزما،  و  خارش  درمان  خون، 
سوء هاضمه،  رفع  قند،  بيماري  درمان  پوست،  كردن 
درمان اسهال خوني، درمان زخم هاي عميق، رفع قارچ ها 
برگ  از  وراست.  آلوئه  خواص  مهمترین  جمله  از   ... و 
براي  آن  عصاره  از  گياهي،  عرقيات  تهيه  براي  آلوئه ورا 
توليد  براي  آن  پالپ  از  نرم كننده،  و  كرم  صابون،  توليد 
براي توليد ژل هاي موضعي استفاده  از ژله آن  شربت و 
مي شود. قابليت فراوري باالي آلوئه ورا موجب شده است 

كه این گياه به محصولي سودآور تبدیل شود«.
مشكل  مهمترین  درباره  مجيدي  محمدهادي 
مي كند:  خاطرنشان  كشور  در  آلوئه ورا  پرورش دهندگان 
»دستگاه هاي صنایع تبدیلي مرتبط با گياه آلوئه ورا در كشور 
بسيار كم هستند، در بوشهر اساسا این دستگاه ها وجود ندارد 
و ناچار هستيم محصول را براي فراوري به تهران بفرستيم. 
بيشتر كشاورزان توليد كننده آلوئه ورا خود از داشتن صنایع 
در  این  فروشي هستند.  از خام  ناگزیر  و  تبدیلي محرومند 
حالي است كه اگر خودمان كارفرآوري محصوالت را انجام 

دهيم سود حاصله چند برابر مي شود«.

طنزپردازي� دستمايه� به� كه� زماني� از� آلوئه�ورا� گياه�
يك�شخصيت�عروسكي�محبوب�تبديل�شده،�شهرت�
بيشتري�در�ميان�مردم�پيدا�كرده�با�اين�وجود�شناسايي�و�
كشف�آلوئه�ورا�توسط�سابقه�اي�طوالني�و�هزار�ساله�دارد.�

آلوئه�ورا�به�عنوان�يك�گياه�استوايي،�حاوي�فهرستي�بلند�
باال�از�خواص�دارويي�و�خوراكي�است.�آلوئه�ورا�با�توجه�
به�مزيت�ها�و�بازار�مناسبي�كه�در�ايران�پيدا�كرده،�چند�
سالي�مي�شود�كه�در�داخل�كشورمان�نيز�كشت�مي�شود.�

ويژه�نامه�؟؟؟؟؟؟�26 ويژه�نامه�؟؟؟؟؟؟�26 نخستين�ويژه�نامه�معرفی�ستاره�های�اقتصاد�مقاومتی26  نفتمنهای
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آبياری�قطره�ای�يك�الزام�است
او مي افزاید: »آلوئه ورا به دليل قابليت فراوري باال زمينه 
خرید  براي  كشاورزان  اگر  دارد.  اشتغالزایي  براي  مناسبي 
دستگاه هاي صنایع تبدیلي مورد حمایت قرار بگيرند یا به 
توليد  با  شود،  سرمایه گذاري  تبدیلي  صنایع  در  كلي  طور 
... از آلوئه ورا عالوه بر كمك  انواع كرم، شربت، ژل، دارو و 
به بهداشت جامعه از طریق ترویج مصرف گياهان دارویي، 
عراق،  صادراتي  بازارهاي  گرفتن  اختيار  در  به  مي توانيم 
ارز  و  بياندیشيم  فارس  خليج  حاشيه  كشورهاي  و  تركيه 

آوري داشته باشيم«.

این كشاورز موفق، اهميت آبياري قطره را مورد توجه قرار 
آوردن  روي  كشور  در  كم آبي  »بحران  مي گوید:  و  مي دهد 
تبدیل  كشاورزان  براي  الزام  یك  به  را  قطره اي  آبياري  به 
راه اندازي  براي  الزم  هزینه هاي  وجود  این  با  است.  كرده 
و  است  توجه  قابل  قطره اي  آبياري  تاسيسات  نگهداري  و 
بسياري از كشاورزان به تنهایي قادر به تامين آن نيستند. 
به همين دليل دستگاه هاي دولتي باید به كشاورزان كمك 
كنند. من با اخذ 30 ميليون تومان وام از بسيج سازندگي 
توانستم مزارعم را به طور كامل تحت آبياري قطره اي ببرم 
و همين مساله موجب افزایش توليد و كاهش هزینه ها شد«.

27منهای 27ويژه�نامه�؟؟؟؟؟؟� 27 نفتمنهایويژه�نامه�؟؟؟؟؟؟� نخستين�ويژه�نامه�معرفی�ستاره�های�اقتصاد�مقاومتی
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واردات�ساالنه��2ميليارد�تخم�چشم�زده
عرصه پرورش ماهی قزل آال به دليل نقشی 
كه در امنيت غذایی و سالمت مردم دارد در 
برنامه اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته 

است. 

سرانه توليد ماهی قزل آال اگرچه در ایران 
باالست و مصرف آن نيز رو به رشد است اما 
كامال  ماهی  بچه  تخم  واردات  در  كشورمان 
دغدغه  است.  اروپایی  كشورهای  به  وابسته 
وابستگی كشور در این عرصه موجب شده تا 

عباسعلی حاجی بيگلو آستين هایش را باال بزند 
او  قزل آال شود.  ماهی  بچه  توليد  وارد عرصه 
دارای مدرک دكتری شيالت است و در هيات 
علمی دانشگاه گرگان عضویت دارد. خبرنگار ما 
در همين زمينه با او به گفت وگو نشسته است.

دكتر�حاجي�بيگلو،�استاد�دانشگاه�و�پرورش�دهنده�تخم�چشم�زده�مطرح�كرد

 ايران؛ پنجمين توليد كننده قزل آال
 و بزرگترين واردكننده تخم ماهي 

گرانبهاترين� از� و� آزاد� ماهيان� خانواده� از� قزل�آال� ماهي�
ماهيان�به�شمار�مي�رود.�مشخصه�بارز�اين�ماهي�ها�داشتن�باله�
چربي�است�و�البته�بدن�دوكي�شكل�اين�ماهي�را�نيز�نبايد�از�
ياد�برد،�اين�ماهي�با�بدن�و�فيزيك�خاص�خود�مي�تواند�آبي�با�
فشار�و�سرعت��70كيلومتر�بر�ساعت�را�بشكافد�و�مسير�خود�

را�طي�كند.
براساس�تحقيقاتی�كه�برای�نخستين�بار�در�شيراز�روی�
�30نوع�ماهی�انجام�شد،�ماهی�قزل�آال�بيشترين�ميزان�امگا�
اسيد�چرب،�خستگی،� ماهی� اين� داراست.�مصرف� را� ـ��3
درد�عضالنی،�خشكی�و�خارش�پوست،�سردرد،�بی�خوابی،�
شكنندگی�مو�و�ناخن�ها�و�عدم�تمركز�را�كاهش�می�دهد�و�برای�

�عروقی،�رماتيسم�مفصلی،�آسم�و� التيام�بيماری�های�قلبیـ�
كاهش�التهاب�آرتريت�روماتوئيد�موثر�است.�مصرف�ماهی�
قزل�آال�برای�زنان�باردار�بسيار�توصيه�می�شود�زيرا�موجب�

رشد�مغزی�و�افزايش�ضريب�هوشی�جنين�می�شود.
در� آسانی� به� پروتئين،� غنی� منبع� عنوان� به� قزل�آال�
دستگاه�گوارش�هضم�و�جذب�می�شود�و�تقريبا�به�طور�كامل�
در�بدن�به�مصرف�می�رسد.�»روی«�موجود�در�قزل�آال�در�
رشد�كودكان�و�در�تنظيم�بلوغ�جنسی�نوجوانان�تاثير�مهمی�
دارد�و�مصرف�آن�در�دوران�رشد�از�كوتاهی�قد�پيشگيری�
می�كند.�بد�نيست�بدانيم�سر�و�كبد�اين�ماهی�بيشترين�

ميزان�امگاـ�3را�داراست.
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پرورش  وضعيت  درباره  دكتر حاجی بيگلو 
در  »ایران  می گوید:  كشور  در  قزل آال  ماهی 
حال حاضر پنجمين توليدكننده ماهی قزل آال 
در جهان است و از این حيث وضعيت خوبی 
داریم. مصرف این ماهی نيز جای خود را در 
سفره مردم باز كرده و با ذائقه ایرانی سازگار 
است. اما در نقطه مقابل ما با واردات 2 ميليارد 
تخم چشم زده در سال بزرگترین واردكننده 
تخم ماهی چشم زده در جهان هستيم. اسپانيا، 
ایتاليا، فرانسه و آمریكا تامين كنندگان نياز ایران 

به تخم ماهی چشم زده هستند«.

غربی�ها�تخم�ماهی�عقيم�و�
بعضا�بيمار�به�ما�می�فروشند

كه  ای  زده  »تخم های چشم  می افزاید:  او 
كشورهای اروپایی و غربی به ما صادر می كنند 
عقيم و غيرقابل باروری هستند. ما بعد از پروار 
كردن این ماهی ها و مصرف آن در كشور دوباره 
مجبور هستيم از خارج این تخم ها را وارد كنيم. 
هدف آن ها این است كه ما همواره در توليد 
ماهی قزل آال وابسته به آن ها باشيم تا منافعشان 
تامين شود. تعجبی هم ندارد، غربی ها عاشق 
سود  به  فقط  و  نيستند  ما  ابروی  و  چشم 
خودشان فكر می كنند. این ميزان وابستگی به 
كشورهای غربی بدون شك در تناقض با اقتصاد 

مقاومتی و امنيت غذایی ماست«.
درباره  گرگان  دانشگاه  علمی  هيات  عضو 
خطر واردات تخم چشم زده از كشورهای غربی، 
خاطرنشان می كند: »تخم های چشم زده ای كه 
از فرانسه، ایتاليا و آمریكا وارد می شوند بعضا 
دچار بيماری هایی هستند كه برای سالمتی 
مردم مضر است. خارجی ها به راحتی می توانند 
سالمت مردم ما را به خطر بياندازند و این جای 

تاسف دارد. ضمن اینكه واردات تخم چشم زده 
باعث افزایش قيمت تمام شده ماهی قزل آال 
می شود و حاشيه سود توليدكنندگان كشورمان 
را محدود می كند. اگر روزی واردات تخم چشم 
قزل آالی  توليد  از  چيزی  شود،  متوقف  زده 

كشور باقی نمی ماند«.

تصميم�گرفتيم�از�وابستگی�كشور�به�
واردات�تخم�تريپلوييد�بكاهيم

دكتر حاجی بيگلو با وجود عضویت در هيات 
علمی دانشگاه و استغنای مالی، خودش دست 
به كار شده و وارد عرصه پرورش ماهی قزل آال 
»نمی  می گوید:  باره  این  در  او  است.  شده 
خواستم استفاده از تحصيالتم در رشته شيالت 
محدود به كالس درس و پای تخته محدود 
بماند. عالقمند بودم در عمل و در عرصه توليد 
از آموخته هایم در رشته شيالت بهره بگيریم. 
سازندگی  بسيج  كمك  با  خاطر  همين  به 
استخری به مساحت 3 هزار متر برای پرورش 
ماهی قزل آال راه اندازی كردم. در سال سه دوره 
پرورش ماهی داریم و در هر دوره 20 هزار قطعه 

ماهی قزل آال به بازار ارائه می كنيم«. 
این فعال اقتصاد مقاومتی می افزاید: »در ابتدا 
فعاليت توليدی ما محدود به پروار كردن بچه 
ماهی های قزل آال بود تا اینكه به همراه همكارانم 
تصميم گرفتيم در حد توان از وابستگی كشور 
به واردات تخم تریپلویيد بكاهيم و خودمان 
تخم چشم زده را حتی با كيفيتی بهتر توليد 
كنيم. در حال حاضر نياز مزرعه خودمان به 
تخم چشم زده را به طور كامل تامين می كنيم 
هستيم.  زده  تخم چشم  خرید  از  نياز  بی  و 
برای تامين نياز ساالنه 2 ميلياردی كشور به 
تخم چشم زده دولت باید سرمایه گذاری كند 

و تكنولوژی مورد نياز را در همه نقاط كشور 
گسترش دهد. ما در روستا به تكنولوژی توليد 
تخم چشم زده رسيدیم، حاال نوبت دولت است 
كه آن را گسترش دهد، می توانيم كاری كنيم 
صادركنندگان فرانسوی، آمریكایی و ایتاليایی 

انگشت به دهان بمانند«. 

درآمد��300ميليونی�عضو�هيات�علمی�
دانشگاه�از�پرورش�ماهی

درباره  گرگان  دانشگاه  علمی  هيات  عضو 
ميزان درآمد واحد توليدی اش، اظهار می كند: 
»مزرعه پرورش ماهی قزل آالی ما ساالنه 300 
ميليون تومان در سال سودآوری دارد. ضمن 
اینكه با بی نيازی از خرید تخم ماهی چشم زده، 
رقمی نزدیك به 80 ميليون تومان صرفه جویی 
می كنيم. از درآمد مزرعه بسيار راضی هستم هر 
چند زمانی كه این كار را شروع نكرده بودم نياز 
مالی نداشتم. در حال حاضر برای 5 نفر در این 

مزرعه اشتغالزایی شده است«.
عالقه  از  انتقاد  با  حاجی بيگلو  دكتر 
پشت  به  شيالت  رشته  فارغ التحصيالن 
ميزنشينی و شغل دولتی، می گوید: »كار اداری 
ظرفيت محدودی دارد. در حال حاضر حقوق 
كارگری كه در مزرعه پرورش ماهی من كار 
می كند از یك مهندس در اداره دولتی گرگان 
بيشتر است. جوانان باید به خودباوری برسند 
و فقط به دنبال كار دولتی نباشند مخصوصا 
اگر در رشته هایی چون كشاورزی، دامپروری، 
طيور و شيالت تحصيل كرده باشند باید پشت 
ميز نشينی را بر خود حرام كنند. جوانان نباید 
وارد  مشورت  و  احتياط  با  باید  آنا  بترسند، 

فعاليت های توليدی و اقتصاد مقاومتی شوند«.

عضو�هيات�علمی�دانشگاه�گرگان�خاطرنشان�می�كند:�»تنها�
راهگشاست،� و� ايران�جواب�می�دهد� در� كه� اقتصادی� فرمول�
اقتصاد�مقاومتی�است.�اگر�بخواهيم�پيشرفت�كنيم�بايد�به�سمت�
اقتصاد�مقاومتی�حركت�كنيم�و�فاكتورهايی�را�كه�مقام�معظم�
رهبری�فرموده�اند�رعايت�كنيم�می�توانيم�به�خودكفايی�برسيم.�
و� را�در�جهت�پيشرفت�كشور� بايد�سبك�سبك�زندگی�مان�
افزايش�توليد�تنظيم�كنيم«.�دكتر�حاجی�بيگلو�توصيه�ای�هم�به�

خريداران�ماهی�قزل�آال�دارد:�»ماهی�غذايی�بسيار�سالم�است�
اما�در�هنگام�خريد�بايد�دقت�زيادی�به�خرج�داد�تا�ماهی�خوبی�
پيدا�كرد.�مردم�در�هنگام�خريد�بايد�دقت�كنند�كه�ماهی�زخم�
خوردگی�نداشته�باشد�و�آبشش�هايش�سرخرنگ�باشد.�بالفاصله�
پس�از�فشار�انگشت�روی�گوشت،�بايد�به�سرعت�به�حالت�اوليه�
بازگردد�و�بوی�نامطبوع�هم�نداشته�باشد.�اينها�شروط�خريد�

مطمئن�ماهی�است«.�

سبك�زندگی�مان�را�در�جهت�پيشرفت�كشور�تنظيم�كنيم
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شروع�پرورش�قارچ�در�انباري�خانه�پدري
باال بودن سرانه توليد قارچ در ایران معلول 
صورت  به  محصول  این  پرورش  گسترش 
خيلي ها  اخير  سال هاي  طي  است.  خانگي 
از  استفاده  و  ساده  آموزشي  دوره هاي  طي  با 
فضاهاي بالاستفاده منزل نظير پاركينگ، زیر 
زمين و انباري به پرورش قارچ روي آورده اند و 
از این محل به كسب درآمد پرداخته اند. خانم 

سيده آسيه حسيني از جمله همين افراد است. 
او در سومين دوره همایش طالیه داران اقتصاد 
مقاومتي به عنوان توليد كننده برگزیده مورد 

تقدیر قرار گرفت.
سيده آسيه حسيني درباره نحوه ورودش به 
عرصه پرورش قارچ مي گوید: »وقتي همسرم 
بعد از 13 سال فعاليت در شغل دولتي مشمول 
تعدیل نيرو شد و كار خود را از دست داد با 

مشكالت مالي زیادي روبه رو شدیم. مخصوصا 
كه تا مدت ها نتوانست شغل جدیدي پيدا كند. 
تصميم گرفتم براي كمك به حل مشكل مالي 
خانواده به مشاغل خانگي روي بياورم و عرصه 

پرورش قارچ را انتخاب كردم«.
او مي افزاید: »همسرم در آغاز كار مخالف كار 
پرورش قارچ بود چون فكر مي كرد حتما ضرر 
خواهم كرد و مشكالتمان بيشتر مي شود. اما در 

آيا�پرورش�قارچ�به�صورت�خانگي�همچنان�از�بازار�خوبي�برخوردار�است؟

همه آنچه مبتدي ها
براي پرورش قارچ بايد بدانند 

طبق�آمار�سازمان�خواربار�كشاورزي�ملل�متحد�)فائو(،�
توليد�ساالنه�قارچ�جهان�در�مجموع�هفت�ميليون�و��700
هزار�تن�است�كه�از�اين�ميزان،�پنج�ميليون�تن�مربوط�به�
كشور�چين،��761هزار�تن�ايتاليا،��390هزار�تن�آمريكا،�
�304هزار�تن�هلند،��148هزار�تن�اسپانيا،��115هزار�تن�
فرانسه�است�و�ايران�با�توليد��90هزار�تن�قارچ�در�سال،�
رتبه�پنجم�را�در�جهان�دارد.�سرانه�توليد�قارچ�در�ايران��1.2
كيلوگرم�است،�در�حالي�كه�ميانگين�سرانه�توليد�جهان��1.1
كيلوگرم�است،�بنابراين�توليد�قارچ�ايران�رقمي�باالتر�از�

سرانه�جهاني�را�نشان�مي�دهد�كه�در�نوع�خود�جالب�توجه�
است.�اما�سرانه�مصرف�قارچ�خوراكي�در�كشورهاي�چين�
و�آمريكا��5كيلوگرم،�در�اروپا��4كيلوگرم�و�در�ايران��فقط�
�1.2كيلوگرم�است.�هم�اكنون�كشور�چين�با��688هزار�تن�
و�هلند�با��278هزار�تن�كنسرو�و�تازه�خوري�قارچ�خوراكي�
اولين�و�دومين�صادركننده�اين�محصول�در�جهان�به�شمار�
مي�روند،�در�حالي�كه�ايران�در�اين�زمينه�صادرات�ناچيزي�
دارد.�در�حال�حاضر�به�طور�رسمي�ساالنه�حدود��1800تن�

قارچ�خوراكي�از�كشور�صادر�مي�شود.
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نهایت با اصرار كار را در انباري منزل پدرم آغاز 
كردم. اوایل كار به دليل بي تجربه بودن، قارچ ها 
از بين رفت و دچار ضرر شدم اما با كسب تجربه 
و استفاده از دانش پرورش قارچ به درآمدزایي 

مناسب رسيدم«.
حاال�شغل�شوهرم�پرورش�قارچ�است

مي كند:  خاطرنشان  اقتصادي  فعال  این 
قارچ،  پرورش  در  موفقيتم  دیدن  با  »همسرم 
این  كه  پذیرفت  و  كرد  تغيير  نظرش  آرام آرام 
شوهرم  شغل  حاال  دارد.  اقتصادي  توجيه  كار 
پرورش قارچ است و كارگاه را او اداره مي كند. 
با درآمد حاصل از فروش قارچ ها و دریافت 22 
از  مقاومتي  اقتصاد  تسهيالت  تومان  ميليون 
بسيج سازندگي توانستيم دو كارگاه 100 متري 
دیگر نيز راه اندازي كنيم و كار توليدي را توسعه 

دهيم«.
بسياري تصور مي كنند از آنجایي كه توليد 
مي شود،  انجام  نيز  خانگي  صورت  به  قارچ 
اصطالحا دست توي كار زیاد شده و بازاریابي براي 
محصول كار مشكلي است. سيده آسيه حسيني 
»ما  مي گوید:  و  نيست  موافق  دیدگاه  این  با 
مشكلي براي بازاریابي نداریم، در واقع با تقاضاي 
مضاعف نيز روبه رو هستيم و مشتري ها خودشان 
به سراغمان مي آیند. البته باید به این نكته توجه 
كرد كه به طور كلي بازار قارچ در استان هایي 
كه از گردشگران بيشتري پذیرایي مي كنند، بهتر 
است زیرا در این استان ها رستوران هاي بيشتري 
وجود دارد و به طور طبيعي مصرف قارچ باالتر از 
سایر استان هاست. استان مازندران كه ما در آن 

ساكن هستيم همين وضعيت را دارد«.
او درباره ميزان درآمدش از پرورش قارچ اظهار 
مي كند: »در هر دوره 70 روزه پرورش قارچ، 15 

ميليون تومان قارچ مي فروشم كه رقمي نزدیك 
به 7 ميليون تومان آن سود خالص است. بخش 
باالي  قيمت  به  قارچ  توليد  بيشتر هزینه هاي 

كمپوست باز مي گردد«. 

عالقه�مندان�از�كجا�و�چگونه�شروع�كنند؟
این فعال اقتصاد مقاومتي در این باره كه 
عالقمندان به پرورش قارچ باید كار خود را از 
كجا شروع كنند، مي گوید: »هر كس قصد 
پرورش قارچ دارد باید اطالعات الزم و دانش 
اوليه را در این زمينه كسب و در كالس هاي 
بسيار  قارچ  زیرا  كند  شركت  قارچ  پرورش 
حساس است و تنظيم دما و رطوبت محيط 
از  یكي  است.  برخوردار  باالیي  اهميت  از 
پرورش  عرصه  فرد  به  منحصر  ویژگي هاي 
قارچ نياز پایين آن به هزینه و سرمایه گذاري 

است«. 
سيده آسيه حسيني مي افزاید: »خوب است 
به  تجربه  تا  كنند  شروع  كم  مساحت هاي  از 
دست آورند. مثال در یك اتاق 10 متري با 1 
ميليون تومان سرمایه مي شود پرورش قارچ را 
آغاز كرد. براي شروع به كار، محلي از خانه كه 
مي تواند حمام، اتاق بدون استفاده یا انباري باشد 
را انتخاب و به این شرط كه داراي امكان تخليه 

هوا باشد اقدام به آماده سازي آن كنند«.

استحكام�سازه�ها�را�جدي�بگيريد
به  قارچ  »باردهي  مي كند:  خاطرنشان  او 
صورت روزانه انجام ميشود بنابراین ميزان توليد 
به تعداد روزهاي باردهي تقسيم شده و شاید 
روزانه چند كيلو بار داشته باشيم. بهترین خریدار 
این شيوه از توليد در خانه معموال همسایه ها 

و آشنایان هستند، به این دليل كه معموال به 
دليل كوچك بودن محيط توليد، قارچ هاي به 
دست آمده از كيفيت بهتري برخوردار هستند 
مي توان به قيمتي باالتر از سوپر ماركت ها و ميوه 
فروشی ها قارچ را به فروش رساند. بعد از انتخاب 
محل، اولين قدم انتخاب قفسه بندي براي چيدن 
كمپوست هاست. نوع قفسه براي توليد در خانه 
با قفسه بندي قارچ دكمه اي در سالن هاي بزرگ 
دليل  به  تفاوت ها  این  دارد.  تفاوت هایي  توليد 
امكان  چراكه  اتاق هاست  یا  حمام  كم  ارتفاع 
مرتفع ساختن قفسه ها وجود ندارد و بنابراین 
مجبور خواهيم بود تا قفسه بندي را در حداكثر 

3 طبقه بسازیم«.
این توليدكننده قارچ درباره سازه ها مي گوید: 
»براي ساخت قفسه ها ميتوان از لوله هاي آب 
بخش  این  كل  در  و  كرد  استفاده  نيز  كهنه 
شما  اوليه  هزینه  ميزان  با  مستقيم  ارتباط 
خواهد داشت ولي طبق تجربه شخصي براي 
توليد قارچ در خانه هر قدر كمتر هزینه كنيد به 
نفع شماست و خيلي كيفيت قفسه بندي در كار 
ما تاثيرگذار نيست فقط نسبت به استحكام آن 
مطمئن شوید. براي كف قفسه ها نيز مي توانيد 
از تسمه هاي پالستيكي استفاده یا حتي طناب 
كشي كنيد. تهویه محيط باید یكنواخت باشد 
و رطوبت بين 70 تا 80 درصد تنظيم شود، 
و  مایع  كود  وسيله  به  بستر  خاک  تقویت 
برداشت به موقع قارچ ها از عوامل موفقيت در 
توليد است. پس از فراهم كردن این امكانات 
شما نياز به كمپوست دارید تا پرورش قارچ را 
آغاز كنيد و با كمي مطالعه در زمينه پرورش 
یا  منزل  در  قارچ  توليدكننده  مي توانيد  قارچ 

انباري خانه خود باشيد«. 
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از�نجاري�و�جوشكاري�
تا�پرورش�شترمرغ

برگزیده سومين همایش طالیه داران اقتصاد 
مقاومتي درباره نحوه ورودش به عرصه پرورش 
طيور، مي گوید: »شغل اصلي من جوشكاري 
و نجاري بود اما به مرور به دليل اشباع شدن 

این عرصه، درآمدم رو به كاهش گذاشت. این 
روند ادامه داشت تا اینكه یقين كردم كه باید 
براي موفقيت و كسب درآمد بيشتر عالوه بر 
جوشكاري و نجاري، شغل دیگري هم داشته 
باشم. از گذشته عالقمند به كار پرورش طيور 
بودم و با مطالعاتي كه انجام دادم متوجه شدم 

پرورش شترمرغ از مزیت هاي اقتصادي مناسبي 
برخوردار است«.

حميد زارع مي افزاید: »در كنار شغل سابقم 
شترمرغ  كردم.  آغاز  را  شترمرغ  پرورش  كار 
برابر  در  را  مقاومت  بيشترین  ميان طيور  در 
بيماري و شرایط محيطي دارد. هزینه نگهداري 

گپی�با�حميد�زارع،�برگزيده�سومين�همايش�طاليه��داران�اقتصاد�مقاومتی

 توليد ساالنه 200 هزار بلدرچين 
400 شترمرغ  و راه اندازي 70 كارگاه توليدي

در�سومين�دوره�همايش�طاليه�داران�اقتصاد�مقاومتي،�
حميد�زارع�به�عنوان�چهره�برتر�انتخاب�شد�و�مورد�تقدير�
قرار�گرفت.�او�يكي�از�موفق�ترين�پرورش�دهندگان�طيور�
در�استان�فارس�است�كه�عالوه�بر�توليد�انبوه�بلدرچين،�در�
راه�اندازي��70واحد�توليد�بلدرچين�در�استان�فارس�نقش�

مهمي�ايفا�كرده�است.
طاليه�داران�اقتصاد�مقاومتي�عنوان�همايشي�است�كه�
بسيج�سازندگي�هر�سال�در�هفته�بسيج�برگزار�مي�كند�و�
در�آن�از�برگزيدگان�عرصه�توليد�و�اقتصاد�مقاومتي�تقدير�
به�عمل�مي�آورد.�از�زمان�تاكيد�رهبر�معظم�انقالب�بر�مساله�
اقتصاد�مقاومتي،�بسيج�سازندگي�با�مشاوره�و�پرداخت�وام�

از�طرح�هاي�توليدي�مرتبط�با�امنيت�غذايي�نظير�پرورش�
كشت� كمپوست،� ورمي� عسل،� زنبور� طيور،� شيالت،�
صنايع� و�سنگين،� دام�سبك� تبديلي،� صنايع� زعفران،�

دستي�و�...�حمايت�مي�كند.
مقاومتي،� اقتصاد� همايش�طاليه�داران� دوره� در�سومين�
حميد�زارع�به�عنوان�چهره�برتر�انتخاب�شد�و�مورد�تقدير�قرار�
گرفت.�او�يكي�از�موفق�ترين�پرورش�دهندگان�طيور�در�استان�
فارس�است�كه�عالوه�بر�توليد�انبوه�بلدرچين،�در�راه�اندازي�
�70واحد�توليد�بلدرچين�در�استان�فارس�نقش�مهمي�ايفا�
كرده�است.�خبرنگار�ما�در�زمينه�فعاليت�هاي�اقتصاد�مقاومتي�

با�آقاي�حميد�زارع�گفت�و�گويي�انجام�داده�است.
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آن نسبت به سایر طيور بسيار پایين تر است 
به  نيازي  هيچ  داروست،  از  نياز  بي  تقریبا  و 
دمایي  هر  با  و  ندارد  گرمایش  و  سرمایش 
خودش را وفق مي دهد، چه در تابستان داغ چه 
در برف و باران هيچ نيازي به سالن ندارد و در 

فضاي باز نگهداري مي شود«.

هر��8ماه�يك�بار؛�
كسب��300ميليون�تومان�سود�

بار 400  ماه یك  او در حال حاضر هر 8 
به  را  كدام  هر  و  مي دهد  پرورش  شترمرغ 
قيمت تقریبا یك ميليون و 400 هزار تومان 
برایش سود  این رقم  از  نيمي  مي فروشد كه 
خالص محسوب مي شود. در واقع آقاي زارع از 
پرورش شترمرغ ساالنه نزدیك به 300 ميليون 

تومان سود به دست مي آورد. 
اما فعاليت چهره برگزیده سومين همایش 
طالیه داران اقتصاد مقاومتي به پرورش شترمرغ 
دیگر  باره  در  زارع  حميد  نمي شود.  خالصه 
»از  مي گوید:  توليدي اش  فعاليت  عرصه هاي 
آنجایي كه بازدهي شترمرغ پس از طي یك 
دوره 8 ماهه تحقق مي یابد و در ميان دوره ها 
فاصله قابل توجهي وجود دارد، تصميم گرفتم 
كه  بپردازم  طيوري  پرورش  به  آن  كنار  در 
زودبازده هستند و در كوتاه مدت درآمدزایي 
مي كنند؛ مثل بلدرچين. بلدرچين نيز از جمله 

مقاوم ترین طيور در برابر بيماري هاست و هيچ 
نيازي به واكسن ندارد«.

توليد�ماهانه��16هزار�بلدرچين
این فعال اقتصاد مقاومتي در حال حاضر 
ماهانه 16 هزار جوجه بلدرچين توليد مي كند. 
پس از ورود به عرصه پرورش بلدرچين مشغله 
و نيز درآمد حميد زارع به قدري زیاد شده كه 
كار نجاري و جوشكاري را به طور كامل كنار 
گذاشته است. در زیر مجموعه كارگاه توليدي 
از  متشكل  بلدرچين  پرورش  كارگاه   70 او 
توليدكنندگان مورد حمایت بسيج سازندگي 

مشغول به فعاليت هستند. 
او در این باره مي گوید: »هر كس در منطقه 
ما بخواهد وارد عرصه پرورش بلدرچين، مرغ 
محلي و طيور شود با همكاري بسيج سازندگي 
او  به  نياز دارد  و تجربه  از دانش  را  آنچه  هر 
مي آموزیم و جوجه طيور را در اختيارش قرار 
و  توليدي  كارگاه  این روش 70  با  مي دهيم. 
ده ها شغل جدید ایجاد شده است. بازار طيوري 
مانند شترمرغ و بلدرچين رو به توسعه است و 
ظرفيت زیادي براي اشتغالزایي دارد. كارگاه هاي 
بهتري  قيمت  با  بتوانند  اگر  مجموعه  زیر 
محصوالتشان را بفروشند كه چه بهتر، در غير 
این صورت به صورت تضميني توليداتشان را 

مي خریم«. 

فكر�مي�كردم�اقتصاد�مقاومتي�
در�حد�شعار�باقي�مي�ماند

حميد زارع براي فروش محصوالتش برند 
»برسيا« را به ثبت رسانده و پس از كشتار 
به صورت  را  آن ها  بلدرچين ها  و  شترمرغ ها 
او  مي كند.  عرضه  بازار  به  شده  بسته بندي 
درباره اقتصاد مقاومتي مي گوید: »زماني كه 
این مساله مطرح شد، فكر مي كردم در حد 
شعار باقي مي ماند اما اشتباه مي كردم. الاقل 
در سطح واحدهاي توليدي خرد، كوچك و 
زودبازده كارهاي زیادي دارد صورت مي گيرد. 
سهم من در كمك به اقتصاد مقاومتي كه مورد 
تاكيد رهبر عزیزمان قرار دارد، انتقال دانش و 
تجربه به همه كساني است كه شجاعت ورود 
به عرصه توليد را دارند اما نمي دانند از كجا 

شروع كنند«.
او خاطرنشان مي كند: »در جامعه ما افراد 
در  یا  هستند  شغل  فاقد  كه  هستند  زیادي 
آنها  انتظار استخدام دولتي نشسته اند، غالب 
من  كرد،  توليدي  كار  نمي شود  مي گویند 
هميشه وقتي این جمله را مي شنوم به آن ها 
مي گویم نباید بگویيد نمي شود توليد كرد، اول 
بگویيد نمي توانم توليد كنم و بعد تالش كنيد با 
به جان خریدن زحمات و مشكالت این ناتواني 
را به توانستن تبدیل كنيد و به موفقيت دست 

پيدا كنيد«.
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درختان�انبه�به�داد�كشاورزان�هرمزگان�رسيدند

تراژدي گوجه در غياب صنايع تبديلي

اقليم�گرم�و�خشك�و�كم�آبي��15ساله�هرمزگان�موجب�شده�
كشاورزان�منطقه�از�آبياري�غرق�آبي�و�كشت�در�مزارع�سطح�
وسيع�و�سنتي�دست�بردارند�و�به�كشت�داربستي�بويژه�در�
توليد�گوجه�فرنگي�روي�آورند.�استفاده�از�كشت�داربستي�در�
هرمزگان�از�تعطيل�شدن�فعاليت�هاي�كشاورزي�در�روستاها�

و�همچنين�مهاجرت�ساكنان�آنها�به�نقاط�شهري�جلوگيري�
فرنگي� گوجه� محصول� برابري� �8 تا� �6 توليد� است.� كرده�
خارج�از�فصل�در�روش�داربستي�نسبت�به�كشت�سنتي�در�
هرهكتار�و�برداشت�زودتر�محصول�حداقل�به�مدت�سه�هفته�

از�مزيت�هاي�اين�شيوه�از�كشت�است.�

روش  به  شده  كشت  فرنگي  گوجه  مزرعه  هكتار  هر  از 
سنتي حدود 30 تن محصول برداشت مي شود، اما با رعایت 
به موقع زمان كشت در یكي از مزارع الگویي كشت داربستي 
در دهستان كهورستان از توابع بندرخمير ركورد توليد 250 تن 
محصول به ثبت رسيده است. كارشناسان مي گویند در صورت 
حمایت دولت با تامين و پرداخت تسخيالت ارزان قيمت براي 
ایجاد سازه هاي كشت داربستي، مي توان صدها شغل ماندگار 
و حتي جزایر  نوار ساحلي  روستاهاي  بخش ها،  در شهرها، 

چهارده گانه این استان در خليج فارس ایجاد كرد.
از آنجایي كه هزینه احداث و آماده سازي هر هكتار سازه 
براي كشت داربستي كمتر از یك دهم روش گلخانه اي مدرن 
است، ساكنان نواحي ساحلي هرمزگان براي كشت داربستي 
رغبت بيشتري از خود نشان داده اند. با توجه به اقليم مناسبي 
كه در نوار ساحلي استان هرمزگان وجود دارد نيازي به احداث 
سازه  هكتار  یك  احداث  هزینه  نيست.  مدرن  گلخانه هاي 
داربستي بين 400 تا 500 ميليون ریال یعني یك دهم گلخانه 
مدرن است و ميزان برداشت محصول از هر هكتار، بين 6 تا 8 
برابر كشت سنتي است. هر 30 هكتار كشت داربستي با 245 
هكتار كشت سنتي برابري مي كند و به همين ترتيب ميزان 
مصرف آب، سم، كود، نيروي انساني، برق و سوخت مورد نياز 

براي موتورهاي دیزلي آب كشاورزي نيز كاهش پيدا مي كند.
در همين زمينه با عبداهلل رئيسي از توليدكنندگان گوجه 
با  تا  پرداخته ایم  گفت وگو  به  هرمزگان  استان  در  داربستي 

چالش هاي كشاورزي داربستي هرمزگان بيشتر آشنا شویم.
آقاي رئيسي درباره محصول توليدي اش مي گوید: »گوجه اي 
كه به شيوه داربستي توليد مي شود كيفيت بسيار عالي دارد كه 
قابل مقایسه با نوع سنتي آن نيست. این محصول از هرگونه 
آفتي محفوظ است. هزار متر كشت داربستي برابري مي كند با 
یك هكتار كشت سنتي آن. این روش در صرفه جویي آب، كود 
و نيروي انساني بسيار موثر است. همچنين ماندگاري گوجه 
داربستي نسبت به گوجه زميني حداقل 20 روز بيشتر است«. 
او درباره آغاز به كارش مي گوید: »دو سال قبل از طریق 

بسيج سازندگي با پرورش داربستي گوجه آشنا شدم. قبل از 
آن به باغداري مشغول بودم و هنوز هم در كنار توليد گوجه 
كار باغداري و توليد مركبات را ادامه مي دهم. در كالس هاي 
آموزشي بسيج سازندگي شركت كردم و كشت داربستي را 
به طور كامل آموختم. پس از آن 20 ميليون تومان از بسيج 
سازندگي وام گرفتم و سازه هاي داربستي را در محوطه اي به 
وسعت 3 هزار متر احداث كردم. همان سال اول محصول قابل 
توجهي توليد كردیم و سود بسيار خوبي بدست آوردیم و براي 

3 نفر اشتغالزایي شد«.
عبداهلل رئيسي مي افزاید: »متاسفانه در سال دوم با مشكل 
بسيار بزرگي روبرو شدیم و همه محصولمان از بين رفت. ما 
بيش از 50 تن گوجه توليد كردیم اما برخالف سال گذشته 
هيچ تقاضایي در هرمزگان براي خرید آن وجود نداشت، یعني 
محصولمان را كيلویي 100 تومان هم نمي خریدند، وضعيت به 
گونه اي شد كه چيدن گوجه ها با توجه به هزینه كارگر وسبد به 

صرفه نبود و اصال گوجه ها را نچيدیم«. 
او درباره علت بروز این مشكل به صورت ناگهاني خاطرنشان 
مي كند: »نمي دانيم چرا این اتفاق افتاد. توليدكنندگان قدیمي تر 
مي گویند یك سال در ميان اوضاع به همين صورت در مي آید، 
یعني یك سال بازار گوجه خيلي خوب است و سال بعد هيچ 
تقاضایي وجود ندارد. اگر گوجه ها فروش مي رفت بين 30 تا 
40 ميليون تومان سود مي كردیم. در منطقه ما صنایع تبدیلي 
وجود ندارد و اصال كارخانه توليد رب گوجه فرنگي نداریم. اگر 
یك كارخانه توليد رب گوجه فرنگي در منطقه احداث شود با 
توجه به قيمت مناسب گوجه در هرمزگان و با ارزش افزوده اي 
كه از فرآوري گوجه حاصل مي شود، سود زیادي از رب توليد 
شده بدست مي آید و محصول توليدكنندگان گوجه هم روي 
دستشان نمي ماند. در حال حاضر مهمترین مشكل ما فقدان 
صنایع تبدیلي است. این را هم بگویم كه بسيج سازندگي قرار 
بود 10 ميليون تومان دیگر به ما وام بدهد و حتي مسئول 
محترم بسيج سازندگي استان هم نامه در خواست ما را امضا 

كرد اما بانك مهر اقتصاد این وام را پرداخت نكرد«.
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آقاي رئيسي در كنار توليد گوجه داربستي به توليد مركبات 
نيز مشغول است. او در این باره اظهار مي كند: »درخت هاي انبه 
امسال ما را نجات دادند. هرمزگان و چابهار منبع توليد انبه در 
ایران هستند و در جاي دیگري كشت نمي شوند. امسال 10 تن 
انبه توليد كردیم. هر درخت 15 تا 20 ساله انبه ساالنه حداقل 
3 ميليون تومان سود خالص مي دهد و من 45 درخت انبه 
داشتم. اگر این درختان انبه نبودند امسال كمرمان مي شكست. 

انبه بازار بسيار خوبي دارد و ترشي انبه طرفداران زیادي پيدا 
كرده است«. 

این كشاورز هرمزگاني در پایان مي گوید: »با وجود تجربه 
فروش نرفتن محصوالت مان در سال قبل، باز هم مشغول آماده 
كردن زمين و شخم زدن هستيم و قصد نداریم از توليد گوجه 
صرف نظر كنيم. كشاورزان مي گویند امسال سال خوب شدن 

بازار گوجه است، تا چه پيش آید«. 
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هسته�هاي�خرمايي�كه�
اميرالمومنين)ع(�از�زمين�جمع�مي�كرد

حجت االسالم والمسلمين رحيم جعفري 
با  را  توليدي  كار  در  اشتغال  از  تجربياتش 
خبرنگار ما در ميان گذاشته است. او درباره 
علت ورودش به عرصه توليد ماهي قزل آال، 
مي گوید: »مطالعه درباره اقتصاد اسالمي از 
جمله حوزه هایي است كه به آن عالقمند 
بودم. در جریان مطالعاتم مرتبا با روایات و 
احدایث ائمه معصومين )ع( درباره اهميت كار 
و توليد اقتصادي مواجه مي شدم و در نهایت 
تصميم گرفتم وارد یك عرصه توليدي شوم. 
از آنجایي كه ماهي به طور كلي بازار مناسبي 
این  نيز در  برادر بزرگترم  در كشور دارد و 
عرصه تجربياتي داشت، پرورش ماهي قزل آال 

را انتخاب كردم«.
حجت االسالم والمسلمين رحيم جعفري با 
اشاره به برخي سفارشات اقتصادي اهل بيت 
»قنبر كه غالم  )س(، خاطرنشان مي كند: 
اميرالمومنين)ع( است، مي گوید وقتي مردم 
خرما را مي خوردند، هسته اش را روي زمين 

مي انداختند. یك بار دیدم حضرت امير )ع( 
مشغول جمع كردن هسته هاي خرما از روي 
زمين است، از ایشان پرسيدم علت این كار 
چيست؟ حضرت فرمودند مردم نمي دانند، 
مي خواهم این هسته ها را بكارم تا در آینده 
من  یافته هاي  اساس  بر  شوند.  نخل خرما 
حضرت امير )ع( با آن همه مشغله و ماموریت 
مهم، نزدیك به 200 هكتار باغ خرما ایجاد 
است.  داده  قرار  مردم  اختيار  در  و  كرده 
محاسبات من از تبدیل سكه آن روز به ریال 
امروز نشان مي دهد این مجموعه ماهانه 8 
ميليارد تومان ارزش اقتصادي توليد مي كرده 
كه حضرت امير )ع( به صورت عام المنفعه در 

اختيار مردم قرار داده است«. 

معناي�انسان�كامل
این  كنيم  تصور  اگر  مي افزاید: »حاال  او 
نخل ها سال ها پس از شهادت حضرت امير 
متوجه  رسانده،  منفعت  مردم  به  نيز  )ع( 
مي شویم كه چه ثروت عظيمي توسط آن 
حضرت ایجاد شده و عالوه بر آن چه خدمت 

عظيمي به محيط زیست شده است. ما در 
حفاظت از محيط زیست هيچ الگویي بهتر 
از اميرالمومنين نداریم. حفر چاه آب و وقف 
كردن آن براي استفاده مردم هم یكي دیگر از 
فعاليت هاي اقتصادي اميرالمومنين )ع( بوده 

است«.
این فعال اقتصاد مقاومتي با اشاره به نمونه 
اي دیگر در این زمينه، اظهار مي كند: »در 
زمان امام موسي كاظم )ع(، فردي درویش 
مسلك كه براي عبادت خانواده اش را ترک 
كرده بود، روزي مشاهده كرد كه در گرماي 
خرماپزان مدینه، آن حضرت به همراه چند 
كارگر مشغول برداشت خرما هستند. پيش 
همه  این  خدا  رسول  پسر  گفت  خودش 
را  خودش  اما  كنيد  رها  را  دنيا  مي گوید 
چقدر براي دنيا به زحمت انداخته، باید او 
را نصيحت كنم! اما از امام كاظم)ع( شنيد 
كه اگر در همين حال كه مشغول كار هستم 
از دنيا بروم، در راه خدا مرده ام. اهل بيت 
)س( انسان هاي كامل بودند و این در حالي 
است كه بدون توليد و كار هيچ انساني كامل 

�روايت�روحاني�پرورش�دهنده�ماهي�قزل�آال�
از�منش�اقتصادي�اميرالمومنين�)ع(

حجت االسالم جعفري: وقتي فضوالت ماهي 
را پاك مي كنم، مردم تعجب مي كنند!

كار�و�كوشش�براي�توليد�ثروت�و�پيشرفت�اقتصادي�جامعه�
از�جمله�مهم�ترين�آموزه�هاي�اسالم�است.�توليد،�آبادسازي�
و�تالش�براي�به�گردش�انداختن�ثروت�در�جامعه�عالوه�بر�
اينكه�در�كالم�معصومين�مورد�تمجيد�قرار�گرفته،�توسط�آن�
بزرگواران�در�عرصه�عمل�نيز�به�احسن�وجه�به�اجرا�در�آمده�
است.�با�اين�وجود�مدت�هاست�كه�جامعه�ايراني�از�فرهنگ�
كار�و�تالش�دور�مانده،�بسياري�از�آحاد�جامعه�اگر�هم�قرار�
باشد�كار�كنند،�پشت�ميزنشيني�و�استخدام�در�نهاد�هاي�

دولتي�را�ترجيح�مي�دهند.

از� يكي� جعفري،� رحيم� والمسلمين� حجت�االسالم�
پرورش�دهندگان�موفق�ماهي�قزل�آال�در�استان�آذربايجان�
كار� دولتي،� شغل� از� برخورداري� وجود� با� او� است.� شرقي�
توليدي�را�ترجيح�داده�و�در�روستاي�محل�تولدش�ساالنه��20

تن�ماهي�قزل�آال�توليد�مي�كند.�
تعجب�از�اشتغال�يك�روحاني�در�امر�توليد�كامال�طبيعي�
از� و�در�عين�حال�گوياي�آن�است�كه�بخش�قابل�توجهي�
روحانيون�نيز�مانند�مردم�عادي�پشت�ميزنشيني�و�اشتغال�

دولتي�را�ترجيح�مي�دهند.
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نيست. اميرالمومنين )ع( عالم ترین فرد به 
ایتام،  براي  پدر  نوزاشگرترین  كریم،  قرآن 
بهترین جنگجوي عرب و بهترین اقتصاددان 

است، معناي انسان كامل همين است«.

ماهانه��6ميليون�تومان�سود�خالص
حجت االسالم والمسلمين رحيم جعفري 
مي گوید: »براي خرید زمين مناسب، پول 
كافي نداشتم. به همين دليل از دو برادر و 
كردم  دعوت  مشاركت  براي  شوهرخواهرم 
كردیم.  تهيه  روستا  در  مناسبي  زمين  و 
ماهي  تن  دوره 12  هر  در  در حال حاضر 
توليد مي كنيم و در اهر و اردبيل به فروش 
مي رسانيم. 50 درصد از پول حاصل از فروش 
ماهي قزل آال سود خالص است و ما ماهانه 
6 ميليون تومان سود مي كنيم. اصل طبقه 
بندي در فعاليت توليدي بسيار حائز اهميت 
است. با ابتكاري كه به خرج دادیم، ماهي ها 
را بر اساس اندازه و وزنشان در استخرهاي 
جداگانه طبقه بندي كردیم، در نتيجه به هر 
اندازه ماهي ها غذا  استخر بر اساس وزن و 

مي دهيم، این مساله عالوه بر اینكه بهره وري 
ما را در مصرف كنستانتره ماهي بسيار باال 
برد، موجب شد تا هر روز ماهي براي فروش 

داشته باشيم و بازار را از دست ندهيم«.

وقتي�فضوالت�ماهي�را�پاك�مي�كنم،�
مردم�تعجب�مي�كنند

او درباره واكنش مردم به پرورش ماهي 
قزل آال توسط یك روحاني مي گوید: »من 
اداره  اما  كردم  تجربه  هم  را  دولتي  شغل 
بود،  زندان  مثل یك  براي من  كارم  محل 
لحظه شماري مي كردم تا پایم به استخر ماهي 
باز شود. مردم وقتي مي بينند كه من شخصا 
وارد استخر مي شوم و فضوالت ماهي ها را 
پاک مي كنم یا خودم شخصا ماهي ها را در 
بازار مي فروشم تعجب مي كنند. آن ها عادت 
كار  در  را  روحاني  لباس  با  نفر  ندارند یك 
توليدي ببينند. با این وجود استقبال مي كنند 
و با خيال راحت ماهي مي خرند و مطمئن 
هستند كه من ماهي مرده و تلف شده به 

آن ها نمي فروشم«.

با  را  استخرماهي اش  كه  جعفري  آقاي 
بسيج  از  توماني  ميليون   30 وام  دریافت 
سازندگي احداث كرده، مي افزاید: »یك بار 
یكي از اقوام به من تشر زد و گفت از اقتصاد 
سر در نمي آورم. او به من و سه شریكم ثابت 
كرد اگر سرمایه مان را به جاي خرید زمين و 
پرورش ماهي در بانك مي گذاشتيم، ماهانه 
12 ميليون تومان سود دریافت مي كردیم 
فروش  از  حاصل  فعلي  سود  برابر  دو  كه 
اما اشكال  او درست مي گفتم  ماهي است. 
كار این بود كه این چرخه مغایر با اقتصاد 
اسالمي است. به او گفتم وقتي من در كار 
توليد ماهي سرمایه گذاري مي كنم، كارخانه 
محصولش  براي  ماهي  كنستانتره  توليد 
مشتري پيدا مي كند، كارگران آن كارخانه 
حقوق مي گيرند، راننده وانتي كه براي من 
بار مي آورد، كسب در آمد مي كند و ... این 
مي شود اقتصاد اسالمي. اگر همه پولشان را 
در بانك بگذارند معلوم است كه اقتصاد قفل 
مي كنيم،  ضرر  همه  نهایت  در  و  مي شود 

همچنان كه امروز شاهدش هستيم«.
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نابينايي�را�به�عنوان�يك�مانع�به�رسميت�نمي�شناسم

 ناهيد؛ بانوي روشندلی كه قالي مي بافد
و زعفران درو مي كند

بانوي�كارآفرين�نابينا�مي�گويد:�»تكليف�انسان�هايي�كه�
نقص�عضو�ندارند�كه�روشن�است،�آن�ها�اساسا�حق�ندارند�كه�
به�موفقيت�نرسند.�اما�مي�خواهم�به�افرادي�كه�مانند�خودم�از�
نعمت�ديدن�محرومند�تاكيد�كنم�كه�اگر�استعدادهاي�دروني�
خودشان�را�بيابند،�با�توكل�برخدا�به�هر�هدفي�كه�اراده�كنند،�

خواهند�رسيد«.
رونق�كسب�و�كار�در�روستاي�»شاهيني«�از�توابع�كرمانشاه�

تكيه�بر�همت�بانويي�دارد�كه�از�نعمت�بينايي�محروم�است.�
ناهيد�شيخي�پور�روشندلي�همه�فن�حريف�است�كه�توانسته�
اعضاي� بر� عالوه� كرمانشاه� استان� روستاهاي� از� يكي� در�
خانواده�اش،�براي�زنان�روستايي�نيز�اشتغالزايي�كند.�قالي�بافي،�
از�گياهان� توليد�عرقيات� گلدوزي،�خياطي،�پرورش�قارچ،�
دارويي،�فرآوري�زيتون،�توليد�كود�ارگانيك�ورمي�كمپوست�
و�كشت�زعفران�زمينه�هاي�فعاليت�اين�بانوي�روستايي�است.

به صورت  تحصيالتش، مي گوید: »من  درباره  ناهيد شيخي پور 
مادرزادي نابينا بودم. از وقتي كه یادم مي آید دوست داشتم مثل سایر 
بچه ها باشم و دلم نمي خواست نقص عضو باعث عقب ماندنم از دیگران 
شود. به همين دليل با وجود مشقت هاي زیاد با همه توان درس 
مي خواندم. در روستا امكاناتي براي تحصيل یك فرد نابينا وجود نداشت 
و رفت و آمد به شهر هم برایم مشكل بود. بنابراین بعد از یادگيري خط 
بریل به صورت آزاد و بدون معلم مطالعه و تمرین مي كردم و در نهایت 

سال 84 از طریق آموزش از راه دور دیپلم گرفتم«.

قاليبافي�در�تاريكي
او درباره نحوه ورودش به عرصه توليد و كسب و كار مي گوید: »با 
توجه به نابينایي ام، متوجه شدم كه یكي از حوزه هایي كه بهتر مي توانم 
در آن فعاليت كنم، عرصه صنایع دستي و قالي بافي است. كار قالي بافي 
را از سال 81 با كمك سازمان جهاد كشاورزي شروع و با توجه به 
عالقه اي كه داشتم در مدت یك هفته به طور كامل یاد گرفتم. در 
سال 82 در تهران با نقشه برجسته قالي بافي ویژه نابينایان آشنا شدم و 
با كمك یك مربي دلسوز به نام خانم برنا همه قواعد آن را فرا گرفتم. 
از آن تاریخ تا امروز تابلوفرش هاي زیادي بافتم و فروختم، تعدادي از 
آنها را هم به موزه فرش تهران فرستادم و یكي از آنها را در جریان سفر 
مقام معظم رهبري به كرمانشاه به ایشان هدیه كردم. براي بافتن قالي 
و تابلو فرش ابتدا توسط دوستانم كار نقشه خواني انجام مي شود سپس 

خودم با استفاده از دستگاه تایپي كه از طریق استانداري و بهزیستي 
در اختيارم قرار گرفته، به خط بریل تبدیل مي كنم و با كدگذاري براي 

رنگ ها  به راحتي كار بافتن را انجام مي دهم«.
ناهيد شيخي پور مي افزاید: »از درآمد كار قاليبافي راضي هستم اما 
دوست داشتم براي بيكاري اعضاي خانواده و نيز مردم روستا به ویژه 
در فصل زمستان كه كشاورزي از رونق مي افتد، فكري بكنم. به همين 
دليل بعد از گذراندن دوره هاي پرورش قارچ و توليد ورمي كمپوست به 
همراه زنان روستایي كارگاه توليد قارچ و كمپوست راه اندازي كردیم. 
در همين كارگاه كار فرآوري زیتون و توليد عرقيات گياهي را هم انجام 

مي دهيم و سود خوبي دارد«.
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كشت�زعفران�زندگي�مان�را�تغيير�داد
كشت زعفران یكي دیگر از عرصه هاي فعاليت خانم شيخي پور 
است. او در این باره مي گوید: »با مطالعاتي كه انجام دادم متوجه شدم 
كه از یك سو كشت زعفران درآمد بسيار زیادي دارد و از سوي دیگر 
با خاک و آب و هواي روستاي ما سازگار است. به همين دليل در 
زمين هاي خانوادگي كار كشت زعفران را هم شروع كردم و عالوه بر 
آن به سایر روستائيان هم توصيه كردم كه زعفران بكارند. ترویج كشت 
زعفران باعث تغيير سطح زندگي مردم روستاي »شاهيني« شد و از 
این بابت خيلي خوشحالم. در كشت زعفران از كود توليدي كارگاه 
استفاده مي كنيم، استفاده از كود ارگانيك و 100 درصد طبيعي ورمي 
كمپوست هم ميزان محصول توليدي را افزایش داده و هم كيفيت 

بهتري رقم زده است«.
ناهيد شيخي پور به همراه جمعي از زنان روستایي براي راه اندازي 
كارگاه بسته بندي محصوالت كشاورزي موفق به دربافت تسهيالت 
حمایتي از جهاد سازندگي، صندوق مهر و بسيج سازندگي شده است. 
او در این باره مي گوید: »محصوالت كشاورزي اگر در بسته بندي هاي 
مناسب عرضه شوند، بازار بهتر و ارزش بيشتري پيدا مي كنند. به 
همين دليل قصد داریم در روستا یك كارگاه بسته بندي بسازیم و 
دستگاه صنایع تبدیلي بسته بندي بخریم، تسهيالت الزم را هم دریافت 
كرده ایم. اگر بتوانيم برند مناسبي براي زعفران توليدي روستا به ثبت 
برسانيم و محصوالت را به خوبي بسته بندي كنيم، به راحتي مي توانيم 

زعفران را به عراق صادر كنيم«.

نابينايي�مانع�موفقيت�نيست
آیا این رسيدگي به این همه مشغله با وجود نابينایي، براي ناهيد 
شيخي پور كار سختي نيست؟ او در پاسخ تاكيد مي كند: »هيچ وقت 
نابينایي خودم را به عنوان یك مانع در برابر رسيدن به موفقيت، به 
رسميت نشناختم. بلكه اعتقادم براین است هر كس بخواهد كاري را 
به سرانجام برساند، حتما مي تواند، فقط كافي است تالش و همت الزم 
را بكار بگيرد. من هم با توكل بر خدا و پشتيباني خانواده وهمياري 
دوستان در روستا اقدام به راه اندازي كسب وكار براي دختران روستایي 

كردم و خوشبختانه تا به حال هم موفق بوده ایم«.
خانم شيخي پور مي افزاید: »اگر اهل كار باشيم، كار زیاد است! در 
غير این صورت اگر فكر كنيم كه منظور از كار همان پشت ميزنشيني 
و استخدام است، آینده اي جز شكست در انتظارمان نخواهد بود. ایران 
خاک حاصلخيزي دارد، الاقل در روستا كه اغلب مردم زمين كشاورزي 
در اختيار دارند، بي كاري معنایي ندارد. با حضور در دوره هاي آموزشي 
كه جهاد كشاورزي، بسيج سازندگي، سازمان فني و حرفه اي، بهزیستي 
و انجمن نابينایان برگزار مي كنند حتما مي توان راهي براي درآمدزایي 

كسب كرد«.
او اضافه مي كند: »تكليف انسان هایي كه نقص عضو ندارند كه روشن 
است، آن ها اساسا حق ندارند كه به موفقيت نرسند. اما مي خواهم به 
افرادي كه مانند خودم از نعمت دیدن محرومند تاكيد كنم كه اگر 
استعدادهاي دروني خودشان را بيابند، با توكل برخدا به هر هدفي كه 

اراده كنند، خواهند رسيد«. 
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وقتی�دولت�پا�پس�كشيد
از  یكی  با  زمينه  همين  در  ما  خبرنگار 
استان  در  ميگو  موفق  پرورش دهندگان 
هرمزگان گفت وگو كرده است. احمد درویشی 
كه تحصيالتش را به صورت تخصصی در رشته 
پرورش ميگو به سرانجام رسانده، درباره نحوه 
برنامه ریزی  كيفيت  و  عرصه  این  به  ورودش 
دولت برای حمایت از صنعت ميگو، می گوید: 

در  قبل  سال   12 حدود  از  ميگو  »پرورش 
با  دولت  مقطع  آن  در  یافت.  رواج  هرمزگان 
مشاهده وضعيت مناسب صادرات ميگو پس از 
انجام كار كارشناسی اقدام به واگذاری زمين های 
مستعد پرورش ميگو به افراد واجد شرایط كرد و 
قول داد تا با پرداخت تسهيالت امكان احداث 
استخرهای پرورش ميگو را فراهم كند. اما با 
شيوع یك بيماری و نيز ایجاد مشكل مقطعی 

در بازار صادرات دولت به صورت ناگهانی این 
عرصه را رها كرد و زمين های واگذار شده به 

همان صورت باقی ماند«.

بانك�كشاورزی�ريالی�تسهيالت�نداد
در  استخرها  احداث  »پروژه  می افزاید:  او 
ميناب به دليل فقدان نقدینگی و سرمایه الزم 
به مدت 7 سال متوقف ماند تا اینكه پس از 

بيم�و�اميدهاي�صنعت�پرورش�ميگو�در�گفت�و�گو�با�يك�پرورش�دهنده�موفق

 صادرات ميگو به دوبي
به سبك جوانان هرمزگاني!

صنعت�پرورش�ميگو،�از�جمله�حوزه�هايي�است�كه�به�دليل�
برخورداري�از�بازار�صادراتي�مناسب�و�موقعيت�رو�به�توسعه�
در�سبد�غذايي�خانواده�هاي�ايراني،�ظرفيتي�قابل�توجه�براي�
ارزآوري�و�اشتغالزايي�به�ويژه�در�جنوب�كشور�به�حساب�
مي�آيد.�اگرچه�طی�سال�های�اخير�پرورش�دهندگان�ميگو�در�
استان�هايی�چون�خوزستان،�بوشهر�و�هرمزگان�توانستند�
با�دستيابی�به�بازارهای�صادراتی�موفقيت�های�قابل�توجهی�
با� ايران�در�عين�حال� اما�صنعت�ميگوی� آوردند� به�دست�
هر� توليد� می�كند.� نرم� پنجه� و� دست� متعددی� مشكالت�
كيلوگرم�ميگو�رقمی�معادل��10هزار�تومان�هزينه�دارد�و�به�
دليل�باال�بودن�هزينه�های�توليد�ميگو،�پرورش�دهندگان�اين�

محصول�برای�تامين�سرمايه�در�گردش�نيازمند�تسهيالت�
بانكی�و�حمايت�مستمر�بانك�ها�هستند،�امری�كه�متاسفانه�به�
درستی�محقق�نمی�شود�و�پرورش�دهندگان�ميگو�نمی�توانند�
به�موقع�وام�و�تسهيالت�بانكی�مورد�نياز�خود�را�از�بانك�های�

عامل�بويژه�بانك�كشاورزی�دريافت�كنند.
كميسيون� رئيسه� هيأت� عضو� ميرمرادزهی،� هدايت�اهلل�
كشاورزی،�آب�و�منابع�طبيعی�مجلس،�با�انتقاد�از�عملكرد�
ضعيف�دولت�در�حمايت�از�توليد�ميگو�در�كشور،�می�گويد:�
بی� از� ميگو،� صنعت� از� حمايتی� طرح�های� پياپی� شكست�
برنامگی�در�اين�بخش�حكايت�می�كند�و�نابودی�اين�صنعت�

در�كشور�را�نشانه�گرفته�است.
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مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت 
از توليد طی چند سال اخير، مجددا اميدواری 
در دل عالقمندان به این عرصه پيدا شد. شخصا 
برای دریافت تسهيالت بانكی به بانك های سپه 
و كشاورزی مراجع كردم اما با وجود برخورداری 
از 10 هكتار زمين، این بانك ها مدعی بودند كه 
و  ندارد  اقتصادی  توجيه  ميگو  پرورش  طرح 
ریالی تسهيالت پرداخت نكردند. حتی شيالت 
استان هم در نامه ای خطاب به این دو بانك 
تاكيد كرد كه طرح پرورش ميگوی اینجانب 
توجيه اقتصادی دارد اما هيچ فایده ای نداشت«.

احمد درویشی خاطرنشان می كند: »اوضاع 
به همين منوال ادامه داشت تا اینكه متوجه 
شدم بسيج سازندگی سپاه ميناب از طرح های 
با  می كند.  مقاومتی حمایت  اقتصاد  توليدی 
خودمان  منطقه  سازندگی  بسيج  به  مراجعه 
موفق به دریافت 75 مليون تومان تسهيالت 
شدم و با پولی كه خودم داشتم، در مجموع 
با رقم 100 ميليون تومان كار احداث 3 استخر 
یك و نيم هكتاری را در فاز اول آغاز كردم. 
به الرو ریزی و  سرانجام سال گذشته موفق 
برداشت محصول شدم كه خدا را شكر سود 
مناسبی در پی داشت و ان شاهلل به زودی كار 
احداث استخرهای جدید را شروع خواهم كرد«.

كسب��30درصد�سود�خالص�
توجيه�اقتصادی�ندارد؟!

این فعال اقتصادی درباره مزیت های استان 
هرمزگان برای پرورش، تصریح می كند: »ميگو 
در دمای بين 8 تا 40 درجه سانتی گراد زندگی 
زمان  ماه   6 ميگو  پرورش  دوره  هر  می كند. 
استان  در  حتی  كشور  نقاط  اكثر  در  می برد. 
بوشهر فقط یك بار در سال می توان اقدام به الرو 
ریزی و پرورش ميگو كرد اما استان هرمزگان به 
دليل شرایط ویژه آب و هوایی كه دارد، امكان 
الرو ریزی در دونوبت را فراهم می كند كه باعث 
آن  از  و سود حاصل  توليد  دوبرایری  افزایش 
می شود. از هر استخر یك و نيم هكتاری حداقل 
6 تن ميگو برداشت می شود و هر كيلو ميگو 
حدود 15 هزار تومان در حال حاضر به فروش 
الروریزی 18  دوره  هر  در  من  یعنی  می رود. 
تن ميگو برداشت می كنم و از فروش آن 270 
ميليون تومان پول به دست می آورم كه حداقل 

30 درصد آن سود خالص است. ضمن اینكه 
برای 7 نفر به صورت مستقيم اشتغالزایی صورت 
گرفته است. حاال تصور كنيد كه بانك های عامل 
می گفتند پرورش ميگو توجيه اقتصادی ندارد!«

مردم�ميگو�را�با�قايق�ظرف��40دقيقه�
به�دوبی�می�برند!

بازار صاراتی  این توليد كننده موفق درباره 
ميگو می گوید: »صنعت ميگو نيازمند صنایع 
تبدیلی و كارگاه های فراوری این محصول است 
تا با قيمتی بهتر و بسته بندی مناسب قابليت 
دليل  به  حاضر  حال  در  كند.  پيدا  صادرات 
فقدان این امكانات، ميگو به صورت فله ای به 
فروش می رسد. از منطقه ما ظرف 40 دقيقه با 
قایق می توان به دوبی رسيد، جوانان هرمزگانی 
ميگو را از ما می خرند و خودشان را با قایق 
به دوبی می رسانند و ميگوها را می فروشند و 
درآمد خوبی هم دارند. البته این كار خطراتی 
انباشت  با  نشود  انجام  اگر  اما  دارد  پی  در 
محصول، قيمت ميگو بسيار كاهش می یابد و 
ضرر می كنيم. واقعيت این است كه این شيوه 
از صادرات اصولی نيست و دولت باید فكری به 

حال این وضعيت بياندیشد«.

چرخه�توليد�ميگو�در�هرمزگان�
بومی�است

خاطرنشان  حال  عين  در  درویشی  احمد 

استان  در  ميگو  پرورش  »چرخه  می كند: 
هرمزگان  در  است.  بومی  كامال  هرمزگان 
چندین مزرعه تكثير الرو وجود دارد و غذای 
مناسب ميگو را نيز به راحتی می توان تهيه كرد. 
غذای ميگو تركيبی از پودر ماهی، كنستانتره، 
ذرت، جو و آرد است كه بر اساس جيره غذایی 
مشخص و علمی تهيه می شود و البته بيشترین 
هزینه برای توليد ميگو در بخش تهيه غذای 
ماده  هيچ  كه  آنجایی  از  می شود.  صرف  آن 
شيميایی در تركيب غذایی ميگوهای پرورشی 
وجود، كيفيت این ميگوها بسيار نزدیك است 
به ميگوهای طبيعی كه از دریا صيد می شوند«.

او درباره خواص ميگو خاطرنشان می كند: 
سبد  در  بيشتری  جای  روز  به  روز  »ميگو 
غذایی خانواده ها باز می كند كه اتفاق مباركی 
برای سالمت مردم است. ميگو فسفر بسيار 
باالیی دارد و كيفيت پروتئين آن از گوشت 
قرمز، گوشت سفيد و حتی از ماهی هم بهتر 
است. مصرف ميگو می تواند انواع سرطان ها از 

بين ببرد«.

هيچ�تحركی�از�دولت�مشاهده�نمی�كنيم
و  مقاومتی  اقتصاد  درباره  احمد درویشی 
جایگاه صنعت پرورش ميگو در این عرصه، 
می گوید: »در بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت 
می گيرد.  صورت  كاری  كم  واقعا  توليد  از 
فرمایشات رهبر انقالب درباره اهميت اقتصاد 
مقاومتی هر روز از تلویزیون، رادیو و مطبوعات 
به گوش مردم می رسد اما در عمل مسئوالن 
كاری نمی كنند. دولت باید برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی همت كند اما ما در منطقه ميناب 
نمی كنيم.  مشاهده  دولت  از  تحركی  هيچ 
و  سازندگی  بسيج  فقط  ميناب  منطقه  در 
سپاه زیر بال و پر توليدكننده ها را گرفته اند. 
بسيج سازندگی ميناب از ابتدای سال 94 تا 
از  حمایت  برای  وام  تومان  ميليارد  امروز 3 
توليد و اشتغالزایی پرداخت كرده و خيلی از 
خورده  زمين  كه  را  ميگو  پرورش دهندگان 
بودند، دوباره احيا كرده است. اگر روزی دولت 
به صورت جدی وارد عرصه اقتصاد مقاومتی 
شود و مو به مو به فرمایشات رهبری عمل 
كند، مطمئن باشيد وضعيت اشتغال و توليد 

در كشور متحول می شود«.
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گفت�وگو�با�يك�بانوي�كارآفرين؛

 از اداره كارگاه خياطي تا
تاسيس دهكده اقتصاد مقاومتي

دامداري�و�دامپروري�از�جمله�عرصه�هايي�است�كه�از�يك�
سو�با�سالمت�مردم�ارتباطي�تنگاتنگ�دارد�و�از�سوي�ديگر�به�
دليل�سهم�ويژه�محصوالت�دامي�در�سبد�غذايي�خانوار،�بستر�

مناسبي�براي�كارآفريني�است.�
در�حال�حاضر�سرانه�مصرف�ساالنه�انواع�شير�دامي�در�
ايران�حدود��80كيلوگرم�در�سال�است،�اين�در�حالي�است�كه�
سرانه�مصرف�شير�در�اتحاديه�اروپا��170كيلوگرم�و�در�آمريكا�
نزديك�به��300كيلوگرم�در�سال�است.�همچنين�در�ايران�

ميزان�مصرف�نوشابه�به�عنوان�يك�نوشيدني�مضر�حدودا��4
برابر�ميزان�مصرف�شير�به�عنوان�غني�ترين�نوشيدني�طبيعي�
است�كه�در�نوع�خود�خطري�بزرگ�براي�سالمت�مردم�تلقي�
مي�شود.�فرهنگ�سازي�بين�مردم�براي�افزايش�مصرف�شير�
و�فرآورده�هاي�دامي�عالوه�بر�تضمين�سالمت�جامعه،�موجب�
اشتغالزايي� نهايت� در� و� دامپروري�ها� و� دامداري�ها� رونق�
از�مهمترين� اين�حيث�صنعت�دامپروري�يكي� از� مي�شود.�

عرصه�هاي�اقتصاد�مقاومتي�محسوب�مي�شود.

ویژه  به  ایران  دامپروري  صنعت 
دامداري هاي خرد متاثر از سياست هاي غلط 

سال هاي  شير طي  قيمت گذاري  حوزه  در 
اخير با مشكالت عدیده اي روبه رو شدند، با 
به عرصه  از عالقمندان  این وجود بسياري 
توليد همچنان فعاليت دامداري را مورد توجه 

قرار مي دهند. 
یكي  با  زمينه  همين  در  ما  خبرنگار 
گفت وگویي  اروميه  در  موفق  دامداران  از 
انجام داده است. خانم معصومه رحيمي كه 
تحصيل كرده رشته گياهان دارویي است كار 
توليدي خود را با یك راس گاو آغاز كرد و به 
زودي موفق شد یك دهكده اقتصاد مقاومتي 
توليدي  گوناگون  عرصه هاي  از  متشكل 

تاسيس كند.
معصومه رحيمي درباره نحوه ورودش به 

عرصه دامداري مي گوید: »پيش از ورود به 
عرصه دامداري، به صورت جدي مشغول كار 
دوزندگي و اداره كارگاه توليدي لباس بودم. 
اما در اثر كار دوزندگي براي مدت طوالني، 
عارضه اي در گردنم پيدا شد كه اجازه ادامه 
فعاليت حرفه اي در این زمينه را مثل قبل 
نمي داد. در نتيجه تصميم گرفتم در كنار 
كارگاه خياطي كار جدیدي را شروع كنم. من 
یك راس گاو داشتم كه همه نيازهاي خانواده 
ام به شير و محصوالت لبني را تامين مي كرد. 
به همين دليل تجربه نسبي در كار دامداري 
داشتم، زمين كافي نيز در اختيار داشتم و 
تنها مشكلم فقدان نقدینگي براي شروع به 

كار بود«.
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او مي افزاید: »یكي از دامپزشكاني كه براي معاینه گاو 
به منزل ما آمده بود، به من گفت كه بسيج سازندگي از 
فعاليت هاي توليدي در عرصه دام و طيور حمایت مي كند 
و تسهيالت بانكي و مشاوره علمي و ميداني ارائه مي دهد. 
من هم نيازم به تسهيالت را به بسيج سازندگي اعالم كردم 
و آن ها هم از زمين هاي من بازدید كردند و در نهایت 60 
ميليون تومان تسهيالت از بسيج دریافت كردم. اكنون پس 
از سه سال، 100 راس گوسفند، 30 راس گاو گوشتي، 
30 راس گاو شيرده و 3000 مرغ گوشتي و تخم گذار 
در مزرعه دارم. عالوه بر این به پرورش قارچ و خياطي هم 
مي پردازم. همه علوفه مورد نياز دام ها را نيز در زمين هاي 

خودم كشت مي كنم«.
این فعال اقتصاد مقاومتي خاطرنشان مي كند: »دوستان 
بسيج سازندگي به این مزرعه مي گویند دهكده اقتصاد 
مقاومتي چون در آن 6 عرصه توليدي به صورت زنجيروار 
یا مستقل تعریف شده است. در كنار مزرعه یك كارگاه 
انواع  و  كرده ایم  راه اندازي  نيز  لبني  محصوالت  توليد 
محصوالت لبني مثل كره، ماست كيسه، ماست معمولي، 
سرشير، روغن حيواني و ... را توليد مي كنيم و به فروش 
مي رسانيم. در حال حاضر اميدوارم بتوانم با خرید دستگاه 
صنایع تبدیلي، كار فرآوري شير و توليد محصوالت لبني 
را گسترش دهم و ارزش افزوده بيشتري بيافرینم. تعریف 
عرصه هاي متعدد توليدي در كنار هم موجب شده است تا 
باال و پایين شدن هاي بازار فشاري به واحد توليدي ام وارد 
نكند و قدرت مانور باالیي داشته باشم. همسرم نيز با اینكه 
كارمند است و مشغله زیادي دارد، همواره از من حمایت 

كرده است«.
دغدغه  را  جوانان  براي  كارآفریني  رحيمي  معصومه 
هميشگي اش عنوان مي كند و مي گوید: »فكر مي كنم 
یكي از بزرگترین نيكي ها و خدمت ها كارآفریني است، به 
خصوص براي جوانان. در حال حاضر 11 نفر در مزرعه من 
مشغول به كار هستند و عمدا آن ها را از ميان دانشجویان 
و سربازان انتخاب كرده ایم زیرا نياز بيشتري به حمایت 
دارند. در منطقه ما محصوالت لبني سهم مناسبي در سبد 
خانوار دارد اما در سایر نقاط كشور این طور نيست. مردم 
باید بيشتر شير بخورند تا سالمت جامعه تضمين شود و 
رسانه ها وظيفه دارند فرهنگ سازي كنند. دولت هم باید 
قيمت شير را عادالنه تعيين كند. شير تنها محصول بازار 
است كه قيمت آن را خریدار تعيين مي كند نه فروشنده 
زیرا ماندگاري شير كم است و دامداران مجبورند براي 
جلوگيري از فاسد شدن شير، به قيمت هاي غير عادالنه 

تن بدهند«.

43منهای 43ويژه�نامه�؟؟؟؟؟؟� 43 نفتمنهایويژه�نامه�؟؟؟؟؟؟� نخستين�ويژه�نامه�معرفی�ستاره�های�اقتصاد�مقاومتی



444444

درآمدزاترین  جمله  از  دستي  صنایع 
تقریبا  است.  خانگي  مشاغل  عرصه هاي 
همه شاخه هاي صنایع دستي قابليت توليد 
خانگي را دارا هستند. خرید صنایع دستي 
توجه و عالقه  در عين حال همواره مورد 
خانواده هاي ایراني بوده و به همين دليل از 
ظرفيت هاي بسيار زیادي براي اشتغالزایي 

برخوردار است. 
در همين زمينه با یكي از صاحبان موفق 
دستي  صنایع  عرصه  در  خانگي  مشاغل 
گفت و گو كرده ایم. ابراهيم علي اسعدي كه 

پس از تجربه ناكامي هاي متعدد اقتصادي، 
از سه سال قبل به پيشنهاد همسرش وارد 
عرصه صنایع تبدیلي شده است. این دو با 
ابداع شيوه اي منحصر به فرد اقدام به توليد 
جا شمعي و قاب عكس از ضایعات درختان 
مي كنند و به موفقيت هاي زیادي دست پيدا 

كرده اند.

از�اين�شاخه�به�آن�شاخه
ابراهيم علي اسعدي درباره نحوه ورودش 
به عرصه صنایع دستي، مي گوید: »از زماني 

كه دیپلم برق گرفتم، شغل هاي زیادي را 
تجربه كردم و به اصالح خيلي از این شاخه 
برق كشي  اوایل، كارِ  به آن شاخه پریدم. 
ساختمان را انجام مي دادم تا اینكه در نتيجه 
انجام  قابليت  سخت،  بسيار  تصادف  یك 
كارهاي سنگين را از دست دادم. به ناچار 
روي آوردم به فروش وسایل برقي در مغازه. 
بعد از آن كافي شاپ راه انداختم اما موفق 
نبودم و تعطيل شد. مدتي هم در كارخانه 
پيچ و مهره سازي ابهر مشغول شدم. آخرین 
بود  ورزشي  لوازم  و  پوشاک  فروش  شغلم 

رهايي�از�بدهي�با�احياء�شاخه�های�خشك�و�ابداع�»معرق�-�منبت�فانتزي«

كيمياگری درختان مرده
موفق� جمله�سياست�هاي� از� خانگي� مشاغل� توسعه�
براي�رفع�بيكاري�در�كشورهاي�گوناگون�است.�مشاغل�
در� حتي� اشتغالزايي� و� ملي� توليد� افزايش� در� خانگي�
كشورهاي�توسعه�يافته�نيز�نقش�عمده�اي�ايفا�كرده�اند.�
خانگي� مشاغل� عرصه�هاي� در� شده� توليد� محصوالت�
توليد� هزينه�هاي� از� اي� عمده� بخش� حذف� دليل� به�
نظير�هزينه�انرژي�و�مكان،�قيمت�تمام�شده�پايين�تري�
دارند�و�به�همين�دليل�از�بازار�خوبي�بهره�مند�مي�شوند.�

در�عين�حال�مشاغل�خانگي�تا�حدود�زيادي�متكي�به�
خالقيت�هاي�صاحبان�اين�مشاغل�هستند،�هرچه�هنر،�
ابتكار�و�خالقيت�بيشتري�به�كار�گرفته�شود،�موفقيت�
بيشتري�حاصل�مي�شود.�در�ايران�اگرچه�از�گذشته�هاي�
دور�مشاغل�خانگي�به�صورت�سنتي�رواج�داشته،�با�اين�
وجود�متوليان�اقتصاد�در�حاكميت،�اين�عرصه�از�توليد�و�
كارآفريني�را�كمتر�جدي�گرفته�اند،�هر�چند�در�سال�هاي�

اخير�اين�روند�رو�به�اصالح�است.�
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كه باز هم موفق نبودم و بدهي هاي زیادي 
باید  را  مي آوردم  در  چه  هر  بارآوردم.  به 
مي ریختم به جيب تجار واردكننده لباس و 
مجبور بودم مرتبا وام هاي با بهره باال بگيریم. 
این روند تا سه سال پيش ادامه داشت تا 
نتيجه  این  به  همسرم  همراه  به  اینكه 
ادامه  قابل  شرایط  این  دیگر  كه  رسيدیم 
دادن نيست و باید تغيير كند. همسرم استاد 
كار با چوب است، پيشنهاد داد كه كار با 
چوب را به من بياموزد و به همراه هم صنایع 

دستي توليد كنيم و به مردم بفروشيم«.

سفر�مواد�اوليه�از�جنگل�تا�ساحل
ابراهيم علي اسعدي و همسرش شيوه اي 
منحصر به فرد در توليد جاشمعي و قاب 
عكس ابداع كرده اند. او در این باره مي گوید: 
خداوند  مضاعف  لطف  با  رامسر  در  »ما 
غني  و  سرشار  طبيعتي  از  و  مواجهيم 
وقتي  رامسر  جنگل هاي  در  برخورداریم. 
درختان  شاخه هاي  مي بارد،  زیاد  باران 
را  شاخه ها  سيل،  آن  از  پس  مي شكنند. 
هم  رودخانه  مي ریزد.  رودخانه  به  كوه  از 
فرم  و  صيقل  را  شده  شكسته  شاخه هاي 
دریا  به  شكسته  شاخه هاي  سفر  مي دهد. 
ساحل  به  را  آن ها  امواج  و  مي شود  ختم 

مي رساند. این چوب ها به دليل ماندگاري 
به  و  طوالني در آب كامال خيس هستند 
هيچ وجه مناسب براي سوزاندن نيستند. 
و  سبك  پنبه  چوب  مثل  آن ها  جنس 
انعطاف پذیر مي شود. عالوه بر شاخه ها، از 
ميوه هاي درختان بلوط، توسكا، سرو و كاج 

هم استفاده مي كنيم«.
یك  حتي  معتقدم  »من  مي افزاید:  او 
برگ هم از درختان نباید كنده شود و باید 
پاسدار محيط زیست باشيم. در عين حال 
چرخه  یك  در  كه  را  شاخه هایي  مي توان 
به  حياتشان  انسان  دخالت  بدون  طبيعي 
ما  كار  كرد.  احياء  دوباره  مي رسد،  پایان 
ساحل  از  را  این چوب ها  ما  است،  همين 
جمع مي كنيم و جاشمعي و قاب درست 
آن ها  به  دوباره  ترتيب  این  به  و  مي كنيم 
جان مي دهيم. اره مویي، چسب چوب و جال 
ابزار كار ما هستند. نام سبك ابداعي همسرم 
را »معرق منبت فانتزي« گذاشته ایم و قصد 

داریم آن را به ثبت برسانيم«.

وانت�را�تبديل�كردم�به�مغازه
به  دارد  هم  اشاره اي  اسعدي  آقاي 
سختي هایي كه در مراحل اوليه با آن دست 
و پنجه نرم كرده. او مي گوید: »اوایل براي 

فروش محصوالت با مشكالتي روبه رو بودیم. 
آن ها  نمي دادند،  نشان  رغبتي  مغازه دار ها 
دار  مارک  جاشمعي هاي  مردم  مي گفتند 
ساخت آلمان، مالزي و حتي چين را ترجيح 
تبدیل  را  وانتم  نتيجه پشت  مي دهند. در 
كردم به یك مغازه كوچك و رفتم به تنكابن 
و سایر نقاط گردشگري. از همان روز اول 
فروش خوبي داشتم. بسياري از گردشگران 
اساسا  جاشمعي ها  این  مي كردند  تصور 
سوغات رامسر است. بعدها دهكده صنایع 
دستي در رامسر افتتاح شد و فروش ما نيز 
چند برابر. محصوالت توليدي مان زیباست 
براي فروش  و در حال حاضر كار سختي 
آن ها نداریم. به خصوص رقص نور زیباي 
شمع در جاشمعي هایي كه كامال طبيعي 
فروش  براي  را  كارمان  مي شوند،  درست 

آسان مي كند«.

هر�جاشمعي�بعضا�تا��80درصد
�سود�خالص�دارد

او درباره ميزان رضایتمندي اش از كار با 
چوب و فروش مستقيم به مردم مي گوید: 
»از كارم بسيار راضي هستم. در حال حاضر 
نه تنها مشكل معيشتي ندارم، بلكه بدهي ها 
و وام هاي باقي مانده از مشاغل قبلي ام را 
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غذای��15ميليون�نفر�هر�سال�دور�ريخته�می�شود

صنايع تبديلي؛ دواي درد 
ضايعات 8 ميليارد دالري 

محصوالت كشاورزي

هم با همين درآمد حاصل از فروش جا 
شمعي و قاب پرداخت مي كنم. فروش 
سود  درصد  تا 80  بعضا  جاشمعي  هر 
خالص دارد. زیرا ما هزینه اي بابت اجاره 
مهمتر  و  گاز  و  برق  و  آب  پول  مكان، 
نمي كنيم،  پرداخت  اوليه  مواد  همه  از 
طبيعت سخاوتمند خدادادي در رامسر، 
خود، مواد اوليه مورد نياز ما را به صورت 
دليل  به همين  تامين مي كند.  رایگان 
سود باالیي از فروش محصوالت به دست 

مي آوریم«.
درباره  اسعدي  علي  ابراهيم 
صنایع  عرصه  فعاالن  نياز  مهمترین 
دستي، خاطرنشان مي كند: »حضور در 
نمایشگاه هاي فصلي براي توليدكنندگان 
حائز  و  سودآور  بسيار  تبدیلي  صنایع 
هستيم  این  نيازمند  ما  است.  اهميت 
حضور  كه  سال  سرد  فصول  در  كه 
مي یابد،  كاهش  رامسر  در  گردشگران 
در  دستي  صنایع  نمایشگاه هاي  در 
و  اصفهان  كيش،  شيراز،  مانند  نقاطي 
دليل  همين  به  كنيم.  شركت  مشهد 
صنایع  امر  به  كه  نهادهایي  است  الزم 
اشتغال زایي توجه دارند مثل  دستي و 
سازمان ميراث فرهنگي و سازمان بسيج 
به  نسبت  ویژه اي  اهتمام  سازندگي 

برگزاري نمایشگاه ها داشته باشند«.

مي�توان�با�ريسك�كم�
وارد�عرصه�توليد�شد

او تاكيد مي كند: »امروز كه همه جا 
از  از اقتصاد مقاومتي و حمایت  سخن 
توليد داخلي است، الزم است از صنایع 
دستي حمایت جدي به عمل آید. اینكه 
ما از چوب هاي دور ریز محصول توليد 
مي آوریم،  دست  به  سود  و  مي كنيم 
مقاومتي است. من  اقتصاد  از  سيمایي 
معتقدم خداوند در وجود همه انسان هاي 
داده  قرار  اختصاصي  و  ویژه  قابليتي 
باور كنيم كه پشت  است  كافي  است، 
مشاغل  تنها  واسطه گري  و  ميزنشيني 
با  نيستند و مي توان  موجود در كشور 

ریسك كم وارد عرصه توليد شد«.

ضايعات��30درصدي�بخش�كشاورزي
او درباره اهميت صنایع تبدیلي مي گوید: »هم اكنون 
ضایعات بخش كشاورزي ایران حدود 30 درصد است 
كه ارزش این حجم از ضایعات بين 5  تا 8 ميليارد دالر 
برآورد مي شود. این در حالي است كه با فرآوري این 
ميزان ضایعات، مي توان ساالنه حدود 15 ميليون نفر 
را تغذیه كرد. ایجاد صنایع تبدیلي و تكميلي مؤثرترین 
راهكار براي كاهش حجم ضایعات كشاورزي به شمار 

مي رود«.
بهترین  از  »یكي  مي افزاید:  اقتصادي  فعال  این 
روستایي،  مناطق  در  اشتغال  توسعه  راهكارهاي 
جلوگيري از مهاجرت بي رویه از روستا به شهر، كاهش 
ضایعات محصوالت كشاورزي، افزایش ارزش افزوده 
محصوالت و پيشرفت اقتصادي - اجتماعي مناطق 
بخش  تكميلي  و  تبدیلي  صنایع  توسعه  روستایي، 

كشاورزي است. صنایع تبدیلي از قابليت ایفاي نقش 
تعيين كننده در تنظيم بازار محصوالت كشاورزي نيز 
از عرضه همزمان  بيشتر كشاورزان  برخوردار است. 
محصوالتشان در بازار و كاهش شدید قيمت متضرر 
مي شوند و این در حالي است كه با استفاده از صنایع 
تبدیلي مي توان محصوالت كشاورزي را در خارج از 

فصل به بازار عرضه كرد«.

خداحافظي�با�پشت�ميزنشيني
توليد  عرصه  به  ورود  از  پيش  طوالبي  وحيد 
محصوالت كشاورزي، كار كارمندي و پشت ميزنشيني 
در یك اداره دولتی را تجربه كرده اما آن را رها كرده 
است. او درباره علت این تصميم خود مي گوید: »كار 
پشت ميز نشيني افق محدودي دارد، بعد از تجربه 
این كار متوجه شدم درآمد و ميزان پيشرفتم در قياس 

افزايش�درآمدهاي�كشاورزي� و� اشتغالزايي� بهترين�روش�هاي� از� يكي�
در�مناطق�روستايي،�ايجاد�صنايع�تبديلي�و�تكميلي�است.�توسعه�صنايع�
تبديلي�و�تكميلي�در�دو�دهه�اخير�در�سراسر�جهان�به�صورت�يك�راهبرد�
مشخص�در�امر�برنامه�ريزي�روستايي�در�دستور�كار�بخش�كشاورزي�قرار�
گرفته�است.�از�اين�منظر�تنها�عاملي�كه�مي�تواند�آسيب�پذيري�محصوالت�
كشاورزي�را�كاهش�دهد،�ارزش�افزوده�آنها�را�زياد�كند�و�بهره�وري�از�منابع�را�

افزايش�دهد،�صنايع�تبديلي�و�تكميلي�است.
وحيد�طوالبي�يكي�از�فارغ�التحصيالن�رشته�كشاورزي�است�كه�هم�اكنون�
در�عرصه�صنايع�تبديلي�مشغول�به�كار�است�و�توانسته�براي��8زن�روستايي�

اشتغالزايي�كند.
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با وقتي كه صرف مي كنم بسيار كم است. تصميم 
گرفتم از 2 هكتار زميني كه در اختيار داشتم براي 
توليد محصوالت كشاورزي استفاده كنم و به همين 

دليل با كار كارمندي خداحفظي كردم«.
كيلومتري   50 در  ما  :روستاي  مي افزاید:  او 
خرم آباد واقع است. كار توليد را با كشت سبزي در 
2 هكتار زمين آغاز كردم اما به زودي متوجه شدم 
بخش عمده اي از محصوالت تا به بازار برسد از 
بين مي رود. اساسا سبزیجات عمر خيلي كوتاهي 
از دست مي دهد.  را  به سرعت كيفيتش  و  دارد 
این مشكل همه كشاورزاني است كه در منطقه ما 
سبزیجات كشت مي كنند. در نتيجه مصمم به تهيه 
دستگاه هاي صنایع تبدیلي شدم و با دریافت 30 
ميليون تومان از بسيج سازندگي دستگاه هاي الزم 

را تهيه كردم«.

رابطه�تنگاتنگ�اقتصاد�مقاومتي�با�
توسعه�صنايع�تبديلي

این فعال اقتصادي خاطرنشان مي كند: »اوایل از 
دستگاه هاي صنایع تبدیلي فقط براي خشك كردن 
و بسته بندي كردن سبزیجات زمين خودم استفاده 
مي كردم اما با افزایش تقاضا مواجه شدم به گونه 
اي كه در حال حاضر همه سبزیجات كشت شده 
در منطقه را مي خرم و پس از فراوري به فروش 

مي رسانم«.
براي  بازاریابي  نحوه  درباره  طوالبي  وحيد 
خانم   8 ما  كارگاه  »در  مي گوید:  محصوالتش 
روستایي به دقت سبزي ها را مي شورند و ضدعفوني 
از  استفاده  با  ها  سبزي  آن  از  پس  مي كنند. 
دستگاه هاي صنایع تبدیلي، خرد، خشك و به صورت 
زیبایي بسته بندي مي شوند. محصول بدست آمده از 

آنجایي كه از مزیت ماندگاري باال و قابليت عرضه به 
فروشگاه هاي زنجيره اي، هتل ها، رستوران ها، ادارات 
و سوپرماركت ها برخوردار است، با تقاضاي زیادي 
روبه روست و به قيمت بهتري به فروش مي رسد. در 
واقع خرید دستگاه هاي صنایع تبدیلي توسط من 
مشكل بازاریابي سایر سبزي كارهاي منطقه را حل 

كرده است«.
تبدیلي  صنایع  رابطه  درباره  طوالبي  وحيد 
اقتصاد  »در  مي گوید:  مقاومتي  اقتصاد  مساله  با 
مقاومتي روستا به عنوان محور توليد و امنيت غذایي 
كشور به رسميت شناخته مي شود و اشتغالزایي در 
آن و نيز حفظ و افزایش جمعيت ساكن در روستاها 
بنابراین رابطه  یك اصل مهم به حساب مي آید. 
اي تنگاتنگ بين اقتصاد مقاومتي و توسعه صنایع 

تبدیلي در روستاها برقرار است«.
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اگر�واردات�مرغ�اجداد�را�تحريم�كنند...
انگلستان  كشور  اگر  شرایطي  چنين  در 
كشورمان  به   RAS308 اجداد  صادرات  از 
خودداري كند بازار مرغ كشور با یك بحران 
مي شود.  مواجه  هولناک  و  كنترل  غيرقابل 
ازاي خوردن هر 2.5  به  آرین  نژاد  مرغ هاي 
گوشت  كيلوگرم  یك  فقط  نهاده،  كيلوگرم 
توليد مي كنند. اما نژاد RAS308 كه امروز در 
بازار عرضه مي شود به ازاي هر 1.8 كيلوگرم 
نهاده، 1 كيلو گوشت توليد مي كند. همين 

صرفه جویي مرغ هاي RAS308 در مصرف 
خوراک دام باعث شده است كه پرورش آن ها 
صرفه اقتصادي بيشتري داشته باشد. از طرف 
دیگر اگرچه دانش بومي براي اصالح ژنتيك 
آن  نژاد  بهترین  به  دست یابي  و  آرین  مرغ 
در كشور وجود دارد اما به گفته كارشناسان 
رسيدن به آن حداقل نيازمند 15 سال آزمایش 
و تحقيق است. در چنين شرایطي تغيير عادت 
غذایي مردم و پرورش سایر ماكيان در كنار 

مرغ اهميت مضاعفي مي یابد.

خواص�بلدرچين
بلدرچين از جمله ماكيان بسيار مفيدي 
است كه گوشتي فوق العاده لذیذ و مقوي دارد 
و پرورشي آن آسان است. هر كس كه یك 
اذعان مي كند  بلدرچين خورده،  بار گوشت 
كه مزه و كيفيت آن به مراتب بهتر از گوشت 
مرغ است. از دیگر مزایاي این پرنده این است 
سلول هاي  وجود  دليل  به  طبخ  از  بعد  كه 
پيچيده پيوندي در اثر پخته یا بریان شدن 
تركيب  و  نمي شود  متالشي  وجه  هيچ  به 

بيم�و�اميدهاي�يك�پرورش�دهنده�بلدرچين

كدخدا كيلويي چند؟!
از� ايران،� مردم� پروتئين� تامين� منابع� نبودن� متنوع�
جمله�مهم�ترين�تهديدات�در�حوزه�امنيت�غذايي�است.�
گوشت�مرغ�آن�قدر�در�ميان�عادت�غذايي�ايرانيان�رواج�
يافته�كه�انگار�هيچ�پرنده�حالل�گوشتي�جز�مرغ�خلق�
نشده�و�هيچ�پروتئيني�جز�پروتئين�مرغ�يافت�نمي�شود.�
در�حال�حاضر�بيش�از��95درصد�پرورش�دهندگان�مرغ�
گوشتي�از�نژاد��RAS308استفاده�مي�كنند�كه�اجداد�آن�
از�انگلستان�وارد�كشور�مي�شود.�در�مقابل�نژاد�مرغ�آرين�
كه�متعلق�به�كشورمان�است�كمتر�از��1درصد�بازار�مرغ�

اجداد�را�در�اختيار�دارد.�

در�اوايل�دهه��1380به�داليل�متعددي�كه�با�ادغام�دو�
بود،� همراه� نيز� كشاورزي� و� سازندگي� جهاد� وزارتخانه�
و� شد� مواجه� مشكالتي� با� بابلكنار� الين� مرغ� مجتمع�
برخي�شركت�هاي�خارجي�از�جمله�شركت�راس�انگليس�
و�هوبارد�فرانسه�كه�همواره�مترصد�چنين�فرصتي�براي�
بلعيدن�بازار�جوجه�اجداد�در�ايران�بودند،�اقدام�به�صدور�
جوجه�هاي�اجداد�به�بازار�ايران�كردند�و�نهايتا�طي�كمتر�از�
سه�سال�توانستند�سهم�جوجه�اجداد�نژاد�ايراني�)آرين(�
را�از��85درصد�توليد�گوشت�مرغ�كشور�به�تقريبا�صفر�

درصد�در�اوايل�دهه��1390برساند.�
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خود را كامالً حفظ مي كند. ارزش پروتئين 
موجود در گوشت این پرنده 25 درصد است 
و این در حالي است كه انواع اسيدهاي آمينه 
كمياب كه در سایر پروتئين ها یافت نمي شود، 
در گوشت این پرنده به وفور وجود دارد. به 
همين دليل در اغلب نقاط دنيا پزشكان براي 
افرادي كه احتياج مبرمي به ترميم سلول هاي 
از دست رفته بافت هاي خود را براي حفظ 
دارند،  خود  شادابي  و  سالمت  بازیابي  و 
مصرف گوشت بلدرچين را تجویز مي كنند. 
از طرف دیگر وجود عناطر معدني كمياب و 
ویتامين هاي عدیده در گوشت این پرنده آن را 
به نسخه شفا بخش امراضي چون آسم، تشنج، 
فشار خون، ضعف اعصاب و بي خوابي تبدیل 

كرده است.
در  اینكه  باوجود  بلدرچين  لذیذ  گوشت 
دارد،  گسترده اي  رواج  جهان  مختلف  نقاط 
جایگاه قابل توجهي در ميان عادت غذایي 
ایرانيان ندارد. از چند سال قبل كار پرورش 
بلدرچين در ایران نيز با جدیت بيشتري دنبال 
گسترش  به  رو  آرام آرام  آن  مصرف  و  شده 
است. خبرنگار بسيج سازندگي درباره پرورش 
بلدرچين با یكي از توليدكنندگان این پرونده 
به گفت وگو نشست است. آقاي حسين زماني 
و  مرغ  پرورش  به  همزمان  صورت  به  كه 
بلدرچين مي پردازد، داراي مدرک كارشناسي 
برق اهل قزوین است و واحد توليدي اش در 
40 كيلومتري جاده قزوین - رشت واقع شده.

آشنايي�با�يك�توليدكننده�بلدرچين
او درباره آغاز به كارش در صنعت پرورش 
طيور مي گوید: »خانواده ما به صورت اجدادي 
مختلف  سطوح  در  طيور  پرورش  شغل  به 
اشتغال داشته اند. در سال 88 تصميم گرفتم 
كنم.  احداث  مرغداري  پدري ام  زمين  در 
1700 متر سالن و سوله پرورش مرغ و 150 
متر ساختمان مدیریت در آن زمين احداث 
كردیم. در سال 4 یا 5 بار امكان جوجه ریزي 
وجود دارد و ظرفيت هر دوره 20 هزار قطعه 
جوجه است و هر دوره نيز بين 50 تا 75 روز 
طول مي كشد. در ابتدا فقط به كار پرورش مرغ 
مي پرداختم اما با تشویق بسيج سازندگي راغب 
شدم در كنار آن، بلدرچين هم پرورش دهم. 

با دریافت یك وام 30 ميليون توماني توانستم 
سوله اي 450 متري براي پرورش بلدرچين 
احداث كنم. در حال حاضر ساالنه 250 تن 
گوشت مرغ و 50 تن گوشت بلدرچين توليد 

مي كنم«.

بلدرچين�نيازي�به�آنتي�بيوتيك�ندارد
زماني  آقاي  بلدرچين  پرورش  واحد  در 
نفر   4 او،  مرغ  پرورش  واحد  در  و  نفر   3
مشغول به كار هستند. او درباره مزیت ها و 
خاطرنشان  بلدرچين،  پرورش  چالش هاي 
مي كند: »مزیت بلدرچين این است برخالف 
مرغ، هيچ مریضي بر او اثر نمي كند و بيماري 
خاصي نمي گيرد. این مساله باعث مي شود 
كه بلدرچين بي نياز از آنتي بيوتيك باشد. 
بي نيازي از آنتي بيوتيك موجب بهتر شدن 
آنتي  مي شود.  بلدرچين  گوشت  كيفيت 
بيوتيكي كه به خورد مرغ ها داده مي شود، 
بلدرچين  است.  انسان مضر  براي سالمتي 
چون هيچ بيماري نمي گيرد، اگر قرار باشد 
بميرد تا قبل از 7 روزگي این اتفاق برایش 
مي افتد، یعني قبل از اینكه خوراک زیادي 
خورده باشد و به مرغدار ضرر برساند، مي ميرد 
كه همان هم به ندرت اتفاق مي افتد و اگر 
یك هفتگي را رد كند، بدون هيچ مشكل و 
مراقبت خاصي رشد مي كند. اما مرغ ممكن 
است در 25 روزگي مریض بشود و بميرد، 
در نتيجه ضرر زیادي به مرغدار وارد مي كند 
زیرا قيمت خوراک طيور باالست. ضمن اینكه 

مرغ ها نيازمند واكسن نيز هستند«.

كشتارگاه�مناسب�بلدرچين�نداريم
او ادامه مي دهد: »گوشت بلدرچين بسيار 
خوشمزه تر و لذیذتر از گوشت مرغ است. اما 
مشكل پرورش دهندگان بلدرچين این است 
كه كشتارگاه مناسب براي این پرنده وجود 
بلدرچين  كشتارگاه  قزوین  در  مثال  ندارد. 
نداریم. نقش دالل ها هم بسيار پررنگ است 
و اجازه نمي دهد مرغداران بلدرچين ها را به 
كنند.  عرضه  كشتارگاه  به  مستقيم  صورت 
متاسفانه بلدرچين هنوز جایش را در سفره 
مردم پيدا نكرده و كسي هم فرهنگ سازي 
نمي كند. به همين دليل بازار بلدرچين باال و 

پایين زیاد دارد. باید مردم را دعوت به مصرف 
گوشت بلدرچين كرد«.

دالل�ها�همه�چيز�را�به�يغما�مي�برند
آقاي زماني فقدان نقدینگي را مهمترین 
مشكل مرغداران كشور مي داند و اظهار مي كند: 
»سال 89 به من گفتند اگر مجوز دامداري 
شخصي ات را به شركت تعاوني تغيير دهي به 
تو 200 ميليون وام مي دهيم براي توسعه كار. 
من این كار را انجام دادم با اینكه مي دانستم 
دردسر یك یك واحد شخصي از یك شركت 
تعاوني بسيار كمتر است. وقتي به بانك مراجعه 
كردم گفتند به ازاي این 200 ميليون وام باید 
500 ميليون تومان سند شهري بياوري. به 
مسئول بانك گفتم من روستازاده ام و در شهر 
ملكي ندارم، ارزش زمين و ساختمان مرغداري 
من باالي یك ميليارد تومان است، همين را 
قبول كنيد به عنوان گرو. گفتند نمي شود، اال 
و بال باید ملك شهري باشد! چند وقت بعد هر 
طور كه بود سند یك واحد تجاري در قزوین 
را كه باالي 800 ميليون تومان ارزش داشت 
براي بانك بردم اما باز هم قبول نكردند، گفتند 
باید ملك مسكوني باشد! به بانكي ها گفتم خدا 
بيامرزد، یك كالم بگویيد  را  پدر و مادرتان 
نمي خواهيم وام بدهيم، چرا مردم را سر كار 

مي گذارید؟!«

مي�دانم�قطعا�حرام�است�اما�...
را صرف  او مي افزاید: »من هرچه داشتم 
احداث مرغداري كردم. امروز به خاطر فقدان 
نقدینگي مجبور هستيم جنس نسيه بخرم، در 
نتيجه مجبورم حداقل 5 درصد به فروشندگان 
سود بدهيم كه قطعا حرام است اما چاره اي 
ندارم. در هر دوره به طور ميانگين از فروش 
مرغ ها و بلدرچين ها 50 ميليون تومان سود 
مي كنيم اما بيش از 30 ميليون از این رقم 
نصيب داللي مي شود كه در دفترش نشسته 
و استراحت مي كند. دالل ها از خدا مي خواهند 
كه مرغداران از آن ها جنس نسيه بخرند چون 
در پایان دوره مي توانند همه سودشان را به 
یغما ببرند. اگر فقط براي یك دوره نقدینگي 
كافي داشته باشم براي هميشه از شر دالل ها و 

پرداخت سود حرام راحت مي شوم«.
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مي�كند:� خاطرنشان� زماني� آقاي�
هزار� �12 را� بلدرچين� گوشت� »ما�
به� تا� نمي�دانم� مي�فروشيم،� تومان�
چقدر� برسد� مصرف�كننده� دست�
مي�شود.�من�هميشه�همه�را�دعوت�
توليد،�چون�شرافت� كار� به� مي�كنم�
سال� �30 چرا� دولتي.� كار� به� دارد�
را� عمرمان� روزهاي� بهترين� از�
دولتي� شركت�هاي� و� ادارات� در�

اگر� ناچيز؟� درآمدي� با� بگذرانيم�
مِن�روستايي�زادگاهم�را�رها�كنم�و�
بروم�شهر،�چه�كسي�در�روستا�باقي�
مملكت� غذاي� كسي� چه� مي�ماند؟�
مسئولين� به� من� كند؟� تامين� را�
مي�گويم�كمك�كنيد�همه�چيزهايي�
مملكت� در� را� مي�خورند� مردم� كه�
مرغ� وقتي� كنيم.� توليد� خودمان�
اين� به� وارد�مي�كنيد،�مگر�مي�دانيد�

پيش� روز� داده�اند؟�چند� مرغ�ها�چه�
اگر� گفتم� روستا� بسيج� پايگاه� در�
همت�كنيم�و�بياييم�در�كار�توليد�و�
سختي�هايش�را�به�جان�بخريم،�ديگر�
دست�مملكت�جلوي�خارجي�ها�دراز�
نمي�شود.�من�به�عنوان�توليدكننده�
كدخدا� مي�گويم� خودم� به� هميشه�
خودمان� وقتي� است� چند� كيلويي�

مي�توانيم�كار�كنيم؟!«

چه�كسي�غذاي�مملكت�را�تامين�كند؟
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كشاورزان�برای�تاسيس�گلخانه�
تقريبا�هيچ�ريسكی�روبه�رو�نيستند

به  آغاز  نحوه  درباره  حمزه ای  یوسف 
گلخانه ای  كشاورزی  عرصه  در  كارش 
می گوید: »سال 79 وزارت جهاد كشاورزی 
ترویج كشت گلخانه ای را در منطقه ما آغاز 
كشت  مشغول  پدرم  مقطع  آن  در  كرد. 
پسته  و  گندم  جو،  جات،  صيفی  سنتی 
بود. درآمد كمی داشتيم و دو برادرم بيكار 
بودند. به همين دليل انگيزه زیادی برای 

كسب درآمد و ایجاد شغل داشتم. در آن 
مقطع تشخيص دادم كه احداث گلخانه و 
توليد صيفی جات در آن می تواند محمل 

مناسبی باشد«.
به دليل فقدان تجربه و نبود متخصص 
یوسف  گلخانه ای،  كشت  عرصه  در  كافی 
حمزه ای در آغاز كار با چالش های زیادی 
كه  می گوید  امروز  او  اما  می شود.  روبه رو 
همه  در  گلخانه  اداره  و  تاسيس  دانش 
كشاورزان  و  است  موجود  كشور  مناطق 

برای تاسيس گلخانه تقریبا هيچ ریسكی 
روبه رو نيستند، تنها باید از كشت سنتی 
دل بكنند و به علم روز اعتماد كنند: »سال 
احداث  ابتدا یك گلخانه 600 متری   79
آن  در  پرداحتی  تسهيالت  چون  كردم. 
سازه های  از  شدیم  ناچار  بود،  كم  مقطع 
در  گلخانه  خود  از  كنيم.  استفاده  سنتی 
می كردم.  خرج  خودش  برای  و  می آوردم 
به زودی گلخانه را تا 2 هزار متربع توسعه 

دادم و امروز 6 هزار متر گلخانه دارم«.

حتي�تاسيس�يك�گلخانه��500متري�هم�توجيه�اقتصادي�دارد

صفر تا صد تاسيس و اداره موفق گلخانه
برای�كشورهايی� گلخانه�ای� و�كشت� آبياری�قطره�ای�
يك� هستند،� مواجه� آب� بحران� با� كه� ايران� مانند�
الزام�است.�كشت�گلخانه�ای� بلكه�يك� انتخاب�نيست،�
با�وجود�مزيت�های�فراوانی�كه�دارد�هنوز�جای�خودش�
را�در�ميان�كشاورزان�ايرانی�آن�طور�كه�بايد�و�شايد�باز�
نكرده�است.�با�اين�وجود�آن�دسته�از�كشاورزانی�كه�با�
رعايت�اصول�علمی�به�كشت�گلخانه�ای�روی�آورده�اند�
به�مراتب� از�درآمدهايی� با�كشاورزان�سنتی� قياس� در�

باالتر�برخوردارند�و�در�عين�حال�هزينه�هايشان�را�بسيار�
كاهش�داده�اند.�

خبرنگار�ما�در�همين�زمينه�با�يكی�از�چهره�های�موفق�
در�كشت�گلخانه�ای�گفت�وگو�كرده�است.�يوسف�حمزه�ای�
كه�دانش�آموخته�رشته�حقوق�است،�اولين�فردی�است�
اين� در� او� است.� كرده� تاسيس� گلخانه� دامغان� در� كه�
اداره�موفق�يك� و� گفت�وگو�تجربياتش�درباره�تاسيس�

گلخانه�را�به�اشتراك�می�گذارد.
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هر�هزار�مترمربع�گلخانه�معادل�
10هزار�مترمربع�زمين�كشاورزی

مزیت های  درباره  حمزه ای  یوسف 
»هر 1000  می گوید:  گلخانه ای  كشت 
هكتار   1 اندازه  به  گلخانه  مربع  متر 
كشاورزی  زمين  مترمربع(  هزار   10(
مقابل مصرف آب در  دارد. در  بازدهی 
كشت گلخانه ای یك دهم كشت سنتی 
فوق العاده  امكان  این  است.  غرقابی  و 
است.  كرده  فراهم  ما  برای  علم  را 
پيشرفت علم كشاورزی كار را به جایی 
كشاورزی  عرصه  از  خاک  كه  رسانده 
حال  در  است،  شدن  حذف  حال  در 
به  جهان  كشورهای  از  بسياری  حاضر 
كشاورزی  یا  هيدروپونيك  كشاورزی 
متاسفانه  اند.  آورده  روی  آب  بدون 
با علم  ما همگام  باغداران  و  كشاورزان 
روز حركت نمی كنند و سخت محافظه 

كارند«.
محصوالت  »كيفيت  می افزاید:  او 
محصوالت  از  باالتر  بسيار  گلخانه ای 
بذر درجه  گلخانه  در  است چون  باغی 
قرار  استفاده  مورد  شده  اصالح  و   1
می گيرد و آفات به خوبی مهار و شوری 
وشيرینی خاک به دقت كنترل می شود. 
ضمن اینكه گلخانه این موهبت را فراهم 
می كند كه كشاورز كشت خارج از فصل 
داشته باشد و محصول را در زمانی كه 
است،  مواجه  بيشتری  تقاضای  با  بازار 
عرضه كند و سود بيشتری كسب كند«.

حتی�تاسيس�يك�گلخانه��500
متری�هم�توجيه�اقتصادی�دارد

این كشاورز موفق سازه، سامانه آبياری، 
و سامانه گرمادهی و هوادهی را مهمترین 
صرفه  درباره  او  می داند.  گلخانه  اركان 
»در  می گوید:  گلخانه  احداث  اقتصادی 
حال حاضر بانك ها به برای احداث گلخانه 
ابعاد زیر 3 هزار متر مبع تسهيالت  در 
نمی دهند چون معتقدند این كار صرفه 
عنوان كسی  به  اما من  ندارد.  اقتصادی 
كه خاک این كار را خورده به كشاورزان 

می گویم حتی تاسيس یك گلخانه 500 
متری هم توجيه اقتصادی دارد به شرط 
اینكه از تسهيالت استفاده نكنند و بهره 
حاضر  حال  در  شاید  نپردازند.  بانكی 
نيازی به احداث گلخانه هيدروپونيك و 
اما  باشد،  نداشته  وجود  اتوماتيك  تمام 
یك كشاورز برای احداث یك گلخانه با 
امكانات قابل قبول، به ازای هر مترمربع 
نيازمند 60 هزار تومان است. اگر كشاورز 
احداث  برای  پيمانكار  به یك  باشد  قرار 
1000 مترمربع گلخانه، 60 ميليون تومان 
پرداخت كند، باید سازه، سامانه گرمایش 
و سرمایش و آبياری قطره ای را به طور 

كامل تحویل بگيرد«.

وسعت�گلخانه�هر�چقدر�باشد،�
ساعت�كار�ثابت�است

»وسعت  می افزاید:  حمزه ای  یوسف 
هزار   2 سقف  تا  است  بهتر  گلخانه ها 
مترمربع باشد زیرا در وسعت های بيش 
از این مقدار كار تهویه با چالش روبه رو 
می شود. نكته بسيار مهم درباره گلخانه 
این است كه با افزایش وسعت آن، وقت 
الزم برای اداره گلخانه افزایش نمی باید. 
متر   500 چه  كشاورز  دیگر  بيان  به 
گلخانه داشته باشد و چه 5 هزار متر، 
ساعت و حجم كارش تغييری نمی كند. 
بنابراین به شرط برخورداری از سرمایه 
را  گلخانه  است  بهتر  كافی،  زمين  و 
كار  حجم  از  و  كرد  احداث  وسيع 
نترسيد. كنترل رطوبت گلخانه ها بسيار 
كودها  اینكه  به  توجه  با  و  است  مهم 
درست  باید  هستند  گرانقيمت  و  اكثرا 

مصرف شوند«.
سازه  گلخانه دار،  این  نظر  از 
و  است  آن  ركن  مهمترین  گلخانه 
»طبق  گرفت:  جدی  كامال  را  آن  باید 
و  خوار  )سازمان  فائو  استانداردهای 
متر   5 باید  سازه ها  ارتفاع  جهانی(  بار 
شرط  به  باشد.  متر   39 شان  فاصله  و 
استفاده از مواد مناسب و استاندارد، این 
سرعت  با  طوفان هایی  برابر  در  سازه ها 

برف  بارش  و  ساعت  بر  كليومتر   200
ارتفاع 2 متر مقاوم خواهند بود. در  تا 
اوایل آغاز به كار، به دليل نبودن سازه 
سنتی  سازه های  از  كشور  در  مناسب 
تا سال ها همين روند  و  استفاده كردم 
وزش  با  اخيرا  اینكه  تا  دادم.  ادامه  را 
به  جدی  آسيب  شدید  طوفان  یك 
زیادی  خسارت  و  شد  وارد  ام  گلخانه 
سازندگی  بسيج  اگر  كه  آنقدر  دیدیم؛ 
با ارائه تسهيالت به كمكم نيامده بود، 
بنابراین  شوم.  سرپا  دوباره  نبود  معلوم 
مناسب  سازه های  از  بهتر  كشاورزان 
موسوم به سازه اسپانيایی استفاده كنند 
تا برای 15 سال خيالشان راحت باشد«.

موهبت�كشت�خارج�از�فصل
از اهميت باالیی  پوشش گلخانه نيز 
برخوردار است. به گفته یوسف حمزه ای 
پلی  جنس  از  باید  گلخانه  پوشش 
كربنات باشد اما گلخانه دارهای ایرانی 
استفاده  معمولی  پالستيك  از  بيشتر 

می كنند.
حاضر  حال  در  اینكه   درباره  او 
گلخانه صرفه  در  كدام محصول  كشت 
می گوید:  دارد،  بيشتری  اقتصادی 
زیاِد  تقاضای  دليل  به  گوجه  و  »خيار 
بازار، باالترین سوددهی را دارند و من 
این دو محصول را كشت می كنم. البته 
است.  بيشتر  گوجه  از  خيار  سوددهی 
می توان  دوبار  را  خيار  سال  طول  در 
فرنگی  گوجه  بوته  عمر  اما  كرد  كشت 
2 سال است. در عين حال بوته گوجه 
كود  رسيدگی،  و  است  توقع  پر  بسيار 
برخالف  اما  بيشتری می طلبد  و هرس 
بوته خيار، عقيم نيست و با قلمه زدن 
در  روز  یك  را  خيار  است.  تكثير  قابل 
ميان باید چيد اما بوته گوجه فقط دو 
حال  در  می دهد.  بار  هفته  در  نوبت 
در  نيز  هندوانه  و  خربزه  كشت  حاضر 
توت  و  هاست  گلخانه  به  هدایت  حال 
از مزیت های خوبی  نيز  و خيار  فرنگی 

برخوردار است«.
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آبياری�كرتی�و�غرقابی�معنايی�جز�
پرورش�علف�هرز�ندارد

 6 دوره  هر  در  »خيار  می افزاید:  او 
ماهه در هر هزار متر 20 تن محصول 
از  حاصل  پول  درصد   50 و  می دهد 
فروش آن سود خالص است. من سال 
برداشت  خيار  تن  هزار   120 گذشته 
محصوالت  بازاریابی  برای  كردم. 
مشكلی ندارم و با تقاضای انباشته نيز 
مواجهم. از آنجایی كه كشت خارج از 
از  مقاطعی  در  می دهيم  انجام  فصل 
قيمت ها  زمستان  و  پایيز  مثل  سال 
خوبی  خيلی  سود  و  می شوند  طالیی 

به دست می آید«.
علت  درباره  موفق  كشاورز  این 
برابر  در  كشاورزان  محافظه كاری 
می گوید:  گلخانه ای  كشت  پذیرش 
است.  عامل  مهمترین  »بی اطالعی 
معنایی  غرقابی  و  كرتی  آبياری  اساسا 
دليل  به  ندارد.  هرز  علف  پرورش  جز 
آبياری  جز  چاره ای  آب  كمبود 
قطره ای نداریم و همين امروز هم اگر 
متاسفانه  هستيم.  عقب  كنيم  اقدام 
درباره  شایعاتی  تاثير  تحت  كشاورزان 
كه  می گيرند  قرار  گلخانه ای  كشت 
هيچ  اما  می چرخد  دهان  به  دهان 

مبنای درستی ندارد.«.

اين�كار�وظيفه�ذاتی�سپاه�و�بسيج�
نيست�اما�...

نسبت  درباره  حمزه ای  یوسف 
گلخانه ای  كشت  و  قطره ای  آبياری 
می گوید:  مقاومتی  اقتصاد  مساله  با 
اقتصاد  وقتی  كه  است  این  »واقعيت 
می كردم  فكر  شد  مطرح  مقاومتی 
و مثل  چيزی در حد یك شعار است 
از  حمایت  فكر  به  كس  هيچ  هميشه 

كه  اوایل  نيست.  توليد  و  كشاورزی 
بچه های  شد،  مطرح  مقاومتی  اقتصاد 
سپاه مشغول آموزش كشت گلخانه ای 
به عالقمندان در منطقه دامغان شدند. 
آن ها از من به عنوان گلخانه دار نمونه 
از  دسته جمعی  بازدیدی  خواستند 
هم  من  و  باشند  داشته  گلخانه ام 
منتقل  را  تجربياتم  و  كردم  استقبال 
كردم. وقتی طوفان گلخانه ام را تخریب 
كرد، بچه های بسيج سازندگی بالفاصله 
خودشان به من مراجعه كردند و گفتند 
می توانيم برای كمك به شما تسهيالت 
ميليون   30 تسهيالت  كنيم.  پرداخت 
تومانی را گرفتم و احياء شدم. آن روز 
اقتصاد مقاومتی در حد  باورم شد كه 

حرف نيست«.
از  »حمایت  می افزاید:  او 
توليدكنندگان جزو وظایف ذاتی سپاه 
توان  همه  با  آن ها  اما  نيست  بسيج  و 
توليدكنندگان  از  حمایت  مشغول 
از  یكی  هستند.  دامغان  منطقه  در 
مشكالت  با  فقر  دليل  به  كه  دوستانم 
بود،  شده  روبه رو  زیادی  خانوادگی 
مختصر وامی از بسيج سازندگی گرفت 
كرد.  اندازی  راه  بلدرچين  پرورش  و 
آن فرد امروز تمام نياز منطقه به تخم 
بلدرچين را تامين می كند و بسيار هم 
راضی است. اميدوارم این روند حمایت 
تنها  من  یابد.  ادامه  توليدكنندگان  از 
انتقال  دهم،  انجام  می توانم  كه  كاری 
تجربه و آموزش به همكارانم است. هر 
گلخانه ای كه در دامغان نياز به كمك 
اميدوارم  نمی كنم.  دریغ  باشد  داشته 
به  دامغان  گلخانه های  تعداد  روزی 
قدری زیاد شود كه بتوانيم یك اتحادیه 
تشكيل دهيم و بازار را عادالنه تر اداره 

كنيم«.
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بركت�اردوي�جهادي�و�توليد�
�5هزار�تي�شرت

وي مي افزاید: »بعد از تهيه چرخ خياطي 
اولين مشكل من این بود كه نمي دانستم 
چه چيزي بدوزم و چگونه آن را به فروش 
برسانم. تا اینكه سال 89 بعد از برگزاري یك 
اردوي جهادي توسط دانشجویان بسيجي 
بسيج  با  اتفاقي  صورت  به  ما،  منطقه  در 
سازندگي آشنا شدم. بچه هاي بسيجي كه 
از  مي كنند،  شركت  جهادي  اردوهاي  در 
كاله و تي شرت هاي متحدالشكل استفاده 
من  كه  كردند  پيشنهاد  آن ها  مي كنند. 
نياز گروه هاي جهادي  تي شرت هاي مورد 
در استان را به همراه خانم هاي روستایي 
بدوزم. این پيشنهاد كمك بسيار بزرگي به 
زنان روستاي ما محسوب مي شد. ما ظرف 
بسيج  براي  شرت  تي  هزار   5 ماه،  چند 

گفت�وگو�با�يك�بانوي�روستايي�كار�آفرين؛

از خريد يك دستگاه چرخ خياطي تا 
اشتغالزايي براي 20 نفر

ميليون   5 نزدیك  و  دوختيم  سازندگي 
تومان سود به دست آوردیم«.

خاطرنشان  موفق،  توليدكننده  این 
مي كند: »با پول حاصل از فروش لباس ها 
به بسيج سازندگي، تعدادي چرخ خياطي 
خریدیم و كارگاه دوزندگي جمع و جوري 
تازه كار  در روستا احداث كردیم. چون 

بودیم و نمي توانستيم ریسك 
توليد لباس و ارائه آن به 

كنيم،  تحمل  را  بازار 
تجربه  كردیم  سعي 
جهادي  لباس هاي 
تا  كنيم  تكرار  را 
براي فروش تضمين 
در  باشيم.  داشته 
آموزش  سراغ  نتيجه 

عشایري  پرورش  و 

دوخت� هنر� صرفا� خياطي�
درجه� در� بلكه� نيست� دوز� و�
ابتكار� بكارگيري� هنر� اول�
توليد� مسير� در� خالقيت� و�
طرح�هاي�جديد�و�بازار�پسند�
است.�در�شرايطي�كه�بسياري�
از�كارگاه�هاي�خياطي�به�داليل�
واردات� جمله� از� گوناگون�
قاچاق�پوشاك�ترك�و�چيني�و�
فقدان�حمايت�دولت�از�صنعت�پوشاك�با�چالش�مواجهند،�
يك�خانم�روستايي�توانسته�با�احداث�كارگاه�خياطي�براي�

�20نفر�اشتغالزايي�كند.�

توابع� از� خراج� روستاي� ساكن� كه� يزداني� فاطمه�
به� ورودش� نحوه� درباره� است،� بختياري� و� چهارمحال�
عرصه�توليد�پوشاك،�مي�گويد:�»پيش�از�آغاز�كار�خياطي،�
چند� پدرم� مي�كردم.� كمك� پدرم� به� كشاورزي� كار� در�
هكتار�زمين�كشاورزي�داشت�كه�در�آن�چغندر،�يونجه�و�
شبدر�مي�كاشت.�اين�روند�ادامه�داشت�تا�اينكه�به�همراه�
خانم�هاي�روستا،�در�كالس�هاي�خياطي�جهاد�كشاورزي�
شركت�كرديم�اما�هيچكداممان�چرخ�خياطي�نداشتيم.�
تنها�كسي�كه�در�روستا�براي�دخترش�چرخ�خياطي�خريد،�

پدر�من�بود.�چند�سال�بعد�وقتي�به�موفقيت�رسيدم،�
گوشه�اي�از�لطف�پدرم�در�خريد�چرخ�خياطي�را�
با�خريدن�يك�دستگاه�تراكتور�جبران�كردم«.
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استان رفتيم و پيشنهاد كردیم زیر قيمت 
بازار لباس هاي فرم دانش آموزان عشایري 
را بدوزیم. آن ها هم استقبال كردند و ما 
9 هزار لباس فرم دوختيم و بيش از 20 

ميليون تومان سود كردیم«.

اشتغالزايي�براي��20نفر
»در  مي كند:  اضافه  یزداني  فاطمه 
در  داشتيم  فرصت  وقت  هر  حال  عين 
بضاعت  كم  دانش آموزان  براي  توان  حد 
رایگان  صورت  به  اضافي  پارچه هاي  از 
لباس فرم مي دوختيم و در مدارس توزیع 
بدانيم،  خودمان  اینكه  بدون  مي كردیم. 
روستایي  توليدي  تبليغ  باعث  كار  همين 
مي شد  منطقه  مدارس  در  دوخت  زرین 
پایين  قيمت  دليل  به  مدارس  مدیران  و 
ما، سفارشات  توليدات  مناسب  كيفيت  و 

متعددي ارائه مي كردند«.

به  افزون مردم  به ميل روز  اشاره  با  او 
مي كند:  خاطرنشان  ميزنشيني،  پشت 
»هميشه دوست داشتم به جایي برسم كه 
اینكه منتظر  نه  را بگيرم  نفر  دست چند 
از من دستگيري كند. در  تا كسي  باشم 
خياطي  كارگاه  در  نفر   20 حاضر  حال 
من مشغول به كار هستند كه بسياري از 
آن ها بي سرپرست یا تحت پوشش كميته 
كار  درامد  از  راشكر  و خدا  امداد هستند 
خياطي شان راضي هستند. مهمتر از همه 
اینكه از كار در یك محيط كامال زنانه و 

امن لذت مي برند«.

افتتاح�كارگاه�جديد�در�مركز�استان
قرار  آینده  روزهاي  طي  یزداني  خانم 
است كارگاه جدیدش را این بار در مركز 
استان - شهركرد- افتتاح كند. او در این 
افزایش  سفارشات  »حجم  مي گوید:  باره 
یافته و براي پاسخگویي به آن ها ناگزیر از 
تاسيس كارگاه جدید در شهركرد هستيم. 
خياطي  چرخ  یك  با  را  كار  كه  زماني 
شروع  روستا  در  غيرصنعتي  و  معمولي 
كردم، هيچ وقت تصور نمي كردم 5 سال 
داشته  سرمایه  تومان  ميليون   150 بعد 
باشم و براي 20 نفر شغل ایجاد كنم. در 
حال حاضر حقوق خانم هاي خياط را كه 
مي دهم، ماهانه رقمي در حدود 5 تا 6 
ميليون تومان برایم 

باقي مي ماند«.
موفقيت هاي  از  »هميشه  مي افزاید:  او 
سوال  روستایي  زن  یك  عنوان  به  من 
و  شكست ها  از  كس  هيچ  اما  مي شود 
نمي پرسد.  چيزي  زمين خوردن هایم 
امكان ندارد بدون چشيدن طعم شكست 
به موفقيت رسيد، من بارها ضرر كردم و 

دوباره كار را از سر گرفتم«.

ضعف�اصلي�ما�در�طراحي�پوشاك�
مشتري�پسند�است

فاطمه یزداني درباره مهمترین مشكل 
مي گوید:  كشور  در  خياطي  كارگاه هاي 
تركيه  و  چين  از  قاچاق  جنس  »ورود 
مهمترین مشكل ماست. نمي دانم چرا هر 
كاري مي كنيم، قيمت تمام شده پوشاک 
ایراني باز هم باالتر از محصوالت چيني و 
ترک است. شاید علت آن باال بودن قيمت 
از  چيني ها  استفاده  یا  كشور  در  پارچه 
بدون  البته  باشد.  كيفيت  بي  پارچه هاي 
پوشاک  در طراحي  ما  اصلي  شك ضعف 

مشتري پسند است«.
او خاطرنشان مي كند: »اقتصاد مقاومتي 
مصرف  و  ایستادن  خود  پاي  روي  یعني 
بازار  خارجي ها  متاسفانه  داخلي.  توليد 
در  این  اند.  كرده  قبضه  را  ایران  پوشاک 
پوشاک داخلي  توليد  اگر  حالي است كه 
بسيار  اشتغال  بگيرید،  قرار  مورد حمایت 
زیادي در این بخش مي توان ایجاد كرد. در 
گذشته بيشتر خانم هاي ایراني از خياطي 
سر در مي آوردند و خودشان پوشاک مورد 
فرهنگ  اما  مي كردند.  تامين  را  نيازشان 
شهرنشيني و پشت 
ميز نشيني كار را 
رساند  جایي  به 
از  بسياري  كه 
خانم ها از فراگيري 
خجالت  خياطي 
بلد  هم  خياطي  اگر  حتي  یا  مي كشند 
باشند، آن را پنهان مي كنند. این در حالي 
مهارت  داشتن  و  توليدي  كار  كه  است 
توليد باید بزرگترین افتخار محسوب شود 

كه متاسفانه این طور نيست«.
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زير�و�بم�مطلوب�ترين�ماهي�پرورشي�جهان

هر 15 ماهي كپور معادل يك بشكه نفت 
نيست.� پوشيده� كس� هيچ� بر� پروتئين�ها� ارزش� امروزه�
نياز� مورد� حيواني� پروتئين� مجموع� از� درصد� �20 حدود�
انسان�از�ماهي�تأمين�مي�شود�و�تقريبا�يك�سوم�مردم�جهان�
بيشترين�پروتئين�مصرفي�خود�را�از�ماهي�به�دست�مي�آورند.�
ماهي�هاي�گرم�آبي�يكي�از�مهمترين�منابع�تأمين�پروتئين�
است.�ساالنه�حدود��140هزار�تن�ماهي�گرمابي�در�ايران�توليد�
مي�شود.�سرانه�مصرف�ماهي�در�كشور�حدود��8كيلوگرم�

است�كه�يك�سوم�متوسط�سرانه�جهاني�آن�است.
ماهي�كپور�به�دليل�ارزش�غذايي�باال�و�نيز�برخورداري�از�

بازار�صادراتي�مناسب�از�جمله�عرصه�هايي�است�كه�از�منظر�
اقتصاد�مقاومتي�و�امنيت�غذايي�موضوعيت�دارد.�خبرنگار�
بسيج�سازندگي�در�همين�زمينه�با�يك�پرورش�دهنده�موفق�
ماهي�كپور�در�استان�هرمزگان�گفت�وگويي�ترتيب�داده�است.�
احمد�زائري�كه�دانش�آموخته�رياضيات�است،�به�دليل�عالقه�
به�كار�توليد�و�نيز�مزيت�هايي�كه�در�عرصه�پرورش�ماهي�
كپور�يافته،�اين�حوزه�توليدي�را�براي�فعاليت�برگزيده�است.�
او�اكنون�در�حال�پرورش�بيش�از��300هزار�قطعه�ماهي�كپور�

است.

مطلوب�ترين�ماهي�پرورشي�جهان
احمد زائري درباره ویژگي هاي كپور مي گوید: »زیستگاه اصلي ماهي 
كپور در چين است است اما بدليل رشد سریع، زندگي گله پذیر، امكان 
تكثير مصنوعي و كيفيت مطلوب گوشت به عنوان مطلوب ترین ماهي 
پرورشي جهان معرفي و در تمام جهان تكثير و پرورش داده مي شود. 
بارز ماهي كپور، پذیرش شرایط گرماست. ماهي كپور  از ویژگي هاي 
در دماي 18 درجه سانتي گراد به باال به خوبي تغذیه مي كند و رشد و 
تكثير مي یابد. بهترین شرایط رشد آنها در دماي 28ـ  25 درجه سانتي 
گراد محقق مي شود. در دماي 12 درجه سانتيگراد سرعت فرآیند تبدیل 
غذا به گوشت در ماهي هاي كپور كاهش مي یابد و در دماي 4 درجه 
سانتيگراد به خواب زمستاني فرو مي روند«. او درباره نحوه ورودش به 
عرصه پرورش ماهي كپور خاطرنشان مي كند: »من در دانشگاه در رشته 
ریاضيات تحصيل كردم و در عين حال به كار توليدي و ایستادن روپاي 
خود، عالقمند بودم. كار اداري و حقوق بگيري با روحياتم جور در نمي آمد. 
به دنبال عرصه اي بودم براي فعاليت توليدي و در همين حين با تاكيدات 
عمومي رهبر انقالب بر امر اقتصاد مقاومتي، اشتغالزایي و افزایش توليد 
ملي مواجه بودم كه انگيزه هاي من را افزایش مي داد. با مطالعاتي كه انجام 

دادم نهایتا به عرصه پرورش ماهي كپور رسيدم«.

در�انتظار�سود��2ميليارد�توماني
این توليد كننده موفق مي افزاید: »تحصيل در رشته ریاضيات به من 
كمك كرد تا ذهن خالقي داشته باشم و منتظر شغل اداري نمانم. پس از 
گذراندن دوره هاي آموزشي كار احداث مجتمع پرورش ماهي گرمابي را با 
توكل به خدا آغاز كردم. این مجتمع در حال حاضر براي 5 نفر به صورت 
مستقيم و براي 10 نفر به صورت غير مستقيم اشتغال ایجاد كرده است«.

احمد زائري درباره ميزان توليد ماهي كپور و سود حاصله از آن در 
مجمع توليدي اش، اظهار مي كند: »در حال حاضر مشغول پرورش 300 
هزار قطعه ماهي كپور هستم. حدود 8 ماه طول مي كشد تا بچه ماهي هاي 
كپور به وزن 1 كيلو گرم برسند. قيمت هر كيلو ماهي كپور در بازار داخل 
حداقل 10 هزار تومان است. این بدین معني است كه پس از رشد كافي 
ماهي ها، از فروش آن ها در بازار 3 ميليارد تومان به دست مي آورم كه 

حداقل 2 ميليارد تومان آن سود خالص است. ماهي كپور بازار بسيار خوبي 
در داخل دارد و هيچ نگراني بابت فروش آن ندارم«.

صادرات�هر��15ماهي�كپور�معادل�صادرات�يك�بشكه�نفت
این فعال اقتصاد مقاومتي با اشاره به بازار صادراتي ماهي كپور، مي گوید: 
»ماهي كپور را مي توان به عراق و كشورهاي حاشيه خليج فارس و حتي 
روسيه صادر كرد و در حال حاضر بسياري از همكاران من در حال صادرات 
این محصول هستند. تقریبا صادرات هر 15 ماهي كپور به كشورهاي 
همسایه معادل یك بشكنه نفت براي كشورمان ارز آوري دارد. بنابراین 
باید توليد ماهي كپور را جدي گرفت«. او مي افزاید: »براي افزایش ظرفيت 
توليد تا 600 هزار قطعه در سال نيازمند احداث استخرهاي بيشتر هستم. 
بعد از فروش این 300 هزار قطعه و بازگشت سرمایه فاز دوم توسعه مجتمع 
توليدي را شروع مي كنم. عالوه بر این مي خواهم با خرید زمين كشاورزي، 

خودم اقدام به توليد غذاي ماهي ها كنم تا هزینه هاي توليد كاهش یابد«.
 

هرمزگان�مي�تواند�قطب�اقتصاد�مقاومتي�باشد
احمد زائري درباره مشكالت منطقه ميناب و سيریك، خاطرنشان 
مي كند: »استان هرمزگان به دليل استعداد بالقوه خداداي مي تواند قطب 
اقتصاد مقاومتي در جنوب كشور باشد. اما متاسفانه بيشتر جوانان بعد 
از دریافت دیپلم، براي كارگري به شهرهاي بزرگتر مهاجرت مي كنند. 
هيچكس به آن ها نمي آموزد كه چگونه مي توانند روي پاي خودشان 
بایستند و با استفاده از نعمت هاي خدادادي توليد ثروت كنند. پرداخت 
وام هاي خوداشتغالي در كنار آموزش كارآفریني به صورت بومي مي تواند 
بسياري از جوانان را از كارگري به كارآفریني سوق دهد. من كار توليد را 
با وام 40 ميليون توماني بسيج سازندگي شروع كردم اما الزم است همه 
دستگاه ها به فكر اشتغالزایي و اقتصاد مقاومتي باشند. من آماده ام تا به 
صورت رایگان پرورش ماهي كپور را به صورت عملي به جوانان عالقمند 
هرمزگاني آموزش دهم«. این فعال اقتصاد مقاومتي در كنار پرورش ماهي 
كپور، عرصه توليدي دیگري نيز پيش روي خود گشوده است. احمد زائري 
در حال حاضر مشغول پرورش 10 هزار بلدرچين است و در این عرصه نيز 

براي 2 نفر استغالزایي كرده است.
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روايتي�از�دو�مسير�متفاوت�كه�به�سر�و�كله�زدن�با�زنبور�ختم�شد؛

بانك ها توليدكنندگان عسل را دريابند
كيفيت�عسل�طبيعي�ايران�در�جهان�زبان�زد�است،�
اين�مساله�ناشي�از�اقليم�خاص�و�شرايط�طبيعي�ويژه�
پيش� و� دور� چندان� نه� گذشته�اي� در� است.� كشورمان�
از�آغاز�موج�ويرانگر�مهاجرت�از�روستا�به�شهر،�بخش�
عظيمي�از�روستائيان�در�كنار�كار�كشاورزي�به�پرورش�
در� زنبور� پرورش� اما� امروز� مي�پرداختند.� عسل� زنبور�
ايران�شرايط�مناسبي�ندارد،�در�نقاط�جنوبي�كشور�وجود�
ريزگردها�باعث�كاهش�توليد�و�مرگ�زنبورها�مي�شود،�در�

ساير�نقاط�كشور�هم�با�از�بين�رفتن�فرهگ�كار�و�گسترش�
ميل�به�مشاغل�دولتي�و�پشت�ميز�نشيني،�تمايل�كمتري�
به�پرورش�زنبور�مشاهده�مي�شود.�اين�در�حالي�است�كه�
پرورش�زنبور�در�صورت�رعايت�اصول�علمي،�پيشه�اي�
در� زنبور� پرورش� چرخه� هرچند� است.� سودآور� بسيار�
ايران�در�سطح�كالن�از�فقدان�صنايع�تبديلي�و�بسته�بندي�
نيز�به�شدت�رنج�مي�برد�و�به�همين�دليل�بازارهاي�خود�را�

در�جهان�هر�روز�از�دست�مي�دهد.
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از�كارگري�در�نساجي�تا�توليد�عسل
مرتضي موچشي كه به همراه پدرش 
به  ورودشان  ماجراي  مي كند،  زنبورداري 
عرصه توليد عسل را این طور بازگو مي كند: 
»پدرم در سال 84 بعد از 15 سال كارگري 
در كارخانه نساجي خودش را بازخرید كرد. 
از كارگري خسته شده بود، كار او سخت 
و طاقت فرسا بود و در آمد پایيني داشت، 
در نتيجه كارگري را رها كرد و به پرورش 
زنبور عسل روي آورد. من هم در دانشگاه 
مطالعات  و  خواندم  كشاورزي  مهندسي 
زیادي روي زنبور عسل انجام دادم. اوایل 
30 كندو داشتيم و امروز تعداد كندوهایمان 
به 150 عدد رسيده است. دانش كشاورزي 
كه در دانشگاه آموختم كمك بزرگي براي 

افزایش توليد عسل بود«.
وي درباره ميزان توليد و سودساالنه اش، 
خاطرنشان مي كند: »در فصول مختلف 
مختلف  نقاط  در  حضور  از  ناگزیر  سال 
شيرین  قصر  در  را  زمستان ها  هستيم. 
مي گذرانيم و در فصل بهار به كامياران و 
شهر موچش باز مي گردیم. ساالنه یك تن 
عسل توليد مي كنيم و كيلویي 40 هزار 
تومان مي فروشيم. نزدیك به 40 ميليون 
تومان هم سود ساالنه حاصل از فروش 
عسل است. البته قيمت واقعي عسل بيش 

از این هاست«.
مشكالت  درباره  موچشي  مرتضي 
كشور،  در  عسل  زنبور  توليدكنندگان 
مهمترین  نقدینگي  »كمبود  مي گوید: 
منطقي  بهره  با  وام  اگر  ماست.  مشكل 
كندوها  تعداد  مي توانيم  كنيم  دریافت 
افزایش دهيم. به دليل تغيير شرایط  را 
مجبور  مختلف  فصول  در  هوایي  و  آب 
به جابه جایي كندو ها هستيم اما به دليل 
نداشتن تجهيزات مناسب تلفات زنبورها 
در جابجایي ها زیاد است. یك بار با تلفات 
شدیدي روبه رو شدیم و 110 كندویمان 
از بين رفت و فقط 10 كندو برایمان باقي 
ماند، اما دوباره تالش كردیم و به حالت 
قبلي بازگشتيم. اگر وام مناسب دریافت 

و  مناسب  خودروي  مي توانيم  كنيم 
تجهيزات بخریم و تلفات را كاهش دهيم«.

وي مي افزاید: »پدرم روزانه 10 ساعت 
كار مي كند، او از اینكه براي خودش كار 
او  به  كه  نيست  كسي  دیگر  و  مي كند 
دستور بدهد كامال راضي است و اعصابش 
راحت تر است. واقعيت این است كه كار 
توليدي با همه مشكالت و ریسكي كه 
دارد، شيرین است و به نظر من بر پشت 
ميز نشيني ارجحيت دارد، هم در آمدش 
بيشتر است و هم الزم نيست به كسي 

پاسخگو بود«.

شكست�در�ساخت�و�ساز،�
موفقيت�در�توليد

پرورش  از  دیگر  یكي  بيگدلي،  علي 
دهندگان موفق زنبور عسل است. آقاي 
بيگدلي از رزمندگان دفاع مقدس است 
كه پس از مدتي شهرنشيني، وقوع یك 
اتفاق تلخ در زندگي اش او را دوباره به 
طبيعت بازگردانده است. وي بيش از 7 
سال است كه مشغول پرورش زنبور است 
و هم اكنون بيش از 120 كندوي زنبور 

عسل دارد.
آقاي بيگدلي درباره علت روي آوردنش 
به پيشه پرورش زنبور مي گوید: »قبل از 
زنبورداري، كار ساختمان سازي مي كردم 
كه متاسفانه پایاني تلخ داشت. چشممان 
را بستيم و خوابيدم، وقتي بيدار شدیم 
را  آپارتمان  واحد   20 پيمانكار  دیدیم 
فروخته و كالهبرداري كرده است! همه 
چيزمان رفت! دیگر حوصله و تحمل دود 
و دم شهر و چك و سفته را نداشتم. ما 
اصالتا اهل روستایي در شمال غرب زنجان 
هستيم. بعد از این اتفاق دوباره برگشتم 
سِر زمين. من بچه كشاورز و بچه دامدارم، 
اما  نداشتم  داري  زنبور  كار  تجربه  البته 

انسان مي تواند یاد بگيرد و تجربه كند«.
آقاي بيگدلي، مي افزاید: »كار زنبورداري 
را با 1 كندو آغاز كردم و امروز 120 كندو 
دارم و قصد دارم تعداد كندوها را به 200 

برسانم. سود خالص ما به صورت ميانگين 
ساالنه 40 ميليون تومان است. خدا را شكر 
دو پسرم در همين كار مشغول هستند و 
خانواده ما و بال گردن دولت نيست. براي 
دیگران هم شغل ایجاد كرده ایم. خدا را 
شكر كه نان بازویمان را مي خوریم، براي 
مردم محصول با كيفيت توليد مي كنيم و 

روزي حالل به دست مي آوریم«.
به  توصيه  در  زنجاني  كشاورز  این 
افرادي كه قصد ورود به پيشه زنبورداري 
دارند، مي گوید: »براي شروع كردن كار 
زیاد  سرمایه  داشتن  به  نياز  زنبورداري 
نيست. زنبورداري را باید از 1 یا 2 كندو 
آغاز كرد و به مرور افزایش داد. با 2 ميليون 

تومان مي توان كار را شروع كرد«.
بيگدلي بزرگترین مشكلش را فقدان 
بازاریابي  در  ناتواني  و  كافي  نقدینگي 
 15 »اخيرا  مي گوید:  او  مي كند.  اعالم 
وام  سازندگي  بسيج  از  تومان  ميليون 
گرفتم كه خيلي به من كمك كرد و از 
آن ها متشكرم. اگر نقدینگي كافي داشته 
تعداد  و  كند  خرید  با  مي توانيم  باشيم 
آن ها را به 200 برسانيم. من و دو پسرم 
و  مي كنيم  شروع  را  كارمان  آفتاب نزده 
براي  وقتي  هستيم.  مشغول  شب  تا 9 
بازاریابي نداریم، در نتيجه عسل با كيفيتي 
تومان  هزار   50 كيليویي  باید  كه  را 
بفروشيم، نهایتا كيليویي 20 هزار تومان 
مي فروشيم. چرا دولت، جهاد كشاورزي و 
بسيج سازندگي در بازاریابي به ما كمك 
نمي كنند؟ خب همين عسل را بگيرند، 
بسته بندي كنند، بازاریابي كنند و كيليویي 
100 هزار تومان صار كنند به خارج و ارز 
به دست آورند، نوش جانشان، من چيزي 
نمي خواهم، بگذار برود در جيب مملكت و 
من راضي هستم اما كسي به فكر نيست 
و فقط شعار مي دهيم. مگر در چين باغدار 
روستایي راه مي افتد در شهرها یا راهي 
خارج از كشور مي شود براي بازاریابي؟ او 
فقط توليد مي كند و دیگران با دلسوزي 

بازاریابي مي كنند«.
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توزيع�نشاء�گياهان�دارويي�در�ميان�
زنان�روستا�و�خريد�محصول�نهايي

اكرم آرزومندي در گفت وگو با خبرنگار 
ما درباره چگونگي رسيدن به ایده تشكيل 
تعاوني روستایي، مي گوید: »حدود 7 سال 
قبل دوره هاي آموزشي خالقيت، نوآوري، 
كه  گذراندم  را  بازاریابي  و  كارآفریني 
آموختم  این دوره ها  در  بود.  مفيد  بسيار 
اقتصادي  چرخه  یك  باید  چگونه  كه 

زنان  كرد.  اداره  بازاریابي  تا  توليد  از  را 
روستاي ما با وجود برخورداري از مهارت 
و  زمين  داشتن  اختيار  در  و  كشاورزي 
آب از درآمدزایي ناتوان بودند. در نتيجه 
تصميم گرفتم با همكاري 6 بانوي دیگر 
روستایي  تعاوني  یك  تاسيس  طریق  از 
براي  روستایي  بانوان  ظرفيت هاي  از 

درآمدزایي و ایجاد شغل استفاده كنم«.
براي  كميجان  »اقليم  مي افزاید:  وي 

شرایط  دارویي  گياهان  از  برخي  پرورش 
كه  دارویي  گياهان  ما  دارد،  مناسبي 
براي  را  داشتند  آب  به  كمتري  نياز 
پرورش انتخاب كردیم، 7 سال است كه 
زنان  اختيار  در  را  دارویي  گياهان  نشاء 
روستایي  زنان  مي دهيم،  قرار  روستایي 
پرورش  را  گياهان  این  زمين هایشان  در 
را  نهایي  محصول  تعاوني  و  مي دهند 
نعنا،  آویشن،  مي خرد.  آن ها  از  دوباره 

حمايت�از�تعاون؛�شرط�تحقق�اقتصاد�سالم�و�قرآني

ماجراي 7 زن روستايي كه 35 شغل ايجاد كردند
اساسي� قانون� در� رفيع� جايگاهي� از� تعاون� بخش�
مساله� اين� است.� برخوردار� ايران� اسالمي� جمهوري�
اهميت� بر� كريم� قرآن� و� اسالم� ويژه� تاكيد� از� برآمده�
جمله� از� گوناگون� امور� در� مسلمين� همكاري� و� تعاون�
كار�و�فعاليت�اقتصادي�است.�تعاوني�هاي�روستايي�در�
اقتصاد�كشاورزي�نقشي�مهم�و�انكارناپذير�دارند.�از�جمله�
اهداف�تشكيل�تعاوني�هاي�روستايي�تجميع�سرمايه�ها،�
تامين�نهاده�هاي�مشترك�كشاورزي�به�صورت�عمده�و�
استفاده�از�تخفيف�در�خريد�آن�و�هماهنگي�و�هم�افزايي�
در�بازاريابي�و�فروش�محصوالت�كشاورزي�است�به�طوري�
كه�بيشترين�سود�به�كشاورزان�كه�زحمت�اصلي�توليد�

و� اساس�رشد� اين� بر� برسد.� دارند� برعهده� را� محصول�
در� مهم� بسيار� نقشي� روستايي� هاي� تعاوني� گسترش�
اشتغالزايي�روستايي�و�ارتقاء�معيشت�روستائيان�دارد.�

تعاوني�موفق� اكرم�آرزومندي،�مديرعامل�يك� خانم�
گياهان� كشت� چون� حوزه�هايي� در� كه� است� روستايي�
دارويي،�توليد�قارچ،�كشت�زعفران،�توليد�انواع�ترشيجات�
و�صنايع�تبديلي�مشغول�فعاليت�است.�اكرم�آرزومندي�
در� تخصصي� جهادي� گروه� يك� مسئول� حال� عين� در�
جهادي� اردوي� برگزاري� با� او� است.� اشتغالزايي� زمينه�
در�روستاهاي�شهرستان�كميجان�به�توانمندسازي�زنان�

روستايي�در�زمينه�خوداشتغالي�اهتمام�مي�ورزد.�
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و  بادرنج  زبان، سير،  مریم گلي، گل گاو 
سایر گياهان دارویي برخالف اراک، در قم 
از  بازار خوبي دارد و خانم هاي روستایي 

سود حاصله راضي هستند«.

راه�اندازي��24كارگاه�توليد�قارچ�
عرصه هاي  از  دیگر  یكي  قارچ  پرورش 
این  در  او  است.  آرزومندي  اكرم  فعاليت 
سالي  »چند  مي كند:  خاطرنشان  باره 
دكمه  قارچ  توليد  سالن  دو  كه  مي شود 
اداره  روستایي  به همراه خانم هاي  را  اي 
در  قارچ  توليد  سود  حاشيه  مي كنيم. 
است.  درصد   30 به  نزدیك  ما  منطقه 
باعث شد  ما  قارچ  توليد  موفقيت كارگاه 
قارچ  پرورش  براي  كميجان  در  خيلي ها 
ترغيب شوند. در نتيجه 24 كارگاه توليد 
قارچ در كميجان به راه افتاد كه هدایت، 
بر  آن ها  همه  تاسيس  مشاوره  و  آموزش 

عهده من بود«.
زعفران،  درباره كشت  آرزومندي  اكرم 
در  زعفران  »كشت  مي كند:  تصریح 
به  اینجانب  توسط  بار  اولين  كميجان 
از  پس  و  شد  انجام  آزمایشي  صورت 
موفقيت آميز بودن به صورت كامال جدي 
توسط سایر كشاورزان دنبال شد. زعفران 
نياز آبي زیادي ندارد و با اقليم كميجان 
 8 حدود  زعفران  كيلو  هر  است،  سازگار 
ميليون تومان به فروش مي رود و مي توانم 
فروش  از  حاصل  پول  همه  تقریبا  بگویم 
همه  حاضر  حال  در  است.  سود  زعفران 
زعفران  كشت  در  من  خانواده  اعضاي 

مشاركت دارند«.

توليد�ترشي؛�راهي�براي�جلوگيري�
از�هدر�رفت�محصوالت

زنان  توليد ترشيجات توسط  او درباره 
مي گوید:  بازار  در  آن  فروش  و  روستایي 
یكي  باغي،  محصوالت  از  ترشي  »توليد 
و  رفتن  هدر  از  جلوگيري  راه هاي  از 
با  در كميجان  ما  آن هاست.  ضایع شدن 
اثر  در  درختان  از  زردآلو  و  هلو  ریزش 
وزش بادهاي شدید روبه رو هستيم و این 
بين مي روند.  از  درختان  پاي  محصوالت 

براي توليد این ميوه ها آب زیادي صرف 
كرده  تغذیه  خاک  از  درخت  و  شده 
بروند.  هدر  بگذاریم  نباید  پس  است، 
و  مي كنيم  درست  ترشي  ميوه ها  این  با 
مي فروشيم.  بازار  در  بسته بندي  از  بعد 
مشكالت  از  یكي  كه  شدیم  متوجه  ما 
پرورش دهندگان قارچ، توليد قارچ درجه 
به  مي ماند.  دستشان  روي  كه  است   2
همين دليل ترشي قارچ را ابداع كردیم و 
خودمان قارچ هاي درجه 2 را از كارگاه ها 

مي خریم«.

استفاده�بهينه�از�صنايع�تبديلي
فعاليت  عرصه  دیگر  تبدیلي  صنایع 
اكرم  مدیریت  به  روستایي  زنان  تعاوني 
آرزومندي است. او در این باره مي گوید: 
محصوالت  براي  تبدیلي  »صنایع 
و  مي كند  توليد  افزوده  ارزش  كشاورزي 
اجازه حيف و ميل شدن آن ها را نمي دهد. 
ما یك دستگاه بسته بندي و یك دستگاه 
گياهان  داریم.  اختيار  در  كن  خشك 
دارویي، زعفران و ... را با همين دستگاه 
بهتري  قيمت  با  و  مي كنيم  بسته بندي 
مي فروشيم. با دستگاه خشك كن هم انواع 
ميوه هاي خشك را توليد مي كنيم. عالوه 
بر این با استفاده از دستگاه خشك كن از 
قارچ هاي اضافي كارگاه مان، پودر قارچ و 
عنوان  به  و  مي كنيم  تهيه  ورقه اي  قارچ 
سایر  و  براي سوپ  مناسب  افزودني  یك 

غذا ها مي فروشيم«.

برگزاري�اردوي�جهادي�اشتغالزايي
كارآفریني  دغدغه  آرزومندي  اكرم 
همكاري  با  و  دارد  را  روستائيان  براي 
یك  تشكيل  به  اقدام  سازندگي  بسيج 
به  كه  او  است.  كرده  جهادي  گروه 
و  آموزش  مسير  در  تالش هایش  دليل 
عنوان  به  روستایي  زنان  توانمندسازي 
گرفته،  قرار  تقدیر  مورد  برتر  جهادگر 
نفر  چند  همراه  »به  مي كند:  تصریح 
مناسبي  مهارت  از  كه  خانم هایي  از 
در  متناوب  صورت  به  برخوردارند، 
اردوي  كميجان  شهرستان  روستاهاي 

مي خواهيم  مي كنيم.  برگزار  جهادي 
تكليفمان را در تحقق اقتصاد مقاومتي ادا 
كنيم، تالش ما این است كه تجربياتمان 
را به خانم هاي روستایي منتقل و آن ها را 
توانمند كنيم. زنان روستایي كشاورزي را 
بلد هستند و زمين و آب هم در اختيار 
دارند، پس مي توانند درآمد داشته باشند 
باید  چيزي  چه  بدانند  اینكه  شرط  به 
ارائه  بازار  به  را  آن  توليد كنند و چگونه 
كنند. بعد از آخرین اردوي جهادیمان، 2 
نفر از خانم ها پرورش قارچ و 6 نفر كشت 

زعفران را آغاز كردند«.

اگر�اقتصاد�سالم�و�قرآني�
مي�خواهيم...

او مي افزاید: »در تاكيد قرآن كریم 
حكمتي  همكاري،  و  تعاون  امر  بر 
متعالي نهفته است. ما بركت تعاون 
را با همه وجود در كارمان احساس 
گرد  روستایي  زن   7 فقط  كردیم. 
هم  دست  در  دست  و  آمدند  هم 
آن ها  تعاون  نتيجه  در  و  گذاشتند 
35 شغل در روستاي ما ایجاد شد. 
براي اینكه اقتصادي سالم و قرآني 
داشته باشيم، باید بخش تعاون و به 
جدي  را  روستایي  تعاون  خصوص 

بگيریم«.
بر  تاكيد  با  آرزومندي  اكرم 
آن  نقش  و  تبدیلي  اهميت صنایع 
در اشتغالزایي، مي گوید: »همانطور 
باید  گفتند،  انقالب  رهبر  كه 
صنایع تبدیلي را گسترش دهيم تا 
محصوالت از بين نرود و در روستاها 
شغل ایجاد شود. تعاوني ما از بسيج 
وام  تومان  ميليون   15 سازندگي 
صنایع  دستگاه  توانست  و  گرفت 
تبدیلي و كارگاه توليدي برپا كند، اما 
ما باز هم نيازمند تسهيالت بيشتر 
هستيم. مسئوالن براي تحقق اقتصاد 
مقاومتي باید روي زنان روستایي و 
را  آن ها  و  كنند  حساب  تعاوني ها 

جدي بگيرند«ۀ
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شترمرغ�به�طرز�شگفت�آوری�
رشد�می�كند

تحقيقات  با  را  »كار  مي كند:  اضافه  او 
دام  پرورش  درباره  و حساب شده  علمي 
شروع كردم، درباره پرورش گاو، گوسفند 
این  به  اینكه  تا  بوقلمون تحقيق كردم  و 
نتيجه رسيدم پرورش شترمرغ بهترین و 
سودآورترین گزینه است. شترمرغ حيوان 
عجيبي است و به طرز شگفت آوري رشد 
اجزایش  همه  و  مي شود  تكثير  مي كند، 

مفيد و قابل فروش است«.
جذابيت هاي  درباره  یحيي اي  آقاي 
و  گاو  با  قياس  در  شترمرغ  پرورش 
»پرورش  مي كند:  خاطرنشان  گوسفند، 
در  است،  كمي  فضاي  نيازمند  شترمرغ 

هر 500 متر مربع مي توان 40 شترمرغ 
كامال رشد كرده را نگهداري كرد. گوشت 
شترمرغ چربي، كلسترول و سدیم بسيار 
آهن  از  سرشار  عوض  در  و  دارد  پایيني 
است. به همين دليل براي بيماران قلبي 
توصيه  و  است  مناسب  بسيار  عروقي  و 
گوشت  مثل  شترمرغ  گوشت  مي شود. 
گاو، قرمز رنگ است و طعم آن به ذائقه 
یك  ساله  هر  گاو  دارد.  بستگي  افراد 
توليد  بره   2 هر سال  و گوسفند  گوساله 
شرایط  در  اگر  شترمرغ  یك  اما  مي كند 
از  كمتر  ظرف  شود،  نگهداري  مناسب 
كه  مي گذارد  تخم  عدد   120 سال  یك 
جوجه  به  تبدیل  هم  آن ها  نصف  اگر 
شوند، این شترمرغ به تنهایي 60 جوجه 

توليد كرده است. شترمرغ ظرف 8 ماه به 
وزن 100 كيلوگرم مي رسد در حالي كه 
روزانه حداكثر 2 كيلوگرم غذا مي خورد. 
صورت  به  گوسفند  و  گاو  كه  حالي  در 
و  مي خورند  زیادي  بسيار  غذاي  مداوم 
فقط كود توليد مي كنند، شترمرغ این 2 
كيليو گرم غذا را به انرژي فوق العاده اي 
تبدیل مي كند به گونه اي كه این حيوان 
به  تا  قد مي كشد  متر  روزانه یك سانتي 
تا 3 متر مي رسد. در حقيقت  طول 2.5 
گاو  خالف  بر  شترمرغ  تبدیل  ضریب 
پوست  باالست.  فوق العاده  گوسفند  و 
بسيار  چرم  و  مي شود  دباغي  شترمرغ 
زیبایي از آن بدست مي آید كه در صنعت 
شاه  و  پر  از  دارد.  كاربرد  بسيار  پوشاک 

سر�تا�پاي�اين�حيوان�عجيب،�سود�است

از رانندگي تريلي تا پرورش شترمرغ
تاالب� منطقه� در� قبل� سال� سه� از� يحيي�اي� محمد�
از� او�كه�پيش� ميغان�مشغول�پرورش�شترمرغ�است.�
اين�راننده�ماشين�هاي�سنگين�نظير�كاميون�و�تريلي�
بوده،�در�باره�علت�تغيير�شغلش�مي�گويد:�»كسي�كه�
در�بيابان�رانندگي�مي�كند،�از�زندگي�لذتي�نمي�برد�و�

هميشه�از�خانه�و�خانواده�اش�دور�است.�من�هميشه�به�
كار�كشاورزي�و�دام�داري�عالقه�داشتم.�در�كار�توليدي�
است�كه�بركت�و�رزق�و�روزي�معناي�واقعي�خودش�را�
پيدا�مي�كند.�باالخره�يك�روز�تصميم�گرفتم�رانندگي�
را�كنار�بگذارم�و�كاري�را�كه�دوست�دارم�شروع�كنم«.�
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توليد  و  تزئينات  براي  شترمرغ  پرهاي 
محصوالتي نظير بادبزن استفاده مي شود. 
پوكه تخم شترمرغ نيز مورد استقبال قرار 
گرفته و از آن براي توليد لوستر، نقاشي و 
استفاده مي شود. روغن شترمرغ  حكاكي 
نيز خواص درماني و دارویي بسيار زیادي 

دارد«. 

مصرف�گوشت�شترمرغ�
رو�به�توسعه�است

ایران  در  شترمرغ  بازار  درباره  او 
خودش  بازار  شترمرغ  »گوشت  مي گوید: 
حال  در  مي كند.  پيدا  دارد  ایران  در  را 
شترمرغ  گوشت  مصرف  سرانه  حاضر 
است.  توجه  قابل  اصفهان  و  تهران  در 
در  كسي  كردیم  كار  به  آغار  كه  اوایل 
فایده اي  چه  شترمرغ  دانست  نمي  اراک 
در  و  دادم  انجام  زیادي  تبليغات  دارد. 
را عرضه  نمایشگاه هاي مختلف محصولم 
كردم. االن هم در اراک گوشت شترمرغ 
فروشگاه  با  جدیدا  مي كند.  باز  جا  دارد 
رفاه قرارداد بستيم تا محصوالتمان را به 

صورت مستقيم در آن عرضه كنيم«.
آقاي یحيي اي درباره سودآوري پرورش 
راضي  بسيار  »من  مي گوید:  شترمرغ 
هستم و معتقدم به مرور با معرفي بيشتر 
افزایش  به مردم سودآوري مان  شترمرغ 
را  تازگي 100 شترمرغ  به  یافت.  خواهد 

به صورت  را  اگر شترمرغ  كشتار كردیم. 
زنده بفروشيم حداكثر تا 400 هزار تومان 
به ازاي هركدامشان سود مي كنيم. اما اگر 
خودمان كشتار كنيم تا 700 هزارتومان 
اگر  مي كنيم.  سود  شترمرغ  هر  ازاي  به 
داده  مناسب  غذایي  جيره  شترمرغ  به 
شود، ظرف 8 ماه به وزن 100 كيليوگرم 

مي رسد«.

ديگر�استرس�جاده�را�ندارم
او اضافه مي كند: »البته وقتي مي گویم 
كه  است  معني  این  به  هستيم،  راضي 
افتاده ایم وگرنه هر كاري در  روال  روي 
آغاز مشكالت خاص خودش را دارد كه با 
تالش باید از آن عبور كرد. من 30 ميليون 
تومان از بسيج سازندگي وام گرفتم و 80 
سرمایه گذاري  خودم  هم  تومان  ميليون 
پرورش  مي خواهند  كه  كساني  كردم. 
چيز  هر  از  قبل  كنند  آغاز  را  شترمرغ 
شركت  آموزشي  كالس هاي  در  باید 
ظاهرش  خالف  بر  شترمرغ  چون  كنند 
نيازمند دقت در بهداشت و جيره غذایي 
به  شترمرغ  غذایي  جيره  اگر  است. 
صورت ناگهاني تغيير كند بيمار مي شود 
و یبوست مي گيرد و مي ميرد. كسي كه 
مي خواهد كار پرورش شترمرغ را شروع 
دالل  دست  از  نباید  وجه  هيچ  به  كند، 
جوجه بخرد بلكه باید مستقيم از مزرعه 

افراد مطمئن جوجه  و  پرورش شترمرغ 
وقتي  ندهد.  تلفات  تا  كند  خریداري  را 
ما  مزرعه  به  جوجه  خرید  براي  كسي 
خریدار  مزرعه  مي رویم  ابتدا  ما  مي آید، 
را  ایرادش  و  عيب  مي كنيم،  بررسي  را 
مي گویيم تا برطرف كند، سپس قرارداد 

مي بندیم«.
اثر  درباره  كاميون  سابق  راننده  این 
تغيير شغل در زندگي اش مي گوید: »سر 
و كله زدن با حيوان جالبي مثل شترمرغ 
شترمرغ ها  است.  بخش  لذت  بسيار 
به  و  هستند  كنجكاوي  بسيار  حيوانات 
محض اینكه وارد محوطه شان مي شویم 
به  را  بدن  جاي  همه  سركنجكاوي  از 
توليدي،  كار  كال  مي زنند.  نوک  آرامي 
بسيار جذاب و روحيه بخش است. از همه 
ام  اینكه دیگر سر خانه و زندگي  مهمتر 
هستم و در كنار خانواده ام قرار دارم. این 
به  است.  شغل  تغيير  دستاورد  باالترین 
دیگر  هستم.  راضي  هم  اقتصادي  لحاظ 
شترمرغ  گوشت  ندارم.  را  جاده  استرس 
را هر كس یك بار استفاده كرده مشتري 
دائمي مان شده است. در حال حاضر به 
دنبال مجوز توليد روغن و صابون شترمرغ 
با كد بهداشتي و توزیع آن در داروخانه ها 
هستم كه سود باالیي دارد. به جز اشتغال 
ایجاد  ثابت  اشتغال  نفر   5 براي  فصلي، 

كرده ام«.
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�70ميليون�توماني�كه�آب�رفت!
ورود  چگونگي  درباره  پيریایي  مهدي 
مي گوید:  دارویي  گياهان  توليد  عرصه  به 
»در دوره كارشناسي با توجه به ویژگي ها و 
نگاه هاي مشترک، یك گروه 5 نفره درست 
كردیم. همه ما معتقد بودیم كه به جاي تالش 
و  دولتي  نهاد  در یك  استخدام شدن  براي 
پشت ميزنشيني پس از فراغت از تحصيل، 
باید هم زمان با تحصيل، وارد كار توليد شویم 
و از تحصيالت دانشگاهي مان استفاده كنيم. 
در ابتدا با توجه به بحران كم آبي در منطقه 
همدان، كار را با كشت گياهان كم آب نظير 
زعفران و بابونه آلماني آغاز كردیم. توليد خوبي 
داشتيم اما به سرعت متوجه شدیم تا زماني كه 
محصول را به صورت فله اي مي فروشيم، سود 
اصلي به جيب واسطه ها مي رود و باید خودمان 
را  محصوالتمان  فرآوري  و  بندي  بسته  كار 
برعهده بگيریم تا به سود مناسبي دست پيدا 

كنيم«.
این فعال اقتصادي با اشاره به چالش هاي 
خاطرنشان  شان،  نفره   5 گروه  روي  پيش 
مي كند: »متوجه شدیم كه شرط اصلي عرضه 

داروخانه ها،  در  دارویي  گياهان  محصوالت 
بهداشتي  كد  داشتن  بقالي ها  و  عطاري ها 
است و كد بهداشتي هم از رهگذر استقرار 
در شهرک صنعتي محقق مي شود و دریافت 
آن شرایط سختي دارد. در نتيجه به همراه 
دوستانمان حدود 70 ميليون تومان پول جمع 
كردیم و در شهرک صنعتي 3000 متر زمين 
خریدیم. بعد از آن براي دریافت كد بهداشتي 
نزدیك به دو سال دوندگي كردیم و در آستانه 
دریافت این كد بهداشتي به ما اعالم شد از 
وامي كه قرار بوده از منبع صندوق توسعه ملي 
اختصاص داده شود، خبري نيست زیرا گياهان 
دارویي از اولویت صندوق توسعه ملي خارج 

شده است«. 

راه�ميان�بر�براي�دور�زدن
�بروكراسي�ناكارآمد

مهدي پيریایي مي افزاید: »در همين حين 
شهرک صنعتي هم مدام تهدید مي كرد كه 
چون هنوز مجوز دریافت نكرده اید، به زودي 
زمين را از شما پس مي گيریم، با اینكه زمين 
را مجاني به ما نداده بودند و ما آن را خریداري 

گياهان�دارويي�و�اقتصاد�مقاومتي�

فراز و نشيب هاي 5 دانشجو
كه براي موفقيت هم قسم شدند

توليد�و�كشت�گياهان�دارويي�از�سابقه�اي�چند�هزار�ساله�
در�ميان�تمدن�هاي�اصلي�بشر�برخوردار�است.�تاريخ�تمدن�
بشر�در�ايران،�چين،�مصر�و�يونان�با�كشت�گياهان�دارويي�و�
تهيه�عصاره�ها�و�عرقيات�متنوع�از�آن�ها�عجين�است.�بشر�
در�طول�قرون�متمادي�تجربيات�انباشته�تاريخي�خود�درباره�
خواص�گياهان�دارويي�را�سينه�به�سينه�و�نسل�به�نسل�
منتقل�مي�كرد�و�به�درمان�بيماري�هاي�خويش�مي�پرداخت.�
با�پيشرفت�سريع�طب�نوين�بويژه�در�دو�سه�قرن�اخير،�
استفاده�از�مردم�در�نقاط�گوناگون�دنيا�از�گيهان�دارويي�
رو�به�افول�گذاشت.�در�عين�حال�با�روشن�شدن�عوارض�

و�شيميايي،� داروهاي�صنعتي� از�مصرف� ناشي� خطرناك�
بويژه�طي�دهه�اخير�جهان�با�موج�بازگشت�مردم�به�مصرف�
گياهان�دارويي�روبروست�و�بازار�آن�لحظه�به�لحظه�رو�به�

گسترش�است.�
ايران�عالوه�بر�اينكه�خود�مهد�طب�سنتي�است،�از�جمله�
مناسب�ترين�اقليم�ها�براي�توليد�و�پرورش�گياهان�دارويي�
محسوب�مي�شود.�وجود�اين�مزيت�ها�به�اضافه�تقاضاي�رو�
به�رشد�براي�مصرف�گياهان�دارويي�موجب�شده�است�كه�

اين�حوزه�از�ظرفيت�هاي�بااليي�براي�اشتغالزايي�و�
صادرات�برخوردار�شود.�
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پس  ما  از  را  زمين  نهایت  در  بودیم.  كرده 
گرفتند و مبلغ زیادي بابت هزینه شارژ از پول 
زمين كم كردند و باقي رقم پرداختي را به ما 
بازگرداندند. دلم نمي خواست بچه ها متفرق 
بشوند و كار را همينجا رها كنيم. به دنبال 
راهي جدید براي ورود به عرصه توليد بودیم 
عنوان مشاغل  اگر تحت  متوجه شدیم  كه 
خانگي اقدام كنيم، راه آسان تري براي دریافت 
از  مانده  باقي  با پول  مجوز خواهيم داشت. 
شهرک صنعتي، یك كارگاه 400 متري در 
یكي از روستاهاي نزدیك به مالیر اجاره و 
استانداردهاي بهداشت را در آن اجرایي كردیم 

و سرانجام موفق به دریافت مجوز شدیم«.
ادامه  داوریي  گياهان  كارشناس  این 

مي دهد: »برخي از گياهان دارویي را در زمين 
پدر بزرگم كشت مي كردیم و برخي دیگر را از 
كشاورزان خریداري مي كردیم. براي فرآوري 
آن ها و رسيدن به سود مناسب و خلق ارزش 
افزوده نيازمند صنایع تبدیلي بودیم. متوجه 
بخریم  نو  دستگاه هاي  بخواهيم  اگر  شدیم 
نيازمند بودجه اي نزدیك به 200 ميليون 
تومان هستيم. به پيشنهاد یكي از دوستان 
شده  تعطيل  كارخانه هاي  مطالعه  مشغول 
در منطقه شدیم و به آن ها پيشنهاد خرید 
دستگاه هایشان را ارائه دادیم. بدین ترتيب 
توانستيم با قيمت بسيار پایين دستگاه هاي 
خشك كن، اسانس گير، شست و شو كن، 
ساشه و ... را خریداري و كار روغن گيري، تهيه 
عصاره، اسانس گيري و توليد عرقيات را آغاز 

كنيم«.

توليد�پاستيل�زردآلو�و�چيپس�سيب
مهدي پيریایي معتقد است افق روشني 
نفره است، گروهي  این گروه 5  پيش روي 
متشكل از دانش آموختگان گياهان دارویي 
شان  روستایي  كارگاه  در  همگي  حاال  كه 
مشغول به كار هستند. او در این باره مي گوید: 
آنچه لذت  اما  »از درآمدمان راضي هستيم 
بيشتري دارد، مشاهده توسعه و پيشرفت 
هر روزه كار توليد است. دانش آكادميك 
و خالقيت از جمله مهمترین دالیل 
است  این  واقعيت  ماست.  موفقيت 
كه ذائقه مردم تا حدود قابل توجهي 
در  باید  گياهي  محصوالت  و  كرده  تغيير 
مثال  شوند.  ارائه  مردم  به  جدید  قالب هاي 
پاستيل محصولي است غيرطبيعي كه 
سرشار از مواد افزودني است و براي 
رشد كودكان بسيار مضر است. ما 
با استفاده از دستگاه هاي 
صنایع تبدیلي توانستيم 
با  طبيعي  پاستيل هاي 
استفاده از زردآلو، هلو، موز 
و آناناس توليد كنيم. چيپس و انواع مختلف 
آن نيز شدیدا مورد توجه كودكان و نوجوانان 
است. ما موفق به توليد چيپس از سيب، كيوي 
و سایر ميوه ها شدیم كه با وجود توليد محدود 
با استقبال مصرف كنندگان روبرو شده است«. 

اصالح�تصور�غلط�مردم،�شرط�
توسعه�گياهان�دارويي

فرآورده هاي  از  استفاده  احياء  درباره  او 
گياهان دارویي خاطرنشان مي كند: »پایان نامه 
من به آسيب شناسي مصرف گياهان دارویي 
متوجه  من  داشت.  اختصاص  مردم  توسط 
شدم كه عطاري محور مصرف گياهان دارویي 
توسط مردم است اما متاسفانه بخش عمده 
اي از عطارها اطالعات درستي درباره گياهان 
دارویي ندارند تا جایي كه واسطه ها به آساني 
سر آن ها كاله مي گذارند و گياهان تقلبي به 
آن ها مي فروشند. همچنين فروش گياهاني كه 
بعضا 10 سال در انبارها خاک خورده توسط 
شایعي  كامال  مسئله  عطارها  به  واسطه ها 
است. در نتيجه وقتي مردم گياهان دارویي را 
مصرف مي كنند، نتيجه نمي گيرند و بدبين 

مي شوند«.
اضافه  داوریي  گياهان  كارشناس  این 
مي كند: »عالوه بر این، خود مردم هم تصور 
آن ها  دارند.  دارویي  گياهان  درباره  غلطي 
فكر مي كنند گياهان دارویي به سرعت و به 
صورت دفعي تاثير مي گذارند و بيماري را از 
بين مي برند. این در حالي است كه شرط تاثير 
گياهان دارویي مصرف مداوم آن حداقل براي 
40 روز پياپي است. تعداد معدودي از گياهان 
دارویي نظير عرق نعنا و نعنا فلفلي وجود دارد 
كه به سرعت بيماري )در اینجا نفخ شكم( را 
از بين مي برد. بنابراین براي توسعه مصرف 
گياهان دارویي باید تصور غلط مردم را اصالح 
كرد. گياهان دارویي اگر درست تجویز شوند و 
مداوم مصرف شوند، قطعا تاثير گذار هستند، 
اگر هم اشتباه تجویز شوند به دليل سازگاري 
با بدن مشكل ساز نمي شوند و به راحتي دفع 

مي شوند«.

رابطه�گياهان�دارويي�با�اقتصاد�مقاومتي
ظرفيت هاي  درباره  پيریایي  مهدي 
اقتصادي عرصه گياهان دارویي خاطرنشان 
در كشور  دارویي  گياهان  مي كند: »مصرف 
روند صعودي را طي مي كند و به سرعت رو 
به گسترش است. به همين دليل توليد این 
محصوالت توجيه اقتصادي دارد و مي تواند 
به عنوان یك عرصه مناسب براي اشتغالزایي 
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كشت  به  اگر  بگيرد.  قرار  توجه  مورد 
گياهان دارویي و صنایع تبدیلي مرتبط با 
نياز آن توجه شود، مي توان اشتغال زیادي 
در این عرصه پدید آورد كه این خود یكي 
است. ضمن  مقاومتي  اقتصاد  اهداف  از 
اینكه مصرف گياهان دارویي موجب بهبود 
وضعيت سالمت مردم و در نتيجه كاهش 
هزینه هاي بخش سالمت مي شود كه این 
مساله هم در راستاي اقتصاد مقاومتي قرار 

دارد«.
از  بسياري  ترس  به  اشاره  با  او 
دانش آموختگان از ورود به عرصه توليد، 
تاكيد مي كند: »ترس را باید كنار گذاشت، 
من معتقدم كه همه افراد در وجودشان، 
استعدادي ویژه نهفته است و كافي است 
استعداد خودشان را كشف كنند و روي آن 
متمركز شوند، بدون تردید موفق خواهند 
شد. باید به خاطر داشته باشيم كه توليد 
توليدكننده  كه  است  موفق  شرطي  به 
باالترین  یعني  باشد،  اخالق  به  متعهد 
كيفيت ممكن را براي محصول محقق 
كند. تمام عرقيات و عصاره هاي توليدي 
فروش مي روند  به  به سرعت  ما  كارگاه 
به این دليل كه توانسته ایم دستگاهي 
تا  را  اختراع كنيم كه خلوص عصاره ها 
دو برابر افزایش مي دهد و در عين حال 
هزینه اضافي تحميل نمي كند. در نتيجه 
خریداران به صورت طبيعي محصوالت ما 

را ترجيح مي دهند«. 
آینده  برنامه  درباره  پيریایي  مهدي 
»سال  مي كند:  خاطرنشان  كارگاه 
گذشته از بسيج سازندگي 30 ميليون 
صنایع  صرف  و  گرفتيم  وام  تومان 
بسيج  نيز  امسال  كردیم.  تبدیلي 
سازندگي با توجه به پيشرفت و توسعه 
ميليون   60 پرداخت  براي  توليد،  كار 
تومان وام صنایع تبدیلي قول مساعد 
تي  توليد  ما  بعدي  هدف  است.  داده 
وام  اگر  است.  دارویي  گياهان  از  بگ 
بگيریم یك دستگاه صنایع تبدیلي تي 
بگ مي خریم تا از این طریق محصوالت 

جدیدتري به بازار ارائه كنيم«.

داستان�موفقيت�يك�فارغ�التحصيل�شيالت

از پرورش ماهي
در حوضچه خانگي تا توليد ساالنه 

700 هزار قطعه ماهي كپور

حدود��20درصد�از�مجموع�پروتئين�حيواني�مورد�نياز�انسان�از�ماهي�تأمين�مي�شود�
و�تقريبا�يك�سوم�مردم�جهان�بيشترين�پروتئين�مصرفي�خود�را�از�ماهي�بدست�
مي�آورند.�ماهي�هاي�گرم�آبي�يكي�از�مهمترين�منابع�تأمين�پروتئين�است.�ساالنه�
حدود��140هزار�تن�ماهي�گرمابي�در�ايران�توليد�مي�شود.�سرانه�مصرف�ماهي�در�

كشور�حدود��8كيلوگرم�است�كه�يك�سوم�متوسط�سرانه�جهاني�آن�است.
ماهي�كپور�به�دليل�ارزش�غذايي�باال�و�نيز�برخورداري�از�بازار�صادراتي�مناسب�
از�جمله�عرصه�هايي�است�كه�از�منظر�اقتصاد�مقاومتي�و�امنيت�غذايي�موضوعيت�
دارد.�خبرنگار�ما�در�همين�زمينه�با�يكي�از�توليدكنندگان�موفق�ماهي�كپور�در�كشور�
گفت�وگو�كرده�است.�محمد�بهمن�كه�فارغ�التحصيل�رشته�شيالت�است�كار�پرورش�
ماهي�را�از�حياط�منزل�پدري�اش�شروع�كرد�و�حاال�ساالنه��700هزار�قطعه�ماهي�كپور�

پرورش�مي�دهد.
وحيد�طوالبي�يكي�از�فارغ�التحصيالن�رشته�كشاورزي�است�كه�هم�اكنون�در�عرصه�
صنايع�تبديلي�مشغول�به�كار�است�و�توانسته�براي��8زن�روستايي�اشتغالزايي�كند.
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توليد�با�سرمايه��120هزار�توماني�
در�حوضچه�خانگي

پرورش  عرصه  به  ورودش  نحوه  درباره  او 
ماهي مي گوید: »زماني كه در رشته شيالت 
تحصيل مي كردم، متوجه شدم كه این رشته 
دانشگاهي به شدت از فقدان واحدهاي عملي 
و تجربي مفيد و موثر رنج مي برد. همان موقع 
ماهي  توليد  كار  عملي  تجربه  اگر  فهميدم 
مدرک  داشتن  صرف  به  باشم،  نداشته  را 
كارشناسي آینده شغلي درخشاني در انتظارم 
نخواهد بود. در نتيجه تصميم گرفتم همزمان 
با تحصيل هر طور شده كار پرورش ماهي را 

آغاز كنم«.
كه  آنجایي  »از  مي افزاید:  بهمن  محمد 
پولي براي خرید یا اجاره زمين و استخر ماهي 
نداشتم، در حياط منزل با صرف هزینه 120 
هزارتوماني یك حوضچه كوچك با ظرفيت 2 
هزار قطعه ماهي احداث و كار پرورش ماهي را 
آغاز كردم. حدود یك سال مشغول همين كار 
بودم و توليدات این حوضچه در حد خودش 
درآمد قابل توجهي نيز برایم در پي داشت اما 
مهمتر از آن اعتباري بود كه در منطقه برایم 

ایجاد كرد«.

اعتبار�كه�آمد،�سرمايه�گذار�هم�پيدا�شد
این فعال اقتصادي معتقد است كه كسب 
اعتبار در درجه اول مهمتر از رسيدن به سود 

است. او در این باره اظهار مي كند: »موفقيت 
من در پرورش ماهي به صورت خانگي توجه 
توليد  از  كه  را  نهادهایي  و  گذاران  سرمایه 
حمایت مي كنند، جلب كرد و چند نفر براي 
سرمایه گذاري اعالم آمادگي كردند. عالوه بر آن 
بسيج سازندگي هم وقتي از موفقيت پرورش 
خانگي ماهي با خبر شد، 20 ميليون تومان وام 
به من اختصاص داد و توانستم اولين استخر 
ماهي را تاسيس كنم. به مرور كار توسعه پيدا 
كرد و سرمایه گذاري ها افزایش یافت به گونه 
توليد ماهي در  اي كه هم اكنون 14 كارگاه 
استان هاي تهران، قم، كرج و بابلسر داریم و 
براي حداقل 40 نفر اشتغالزایي صورت گرفته 

است«.

توليد�تجهيزات�آبزي�پروري
را  ماهي  توليد  استخرهاي  بهمن  محمد 
اداره  همكالسي هایش  از  تعدادي  همراه  به 
مي كند. آن ها توانسته اند تمام دستگاه هاي الزم 
براي توليد صنعتي و مدرن ماهي گرمابي را 
خودشان توليد كنند و با اداره علمي استخرها 
ضمن حفظ كيفيت ماهي، نرخ رشد آن ها را 

افزایش داده اند.
باره خاطرنشان مي كند: »صد  این  او در   
نيازمان  مورد  آبزي پروري  تجهيزات  صد  در 
را خودمان توليد مي كنيم و از این جهت در 
از  ما  مي شود.  جویي  صرفه  بسيار  هزینه ها 
سامانه پرورش فوق متراكم استفاده مي كنيم. 
در سامانه پرورش سنتي رشد ماهي ها از دماي 
محيط، نور خورشيد و ... تبعيت مي كند اما در 
روش مدرن تنظيم همه عوامل از جمله دماي 
محيط، ميزان نور و كيفيت آب به طور كامل در 
اختيار اداره كنندگان استخر است و در نتيجه 
سرعت رشد ماهي ها به شدت افزایش مي یابد«.

توليد��700هزار�قطعه�ماهي�كپور
توانستيم  »ما  مي افزاید:  بهمن  محمد 
مواد  حذف  معلق،  ذرات  حذف  دستگاه هاي 
ميكروني و پروتئين ها، دستگاه هواده و دستگاه 
اكسيژن ساز را خودمان بسازیم. در طول روز 
اگر الزم باشد مي توانيم ده ها بار آب را تصفيه 
كنيم. بر اساس نظر سازمان شيالت اگر تلفات 
استخرها بين 10 تا 15 درصد باشد، وضعيت 

استخر استاندارد است. اما تلفات استخرهاي 
ما همواره كمتر از 5 درصد است كه نتيجه 
بكارگيري اصول علمي در اداره استخر است«. 
این فعال اقتصادي درباره سودآوري پرورش 
ماهي كپور در كشور مي گوید: »بازار ماهي در 
روي  محصول  و  دارد  خوبي  وضعيت  كشور 
دست توليد كننده نمي ماند. در حال حاضر 
700 هزار قطعه ماهي كپور در اختيار دارم كه 
در صورت فروش پيش بيني مي كنم بين 350 
تا 400 ميليون تومان سودآوري خالص داشته 

باشد«. 

بيشتر�فارغ�التحصيل�شيالت�وارد�
عرصه�توليد�نمي�شوند

رشته  كه  است  معتقد  بهمن  محمد 
دانشگاهي شيالت در كشور در حال حاضر براي 
تربيت پرورش دهندگان موفق با چالش مواجه 
است. او در این باره مي گوید: »من در دانشگاه 
دریانوردي چابهار شيالت خواندم. وقتي ما وارد 
ما در رشته  از  قبل  دانشگاه شدیم، 4 نسل 
شده  فارغ التحصيل  دانشگاه  این  از  شيالت 
بودند. نتيجه یك تحقيق از فارغ التحصيالن 
رشه شيالت دانشگاه دریانوردي نشان داد كه 
هيچ كدام از آن ها پس از اتمام تحصيالت وارد 

فعاليت توليد ماهي نشده بودند«. 
حال  عين  در  شيالت  كارشناس  این 
برخوردار نبودن فارغ التحصيالن از پشت كار 
را عامل اصلي بالاستفاده ماندن دانش آن ها 
مي داند و مي گوید: "فارغ التحصيالن شيالت 
باید با صبر و پشتكار، خاک كار توليد را بخورند. 
زیادي  مشكالت  با  كار  آغاز  در  شك  بدون 
روبرو هستند اما اگر تا رسيدن به یك موفقيت 
ابتدایي صبر پيشه كنند، مي توانند براي خود 
اعتبار و آبرو و سپس سود و درآمد بيافرینند«.

محمد بهمن درباره وضعيت سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي در عرصه شيالت خاطرنشان 
مي كند: »از زماني كه رهبر انقالب سياست هاي 
زیادي  ابالغ كردند زمان  را  اقتصاد مقاومتي 
مي گذرد اما در عرصه شيالت با هيچ تغييري 
در سياست ها براي حمایت از توليدكنندگان 
مواجه نيستيم. این در حالي است كه عرصه 
توليد ماهي با امنيت غذایي و سالمت مردم 

ارتباطي تنگاتنگ دارد«.
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فعاالن  از جمله  داودآبادي  زهرا  خانم 
از  اراک است كه  استان  اقتصادي  موفق 
طریق آموزش قاليبافي براي تعداد زیادي 
در  او  است.  كرده  اشتغالزایي  بانوان  از 
پرورش  مزرعه  قاليبافي  آموزش  حاشيه 

شترمرغ نيز راه اندازي كرده است.
آموزش  نحوه  درباره  داودآبادي  زهرا 
قاليبافي به خانم هاي اراكي، به خبرنگار 
بسيج سازندگي مي گوید: »هنر قاليبافي 
حضور  با  بعد ها  و  آموختم  مادرم  از  را 
حرفه اي  و  فني  قاليبافي  كالس هاي  در 
را  قاليبافي  كردم.  تكميل  را  مهارتم 

مشاغل  معدود  از  چون  داشتم  دوست 
زایي،  درآمد  بر  عالوه  كه  است  زنانه اي 
وظایف خانه داري و همسرداري خانم ها 
سال   4 تقریبا  نمي كند.  مشكل  دچار  را 
یك  همسرم  حمایت  با  كه  بود  پيش 

كارگاه قاليبافي تاسيس كردم«.
وي مي افزاید: »هنرجویان از دوحالت 
فقط  آن ها  از  دسته  یك  نيستند،  خارج 
براي  دیگر  دسته  و  سرگرمي  براي 
مي بينند،  قاليبافي  آموزش  درآمدزایي 
در این صورت بين یك هفته تا یك ماه 
آموزش مي بينند. هر كدام از هنرجویان 

به  مي توانند  آموزش  ماه  یك  از  پس 
كارگاه  محيط  از  برسند.  درآمدزایي 
و  مي كنيم  استفاده  آموزش  براي  فقط 
كار  خانم ها  تا  كرده ایم  فراهم  شرایطي 
انجام  خانه هایشان  در  را  فرش  بافندگي 
از  كه  توماني  ميليون   30 وام  با  دهند. 
حدود  كردم،  دریافت  سازندگي  بسيج 
40 دار قالي به اضافه مصالح مورد نياز را 
خریداري كردم و به بافنده هایي كه دوره 
تحویل  بود  شده  تكميل  شان  آموزشي 
آن ها  به  را  فرش  تابلو  و  فرش  دادم. 
تضميني  صورت  به  و  مي دهيم  سفارش 

روايتي�از�موفقيت�هاي�يك�بانوي�اراكي

هم صادرات فرش، هم پرورش شترمرغ
توسعه�مشاغل�خانگي�از�جمله�موفق�ترين�سياست�ها�
براي�رفع�بيكاري،�به�ويژه�در�ميان�بانوان�است.�مشاغل�
در� حتي� اشتغالزايي� و� ملي� توليد� افزايش� در� خانگي�
كشورهاي�توسعه�يافته�نيز�نقش�عمده�اي�ايفا�كرده�اند.�در�
گذشته�اي�نه�چندان�دور�مشاغل�خانگي�در�ميان�بانوان�
ايراني�به�صورت�طبيعي�رواج�داشت،�قاليبافي�و�صنايع�
دستي�را�مي�توان�عالي�ترين�صورت�مشاغل�خانگي�در�

ميان�زنان�ايراني�ناميد،�زنان�ايراني�سينه�به�سينه�هنر�
رهگذر� از� و� مي�كردند� منتقل� فرزندانشان� به� را� دست�
فروش�محصوالتشان�باري�از�دوش�معيشت�خانواده�بر�
زوال� و� شهرنشيني� فرهنگ� گسترش� اما� مي�داشتند.�
فرهنگ�كار�و�تالش،�تضعيف�مشاغل�خانگي�سنتي�را�در�
ميان�زنان�ايراني�به�دنبال�داشت�و�ميل�به�پشت�ميزنشيني�

و�چشم�دوختن�به�دست�دولت�جايگزين�آن�شد.
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مي كنيم.  خریداري  آن ها  از  خودمان 
حداقل درآمد بافنده هاي ما از 500 هزار 

تومان در ماه شروع مي شود«.
این فعال اقتصادي ادامه مي دهد: »در 
مجموعه  زیر  را  بافنده   80 حاضر  حال 
تخته  داریم. هر سال حداقل 500  خود 
مي كنيم،  توليد  فرش  تابلو   30 و  فرش 
برخي از محصوالتمان را هم به سليمانيه 
صادر  شرقي  آسياي  كشورهاي  و  عراق 
مي كنيم. بازار فرش 2-3 سالي است كه 
افت كرده و با مشكل روبروست زیرا كار 
اگر  دارد.  متعددي  موانع  فرش  صادرات 
اشتغال  شود،  رفع  فرش  صادرات  موانع 

قابل توجهي در كشور ایجاد مي شود«. 
رونق  به  اشاره  با  داودآبادي  زهرا 
خاطرنشان  اراک،  استان  در  قاليبافي 
فرهان  و  آباد  داود  منطقه  »در  مي كند: 
بر خالف بسياري از نقاط كشور، قاليبافي 
مشتاق  بسيار  خانم ها  و  دارد  رواج 
مي توان  واقع  در  هستند،  آن  فراگيري 

كامال  منطقه  این  در  قاليبافي  گفت 
نفر   10 حداقل  روزانه  است،  شده  احيا 
آموزش  خواستار  كارگاه  به  مراجعه  با 
از  عمده اي  بخش  متاسفانه  مي شوند. 
خانم ها حقوق بخور و نمير منشي گري و 

پشت ميز نشيني را بر كار توليد ترجيح 
مي دهند«.

این فعال اقتصادي در ادامه به تاسيس 
اشاره  شترمرغ  پرورش  مزرعه  اداره  و 
شترمرغ  "گوشت  مي گوید:  و  مي كند 
یك  عنوان  به  دارد،  زیادي  ویژگي هاي 
خانم كه آشپزي خوبي دارد، طعم گوشت 
شترمرغ را مطبوع و عالي مي دانم، گوشت 
با  است  گوسفند  گوشت  شبيه  شترمرغ 
این تفاوت كه چربي آن كامال جداست و 
با گوشت آميخته نيست و به همين دليل 
براي بيماران قلبي توصيه مي شود. مزرعه 
سود  از  استفاد  با  را  شترمرغ  پرورش 
كه  وامي  نيز  و  فرش ها  فروش  از  حاصل 
از بسيج سازندگي گرفتم راه اندازي كردم 
به صورت  اینجا  نفر   3 در حال حاضر  و 
ثابت مشغول به كار هستند. عالقه مردم 
است  افزایش  به  رو  شترمرغ  گوشت  به 
محصول  این  توليد  در  گذاري  سرمایه  و 
توجيه اقتصادي دارد. در حال حاضر 70 
شتر مرغ دارم و از درآمد آن راضي هستم 

و فكر مي كنم به مرور بهتر مي شود«.
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خارج� دوحالت� از� هنرجويان�
آن�ها� از� دسته� يك� نيستند،�
دسته� و� سرگرمي� براي� فقط�
درآمدزايي� براي� ديگر�
مي�بينند،� قاليبافي� آموزش�
بين�يك�هفته� اين�صورت� در�
مي�بينند.� آموزش� ماه� يك� تا�
هر�كدام�از�هنرجويان�پس�از�
به� مي�توانند� آموزش� ماه� يك�

درآمدزايي�برسند.
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�بسيج�گفت�توليد�ترشي�خوب�كمك�به�
اقتصاد�مقاومتي�است

توليد و فروش »ترشي« و »مربا« 
خجالت دارد؟!

ترشي�و�مربا،�چاشني�هاي�محبوبي�هستند�كه�از�جايگاه�
ويژه�اي�در�عادت�غذايي�ايرانيان�برخوردارند.�در�گذشته�اي�نه�
چندان�دور�زنان�خانه�دار�خود�اقدام�به�توليد�ترشي�و�پخت�مربا�
براي�تامين�نياز�خانواده�شان�مي�كردند.�امروز�اما�به�ويژه�در�
كالنشهرها�خانم�هاي�خانه�دار،�خريد�محصوالت�آماده�ترشي�
اين�مساله� ترجيح�مي�دهند.� آن� توليد�خانگي� بر� را� مربا� و�
موجب�شده�است�كه�بازار�توليد�مربا�و�ترشي�براي�كارگاه�ها�و�
كارخانه�هاي�توليد�كننده�اين�محصوالت�رونق�بيشتري�بگيرد.�
خانم�فاطمه�روجايي�از�جمله�توليدكنندگان�موفق�ترشي�
و�مربا�در�مازندران�است�كه�تجربياتش�را�با�خبرنگار�بسيج�
سازندگي�در�ميان�گذاشته.�او�در�حال�حاضر�بيش�از��150نوع�
مربا،�ترشيجات،�شربت،�كمپوت،�كنسرو�و�دسر�توليد�و�در�

مغازه�اش�به�مشتريان�عرضه�مي�كند.
پديد� و�چگونگي� كار� به� آغاز� نحوه� درباره� روجايي� خانم�
آمدن�ايده�درآمدزايي�از�طريق�توليد�و�فروش�ترشي�و�مربا�
در�ذهنش،�مي�گويد:�هنر�ترشي�انداختن�و�پخت�مربا�نسل�
به�نسل�به�زنان�مازندراني�منتقل�مي�شود.�سال�ها�فقط�براي�
مصرف�خانگي�ترشي�و�مربا�توليد�مي�كردم.�تا��اينكه�5-�6سال�
قبل�تصميم�گرفتم�هم�براي�اينكه�سرگرم�شوم�و�هم�براي�
كسب�درآمد�و�كمك�به�خانواده،�ترشي�و�مربا�بفروشم.�پدر�و�
برادر�من،�هر�دو�مغازه�داشتند.�من�محصوالت�را�در�خانه�توليد�

و�آن�ها�در�مغازه�هايشان�به�فروش�مي�رساندند.
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با�يك�شيشه�سيرترشي�
شروع�كردم

او مي افزاید: كار فروش محصوالت را با 
یك شيشه سيرترشي آغاز كردم. روز اول 
پدرم شيشه سيرترشي را برد به مغاز و 
به فروش رفت. كم كم تعداد محصوالت 
و تنوع آن ها را افزایش دادم. مردم و به 
خصوص مسافراني كه از تهران مي آمدند، 
رضایت  بسيار  محصوالت  كيفيت  از 
داشتند و هر كس یك بار ترشيجات و 
مرباهاي من را از پدر و برادرم مي خرید، 
به مشتري دائم من تبدیل مي شد. حتي 
مشتري هاي تهراني ام هر گاه كه به شمال 
تنظيم  طوري  را  مسيرشان  مي آمدند، 
من  محصوالت  از  بتوانند  كه  مي كردند 
بخرند. با این وجود توليد ترشيجات در 
فضاي محدود آپارتمان كار سختي بود و 

باید فكر جدیدي مي كردم.
توسعه  نحوه  درباره  روجایي  خانم 
بار  یك  مي كند:  خاطرنشان  فعاليتش 
كرد  پيشنهاد  من  به  آشنایان  از  یكي 
نمایشگاه هاي  از  یكي  در  را  محصوالتم 
پذیرفتم.  من  و  كنم  عرضه  فصلي 
استقبال از محصوالتم بسيار زیاد بود زیرا 
از تنوع فوق العاده اي برخوردار بود. در این 
نمایشگاه كارشناسان بسيج سازندگي هم 
حضور داشتند و بعد از بازدید از غرفه، 
با  مشاوره  براي  تا  كردند  دعوت  من  از 
باشم.  داشته  مشترک  جلسه اي  آن ها 
به  توجه  با  كردند  توصيه  من  به  آن ها 
تبحر و نوآوري كه من در توليد ترشي و 
مربا دارم، یك كارگاه و مغازه براي توليد 
سپس  و  كنم  دایر  محصوالتم  عرضه  و 

كمك كردند تا وام بگيرم.

هر�كس�يك�بار�از�ما�چيزي�خريده،�
مشتري�دائمي�مان�شده

او ادامه مي دهد: به این نتيجه رسيدم 
كه باید كارگاه توليد با محل عرضه در 
یك مكان واحد جمع شود. در نتيجه یك 
واحد 140 متري اجاره كردم كه در واقع 
انبار، كارگاه و مغازه را به صورت  نقش 
توامان ایفا مي كند. سپس براي دریافت 

اینكه  با  كردم.  اقدام  بهداشت  مجوز 
یك  در  عرضه  و  توليد  مجوز  دریافت 
مكان كار سختي بود، اما در نهایت موفق 
به اخذ مجوز شدم. مشكالت زیادي در 
كدام  هر  كه  داشت  وجود  مسير  این 
مثال  كند.  دلسرد  را  انسان  مي توانست 
فقط هزینه كارشناسي مغازه براي صدور 

مجوز بالغ بر 600 هزار تومان بود.
ویژگي  درباره  روجایي  فاطمه 
مزیت  مهمترین  مي گوید:  محصوالتش 
محصوالت ما تنوع كم نظير آن هاست. 
استفاده  با  نوع ترشي  از 30  مثال بيش 
توليد  متفاوت  مركبات  و  ميوه ها  از 
متنوع  بسيار  هم  مرباهایمان  مي كنيم. 
داریم.  مربا  نوع   40 از  بيش  و  است 
ميوه ها  پوست  نمي دهيم  اجازه  حتي 
پسته،  پوست هندوانه،  از  ما  نفله شود، 
ليمو ترش، خرماي جنگلي و پرتقال هم 
مرباهاي خوشمزه و لذیذ توليد مي كنيم. 
كمپوت ها و كنسروهایمان نيز به همين 
صورت است. ویژگي دیگر محصوالت ما 
این است كه در توليدشان به هيچ وجه از 
مواد نگهدارنده استفاده نمي كنيم و این 
مساله خط قرمز ماست. مواد نگهدارنده از 
جمله عوامل گسترش سرطان در جامعه 
ماست. ضمن اینكه در تهيه محصوالت 
به  سينه  را  آنچه  و  سنتي  طب  اصول 
رعایت  است،  شده  منتقل  ما  به  سينه 
مي كنيم. نتيجه اش این مي شود كه هر 
كس یك بار از ما چيزي خریده، مشتري 

دائمي مان شده.

بسيج�گفت�همين�می�شود�
اقتصاد�مقاومتي�

او در پاسخ به این سوال كه به شغلش 
افتخار مي كند یا از آن خجالت مي كشد 
و آیا ترجيح نمي داد كه به جاي ترشي 
شركت  یك  كارمند  یا  منشي  فروشي، 
باشد، خاطرنشان مي كند: به كارم افتخار 
ترجيح  كارمندي  بر  را  آن  و  مي كنم 
مردم  از  برخي  كه  دارم  قبول  مي دهم. 
توليد و فروش ترشي و مربا و كنسرو را 
كاري خجالت آور مي دانند اما نمي دانم 

توليد  پيدا شده.  ما  بين  تصور چرا  این 
هر نوع محصول غذایي سالم و خوشمزه 
خدمت به مردم است و ارزشمند است. 
بسيج سازندگي به من گفت اگر ترشي و 
مرباي خوب توليد كني و آدم بي كاري 
را سر كار ببري، خودش اقتصاد مقاومتي 
است و به امنيت غذایي كمك مي كند. 
از  كردم خيلي  را شروع  كارم  كه  اوایل 
گاهي  مي كردند،  مسخره ام  اطرافيان 
اوقات غصه مي خوردم، نه به این خاطر 
كه كارم توليد ترشي است، به این خاطر 
از  كه چرا كار توليدي در چشم بعضي 
مردم ما مسخره به نظر مي رسد. بعدها 
كه به عنوان كارآفرین مورد تقدیر قرار 
گرفتم و بارها و بارها دانشگاه هاي استان 
از بنده براي حضور دعوت كردند، همان 
افراد از رفتار گذشته شان پشيمان شدند 
و عذرخواهي كردند. بله، من هم مي توانم 
پولي را كه براي خرید مواد اوليه صرف 
مي كنم، در بانك بگذارم و سود بگيرم اما 
من بركت كار توليد را دیده ام و لذتش 
را چشيده ام. دوست دارم محصول سالم 

بدهم دست مردم.

قرار�نيست�زن�بودن�و�مادر�بودنم�را�
فراموش�كنم

خانم روجایي اضافه مي كند: در حال 
حاضر ماهانه حداقل یك تن ترشي و 1 
تن مربا توليد مي كنم. همين دیروز 150 
در  هيچوقت  انداختم.  سيرترشي  كيلو 
مغازه من كمتر از 1000 شيشه ترشي و 
مربا یافت نمي شود؛ 1000 شيشه اي كه 
تركيب رنگي متنوعشان زیبایي خاصي به 
مغازه مي دهد. خدا را شكر سود مناسبي 
دارد. در حال حاضر چندین هتل مشتري 
ثابت مان هستند. دو كارخانه بزرگ هم 
بدانيد  اما  داده اند.  همكاري  پيشنهاد 
با وجود این همه مشغله از كارِ خانه و 
خانواده غافل نشده ام. همين امروز اگر از 
شوهر و فرزندانم بپرسيد حتما خواهند 
درست  هستند.  راضي  من  از  كه  گفت 
است كه كار مي كنم اما قرار نيست زن 

بودن و مادر بودنم را فراموش كنم. 
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داستان�پرورش�بلدرچين؛�از�حياط��12متري�منزل�تا�پادگان

حمايت جالب يك فرمانده سپاه از توليدكنندگان
مدت�هاست�كه�مرغ،�يكه�تاز�سفره�های�ايرانی�است.�بسياری�
از�ايرانی�ها�اگر�قرار�باشد�گوشت�سفيد�بخورند،�انتخاب�اول�و�
آخرشان�مرغ�است.�اما�تنوع�بخشی�به�پروتئين�غذايی�مردم،�
عالوه�بر�اينكه�موجب�ارتقاء�سالمت�می�شود،�امنيت�غذايی�را�
نيز�باال�می�برد�و�موجب�می�شود�در�دوره�هايی�كه�بازار�به�هر�
دليل�با�كاهش�ناگهانی�عرضه�يا�افزايش�تقاضا�روبرو�می�شود،�

تعادل�از�بين�نرود.�
بلدرچين�از�جمله�منابع�پروتئينی�است�كه�آرام�آرام�جای�

خود�را�در�سفرهای�ايرانی�باز�می�كند�و�توليد�آن�در�كشور�
روز�به�روز�افزايش�می�يابد.�ويژگی�های�استثنايی�بلدرچين�و�
سودآوری�توليد�آن�موجب�جلب�توجه�پرورش�دهندگان�طيور�
شده�است.�خبرنگار�بسيج�سازندگی�در�همين�زمينه�با�يكی�
از�پرورش�دهندگان�موفق�بلدرچين�گفت�و�گويی�ترتيب�داده�
است.�آقای�سيادتی�اگرچه�به�تازگی�تحصيالتش�در�مقطع�
دكتری�طيور�را�به�پايان�رسانده�اما�از�دوسال�قبل�استفاده�

عملی�از�دانش�خود�را�آغاز�كرده�است.

درآمد�ماهانه�يك�ميليون�تومان�
از�پرورش�بلدرچين�در�منزل

دكتر سيادتی درباره علت انتخاب عرصه پرورش بلدرچين، 
پرنده  این  است،  توقعی  بسيار كم  پرنده  »بلدرچين  می گوید: 
مقاومت بسيار باالیی در برابر بيماری های طيور دارد و در طول 
دوره پرورش نيازمند هيچ واكسنی نيست، گوشت بلدرچين بسيار 
لذیذ و خوشمزه و سرشار از مواد مغذی است، بلدرچين فضای 
بلوغ جنسی  بلدرچين  ندارد.  نياز  پرورش و رشد  برای  زیادی 
تخم می گذارد،  و  بالغ می شود  روزگی  در 35  و  دارد  زودرس 
این در حالی است كه هيچ كدام از طيور به این سرعت به بلوغ 
نمی رسند. طول دوره جوجه كشی بلدرچين هم فقط 17 روز 
است. مجموع این عوامل باعث می شود كه پرورش بلدرچين از 

هر نظر توجيه اقتصادی و سودآوری باال داشته باشد«. 
پرورش  گرفتم  تصميم  دانشجویی  دوره  »در  می افزاید:  او 
بلدرچين را آغاز كنم اما سرمایه كافی و مكان مناسب در اختيار 
نداشتم. 3 ميليون تومان از بسيج سازندگی وام گرفتم و كار 
پرورش بلدرچين را در حياط 12 متری منزلمان شروع كردم. 
قفس بلدرچين در بازار 600 تا 700 هزار تومان قيمت دارد. 
تصميم گرفتم با الگو گرفتن از این قفس ها آن ها را به صورت 
دست ساز تهيه كنم و در نتيجه توانستم هر قفس بلدرچين را به 
ازای فقط 100 هزار تومان بسازم. چون سرمایه كافی برای خرید 
دستگاه آسياب جيره غذایی نداشتم، در چرخ گوشت تغييراتی 
ایجاد و از آن برای تركيب كردن جيره غذایی استفاده كردم. برای 
شروع هر كار توليدی باید با سرمایه اندک، صرفه جویی در منابع 
و به خرج دادن ابتكار، پروژه را پيش برد. در آن دوره همواره 

1000 بلدرچين در حياط منزل پرورش ميافتند و من هم ماهانه 
یك ميليون تومان از فروش آن ها سود خالص بدست می آورد«.

پيشنهاد�جالب�فرمانده�سپاه�استان
این فعال اقتصادی درباره نحوه گسترش واحد توليدی اش، 
خاطرنشان می كند: »اوایل سال 93 بود كه سردار بابایی، فرمانده 
سپاه مازندران به منزل ما تشریف آوردند و از محوطه 12 متری 
پرورش بلدرچين ها بازدید كردند. ایشان وقتی انگيزه و عالقه 
من به كار توليد و نيز موفقيت بدست آمده را دید، پيشنهاد 
توسعه كار را داد اما به وی گفتم كه سرمایه ای برای تهيه مكان 
بزرگتر ندارم. سردار بابایی در پاسخ گفت كه در پادگان شهيد 
قلی زاده رامسر در حال حاضر مكانی بالاستفاده وجود دارد و شما 
می توانيد برای گسترش كار خود از آنجا استفاده كنيد. به ایشان 
گفتم در ازای آن چه كاری باید انجام دهم، سردار بابایی گفت 
كافی است به بچه های بسيجی مازندران كه می خواهند واحد 

پرورش طيور راه بياندازند مشاوره بدهی«.
پادگان  در  را  كار  »به سرعت  ادامه می دهد:  دكتر سيادتی 
توليدمان  زود  خيلی  و  كردم  شروع  رامسر  زاده  قلی  شهيد 
گسترش یافت. در حال حاضر در هر دوره 45 روزه 10 هزار 
بلدرچين و 10 هزار مرغ بومی پرورش می دهيم. البته پرورش 
مرغ بومی صرفا در تابستان صورت می گيرد زیرا به دليل گرمای 
شمال كشور در تابستان ماندگاری تخم های بلدرچين كاهش 
می یابد. گردش مالی هر دوره حدود 40 ميليون تومان است 
كه ممكن است حاشيه سود آن تا 50 درصد هم برسد. در حال 
حاضر برای 7 نفر در واحد توليد و بازاریابی اشتغالزایی كرده ایم«.
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مشاوره�تخصصی�رايگان�به�فعاالن�اقتصاد�مقاومتی
او در پاسخ به این سوال كه مهمترین مشكل پرورش بلدرچين 
در حال حاضر چيست، اظهار می كند: »نبود كشتارگاه مناسب 
و تونل انجماد مهم ترین مشكل توليدكنندگان بلدرچين است. 
عبور الشه بلدرچين از تونل انجماد باعث افزایش ماندگاری آن 
می شود. مصرف بلدرچين در مازندران به طور كامل جا افتاده 
و مردم به این محصول عالقه دارند. اگر بلدرچين كشتار شده 
مجوز دامپزشكی داشته و از تونل انجماد گذشته باشد مغازه ها به 
راحتی آن را می خرند و در غير این صورت توليد كننده به زحمت 
می افتد. من در حال حاضر ناچار هستم بلدرچين ها را به صورت 
زنده بفروشم، این در حالی است كه اگر آن ها را كشتار كنم سود 

بيشتری به دست می آورم«.
دانش  فرهنگ  بر  جدی  نقدهایی  موفق  توليدكننده  این 
وارد می داند.  ایران  در  و طيور  دامداری  آموختگان كشاورزی، 
دكتر سيادتی می گوید: »واقعا حيف است كه فارغ التحصيالن 
طيور و دامداری خودشان وارد كار توليد نمی شوند، متاسفانه 
بسياری از آن ها با وجود برخورداری از تحصيالت عالی ترجيح 

می دهند در یك دستگاه دولتی پشت ميزنشينی كنند و حداكثر 
با سرمایه  توصيه می كنم  آن ها  به  باشند. من  كارشناس  یك 
اندک وارد كار توليد شوند و مطمئن باشند كه نتيجه می گيرند. 
تحصيل تا مقطع دكترا در رشته طيور برای من به عنوان یك 
توليد كننده بلدرچين بسيار مفيد بوده است، جيره نویسی علمی 
مزیتی است كه من از آن برخوردارم و اثر مستقيم آن را در 

پرورش بلدرچين ها مشاهده می كنم«.
فضای  كه  می بينم  عينه  به  »من  می كند:  خاطرنشان  او 
توليد و كسب و كار در مازندران و رامسر دچار تحول شده 
از  است، كشاورزی، دامپروری و پرورش طيور در منطقه ما 
بهتر  به گذشته خيلی  و فضا نسبت  تر است  هميشه جدی 
و  توليدكنندگان  به  سازندگی  بسيج  توسط  من  است.  شده 
فعاالن اقتصاد مقاومتی معرفی شده ام و به هر كس كه در 
مرغ  قرقاول،  بلدرچين،  پرورش  واحد  بخواهد  منطقه  این 
بومی و ... راه اندازی كند مشاوره مستمر می دهم. تا ساعتی 
از  یكی  قرقاول  پرورش  توليدی  واحد  افتتاح  برای  نيز  دیگر 

بسيجيان عازم هستيم«. 
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يك�فن�تازه�گلخانه�اي
ساخته اید  پشت بام  در  كه  گلخانه اي  در 
مي توانيد خيار گلخانه اي بكارید. نكته اي كه 
باید براي كاشت صيفي جات گلخانه اي در نظر 
بگيرید این است كه هنگام خرید پالستيك 
گلخانه اي )همان عایقي كه روي چهارچوب 
عایق  كنيد  دقت  مي پوشاند(  را  گلخانه 
UV دار باشد. كيفيتي كه این روزها براي 
عينك هاي آفتابي هم مدنظر است. كاركرد 
است  این  دار    UV پالستيك هاي  اصلي 
كه اشعه هاي آسيب رسان خورشيد را دفع 
مي كنند. رمضان رستمي مي گوید: »عایق هاي 
ساده گلخانه اي )آنهایي كه UV دار نيستند(، 
زیر نور آفتاب خاصيت ذره بيني پيدا مي كنند 
كه این اشعه ها براي رشد گياهان به خصوص 

صيفي جات بسيار مضر است. این عایق هاي 
جدید كه به تازگي به به بازار آمده اند تفاوت 
قيمت چنداني با نوع ابتدایي پالستيك هاي 
اما در نتيجه نقش اساسي  گلخانه اي ندارد. 

بازي مي كند«.

يك�سيستم�پر�طمطراق!
خيار  كاشت  مطلب.  اصل  سر  رویم  مي 
كه  مي كنيم  شروع  فرض  این  با  گلخانه اي 
یك گلخانه 100 متري روي پشت بام خانه 
بنا كرده اید. یك چهارچوب فلزي با عایق هاي

فكر یك  به  باید  از هرچيز  قبل  دار.    UV
رمضان  باشيد.  قطره اي  آب رساني  سيستم 
رستمي مي گوید: »خيار گلخانه اي یا همان 
قطره اي  ابرساني  سيستم  با  درختي  خيار 

روش،  این  جز  به  و  مي شود  داده  پرورش 
روش هاي دیگر نه به صرفه است و نه به درد 

به خور«.
پيچيده مي شود.  دارد كمي  انگار مسئله 
»آبرساني قطره اي« اسم با مسمایي است كه 
بعضي ها را مي ترساند و بعضي ها را متعجب 
مي كند! اولين سوالي كه با شنيدن نام این 
سيستم پرطمطراق مطرح مي شود این است 
كه چقدر خرج بر مي دارد؟ رستمي در این 
باره مي گوید: »این كار یك كار براي هميشه 
است. یعني شما یك بار هزینه مي كنيد و این 
كاشت  مختلف  دوره هاي  همه  در  سيستم 
كشي  لوله  مثل  است.  پاسخگو  محصول 
ساختمان كه یك بار براي هميشه است. كال 
براي راه اندازي این سيستم در 100 متر مربع 

با�كاشت�خيار�در�گلخانه��100متري�در��8ماه�درآمد��12ميليون�توماني�كسب�كنيد

از پشت بام اسكناس هاي سبز بچين! 
رستمي� رمضان� و� ما� با� و� و� زده�ايد� باال� آستين� اگر�
چهارچوب� مي�توانيد� آساني� به� حتما� شده�ايد� همراه�
گلخانه�تان�را�روي�پشت�بام�علم�كنيد�و�همين�امروز�
در� بنشانيد!� خاك� در� را� سبز� اسكناس�هاي� بذر� فردا�

گلخانه� در� چگونه� بياموزيم� است� قرار� گزارش� اين�
خيار� ايم� كرده� بنا� خانه� پشت�بام� روي� كه� كوچكي�
بسيار�پرسود� بكاريم.�كشتي�كه�مي�گويند� گلخانه�اي�

و�البته�راحت�است.�
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گلخانه، چيزي حدود یك تا یك و نيم ميليون 
آبرساني  سيستم  این  بگذارید.  كنار  تومان 
شامل یك مخزن 1000 ليتري آب، حدود 
100 متر لوله یك یا نيم اینچي مخصوص 
آبياري قطره اي و یك پمپ آب متوسط." نكته 
مهم در سيستم آبرساني قطره اي این است 
كه در این سيستم آب كمي مصرف مي شود. 
پاش هاي  آب  با  كه  مقداري  از  كمتر  حتي 

دستي مصرف مي شود«.

�ناوداني�يا�بالشتكي؟!
وقتي خيالتان از بابت آبرساني راحت شد 
نوع  به  كنيد.  فكر  بعد  مرحله  به  مي توانيد 
گلدان ها. رستمي براي این مرحله دو روش 
به  روش  یكي  مي كند؛  پيشنهاد  استاندارد 
اصطالح ناوداني و دیگري روش بالشتكي. نام 
شان كمي عجيب و غریب است. اما هر دو در 
مرحله اجراي كار ساده هستند. ابتدا مي رویم 

سراغ روش ناوداني. 
»ناوداني  مي گوید:  باره  این  در  رمضان 
همانطور كه از اسمش معلوم است لوله هاي 
این  درون  گالوانيزه.  از جنس  است  نيمه اي 
لوله ها از خاک پر مي شود و این سازه هاي یك 
دست و ردیفي، مي شود گلدان هاي گلخانه 
شما. در این روش نكته حائز اهميتي وجود 
دارد كه نباید از آن غافل شد، این كه حتما 
باید ناودان هایي كه انتخاب مي كنيد بين 30 
تا 40 سانتيمتر از زمين فاصله داشته باشند. 
این فاصله به این خاطر است كه درختچه هاي 
گسترده  زمين  روي  اول،  ماه هاي  در  خيار 
نشود و بپوسد. نه تنها در این روش بلكه در در 
دیگر روش ها هم باید توجه داشته باشيد كه 
گلدان هاي خيار 30 تا 40 سانتيمتر از زمين 
فاصله داشته باشند. در روش ناوداني این فاصله 
با چهارپایه هاي كوچكي كه زیر ناودان ها قرار 
مي گيرد حفظ مي شود. روش ناوداني نيز مانند 
سيستم آبرساني قطره اي عمري است. یعني 
این  با  اگر مي خواهيد  براي هميشه.   یكبار 
روش شروع به كار كنيد، روش ناوداني حدود 

800 هزار تا یك ميليون تومان هزینه دارد«.
روش دوم كم هزینه تر است اما یكبار مصرف. 
اگر دست و بالتان خالي است بهتر است بروید 

سراغ روش بالشتكي. 

هزار  »با 100  مي گوید:  رستمي  رمضان 
تومان مي توانيد بالشتك )یا همان گلدان هاي 
این  كنيد.  خریداري  بازار  از  را  پالستيكي( 
گلدان هاي كيسه اي كه از جنس پالستيك 
پر  خاک  با  وقتي  هستند  شفاف  و  ضخيم 
مي شوند در نهایت به شما یك یك گلدان با 
ابعاد یك متر در 40 سانتي تحویل مي دهد. 
از این گلدان ها مي توانيد 4 بذر  در هر یك 
خيار گلخانه اي بكارید كه هر كدام تبدبل به 
یك درختچه مي شوند. توجه داشته باشيد كه 
بذرها باید به اندازه دو برابر قطرشان در خاک 
فرو روند و فاصله و حریم 30 سانتيمتري یك 

بذر خيار یا بذر دیگر رعایت شود«.
شما  براي  كاشت  بستر  كار  اینجاي  تا   
فراهم شده است. بستري كه یك خرج اوليه 
اینطور كه حساب كتاب  به حساب مي آید. 
كردیم ساخت 100 متر گلخانه روي پشت بام 
فراهم  و  قطره اي  آبياري  سيستم  راه اندازي 
حدودا  ناوداني  روش  با  كاشت  بستر  كردن 
9 ميليون تومان هزینه برمي دارد اما با بستر 

كاشت بالشتكي 8 ميليون تومان.

خاك�از�گل�نازكتر
به  بعد مي توانيد دست  به  این مرحله  از 
چرتكه شوید و هزینه هر دوره كاشت خيار 
گلخانه اي را حساب كنيد. این هزینه ها را براي 
هر دوره مدنظر بگيرید. گلخانه ها خالي است و 
اول باید برویم سراغ خاک گلخانه. براي خيار 
درختي یك نمونه خاک تعریف شده است 
كه مي توانيد آن را از بازار تهيه كنيد. مخلوط 
كوكوپيت و پرليت.»كوكوپيت و پرليت« بسته 
كه خيار  است  از كساني  پيشنهادي خيلي 

گلخانه اي مي كارند. 
رمضان رستمي مي گوید: »این نوع خاک 
گلدان كه هم قيمت پایيني دارد و هم كيفيت 
باالیي، از پس تمام آزمون ها برآمده و تجربه 
ثابت كرده مخلوطي كه از دو سوم كوكوپيت و 
یك سوم پرليت باشد مناسب ترین خاک براي 
كاشت خيار گلخانه اي را در اختيار شما قرار 
مي دهد. تهيه این خاک براي 100 متر مربع 
گلخانه حدودا 150 هزار تومان است. دقت 
كنيد هيچ وقت مخلوط آماده خاک، خریداري 
نكنيد. مطمئن ترین كار این است كه شما هر 

دو نمونه پيشنهادي را تهيه كنيد و با همان 
فرمول كه گفتم مخلوطشان كنيد«.

واريته�سرنوشت�ساز
این مرحله را بسيار جدي بگيرید. مرحله 
انتخاب بذر. »بذر نقش مهمي در كشاورزي 
بازي مي كند. هر بذري مناسب كار و شرایط 
براي  نيست.  دارید،  نظر  كاشتي كه شما در 
كاشت خيار گلخانه اي تنها یك بذر را به شما 
پيشهاد مي كنم. بذري كه خودم از آن ها نتيجه 
گرفتم. واریته سوكراتس. سوكراتس بذري است 
كه مقاومت باالیي در برابر نوسانات آب و هوایي 
دارد. ميوهاي  سوكراتس سبز تيره رنگ مي شود 
و تا 18 سانتيمتر رشد مي كند. از ویژگي این بذر 
مقومت فوق العاده آن در برابر سرماست تا آنجا 
كه گلخانه دارها براي كاشت زمستانه خيارهاي 
درختي تنها از این بذر استفاده مي كنند. شما از 
هر بذري كه استفاده كنيد حتي از مرغوب ترین 
هایش، نباید از مرحله »داشت« و مراقبت از 

محصول غافل شوید«. 

خيار�گلخانه�اي�را�كي�بكاريم؟
خيار گلخانه اي را مي شود در سال 3 بار 
كشت كرد. اما بهترین زمان براي كشت این 

صيفي كشت زمستانه و بهاره آن است.
رمضان مي گوید: »نيمه شهریور ماه بهترین 
زمان براي كشت زمستانه است. این ميوه بعد 
از 45 روز از زمان كاشت ثمر مي دهد و این 
روند تا دوماه و نيم ادامه دارد. بذر شهریور ماه 
محصول زمستان را مي دهد. این ثمر دهي از 
اواسط آبان تا اواخر دي ماه ادامه دارد. بعد 
دوره  ماه،  بهمن  با شروع  دوره  این  پایان  از 
ماه،  دي  بذرهاي  مي شود.  آغاز  كشت  دوم 
محصول بهار را مي دهد. از نيمه اسفند ماه 
تا اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد روند ثمر 
دهي كاشت بهار شما ادامه مي یابد. البته در 
خرداد ماه هم مي توانيد خيار گلخانه اي بكارید 
بذر خرداد محصول  ندارد.  اما سود چنداني 
كه  زماني  یعني درست  را مي دهد  تابستان 
موسم برداشت خيارهاي بوته اي و مزرعه اي 
است. به همين خاطر با توجه به فراواني این 
خرداد  در  آن  كشت  تابستان،  در  محصول 

توصيه نمي شود«.
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�با�كاشت�خيار�گلخانه�اي�
درآمد�باورنكردني�كسب�كنيد

كاشت  مبتدي،  یك  براي  اینجا  به  تا 
بستر  هزینه هاي  جز  به  گلخانه اي  خيار 
است،  هميشه  براي  بار  یك  كه  كاشت 
دوره هاي اول حدود 6 ميليون تومان بابت 
خرید خاک، بذر، كود، هزینه هاي مصرفي 
سرمایش  و  گرمایش  تامين  و  آبياري 
گلخانه، كارشناسي و تشخيص آفت ها و... 

هزینه برمي دارد.
»برداشت این محصول از 45 روز بعد از 
كاشت آغاز و تا 2ماه ونيم ادامه دارد. این 
تزریق  و  بازاریابي  براي  مناسبي  فرصت 
هر  است.  بازار  به  محصول  اندک  اندک 
پایان  تا  برداشت  ابتداي  از  درختچه خيار 
دوره حداقل 10 كيلوگرم محصول مي دهد. 
بخاطر  متري   100 گلخانه هاي  محصول 
و  بهترین  جزو  كوچك  فضاي  در  كاشت 
مرغوب ترین ها هستند. در یك گلخانه 100 
متري چه با استفاده از روش هاي ناوداني و 
چه استفاده از روش هاي بالشتكي مي توان 
حداقل 300 درختچه پرورش داد. اگر یك 
حساب سرانگشتي كنيد متوجه مي شوید 
كه در هر دوره كاشت در یك گلخانه 100 
متري مي شود حداقل 3 تن خيار برداشت 

كرد«.
سوددهي  ميزان  درباره  رستمي  آقاي 
كاشت زمستانه سال 93 و بهار 94 یعني دو 
دوره قبلي كه خودش در گلخانه 100 متري 
محصول برداشت كرده است مي گوید: »در 
كاشت زمستانه هم هزینه ها باالتر مي رود و 
هم ميزان سوددهي. باال رفتن هزینه تنها 
بخاطر گرم نگه داشتن گلخانه است اما با این 
وجود سوددهي در فصل زمستان اغلب كمي 
دوم  نيمه  است.  بهار  كاشت  دوره  از  باالتر 
شهریور ماه پارسال خيار گلخانه اي كاشتم. 
حدود 3 تن و 200 كيلو گرم تا پایان دوره 
برداشت كردم. آن موقع هر كيلو خيار در بازار 
حدود 3 هزار تا 3200 تومان بود. در دوره 
كاشت بهار نيز 3 تن و نيم برداشت كردم و 

كيلویي 3 هزار تومان فروختم«. 
خيار  باردهي  رستمي  آقاي  گفته  به 
گلخانه، چون روزانه است به شما این فرصت 

را مي دهد تا با آسودگي خاطر و فرصت كافي 
راه  نيست  نيازي  بفروشيد.  را  محصولتان 
دوري بروید، با یك بازاریابي ميداني كوتاه در 
محل خودتان مي توانيد محصول روزانه تان را 

به ميوه فروشي ها بفروشيد. 
»دو دوره قبل بيش از 12 ميليون تومان 
سود كردم اما تخمين مي زنم اگر یك مبتدي 
وارد این بازار شود و این اصول را رعایت كند 
در دوره هاي اول حداقل 12 ميليون تومان به 
دست خواهد آورد. این در حالي است كه این 
شغل روزانه 1 الي 2 ساعت وقت و كار مفيد 

مي طلبد«.

�كيلينيك�خيار�سبزها!
مرحله  وارد  بذر،  كاشت  از  بعد 
سرنوشت سازي مي شویم كه با داشتن تجربه 
و اطالعات كافي در زمينه »داشت« مي توانيد 
مرغوب ترین محصول را برداشت كنيد. نكات 
طالیي كه در ادامه مي اید در زمينه توليد 
كمك  شما  به  گلخانه اي  خيار  محصول 

مي كند. 

آبياري�اصولي
از  ویژه  مراقبت هاي  مرحله  مهمترین 
محصول آبياري به موقع آن است كه 2 تا 3 
روز زمان مي برد تا جوانه ها سر از خاک بيرون 
آورند. از زماني كه دانه در خاک فرو مي رود 
آبياري آغاز مي شود. خيار بوته اي در روزهاي 
كوتاه زمستان نياز به 5 تا 6 مرحله ابياري 
دارد. البته هر كدام از این مراحل 4 دقيقه 
بيشتر زمان نمي برد. هر درختچه خيار در 
هر روز  با 6 بار آبياري قطره اي تنها بين 150 
تا 300 سي سي آب مي نوشد.  بعد از شكفتن 
جوانه ها شما مي توانيد كار آبياري را به اعضاي 

خانواده تان محول كنيد.  
تنها الزم است پمپ مخزن را برای 4 
دقيقه روشن كنيد. هنگام محصول دهی، 
این مقدار بين 2 تا 3 برابر ميزان مصرف 
اوليه متغير است و بستگی دارد به رطوبت 
و دمای گلخانه. بعضی روزها هم به خاطر 
بار  بارندگی رطوبت هوا زیاد است و یك 
آبياری رطوبت مورد نياز خاک گلدان ها را 
تامين می كند تنها باید به این دقت كنيد 

كه در طول روز باید خاک گلدان مرطوب 
باشد.

دما�و�رطوبت
دماي گلخانه باید بين 18 تا 25 درجه 
تا 65  بين 50  رطوبت  و  باشد  سانتيگراد 
درجه. در فصل زمستان با یك عدد بخاري 
7 هزار مي توانيد دماي گلخانه را تنظيم كنيد 
و روزهاي گرم یك كولر 8 هزار هم كارتان را 

راه مي اندازد.

كود�و�آفت�زدايي
پایان  تا  كاشت  اول  ماه  نيمه هاي  از 
برداشت محصول باید به فكر كود و تقویت 
درختچه هاي خيار باشيد. رستمي براي خيار 
گلخانه اي یك نوع كود توصيه مي كند. این 
كودها در مخزن آب حل مي شوند و از طریق 
آبياري به ریشه ها مي رسند. »كودهاي تك 
عنصري گزینه مناسبي براي خيار گلخانه اي 
است. كودهاي تك عنصري قيمت مناسبي 
دارند و هر كيلو از آن را مي توان بين 8 تا 10 

هزار تومان خریداري كنيد«.

درختچه�ها�ويزيت�شوند
شناسایي آفت ها و كمبودهاي صيفي 
جات كار ساده اي نيست بهتر است در 
دوره هاي اول و تجروبه هاي اول كاشت، 
كمك  كشاورزي  كارشناس  یك  از 

بگيریم.
»آفت ها و كمبود منزم، آهن، سدیم، 
و  اقليم  به  بسته  گياه  در  و...  كلسيم 
ممكن  مي شود.  بارز  محيطي  شرایط 
شود.  طي  آفت  بدون  دوره  یك  است 
كارشناسان زبده زیادي هستند كه در 
گلخانه هاي شخصي سركشي مي كنند و 
مانند یك پزشك مرض گياه را تشخيص 
مي دهند. در هر دوره چهار ماهه بهتر 
است 10 جلسه پزشك گياهان، آن ها 
را ویزیت كند. این كار براي شما حدود 
یك ميليون تومان هزینه دارد. البته در 
دوره هاي اول كار. بعدا كه تجربه كافي 

كسب كردید نيازي به این كار نيست.
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آغاز�كار�با�پرورش�ماهي�تزئيني
مي گوید  است،  ساله   35 مظفري  حامد 
شروع  را  شاخدار  مرغ  پرورش   89 سال  از 
بنشينيد  كه  او  حرف هاي  پاي  است،  كرده 
از  پر  ایراني  جوان  این  زندگي  دید  خواهيد 
به یك  این كه  براي  و  بوده  بلندي  و  پستي 
پرورش دهنده موفق تبدیل شود، سختي ها و 
دشواري هاي زیادي را تحمل كرده است.»قبل 
از سربازي، مغازه اي براي خودم دست و پا كردم 
و با خرید چند آكواریم بزرگ، مشغول پرورش 

و فروش ماهي هاي زینتي شدم«.

او بعد از مدتي راهي سربازي شد اما در این 
دوران هم به این فكر مي كرد كه پس از پایان 
خدمت باید وارد چه شغلي شود كه كمتر كسي 
به سراغش رفته باشد، سود خوبي داشته باشد 
و البته در زمره كارهایي باشد كه بتوان در آن 
كارآفریني كرد. »در دوران سربازي دائم به این 
فكر بودم كه پس از پایان خدمت كاري را تجربه 
كنم كه برایم درآمدزایي خوبي داشته باشد. از 
آنجا كه قبال دستي در آتش نگهداري پرندگان 
خطور  ذهنم  به  كه  كارهایي  بين  از  داشتم، 
مي كرد تصميم گرفتم پرورش بلدرچين را تجربه 

كنم. سال 82 در حالي كه روزهاي آخر خدمت 
را پشت سر مي گذاشتم، 49 جوجه  سربازي 
بلدرچين به قيمت 500 تومان خریداري كردم 
و آن ها را در یكي از آكواریوم هاي بزرگي كه 
از زمان پرورش ماهي برایم مانده بود نگهداري 
كردم. از آن تعداد جوجه، 35 قطعه بزرگ شدند 
و تخم گذاري كردند. وقتي نتيجه كار را دیدم 
به پرورش بلدرچين عالقه مند شدم و با خرید 
حيوان مولد و اجاره مكاني براي پرورش، كار 
حرفه اي ام را آغاز كردم و بعد از چهار سال به 

یك پرورش دهنده بزرگ تبدیل شدم«. 

يك�جوان�تبريزي�از�پرورش�مرغ�شاخدار�به�سود�بااليي�رسيده�است

زيبای خوشمزه
كافي�است�كمر�همت�ببنديد�و�تالش�كنيد�تا�به�
آرزوهايي�كه�داريد�جامه�عمل�بپوشانيد.�شما�اين�
توانايي�را�داريد�تا�به�آرزوهايي�دست�پيدا�كنيد�كه�
افراد،�دست�نيافتني�و�عجيب�هستند،� بقيه� از�نظر�
شما� زاده�شده�اندتا� آرزوها� از� خيلي� كنيد� باور� اما�
آن�ها�را�وارد�دنياي�واقعيت�كنيد.�اين�آرزو�مي�تواند�
در�هر�زمينه�اي�باشد؛�از�خريد�يك�ماشين�گرانقيمت�
هيچكس� كه� كاري� عرصه� به� شدن� وارد� تا� گرفته�

اطرافمان� در� است.� نكرده� هم� فكر� آن� به� حتي�
شروع� صفر� از� كه� دارند� وجود� زيادي� آدم�هاي�
درست� رسيده�اند،� آرزوهايشان� به� حاال� و� كرده�اند�
مثل�اين�جوان�اهل�تبريز�كه�براي�اولين�بار�در�ايران�
حاال� و� رفت� شاخدار� مرغ� عمده� پرورش� سراغ� به�
پس�از�گذشت�سال�ها،�به�يكي�از�پرورش�دهندگان�
اين�حيوان�زيبا�كه�گوشت�لذيذي�هم�دارد�تبديل�

شده�است.
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به�دنبال�يك�شغل�جديد
اگر از كاري كه دارید احساس رضایت نكنيد به دنبال شغل جدیدي 
مي روید؟ یعني آنقدر ریسك پذیر هستيد كه همه مشكالت یك كار 
جدید را به جان بخرید اما دنبال كار مورد عالقه تان باشيد؟ حامد 
مظفري این كار را انجام داد و پس از 7 سال فعاليت در حوزه پرورش 
بلدرچين به سراغ شغل جدیدي رفت كه تا آن روز هيچكس در كشور 
تجربه آن را نداشت و حتي كمترین اطالعاتي از آن در دسترس نبود. 
حامد درباره این شغل جدید مي گوید: »سال 89 احساس كردم در 
كار بلدرچين، دست زیاد شده و به این فكر افتادم كه به دنبال پرورش 
حيوان دیگري بروم. طي این سال ها وارد دانشگاه شدم و تحصيالتم را 
تا مقطع كارشناسي ارشد پرورش طيور ادامه دادم، به همين خاطر بود 
كه مطالعات و تحقيقات زیادي در این باره داشتم، مدت ها به دنبال 
حيواني بودم كه مردم آن را نشناسند و هيچكس در داخل كشور 
آن را پرورش نداده، در ميان همه پرندگاني كه بررسي مي كردم به 
مرغ شاخدار رسيدم. حيوان شگفت انگيزي كه قدرت تطبيق باالیي 
با محيط دارد و مي تواند از دماي 40 درجه زیر صفر سيبري گرفته تا 

گرماي طاقت فرساي گينه در آفریقا زندگي كند«.

من�و�مرغ�شاخدار
جرقه اوليه پرورش مرغ شاخدار در ذهن حامد خورد و تصميمش را 

براي راه اندازي مكان و شرایط پرورش مرغ شاخدار گرفت. 
»طبق اطالعاتي كه بدست آورده بودم مرغ شاخدار به صورت 
اصالح نژاد براي توليد صنعتي در ایران وجود نداشت و فقط در چند 
كشور خارجي این حيوان را پرورش مي دادند. تحقيقات گسترده اي 

كردم تا این كه با دو كشركت فرانسوي آشنا شدم و از طریق ایميل با 
آنها ارتباط برقرار كردم. حتي براي خرید مرغ شاخدار از این شركت 
پولي را هم كنار گذاشته بودم اما متاسفانه به دليل تحریم هایي كه 
وجود داشت این شركت ها از فروش حيوان به من خودداري كردند«.

»نه«�كه�بيايد�پيگيرتر�مي�شوم
»من آدمي هستم كه اگر در یك كاري »نه« بياید مصمم تر مي شوم 
و به قولي سر لج مي افتم و تا آن كار را انجام ندهم بيخيال نمي شوم«. 
این جمالت را حامد مي گوید تا نشان دهد كه چقدر در پرورش مرغ 
شاخدار ثابت قدم بوده است: »به دنبال راهي براي شروع پرورش مرغ 
شاخدار بودم تا این كه فكري به ذهنم رسيد. قبال اطالعاتي داشتم 
كه این حيوان را در بازارهاي محلي مي فروشند به همين خاطر راهي 
بازار شدم و 6 قطعه مرغ شاخدار خریداري كردم. این پرندگان را 
در همان محلي كه در آن زمان براي پرورش بلدرچين اجاره كرده 
بودم نگهداري كردم. جوجه ها را در اواخر فصل سرما خریداري كردم 
و 6 ماه از آنها نگهداري كردم تا اینكه در فصل بهار و زمان جفت 
گيري طبيعي، مرغ هاي شاخدار تخم گذاري كردند و با استفاده ار 
دستگاه هاي جوجه كشي كه براي بلدرچين مورد استفاده بود، توانستم 
90 قطعه پرنده پرورش بدهم. این اولين قدم براي آغاز پرورش مرغ 
شاخدار بود. در قدم بعدي، از بين این 90 قطعه 27 قطعه پرنده را 
انتخاب كردم، 19 قطعه ماده بودند و 8 قطعه دیگر نر. این تعداد مرغ 
به من كمك كرد تا بتوانم پرورش اصلي مرغ شاخدار را آغاز كنم. یك 
سال بعد، تعداد مرغ هاي شاخدار به 1200 قطعه رسيد و سال گذشته 

هم حدود 20 هزار مرغ شاخدار پرورش دادم«.
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مرغ�شاخدار�بهتر�از�مرغ�معمولي
با دیدن مرغ شاخدار در درجه اول، زیبایي این پرنده به چشم 
مي آید، اما این حيوان به غير از زیبایي، خصوصيت مهم دیگري هم 
دارد كه مشتریان را براي خرید آن ترغيب مي كند، این كه بجاي 

استفاده از مرغ معمولي، از این حيوان براي تغذیه استفاده شود.
»یكي از مزایاي پرورش مرغ شاخدار این است كه محصوالت 
مستقيم و غيرمستقيم آن را مي توانيد وارد بازار كنيد. به طور مثال 
مي توانيد این حيوان را به عنوان یك حيوان تزئيني به فروش 
برسانيد یا اینكه گوشت آن را بفروشيد عالوه بر آن مي شود تخم 
خوراكي اش، تخم نطفه دار آن، جوجه، نيمچه و پرنده مولد را به 
بازار عرضه كنيد. از طرفي این حيوان به خاطر تطابق خوبي كه با 
محيط دارد نسبت به خيلي بيماري ها مقاوم است، البته این حيوان 
در مقابل بيماري »نيوكاسل« ضعيف است كه با مدیریت درست 

مي توان از آلوده شدن گله به این بيماري جلوگيري كرد«.

از�كجا�شروع�كنيم؟
حيوان  این  پرورش دهندگان  جزو  كه  گرفته اید  تصميم  اگر 
زیبا شوید، از اینجا گزارش را با دقت بيشتري بخوانيد چرا كه 
سوژه این گزارش مي خواهد فوت و فن پرورش مرغ شاخدار و 
البته آن فوت هاي ریز كوزه گري را با شما در ميان بگذارد. مظفري 
توضيحاتش را با بحث هاي مالي شروع مي كند: »در بخش مالي 
دامپروري و پرورش طيور دو بخش داریم. بخش اول هزینه هایي 
یا اجاره محل پرورشگاه و احداث سالن ها و خرید  مثل خرید 
و  سرمایشي  تجهيزات  آب خوري،  دان خوري،  مانند  تجهيزاتي 
گرمایشي، دستگاه هاي جوجه كشي و... است. در بخش هزینه هاي 
جاري هم مي توان به خرید جوجه، دان، ویتامين و غيره اشاره كرد 
كه البته این هزینه ها به توان مالي هر فرد بستگي دارد. از قدیم 
گفته اندهرچقد پول بدهي همانقدر آش مي خوري اما به نظر من 
شما مي توانيد این كار را از صفر شروع كنيد همانطور كه من شروع 
كردم یا آنكه با پول زیادي شروع به كار كنيد و در هر دو صورت 

به موفقيت برسيد«.

با��200ميليون�شروع�كنيد
این پرورش دهنده مرغ شاخدار در كشور مي گوید: »اگر بخواهم 
مبلغ پایه اي را براي آغاز كار پرورش پيشنهاد كنم مي گویم حدودا 
200 ميليون تومان مي تواند به شما كمك مي كند تا در این كار 
موفق تر باشيد. هرچند در شرایط كنوني بيشتر افرادي كه پول 
كالني دارند پول خود را در اختيار بانك ها مي گذارند و بدون هيچ 
دردسري سود ماهيانه شان را مي گيرند و ریسك كارهایي مثل 
پرورش را به جان نمي خرند اما این كار هم سود قابل توجهي 

دارد«.

�6ماهه�به�سود�برسند
پرورش مرغ شاخدار جزو مشاغل زود بازده است و در یك بازه 
زماني 6 ماهه شما را به سود خوبي مي رساند. حامد مظفري كه 
حاال چند سالي است از پرورش مرغ شاخدار به سوددهي خوبي 
رسيده درباره مسائل مالي این كار اطالعات خوبي در اختيارمان 
مي گذارد: »مرغ شاخدار در یك محيط روستایي هم قابل پرورش 
است و اگر شما چنين مكاني را در اختيار دارید چند قدم از 
افرادي كه باید مكاني براي پرورش تهيه كنند جلوتر هستيد. اما 
مهمترین قسمت این كار تعيين هدف است باید تصميم بگيرید 
كه مي خواهيد مولدگيري كرده و بعد از آن جوجه كشي داشته 

باشيد و یا این كه به پرورش براي توليد گوشت فكر مي كنيد«.

قيمت�ها�را�بدانيد
»اگر قصد جوجه كشي و مولدگيري دارید مي توانيد هر جوجه 
را حدود 7500 تومان بخرید و هر جوجه پس از یك دوره 6 
ماهه 140 تخم مي گذارد. حاال شما مي توانيد مقداري از تخم ها 
این  دیگر  از طرف  و  كنيد  بازار  وارد  براي مصرف خوراكي  را 
امكان وجود دارد كه تخم هاي نطفه دار را براي جوجه كشي وارد 
دستگاه جوجه كشي كنيد. جوجه كشي از تخم هاي نطفه دار به 
غير از دستگاه جوجه كشي كه حدودا 10 ميليون قيمت دارند 
احتياج به یك سالن هم دارد كه شرایط دمایي مناسب را براي 
جوجه شدن تخم ها داشته باشد. اما اگر فقط قصد دارید حيوان 
گوشتي پرورش دهيد كافي است جوجه یكروزه خریداري كنيد 
و بعد از 100 روز كه دوره پرورش آن تمام شد مرغتان را به 

فروش برسانيد«.

تخم�اين�مرغ�فروش�بيشتري�دارد
مظفري درباره قيمت ها نيز مي گوید: »یك مرغ شاخدار نهایتا 
تا یك كيلو و چهارصد گرم گوشت دارد كه االن در بازار كيلویي 
30 هزار تومان به فروش مي رسد، البته هنوز خرید و استفاده از 
گوشت این پرنده در بين مردم رواج پيدا نكرده است و اميدواریم 
با تبليغات بيشتر مردم با این حيوان و مزایاي گوشت آن بيشتر 
آشنا شوند. یكي از مزایاي مهم این مرغ چربي بسيار اندكي 
است كه نسبت به مرغ هاي معمولي دارد. در شرایط كنوني تخم 
خوراكي این حيوان متقاضي خوبي دارد و هر دانه آن هزار تومان 
فروخته مي شود البته شما مي توانيد نطفه دار این حيوان را به 
قيمت 5 هزار تومان به افرادي كه قصد پرورش این حيوان را 
دارند بفروشيد. قسمت دیگر درآمدزایي در پرورش این حيوان 
نيز مربوط به فروش نيمچه پرنده مي شود كه حدودا 45 هزار 
تومان قيمت دارد . حيوان مولد نيز 70 هزار تومان قيمت دارد 

كه هم اكنون در بازار عرضه مي شود«.
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از�تدريس�صنايع�غذايي�
تا�توليد�خرما�شكالتي

خانم خسروزاده درباره نحوه شروع به كارش 
در عرصه فرآوري خرما، مي گوید: »قبل از ورود 
به عرصه توليد به مدت 12 سال در آموزشگاه 
فني و حرفه اي، صنایع غذایي تدریس مي كردم. 
در صدا و سيماي استان نيز به عنوان كارشناس 
وجود  این  با  مي كردم.  پيدا  حضور  غذایي 
هميشه دوست داشتم شخصا وارد كار توليدي 

گرفتم  را  تصميم  در سال 90  باالخره  شوم. 
با توجه به اینكه خرما مهمترین محصول  و 
كشاورزي استان بوشهر است، توليد محصوالت 
فراوري شده خرما را به عنوان عرصه فعاليت 
كه  كنم  كاري  داشتم  دوست  كردم.  انتخاب 
خرما دوباره به سبد غذایي مردم و به خصوص 

كودكان بازگردد«.
 20 فقط  ام  اوليه  »سرمایه  مي افزاید:  او 
ميليون تومان بود كه با نيمي از آن یك دستگاه 

»ميكسر« خریدم و كار را در یك كارگاه 30 
را  خرما  هسته هاي  ما  كردم.  شروع  متري 
در مي آوریم و خرما را داخل دستگاه ميكسر 
ميریزیم و خمير خرما بدست مي آوریم. مرحله 
بعدي توليد انواع شيریني ها نظير رنگينك، حلوا 
خرمایي، رلت خرما و خرما شكالتي است. با 
شيرین  بسيار  خودش  خرما  اینكه  به  توجه 
است، هيچ نيازي به شكر، مواد افزودني و مواد 
نگهدارنده نداریم و محصول نهایي كامال طبيعي 

معجزه�صنايع�تبديلي�در�اشتغالزايي

من توليد مي كنم، همسرم مي فروشد 
سخن�از�اشتغالزايي�و�كارآفريني�كه�به�ميان�مي�آيد،�
نه�تنها�بيشتر�مردم�بلكه�بخش�عمده�اي�از�مديران�تصور�
مي�كنند�اين�امر�از�رهگذر�تاسيس�صنايع�سنگين�نظير�
پتروشيمي،�فوالد،�مواد�معدني�و�...�توسط�دولت�محقق�
مي�شود.�اين�باور�اما�كامال�مردود�است.�تجربه�اقتصادي�
كشورهاي�گوناگون�جهان�از�جمله�چين،�برزيل،�تركيه،�
كره�جنوبي،�هند،�ژاپن�و�...�ثابت�كرده�است�كه�بنگاه�ها�
خرد�و�زودبازده�بهترين�گزينه�براي�ايجاد�اشتغال�وسيع�
و�پايدار�است.�در�اين�ميان�صنايع�تبديلي�كه�از�تكنولوژي�
بسيار�ساده�و�معمولي�بهره�مي�برند�و�بسيار�هم�ارزان�قيمت�

هستند،�نقشي�اساسي�در�اشتغالزايي�دارند.�بهره�گيري�از�
صنايع�تبديلي�موجب�مي�شود�تا�براي�محصوالت�كشاورزي�
در� محصوالت� اين� فروش� امكان� و� ايجاد� افزوده� ارزش�
صورت� به� تبديلي� صنايع� شود.� فراهم� گوناگون� فصول�

شگفت�انگيزي�به�اشتغالزايي�كمك�مي�كنند.
زهرا�خسروزاده،�بانوي�اهل�استان�بوشهر�از�جمله�افرادي�
است�كه�با�بهره�گيري�از�دستگاه�هاي�صنايع�تبديلي�براي��10
نفر�اشتغالزايي�كرده�است.�او�در�كارگاهش�به�فرآوري�خرما�
مي�پردازد�و�شوهرش�نيز�در�فروشگاه�محصوالت�توليدي�را�

به�فروش�مي�رساند.
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است. همان اوایل به نظرم رسيد بهترین محل 
عرضه محصوالتمان فرودگاه بوشهر است زیرا 
مردم غيربومي در آن محل زیاد رفت و آمد 
عرضه  هستند.  سوغاتي  نيازمند  و  مي كنند 
فرودگاه  در  خرما  شده  فراوري  محصوالت 
بوشهر با استقبال بسيار زیادي روبرو شد و كم 
مي گرفتند  تماس  مختلف  استان هاي  از  كم 
مي شدند.  محصوالت  دریافت  خواستار  و 
ارگان هاي دولتي هم مشتري ثابت ما شدند زیرا 
آن ها براي پذیرایي از مهمانان غير بومي نيازمند 

شيریني هاي سنتي بودند«.

من�توليد�مي�كنم،�همسرم�مي�فروشد
مي كند:  خاطرنشان  اقتصادي  فعال  این 
»به مرور توانستيم كار را توسعه بدهيم و یك 
كارگاه 250 متري داشته باشيم با 10 كارگر. 
من محصوالت را در كارگاه توليد مي كنم و 
همسرم در فروشگاهش به فروش مي رساند. با 
وام 30 ميليون توماني كه از بسيج سازندگي 
گرفتم، یك دستگاه بسته بندي كن هم خریدم، 
خرید این دستگاه در فروش بهتر محصوالت 
تاثير زیادي داشت زیرا امكان عرضه شكيل و 

جذاب را فراهم مي كرد«.
زهرا خسروزاده در ادامه ضمن آسيب شناسي 
چرخه توليد تا عرضه خرما در استان بوشهر، 
مي گوید: »متاسفانه خرما در استان بوشهر صرفا 
به صورت سنتي در قالب هاي 2 یا 3 كيلویي 
بسته بندي و عرضه مي شود. واقعيت این است 

كه ذائقه مردم به ميزان قابل توجهي تغيير كرده 
و مردم كمتر از گذشته خرما مي خورند، این 
ارزش غذایي بسيار  در حالي است كه خرما 
باالیي دارد. در نتيجه براي بازگرداندن خرما 
به سبد غذایي خانواده ها چاره اي جز فرآوري 
جدید  قالب هاي  در  آن  ارائه  و  محصول  این 
وجود ندارد. بدتر از همه اینكه خرما جایي در 
تغذیه دانش آموزان ندارد، بيشتر دانش آموزان 
در زنگ هاي تفریح ترجيح مي دهند سوسيس، 
غذایي  مواد  سایر  و  پفك  چيپس،  كالباس، 
من  شخصي  تجربه  كنند.  مصرف  را  مضر 
نشان مي دهد استقبال دانش آوزان از خرماي 
فراوري شده بسيار زیاد است. همين چند وقت 
پيش دانش آموزان یك مدرسه در قالب درس 
كارآفریني از كارگاه من بازدید كردند. آن ها به 
قدري از طعم و زیبایي محصوالت خوششان 
خرید  به  ترغيب  را  والدینشان  كه  بود  آمده 

كردند«.

صنايع�تبديلي�عامل�زمان�را�از�دخالت�در�
محصوالت�كشاورزي�كنار�مي�زند

در  بویژه  تبدیلي  صنایع  اهميت  درباره  او 
اتالف  از  جلوگيري  و  كشاورزان  به  كمك 
»درباره  مي كند:  تاكيد  زراعي،  محصوالت 
از  ماندگاري  مساله  كشاورزي  محصوالت 
اهميت باالیي برخوردار است. بيشتر محصوالت 
كشاورزي ماندگاري اندكي دارند و اگر زود به 
فروش نرسند از بين مي روند و زحمات كشاوز 

نابود مي شود. همين مساله موجب مي شود كه 
در یك فصل همه محصوالت كشاورزي به بازار 
یابد،  به شدت كاهش  قيمت  و  سرازیر شود 
در نتيجه كشاورز ضرر مي كند. از طرف دیگر 
همان محصول كشاورزي در فصول دیگر سال 
نایاب مي شود و قيمت به شدت افزایش مي یابد 
و این بار مردم ضرر مي كنند. صنایع تبدیلي 
عامل زمان را از دخالت در محصوالت كشاورزي 
كنار مي زند. عالوه بر این امكان فرآوري و خلق 
ارزش افزوده براي محصوالت را فراهم مي كند. 
وقتي ارزش افزوده ایجاد مي شود، خود به خود 

اشتغالزایي صورت مي گيرد«.
اقتصادي  فعاليت  درباره  خسروزاده  خانم 
بانوان خاطرنشان مي كند: »خانم هاي خانه دار 
باید مشاغل خانگي را جدي بگيرند. مشغال 
و  ندارد  زیادي  اوليه  سرمایه  به  نياز  خانگي 
وقت زیادي هم از آن ها نمي گيرد و مي توانند 
وظایف خانه داري شان را ادا كنند. خانم هایي كه 
عالقمند هستند مي توانند كار را با خرد كردن و 
بسته بندي سبزیجات در خانه شروع كنند و بعد 
به رستوران ها بفروشند. یكي از دوستان من در 
خانه ساالد فصل بسته بندي مي كند و به هتل ها 
و رستوران ها مي فروشد، از درآمدش هم راضي 
است. به مرور مي توان كار را توسعه داد، كم كم 
كارگاه  مي توان   . مي شود  جور  اوليه  سرمایه 
تاسيس كرد و با توجه به وضعيت كشاورزي 
منطقه مي توان دستگاه هاي صنایع تبدیلي را 

خرید و كار توليد را جدي تر دنبال كرد«. 
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گپ و گفت با امام جماعتي كه
شترمرغ پرورش مي دهد و برنج مي كارد!
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)عج(� صاحب�الزمان� مسجد� جماعت� امام�
و� برنج� كشت� كار� به� مردم� واكنش� درباره�
خيلي� »مردم� مي�گويد:� شترمرغش� پرورش�
آن�ها� دارند.� هم� حق� البته� مي�كنند،� تعجب�
روحانيون�را�كمتر�در�حال�توليد�ديده�اند�چه�
رسد�به�توليد�شترمرغ!�تجربه�من�نشان�داده�

مردم�به�طلبه�اي�كه�عرق�مي�ريزد�و�كار�توليدي�
مي�كند�بيشتر�احترام�مي�گذارند�و�حرف�اين�
طلبه�بيشتر�اثر�دارد.�فقط�نبايد�به�حرف�زدن�
درباره�اقتصاد�مقاومتي�و�جهاد�اقتصادي�اكتفا�
كنيم،�بايد�خودمان�آستين�باال�بزنيم�تا�مردم�

ترغيب�شوند«.�
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پرورش  جمله  از  صفری  اميد  والملسمين  حجت االسالم 
معدود  جمله  از  او  است.  گيالن  در  شترمرغ  موفق  دهندگان 
روحانيونی است كه در كنار فعاليت های معمول و شناخته شده 
این قشر در ترویج معارف دینی، در امر توليد نيز به صورت كامال 
جدی فعاليت می كند. آقای صفری 4 هكتار مزرعه برنج و هزار 
مترمربع مزرعه پرورش شترمرغ در اختيار دارد. او در عين حال 

امام جماعت مسجد صاحب الزمان )عج( است.

آباد�كردن�آخرت�از�آباد�كردن�دنيا�می�گذرد
حجت االسالم والملسمين اميد صفری درباره انگيزه اش از 
اسالم  مكرم  »پيامبر  می گوید:  اشتغالزایی،  و  توليدی  فعاليت 
در  )ع(  باقر  امام  و  )ع(  صادق  امام  )ع(،  اميرالمومنين  )ص(، 
كنار فعاليت های دینی و سياسی شان، به اداره نخلستان خرما 

آباد كردن  از نظر اهل بيت)س(  و كشت گندم می پرداختند. 
دنيا وسيله ای برای آباد كردن آخرت است. ما در قرآن ابتدا 
می خوانيم »ربنا آتنا فی الدنيا حسنه« و پس از آن می گویيم »و 
فی اآلخره حسنه«. این بدین معنی است كه بدون پرداختن به 

دنيا نمی توان به آخرت ایده آل دست یافت«.
او می افزاید: »باید دنيا را آباد كرد و به مردم منفعت رساند، 
شد.  سوداگرانه  فعاليت های  وارد  یا  چسبيد  آن  به  نباید  اما 
دنياگرایی  با  را  دنيا  كردن  آباد  برای  تالش  فرق  كه  آنهایی 
فعاليت  حال  در  را  )س(  بيت  اهل  گاه  هر  نمی دانستد، 
كشاورزی می دیدند، متعجب می شدند و از خود می پرسيدند 
اهل بيت )س( كه این همه مردم را به پرهيز از دنيا گرایی 
و  كار می كنند  این همه  دعوت می كنند، پس چرا خودشان 

برای دنيا زحمت می كشند؟«

مزيت�های�پرورش�شترمرغ
به  درباره ورودش  الزمان )عج(  امام جماعت مسجد صاحب 
كار  به  عالقمند  »هيچوقت  می گوید:  شترمرغ  پرورش  عرصه 
دولتی و پشت ميزنشينی نبودم، با روحياتم سازگاری نداشت. 
از قدیم هم برنج كشت می كردم و در مزرعه پا به پای كارگرها 
مشغول بودم. زمينی به وسعت 1000 متر در اختيار داشتم كه 
به دليل برخوردار نبودن از منابع آبی، امكان فعاليت كشاورزی و 
باغداری در آن مهيا نبود. در نتيجه به دنبال عرصه دیگری برای 
درآمدزایی از این زمين بودم و با مطالعاتی كه داشتم پرورش 
شترمرغ را دارای توجيه اقتصادی باالتری یافتم و با وامی كه از 

بسيج سازندگی گرفتم كار را شروع كردم«.
خاطرنشان  شترمرغ  ویژگی های  درباره  اقتصادی  فعال  این 
قرار  استفاده  مورد  شترمرغ  بدن  اجزاء  همه  »تقریبا  می كند: 
می گيرد. گوشت آن به دليل پروتئين باال و عاری بودن از چربی 
لوازم آرایشی و  انواع  از چربی آن  ایده آلی است.  گزینه بسيار 
بهداشتی و روغن تهيه می شود. چرم شترمرغ هم رواج زیادی 
زینتی  تهيه وسایل  برای  پوكه تخم مرغ آن هم  و  پر  از  دارد. 
استفاده می شود. شترمرغ حيوان بسيار نجيب و مهربانی است و 
هيچ سر و صدایی ندارد. تلفات و مرگ و مير آن نزدیك به صفر 
است و مقاومت بسيار زیادی دربرابر بيماری ها دارد. البته مصرف 
گوشت آن هنوز آنطور كه باید در ميان مردم جا نيفتاده است«. 

فرهنگ�كار�و�توليد�در�گذشته�ميان�طالب�قوی�تر�بود
اميد صفری اضافه می كند: »جوجه شترمرغ ها را از مزارع مولد 
را پرورش می دهم. شترمرغ ها  به مدت 8 ماه آن ها  می خرم و 
وقتی به 8 ماهگی می رسند، وزن آن ها از 100 كيلوگرم عبور 
به  ازای هر كيلوگرم، 14 هزارتومان  به  زنده  می كند. شترمرغ 
فروش می رسد. یعنی یك شترمرغ 100 كيلوگرمی یك ميليون 
و 400 هزار تومان به فروش می رسد و سود زیادی به همراه دارد. 
از آنجایی كه شترمرغ ها كشتارگاه اختصاصی ندارند، كشتار آن ها 
زحمت زیادی دارد و ناگزیر از زنده فروشی آن ها هستيم. شترمرغ 
را اگر به صورت كشتار شده بفروشيم سود بسيار بيشتری به 

همراه دارد«. 
او درباره واكنش مردم به كار كشت برنج و پرورش شترمرغش 
می گوید: »مردم خيلی تعجب می كنند، البته حق هم دارند. آن ها 
روحانيون را كمتر در حال توليد دیده اند. فرهنگ كار و توليد در 
گذشته ميان طالب قوی تر بود اما به مرور كمرنگ شد و اثرش 
را در ميان مردم هم گذاشت. وقتی اذان می گویند، لباس گلی 
را می كنم و به مسجد می روم. تجربه من نشان داده كه مردم 
به طلبه ای كه عرق می ریزد و كار توليدی می كند بيشتر احترام 
می گذارند و حرف این طلبه بيشتر اثر دارد. فقط نباید به حرف 
زدن درباره اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی اكتفا كنيم، باید 

خودمان آستين باال بزنيم تا مردم ترغيب شوند«.
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وي درباره آغاز به كارش در توليد كود 
از  را  كود  توليد  مي گوید:  ورمي كمپوست 
از  یكي  آن  از  پيش  آغاز كردم.  سال 90 
محصول،  این  مزایاي  درباره  دوستانم 
اطالعات  مناسبش  بازار  و  سودآوري 
رشته  در  من  بود.  داده  من  به  مفيدي 
را  مدتي  و  كرده ام  تحصيل  دامپزشكي 
در ادارات دولتي در زمينه واكسيناسيون 
دام مشغول به كار بودم اما به پشت ميز 
نشيني عالقه نداشتم. بازار ورمي كمپوست 

تا اواخر سال 93 رونق قابل قبولي داشت 
اما از ابتداي سال 94 افت شدید و عجيبي 

پيدا كرده است.
كود  توليد  اهميت  درباره  زماني 
ورمي كمپوست مي گوید: استفاده كشاورزان 
آسيب جدي  موجب  كودهاي شيمایي  از 
زمين هاي زراعي شده است. همچنين یكي 
از مهمترین عوامل گسترش شدید سرطان 
كشاورزي  در  شيميایي  كود  از  استفاده 
 3 با  فقط  كه  است  حالي  در  این  است. 

سال استفاده از كود ورمي كمپوست، زمين 
به حالت  و  احيا مي شود  و  تقویت  مجددا 
مزیت  مهمترین  مي گردد.  باز  گذشته اش 
است،  آن  بودن  ارگانيك  ورمي كمپوست 
قابل  افزایش  باعث  كود  این  از  استفاده 
و  مي شود  كشاورزي  محصوالت  مالحظه 
كيفيت آن ها را به صورت كامال محسوسي 
ارتقاء مي دهد، من خواستم نقش كوچكي 
در سالمت هموطنانمان ایفا و به كشاورزي 

كشور كمك كنم.

يك�توليد�كننده�كود�ورمي�كمپوست:�

وزارت جهاد كشاورزي 
رسما حامي كود شيميايي است!

استفاده�كشاورزان�از�كودهاي�شيمايي�موجب�آسيب�
از� يكي� همچنين� است.� شده� زراعي� زمين�هاي� جدي�
مهمترين�عوامل�گسترش�شديد�سرطان�استفاده�از�كود�
شيميايي�در�كشاورزي�است.�اين�در�حالي�است�كه�فقط�با�
�3سال�استفاده�از�كود�ورمي�كمپوست،�زمين�مجددا�تقويت�

و�احيا�مي�شود�و�به�حالت�گذشته�اش�باز�مي�گردد.
كود� كنندگان� توليد� از� يكي� زماني،� محمد� آقاي�
ورمي�كمپوست�در�زنجان�است�كه�خبرنگار�ما�با�او�در�باره�
مشكالت�توليد�اين�محصول�مهم�و�با�ارزش�به�گفت�وگو�

نشسته�است.
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كود  توليدكنندگان  روي  پيش  مشكالت  درباره  وي 
ورمي كمپوست مي گوید: متقاعد كردن كشاورزان براي خرید و 
استفاده از این كود كمي سخت است چون باید حجم باالیي بخرند 
و متحمل هزینه شوند، مثال براي یك هكتار، كشاورزان 100 
كيلو كود شيمایي مصرف مي كنند اما براي همين مقدار زمين 
حداقل باید 3 تن ورمي كمپوست تهيه كنند. در عوض محصول 
توليدي افزایش مي یابد و بعد از 3 سال زمين بي نياز از هر نوع 
كودي مي شود اما این مساله براي كشاورزان جا نيفتاده است. از 
همه تاسف بارتر این است كه جهاد كشاورزي استان زنجان اساسا 
اعتقادي به كود ورمي كمپوست ندارد و صراحتا مي گوید اصال به 
درد نمي خورد! این در حالي است كه ورمي كمپوست در اروپا و 
آمریكا به عنوان بهترین كود طبيعي شناخته و مورد مصرف قرار 
مي گيرد. زماني كه براي كسب مجوز توليد كود به وزارت جهاد 
كشاورزي مراجعه كردم، مسئوالن مرتب مي گفتند كه این كار 
به صرفه نيست، رهایش كن و فقط 2-3 سال دوام خواهي آورد! 
شخص رئيس جهاد كشورزي استان به من گفت ورمي كمپوست 
به هيچ دردي نمي خورد! این بدین معني است كه وزارت جهاد 
كشاورزي رسما از كود شيميایي حمایت مي كند! وقتي خود 
وزارت جهاد كشاورزي این حرف را مي زند، چه توقعي از كشاورز 

مي شود داشت؟
محصول  بر  كود  این  از  استفاده  تاثير  درباره  زماني  آقاي 
توليدي به مثالي عيني اشاره مي كند و مي گوید: سال گذشته 
5 تن كود ورمي كمپوست فروختم به یك كشاورز. او یك و نيم 
هكتار سيب زميني كاشت. اگر كود شيمایي به كار مي برد به 
ازاي هر یك بذر، 30 سيب زميني بدست مي آورد اما با استفاده 
از ورمي كمپوست به ازاي هر یك بذر، 55 سيب زميني به عمل 
آورد. نكته جالب توجه اینكه همه سيب زميني ها یك اندازه 
بودند و طعمي فوق العاده داشتند. این در حالي است كه كود 

شيمایي باعث بزرگ و كوچك شدن محصول و تغيير طعم 
آن مي شود.

وي ادامه مي دهد: هم اكنون در یك سالن 200 متري، ساالنه 
50 تن كود توليد مي كنيم كه سود خالص آن سال گذشته 
بالغ بر 30 ميليون تومان شد. در حال حاضر مهمترین مشكل 
سال  است.  بازاریابي  ضعف  ورمي كمپوست،  توليدكنندگان 
و 10  كردم  زایي  اشتغال  نفر   5 براي  بخش  این  در  گذشته 
ميليون تومان از بسيج سازندگي وام گرفتم كه بسيار به كارم 
آمد زیرا براي كرم ها جعبه خریدم تا در زمستان با مشكل مواجه 
نشویم، بسيج سازندگي هر از چندي به ما سر مي زند و مشاوره 
كارشناسي مي دهد، قول هایي هم به ما داده اند كه در بازاریابي 

كمكمان كنند. 
آقاي زماني عالوه توليد كود ورمي كمپوست، به كار پرورش 
ماهي و دامداري نيز مي شغول است. او مي گوید: قصد داشتم 
به صورت جدي وارد كار گاوداري شوم اما مشكالت زیاد بود، 
بانك مي گوید 300 ميليون وام مي دهيم و 2 سال فرصت تنفس 
داري، پس از آن در عرض 5 سال باید 750 ميليون تومان به 
بانك برگرداني! اما این غير ممكن است. با این وجود اقدام به 
خرید 10 راس گاو شيرده كرده ام و شيرشان را به شركت پگاه 
مي فروشم. همچنين 3 استخر پرورش ماهي قزل آال داریم و سال 
گذشته 5 تن ماهي توليد كردیم و اگر به خاطر یك اشتباه 
تلفات نمي دادیم، تا سقف 35 ميليون تومان از پرورش ماهي 

سود مي كردیم كه نصف این رقم محقق شد.
وي در پایان مي گوید: مسئوالن جهاد كشاورزي از نزدیك 
مشكالت ما را مي بينند و هيچ كس نمي تواند بگوید آن ها از 
موانع بي خبرند، اما هيچ عزمي در استان زنجان براي حمایت از 
كشاورزان وجود ندارد. ما فقط مي خواهيم براي مردم و كشورمان 

محصول با كيفيت توليد كنيم، آیا كار بدي انجام مي دهيم؟!
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سوزن دوزي؛ 
هنر دست دختران بلوچ كه بايد احيا شود

در�سيستان�و�بلوچستان�بيكاري�مردان�بيداد�مي�كند.�
اين� بيكاري� و� خانواده�هاست� از� بسياري� گير� دامن� اعتياد�
مساله�را�تشديد�كرده�است.�در�اين�شرايط�زنان�بلوچ�بار�
بيشتري�بر�دوش�مي�گيرند�و�تالش�مي�كنند�با�بكار�گيري�
هنر�دستشان�به�اقتصاد�خانواده�كمك�كنند.�اما�اين�هنر�با�

مشكالت�متعددي�روبروست.
ايران� دستي� هنر�هاي� ظريف�ترين� از� يكي� سوزن�دوزي�
است.�در�سوزن�دوزي�روي�سطح�پارچه�هاي�ساده�طرح�هايي�
را�با�نخ�هاي�رنگي�ترسيم�مي�كنند.�اين�كار�با�كمك�سوزن�و�

قالب�انجام�مي�شود�و�بخيه�هاي�ظريفي�روي�پارچه�مي�دوزند.�
اين�هنر�عالوه�بر�بلوچستان�ايران،�در�افغانستان،�پاكستان�و�
تاجيكستان�نيز�رواج�دارد.�سابقه�سوزن�دوزي�به�صدها�سال�
باز�مي�گردد.�سوزن�دوزي�هاي� ايران� به� اسالم� ورود� از� قبل�
سنتي�ايران�يكي�از�روش�هاي�ديرينه�تزيين�جامه�و�بسياري�
از�منسوجات�است.�دست�دوخت�ها�به�جز�جنبه�تزييني�و�
شناسنامه�اي�كه�دربرگيرنده�اقليم�و�جامعه�پديدآورنده�اش�
است�در�بعضي�از�اوقات�به�دليل�عقايد�مذهبي�روي�البسه�

جلوه�گري�مي�كرد.�
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پس از ظهور اسالم در ایران رودوزي هاي 
خود  تأثيرپذیر  حيات  به  ایران  سنتي 
تحولي  اگرچه  و  مي دهند  ادامه  همچنان 
شگرف در نقش هاي ایراني پدید مي آید اما 
خصوصيات ایراني خویش را از دست نمي 
دهند. اعتقادات مذهبي هنرمندان در بعضي 
نقاط و پرهيز از شبيه سازي و همانندپردازي 
را  باستاني  مایه هاي  نقش  از  سبك جدید 
به ارمغان مي آورد و این نگرش در مناطق 
مختلف به گونه اي كاماًل متفاوت از یكدیگر 
جلوه گري مي كند. دوختن كلمات قرآني به 
خط كوفي براي حفاظت از شر شيطان و 
این  تأثيرات آشكار در  از  بد، یكي  حوادث 

هنر دیرینه است.
ایلخانيان و تيموریان در صنعت نساجي 
ابریشم  و  آوردند  پدید  كاملي  دگرگوني 
مليله  دوزي،  پولك  دوزي،  زري  دوزي، 
از گذشته  دوزي، گالبتون دوزي و... بيش 
مورد توجه قرار گرفت. این دوخت از اوایل 
صدر اسالم در ميان بلوچ ها رایج و در دوره 
مغول و به خصوص تيموري و صفوي به اوج 
را  بلوچ  تردید، سوزن دوزي  مي رسد. بدون 
باید در زمره یكي از اصيل ترین و جالب ترین 
صنایع دستي كشور به حساب آورد. ذوق و 
خالقيت زنان سوزن دوز به صورت طرح هاي 
سنتي- محلي بسيار متنوعي جلوه گرمي 
شود كه بيانگر خصوصيات و ویژگي هاي هر 

منطقه است .
هر دختر بلوچ از سنين كودكي ، ضمن 
آموختن و انجام امور مربوط به خانه داري، 
نيز  سوزن دوزي  گرفتن  فرا  به  موظف 
سليقه هاي  كه  دخالتي  سبب  به  و  هست 
گوناگون در تهيه نوارهاي سوزن دوزي دارد، 
مي توان طرح ها و نقش هاي متنوع و اصيل 
سوزن دوزي را در منطقه بلوچستان مشاهده 

كرد.
از دو نوع ماده  به بيش  در سوزن دوزي 
اوليه نيازي نيست: نخ و پارچه. سوزن دوزان 
دمسه  نخ  از  سليقه  و  امكانات  حسب  بر 
) D.M.C( یا از نخ هاي پاكستاني استفاده 

مي كنند. 
از  برخورداري  وجود  با  سوزن دوزي 
قدمت چند هزار ساله و زیبایي چشم نواز، 

این روزها با مشكالت زیادي دست و پنجه 
نرم مي كند و رونق سابق را ندارد. خبرنگار 
بسيج سازندگي در این باره با خانم مباركي، 
مدیرعامل تعاوني سوزن دوزان بلوچ گفت وگو 
كرده است. وي مي گوید: »سوزن دوزي هنر 
دست زنان بلوچ است كه در زندگي آن ها 
از اهميت اقتصادي بسيار باالیي برخوردار 
قرن ها  به  سوزن دوزي  هنر  پيشينه  است. 
قبل باز مي گردد و نسل به نسل و سينه به 
سينه از مادران به دخترانشان ارث رسيده 

است«.
سوزن دوزي،  »نقش هاي  مي افزاید:  وي 
نقش هاي هندسي است و هارموني رنگ ها 
سفيد،  زرد،  سبز،  سرخ،  رنگ هاي  تناژ  از 
سورمه اي و مشكي پدید مي آید. سوزن دوزي 
روي تار و پود پارچه دوخته مي شود. از هنر 
سوزن دوزي براي تزئين سر آستين لباس، 
پاچه شلوار، چادر، روسري، رو مبلي، كوسن، 
روميزي و جانماز استفاده مي شود و بسته به 
سليقه دوزنده یا سفارش مشتري هارموني 

رنگ ها شكل مي گيرد«.
دیگر  را  دوزي  سكه  مباركي،  خانم 
و  عنوان مي كند  بلوچ  هنر دست دختران 
گذشته هاي  از  هم  دوزي  »سكه  مي گوید: 
گذشته  در  است.  بوده  رایج  دور  بسيار 
استفاده  سكه  از  اقتصادي  مبادالت  براي 
را  سكه ها  زنان  بانك،  غياب  در  و  مي شد 
روي روسري یا لباسشان مي دوختند و در 
وقت ضرورت استفاده مي كردند. این رسم 
به مرور تبدیل به هنري زیبا شد. كم كم با 
استفاده از پولكي هاي براق و مونجوق هاي 
زیبا طرح هاي زینتي روي لباس ها رواج پيدا 
كرد. امروز سكه دوزي برخالق سوزن دوزي 
از بازار بهتري برخوردار است چون هزینه آن 

كمتر است«.
منطقه  اجتماعي  شرایط  درباره  وي 
»در  مي گوید:  ایرانشهر  بویژه  بلوچستان 
مي كند.  بيداد  مردان  بيكاري  منطقه  این 
اعتياد دامن گير بسياري از خانواده هاست و 
بيكاري این مساله را تشدید كرده است. در 
این شرایط زنان بلوچ بار بيشتري بر دوش 
مي گيرند و تالش مي كنند با بكارگيري هنر 
دستشان به اقتصاد خانواده كمك كنند. اما 

این هنر با مشكالت متعددي رو بروست«.
خانم مباركي خاطرنشان مي كند:» اعضاي 
سوزن دوزي  خانه هایشان  در  من  تعاوني 
مي كنند. من برایشان از مشتري ها سفارش 
مي گيرم و به آن ها معرفي مي كنم. خانم هاي 
ثبات  از  درآمدشان  متاسفانه  دوز  سوزن 
برخوردار نيست. بعضا در ماه یك ميليون 
تومان درآمد دارند و ماه دیگر این رقم به 
صفر مي رسد. بستگي به ميزان سفارشات 
دارد. مهمترین مشكل نيز همين كم بودن 
سفارشات است زیرا اوال قيمت تمام شده 
سوزن دوزي در حال حاضر باالست و دوما 
زیبا آشنایي  بسياز  این هنر  با  ایران  مردم 
استان  همين  در  بيشتر  و  ندارند  زیادي 
سيستان و بلوچستان شناخته شده است. 
اگر بانك ها به دوزندگان وام بدهند و آن ها 
بتوانند پارچه و نخ را به صورت انبوه از بازار 
سنتي تهران تهيه كنند، قيمت تمام شده 
رسانه ها  مي یابد.  كاهش  زیادي  مقدار  به 
به  و  به مردم  را  باید هنر سوزن دوزي  هم 
به  هنر  این  كنند.  معرفي  بانوان  خصوص 
مانتوي  روي  مي تواند  كه  زیباست  قدري 
آنكه  شرط  به  بنشيند  ایراني  زنان  همه 
طراحان مد و لباس به دوزندگان بپيوندند 
بانوان  سليقه  با  متناسب  طرح هایي  و 

شهرنشين بيافرینند«.
مشكالت  از  دیگر  یكي  را  داللي  وي، 
مي كند:  اظهار  و  مي نامد  سوزن دوزان 
»دالالن و واسطه ها محصول با ارزش دختران 
بلوچ را به قيمت بسيار نازلي مي خرند و به 
چند برابر قيمت به مردم مي فروشند. براي 
رفع این مشكل باید تعاوني هاي دوزندگي 
دوزندگان  اتحادیه  به  ما  شود.  تاسيس 
نرخ  محصوالت  براي  تا  داریم  احتياج  نيز 
مشخصي تعيين كند. سوزن دوزي اگر احيا 
و به مردم معرفي شود و بازار خود را پيدا 
رو  و  زیر  بلوچ  خانواده هاي  زندگي  كند، 
مي شود زیرا در همه خانه ها الاقل یك نفر 
این هنر را داراست. متاسفانه در سایه غفلت 
افغانستان  در  سوزن دوزي  امروز  مسئوالن 
و تاجيكستان رونق بسيار بيشتري از ایران 
پيدا كرده و حتي تاجيكستان این هنر ایراني 

را به نام خود ثبت جهاني كرده است«.
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