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فـهــرســـت

گوسفند افشار
براي رونق توليد به امر ولي لبيک بگوييم 

تبيين »بيانيه گام دوم انقالب «برای تمامی اقشار کشور ضروری است
در سال رونق توليد؛ برای رونق اقتصاد و توليد قدم برداريم

گوسفند افشاری يکی از نژاد های سنگين وزن در بين گوسفندان ايران
وظيفه توليد کننده توليد محصول با کيفيت است

کوچکترين هدر رفتی در توليد محصول نداريم
هر دستگاهی که نياز داشتم توليد می کردم

سعی می کنم برای هر مشکل و کمبودی راه حلی پيدا کنم
سعی کردم تا حد توان از ظرفيت روستا استفاده کنم

پرورش مرغ های نژادی صرفه اقتصادی دارد
ما دالل نيستيم، ما توليدکننده ايم

زنجان، شهر جهانی مليله
بوقلمون، بهترين گزينه برای کسب و کار خانگی

برای شروع و آموزش کارم کارگری کردم
داربستی نمودن باغ انگور، ميزان توليد در سطح را ۳ برابر می کند

ماهنشان قطب توليد عسل
فرش بافی، يک هنر تاريخی و ارزشمند است

دستانی که  می بينند و می آفرينند
اقتصاد مقاومتی در حد شعار مانده است

شعار من عمل است
برای پيشرفتم مطالعه کردم

بفرماييد تنور سنتی گالبر
لندوکس، بستری برای رشد قطب IT کشور است

تالش در همه کارها حرف اول را می زند
شغل دولتی مرا اقناع نکرد

يادداشت
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حجت االسالم و المسلمین حسن بیگدلی، مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در سپاه انصارالمهدی)عج(:

برای رونق تولید به امر ولی 
لبیک بگوییم 

سردار کرمی، فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج( استان زنجان:

تبیین »بیانیه گام دوم انقالب«
 برای تمامی اقشار کشور 

ضروری است

شاید  خال نبود جهاد سازندگی احساس می شد که به دستور رهبر معظم 
انقالب اسالمی این خال با تشکیل بسیج سازندگی در 17 اردیبهشت سال 1379 
پر شد. هرچند امکانات بسیج سازندگی به اندازه جهاد نبود.  اما آنچه که امروز 
اتفاق افتاده جای تقدیر دارد و من از این جهت تشکر می کنم از تالشگرانی که 

در این فضای معنوی، عمرانی و ساخت و ساز تالش می کنند.  
 انقالب اسالمی ما دو  بعد دارد بعد سخت افزاری و بعد نرم افزاری. بعد نرم 
افزاری از طریق نهادهای فرهنگی اتفاق می افتد، ولی مردم بعد سخت افزاری را 

بیشتر می بینند بعد سخت افزاری آن قابل محسوس تر است.
مجموعه ی بسیج سازندگی برای مناطق و مردمی که عمدتا محروم و از قشر 
ضعیف هستند خدمت رسانی می کند و طبق فرمایش امام خمینی)ره(، خدمت به 
آن ها که صاحبان اصلی این انقالب هستند، به عبارتی خدمت به اصل انقالب است.  
از این جهت این خدمت مقدس و مهم است و رضایت الهی، رضایت مقام 

معظم رهبری و مردم را در پی دارد و این جای خشنودی است. 
حضرت آقا سال جدید را سال تولید و رونق اقتصادی نام گذاری فرموده اند 
که در راستای اقتصاد مقاومتی است. منظور از اقتصاد مقاومتی همان سپردن کار 
به مردم و کار کردن برای مردم است. در واقع  کار را به دست مردم بسپاریم و 
در کنار مردم باشیم، مردمی که سختی ها، مشکالت اقتصادی و گرانی را تحمل 
کردند. همین مردم تهاجم فرهنگی را مدیریت و خنثی کردند و همین مردم برای  

دوام انقالب در صحنه خواهند ماند.
اقتصاد مقاومتی نتیجه اش یعنی اینکه کار را بدهیم خود مردم و دولت ها وظیفه 
مدیریت، برنامه ریزی و نظارت را انجام دهند. مردم ما بیایند و از توانمندی ها و 
تولید خودشان، بهره برداری نمایند. وقتی این مسأله کاشت، داشت و برداشت 
توسط مردم  بیفتد غنای الزم در زمینه های مختلف اقتصادی، مالی، بازار، به 

نصاب مطلوب تر در تراز انقالب و تمدن اسالمی خواهد رسید.
مردم ما در بعد نظامی و  فرهنگی این  استقالل را به دست آورده است و در 

بعد سیاسی تا حدود زیادی استقالل را به دست آورده ایم.  
ولی در بعد اقتصادی نیاز به تالش داریم تا به استقالل برسیم. بر همین اساس 
فرموده اند و همه  نامگذاری  تولید  را سال رونق  امسال  انقالب،  معظم  رهبر 
مسوولین باید اهمیت و ضرورت این موضوع را  برای جامعه و مردم تبیین 
کنیم و در کنار آن برای تولید ملی و رونق تولید تالش کنیم که به نوعی یکی از  

شاخه های اقتصاد مقاومتی رونق تولید است. 
)فرهنگی،  سازندگی  بسیج  ماموریت  بودن  بعدی  چند  دلیل  به  پایان  در 
سازندگی، عمرانی، جهادی، اقتصاد مقاومتی و حمایت از کارآفرینان( مدیریت 
باید به سمتی باشد که خواسته ولی و اماممان در راستای اقتصادمقاومتی و رونق 
تولید هر آنچه در توان ماست محقق شود و همه ما بتوانیم تا سرحد توانمان به 

امر رهبرمان لبیک گفته و اطاعت کرده باشیم.

با عرض تبریک سال نو و فرارسیدن ماه های مبارک رجب و شعبان و با آرزوی 
سالمتی و طول عمر باعزت برای مقام عظمای والیت.

 در ابتدا الزم است به اهمیت ویژه  و اساسی بیانیه گام دوم انقالب و شعار 
سال )رونق تولید( که توسط رهبر معظم و حکیم انقالب تدبیر،  تدوین و ابالغ 
به موقع فرمودند، اشاره داشته باشم که وظیفه همه ما مسوولین، مدیران، نخبگان، 
دانشگاهیان، حوزه و ... می باشد که در تبیین این بیانیه برای عموم مردم نقش 

اساسی و مسووالنه داشته باشیم.
سپاه و بسیج همواره در خط مقدم لبیک به فرامین و منویات رهبر معظم انقالب 

بوده است و به لطف خدا از این به بعد هم همینطور خواهد بود.
دشمنان اسالم و کشور ما همواره در صدد بوده اند اصل و ریشه اسالم و 
انقالب را هدف قرار دهند که به فضل الهی و هدایت حکیمانه رهبر معظم 
انقالب و بصیرت تاریخی و به موقع امت والیت مدار توطئه ها همواره خنثی 

شده است.
در زمینه زیر ساخت ها اقدامات بسیار زیادی انجام گرفته که احداث مراکز 
آموزشی، فرهنگی، ورزشی، مذهبی، اردویی از جمله آنهاست و احداث  55 

سالن ورزشی را از مهمترین آن ها می توان نام برد.
در محرومیت زدایی مناطق محروم استان کارهای برجسته ای در روستاهای 

محروم به واسطه سپاه و فعالیت گروه های جهادی بسیج سازندگی انجام 
شده است. در سطح کشور بیش از 130 هزار پروژه محرومیت زدایی اجرا شده 

که از این تعداد هزار پروژه در سطح استان اجرا گردیده است.
در حوادث غیر مترقبه و بحران های طبیعی، سپاه و بسیج همواره در کنار مردم 
بوده و برای آن ها  تا آخرین توان خدمت رسانی کرده است. احداث 21 واحد 
مسکونی در منطقه زلزله زده اهر)آذربایجان شرقی( عالوه بر کمک های نقدی و 

غیر نقدی در پاییز سال 1391 از جمله آنهاست.
در زلزله کرمانشاه در پاییز سال 1396 عالوه بر کمک های نقدی و غیر نقدی، 
احداث 15 واحد مسکونی و توزیع 150 دستگاه کانکس اهدایی مردم و خیرین 

استان از دیگر خدمات سپاه برای زلزله زدگان بود.
رسانی  خدمات  روزها  آغازین  در   ،1398 سال  فروردین  سیل  بحران  در 
گروههای جهادی و سپاه شروع شد و تا کنون هم ادامه دارد. بیش از 2۴0 میلیون 
تومان کمک های نقدی و بالغ بر دو میلیارد تومان کمک های غیر نقدی هم 
استانی های شریف و انقالبی برای هموطنان عزیز سیل زده جمع آوری شده و 

این کمک ها همچنان ادامه دارد.
در پایان از همه مردم عزیز و انقالبی استان کمال تشکر را دارم که همواره با 

وحدت و انسجام انقالبی موجب پیشبرد اهداف انقالب بوده اند.
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فرهاد امندی، مسوول سازمان بسیج سازندگی استان زنجان:

در سال رونق تولید؛ برای رونق اقتصاد و تولید قدم برداریم
با حمد و سپاس خداوند 
یکتا و  تبریک سال جدید 
خدمت مردم شریف استان، 
که  مسوولینی  و  مدیران 
خدمت  در  وار  جهادی 
همچنین  بودند.  خدا  خلق 
سالم و عرض خدا قوت به 
عزیزان بسیجی جهادگر که 
سازندگی  های  عرصه  در 
عزیزمان  کشور  آبادانی  و 
به خصوص استان زنجان در 
طول سال 1397 زحمات و 
تالش های فراوانی داشتند.

که  سالی  در  امیدوارم 
معظم  مقام  گذاری  نام  با 

رهبری به نام سال رونق تولید مزین شده بتوانیم 
در خصوص رونق اقتصادی و تولید قدم برداریم 

و به بیانات معظم له جامه عمل بپوشانیم. 
خداوند را شاکریم که عمری داد تا در جهت 
و  ،خادم  کنیم  سپری  خدا  خلق  به  خدمت 
های  عرصه  در  استان  محروم  مردم  خدمتگذار 
مختلف باشیم که در ذیل به خالصه عملکرد این 

سازمان اشاره خواهد شد.
نمی گرفت  انجام  این عمل  است  ذکر  به  الزم 
فرمانده  سردار  پشتیبانی  و  حمایت  با  مگر 
نمایندگی  انصارالمهدی)عج(،  سپاه  محترم 
محترم ولی فقیه در سپاه استان، حفاظت محترم 
مسوولین  همچنین  و  انصارالمهدی)عج(  سپاه 
هجرت  طرح  اردوهای  از  پشتیبانی  ستاد  عضو 
و  استان  جمعه  محترم  ائمه  به خصوص   ،3

شهرستان ها.

عملکرد سازمان بسیج سازندگي 
سپاه انصار المهدي)عج(استان زنجان

  از بدو تاسیس۱۳۷9  تا دهه فجر ۱۳9۷

1. محروميت زدايي 
پروژه   656 از  بیش  مرمت  و  احداث 
محرومیت زدایي )با همکاري قرارگاه محرومیت 
زدایي سپاه، خیرین دســتگاه هاي همکار ، اهالي 

و گروه هاي جهادي(
آبرساني  مسجد،   قیبل  از  پروژه هایی  احداث 
شرب و کشاورزي، خانه بهداشت، خانه محروم، 
خانه عالم، غسالخانه، مدرسه، زمین هاي ورزشي 

و...

2. طرح هجرت 3  
3)با همکاري  اردوهاي جهادي طرح هجرت 

اقشار مختلف بسیج و دستگاه هاي همکار(
جهادي  گروه   208 تشکیل  و  سازماندهي   .1

)اقشار مختلف(
2. فعالیت بیش از 70800 نفر از بسیجیان اقشار 

مختلف در اردوهاي جهادي طرح هجرت3
3. مرمت و زیبا سازي بیش از 1100 مدرسه

۴. اعزام 700 تیم پزشکي به مناطق محروم
از  بیش  براي  آموزي  سواد  طرح  اجراي   .5

2000 نفر 
 15000 از  )بیش  جهادگران  ویژه  البسه   .6

مورد(
فرهنگي  و  آموزشي  هاي  کارگاه  7.برگزاري 
از  بیش  براي  مواد مخدر  به  اعتیاد  از  پیشگیري 

120000 نفر
و  جهادي  اردوهاي  )مستندهاي  فرهنگي   .8
اقتصاد مقاومتي۴0 مورد، ویژه برنامه ها، مصاحبه 
ها و ... با فعاالن اردوهاي جهادي و کارآفرینان 
منهاي  نشریه  200مورد،   از  بیش  ها  رسانه  در 

پوستر  شماره،   2 در  نفت 
1000 برگ، بروشور 5000 
برگ و بنر 1200 متر مربع 

3. خدمات رساني
)با  رساني  خدمــــات 
قرارگاه  همـــــکاري 
سپاه،  زدایي  محرومیت 
دستگاه  و  مردم  خیرین، 

هاي متولي(
بسته  توزیع2500   .1
بهداشتي و کمک هاي اولیه 

در مناطق محروم
 100 توزیع  و  تهیه   .2
زوج  ویژه  جهیزیه  مورد 

هاي جوان 
ویژه  معشیتي  هاي  بسته  توزیع  و  تهیه   .3

محرومین)10000 مورد(
 ۴. تهیه و توزیع بسته هاي نوشت افزار کامل 

بیش از 5000 مورد 
5. تهیه و توزیع بیش از 1000 مورد البسه ویژه 

محرومین
6-همکاري با کمیته امداد در برگزاري برنامه 
ها و جشن  عاطفه  قبیل جشن  از  مشترک  هاي 

نیکوکاري و ... )نیروي انساني و خودرویي(

4. اقتصاد مقاومتي 
اقتصاد مقاومتي )باهمکاري بانک مهر اقتصاد(
1. پرداخت 3۴ میلیارد تومان تسهیالت بانکي 
هاي  طرح  مجریان  و  فعاالن  براي   92 سال  از 
بسته  و  تبدیلي  دستي،  صنایع  مقاومتي،  اقتصاد 

بندي )براي 3000 طرح(
2. برگزاري کارگاه ها و کالس هاي آموزشي، 

مهارتي و ترویجي براي بیش از 20000 نفر  
)با همـــکاري فني و حــرفه اي و جهـــــاد 

کشاورزي(
3. برپایي نمایشگاه و فروشگاه به منظور کمک 
به معرفي و فروش محصوالت تولیدي فعاالن و 

کارآفرینان اقتصاد مقاومتي
)25مورد شهرستان، استان و کشوري(
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 مقدمه
مورد  دامی  تولیدات  جمله  از  گوشت 
به طور  توجه در کشور است که روزانه 
مستقیم یا غیر مستقیم و یا پس از تبدیل  به 
فرآورده های مختلف در تغذیه انسان وارد 
می شود.در حال حاضر در کشور ما بیش 
از ۴5 درصد کل گوشت قرمز تولیدی که 
است،  سال  در  تن  هزار  به 130  نزدیک 
گوسفند  راس  میلیون   ۴7 حدود  توسط 
به  تولید می شود ولی  نژاد   قالب 27  در 
علت اینکه این مقدار  گوشت تولید شده  
جمعیت  افزایش  به  رو  نیاز  پاسخگوی 
نیست، افزایش بازدهی در تولید گوشت 
گوسفند از اهمیت خاصی برخوردار است.
در شرایط حاضر با توجه به بهره وری 
پایین گوسفند داری سنتی به خصوص در 
سالهایی که به علت شرایط آب و هوایی 
مراتع فقیرتر می شوند کمتر به صرفه است. 
قلوزایی  چند  افزایش  شرایطی  چنین  در 
راهکارهای   از  یکی  عنوان  به  می تواند 

شدن  سودده  باعث  بهره وری  افزایش 
متمرکز  نیمه  شرایط  در  گوسفندداری 
مقدار  اینکه  به  باتوجه  طرفی  از  شود. 
زیادی خوراک در نژاد های دارای چربی 
الشه باال، صرف تولید چربی می شود که 
ارزش اقتصادی وغذایی چندانی ندارد با 
انجام کارهای اصالح نژادی در این راستا 
بهره وری  نتیجه  در  و  خوراک  راندمان 

افزایش خواهد یافت.
گوسفند افشاری یکی از نژاد های سنگین 
وزن در بین گوسفندان ایران می باشد. وزن 
تولد، سرعت رشد و وزن از شیر گیری 
در این گوسفند در مقایسه با  سایر نژاد 
لذا می توان  است.  توجه  قابل  ایران  های 
گوشتی  های  نژاد  از  یکی  را  نژاد  این 
گوسفند ایران بحساب آورد که از پتانسیل 
برخوردار  گوشت  تولید  برای  مناسبی 
گوشت  تامین  در  مهمی  نقش  و  است 
قرمز منطقه می تواند ایفا کند. برای بهبود 
برخی  از صفات الشه این گوسفند هنوز 

کارهای زیادی الزم است که انجام شود. 
خصوصیات ذکر شده باعث شده است که 
این نژاد پایه مناسبی برای کار اصالحی در 
زمینه افزایش سرعت رشد،چند قلوزایی و 

افزایش راندمان الشه باشد.
یکی از طرح های منطبق بر اصول اقتصاد 
مقاومتی که در این استان به ثمر رسیده، 
طرح اصالح نژاد گوسفندافشاری به منظور 
افزایش بهره وری و اقتصادی کردن تولید 
می باشد. با توجه به شاخصه های اعمالی 
در اجرای این طرح،  تغییر الگوی پرورشی 
گوسفند از سیستم مرتعی به سیستم نیمه 

بسته و بسته برای آن منظور می باشد.
این طرح از سال 1385 با مشارکت بنیاد 
تعاون سپاه، سازمان جهاد کشاورزی استان 
و دانشگاه زنجان با وارد کردن سلولهای 
نیوزلند،  از کشور  برئالمرینو  نژاد  جنسی 
آغاز گردید و بعد از اتمام عملیات اصالح 
نژادی در مدت 6 سال در محیطی کامال 
گوسفند  به  دانشگاه  مزرعه ی  در  بسته  
بخش  تحقیقاتی  ایستگاه  اولین  افشاری، 
خصوصی  در سال 91 در استان تشکیل 
شد و مراحل انتقال دام اصالح شده به گله 
های مردمی  نیز از سال 92 شروع گردید 
به طوریکه در حال حاضر در 51 روستای 
استان 70 گله ی پرورش گوسفند افشاری 
نژادی  اصالح  برنامه  این  پوشش  تحت 

قرار دارند.
در  اعمالی  روش  تمايز  وجه   
اصالح نژاد گوسفند افشاری در استان 

به شرح زير مي باشد:
1. انجام کلیه مراحل اجرای طرح توسط 

بخش خصوصی 
2. انتخاب گوسفند مناسب برای اصالح 
نژاد )تیپ، توان تولیدی، نوع ژنهای موثر 

در چند قلوزایی و... (
3. انجام عملیات اصالح نژادی در یک 

محیط کامال بسته به مدت 6 سال
۴. حفظ خلوص خونی باالی 97 درصد 

مجموعه اصالح نژاد گوسفند افشاری بنیاد تعاون سپاه؛

گوسفند افشاری یکی از نژاد های
 سنگین وزن در بین گوسفندان ایران 
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گوسفند افشاری در عملیات اصالح نژادی
ژنتیک  متخصصان  گیری  بکار   .5

مولکولی در برنامه های اصالح نژادی
6. رصد ژن های موثر در افزایش چند 
قلوزایی، سرعت رشد و کاهش حجم دنبه 
و... در آزمایشگاه های ژنومیک دانشگاه 

زنجان
تحقیقاتی  های  یافته  سازی  تجاری   .7
توسط تیم تحقیق با تشکیل شرکت دانش 

بنیان
دولتی  دستگاه  چند  نمودن  همراه    .8

برای اجرای پروژه
9. ایجاد پالن توسعه ای دام اصالح شده 
در سطح استان ) هرم اصالح نژاد به روش 

هسته ی باز(
10. اجرای بیش از 90 طرح تحقیقاتی 
) پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری( در 
دانشگاه زنجان با همکاری سازمان برای 

تکمیل پروژه اصالح نژادی
 ويژگی های گوسفند اصالح شده

1. توان تولید 3-۴ بره در هر زایش
2. بهبود 30 درصدی سرعت رشد

تبدیل  ضریب  درصدی   100 بهبود   .3
غذایی

۴. بهبود کمیت و کیفیت پشم
5. کاهش قابل توجه از حجم دنبه

افشاری  گوسفند  تکثيری  فاز   
اصالح نژاد شده

و  نژاد  اصالح  عمليات  اتمام  از  بعد 
مورد  های  ژن  حاوی  گوسفند  توليد 
نظر، برای تکثير اين دام برای بهره مندی 
دامداران فاز تکثيری اين طرح بر اساس 
هسته ی  روش  به  نژاد  اصالح  اصول 
باز آغاز گرديد که در اين مرحله نقش 
گله ی بنياد تعاون سپاه بسيار موثر بوده 
است. همراهی مدیریت شرکت مذکور در 
پیاده سازی تاسیسات مخصوص دام چند 
قلوزا با اعمال آخرین یافته های پژوهشی 
تاسیسات  الگوی  ارائه  در  مهمی  گام 
یک  ایجاد  برای  نیاز  مورد  وتجهیزات  
گوسفند  پرورش  صنعتی  کامال  واحد 
توانسته  که  می باشد  کشور  در  چندقلوزا 
است خالء نبود اصول فنی 

مورد نیاز برای احداث تاسیسات صنعتی 
پرورش گوسفند چندقلوزا را نیز پر نماید. 
گیری  شکل  برای  شده  طی  زمان  مدت 
تاسیسات نیز در نوع خود بی نظیر می باشد 
مسووالن  همراهی  و  اراده  نوعی  به  و 
استانی برای استقرار این مجموعه را نشان 
می دهد.دام های موجود در این گله بعنوان 
ذخایر مهم ژنتیکی، ارزش اقتصادی بسیار 
باالیی برای استان و کشور داشته و توان 
مهیا  را  نژادی  اصالح  کار  نوع  هر  انجام 

می نماید.
 معرفی اين مجموعه:

این مجموعه در استان زنجان-شهرستان 
تیپ  زنجان- جاده فرودگاه، ضلع غربی 
 11 مساحت  به  انصارالمهدی)عج(   36
شده  واقع  سوله   15 بر  بالغ  و  هکتار 
است. ظرفیت پرورش این واحد 10 هزار 
به ظرفیت  آن  اول  فاز  که  راس می باشد 
برداری  بهره  به  5000 راس در سال 95 
شامل  فنی  نیروی  چهار  است.  رسیده 
دکتری تغذیه نشخوارکنندگان، کارشناس 
دامی  کارشناس علوم  نژاد،  ارشد اصالح 
عهده  به  را  گله  فنی  مباحث  مسئولیت 
ثبت  عملیات  پوشش  تحت  گله  دارند. 
مشخصات و رکورد گیری نیز می باشد.این 
گله با در اختیار داشتن دام های هترو و 
هموزایگوت یکی از بزرگترین گله های 
تامین کننده گوسفند افشاری اصالح شده 
در کشور می باشد. در سال جاری عالوه 
بر افزایش ظرفیت گله مولد بیش از 325 
راس دام نر اصالح نژاد شده افشاری در 
اختیار 280 دامدار داخل و خارج از استان 

نیز گذاشته شده است.
نژاد  اصالح  مجموعه  مدير    

گوسفند افشاری بنياد تعاون سپاه:

فوق  رستـمخانی،  رحمان  مهنــدس 
لیسانس ژنتیک و اصالح دام از دانشگاه 

و  انرژی  با  بسیار  فردی  است.  زنجان 
العاده در کار خود.  می توانم بگویم فوق 
رستمخانی که از سال 92 بازنشسته جهاد 
کشاورزی است یکی از فعاالن در عرصه 

تولید گوسفند افشاری است، وی در پست 
معاونت امور دام جهاد کشاورزی مشغول 
بوده و هم اکنـــون مدیر این مجمـــوعه 

می باشد 
 برنامه های آتی مجموعه

1. تکثیر دام ژن دار و جایگزینی آن با 
دام های بومی فاز اول

2. افزایش ظرفیت گله تا سقف 5000 
راس مولد

3. تکمیل تاسیسات فاز دوم مجتمع و 
افتتاح فاز دوم 

قلوزایی  چند  ژن  انتقال  به  کمک   .۴
موجود در گوسفند افشاری به نژاد های 
گوسفند قزل، شال، دامغانی، کردی ولری 

بختیاری با همکاری مردم.

بازدید سردار خراسانی از مجموعه اصالح نژاد و پرورش 
گوسفند افشاری، فروردین ۹۸

بازدید مسوولین بسیج سازندگی استان های سراسر کشور از 
مجموعه اصالح نژاد و پرورش گوسفند افشاری،  زمستان ۹۷
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5. ایجاد زنجیره تولید گوشت گوسفندی 
روستایی  کوچک  های  گله  تشکیل  با 
پرورش گوسفند داشتی و پروار بندی بره.

افشاری  گوسفند  از  استقبال   
اصالح شده در کشور:

استان   27 گوسفند  دهندگان  پرورش 
شده  اصالح  افشاری  گوسفند  از  کشور 

استقبال نمودند.
در  آمده  وجود  به  پتانسیل  به  توجه  با 
زمینه  در  شده  اصالح  افشاری  گوسفند 
کاهش  رشد،  سرعت  چندقلوزایی، 
پشم  کیفی  و  کمی  بهبود  دنبه،  حجم 
استقبال  غذایی،  تبدیل  ضریب  وبهبود 
بسیار مناسبی از سوی پرورش دهندگان 
گوسفند افشاری 27 استان کشور به وجود 

آمده است.
خراسان  رضوی،  خراسان  های  استان 
کردستان،  غربی،  آذربایجان  شمالی، 
اردبیل،  لرستان،  کرمانشاه،  همدان، 
مرکزی،  تهران،  البرز،  اصفهان،  فارس، 
و  چهارمحال  و  خوزستان  مازندران، 
بختیاری از جمله استان هایی هستند که 
قوچ  از  آنها  گوسفند  دهندگان  پرورش 
افزایش  برای  افشاری  های اصالح شده 
بهره وری و اصالح نژاد گله خود مورد 
استفاده قرار داده اند. الزم به ذکر است 
که غالب گله های بهره مند در این استان ها 
دارای گله ی گوسفند افشاری بوده اند که 
پرورش  مناطق  این  در  قبل  سنوات  از 

داده می شدند.

 از داليل اصلی استقبال گوسفند 
داران 27 اســـتان کشــور از گوسفند 
به موارد  افشاری اصالح شده می توان 

زير اشاره نمود:
اقتصادی  افزایش بهره وری صفات   .1
بره زایی، سرعت  گوسفند)  پرورش  مهم 
نژاد  اصالح  پروژه  در   ،).... و  رشد 
که  زنجان  استان  در  افشاری  گوسفند 
گله  درآمد  افزایش  با  مستقیم  ارتباط 
پرورش گوسفند داشتی دارد مدنظر بوده 
این  روی  بر  نژادی  اصالح  عملیات  و 

صفات انجام شده است.
2. عرضه گوسفند اصالح شده با بیش 
از 95 درصد خون گوسفند بومی افشاری 
و حفظ پتانسیلهای بومی گوسفند افشاری 
در پروژه اصالح نژاد گوسفند افشاری در 

استان زنجان
در  گوسفند  نژاد  اصالح  هزینه های   .3
استان زنجان توسط گوسفنددار پرداخت 
نشده است بلکه این هزینه ها تا اتمام فاز 
تحقیقاتی توسط دولت تامین و پرداخت 

شده است.
۴. گوسفند دار نیازی برای صرف وقت 
حداقل 8 الی 10 ساله برای تولید گوسفند 

اصالح شده ندارد.
5. تقریبا تمامی صفات اصالحی منطبق 
لذا  بوده،  مولکولی  ژنتیک  مباحث  بر 
گوسفند اصالح شده دقیقا حائز صفات 

اشاره شده می باشد.
پروژه  برای  پدری  پایه  انتخاب  در   .6
و  دقت  افشاری  گوسفند  نژاد  اصالح 
حساسیت الزم معمول گشته تا گوسفندی 

هم طراز از لحاظ تیپ انتخاب گردد.
افشاری  گوسفند  نژاد  اصالح  پروژه 
پرورش  جامعه  نیازهای  بر  منطبق  چون 
و  استان  افشاری  گوسفند  دهندگان 
کشور و واقعیتهای حاکم بر  گله داری 
در  وطنان  هم  استقبال  مورد  می باشد  ما 

داخل و خارج استان واقع شده است.
  چگونه می توان  کار دامداری 

را شروع کرد؟
دارد  اقتصادی  توجیه  کار  این  شروع 
حتی با 5 راس گوسفند شروع کنید. که 
اگر امکانات اولیه پرورش گوسفند داشته 
باشید می توانید از دام های اصالح نژادی 
این موسسه استفاده کنید وبهره وری خود 

را افزایش دهید.
در واقع بهره وری حیوان 3 الی ۴ برابر 
شده است. که نرم کشوری از 100 حیوان 

60 عدد بهره وری دارد! 
گوسفند  راس   ۴/500 از  بیش  امسال 
سال  برای  تقاضا  شد.  اصالح  افشاری 
بعد داریم. و برای عالقمندان به ورود به 
این طرح باید بگویم طرح ما تنها طرح 
مصوب شده است که برای آن تسهیالت 
افشاری  گوسفند  پرورش  جهت  بانکی 

اصالح شده تعلق گرفته است.
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هنوز هم کم نیستند عالقه مندانی که در 
زیرزمین یا انباری خود تصمیم به پرورش 
سرگرمی،  بر  عالوه  تا  گیرند  می  قارچ 
درآمدی هم کسب کنند حال می رویم تا با 
یکی از فعاالن در این حوزه گفتگویی داشته 

باشیم.
  لطفا خودتان را معرفی نماييد؟ 

حبیب الهیاری، 36 ساله، ساکن روستای 
ارجین، از توابع شهرستان سلطانیه هستم. 

تحصیالتم را تا دوره  دیپلم ادامه دادم.
   از کی شروع کرديد؟

سال 93 تصمیم گرفتم در زمینه پرورش 
قارچ فعالیت نمایم. و اولین تجربه کاری 
خود در پرورش قارچ را با پرورش قارچ 

صدفی شروع کردم.
2نوع  به  قارچ  پرورش  کنم  اشاره  باید 
تقسیم می شود که تفاوت هایی باهم دارند. 

قارچ صدفی و قارچ دکمه ای.
قارچ صدفی باید به صورت آویزان  باشد. 
این نوع قارچ نیاز به تجهیزات کمی دارد. 
پروتئین قارچ صدفی نسبت به دکمه ای 
بیشتر است ولی متاسفانه به دلیل ناشناخته 
بودن و آگاهی کم مردم نسبت به فواید آن، 
فروش محصول کمی دردسر ساز است. از 
مزیت های این نوع قارچ می توان به این 
موارد اشاره کرد: خاک پوششی نمی خواهد 
و نسبت به نوع دکمه ای بهداشتی تر است. 
به دلیل بازار فروش ضعیفی که دارد، در 

نتیجه تولید کننده کمتری دارد!
مانند  دردسرهایی  ای  دکمه  قارچ  تولید 

خاک پوششی، قفسه، مراقبت بیشتر و ... 
شده ای  شناخته  محصول  چون  ولی  دارد 
است در فروش مشکل چندانی ندارد و به 

راحتی به فروش می رسد. 
در شهرستان سلطانیه اولین نفر بودم که 

پرورش قارچ صدفی را آغاز کردم. 
فروش  من،  از مشکالت  یکی  متاسفانه 
ناشناخته بودن  قارچ صدفی بود. به دلیل 
محصول و عدم آشنایی مردم با قارچ صدفی 

نتوانستم بیش تر از 2 سال ادامه دهم.
  سال 96 تصمیم گرفتم قارچ دکمه ای 
تولید کنم به همین جهت از طریق بسیج 
سازندگی 15 میلیون تومان تسهیالت بانکی 
دریافت نمودم و شروع به ساخت قفسه   و 
تجهیز سوله نمودم و مقداری کمپوست تهیه 

کردم.
این شد آغاز پرورش قارچ دکمه ای من. 
چه  کارتـــان  با  رابــطه  در   

مشکالتی داريد؟ 
پشتیبان  سلطانیه  شهرستان  در  متاسفانه 
برای پرورش قارچ وجود ندارد. من عقیده 
دارم تولید کننده فقط وظیفه تولید محصول 
باید حامی و  دارد.  را  کیفیت  با  و  خوب 
پشتیبانی باشد تا بتوان محصوالت را به او 

تولید  این صورت خود  به  تا  عرضه کرد 
کننده درگیر بسته بندی و پخش محصوالت 

نشود.
حتی گاهی ساده ترین سواالتی که برایمان 
پیش می آید کسی را نمی شناسیم تا بتوانیم 

حداقل از او راهنمایی بگیریم
در خود شهرستان زنجان شرکت پشتیبان 
تولید  که محصول  است  اندازی شده  راه 
کننده را خریداری می کند و وظیفه بسته 
بندی و پخش به عهده شرکت است. در 
واقع تولید کننده فقط به فکر تولید محصول 
است. از همین جا از سازمان ها و نهادهای 
در  کشاورزی  جهاد  به خصوص  متولی 
حداقل  زمینه  این  در  می کنم  خواست 
شخصی را معرفی کند جهت پشتیبانی از 
تولید کنندگان قارچ  تا در مواجه با سواالت 

و مشکالت بتوانیم از او کمک بگیریم.
  برای آينده چه برنامه ای داريد؟

بیشتر مد نظر دارم سالن پرورش قارچ را 
توسعه دهم تا بتوانم برای چندین نفر هم 

اشتغال ایجاد  کنم.
   چند نفر در کارگاه شما مشغول 

به کار هستند؟
بکار  مشغول  خانوادگی  به صورت  ما 
هستیم، در حال حاضر  3 نفر به صورت 
مستقیم و به صورت غیر مستقیم حدودا 5 

نفر درگیر کار هستند.
  برای جـــوانــان و عالقمندان به 

اين کار چه توصيه ای داريد؟
توصیه ای که داریم این است، پشـــتکار 
داشته باشید. پرورش قارچ کاری است که 
نیاز به بهداشت و رعایت اصول بهداشتی 
دارد. با کمی جدیت در کار مطمئن باشید 

می توانید به موفقیت برسد.
نياز  سرمايه  چقدر  شروع  برای    

است؟
اندازی،تجهیز  راه  یعنی  شروع،  برای 
سالن و خرید کمپوست می توان با سرمایه 
ای حدودا  30 میلیون تومان آغاز کرد. در 
دوره ای  قارچ  پرورش  گفت  باید  ضمن 
است، یعنی شما هر 70 روز یکبار باید کال  
کمپوست  ورمی  و  نمایید  خالی  را  سالن 

جدید جایگزین کنید.
برداشت  دوره   3 شما  روز   70 این  در 
دارید. اصطالحا به هر دوره برداشت، چین 

و یا  فلش نیز  گفته می شود.

وظیفه تولید کننده
تولید محصول با کیفیت  است
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بازنشسته آموزش و پرورش است، چند 
روز پیش مصاحبه را ترتیب داده ام. پس 
از گرفتن آدرس به محل کارش رفتم. با 
اینکه خسته بود همین که زنگ زدم یکه 
خورد و پس از درنگی یادش افتاد که قبال  

مالقاتمان را هماهنگ کرده بودم.
و شوق عجیبی  اتاقش شدم شور  وارد 
اینکه  با  بود  انرژی  با  خیلی  کال  داشت. 
خسته  کمی  هم  خودم  و  بود  وقت  آخر 

بودم.
گفتم خسته اید،  ولی خسته تنها خسته 
به گمانم هرگز!  بود ولی روحیه  جسمی 
سر صحبت باز شد و ازخودش گفت: از 

راه تازه رسیده بود. از ارگانی می آمد.
اذیتش کرده بودند ولی  اینکه کلی  مثل 
بلندی کشید و گفت من یک  فقط نفس 

سربازم و خستگی سرم نمی شود
که  گرفتم  روحیه  از صحبتهایش  آنقدر 

جانی دوباره بر جسمم دمیده شد.
با  آنهم  باشی   کنید  خانم  را  تصورش 
مشکالت  جامعه ما  و  این قدر پر انرژی،  
تعبیری  به  و  ذوق  با  و  سرحال  آنقدر 

گویاتر خستگی ناپذیر!
قبل از صحبت هایمان از جوانی صحبت 
کند و  کار شروع  می کرد که می خواست 
انگار  کند  کمکش  بود  نتوانسته  اینکه  از 
بود  شده  رنجیده  هایش  سلول  تک  تک 

و می جوشید.
واقعا یکه خوردم انتظار آنقدر انرژی و 

دلسوزی را نداشتم.
وقتی می گوید سربازم، انگار تمام وجود 
خود را در راه وطن و کشورش نهاده و 
جهادی وار تالش می کند بدون خستگی.

سراغ  می روم  نمی کنم  وقت  اتالف  خب 
مصاحبه خودمان:

  لطفا خودتان را معرفی نماييد: 
 صغرا منتخبی هستم،  بازنشسته آموزش 

و پرورش و مدیر صنایع غذایی گاخ.
خرداد ماه سال 59-60 همان که دیپلم 

گرفتم وارد آموزش و پرورش شدم.
آموزان  دانش  برای  خدمتم  دوران  در 

مدرسه شاهد درس دادم .
کی  از  شما  کارآفرينی  ايده   

شروع شد؟ 
با توجه به تاکید و مطالبه رهبر عزیزمان 
بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی، فعالیتم 
را از سال 97 در این مجموعه آغاز  کردم.
)این کار آفرین مانند یک بسیجی همه  
سرمایه زندگی را گذاشته و کار را شروع 

کرده است.(
فعاليت  کار  اين  شروع  از  قبل   

ديگری داشتيد؟ 
بله سال های جنگ به عنوان امدادگر به 
گریزی  حرفهایش  بین  )در  رفتم  دزفول 
هیجان  و  ذوق  با  و  گذشته  به  می زد 
بود.   بخش  لذت  خیلی  می کرد  تعریف 
دوست داشتم بنشینم و به تمام خاطرات 
و  گذشته  از  کنم(.  گوش  گذشــته اش 
از  می گفت  بود  داده  انجام  که  کارهایی 
زمانی که به دزفول رفته، از اولین اعتراض 
زنان در زمان انقالب در زنجان و... برایم 
جذاب  و  خوب  آنقدر  کرد.  صحبت 
تعریف می کند که دوست ندارم صحبتش 

را قطع کنم.
در حال حاضر هم به عنوان یک تولید 
که  خانم  کارگر  نفر   10 و  هستم   کننده 

این  در  هستند  خاص  شرایط  دارای 
مجموعه مشغول بکار هستند.

يا  از ارگان يا سازمانی حمايت   
کمکی گرفته ايد؟

از هیچ کس کمکی نگرفتم ، حتی خانه ام 
را در آغاز این کار فروختم.

کارکنان  همه  به  خودم  کار،  شروع  در 
آموزش دادم، سعی کردم به بهترین نحو 
این آموزش صورت  بگیرد  به خاطر همان 
به تک تک کارکنان با دقت آموزش دادم،

ریالی  نظر  از  می دهد  آموزش  که  هر 
نمی توان ارزش گذاری کرد.

الهی  امتحان  را  کار  این  در  سختی 
می دانم، حتی  در مدرسه که به کار تعلیم 
را  اعتقاد  همین  می پرداختم  تربیت  و 
داشتم. معتقدم که به شهدا مدیون هستم 
و روح پدران شهید دانش آموزان مدرسه 
شاهد با من است و من هر وقت به این 
شهیدان  نذر می کنم نتیجه  اش را می گیرم. 
و  روحی  نظر  از  مدت  این  در  متاسفانه 
سختی  سرباز   شدم،  اذیت  خیلی  روانی 
باشم  داشته  توان  می کنم  تالش  می کشد، 

و سرباز  بمانم.
همین که به کارگرها می توانم اشتغال ایجاد 
کنم آنها را تامین می کنم برایم کافی است. 

منتخبی؛ مدیر صنایع غذایی گاخ :

کوچکترین هدر رفتی در تولید محصول نداریم
سال گذشته محصوالتمان به کانادا، باکو و گرجستان صادر شد
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همه خستگی هایم هنگامی که به کارکنان 
حقوق می دهم از تنم بیرون می رود.

 به عنوان مدير مجتمع غذايی گاخ 
چه مشکلی داريد؟

مشکل اساسی ما  فروش ضعیف است. 
که  اداراتی  و  سازمان ها  حتی  متاسفانه  
و   نمی کنند  کمک  کنند،  کمک  می توانند 

گاهی از این موضوع  دلسرد می شوم.
ما  از  زنجان  خریداران  خود  متاسفانه 
شهرهای  محصول  از  نمی کنند؛  خرید 
دیــگر مثــل ارومیه، مشــهد و... خرید 
می کنند. آجیل فروشی های خود زنجان 
از  می توانند  عیــد  شب  مراسم  برای 
)بدون  کنند  استفاده  ما  تولید  محصوالت 
از  و  میداد.  را  پیشنهادها  این  همه  وقفه 
می توانستم  وقفه اش  بی  های  صحبت 
در  چقدر  و  کشیده  چقدر سختی  بفهمم 

تولید اذیت شده است(.
برخی دالل های  متاسفانه  بازار  این  در 
بازار، نه بازاریان بلکه دالل ها و واسطه ها 

کار را خراب می کنند.
کارشان  می کنند  سعی  کنندگان  تولید 
برخی  اما  دهند،  انجام  خوب  و  سالم  را 
واسطه ها برای سود بیشتر با اضافه کردن 
را خـــراب  بازار  بی کیفیت،  محصوالت 
کرده و برکت را از بازار گرفته اند و این از 

عمده مشکالت امروز ماست.
و  سازمان ها  برای  پيشنهادی  چه   

ادارات داريد؟
رسانی  کمک  در  مسأله  ترین  مهم 
رابطه  این  در  است.  تولیدکنندگان  به 
پیشنهادهایی به سازمان ها دادم مثال به جای 

شکالت از محصوالت ما استفاده کنند. 
میوه  های  بسته  از  هدیه  عنوان  به  یا 

خشک و محصوالت ما استفاده کنند.
همکاری  درخواست  اتحادیه ها  به   
ارسال کردم تا برای هدیه ها از تولیدات 

ما استفاده کنند.
اعظم  حسینیه  آشپزخانه  نمونه  برای 
می تواند از محصوالت ما مثل پیاز و سایر 

فراورده هایمان استفاده کند.
 چه برنامه ای برای گسترش کار 

داريد؟
زمینی برای ادامه کارم خریداری کرده ام 
امروز  اقتصادی  شرایط  با  می خواهم   و 
 150 نزدیک  اردیبهشت  اول  از  بجنگم. 
میلیون هزینه کردم و حدودا نزدیک3 تن 

میوه  خشک کردیم. 
از دیگر مزیت هایی که این کار دارد این 
است که قابلیت تبدیلی، مهم ترین بخش 

این کار است.
نداریم،  هدررفت  کوچک ترین  ما   
تا  دارم  برنامه  هم  ها  فروشی  میوه  برای 
استفاده  از دورریز ترین بخش میوه ها هم 

کنیم.  از پودر میوه ها تا تولید لواشک.
سیب  و  زردآلو  بابت  از  زنجان  خود   
به صورت  می شود  باشد.  سرآمد  می تواند 
از  حتی  و  کرد  استفاده  آن  از  تخصصی 
دوریز های آن سرکه و لواشک تولید کرد.
کار  موز  پوست  روی  حاضر  حال  در 
کود  عنوان  به  را  آن  می توان  که  می کنیم 
فرآوری کرد که یکی از بهترین کودهاست.
و یا از باقیمانده مواد و میوه ها به عنوان 
ورمی کمپوست استفاده کنیم، کمی  برنامه 

وسرمایه می خواهد.
برای عملی کردن این مزیت نیاز به نیرو 
و هزینه دارم که امیدوارم سال بعد بتوانم 

آن را اجرایی کنم.
برای  باالیی  ظرفیت  شلغم  خود  حتی 
فرآوری دارد، شلغم بهترین آنتی بیوتیک 
تمام  در  فرآوری   با  می توان  که  است 
غذاها استفاده کرد، یعنی درتمام  فصل ها 

می توانیم از شلغم استفاده کنیم.
از ایده های دیگر می توان به پودر سیب 
و  طارم  که  شهرستان  کرد  اشاره  زمینی 

خدابنده مهد  سیب زمینی هستند.
بدون  چیپس  تولید  توانایی  ما  حتی 

روغن سیب زمینی را داریم. 
که  داریم  کلی محصول  این حوزه  در   
این  بودن  سالم  آن  مهم  های  ویژگی  از 

محصوالت است.
محصولمان  صادرات  ما  برنامه  نهایت 
از  نمونه ای  گذشته  سال  در  البته  است. 
گرجستان  باکو،  کانادا،  به  محصوالتمان 
صادرات  برنامه مان  امسال  شد.  صادرات 

به روسیه است.
 چه توصيه ای برای جوانان داريد؟

امر   به  پرورش،  و  آموزش  در   سال   35
آموزش و تربیت دانش آموزان پرداختم و 
همیشه به دانش آموزانم تاکید کردم راست گو 
حرف  و  کار  در  باید  خودم  االن  و  باشید 

خودم راست گو باشم.
با معرفت  باشیم و  به سمت اخالق برویم.

می خواهم  بگویم در این کار خودم راه و 

روش یاد گرفتم ، تالش کردم، تجربه کردم 
و سپس آموزش دادم حتی برای بسته بندی، 

خودمان این کار را انجام دادیم.
به  سال   1 سالمت  سیب  گرفتن  برای 

دنبال آن دویدم.
 چند نفر در مجموعه شما مشغول 

به کار هستند؟
میزان اشتغالزایی ایجاد شده در مجموعه 

نفر و به صورت  ما به صورت مستقیم 10 
غیر مستقیم 6 نفر است.

منتخبی شما خواهر شهيد   خانم 
هستيد؛ می خواهم  در پايان از برادرتان 

برايمان بگوييد؟
برادرم شهید عباس  منتخبی، دانشجوی 
عملیات  در  که  بود  تبریز  دانشگاه  فنی 
کربالی ۴ شهید شد.  او هم غواص بود  و 
در راه اسالم و وطن به درجه رفیع شهادت 
نائل آمد و من االن به عنوان خواهر شهید 
راه او را در بخش اقتصادی  و تولید ادامه 
تمامی  و  امام)ره(  روح حضرت  می دهم. 

شهدا شاد. 
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افرادی  دسته  آن  از  نیز  شما  شاید 
هستید که مدت هاست به فکر پرورش 
کار  شروع  برای  ولی  هستید  بلدرچین 
فروش  بازار  از  هستید.  سردرگم  کمی 
زیادی  افراد  از  نیستید  مطمئن  کار  این 
کدام  هر  ولی  گرفتید  کمک  و  مشاوره 
منصرف  کار  این  از  را  شما  نحوی  به 
کرده اند. دانش کافی در مورد نگهداری 
این  زندگی  محیط  و  غذا  و  بلدرچین 

پرنده ندارید.
با  می کنیم  گفتگو  مصاحبه  این  در 
پرنده،  این  دهندگان  پرورش  از  یکی 
دستگاه  مخترع  حتی  خودشان  که 
جوجه کشی بلدرچین هستند پس بدون 

معطلی شروع می کنم.
اکبر حسنلو متولد سال  13۴8 ،ساکن 
شهرستان  خانجین  روستای 
روزها  این  که  ا یجرود 
ایشان را به واسطه پرورش 
بلدرچین  تخم  و  بلدرچین 
به  مسأله  این  و  می شناسند. 
وی  نمی شود،  ختم  اینجا 
سیدالشهدا  پایگاه  فرمانده 
خانجین است  و روحیه 
جهادی اش موجب شده 
بلکه  خود،  تنها  نه  تا 
این  در  نیز  را  خانواده 
لیــت  فعـا

سهیم کرده است!
از  ما  تصور  بود  جالب  برایم  خیلی 
امکانات  بدون  و  بسته  محیط  روستا 
ذهنیت  بیشتر  و  است  رفاهی  مطلوب 
داریم.  روستا  اسم  به  نسبت  محدودی 
اکبر  که  است  برانگیز  تعجب  خیلی 
به  مرا  اشتباه  تصور  تنها  نه  حسنلو 
روستا تغییر داد، بلکه تازه متوجه شدم 
برای  تصورش  که  داده  انجام  کارهایی 
کسانی که ادعای شهرنشینی و امکانات 

دارند، ممکن نیست!
دستگاه  اولین  تهیه  از   پس  حسنلو 
با  ظرفیت 100 عددی و  جوجه کشی 
بودن تالش هایش، سعی  آمیز  موفقیت 
ارتقای  برای  را  دوم  دستگاه   می کند 
زیاد  هزینه  متوجه  که  نماید  تهیه  کار 
آن می شود ولی این تمام ماجرا نیست. 
وی با الگو برداری از دستگاه خریداری 
شده، دستگاه جدید خود را که ظرفیت 

هــــزار   3
دارد   عددی 
لیـــــد  تو

می کند.

گاهی  فهمید  می شود  که  اینجاست 
محدودیت ها تبدیل به فرصت می شوند.  
 از اين روی می خواهم  بيشتر از 
خودش بگويد که چگونه به اين شغل 

روی آورده:
تجربه  را  مختلفی  های  قبال شغل  من 
کردم. در تعاونی روستایی کار می کردم. 
توزیع   ... و  سفید  نفت  برگ،  کاال 
می کردم. سپس آشپزی را شروع کردم. 
ولی  بودم،  آشپز  کارخانه سیمان  در 
دوباره  نیرو  تعدیل  دلیل  به  متاسفانه 
سال  حدودا  مدتی  از  پس  شدم.  بیکار 
های  کالس  که   شدم  مطلع  بود   95
توسط  ایجرود  در  ترویجی  و  مهارتی 
جهاد  همکاری  با  سازندگی  بسیج 
همین  به  می شود  برگزار  کشاورزی  
پس  و  کردم  نام  ثبت  دوره ها  در  سبب 
پرورش  جذب  ها  دوره  در  شرکت  از 

تولید کننده اگر وقت خود را صرفا برای تولید بگذارد نتیجه بهتری خواهد گرفت 

هر دستگاهی که نیاز داشتم 
تولید  می کردم
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به  عالقه  دلیل  به  و  شدم  بلدرچین 
کار  حوزه   این  در  بلدرچین  پرورش 
را شروع کردم و خدا را شکر توانستم 
به  نیاز  کاری  هر  هرچند  دهم.  ادامه 
تالش دارد و من تالشم را انجام دادم و  

هم اکنون راضی هستم.
  چه مشکلی پيش رو داريد؟

های  تولیدی  و  ها  شرکت  بیشتر  در 
همدان،  مانند  شهرهایی  در  ما  صنف 
 ... و  ارومیه  شمال،  تبریز،  قزوین، 
شرکت های پشتیبان وجود دارد، مبلغی 
شوید  می  عضو  و  می کنید  پرداخت  را 
این شرکت ها عضوها را چه در بحث 
فروش  بندی،  بسته  محصول،  فروش 
و  نیاز  مورد  وسایل  و  اولیه  مواد  دانه، 
با  را  محصوالت  و  می کنند  یاری     ...
می کنند.   عرضه   مخصوص  برند  یک 
امکانی  چنین  ما  شهرستان  در  متاسفانه 
باید  کننده  تولید  هر  و،  ندارد  وجود 
تهیه مواد،  پیگیر فروش، آموزش،  خود 

بسته بندی و ... باشد. 
را  خود  وقت  اگر  کننده  تولید  قطعا 
بهتری  نتیجه  بگذارد  تولید  برای  صرفا 

خواهد گرفت.
کنندگان  تولید  اکثر  که  بعدی  مساله 
بلدرچین و پرندگان با آن درگیر هستند 
بودن  روستا  یا  شهر  از  خارج  مساله 
جهادکشاورزی  است.  نگهداری  مکان 
نگهداری  محل  می گویند  دامپزشکی  و 
پرندگان باید 2 کیلومتر از روستا خارج 
باشد و این کار برای ما به صرفه نیست. 
روستا  از  خارج  خودم  به شخصه  من  
باید  میلیون  اما حداقل 500  دارم  زمین 
بتوانم در آن  تا  نمایم  برق  هزینه راه و 
به  من  برای  هزینه  این  که  کنم  تولید 

صرفه نیست!
محصوالت ما نیاز جامعه است. وقتی 
نشوم؟  حمایت  چرا  می کنم  تولید  من 
از  باید  اجبار  به  نکنم  تولید  من  اگر 
وارد شود  این محصول  دیگر  شهرهای 
شده  تمام  هزینه  صورت  این  در  که 

محصول باال می رود.
   از دستگاهتان برايمان بگوييد؟
کشی  جوجه  دستگاه  به  نیاز  وقتی 
بود.  عددی   100 خریدم  یکی  داشتم، 
تایی   3000 خواستم  می  مدتی  از  پس 

همین  و  بود  باال  هزینه اش  که  بگیرم 
باعث شد به فکر ساخت دستگاه افتادم!
برداری  الگو  خریدم  که  دستگاهی  از 
دستگاه  خرید  هزینه  نصف  و  کردم 
صرفه جویی شد. دستگاهی که ساختم 
حتی از نمونه دستگاه شرکت بهتر است 
چون مواد آن از آلومینیوم است و همین 
امر موجب بهداشتی بودن و مقاوم بودن 

آن است.
فرمودند:  که  آقا  حضرت  فرموده  به 
سعی  من  است  مقاومتی  اقتصاد  سال 
را  نتیجه  بهترین  با کمترین هزینه  کردم 
سالن  هیتر  ساخت  آن  نتیجه  که  بگیرم 
نگهداری بلدرچین هایم بود و آن را هم 

خودم از آبگرمکن منزلم ساختم.
باید  آقا  حضرت  های  صحبت  از 
به  توانم  حد  تا  من  و  کرد  استفاده 
صحبت های حضرت آقا عمل می کنم. 
با صرفه جویی   را  کارهایم  60  درصد 

انجام می دهم.
مسئولين  از   درخواستی  چه   

داريد؟
مشکالت  به  رسیدگی  خواستم  در 
دارد  جا  اینجا  در  و  است  شده  مطرح 
از بسیج سازندگی تشکر کنم. اسفند ماه 

96 به میزان  10 میلیون تومان وام گرفتم  
که  شد  کارهایم  در  تسریع  موجب  که 
و  از  مسوولین  را  تشکر  کمال  همینجا 

متولیان این امر را دارم.
بلدرچین پرنده ای استرسی است و در 
پرورش آن سخت است. در  اوایل کار 
خواست دارم اتحادیه ای، مثل مرغداری 
تشکیل  طیور  سایر  و  ماکیان  برای  ها 

شود.
جا  خوب  بلدرچین  پرورش  متاسفانه 
سخت  را  ما  کار  این  و  است  نیافتاده 
می کند طوری که گاهی کار بازاریابی را 

خودم انجام می دهم.
واحد  برای  شما  توسعه  طرح    

توليديتان چيست؟
در حال حاضر 3000 عدد  بلدرچین  
تصمیم  عید  از  بعد  دارم،   گذار  تخم 
دارم با خرید نزدیک 60 عدد  بلدرچین 

نر، کار جوجه کشی را شروع کنم.
از کجا  اين کار   به   عالقمندان 

شروع کنند؟
و  باشند  نداشته  شخصی  ملک  اگر 
شرایط  این  در  کنند  اجاره  بخواهد 
سرمایه  تومان  میلیون   30 نزدیک 
می خواهند و نکته مهم دیگر آموزش و 
گذراندن دوره های مربوطه است.  نکته 
دیگر هم  با کمترین تعداد شروع کنند 
برای  عدد   300 حداکثر  من  نظر  به  که 

شروع خوب است.
زمان  از   را  بازدهی  بخواهیم  اگر 
روز    17 کنیم  حساب  کشی  جوجه 
تبدیل  بلدرچین  تخم  کشد  می  طول 
 -  ۴5 از   بعد  سپس  شود،  جوجه  به 
این جوجه های  بالغ می شود و  50 روز 
یک روزه هنگام تولد باید در دمای 37 
هم  آن  برای  که  شوند  نگهداری  درجه 
دستگاهی ساخته شده  است به نام »مادر 
مصنوعی«، پس از آن هر روز 2 درجه 
از دمای آن را می کاهند تا به دمای 17 
درجه برسد. و در نهایت در 50 روزگی 
به  و خودشان   بالغ شده  این جوجه ها 

می نشینند. تخمگذاری 
یعنی شما اگر قصد سرمایه گذاری در 
این کار را دارید، اگر ماشین جوجه کشی 
از 60 روز سرمایه  باشد پس  استاندارد 

شما به بهره وری می رسد.
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زیتون به عنوان یکـــی از با ارزشــترین 
میوه های خوراکی و روغنی جهان است 
و شهرستان طارم، قطب اصلی تولید این 
در  می شود.  محسوب  ایران  در  محصول 
واقع 60 درصد زیتون کشور در شهرستان 

طارم تولید می شود.
شهرستان های  از  یکی  عنوان  به  طارم 
استان زنجان و گزینه اول احداث سومین 
کلکسیون جهانی زیتون محسوب می شود.
این روزها اسم فرآوری مواد غذایی زیاد 
به گوش می رسد. در این مصاحبه در کنار 
فردی هستیم که  کار اصلی اش فرآوری 
این  است.  غذایی  مواد  بندی  بسته  و 
فرآوری بر روی محصوالتی چون زیتون، 
میوه های  حتی  و  مرباجات  ترشیجات، 
خشک صورت می گیرد و مهم تر از همه 
اینکه همه اینها با مدیریت یک بانو انجام 

می گیرد!
می رویم تا بیشتر با روند کار آشنا شویم!

و  کنيد  معرفی  را  خودتان  لطفا   
بفرماييد از کجا شروع کرديد؟

در   1356 سال  متولد  آذر،  فیروزه 
سال  از  تقریبا  و  هستم  طارم  شهرستان  
کشاورزی  محصوالت  فرآوری  در   88
)باغی زراعی، زیتون شکسته، مرباجات، 

ترشیجات( شروع به کار کردم. 
اوایل به صورت شخصی کار می کردم اما 
کوثرجزالندشت  تعاون  عضو  سال89  از 
شدم. این تعاونی حدودا ۴0 نفر عضو دارد  
و در حال حاضر به عنوان رییس هیئت 

مدیره این تعاونی کارم را ادامه می دهم.
نزدیک به 2 سال است که کار فرآوری 
آلوخشک،  انجیر،  مانند  میوه های خشک 
سیب، پرتغال و انگور را به کارم افزوده ام.

خود  موفقيت  رمز  از  برايمان   
بگوييد و بفرماييد چکار می کنيد؟ 

و  باشم  فعال  همیشه  کردم  سعی  من 
که  دوره ای  هر  همین  برای  کنم،  تالش 
برگزار  حرفه ای  فنی  و  کشاورزی  جهاد 

می کرد شرکت و فعالیت می کردم. 
حتی اگر سخت بود باز پاپَس نمی کشیدم 
نتیجه  و  اتمام  به  را  کارم  داشتم  و سعی 
برسانم، در این مسیر زحمت های زیادی 

کشیدم.
اوایل جو موجود در این شهرستان یک 
مسأله  بزرگ بود ولی من با این همه باز 
ادامه دادم، چون در این محیط کوچک کار 
کردن برای یک خانم کمی سخت است، 
از آن گذشته تهیه وسایل و مواد و حتی 
فروش مسأله ای بزرگ است که شکر خدا 

توانستم بمانم و کارم را توسعه دهم.
سعی می کردم برای هر مشکل و کمبودی 
راه حلی پیدا کنم برای نمونه برای خشک 
کردن میوه ها، چون خودم دستگاه و هزینه 
خرید آن را نداشتم، با رایزنی هایی که با 
مرکز فنی حرفه ای طارم داشتم، میوه ها را 
به آنجا انتقال می دهم  و با دستگاه میوه 
خشک کنی موجود  در این  مرکز خشک 

می کنم.  
پس از تولید، نوبت به بسته بندی محصول 

می رسد. برای بسته بندی هم از نام تجاری  
خودم به نام »فرآوری محصوالت خانگی 
استفاده  کرده ام  تهیه  تازگی  به  که  آذر« 
می کنم و با همکاری همکارانم کار بسته 

بندی محصول را انجام می دهیم.
تالش رمـــز موفقیت اســت، خـــودم 
کشاورزی هم می کنم و محصوالت نخود 

فرنگی و گوجه فرنگی کشت می کنم. 
دست  سال  از  روزی  هیچ  در  واقع  در 
خالی و بدون فعالیت نیستم. پس از نخود 
فرنگی محصول سیر آماده می شود، پس از 
برداشت سیر، مشغول فرآوری سیر برای 

ترشی و ... می شوم.
 چه سازمان و ارگان هايی شما را 

ياری کرده اند؟
بیشترین ارتباط من با سازمان های  فنی 
و حرفه ای، جهاد کشاورزی است که جا 
سازمان ها  این  هردو  از  جا  همین  دارد 
کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم. در 
فرمانده  بگویم  بین الزم می دانم که  این 
پایگاه شهید اقدس احمدی جزالندشت 
جهاد  هم  پیش   روز  چند  هستم. 
درخواست  من  از  مدارکی  کشاورزی 
به  آینده  روز  چند  تا  احتماال  و  کرده 

عنوان زن نمونه انتخاب می شوم. 
دیگر  همکاری های  و  کمک ها  از 
کشاورزی  جهاد  دعوت های  به  می توانم 
جهت شرکت در نمایشگاه ها اشاره کنم 
که موجب می شود من در نمایشگاههای 
و  کنم  شرکت  رایگان  به صورت  استانی 

سعی  می کنم
 برای هر مشکل

 و کمبودی راه حلی پیدا کنم 
طـارم؛ قطب اصلی تولید زیتـون در ایــران      
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خود این دعوت کمک بزرگی برای من و 
مجموعه من است.  سال گذشته از طریق 
اداره صنعت، معدن تجارت )صندوق کار 
آفرینی امید( نزدیک 10 میلیون تومان وام 

دریافت کردم. 
و  مسوولين  از  درخواستی  چه   

دستگاههای مربوطه داريد؟
من بیشترین مشکل را در بسته بندی و 
خیلی  مجبورم  دارم.   محصوالتم  عرضه 
فله  و  خام  به صورت  را  محصوالت  از 
بفروشم، خودم حرکتی از این بابت شروع 
کرده ام ولی اگر مسوولین متولی تسهیالت 
دهند،  اختصاص  کار  این  بابت  ای  ویژه 
افزایش  ما  مجموعه  در  اشتغال  میزان 
چرخه   رونق  موجب  نتیجه  در   می یابد 

اقتصادی مجموعه می شود.
در حال حاضر در مجموعه ما به صورت 
دائمی ۴ نفر اشتغال دارند و در فصل های 
کاری این تعداد به بیش از 10 نفر افزایش 
به صورت غیر مستقیم  حدود  می یابد و 
ما  مجموعه  با  همکاری  از  نفر   15-10

اشتغال  می یابند.
بيشترين عرضه محصوالت شما    

کدام شهرهاست؟
به خود  ما  بیشترین عرضه محصوالت 
استان و استان های همجوار است، مثال از  
تهران، تبریز، قزوین  سفارش می گیریم. 
که  می آید  پیش  خوشبختانه  یا  متاسفانه 
دیگربه  شهرهای  از  را  محصوالتمان 
صورت فله ای می خرند و در بسته بندی 
در  می رسانند،  فروش  به  خودشان  های 

واقع زحمتش برای ما می ماند.
 به جــز فرآوری محصــوالت، 

فعاليت  ديگری هم داريد؟
چون کار فرآوری محصوالت کشاورزی 
کنار  در  است،  فصلی  به صورت  بیشتر 
فرآوری محصوالت  کشاورزی به همراه 
یکی از همکارانم  نان و فتیر محلی پخت 
استان  و  شهرستان  سطح  در  و  می کنیم 
برای  کنیم.  می  توزیع  همسرم  کمک  به 
این کار از ساعت 5 صبح شروع  به کار 
می کنیم و بیشتر مواقع  کارمان را تا ساعت 
10 صبح تمام می کنیم. گاهی وقت ها به 
تا ساعت  علت وجود سفارش، کارمان  

12 ظهر طول می کشد.
مواد  فرآوری  مدير  عنوان  به    
غذايی چه محدوديتی برای توسعه کار 

خود داريد؟
به  مارا  محصوالت  کسی  متاسفانه 
رسمیت نمی شناسد و حمایت کننده ای 
روی  بتوان  که  ندارد  وجود  بین  این  در 
فروش محصول به وی اعتماد و اطمینان 
کرد یا حتی فروش محصوالت را به آن 
سپرد. برای محصوالتم خودم بازاریابی  و 

فروش را انجام داده ام.
دغدغه دیگرم اعطای وام و یا تسهیالت 
داشتم  که  ای  تمام سرمایه  با  است.  ویژه 
سوله  احداث  برای  زمین  یک  توانستم 
خریداری کنم ولی متاسفانه کل مبلغ فقط 
هزینه خرید زمین شده و برای ساخت بنای 
سوله مانده ام، اگر بتوانم این سوله را احداث 
خواهد  بیشتری  رونق  کارمان  قطعا  کنم 
داشت و در عین حال اشتغالزایی بیشتر و 
بتوانم  امیدوارم  کرد.  ایجاد خواهد  دائمی 
کارم را گسترش دهم و محصوالتم را با 

همین نام به شهرت ملی برسانم.



ی 
ج سازندگ

سی
ب

14

امره  ۳
شــ

در  همیشه  تاریخ  طول  در  روستاها 
داشتن  داشتند.  قرار  تولید  اول  صدر 
این  از  بهینه  استفاده  و  روستا  ظرفیت 
توان  بردن  باال  در  می تواند  ظرفیت 
بیشترین  آن  ساکنین  و  روستا  اقتصادی 
تاثیر را داشته باشد. اگر روستاییان بتوانند 
محل  روستای  بالقوه  های  ظرفیت  با 
زندگیشان آشنا شوند و سعی در استفاده 
کنند،  روستا  امکانات  از  بیشتر  هرچه 
قطعا خود، و حتی استان محل زندگیشان 

را تحت تاثیر خواهند گذاشت.
کسی  با  است  بار  اولین  مدت  این  در 
آشنا می شوم که به نظر من از کل ظرفیت 
از  و  است  کرده  استفاده  خود  روستای 
این دوستمان  بیشتر  تر تالش  مهم  همه 
برای استفاده بیشتر از این ظرفیت مرا به 

وجد می آورد. 
روستایی یعنی پاکی، محبت، صمیمیت 
و اطمینان، همه کارش با نیکی و راستی 
است. از تالشی که جهت تولید محصول 
می کند بگیرید تا عرضه محصوالتش که 
مصرف  اختیار  در  ناخالصی  هیچ  بدون 

کنندگان قرار می دهد.
شوذب بابایی متولد سال 61 ،  فرمانده 
ماهنشان،  )ع(  العابدین  زین  امام  پایگاه 

یک از این روستاییان پر تالش است. 
دارای  و  متاهل  اینکه  بر  عالوه  وی 
می کارد،  پسته  همزمان  است،  فرزند  دو 
گلخانه دارد، کار دامپروری می کند، طبقه 
پایین منزلش را نیز تبدیل به یک کارگاه 
هایی  این  است،  نموده  قارچ  پرورش 
که گفتم تازه بخشی از کارهای روزمره 

اکنون در حال تحصیل  اوست! وی هم 
در مقطع دوم متوسطه است و به صورت 
شبانه تحصیالت خود را ادامه می دهد. 
قصه  بقیه  خودش  زبان  از  دارم  دوست 

را بشنوید:
از اول در خانواده کشاورز متولد شدم 
و همین زمینه ای بود برای فعالیت هایی 

که در آینده  داشتم.
به  می کنم  افتخار  و  روستاییم  من یک 
حد  در  همین  به خاطر  بودنم،  رستایی 

توانم از ظرفیت روستا استفاده می کنم.
 از کی شروع کرديد؟

از سال 92 کار پرورش ماهی را شروع 
آغاز  برای  بود  شروعی  این  و  کردم 

کارهای دیگرم.
را  ماهی  پرورش  ازدواجم،  از  پس 
از  پس  می کنم  احساس  کردم،  شروع 

ازدواج پیشرفتمان بیشتر شده است. 
در  و  است  فعال  خودم  مثل  همسرم 
ورمی  قارچ،  مثل  کشاورزی  رشته های 
کمپوست، گلیم بافی دوره های آموزشی 
را گذرانده و مدرک دارد، در حال حاضر 

هم  گلیم بافی می کند.
می دهيد  انجام  کاری  چه  االن   
کار  کدام  روی  تمرکزتان  بيشترين  و 

است؟
فعال  مجموعه   3 حاضر  حال  در 
پرورش ماهی داریم. چهارمین مجموعه 
هم در دست احداث است که کارهایش 

انجام شده ولی فعال ماهی ندارد.
بیشترین تمرکزمان روی پرورش ماهی 
ماهی  بچه  هم  حاضر  حال  در  است. 

داریم و هم ماهی استخری.
ان شاءا... 2000 بچه ماهی دیگر هم  

فصل بهار خواهیم افزود. 
 30/000 مجموعا  حاضر  حال  در  ما 
بچه ماهی و حدودا ۴5/000 ماهی بالغ 

داریم که در مرحله  فروش هستند.
به صورت مستقیم  نفر  استخرها 3  در 
غیرمستقیم  بصورت  و  می کنند  کار 
می توانم بگویم بیشتر از 10 نفر مشغول 

به همکاری هستند.
ديگری  کار  چه  ماهی  جز  به   

انجام می دهيد؟
افرادی  اولین  پیش جزو   8 - 9 سال 
بودم که در روستا، کاشت نهال پسته را 

شروع کردم.
رشد  خوب  هم  خیلی  هایمان  پسته 
محصول  شکر  خدارا  سال  هر  و  کرده 
محصول  امسال  می دهد،  هم  خوبی 

خوبی برداشت کردیم. 
طول  سال   ۴ نزدیک  پسته،  پرورش 
به جرات  بار دهی برسد.  به  تا  می کشد 
محصوالت  از  یکی  بگویم  می توانم 
خوب مجموعه من همان پسته است. در 
کنار درخت پسته، درختان سیب، زردآلو 

و گالبی هم دارم. 
کالس های آموزشی  و مدرک پرورش 
که  گرفتیم،   همسرم  همراه  به  را  قارچ 
را   منزل  طبقه همکف  بتوانیم  وارم  امید 

به پرورش قارچ تبدیل کنیم.
 خسته نمی شويد؟

کسی  برای  است،  زیاد  روستا  ظرفیت 
کاری  های  ظرفیت  کارکند  بخواهد  که 

ماهنشان
یکی از قطب های پرورش ماهی کشور 

 سعی کردم
 تا حد توان

 از ظرفیت روستا 
استفاده کنم
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زیاد  میزان  همان  به  هم 
تا  کردم  است. من سعی 
این ظرفیت  از  توان  حد 

استفاده نمایم. 
هم  گاو  پرورش  تازه 
داشتیم، که به دلیل خوب 
نژاد  گوسفند  بازار  بودن 
را فروختم  آنها  افشاری، 

تا گوسفند بگیرم.
را  گوسفند  راس   50 پرورش  مجوز 
به تازگی اخذ کردم و قرار است تا ماه 

دیگر گوسفندان را تحویل بگیرم.
ارگانی  يا  سازمان  طرف  از   

حمايت شده ايد؟
از طرف بسیج سازندگی سپاه ماهنشان 
در سال 95 مبلغ   15میلیون تومان  وام 
مجموعه  سومین  احداث  برای  کمکی 
کمک  که  گرفتم  ماهی  ام  پرورش 
همه  از  همینجا  دارد  جا  بود.  بزرگی 
و  سازندگی  بسیج  مربوطه،  مسئولین 
جهادکشاورزی که در این مدت همراهی 

و همکاری فراوان داشتند تشکر کنم. 
برگزاری کالس های آموزشی در سطح 
روستا می تواند کمک فراوانی به استفاده 
های  ظرفیت  با  روستاییان  آشنایی  و 
آموزش خود  آن  بر  عالوه  کنند.  روستا 
روستاییان کمک بزرگی به بهروه وری و 
سودآوری محصوالت روستایی می کند. 
برای نمونه می توان به همین کالس پسته 

که برگزار شد اشاره کرد. 
مسوولين  از  درخواستی  چه   

داريد؟
به  روستا  به  می خواهم   مسوولین  از 
عنوان یک مجموعه تولیدی نگاه کنند. ما 

هستیم  روستا  تولید در  که 
روستایی کنیم و حمایت از 

روستا  یعنی و 
یت  حما

از تولید.
روستایی  کنندگان  تولید  دست  از 
دام،  پرورش  همین  نمونه  برای  بگیرند. 
اگر هر روستایی 25 راس گوسفند داشته 
باشد نیازی به تولید و واردات گوسفند و 

دام از کشور های خارجی نداریم.
از دیگر مشکالت ما، در تسهیالتی که 
بانک ها اعطا می کنند، یکی از نکته های 
مهم حتما باید یک کارمند برای ضمانت 
تسهیالت معرفی کنیم. برای ما که ساکن 
خیلی  ضامن  این  تهیه  هستیم  روستا 
مشکل است. اگر بجای کارمند همان از 
آن  کردن  فراهم  کنند  استفاده  کشاورزان 
هم برای ما راحت است، در روستا  وام 
را صرفا برای اشتغال و تولید برمی دارند.

  برای آينده چه ايده ای داريد؟
را  ام  گلخانه  دارم  تصمیم  آینده  برای 
تعمیر  به  کمی  کنم،  اندازی  راه  مجدد 
نیاز دارد که باید تعمیر و  گسترش دهم. 
این  در  دارم،  خیار  پرورش  به  تصمیم 

رابطه  آموزش های الزم را دیده ام.
اگر  دارم  مجوز  هم  داری  زنبور  برای 
ادامه  هم  را  آن  بعد  سال  برای  بتوانم 

خواهم داد.
کار  جوينده  که  جوانان  برای   

هستند چه پيشنهادی داريد؟
کس  هر  که  است  طوری  ما  منطقه 
دامداری  از   کند،  شروع  کاری  بخواهد 
گرفته تا خود گلخانه، می توان با کمترین 
هزینه راه اندازی کرد. فقط نیاز  به همت 

و تالش دارد.

اگر مجوز تکثیر بچه ماهی 
را داشته باشم با توجه به اینکه 
تخصص آن را دارم می توانم 
نیاز  و  دهم  ادامه  را  کار  این 
دهندگان  پرورش  و  خود 
اطراف را در این حوزه تامین 

نمایم. 
منزل آقای بابایی در فاصله 
یک کیلومتری از جاده روستا 
و در محیطی مشرف به جاده و هم جوار 
کوهپایه ای سرسبز قرار دارد. در این مکان 
حدودا 150 متری  منزل 2 طبقه ای، وردی 
خانه  به طرف کوچه ای که انتهای آن به 

خیابان است باز می شود.
برای  مناسب  مکانی  پایین  طبقه  در 
است   قارچ  و  کمپوست  ورمی  پرورش 
ورمی  هم  پیش  وقت  چند  همین  تا  که 
االن  ولی  می شد  داده  پرورش  کمپوست 
می کند.  آماده  قارچ  پرورش  برای  را  آن 
با  به  بزرگ  باغی  ساختمان  سمت چپ 

متراژ 300 متر قرار دارد.
یک  ساختمان  از  آن طرف تر  متر   300
گرفته  نظر  در  دام  پرورش  برای  سوله 
دارد.  متر  بر ۴00  بالغ  شده که مساحتی 
در قسمت باالی محل پرورش دام یعنی 
همه  دارد.  قرار  پسته  باغ  شرقی،  شمال 
باغ  به  مشرف  های  پنجره  از  مجموعه 
است  بابایی  سکونت  محل  ساختمان 
راست  سمت  پنجره  از  است؛  مشاهده 
منزل می توان روستا را مشاهده نمود. از 
نواز  چشم  منظره  راست   سمت  پنجره 
فاصله  با  وردست  درد  که  است  روستا 
رودخانه  به  نزدیک  و  تر  طوالنی  کمی 
قزل اوزن یکی از مجموعه های پرورش 

ماهی بابایی، قابل مشاهده است. 
هر  از  و  است  زیبایی  مکان  اینجا 
به آن نگان کنم  زندگی  گوشه ای که 

در جریان است.
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روستا یعنی زندگی، روستا یعنی سادگی 
صمیمیت.  حال  عین  در  و  زیبایی  و 
دیدگاههای متفاوتی از روستا  وجود دارد 
ولی همه ما روستا را مهد تولید می دانیم؛  
رگ هایی که خون تولید در آن جاری است 
و تداوم حیات هر روستا، تضمینی است 

برای حیات کل کشور.
به پیوست همین مطلب مصاحبه ای داریم 
ظرفیت  شناسایی  با  که  موفقی  جوان  .با 
پرورش  به  خود  زندگی  محل  روستای 
این  در  و  پرداخته  محلی  طیور  و  ماکیان 
است  کرده  تجربیات خوبی کسب  زمینه 
و در حال حاضر درآمد خود را ازاین راه 
کسب  می کند و عالوه بر خود، موجب 
اشتغال همه اعضای خانواده خود نیز شده 

است.
تا  می رويم  معطلی  بدون  پس   

معرفی کنيم:
غفاری  محمدرضـا 
 65 /7 /1 ل متولدسا
شهرســتان خدابنده، 
روستای آبی سـفلی 
اُوو(  به  )معروف 
 80 سال  هستم. 

دیپلم گرفتم. از همان 
و   کنجکاو  کودکی 

بازیگوش بودم.

 

مدرسه  در  را  راهنمایی  و  ابتدایی  دوره 
به  سپس  کردم  سپری  خودمان  روستای 
قیدار رفتم و در آنجا ادامه تحصیل دادم و 
دیپلم را اخذکردم. در قیدار که بودم صبح 
ها به کالس درس می رفتم و عصر ها برای 
کار به مغازه صافکاری اتومبیل می رفتم و 
در آنجا مشغول به کار بودم. پس از مدتی 
که درس خواندم عالقمند به رشته عکاسی 
شدم و همین موجب شد تا به عکاسی و 

فیلمبرداری روی آوردم.
عکاسی   82-  81 های  سال  در  حدودا 
کار می کردم حتی همین تخصص عکاسی 
مقدس  خدمت  زمان  در  تا  شد  موجب 
آنجا  عکاسی  قسمت  در  هم  سربازی 

مشغول خدمت شدم. 
سال 8۴ - 85  خدمت سربازی را تمام 

کردم.
 از چه سالی و چگونه وارد اين 

کارشديد؟
تخصصی  به صورت  سال 95  از 
کردم،  شروع  را  ماکیان  پرورش 
از آن در حد چند  قبل  هرچند 
عدد مرغ داشتیم و همین زمینه ای 
مرغ  پرورش  به  عالقمند  بود. 
و ماکیان بودم و در حال حاضر 
هم پرورش ماکیان انجام می دهم 
و در این مدت حدودا از همه نوع 

ماکیان پرورش داده ام.
چه  حاضر  حال  در    
می دهيد  پرورش  مرغی 
بيشترين تخصص  و 
پرورش  در  شما 
و  مرغ  نوع  چه 

پرنده ای است؟
شترمرغ،  قبال 
 ، ز غــــــــا
و  مــــرغ 

االن  ولـی  دادم،  پــــرورش  بوقلمــون 
بیشتر بوقلمون پرورش می دهم.

بوقلمون  ماه سفارش جوجه  اسفند   25
دوره  ولی  داشتم  بوقلمون  البته  دارم. 
پرورششان دی ماه تمام شد و فروش همه 
آنها را تمام کردم و 25 اسفند ماه باز دور 
آغاز  را  بوقلمون  جوجه  پرورش  جدید 

خواهم کرد .
هم  کشی  جوجه  خودمان  قبل  سال 
درکل  ولی  بود  خوبی  تجربه  که  کردیم 
از  تر  بهتر و راحت  آوردن جوجه خیلی 
جوجه کشی آن است. در واقع شرکتی که 
جوجه ها را به ما می دهد و جوجه کشی 
هم می کند با اینکار سود می برد. ما از اینکه 
می توانیم موجب اشتغال دیگران شویم و 
موجب شویم دیگران هم از این سفره نانی 

برای سفره شان ببرند خوشحالیم.
قوغاز  و   غاز  پرورش  جدید  سال  در 
را  می خواهیم اضافه کنیم. قوغاز درواقع 
ترکیبی از قو و غاز است واز نظر ظاهری 
وهوایی  آب  هر  در  و  است  غاز  شبیه 
این  مثبت   نکته  و  می کند  پیدا  پرورش 
حیوان مقاومت آن به تغییرات آب و هوایی 
و بهره وری بهتر آن است که برای پرورش 

دهندگان خیلی مهم است.
پرورش این حیوانات موجب شده تا ما در  
خانه دور ریز نداریم. هر چیز اضافی چه از 
غذا و چه از میوه و سبزیجات را صرف 

تغذیه این طیور و ماکیان می کنیم.
من همه این حیوانات را از نعمت های 
خدا می دانم و همه این حیوانات به نوبه 
خود سهم مهمی در طبیعت به عهده دارند، 
بهترین حیوانی است که  برای نمونه غاز 
علف هرز را می خورد و در هر چراگاهی 

پرورش پیدا می کند.
تقریبا  حاضر  حال  در  بوقلمون  جز  به 
3000 عدد بلدرچین داریم، که نصف آن ها 

گوشتی و نصف دیگر تخم گذار هستند. 
در کنار آن، دو نوع جوجه جدید هم برای 

اقتصاد مقاومتی در یک خانه روستایی

 پروش مرغ های نژادی صرفه اقتصادی دارد
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پرورش به مجموعه اضافه کرده ایم که یکی 
از آنها جوجه  مرغ بومی نژاد گلپایگانی 
است که از این جوجه تعداد  نزدیک به  
6000 عدد در حال پرورش دادن هستیم که 
متاسفانه به دلیل نبود سالن در محل دیگری 

نگهداری می کنیم. 
نوع دیگر جوجه هایمان جوجه مرغ نژاد 
پلک استار است به تعداد 3 هزار عدد که 
کردیم.  نوع  این  پرورش  به  شروع  تازه 
تفاوت این نوع مرغ با مرغ های دیگر در 
تعداد تخم گذاری آن است که در 360 روز 
سال تخم گذاری می کند و در نوع گوشت 
هم نسبت به بقیه مرغ ها گوشت بیشتری 

دارند. 
زندگی  تجربه  هم  واقع  در  شما   
شهری و کار شهری داريد و هم تجربه 
زندگی روستايی و پرورش ماکيان، اگر 
همين االن بخواهيد انتخاب کنيد، کداميک 

را ترجيح می دهيد؟
من عالقه مند به پرورش ماکیان هستم.  
جذابیتش برایم بیشتر است. در مقایسه با 
عکاسی باز هم پرورش ماکیان را انتخاب 

می کنم.
حمايت  سازمانی  يا  نهادی  از    

شده ايد؟
من خودم بسیجی هستم ولی نمی دانستم 
بسیج این قدر فعال است این حرف را به 
خاطر اینکه از طریق بسیج وام گرفتم و یا 
حتی خودم بسیجی هستم نمی گویم، بلکه  
انجام  از زحمت وکارهایی که در اطراف 
می دهند و می بینم و همه می بینند می گویم. 
مرمت  سازی،  راه  آبرسانی،  خدمات  از 
توان  ...می  به خانواده ها و  خانه ها، کمک 

نتیجه این زحمات را دریافت.
سازندگی  بسیج  های  کمک  از  هم  من 
میلیون   10 وام  یک  و  نبودم  بهره  بی 
تومانی دریافت نمودم که جا دارد از همه 

زحمتکشان آن تشکرو قدردانی نمایم.
 شما که تجربه ای در زمينه پرورش 
بوقملون داريد وضعيت استان را در چه 

سطح ميدانيد؟
در قسمت بوقلمون استان زنجان جایگاه 
خاصی دارد و اول است. ولی من همیشه 
تجربه های جدید  دنبال  به  سعی می کنم 
مثل  کنم  امتحان  را  چیز  همه  و  باشم 

بلدرچین،  مرغ ، غاز، شترمرغ و... .

سال قبل )96( بلدرچین پرورش دادم و 
تخم آن را پخش می کردم. پس از آن حدودا 
اواخر اردیبهشت ماه بوقلمون را جایگزین 
کردم هرچند هنوز مشتری هایم که  تخم 

مرغ بلدرچین می خواستند را داشتم.
تا 96 هم شترمرغ پرورش  در سال 95 
می دادم، راضی بودم خیلی حیوان مقاومی 

است.
ویژگی های خیلی بارز و خوبی دارد که 
مقاوم بودن در برابر گرما و سرما یکی از 
آنهاست.  همچنین تنها حیوانی است که 
نمی شوند،  نزدیک  آن  به  درنده  حیوانات 
تنها مرغی که گوشت قرمز دارد و گوشتش  
طعم مخصوص، خوب و خواص درمانی 
زیاد دارد. ولی متاسفانه اطالع رسانی خوبی 

در زمینه معرفی آن نشده است.
از بابت بازار هم نگاه کنیم مرغ و بوقلمون 
برای  ولی  دارند  را  خود  خاص  مشتری 

شترمرغ اینگونه نیست. 
ولی با این همه یکسری معایب هم دارد 
می توان  را  همین  آنها،  بارز ترین  از  که 
گفت که شترمرغ جایگاهش را در کشور 
گوشت  به  هم  کسی  است.   نکرده  پیدا 
با  نمی دهد،  چندانی  اهمیت  آن  وتخم 
اینکه گوشت شترمرغ خیلی مزایا دارد و 

حتی تخم شترمرغ  کلسترول ندارد. 
از نظر طول دوره پرورش، مدت زمان 
حدود 9 ماه برای پرورش شتر مرغ الزم 
در  بازدهی  می خواهند  که  افرادی  است. 
زمان کم تری داشته باشند مرغ، بوقلمون و 
بلدرچین زود بازده تر هستند. در کل همه 
استرسی  خیلی  طیور  قسمت  حیوانات 

هستند، نباید اجازه داد استرس وارد شود. 
پس  سال  یک  تا  شد  دلیل  ها  این  همه 
از پرورش شترمرغ، پرورش بلدرچین و 

بوقلمون را ادامه دهم.
مسئولين  از  درخواستی  چه    

داريد؟
در بخش دامداری مسئولین به حیوانات 
دام ها رسیدگی  دامداران و  و مشکالت 
و  بیماری  به   رسیدگی  برای  می کنند، 
مراجعه  ها  روستا  همه  به  واکسیناسیون 
می کنند ولی متاسفانه در بخش ماکیان این 
امکان وجود ندارد. این درحالی است که 
در روستاها، هر خانوار روستایی حداقل 

3-۴ عدد مرغ نگهداری می کند.
خود  آينده  برای  ای  برنامه  چه   

داريد؟
اولویت احداث سوله ای است که حتی 
تا به این صورت  خارج از روستا باشد. 
ماکیان  گونه ی  حفظ  در  سهمی  بتوانم  
بتوانم دست  بر آن  باشم و عالوه  داشته 
بگیرم. در حال  را هم  دیگر  نفر  چندین 
حاضر خانوادگی کار می کنیم حدود ۴ نفر 
به صورت مستقیم کار می کنند و  به صورت 
غیر مستقیم چندین نفر همکاری می کنند. 
و  خرید  تا  جوجه ای  نقل  و  حمل  از 
فروش آنها. به غیر از پرورش ماکیان کار 
زمین های  می دهم،  انجام  هم  کشاورزی 

من ما 2 صورت آبی و دیمی است.
که  کسانی  برای  پيشنهادی  چه   
کنند  شروع  را  کار  اين  می خواهند 

داريد؟
به   عالقمند  دوستان  به  من  پیشنهاد 
پرورش ماکیان،  مرغ های نژادی مانند 
چون  است.  گلپایگان   یا  استار  بلک 
اقتصادی  صرفه  پرندگان  این  پرورش 

دارد. بیشتری 
با حداقل  اگر کسی بخواهد می تواند 
که   کند  بکار  شروع  تومان،  میلیون   2

خود این دو حالت دارد:
باشد  بازده  زود  سرمایه  اگربخواهد 
در  که  کند  تهیه  بالغ   مرغ  می تواند 
گذاری  تخم  به  مرغ  ماه   5 عرض 

می رسد. 
کند  دوم جوجه خریداری  حالت  در 
و پرورش دهد که زمانش بیشتر است 
و قاعدتا صرفه اقتصادی باالتری دارد.
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اشاره:
زدیم،  تلفن حرف  با  مصاحبه  از  قبل   
استقبال خوبی کرد و تا رسیدم بی مقدمه  

صحبت شروع شد.
عمیقی  نفس  و  می گفت  مشکالت  از 
کمک  قبل  سال  اگر  می گفت  می کشید. 
تعطیل  را  کارگاه  نبود،  سازندگی  بسیج 
کرده بودم،  زمین خورده بودم که بسیج 

سازندگی کمکم کرد...
سینه ای پر درد داشت؛ کالم  پخته ای 
داشت که مشخص بود در کارش مصمم 
است و عالقمند تولید و فشار اقتصادی 
را تا عمق جان حس کرده است ولی از 

پا نیفتاده.
 بدون مقدمه شروع می کنم خودتان 

را معرفی کنيد:
 حمیدرضا فضل اللهی هستم. تقریبا از 
سال 82  به واسطه شغل پدر و عالقه ای 
شدم.  بافی  جوراب  کار  وارد  داشتم  که 
و  الکترونیک  دانشگاهی ام  اصلی  رشته 
از سال 82 هم  قبل  الکتروتکنیک است. 
برای کار به کارگاه می آمدم ولی به صورت 

جدی این کار را دنبال نمی کردم.
ولی بعد از سال 82 به صورت  جدی 
شغلم  به خاطر  شدم،  شغل  این  وارد 

با مدار و  تمام کارم  الکترونیک خواندم. 
ice بود. به همین دلیل راحت تر ایرادات 
زمان  در  می کردم.  برطرف  را  دستگاه ها 
بخوانم  هم  نساجی  می توانستم  تحصیل 
پود  و  تار  حوزه  در  بیشتر  نساجی  ولی 
است و من در کارم با الکترونیک بیشتر 

درگیر بودم.
در واقع همین انتخاب رشته نقطه عطف 
زندگی من بود و من به واسطه شغلم رشته 

تحصیلی ام را انتخاب کردم.
ابتدا در کار تولید دستکش بودم. حتی 
برای کشور آذربایجان نزدیک به  5 سال 
ارتش برخی  برای  تولید کردم،  دستکش 
کشورها هم وارد مذاکره شدیم که انجام 
نشد و در حال حاضر مدت 15 سال است 

که با سپاه پاسداران همکاری می کنم.
بعد از اینکه من به صورت جدی وارد این 
کار شدم، تولیداتمان دستکش و جوراب 
بود. پس از مدتی حدودا سال 83  سعی 
کردم محصول نخ را که مصرف خودمان 
است تولید کنم. نزدیک 2سال روی این 
پروژه کار کردم ولی  متاسفانه پس از 2 
و  اولیه  مواد  بودن  وارداتی  دلیل  به  سال 
قطع واردات از کشور کره جنوبی، ریسک 
نکردم و مجبور به فروش دستگاه ها شدم 

و همان کار تولید دستکش و جوراب را با 
جدیت بیشتری ادامه دادم.

 از کارگاهتان بگوييد: 
کارگاه ما توسط پدرم حدودا از سال 60 
تاسیس شده و هم اکنون برخی کارگران 
از دوران جوانی و نوجوانی در کارگاه ما 
کار می کنند و چند سال دیگر بازنشسته 

خواهند شد!
 چند نفر کارگر داريد.

کارند  مشغول  نفر   18 مستقیم  به طور   
ولی به طورغیر مستقیم نمی دانم. چون ما به 
کل ایران جنس ارسال می کنیم و نمی دانم 
می خورند.  نان  نفر  چند  پروسه  این  از 
بیشتر محصوالت ما روانه شهرهای: بابل، 
آمل، شیراز، اصفهان ، اهواز، ایالم، تبریز، 
اردبیل و .. می شود . البته باید اعتراف کنم  
تبلیغات ضعیف است ولی با این همه باز 

در کل کشور بازار فروش داریم.
 از مشکالتتان بگوييد:

مشکالت ما چندین بخش دارد. یکی از 
کنندگان  تولید  گیر  مشکالتی که گریبان 
و  است  اجتماعی  تامین  مساله  است 
متاسفانه پروسه زمان گیری دارد و به جای 
کمک، بیشتر زمان و انرژی تولید کننده را 

می گیرد!

زنجان از قطب های اصلی تولید جوراب
 در کشور است

مــا
 دالل نیستیم، 
مــــا 
تولیدکننده ایم
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برگشتی  های  چک  ما  بعدی  مشکل 
با قانون جدید چک  بود که خوشبختانه 

امیدوارم حل شود.
ما  اینکه سرمایه  ما  بعدی  از مشکالت 
و  محصول  خرید  در  چه  دارد.  خواب 
نیست  طوری  محصول.  فروش  در  چه 
که همان لحظه که جنس خریدیم تبدیل 
به پول شود یا همان لحظه که جنس را 

فروختیم نقدا پولش را بگیریم.
ما نخ می خریم باید حداقل چند ماه در 
دستکش  به  یا  جوراب  به  تا  باشد  انبار 
تبدیل شود سپس چند ماه در انبار فروش 
آخر  دست  و  برسد  فروش  به  تا  باشد 
خریداری  که چک می دهد و مدت زمانی 
طول می کشد این چک به پول تبدیل شود!
نبود مواد اولیه و خام از دیگر مشکالت 

و معضالت اساسی کار ماست.
تولید جوراب در  زنجان سومین قطب 
کشور است به همین دلیل زنجان صنعت 
نساجی خوبی دارد. مشکل اینجاست که 
در تهیه جوراب ۴ نوع نخ مورد استفاده 
 1 فقط  نوع    ۴ این  از  و  می گیرد  قرار 
مابقی  و  می شود  تولید  زنجان  در  نوع 
را  ما  متاسفانه  گاهی  و  هستند  وارداتی 

تحت تاثیر قرار می دهد و نبود این مواد 
موجب کاهش تولید ما می شود که برای 
ما جز ضرر نتیجه دیگری ندارد. معتقدم 
یک کارگاه تولیدی  باید 2۴ ساعته فعال 
باشد ولی ما صرفا یک شیفت کار می کنیم 
چون مواد اولیه محدود است و تهیه آن به 

سختی صورت می گیرد.
  درخواستتان از مسوولين چيست؟
دوست داشتم به مسئوالن بگویم ما پول 
زور بازویمان را می خوریم. ما دالل نیستیم 
خود  برای  صرفا  هایمان  سرمایه  با  ما 
االن  همین  کنیم.  سودآوری  نمی خواهیم 
چند خانواده در کنار ما نان می خورند. من 
هم می توانستم همین سرمایه را در جاهای 
دیگری سرمایه گذاری کنم و صبح ها با  
SMS سود بانک از خواب بیدار شوم تا 
نه چک  نه کارگر،  داشتم  کار  نه دغدغه 
برگشتی، نه تامین اجتماعی، نه مالیات و 
اما من نمی توانم این طور باشم.  دارایی... 
ما هم در این کار بسیجی وار کار می کنیم 
و تنها خوشحالی ما این است  که چند 
شریک  سودمان  در  ما  کنار  در  خانواده 

هستند.
خوب  بازار  که  پیش  سال  چند  حتی 
بود، همه کارکنانمان را با هزینه شخصی 
خودمان به سفر زیارتی کربال فرستادیم و 

این تشویقی آن ها بود.
و این را بگویم که قدر کارگر ایرانی را 
آوری اش  یاد  که  دارم  ای  بدانند. خاطره 
خالی از لطف نیست، سال قبل  وضعیت 
اقتصــــادی خوبی نداشــتیم. با پـــــول 
موجودمان 2 راه بیشــتر نداشتیم.  یا باید 
عیدی می دادیم و یا حقوقق کارگران را. 
اما در کمال ناباوری و حیرتم، کارکنان از 
ما عیدی نگرفتند و از ما خواستند با همان 
پول مواد اولیه تهیه کنیم تا چرخ کارگاه 

بچرخد.
همه  این  از  بودم  مبهوت  بین  این  در 

کمال وشعور انسانی. 
کمک  به  را  کارکنانم  عیدی  قبل  سال 
وامی که از طرف بسیج سازندگی دریافت 
نمودم پرداخت کردم و همین وام کمک 
بزرگی در این برهه از کار و زندگیم بود.

از  را  ما  کمک  این  واقع  در 
جا  و  داد  نجات  زمین خوردن 
بسیج  از  جا  همین  از   دارد 

سازندگی تشکر کنم. 
با کمی توجه مسووالن می توانیم  قطعا 
ما مهندسان  انجام دهیم.  کارهای بزرگی 
و مغزهای بزرگی داریم که باید عرصه را 

برای فعالیت آنها باز کنیم. 
دوست  دارم بگویم اگر وامی اختصاص 
یابد و دســـتگاههای ذیربط مســاعدت 
نفر   10 سقف  تا  حداقل  می توانم  کنند، 
دیگر بصورت مستقیم اشتغال زایی داشته 
باشم و این نکته مهم است که بگویم ما 
تولید کننده هستیم،  دالل نیستیم ما افتخار 
می کنیم تولید داریم و اشتغال زایی می کنیم.

پيشرفت  برای  برنامه ای  چه    
داريد؟

رو،  پیش  مشکالت  دلیل  به  متاسفانه 
در حال حاضر صرفا برنامه ها برای سرپا 
با  که  داریم  فکرهای  ولی  است.  ماندن 
بهبود وضعیت قطعا آنها را انجام خواهیم 

داد.
   سخن آخر؟

آرزویم این است که بتوانیم تعداد نیروها 
را افزایش دهیم تا از معضل بیکاری در 
حد و اندازه خودمان کم کنیم و امیدوارم 
مسوولین،  همت  به  اقتصادی  مشکل 
برطرف  زودی  به  مردم  و  تولیدکنندگان 

گردد.
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بازاری«  »زرگرلر  اسم  وقتی  هم  هنوز 
بازار و صدای  یاد تکاپوی  زنجان می آید 

وجد آور طال در ذهن تجلی می یابد.
و  طال  کنار  در  زنجان  زرگرلر  بازار  در 

زرمی توان هنر را هم یافت.
 به بازار زنجان، بزرگترین بازار سرپوشیده 
کشور آمدم. به بازار باال و راسته زرگرها. 
کال این قسمت بازار متفاوت تر از قسمت 
تفاوت  این  اسمش  از  است،  دیگر  های 
پیداست. این قسمت بازار مخصوص است 
یا می خواهی زر بخری  که  یا زر داری، 
به اینجا آمدی! ولی این بار من آمدم تا در 
اینجا هنر را جستجو کنم. در میان زرها، 
چیزی که من دنبالش هستم ارزشش اگر 
از زر بیشتر نباشد، کمتر نیست. چیزی که 
امروز با جهانی شدنش فاصله ای ندارد و 
شهر زنجان می رود تا با صنعت ملیله خود 
در صنایع دستی، شهر جهانی ملیله معرفی 

گردد!
در کنار حاج عباس ُهمامی هستیم، متولد 
امروز  دیپلم.  تحصیالت  دارای   ۴3 سال 
به نمایندگی از پدر خود شغل خانوادگی 
خانواده  از  جزیی  ملیله  می دهد.  ادامه  را 
آنهاست و از روزی که چشم باز کرده با این 
شغل آشنا شده. پیچ و خمش را یادگرفته 
و به آن عالقه ورزیده و تا االن این کار را 

ادامه داده است.
  چند سال است به صورت حرفه ای 

کار می کنيد؟
پدربزرگم ملیله کار بود، پس از او پدرم 
هم در همان شغل بود، تا این که نوبت به 

تجربه  واسطه  به  تنها  هم  من  رسید.  من 
یاد  این حرفه را  از پدر خود  و فراگیری 

گرفته ام.
ملیله کاری سابقه ای  بیش از 100 سال 
در خانواده ما دارد. پدربزرگم حاج کاظم 
همامی معروف به زرگر ملیله باف بود. ولی 
خودم پس از سال 65  به صورت حرفه ای 
مغازه  این  در  سربازی  خدمت  از  بعد 
مشغول کار شدم و اداره این مغازه را به 

عهده گرفتم. 
  موقعيت شغلی ديگری هم داشتيد؟
در  مقدس سربازی  از خدمت  بعد  بله، 
آزمونی که برای شرکت  مخابرات برگزار 
شده بود قبول شدم  ولی به دلیل عالقه به 

ملیله در شغل خانوادگیمان ماندم.
  می شود بيشتر از مليله و کارتان 

توضيح دهيد؟
حال  در  متاسفانه  و  است  تزئینی  ملیله 
حاضر  جزو کاالهای فوق لوکس به شمار 
بازار  کمی  سال  چند  این  طی  آید.  می 
ضعیف شده  است. دلیل این ضعف بازار 
بیشتر به گرانی نقره و در نتیجه باال رفتن 

هزینه ساخت محصول بر می گردد.
خود تولید محصول به این روال است: 
برای شروع کار از نقره خام و خالص که به 
آن اصطالحا نقره ساچمه ای  هم می گویند 
باید از  استفاده می کنیم، برای ملیله حتما 
نقره خالص استفاده شود. نقره ساچمه ای 
را ذوب کرده و  به قطر 1 سانتی متر به 
شمش نقره تبدیل می کنیم، سپس شمش ها 
توسط دستگاه نورد که هم به صورت برقی  

وهم به صورت دستی وجود دارد نازک تر 
و طولش اضافه می شود. این کار آنقدر ادامه 
می یابد تا قطرش کمتر از قطر چوب کبریت 
شود. سپس این نقره که به صورت مکعبی 
است دوباره از دستگاه حدیده رد می شود تا 

به نازک ترین ضخامت خود برسد. 
اول  نوع  دارد:  نوع   2 حدیده  دستگاه 
به صورت مکعبی است و دارای حداقل 20 
الی 30 سوراخ جهت نازک کردن شمش 

بکار می رود.
حدیده نوع دوم تنها یک سوراخ دارد و 
نسبت  به  حدیده اول سوراخ های حدیده 
به صورت استاندارد است. برای هر اندازه ای 
حدیده جداگانه وجود دارد و از قطرهای 
مختلف که بستگی به نوع کار دارند استفاده 

می شود.
و  بیشتر  های  ضخامت  با  های  سیم 
کار و سیم  اسکلت  و  بدنه  در  تر  کلفت 
های با ضخامت های کوچک و نازک در 
ریزه کاری و ظریف کاری و تزیین استفاده 

می گردد.
کاری،  حدیده  کارهای  گفتن  هرچند 
شمش و ... خیلی آسان است ولی در عمل 
حداقل در این چند ساعتی که در خدمت 
فراوانی  های  مشقت  بودم  همامی  استاد 

دارد.
مانند برق بسیار  امکاناتی  با وجود  االن 
زمان بر است، حاال شما حساب کنید در 
زمان های قدیم که برق نبود و همه کارها 
به صورت  دستی و نیروی دست بود چقدر 
طاقت فرسا، زمان بر و در عین سخت بودن 

»غدا هیجاوی«؛ رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی:

 زنجان،  شهر جهانی ملیله 

حاج عباس ُهمامی، استاد ملیله کار:
ملیله شغل خانوادگی ماست

 پدر و پدر بزرگم ملیله کار بوده اند
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چقدر هنرمندانه بود!
اینجا باید گفت نیرو  و هنر در خدمت 
ملیله استفاده شد. تا هنر ، چیرگی خود را 

بر قدرت اثبات کند.
الزم است اشاره کنم برای ساخت یک 
قندان و کاسه  آجیل خوری کوچک  حداقل 

15  الی 20  روز کاری زمان الزم است.
  در رابطه با حرفه تان پيشنهادی 

داريد؟
متاسفانه بدی بازار موجب شده برخی از 
همکاران ملیله کار روی به تیز کردن چاقو 

و قیچی آورند.
را  ما  هنر  ضعیف  تبلیغات  متاسفانه 
نمونه  برای  داده.  قرار  خود  تحت الشعاع 
اگر ما در اصفهان بودیم قطعا وضعیت بهتر 
بود. تقاضای من از مسوولین این است که 

ما  به  تبلیغات،  در عرصه 
کمک کنند.

من در همه کارهای خود 
مهر زنجان و ُمهر خود را 
می زنم. چون در این مدت 
را  ما  کارهای  از  تعدادی 
در بازار خریداری کرده اند 
شهرهای  اسم  با  بعضا  و 
دیگر به فروش می رسانند.
کار  این  در  همسرم 
و  می کند،  همـــکاری 
ریز  کارهای  از  بسیاری 
انجام  خانم  را  ظریف  و 

می دهد.
  برنامه ای برای صادرات داريد؟

در مورد صادرات برنامه ای وجود ندارد 
من  از  هایی  توریست  سال  چند  این  در 
تا به حال در مورد  اند ولی  خرید داشته 
صادرات صحبتی نشده یا اگر شده باشد 

من خبر ندارم.
ولی این را بگویم »غدا هیجاوی«؛  رئیس 
جهانی  شورای  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه 
صنایع دستی؛ در سفر به زنجان، آن را به 

عنوان شهر جهانی ملیله معرفی کرد.
 چه توصيه ای برای جوانان عالقمند 

به اين کار داريد؟
هرکس به این کار بخواهد وارد شود باید 
عالقمند باشد. و اال از نظر  مادی  درآمد 

حداقلی دارد.
که  است  این  است  مهم  که  ای  نکته 

دلیل دقت  به  ملیله زنجان 
دارد  که  خاصی  ظرافت  و 
شده  شناخته  کشور  در 
است. ملیله دست ساز تنها 
می گیرد  انجام  زنجان  در 
هرچند ملیله  در شهرهای 
ولی  دارد  وجود  هم  دیگر 
نه به صورت دستی، بلکه به 
صورت ریخته گری و پرس 

تولید می شود.
 شما پيشکسوت اين 
کار و با کار آشنا هستيد، 
چه پيشنهادی برای بهبود 
به  کار  اين  پيشرفت  و 

مسئولين داريد؟
تبلیغات در کشور و  اگر 

چه در جهان صورت گیرد، 
قطعا تاثیر مثبت بر کار ما 
امر  همین  داشت،  خواهد 
هم  ما  تا  می شود  موجب 
و  بازار  افزایش  با  بتوانیم 
بیشتری  کار  نیروی  تولید 

جذب نماییم.
 در ايــن مـــدت 

کارآموز هم داشتيد؟ 
دلیل  به  متاســـــــفانه 
هزینه هـــــای باال جهت 
در  یادگیری،  و  آموزش 
مراجعه  و  کننده  خواست 
و  است  کم  خیلی  کننده 
آموزش  که  مرکزی  تنها 

این هنر  را بر عهده دارد، صنایع دستی 
است  کم  کننده  استقبال  متاسفانه  است. 

اقتصادی  بد  وضعیت  به  امر  این   که 
برمی گردد.



ی 
ج سازندگ

سی
ب

22

امره  ۳
شــ

از  یکی  خانه  در  بوقلمون  پرورش 
درآمد  پر  و  جدید  کار های  و  کسب 
است. اطالع از شرایط نگهداری پرنده، 
مکان  مشخصات  مناسب،  نژاد  انتخاب 
اصول  از  تغذیه  مقدار  و  نوع  پرورش، 

اولیه برای پرورش بوقلمون است.
بوقلمون  گوشت  مصرف  برای  تقاضا 
این  برای  را  زمینه  اخیر  سال های  در 
است.  کرده  آماده  جدید  کار  و  کسب 
افزایش کسب  برای  راهی  دنبال  به  اگر 
کافی  باز  فضای  و  هستید  خود  درآمد 
در منزل دارید، یکی از بهترین گزینه ها 
پرورش بوقلمون است. به همین خاطر 
پرورش  از  یکی  با  داریم  ای  مصاحبه 

بوقلمون. دهندگان 
کنيد  معرفی  را  خودتان  لطفا   
را  بوقلمون  پرورش  که  شد  چه  و 

انتخاب کرديد؟ 
فتح اله سلیمی  هستم متولد سال 55 ، 

دارای تحصیالت مقطع  دیپلم.
عکاسی  کار  این  به  شروع  از  قبل 
به  عالقمند  که  بود  وقت  خیلی  داشتم. 
اینکه  از  پس  بودم.  بوقلمون  پرورش 
به صورت جدی خواستم وارد کار شوم 
ولی  رفتم   شترمرغ  پرورش  سراغ  اول 
پرورش  به  باز   ، ضعیف  بازار  دلیل  به 

بوقلمون روی آوردم. 
جدی  به صورت   96 سال  ازخردادماه 
وارد این کار شدم و با خرید 150 عدد 
جوجه یکروزه بوقلمون، کارم را شروع 

کردم.
 از دی ماه سال 97 دور جدید پرورش 
شروع  بوقلمون  عدد   300 تعداد  با  را 
نیز مشغول  که در حال حاضر  ام  کرده 

به رسیدگی به آن ها هستم.
مصارف  حیوانات جهت  این  پرورش 
شدن،  پرور  از  پس  و  است  گوشتی 
کشتارگاه  به  زنده  به صورت  را   آن ها 

می فروشیم.

که  محمد  پسرم  همراه  به  را  کار  این 
تقریبا 18 ساله دارد انجام می دهم و در 
واقع این کار یک شغل خانوادگی است 
و هم اکنون در حیاط منزل سالنی برای 
پرورش بوقلمون احداث کردیم. پس از 
شروع کار، محمد بیشتر از من عالقمند 
شده است. حتی در برخی از موارد مرا 

راهنمایی می کند.
در  بودم   کار  این  به  عالقمند  چون 
مناطق  داشتم،  زیادی  مطالعه  مورد  این 
بوقلمون  برای پرورش  ما محیط خوبی 
است و به خاطر همین مطمنم به موفقیت 
می رسم. در برخی از موارد که ســوال 
رئیس  از  دارم  راهنمــایی  به  نیاز  و 
و  راهنمایی  ابهر  شهرستان  دامپزشکی 

کمک می گیرم. 
  چه مشکالتی در زمينه پرورش 

بوقلمون داريد؟
مخصوصی  سازمان  یا  نهاد  متاسفانه 
بتوانیم  که  ندارد   وجود  رابطه  این  در 
بیشتر  گردیم.  بهر ه مند  آن  مشاوره  از 
ام را از دامپزشکی  راهنمایی و مشاوره 
ابهر گرفتم و این ارتباط به خاطر دوستی 

قبلی می باشد. 
و  گیری   سخت  ما  بعدی  مشکل 

شرایط سختی است که برای اخذ مجوز 
این شرایط  آنقدر  انجام می گیرد. گاهی 
که  اجراست  قابل  غیر  گاهی  و  سخت 

بیشتر ناامید کننده است.
ما برای گسترش کارمان در حال حاضر 
به دنبال پیدا کردن زمین مناسب هستیم، 
که یکی از مشکالت همین شرایط زمین 
است. برای نمونه سازمان نظام مهندسی 
تایید  را  زمینی  سوله،   احداث  برای 
 3 درجه  زمین  باید  حتما  که  می کند 
باشد، آب داشته باشد و حتما به فاصله 

2 کیلومتر خارج از شهر باشد.
زمینی که آب داشته باشد نمی توان به 

عنوان زمین درجه 3 رتبه بندی کرد!
می خواهند  که  کسانی  برای    
اين کار را شروع کنند چه توصيه ای 

داريد؟
داشته  مطالعه  حتما  اینکه  اول  نکته 
کمی  کار  این  اخیرا  متاسفانه  باشند. 
است.  شده  بردار  هزینه  کمی  و  سخت 
کار  شروع  برای  اولیه  هزینه  واقع  در 
جوجه  نمونه  برای  است.  شده  زیاد 
به قیمت 50  یک روزه در حال حاضر 
مهم تر  می رود،  فروش  به  تومان  هزار 
۴ هزار  کیلویی  دانه آن است که  آن  از 

مناطق ما، ظرفیت خوبی برای پرورش بوقلمون دارد

بوقلمون، بهترین گزینه برای کسب و کار خانگی
برای شروع کار  حتما مطالعه و تحقیق داشته باشید
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تومان است. و همه 
موجب  عوامل  این 
محصول  می شود 
گران  کمی  برایمان 
در  و  تمام  شود 
شروع،  برای  نتیجه 
سخت  کمی  را  کار 

می کند.
شروع،  از  پس 
نگهداری  اول  هفته 
است.  خیلی سخت 
روز های اول خرید 
پیش  شــــبها  من 
جوجه ها  همــــان 
 ، بیــــــدم ا می خو
دوره  خیلی  چون 
است.  حســــاسی 

است  حســـاس  خیلی  اول  هفته های 
طبیعی  حــــالت  به  رفتـــه  رفته  ولی 
حیوان  این  نگهداری  در  می رسد.  خود 
بهداشت و تمیزی حرف اول را می زند 
نگهداری،  اول  به خصوص در روزهای 
باشد.  تمیز  نگهداری  محل  باید  حتما 
در  آب  باید  همیشه   ، دیگر  مهم  نکته 
این  تغذیه  باشد.  حیوان  این  دسترس 
و  است  خاصی   دانه  از  هم  حیوان 
نام  بوقلمون  مخصوص  دانه  اصطالحا 
دارد. ما این دانه ها را از تاکستان تهیه 

می کنیم.
و  حساس  حیوانات  پرندگان  درواقع 
استرسی هستند، بوقلمون  هم استثنا نیست 
حساس  خیلی  صدا  به  به خصــوص  و 
است. و نکته مهم برای شروع این کار حتما 

باید عالقه مند باشید.
به شدت حساس  پرندگان  این 

هستند. هــــر رنگــی به جز 
سفید را نوک می زنند. 

کمی  جوجه ها  از  یکی  اگر 
باشد  داشته  خونریزی 

بقیــــه به آن نــوک 
بــرای  می زننـــد، 

همین مـــا نــور 
همیشه  را  سوله 

کم می کنیم.

دوره پرورش این حیوان در حدود چهار 
ماه است. یعنی شما در هر دوره پرورش 
۴ ماه  از حیوان نگهداری می کنید. و برای 
صرفه  به  عدد   100 از  کمتر  کار  شروع 
نیست یعنی با 20 میلیون تومان می توان 

شروع کرد.
کمکی  سازمانی  يا  نهاد  از    

دريافت نموده ايد؟
بســیج  از  اخیرا  ولی  نه،  حال  به  تا 
و  کرده ایم  وام  درخواست  سازندگی 
امیدواریم تسهیالتی اعطا نمایند و بتوانند 

کمکمــــان کنند.

چـــــــه   
از  درخواســــتی 

مسوولين داريد؟
ما  می گویم  مجدد 
پرورش  به  عالقمند 
این حیوان هستیم و 
مجوز، مشکل اصلی 

ماست.
نبود  دیگر  مشکل 
یا  نهاد  سازمان، 
حتی نفر خاصی در 
است.  حوزه  این 
و  مسوولین  از 
ی  هها ستـــــگا د
خواهــــش  متولی 
می کنم  در رابطـــه 
ها  شغل  این  با 
نمایند  معرفی  را  متخصصینی  حداقل 
و  سواالت  طریق  آن  از  بتوانیم  ما  تا 
افراد  این  از  را  خود  های  مشاوره  یا 

نماییم. دریافت 
 چه برنامه ای برای آينده کاری 

خود داريد؟
همکاری  با  می خواهم   بتوانم  اگر 
ذیربط  های  دســتگاه  و  مســـوولین 
مجموعه خود را  توسعه دهم تا بتوانم 
دهم.  انجام  اشتغالزایی  طریق  این  از 
به صورت  ما  اینکه  با  حاضر  حال  در 
خانوادگی فعالیت داریم ۴ نفر مشغول 

هستیم. کار 
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هنر فیروزه کوبی تلفیقی است از مس 
برای  که  است  هنری  فیروزه.  سنگ  و 
شمعدان،  گلدان،  جواهرات،  تزیین 
استفاده  بشقاب و ظروف مختلف مورد 
قرار می گیرد که عالوه بر ارزش هنری 
و زیبایی از نظر مادی هم دارای ارزش 
قابل توجهی است. هم به دلیل کار شدن 
روی بستر مسی یا برنجی ) اغلب مسی( 

و هم به دلیل وجود سنگ فیروزه.
قدمت هنر فیروزه کوبی زیاد نیست و 
به حدودا 60 یا 70 سال قبل باز می گردد 
و از جمله معدود صنایع دستی است که 
پیشینه طوالنی ندارد. امروز در کنار کار 
فعالیت  رشته  این  در  که  هستیم  آفرینی 

دارد.
های  ایده  و  انرژی  از  سرشار  جوانی 
تحقیقات  اساس  بر  را  خود  کار  که  نو، 
میدانی که انجام داده شروع کرده است و 
حفظ صنعت مس استان و شناسایی آن 

به کشور و دنیا را در سر دارد.
  لطفا خودتان را معرفی نماييد:

محمد رضا ماه پیکر ، متولد 75/1/12،  
عمران  مهندسی  آخر  ترم  دانشجوی 
عامل  مدیر   . هستم  زنجان  دانشگاه 
نام  با  آریا  زرین  تجارت  آرکا  شرکت 

تجاری آرتکو.

چرا  و  کرديد  شروع  کی  از   
فيروزه کوبی مس؟

را  مطالعاتی  و  داشتم  که  ای  عالقه  با 
انجام داده بودم  با این کار  که در رابطه 
تهیه  را  تجهیزات  و  وسایل   9۴ سال 
کردم. از همان سال کار را شروع کردیم. 
حرفه ای  به صورت  اوایل  همان  در  البته 
همه  تهیه  حال  در  بیشتر  نمی کردم،  کار 
و  بودم  نیاز  مورد  وسایل  و  ها  دستگاه 
به  شروع   96 مهرماه  از  حرفه ای  به طور 
تولید محصولی کردیم که قابل رقابت در 

بازار باشد.
محصول  این  تولید  در  اینکه  برای 
یک  بتوانم  و  باشم  داشته  اطمینان 
چند  کنم،  تولید  رقابت  قابل  محصول 
تا  کردم  کارگری  حرفه  همین  در  ماهی 
بتوانم همه فن و فنون کار را یاد بگیرم. 
و   مشاوره  خیلی   حرفه  این  روی  من 

تحقیق کردم. 
می کردم  فکر  صادرات  برای  اوایل 
تحقیق  و  مطالعه  کلی  همین  به خاطر 
میدانی در رابطه با چنین کاری را شروع 
تولید  که  رسیدم  نتیجه  این  به  کردم. 
که  جذاب  و  کیفیت  با  محصول  یک 
خیلی  باشد  داشته  صادراتی  شاخصه ی 
یا   و  کنم  داللی  که  است  این  از  بهتر 

فرش،  مثل  دیگر  کارهای  وارد  روز  هر 
پتروشیمی،  اسباب بازی و... شوم.

کارهای  روی  مطالعه  کلی  از  پس 
مختلف به این نتیجه رسیدیم که محصول 
و  ترین  شاخص  و  باشد  دستی  صنایع 
لوکس ترین محصول مس، فیروزه کوبی 

مس است.
بر همین اساس وارد بخش پیش تحقیق 
شدیم و بررسی کردیم که این محصول 
دارد  بازار  آیا  دارد؟  صادرات  چقدر 
تولید  توانایی  هایی  کشور  چه  حتی  و 

دارند؟
 اين کار چه ويژگی هايی دارد؟ 
دارد  ویژگی هایی  یکسری  کار  اين 
مثال،  برای  شد،  من  جذب  موجب  که 
حداکثر  ندارد،  زیادی  قدمت  کار  این 
تاریخچه این محصول به 60 یا 70 سال 

هم نمی رسد.
این نشان دهنده این است که یک بازار 
جدید و بکری وجود دارد، چه داخل و 
تولیدکننده  ضمنا  کشور،  از  خارج   چه 
زیادی در این محصول وجود ندارد و در 
خود استان زنجان، ما اولین تولید کننده 

هستیم.
و   اصفهان  در  محصول  این  تولید 
استان  در  ولی  دارد.  وجود  هم  نیشابور 

فیروزه کوبی مس یک ظرفیت برای تولید و صادرات؛

برای شروع 
و آموزش کارم
کارگری کردم
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نشان  این  و  هستیم  اولین  خودمان،   ما 
دهنده این است که ما رقبای کمی داریم. 
نشان  ندارد  وجود  زیادی  تولید  چون 
می دهد مافیایی  در این کار وجود ندارد 

و راحت می توانیم به بازار برسیم.
های  زیرساخت  تمام  اینکه  دوم  نکته 
شامل  صرفا  که  است  بومی  محصول، 
در  معادن  این  که  است.  فیروزه  و  مس 
علت  همین  به  و  دارد  وجود  کشورمان 
ما نگران کپی برداری محصول در دیگر 

کشورها نیستیم.
هم  ترکیه  مانند  کشوری  اگر  حتی 
بخواهد این محصول را تولید کند حتما 
وارد  خودمان  کشور  از  را  فیروزه  باید 
کند و از این بابت به صرفه آن ها نخواهد 
بود و به همین جهت نگران این موضوع 

نیستیم.
مادام  محصول  این  ویژگی  سومین 
که  آن  بر  عالوه  است.  آن  بودن  العمر 
محصول لوکسی به شمار می رود. و مهم 
است   طبیعت  آن دوستدار  ویژگی  ترین 
و آلودگی ندارد، که از ویژگی های مهم 
یک محصول صادراتی به خصوص برای 

کشور های دوست دار طبیعت است.
نیست  انداختنی  دور  تر  ساده  زبان  به 
همین  کرد،  استفاده  می توان  همیشه  و 
ویژگی موجب شده ما به همه محصوالت 
ضمانت نامه 10 سال بدهیم. طوری که 
محصول  این  سال   10 این  در  مطمنیم 
مس  محصول  نمی شود.  کم  کیفیتش 
نمی رود  بین  از  رنگش  عمر  آخر  تا  ما 
که  مخصوصی  و  نانو  پوشش  به خاطر 
روی آن می کشیم خیلی مقاوم می شود، 

به همین علت گرما 
کیفیت  در  سرما  و 

آن بی تاثیر است.
کیفیت  دلیـــل  به 
محصول،  ثــــابت 
هیچ مشکلی از بابت  
ت  ا ر د صــــــا
نداریـــم. پــس از 
ویژگی  این  تمامی 
باید  مثبت  های 
این محصول  بگویم 
است  لوکـــــــس 
محصوالت  جزو  و 
لوکس صنایع دستی 

حساب می شود.
صنایع دستی لوکسی که ویژگی هایش 
باید کاربردی  تمام نمی شود و  اینجا  در 

بودن را هم به آن اضافه کرد. 
ما  محصول  بگویم  می توانم  جرات  به 
برای  دارد.  را  انتخابی  معیار های  همه 
نمونه برای برخی کشورها صنعت دست 
است،  مهم  خیلی  بودن  دستی  صنایع  و 
محصول  انتخاب  های  معیار  از  یکی  و 
که  ها  کشور  از   برخی  برای  یا  است. 
ها  فرهنگ  برخی  در  و  پسندند  لوکس 
کاربردی بودن مهم است و محصول ما  

جوابگوی همه آنهاست.
ارزش   با  محصول  خود  ساخت  زیر   
است، مس که جزو صنایع فلزی قیمتی 
است. فیروزه ایران و نیشابور هم  برای 
دنیا شناخته شده و شهرت جهانی  همه 

دارد.
بر  عالوه  که  هستیم  شرکتی  اولین  ما 
براساس  مخصوص  بسته بندی  تولید، 

فرهنگ کشور ها را هم تهیه کردیم.
با  کردیم  سعی  بندی  بسته  این  در 
توجه به فرهنگ کشور ارسالی، کاتالوگ 
با  همراه  مخصوصی  بسته بندی  و  ها 
توضیحات تهیه کنیم. در این بروشور ها  
توضیحات الزم و معرفی محصول  ارائه 

شده است.
 در اين رابطه از طرف نهادها و 

ارگان ها حمايت شده ايد؟
میراث  طرف  از  را  حمایتی  تسهیالت 
به  مربوط  که  کردیم  دریافت  فرهنگی 
کار  و  خانگی  مشاغل  اشتغال  ایجاد 

آفرینی بود.

چون بخش مهم و بیشتر کار ما در خانه 
است ) مانند چسباندن فیروه ها(. در این 
که  بانوانی  برای  کردیم  سعی  خصوص 
شدند  معرفی  امداد  کمیته  طرف  از  که 
اشتغالزایی کنیم. پس از یک ماه آموزش  
مشغول به کار شدند.  این کار سال 96 
صورت گرفت که در آن موقع تعداد این 
شاغلین حدود 10 – 15 نفر  بودند، ولی 
در حال حاضر شاغلین خانگی ما حدود 
دو برابر شده اند که جمعا نزدیک به 25 
نفر در خانه هایشان به ما کمک می کنند. 
 برای آينده کاری خود چه ايده و 

برنامه داريد؟
بیشترین هدف من ایجاد کانال صادراتی 
واحد در حوزه صنایع دستی و صادرات  
که  است  کشورهایی  به  این محصوالت 
را  دستی  صنایع  و  محصوالت  این  قدر 
صنایع  دارای  کشور  در  هرکس  بدانند. 
دستی خاص و محصول خاص با ارزش 
است با رجوع به ما بتواند محصوالتش 

را به فروش برساند.
کسانی   دیگر  کشورهای  در  قطعا   
هستند که قدر محصوالت دست ساز را 
بدانند  و به قیمت واقعی آن را خریداری 

نمایند.
 چه درخواستی از مسوولين داريد؟

خواهشی که از مسووالن و سازمان های 
که   است  این  دارم  امر  این  در  متولی 
صادرات  بحث  در  جدیدی  های  طرح 
داشته باشند و صادرات را تسهیل کنند یا 
سفیرانی که در کشورهای مختلف حضور 
کنند  مطالعه  را  بازار هدف  بتوانند  دارند 
ما  از عهده  یا  ها  بازار  این  مطالعه  چون 
یا  و  است  خارج 
سنگینی  هزینه های 
برای ما دارد.  اگـــر 
بتوانـــد  دولت 
اطالعات بـــــازار 
تهیه  ما  بـــرای  را 
برای  چه  قطعا  کند 
شرکت ما و چه برای 
ســــایر شرکت ها، 
بــــازار های هدف 
بهتـــر و برنامه های 
برای  تری  دقیق 
فروش ایجاد خواهد 

شد.
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باغ  احداث  برای  بسیاری  روش های 
انگور در دنیا اجرا شده است. این روشها 
بسته به نوع رقم، نوع استفاده، و وسایل 
هر  در  اقتصادي  مسایل  و  مکانیزاسیون 
و  باغداری  است. سیستم  متفاوت  منطقه 
تولید انگور در اکثر باغات ایران به صورت 
یا  و  پشته ای  و  جویی  خوابیده،  سنتی 

پاچراغی است.
های  بوته  تعداد  داربستي،  باغ های  در 
انگور در یک هکتار زمین بیشتر از باغ های 
میزان  بنابراین  مي باشد.  خوابیده  سنتي 
باغ های  در  بود.  خواهد  باالتر  عملکرد 
سنتی به خاطر مصرف نادرست آب ، آب 
زیادي هدر می رود در صورتیکه در باغ های 
داربستي با استفاده از آبیاري تحت فشار 
اتالف آب به میزان قابل مالحظه اي کاهش 
مي یابد. در روش سنتي تماس میوه ها با 
خاک )به دلیل آلودگی به بیماریهای قارچی( 
باعث افت کیفیت و بازار پسندي میوه ها 
کاسته  به شدت  عملکرد  میزان  از  و  شده 
مي شود. وقوع بارندگی در هنگام برداشت 
محصول، در باغ های سنتی خوابیده به علت 
افزایش  باعث  خاک  با  محصول  تماس 
آلودگیهای قارچی و از بین رفتن محصول 
می شود، در صورتیکه در باغ های ایستاده 
داربستی تلفات محصول خیلی کمتر است. 
در باغ های داربستی ایستاده کلیه عملیات 
باغی، کنترل علفهای هرز، شخم، سمپاشی، 
هرس و حتي برداشت محصول را می توان 

ادوات  از  استفاده  با  و  مکانیزه  به صورت 
و ماشینهای کشاورزی انجام داد. این امر 
باعث کاهش هزینه های تولید شده و درآمد 
باغ داران را افزایش می دهد. در حالیکه کلیه 
عملیات باغداری در باغ های سنتی توسط 
باعث  که  می گیرد  انجام  کارگری  نیروی 
افزایش هزینه های تولید و کاهش درآمد 
باغداران می شود. برداشت و جمع آوری 
محصول در باغات ایستاده به خاطر ورود 
و خروج ماشین آالت و ادوات کشاورزی 
و ماشینهای حمل و نقل به آسانی انجام 
می گیرد که این امر باعث حفظ کیفیت 
محصول وبازار رسانی به موقع و سریعتر 
در  عملکرد  کلي  به طور  می گردد.  آن 
واحد سطح و همچنین کیفیت انگور در 
باغ های داربستی نسبت به باغ های سنتي 
بسیار بیشتر است و این امر سبب استقبال 
باغداران از این سیستم داربستی شده است.
اولین  با  داریم  ای  مصاحبه  ادامه  در 
مجریان باغ های داربستی انگور در استان 

زنجان.
  لطفا خوتان را معرفی کنيد:

در   39 سال  متولد  لشکری،  عزیزاله 
روستای توده بین شهرستان ابهر هستم و 

در سال 56 دیپلم گرفتم.
به صورت جهشی ۴ سال مقطع ابتدایی را 
در یک سال خواندم. پس از مقطع ابتدایی 
به صورت شبانه درس  و   رفتم  تهران  به 

خواندم تا دیپلم گرفتم.

  از کجا شروع کرديد.
در  هستم.  ساکن  اینجا  در   62 سال  از 
واقع از همان سال این باغ را که در حال 
لشکری  برادران  مزرعه  به  حاضرمعروف 
است خریداری کردیم و در همینجا ساکن 

شدیم.
وقتی ما این زمین را خریداری کردیم بایر 
بود و هیچ چیزی وجود نداشت، فقط یک 

تکه زمین خالی بود.
احداث باغ انگور را از 71 شروع کردیم. 
نبود و  آثاری از درخت  زمین صاف بود 
انگوربصورت  باغ  به صورت  را  اینجا  ما 
جز  به  باغ  این  در  کردیم.  احداث  سنتی 
انگور گردو هم داریم ولی برای ما صرفه 
اقتصادی ندارد و تنها برای مصارف خود و 
خانواده استفاده می کنیم.  محصول اقتصادی  

و اختصاصی ما همان انگور است.
  ايده انگور داربستی چگونه ايجاد 

شد.
برادرم محمد لشکری اولین نفری بود که 
ایده باغ انگور داربستی را عملی کرد. برادرم 
برای کار خیلی به مسافرت می رفت، ایده 
و نوع کار داربستی انگور را از مسافرتی 
که به ترکیه داشت یاد گرفته بود، بر همین 
اساس روی این ایده خیلی تحقیق کرد و 
نمونه برداری زیادی انجام داد. چندین بار 
هم  هنوز  داشت،  آمد  و  رفت  ارومیه  به 
در ارتباط است و در نهایت پس از کلی 
زحمت و تجربه باالخره کارش را انجام 

ابهر قطب کشمش تیزآبی

داربستی نمودن باغ انگور،
میزان تولید در سطح را

 3 برابر می کند
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داد. هنگامی که برادرم می خواست باغ را 
کند، خیلی ها  احداث  داربستی  به صورت 
کاری  و  ندارد  امکان  این  داشتند  اعتقاد 
نشدنی است، اما پس از احداث باغ، سایر 
اهالی هم الگو برداری کردند و این یک 
دیگران  به  توان  تا حد  هم  ما  رویه شد، 

کمک کردیم و آموزش دادیم.
   در حال حاضر چند نفر مشغول 

به کار هستند؟
و  مستقیم  به صورت  حاضر  حال  در 
کار  به  مشغول  کار  نیروی  نفر  دائمی10 
هستند، ولی در فصول مختلف تا 30 نفر 

هم به صورت مستقیم کار می کنند.
کار ما کشاورزی است و کار کشاورزی 
برداشت  از  پس  است.  فصلی  بیشتر 
نفر   5 تعداد  بندی  بسته  برای  محصول، 
غیر  به طور  نفر   20 و  مستقیم  به طور 

مستقیم  مشغول کار می شوند.
  در اين مدت از طرف سازمان  يا 

ارگانی حمايت شده ايد؟
در صورت رسیدگی و حمایت مسئولین 
قطعا بهره وری بیشتری خواهیم داشت، 

ولی متاسفانه حمایتی نشده است.
است  هکتار   7 حدودا  من  انگور  باغ 
مصرف  کردن  بهینه  و  کاهش  برای  و 
به صورت   را  آن  آبیاری  می خواستم  آب 
امسال  متاسفانه  دهم،  انجام  قطره ای 
نتوانستم و برای این کار از سازمانی کمک 

نگرفتم. 
    انتقاد يا پيشنهادی داريد؟

ما  محصوالتمان را به وسیله تیزآب به 
سخت  بخش  می کنیم.   تبدیل  کشمش 
کار را که تولید است انجام می دهیم ولی 
تضمین  فروش  و  عرضه  برای  متاسفانه 
به دست دالل  و محصول  نداریم  خرید 
تولید  برای  این  و  می افتد  بازار  های 
کننده به نوعی ضرر است، در حالی که 
داریم.  را  کشمش  صادرات  بیشترین  ما 
و  تولیدات  قطعا  حمایت  صورت  در 
فروش بهتری خواهیم داشت و می توانیم 
به  و  کنیم  تصرف  را  بیشتری  بازارهای 
داشته  بیشتری  آوری  ارز  جهت  همین 

باشیم.
و  جوانان  به  ای  توصيه  چه    

عالقمندان به اين کار داريد؟
هر  ولی  است  سختی  شغل  کشاورزی 

کسی تالش کند موفق خواهد شد. بدون 
تالش موفقیت وجود ندارد.

کار  برای  ای  برنامه  و  ايده    چه 
داريد؟

کار من این است و به همه پستی و بلندی 
کار آشنا هستم. مایلم بگویم آماده همکاری 
با همه سازمان ها و ادارات هستم،  نهادهای 
ذیربط و ارگانها، زمینی در اختیار من قرار 
دهند من آن زمین را تبدیل به یک باغ انگور 
می کنم و در این رابطه  حاضرم با نهاد و 
ارگان هایی که تمایل به سرمایه گذاری در 
تولید  و کار دارند همکاری داشته باشم و 
تمام تالشم را می کنم جهت موفقیت در این 
امر که یک امر اشتغال زا است و خدمت به 
کشور و استانم است. این کار از عهده من 
برمی آید و می توانم آن را انجام دهم و از این 

بابت اعالم آمادگی می کنم.

   داربستی کردن باغ انگور:
پایه مهمترین عامل در باغات داربستی 
مي باشد. در مناطق مختلف دنیا براساس 
وضعیت  و  منطقه  هوایی  و  آب  شرایط 
با جنس  پایه هایی  از  باغداران  اقتصادی 

متفاوتی استفاده می شود.
انواع پايه ها :

الف- پایه های چوبی
ب - پایه های بتونی
ج - پایه های فلزی

الف- پايه های چوبی
مانند  مثمر  غیر  درختان  چوب  از   

تبریزی و چنار استفاده می شود.
به  تا 2/30 متر و  پایه ها 2/20    طول 

قطر 10 الی 12 سانتی متر خواهد بود.
 جهت افزایش طول عمر پایه ها، آنها را 

آغشته به روغن موتور سوخته می کنند.
 برای افزایش طول عمر پایه ها در خاک 
و  سوزاند  می  کمی  را  آن  طرف  یک   ،
باعث  امر  این  نمایند.  می  مخروطی 
وسیله  به  پایه ها  صدمه  از  جلوگیری 

آفات خواهد شد.
ب - پايه های بتونی:

که  بوده  متر   2/20 به طول  پایه ها  این 
متر  سانتی   15×15 مربعی  مقطع  دارای 

می باشد.
ج - پايه های فلزی

 این پایه ها از لوله های آهنی سفید به 
قطر 2 اینچ تهیه می شود.

استفاده  معمولی  آهنی  لوله  از  اگر 
شود،برای جلوگیری از زنگ زدگی لوله 
ها باید از ضد زنگ و رنگ سفید جهت 

استحکام آنها استفاده گردد.
طول پایه ها 2/20 متر بوده که به فاصله 
لوله  انتهای  از  سانتیمتر   95 و   ۴5  ،  10
آن  در  میلیمتر   6 قطر  به  سوراخهایی 

ایجاد می شود.
سیم مفتولی گالوانیزه به قطر ۴ میلیمتر 
از محل سوراخ های روی پایه ها کشیده 
می شود و مهمترین قسمت جهت هدایت 
داربستی  باغات  در  ها  بوته  تربیت  و 

می باشد.
 نصب پايه ها:

مربوطه  زمین  پایه ها،  نصب  از  قبل   
نقشه برداری می شود و جهت ردیفها و 

محل استقرار پایه ها تعیین می گردد.
 فاصله بین پایه ها در روی هر ردیف 

8 مترمي باشد.
 فاصله مهار با اولین پایه در هر ردیف 

یک متر تعیین می شود
وسیله  به  پایه ها  محل  تعیین  از  پس   
بیل  دستگاه  توسط  گچ،  با  عالمتگذاری 
هایی  تراکتوری چاله  مته  یا  و  مکانیکی 
متر حفر  سانتی   50 عمق  و   ۴0 قطر  به 
قرار  چاله  داخل  پایه ها  بعد  می شود. 

می گیرد.
  اولین و آخرین پایه و همچنین میله 
محکم  ریزی  بتون  وسیله  به  مهار  های 

می شود.
داخل  پایه های  استقرار  برای  ولی 
خاک  و  سنگ  پاره  از  می توان  ردیفها 
پایه ها  کارگذاری  حین  در  کرد.  استفاده 
جهت افزایش دقت کار و اجتناب از کج 
شدن جهت ردیفها و عمود بودن پایه ها 

از دوربین نقشه برداری استفاده می شود.
باید  پایه ها  های  ردیف  احداث  در   
پایه ها  ردیفهای  جهت  که  شود  دقت 
و  منطقه  غالب  باد  وزش  جهت  موازی 
ها  بوته  تا  باشد  غرب  به  شرق  تقریبًا 
از وزش باد کمتر آسیب دیده و از نور 
خورشید حداکثر استفاده را کنند. فاصله 
بین ردیفها )یک ردیف با ردیف بعدی( 

3 متر خواهد بود.
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 از گذشته تا کنون از عسل در درمان 
بسیاری از بیماری ها استفاده شده است. 
میکروب  عسل، ضد  خاصیت  مهمترین 
که عسل یک  در حالی  است.  آن  بودن 
بایستی  و  است  خوراکی  کاماًل  ماده 
میکروب  پرورش  برای  خوبی  محیط 
ها باشد، ولیکن میکروب ها در معرض 
به  نیز  آنها  اجساد  و  شده  نابود  عسل 
بین می رود زیرا عسل حاوی  از  مرور 
است.  دیاستاز  آنزیم  و  بیوتیک  آنتی 
برای  عسل  خاصیت  این  از  گذشته  در 
پا سود  و  های دست  پینه  بردن  بین  از 
می جستند.عسل طبیعی از 2 هزار و 500 
اقصی  در  ها  انسان  توسط  پیش  سال 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  جهان  نقاط 

است.
جهان  در  ایران  طبیعی  عسل  کیفیت 
اقلیم  از  ناشی  مسأله  این  است،  زبانزد 
کشورمان  ویژه  طبیعی  شرایط  و  خاص 

است. 
در همین راستا گفتگویی داریم با یک 
کار آفرین جوان در رشته پرورش زنبور 

عسل.
 لطفا خودتان را معرفی کنيد و از 

به  کی شروع 
کار کرديد؟

رضا  محمد 
متولد  نجفی 
در   63 سال 
ی  ستا و ر
قلعه  یاســتی 

را  کارشناسی  مقطع  هستم.  ماهنشان 
دانشگاه  در  کاربردی  شیمی  رشته   در 
حال  در  و  گـــذراندم  زنجـــــان 
حــاضـــر  برای مقطع ارشد در رشته 
و  متاهل  کرده ام،  شرکت  داری  زنبور 

دارای یک فرزند هستم.
را  داری  زنبور  که  شد  چه   

انتخاب کرديد؟
داری  زنبور  مادربزرگم  قبل  ها  سال 
جعبه های  موقع  آن  البته  می کرد، 
را  ها  زنبور  و  نبود  مرسوم  زنبورداری 
می کردند.   نگهداری  در سبد مخصوص 
 30 برادرم   82 سال  در  هم  آن  از  پس 
نگهداری  جعبه   به صورت  زنبور  کندو 

می کرد.
خودم در شرکت  تولید گرانول مشغول 
به کار بودم، هرچند قبل از آن هم مدتی 
در شرکت سیم و کابل و مدتی هم در 

شرکت روی مشغول به کار بودم. 
های  شرکت  در  کار  مدتی  از  پس 
مختلف کمی تفکر و تامل کردم، به این 
نتیجه رسیدم روستای ما ظرفیت خوبی 
برای پرورش زنبور عسل دارد و همین 

جرقه ای بود برای شروع کارم.

شرکتی  کار  از   9۴ سال  آن  از  پس 
بیرون آمدم،   و به کمک بسیج سازندگی 
شهرستان ماهنشان مبلغ 30 میلیون تومان 
آن را  همه  و  کردم  دریافت  تسهیالت 
زنبور داری  گســـترش  و  خرید  صرف 
کردم، قبل از اعطای تسهیالت خودم 10 
عدد کندو داشتم. در واقع تجربیاتی در 
مورد این کار داشتم، و لی این تسهیالت 

موجب آغاز و رونق کار من شد.
نفر  چند  حاضر  حال  در   

اشتغالزايی داريد؟
در حال حاضرحداقل 7 نفر به صورت 
همکاری  مستقیم  غیر  نفر   8 و  مستقیم 
آنان اگر فروشنده  می کنند. که در جمع 
ها را هم حساب کنیم این تعداد شاید به 

بیش از30 نفر هم برسد. 
 در حال حاضر چند کندو داريد؟ 
هم اکنون  1۴00 عدد کندو داریم. در 
واقع   ۴ برادر  هستیم که هر ۴ نفرمان 

از این طریق امرار معاش می کنیم.
برادرانم  از  یکی  کار  این  شروع  برای 
ماشین شخصی اش را فروخت و هزینه  
کارش  این طریق  با  و  کرد  کندو  خرید 

را شروع کرد.
از  دیگر  یکی 
شغلش  برادرانم 
آزاد بود که پس از 
شروع کارم  او هم 
پرورش  کار  وارد 

زنبور عسل شد.
چون دیدم شغل 

ماهنشان
قطب تولید 
عسل

با تشکیل شرکت تعاونی به همراه 
برادرانم پیشرفت های شگرفی 
داشتیم
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دارد  را  پیشرفت  ظرفیت  است  خوبی 
افزایش دهم و  را  تولیداتم  و می توانم  
بیشـــتری  زایی  درآمد  نسبت  به همان 
را  برادرانم  رو  همین  از  باشم،  داشته 

تشویق کردم تا وارد این کار شوند. 
 96 سال  کارم  در  پيشرفت  برای 
تا  رساندم  ثبت  به  را  تعاونی  شرکت 
انجام دهم و  بتوانم کارهای بزرگتری 
به  الزم  يابم.  دست  خود  ايده های  به 
ذکر است هم اکنون تعاونی ما جزو 18 

تعاونی  برتر استان است. 
در  بندی  بسته  مجوز  هم   97 سال 
روســـتای خودمان )یاستی قلعه( را از 
سازمان صنعت ومعدن اخذ کردم و این 

یک موفقیت بزرگ برای کار من بود.
در حال حاضر مجوز سیب سالمت و 
  98 سال  از  تا  ام  گرفته  را  بندی  بسته 
برند خودم محصوالتم  و  بندی  بسته  با 
فروش  برسانم.  فروش  به  و  تولید  را 
اقتصادی خودم   برند  با  را   محصوالت 
انجام خواهم داد و این یعنی دیگر خام 

فروشی و عمده فروشی نمی کنم.
خود  نوبه  به  هم  بندی  بسته  خود 
 5 و  نفرمستقیم   5 میزان  به  اشتغالزایی 
نفر هم به صورت غیرمستقیم ایجاد کرده 

است.
چه  دار  زنبور  يک  عنوان  به   

مشکالتی داريد؟
دو  با  امروز  عسل،  کنندگان  تولید  ما 
برو  رو  اساسی  مشکل  و  مهم  مسأله 
هستیم. مسأله اولی  که درگیر آن هستیم 
ما  برای  تغذیه زنبور عسل است، چون 
نوع عسل تولیدی و محصولی که دست 

مصرف کننده می رسد مهم است.
زیادی  اهمیت  که  دوم  اساسی  مسأله 
که  است  تقلبی  های  عسل  تولید  دارد 
روی  حتی 
ر  نبو ز

را هم نمی بیند! 
به همین دلیل  این مشکل را به سازمان 
پیگیری  تا  دادم  انتقال  کشاورزی  جهاد 
تشخیص عسل  متاسفانه  چند  هر  شود. 
خیلی  روزها  این  ساز  دست  و  طبیعی 
طریق  از  باید  حتما  و  است  سخت 

آزمایشگاه های 
دقیق تشخیص داده شود.

در همین رابطه توصیه من به خریداران 
بخواهند خرید  اگر  که  است  این  عسل 
زنبور  از  حتما  دهند،  انجام  مطمئنی 
اعتماد  که  کنندگانی  تولید  و  داران 
است  مهم  در ضمن  کنند.  خرید  دارند 
محل  و  موقعیت  از  عسل  خرید  موقع 
باشند.  داشته  اطالع  زنبورها  نگهداری 
چون مکان هایی هستند که اصال پوشش 
ها  مکان  بعضی  در  یا  ندارند  گیاهی 
این  نتیجه  باید تغذیه شود،  زنبور حتما 
اقدام ها در عسل تولید شده تاثیر دارد.

پوست  محافظ  کرم  قضييه   
»آيشن« چيست؟

کرم آیشن مخلوط زیتون، عسل و چند 
ماده گیاهی است که همه اجزای تشکیل 
دهنده آن خاصیت ترمیم و محافظت از 

پوست را دارند.
ابداع  که  کرم  این  دقیق  و  اولیه  مواد 
رز  عصاره  زیتون،  عسل،  است:  خودم 

و  موم است .
این کرم عاری از هرگونه مواد شیمیایی 

است و در ضد عفونی کردن پوست و 
بسیارموثر  آلودگی  هر  از  سازی  پاک 

است. 
اوایل  و   96 سال  اواخر  را  کرم  این 
رشته ام  چون  کردم.  عرضه  بازار  به   97
شیمی بود و با خواص مواد آشنا بودم، 
تحقیق و مطالعه ای در این زمینه انجام 
دادم و به نتایج خوبی رسیدم و عصاره 
تمام تالش و مطالعه ام شد کرم محافظ 

پوست.
تولید  مجوز  دنبال  به  حاضر  حال  در 
هستم تا بتوانم این محصول را  به صورت 

گسترده وارد بازار کنم.
به صورت  داشتم  که  مطالعاتی  از  پس 
عدد   200 بر   بالغ  تعدادی  آزمایشی 
تولید کردم، و در بین دوستان و آشنایان 
محصولم فروش رفت و استقبال زیادی 
داشت، پیگیری و درخواست های بعدی 
آن موجب شد تا به فکر تولید بیشتر این 
محصول با اخذ مجوز های رسمی باشم.
همیشه ســــعی کردم از دانشـــی که 
آموخته ام در فعالیت هایم استفاده نمایم. 
قطعا مطالعه در زمینه های کاری موجب 

پیشرفت خواهد شد. 
ابتکار  داری  زنبور  کار  در   

خاصی داشته ايد؟
نقش  ملکه  عسل  زنبور  پرورش  در 
سال  من  خاطر  همین  به  دارد.  مهمی 
قفقازی  کارنیکا،  های   ملکه  روی   97
من  واقع  در  داشتم،  تحقیقاتی  ایرانی  و 
قفقازی  کارنیکا،  ملکه  روی  اصالحاتی 
حاضر  حال  در  و  دادم  انجام  ایرانی  و 
نتیجه کار هستم که چند ماه بعد  منتظر 

مشخص خواهد شد.
در صورت نتیجه بخش بودن شروع به 

تکثیر این نوع ملکه خواهم کرد.
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 چقدر محصول برداشت کرديد؟
امسال حدود 3 بار ژل رویال برداشت 
کردیم که اولین تجربه بود و نزدیک به 
200 کیلو گرم هم گرده برداشت کردیم. 
برداشت  موم  بره  کیلو   10 به   نزدیک 
قاچاق  ترکیه  به  متاسفانه  که  کردیم. 
می شود و در ایران بسته بندی و فروش 

خاصی ندارد.

برداشت  نتوانستم  که  محصولی  تنها 
نبود  دلیل  به  که  بود  زنبور  زهر  کنم 
سال  برای  ولی  نشدم  موفق  امکانات 
اولویت   در  را  آن  استخراج  آینده 

برنامه ام  دارم.
مشکالتی  چه  دار  زنبور  يک   

دارد؟
که  مشکلی  ترین  مهم  و  بیشترین 
است.  بیمه  مشکل  ماست  گیر  گریبان 
بیمه  را  ما  سازمانی  و  ارگان   متاسفانه 

نمی کند.  بیمه ما صرفا به صورت 
روستایی  و  عشایری  بیمه  
ندارد  دفترچه  حتی  که  است 

همین برای ما خیلی سخت است. 
در واقع بدون پشتوانه می مانیم.

کار ما طوری است که همیشه در 
طبیعت و بیرون هستیم. خطـرات 

مثل حیوانــات وحشی 
انــواع  نیش  یا  و 

ت  نا ا حیـــو
همیشـــه 

ا  ر مـــــــــا
ید  تهـــــــد
 . می کنــــند

این  با  ولـــی 
همه خطر، ما بیمه  
و پشتوانه نداریم.

یکی از دغدغه زنبور داران  وام های 
اعطایی است که متاسفانه به زنبور داران 
تعلق نمی گیرد و نیاز است دستگاه های 
متولی رسیدگی نمایند. نهادی به پیگیری 
و مشکالت زنبورداران رسیدگی نمی کند 
و باید سازمانی باشد یا حداقل شخصی 
و  مشکالت  بتواند  تا  باشد  متخصص 

سواالت زنبورداران را حل نمایند.
دارویی  دارد  وجود  که  دیگر  مشکل 
بنام  فوماژنین که در ایران تولید می شود 

قطع  را  دارو  این  توزیع  متاسفانه  و 
کرده اند، نبود این دارو برای زنبور داران 
سازمان های  است.  کرده  ایجاد  مشکل 
را   ها  دارو  این  می توانند  متولی  
زنبورداران  خود  به  سهمیه  به صورت 

ارائه کنند.
به  را  کمک  بیشترین  عسل  زنبور 
برخی  متاسفانه  می کند.  افشانی  گرده 
نمیدانند. را  نکته  این  روستاییان  از 
دستگاههای ذیربط کالس های آموزشی  
برای روستاییان  ترتیب دهند تا خواص 
گردد.  رسانی  اطالع  حیوان  این  بهره  و 
فکرمی کنند  مناطق  بیشتر  در  متاسفانه 
زنبورعسل گل های درختان را می خورد 
گرده  موجب  زنبور  خود  که  حالی  در 

افشانی و افزایش محصول می گردد. 
متاسفانه در برخی مناطق هم، چوپانان 
را  گون ها  و  می زنند  آتش  را  کوه 
زنبور  غذایی  منبع  ها  گون  می سوزانند، 
ها هستند و در حفظ خاک هم از بهترین 

گیاهان به شمار می آیند.
را  طبیعت  بیشـــتر  زنبوردار   

ک  ر د
از  و  می کند 

می شود   ناراحت  طبیعت  شدن  خراب 
محیط  با  تنگاتنگ  ارتباط  در  چون 

زیست است.

از  انتقادی  و  پيشنهاد  چه   
مسوولين داريد؟

به نظر من وجود بازار مخصوص زنبور 
امروز جامعه ماست.  نیاز  داری وعسل، 
آن  در  زنبورداران  همه  که  باشد  جایی 
مخصـوص  و   باشند  داشته  حضور 
وجود  باشد.  آن  های  فرآورده  و  زنیور 
واقعی   شناخت  موجب  اینچنینی  مکان 
فروشنده، تولید کننده و خریدار می شود. 
برای  محلی  ایجاد  موجب  آن  بر  عالوه 

تست عسل می شود. 
که  است  این  بگویم  باید  که  نکته ای   
می خرند،  عسلی  چه  بشناسند  مردم 
عسل  اگر  می زند.  شکرک  واقعی  عسل 

شکرک نزند باید شک کنند.
اینجاست  قضیه  ترسناک  قسمت 
تولید  اصطالح  به  از  بعضی  اخیرا  که 
لیمو می زنند،  به عسل جوهر  کنندگان  
شکرک  دارد  عمر  تا  عسل  کار  این  با 

نمی زند!
 برای آينده چه برنامه ای داريد؟ 
در کنار بسته بندی محصوالتم بیشتر به 

صادرات فکرمی کنم. 
که  جوانانی  برای   
زنبور  کـار  می خواهنــد 
داری راشروع کنند چه 

توصيه ای داريد؟
عالقمند  کسی  اگر 
باشد قطعا موفق خواهد 
زنبور  پرورش  برای  شد. 
عدد   10 از  حداقل  عسل  
کندو می توان شروع کرد. 

که  بدانیم  را  این  و 
قابل  زنبور  تولیدات  همه 
است.  فروش  و  عرضه  
منفعت  زنبور  چیز  همه 

دارد حتی نیشش! 
از  اعم  زنبور  محصوالت 
و  رویال  ژل  موم،  عسل،  گرده، 
و  دارد  بازار خریدار  در  زنبور  زهر 

قابل عرضه است.
است  کار  این  به  عالقمند  کسی  اگر 
به صورت خود جوش شروع کند.  من 
به خاطر خودم  را  تحصیالتم  به شخصه 
ادامه دادم و به پشت میزنشینی  عالقه و 

عادت ندارم.
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از دیر باز تولید فرش در زنجان نه تنها به 
عنوان یک صنعت، بلکه به عنوان یک هنر 
مورد توجه بوده است.  از این رو و با توجه 
استان  نیز  اکنون  هم  بافی  فرش  قدمت  به 
و  قالیبافی  فعال  قطب های  از  یکی  زنجان 

فرش بافی در سطح کشور است.  
مهمترین برند های فرش های استان، برند 
بیدگینه )مشهور به فرش آهنی در جهان( ، 
برند قلتوق و فرش های ریز بافت ابریشمی 

با برند، امیر، طاها و ... می باشد.
از  یکی  با  داریم  ای  این رو مصاحبه  از   

عالقمندان و بافندگان فرش:
و  کنيد  معرفی  را  خودتان  لطفا    
بفرماييد از چه سالی وارد کار فرش بافی 

شده ايد؟
اکرم عزیزی هستم، متولد سال 1351، در 

شهرستان خرمدره.
قبل   ، کردم  کار  به  شروع   1390 سال  از 
دالیلی  به  بنا  بودم  فرهنگی  بافی  فرش  از 
را  بافی  فرش  آن  از  پس  و  دادم  استعفا 

شروع کردم.
حرفه ای  و  فنی  در  که  کالس هایی  در  
حال  در  کردم.  شرکت  شد  می  برگزار 

 16  -  15 نزدیک  هم  حاضر 
مدرک دارم ولی از بین همه آن 
مدارک و کالس های آموزشی، 
گلیم  و  بافی  فرش  به  عالقمند 
منزل،  در  نیز  اکنون  شدم.  بافی 
دار فرش و گلیم دارم و هر دو 

را کار می کنم.
  قبال زمينه ای در بافت 

فرش داشتيد؟
بافی  فرش  تجربه  اصال  قبال 
نداشتم. اولین آشنایی من همان 
در کالس های آموزشی فنی و 

حرفه ای بود. نزدیک به 12 روز در کالس 
آموزش فرش بافی شرکت کردم ولی چون 
عالقه  همین  شدم،  آن  بافت  به  عالقمند 
موجب شد زود تر یاد بگیرم و فرش بافی 

را ادامه دهم.
در مورد گلیم بافی قبال آشنا بودم، وشاید 
همین آشنایی به گلیم موجب شد نسبت به 
فرش هم عالقمند شوم و زودتر یاد بگیرم.

  از طرف ارگان و سازمانی حمايت 
شده ايد؟

بســـیج  طریق  از   97 سال  زمستان  بله 
سازندگی تسهیالتی دریافت کردم و آن را 

صرف خرید نخ و مواد اولیه فرش نمودم.
توانستم  که  بود  این  اتفاقات خوب  از  و 
از طریق فرش بافی بیمه شوم  و خود این 
می تواند یک حمایت خوبی برای تالشگران 

و تولید کنندگان فرش دستبافت باشد.
برای  هستیم  تالش  حال  در  ها  روز  این 
سـاخت کارگاه فرش بافی که از  طــــریق 
فنی وحرفه ای اقدام کرده ام. در این رابطه با 
مسوولین هماهنگی های الزم به عمل آماده 
این تسهیالت را  امیدوارم هرچه زود تر  و 

دریافت نمایم. 

 کمی در مورد بافت فرش توضيح 
می دهيد؟

مواد اولیه فرش به جز دستگاه آالت، نخ 
در  زیادی  تنوع  نخ  است.  پودش  و  تار  و 
مرینوس  نخ   از  بافت  برای  ما  دارد.  بازار 
نخ  تهیه  با  رابطه  در  که  می کنیم  استفاده 
دستی  صنایع  و  قالیبافی  روستایی  تعاونی 
متاسفانه   ولی  می کنند.  حمایت  و  فعالیت 
مدتی هست که به قیمت نخ ها و مواد اولیه 
از  برخی  گاهی  متاسفانه  و  می شود  افزوده 

جنس نخ ها نایاب می شوند.
باشد  کمکی  و  همراه   اگر  درآمد  نظر  از 
درآمدش خوب است  ولی من بیشتر برای 
آرامش و دل  خودم فرشبافی می کنم چون 
احساس می کنم این کار آرامش عجیبی در 

انسان ایجاد می کند.
چه  یا  و  بافی  کد  چه  هایم  فرش  برای 
فرش معمولی از بیرون نقشه تهیه می کنم .

 چه برنامه ای برای آينده داريد؟
و  کارگاه  توسعه  فکرم  و  توان  بیشترین 
این طریق می توانم  از  است.  تولید  افزایش 
را  کار  این  تا عالقمندان  کنم  آماده  بستری 
دور خودم جمع کنم و عالوه بر اشتغال زایی 

در آمد زایی هم داشته باشم. 
انسان  که  است  این  مهم  نکته  و 
باید خودش تالش و حرکت کند 
نماند،  دیگران  حمایت  ومنتظر 

تالش کند تا موفق شود
 چه توصيه ای به عالقمندان 

اين کار داريد؟
به نظر من فرش بافی شغل خوبی 
دوم  شغل  عنوان  به  حتی  است، 
و  باشد  خوبی  تفریح  می تواند  
یک  کار  این  اینکه  ازهمه  مهم تر 

هنر ارزشمند است.

استان زنجان
 یکی از قطب های فعال قالیبافی  در سطح
 کشور است

فرش بافی
 یک هنر تاریخی
و  ارزشمند  است
فرش های بیدگینه و  قلتوق زنجان؛
از قدیمی ترین و مرغوب ترین فرش های کشور و جهان
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دستان بینا ؛ اسم با مسمایی است. بسیار 
مشتاقم ببینم این دستان بینا چه گروهی، 

سازمانی ویا شرکتی است و چکار می کند!
این گروه در میدان شورای  زنجان مجتمع 
فنی الزهرا مستقر هستند. از درب مرکز که 
وارد می شویم دست چپ یک ساختمان 
نمایان است. وقتی وارد  همان درب ورودی 
ساختمان می شویم روی دیوارها نگاره هایی 
از جنس سفال هستند که نمایانگر هنر این 
گروه است و تا ورودی سالن، هنر این گروه 
مشخص  می دهد،  نوازش  را  چشمانمان 
است که هنر اینجا موج می زند. وارد سالن 

می شوم کارگاه سفالگری دستان بینا.
پس از ورود با محسن میرلو مدیر عامل 
گرمی  علیک  و  سالم  بینا  دستان  شرکت 
داریم. جالب تر از همه اینکه نمی توانم بر 
روی یک نقطه تمرکز کنم. هر کجا را نگاه 
می کنی یک اثر هنری می بینی، نه اثر هنری 
ساده بلکه در نوع خود خارق العاده و بی 
همتا. دوست داری همه چیز را خوب و 
دقیق ببینی و از این دیدن لذت میبری. این 
هنر تا یک سال پیش در کشور هم بی همتا 
بود. به نقل از آقای میرلو حتی در دنیا هم 
این کار بی همتاست و شرکت دستان بینا 
تنها مجموعه ای است که نقش هایش را 
نه با چشم جسم، بلکه با چشم دل صفا 
دست  به  که  سفالی  نقش های  می دهند.  
روشندالن عزیز کار می شود و واقعا هنری 
بی نظیر در نوع خود را  می آفریند که دلربا 
هستند. سالن آرامش به خصوصی دارد هر 
این  در  می دهد.  انجام  را  خود  کار  کسی 
سالن ۴ نفر آقا و 3 نفر خانم مشغول هستند. 

به  گفته  آقایان روشندل هستند.  از  3نفر 
خانم میرلو سرپرست کارگاه، کارهای اولیه، 
قالب بندی و آماده سازی را این روشندالن 
عزیز انجام می دهند. میرلو می گوید برای 
بعضی از کارهای برجسته از صفر تا صد 
توسط خود روشندالن انجام می گیرد و این 
کار به نوعی یک شگفتی است که با تمام 

وجود این روشندالن انجام شده است.
حسن  ترتیب:  به  دالن  روشن  اسامی 
دوستی،  عزت  قره جه لو،   اسالم  چراغی، 
این  کنار  در  که  هستند  داودی   اصغر 
روشندالن عضو دیگر گروه  حامد پویامنش 
وظیفه هماهنگی بین روشندالن را بر عهده 
دارد و کارهای متفرقه را انجام می دهد، این 

نمای کلی  بود از کارگاه.
 لطفا خودتان را معرفی کنيد و از 

کارتان برايمان بگوييد:
رشته  کارشناس  هستم  میرلو  محسن 

معماری متولد 1365.
انجام  پژوهش  بیشتر در حوزه معماری 
می دهم که یکی از مقاالتم ثبت شده است 
و در نشریه های داخلی معماری چاپ شده 
است. در حوزه طب سنتی هم مطالعاتی 
انجام دادم و چند مقاله هم در دست تدوین 

دارم .
از سال 87 کار آموزشی با روشندالن و 
معلوالن انجام می دادم. ولی از سال 91 وارد 
کار صنایع دستی شدم و به صورت حرفه ای 
این کار را انجام دادم. حوزه سفال و نقش 
برجسته جزو زیر شاخه تعمیر و مرمت بنای 
تاریخی در رشته معماری است و همین 

نقطه عطف ورود من به این کار بود. 

شرکت تعاونی دستان بینا توسط خواهرم 
زینب میرلو در سال 87  تاسیس شد. وی 
برتر  کارآفرین  عنوان  به  متمادی  سالهای 
انتخاب می شدند، رشته ایشان هم معماری 
بود، خود بنده به صورت جدی سال  90 

وارد این مجموعه شدم.
آموزشی  بحث  فقط  از سال 90  قبل  تا 
و  روشندالن  عهده  به  تولید صرفا  و  بود 

هنرمندان چند معلولیتی بود.
از سال 90 به بعد، به صورت جدی در باال 
بردن کیفیت در حوزه معماری، شهرسازی 
و صنایع دستی فعال تر شدیم و برای همین 

امر خط تولید تعریف کردیم. 
در ابتدای  کار، دوستان روشندل جهت 
عمل آوری گل، قالب زنی ، خشت زنی و 
این قبیل کارهارا انجام می دهند. در مرحله 
بعد دوستان  و هنرمندان سالم، جهت انتقال 
نهایتا  و  کاری  لعاب  کاری،  تمیز  نقوش، 

رنگ کاری کار را به اتمام می رسانند.
ولی باید اضافه کنم در برخی کار خود 
روشندالن کل کار را انجام می دهند. مثل 
تعبیه  قالب  فقط  ما  که  آجرها،  ساخت 
کردیم. همه کارهای نقش سفال از صفر تا 
صد توسط خود روشندالن انجام می گیرد و 
صرفا کارهای کالیبره و تمیز کردن را سایر 

افراد گروه انجام می دهند.
برخی تابلوها هم مثل تابلوهای برجسته  
با نام رز یک نمونه از کارهای روشندالن 
خود  را  تابلوها  این  صد  تا  صفر  است. 
روشندالن بدون هیچ دخالتی انجام می دهند 
و صرفا کارهای پخت و لعاب این تابلوها 

در بیرون انجام می گیرد.

»دستان بینا«
اولین کارگاه آموزشی
 سفالگری نابینایان
  درایران

دستانی که  
می بینند  و
 می آفرینند
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در سال 95 خودم به عنوان کارآفرین برتر 
سازندگی  بسیج  مقاومتی  اقتصاد  همایش 
درآمد  بگویم  می دانم  الزم  شدم.  انتخاب 
معماری  های  پروژه  انجام  از  من  اصلی  
است. آموزش برای روشندالن و معلوالن 
کامال  به صورت  بینا  دستان  مجموعه  در 

رایگان است.
 مجموعه دستان بينا چه افتخاراتی 

کسب کرده؟
در سال 96 بعد از نشست جامعه نابینایان 
در شیراز، از شهرهای مختلف و همچنین 
از چند کشور دعوت به آموزش داشتیم و 
در این دعوت ها در خواست شد برویم 
در  عزیز  روشندالن  به  آموزش  نحوه  و 
تولید محصوالت سفالی  را به نابینایان و 

روشندالن شهرهای دیگر آموزش دهیم.
مجموعه ما  از سال 87 فعالیتش را در 
قالب آموزش در جامعه نابینایان در سطح 
اولین  استان زنجان آغاز به کار کرد و ما 
این  نابینایان  جامعه  به  که  بودیم  مرکزی 
آموزش ها را ارائه می دادیم.  به نوعی اولین 
حرکت در این راستا در سطح کشور و حتی 
جهان بود. پیرو همین فعالیت ها در سال 
1397 به درخواست جامعه نابینایان شهر 
اصفهان  تاریخی  خانه  در  اصفهان  کاشان 
با آموزش های مجموعه دستان بینا،  اولین 
مرکز تولیدی و نمایشگاهی با همان برند  
»دستان بینا« افتتاح شد. پس از این اتفاق 
دیگر  شهر  چند  و  شیراز  شهر  از  بزرگ 
اجرای  سال 98  برای  ما  مجموعه  از  هم 
ما   و  شد  درخواست  ها  آموزش  همین 
این آموزش ها را برای سال 98 در برنامه 
کاریمان داریم. حتی از کشور ترکیه برای 
ورک  و  نمایشگاه  برگزاری  درخواست 
در  داریم.  روشندالن  آموزش  برای  شاپ 
چند ماه آینده به دعوت دانشگاه رفسنجان  
نمایشگاهی پیش رو داریم. ولی متاسفانه در 

خود زنجان شاهد بی مهری هستیم جالب 
است بگویم در کاشان خانه )ده ها میلیاردی(  
اصفهانیان  کاشان را وقف تولید محصوالت 
شهر  در  ما  و  نمودند  بینا  دستان  سفالی 

خودمان هنوز مورد بی مهری هستیم.
 محصوالت شما چه کاربری دارد 
نمايش  و  عرضه  برای  مکان خاصی  يا 

کارهايتان داريد؟
محصوالت ما به عنوان المان شهری مورد 
استفاده قرار می گیرد و در بناهای مسکونی، 
تجاری و اداری نیز می تواند  مورد استفاده 
قرار گیرد که از  نمونه آنها می توان به نمونه 
شرقی،  زینبه  خیابان  ورودی  در  کارشده 
المان فرش بیدگینه در تقاطع تعاون)جنب 
امام  از  حدیث  تابلو  فرهنگیان(،  تاالر 
سایر  و  کوهنورد  میدان  در  واقع  علی)ع( 
ادارت دولتی مثل نمازخانه اداره برق ، المان 

کارخانه کبریت و ... اشاره کرد.
 نحوه آموزش به روشندالن با توجه 

به شرايط آنها چگونه است ؟
زبان  طریق  از  روشندالن  به  ما  آموزش 

دست و المسه است. اشیا توسط زبان دست 
به واسطه لمس توسط روشندالن تصویر 
سازی می شود. آنها تجسم می کنند و عینا 
همان شکل را روی سفال انتقال می دهند. 

روشندالن تجسم بسیار قوی دارند.
برخی از روشندالن چون بعدا نابینا شده اند 
به صورت انتزاعی خودشان کارهایی انجام 
می دهند و خلق اثر می کنند بدون اینکه ما 

کوچکترین دخالتی داشته باشیم.
 االن چه کار انجام می دهيد و دستان 
بينا در حال حاضر چه سفارشی  برای 

انجام دارد ؟
آجرهای سفارش  دوره صفویه و قاجاریه 
را در دست ساخت داریم، که این آجرها 
در محور پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان 
نصب می شوند که در حال تکثیر  و تولید 
آن هستیم. ما اینجا  کسی را در رابطه با کار 
محدود نمی کنیم و حتی طرح هایمان هم 
محدودیت ندارند. ما هر روز و هفته در پی 
یافتن و کشف و تولید طرح جدید هستیم و 

تنوع محصوالتمان خیلی زیاد است.
 از چه سازمان هايی حمايت شديد 

و درخواستتان از مسوولين چيست؟ 
ما بخش خصوصی  هستیم و خودمان 
هزینه هایمان را  تامین کردیم. اوایل در سالن 
سازمان فنی و حرفه ای مکانمان به صورت 
رایگان بود ولی متاسفانه طبق بخش نامه از 
مکان های مازاد اجاره دریافت می کنند. با 
این حال با حمایت سازمان فنی و حرفه ای 
با کمترین هزینه این مکان را در اختیارمان 
قرارداده اند. باز جا دارد از همه مسوولین 
سازمان فنی و حرفه ای، اداره تعاون  و همه 
سازمان ها و اداراتی که به هر نوعی با ما 
و  تشکر   کمال  دارند  همکاری  و  تعامل 
قدردانی را داشته باشم.  در پایان از همه 
سازمان ها و  ادارات چه خصوصی و  چه 
دولتی که امکان تعامل و همکاری با مارا 
دارند به خصوص اداره بهزیستی دعوت به 
مساعدت و همکاری می کنم.  به هر مسوول 
یک  توانایی ساخت  که   یا شهروندی  و 
آجر با چشم بسته را داشته باشد حاضرم 
جایزه ای به او بدهم. حتی تصور یک لحظه 
ندیدن سخت است چه برسد به اینکه شما 
با همان چشمان بسته کار انجام دهید و  کار 

هنری  که جای خود دارد. 
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در حال حاضر بیش از 1۴0  واحد کفش 
دست دوز و سه واحد صنعتی در شهر هیدج 
تولیدات  عمده  و  می کنند  فعالیت  زنجان 
بچگانه،  کفش های  شامل  که  واحد ها  این 
شهرهای  به  است،  تابستانی  و  ورزشی 
کفش  صنعت  دارای  نیز  خود  که  بزرگی 
هستند از جمله تهران، تبریز، اصفهان، مشهد 
و یزد صادر می شود. در این مصاحبه سری 
زدیم به یکی از تولیدی  های بزرگ شهر 

هیدج به نام کفش شیکا. 
 از مديريت شيکا کفش می خواهيم 

خودشان و فعاليتشان را معرفی نمايند:
محسن  فومژی هستم.  متولد 62 دارای 
مدرک مهندسی کامپیوتر از دانشگاه زنجان. 
سابقه تولید کفشمان ۴0 سال است. پدرم 
در کار تولید کفش بود و همین زمینه ای شد 
که من هم به شغل پدرم عالقمند شوم و این 

کار را ادامه دهم.
به صورت جدی از  سال 89 وارد این کار 
شدم.  هرچند قبل از آن هم به واسطه شغل 

پدر دستی در کار داشتم.
این شغل بیشتر مستلزم تجربه است چون 
پیچیدگی و ریزه کاری های متفاوت و زیادی 
دارد. و خود کار دارای  چندین مرحله است 
که همه مراحل به نوعی به یکدیگر وابسته 
هستند و این مراحل به صورت زنجیر وار تا 
آخر تولید ادامه دارد و شغل پدر زمینه را  در 

من ایجاد کرده بود.

در حال حاضر در یک سوله در شهرک 
تخصصی کفش هیدج ساکن هستیم. به این 
مکان جدید 2 سال است که آمدیم و ساکن 

شدیم.
حدود ۴ سال پیش این شهرک که شهرک 
تخصصی کفش است در شهر هیدج کنگ 
جزو  ما  کفش  تولیدی  و  است  شده  زنی 
اولین کارگاه هایی است که به اینجا آمدیم و 

کلنگ احداث سوله را زدیم.
و  سازمان  هیچ  کار  شروع  در  متاسفانه 
امکانات  کلیه  نکرد،  حمایتمان  ارگانی 
هزینه  با  را  آب  و  برق  شامل:  موجود 
خودمان به این مکان انتقال دادیم. پس از 
به  تا  کشید  طول  سال   2 احداث،  شروع 
برداری  بهره  از  پس  برسد.  برداری  بهره 
همانطور که در باال هم اشاره شد به این 

مکان آمدیم.
و  شدیم  ساکن  اینجا  ما  اینکه  از  پس   
چندین  شد  احداث  ما  واحد  ساختمان 
سوله دیگر هم ساخته شده است. و االن 
خدا را شکر این شهرک خوب رشد کرده 

است.
 توليد کفش چه مراحلی دارد، همه 

آنها در اين کارگاه انجام می شود؟
مراحل  کفش  مختلفی دارد و تولید 

قسمتهای  مختلـــــــف از 
تشــکیل شده 
مانند  اســت. 
فــوم، پارچه 
نــخ، زیــره 

کارتن، چسب و...
مکان  یک  در  مراحل  این  همه  یقین  به 
نمی تواند انجام گیرد و شاید کمی سخت 
باشد همه آن ها را به یک مکان انتقال داد، 
برای همین ما کار را برون سپاری کردیم.

وابسته  کارگاه  زنی،  برش  برای  مثال 
در چندین  گاهها  کار  این  و خود  داریم، 
نقطه قرار دارند. برای نمونه ما در  ابهر، 
وابسته  کارگاه های  و  هیدج  قلعه  صائین 

داریم. 
حدود 300 الی ۴00  دوزنده خانگی در 
بین  در  می کنند.  کار  های خانگی  کارگاه 
اغلب خانم های  کار می کنند  که  شاغلینی 
در  که  هستند  معیشتی  مشکالت  دارای 
زایی  درآمد  و  کار  مشغول  کارگاه ها  این 

هستند.
پس از اینکه ما برش کار را میزنیم، ادامه 
کار و چسب زنی و... به کارگاه های دیگر 
اینکه  از  پس  نهایت  در  و  می یابد  انتقال 
کار دوخت و چسب زنی انجام شد دوباره 
همه این کارها به کارگاه ما باز می گردد. 

در کارگاه نیز  زیره موجود  ما به صورت 
مایع وارد می شود. در کارگاه با استفاده ار 
قالب  در  مایع  زیره  موجود  های  دستگاه 
می گردد   گیری  قالب  و  شده  ریخته  ها 
و  سپس همه اجزا در اینجا  روی کفش 

سوار می شود.
در واقع بیشتر کار در بیرون از کارگاه ما 
انجام می گیرد و ما در اینجا قطعات آماده 

را بهم وصل می کنیم.

اقتصاد مقاومتی
 در حد شعار مانده  است

مدیر تولید کفش شیکا؛
 شهرک تخصصی کفش هیدج در کشور بی همتاست 

شهرک کفش از ثمرات تعاونی کفش هیدج بود
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کننده  توليد  يک  عنوان  به  شما    
کفش چه مشکالتی داريد؟

بیشترین مشکل ما نبود مواد اولیه است که 
متاسفانه انحصاری بودن واردات مواد اولیه  
که در دست 3 نفر خاص است و این اشکال 
بلکه مشکل همه  تنها مشکل ما  نه  بزرگ 

تولید کنندگان است.
برای مثال همین جنس رویه در ایران تولید 

می شود ولی جنس زیره وارداتی است.
بزرگترین مشکل ما این است که اقتصاد 

مقاومتی  فقط در حد شعار مانده است.
معاون وزیر  تا  ما  کارگاه  از  بازدید  برای 
رفاه و کار هم آمده است ولی فقط و فقط 

صحبت کرده اند.
شهرک کفش خیلی ظرفیت بزرگی دارد. 
نمونه این شهرک در هیچ کجای کشورمان 

وجود ندارد. 
ما  و  دارد  ظرفیت  خیلی  ما  کفش  تولید 
شاید برای خود استان ناشناخته باشیم ولی 
در کل ایران و بنک داری ها شناخته شده 
هستیم. از کارهای بزرگی که تولید کنندگان 
تشکیل  همان  اند  داده  انجام  هیدج  کفش 
تعاونی  این  برد.  نام  توان  می  را  تعاونی 
چندین بار جزو تعاونی های برتر شد. و از 
ثمرات آن تعاونی،  احداث این شهرک بود. 
دریافت  کمکی  هیچ  هم  زمان  آن  حتی 
نکردیم، از طریق تعاونی از  شهرداری این 
مکان را خریداری نمودیم. شهرداری محترم 
کارشناس فرستاد و زمین ها را به قیمت روز 
به ما فروخت و باز کمکی صورت نگرفت!
از  و  کردیم  کار  و  ایستادیم  باز  ما  ولی 

تالش دست بر نداشتیم.
نوسانات  همین  دیگر،  مشکل  متاسفانه 
قیمت و بازار است که موجب شده بیشتر 
کارگاه های اطراف ما به صورت نیمه کاره 

مانده اند. 
بزرگ  نسبتا  ما  مثل  کارگاه   ۴  -3 ولی 
هستند، کار گاه ما  3-۴ مدل کفش تولید 
می کند ولی کارگاه کوچک فقط 1 نوع تولید 

می کند.
در شهرک کفش که ما قرار داریم در حال 

حاضر 12 کارگاه فعال هستند. 
نکته آخر اینکه در حال حاضر ما با 20 
درصد ظرفیت کار می کنیم  چون مواد اولیه 

وجنس را نمی توانیم تهیه کنیم.
از مسوولین خواهش می کنم به  مشکالتی 
مالیات،  اجتماعی،  تامین  نظر  از  که 
شود،  رسیدگی  می کنند  ایجاد  شهرداری، 

کمی  سازمان ها  این  کارشناسان   گاهی 
سالیق شخصی را مد نظر قرار می دهند.

جمع  کنندگان  توليد  همه  چرا   
نمی شوند تا يک کفش فقط با يک برند 

توليد کنند؟
امکان  برند   2 یا   1 با  تنها  کفش  تولید 
پذیر نیست، چون سالیق و نوع تولید ها 
خیلی متفاوت است. برای نمونه خود کفش 
تا  از مواد گرفته  با کفش بچگانه  معمولی 
زیره و ... کلی متفاوت است و دارای مراحل 

مختلفی است.
تولید یک کفش پروسه زیادی دارد، اگر  
بخواهیم همه مدل ها را تولید کنیم حتما 
باید یک شهرک بزرگ تولید کفش داشته 

باشیم تا بتوانیم تولید کنیم.
 چه انتظاری از مسوولين داريد؟

کارگاه های تولید کفش  ما مانند تولیدات 
غالتمان در کشور شناخته شده است.

تولیدات  و  می شناسد  را  ما  کفش،  بازار 
ما جایگاه خود را در بازار پیدا کرده است. 
جای  نرود  بازار  به  ماه  یک  اگر  طوریکه 
خالی آن احساس می شود و در بازار تاثیر 
برای  استانها   کل  از  و  می گذارد  را  خود 

سفارش مراجعه می نمایند.
بر  دست  کردن  تالش  از  وقت  هیچ 
است  کار  این  مان  ما کل سرمایه  نداشتیم 
این همه  با  تولید دغدغه اصلی ماست.  و 
مشکالتی که بر سر راه تولیدکنندگان است 
از  سرمایه خوابیده شده در کارگاه بگیرید تا  
دغدغه کارگر، هزینه کارگاه و ... . اگر این 
روند بی مهری ادامه پیدا کند  تولید و تولید 

کننده از بین می رود.
قبلمان  سال  سفر  از  بگویم  ای  خاطره 
نمایشگاه  در  قبل  سال  ترکیه؛  کشور  به 
و   کفش  تعاونی  همراه  به  ترکیه  کفش 
شرکت  زنجان  تعاونی  اتاق  همراهی  با 

کردیم. 
تولیدات  از  بازدید  به  سفیر  معرفی  با 
حمایت  کلی  آنکه  با  رفتیم،  ترکیه  کفش 
داشتند  ولی کیفیت آنها نصف کیفیت ما 

هم نبود.
الزم به ذکر است بگویم  در ترکیه مکان 
برای تولید به صورت رایگان است. عالوه 
بر آن، 5 سال مالیات نمی دهند،  تسهیالت 
درواقع   و  است  درصد   2 الی   1 اهدایی  

کل امتیازات برای شروع کار آماده است.
مکان  آنجا  در  اینکه  دیگر  مهم  نکته 
و  مکان  فروش  اجازه  ولی  است  رایگان 

ندارد،  وجود  کارآفرین  برای  دستگاهها 
زمین  ساخت  برای  که  نیستند  ما  مثل 
خود  وام  گرفت  از  بعد  ولی  بگیرند  وام 
زمین را هم بفروشند و با وام دریافتی کار 

دیگری آغاز کنند.
چگونه  را  رويتان  پيش  آينده   

ترسيم می کنيد؟ صادرات داريد؟
حمایت  و  پیش رو  شرایط  به  توجه  با 
های مسووالن، صرفا برای بقا کار می کنیم!

کفش ها به صورت غیر مستقیم به خارج 
از کشور می رود، اگر زمینه صادرات باشد 
در حال حاضر  ولی  می کنیم،  اقدام  حتما 

بیشتر بازار داخلی را مد نظر داریم.
اگر  نمی دهد  را  کشور  کفاف  ما  تولید 
به  ماست،  نفع  به  قطعا  باشد  صادرات 
تهران،  مثل:  داریم،  صادرات  کشور  کل 

تبریز، شیراز، اصفهان و... .
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وارد  قیدار.  شهر  در  داشت  مغازه ای 
کوتاهی  علیک  و  سالم  شدم،  مغازه 
معرفی  را  اینکه خودم  از  قبل  کردیم، 

کنم، گفتم کارآفرینید؟ و شروع شد...
کار  من  کند،  کار  بخواهد  هرکس 
کـــار  من،  از  امکانات  کلیه  می دهم 
شروع کند. من دنبال آدم توانمند و با 
عرضه هستم. کسی که می گوید در این 
مملکت کار نیست، احتماال تنبل است 
می خواهد  صرفا  یا  ندارد  ایده ای  و 

پشت میزنشین باشد.
من دولت نیستم که کار پشت میزنشینی 
دهم ولی اگر هر کسی بخواهد کار کند، 

آری،  کار می دهم! 
زمین از من کار از شما... بفرمایید...!

این همه انرژی و  امید، مثبت اندیشی، 
و هرچه که بگویم باز کم است.

 30 خودش  گفته  به  زنگنه،  حسین 
کرده  خدمت  پاسداران  سپاه  در  سال 
سال   5 اش   بازنشستگی  از  که  حاال 
دلیل  وقتی  و  نشده  خسته  باز  گذشته 
خسته نشدن را پرسیدم گفت: حضرت 
ما  برای  بازنشســتگی  فرمودند:  آقــا 

)پاسدران( معنا ندارد!
... او هم حرف می زند  منقلب شدم 
و  وجود  تمام  از  می کند.  عمل  هم  و 
و  مغازه  زمین،  چه  خودش،  سرمایه 
این  تکیه کالمش  و  می گذارد  مایه   ...
جلو  کار  میزنشینی  پشت  با  است: 

نمی رود، و چه حرف درستی!
این فقط قسمتی از توانمندی هایش 
است که می گوید، کمباین سوار است 
و کار با کمباین کشاورزی را مثل آب 

خوردن بلد است.
  از او در باره جوانان پرسيدم، 
بگويم  بهتر  يا  کنند  کار  جوانان چه 

چه کار کنيم با جوانان!؟
نمی گیریم، همه  از دست جوانان  ما 
جوانان مخ هستند کار بلدند فقط باید 
و  بگیریم  دستشان  از  کنیم.  کمکشان 

راهشان بیندازیم. بعد می بینیم چه مخی 
هستند و چه استعداد هایی دارند.

 به نظرتان چند مورد کار آفرينی 
در رشته های مختلف ايجاد کرده ايد؟

 پاسخش برایم جالب بود.
را  پروستات  سرطان  طبی  داروی 
گالب گیری   کنارش  در  می کنم،  تولید 
از گل محمدی که در مزرعه ام کاشته ام، 
گالب ناب تولید شده، از گل محمدی  
کاشت  محمدی  وگل  است  مزرعه ام 
های  محمدی  گل  بهترین  از  مزرعه 
دنیاست! زنجان و به خصوص مناطق ما 
استعداد قطب شدن در پرورش گیاهان 
دارویی را دارد در زمین ها و کوههای 
گیاهان  اکثر  تولید  قابلیت  ما،  اطراف 
دارویی وجود دارد، باید از این ظرفیت 
استفاد کرد. تاجایی که توانستم از این 
محصوالت گیاهی تولید کرده ام. باز هم 
ظرفیت داریم باز هم اگر حمایتی شود، 
باز تولید می کنم و تولیداتمان را افزایش 
موجب  خود  نوبه  به  همین  می دهیم 

افزایش اشتغال می شود.
انرژی  همه  اين  درباره  او  از   

پرسيدم و جوابی قانع کننده شنيدم!
و  کردم  باز  وقتی چشم  از  می گفت: 
هیچ  می کردم   کار  شناختم  را  خودم 
وقت توقف در کارم نبود. اگر این شغل 
نمی شد شغل دیگر. اگر این نمی شد آن 
یکی، و از کشاورزی بگیر تا تجارت، 
همیشه سعی می کردم در کارم خالق و 

تولید کننده باشم.
به  هم  هنوز  می گفت  هم  راست 
پینه داشت.  نگاه می کردم  دستانش که 
دستان یک بازنشسته نبود. دستان کاری 
برای  بلکه  خودش  برای  نه  که  بود 
قول خـودش  به  حتـی  که  خیلی هــا 
نمی شود تعدادشان را حساب کرد کار 
کرده و کار آفریده! افتخارش این بود با 
این دستان پینه بسته خادم امام رضا)ع( 

است.

استان زنجان  استعداد قطب شدن در پرورش گیاهان دارویی را دارد

شعار من عمل اسـت
با شعار، کار انجام نمی شود 

  حضرت آقا فرمودند بازنشستگی 
برای ما ) پاسدران( معنا ندارد

زعفران، گل محمدی، رازیانه، و ... 
همه محصوالتی که توانایی

 تولیدشان را داشتم ، 
تولید کردم
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 از کی به فکر کار آفرينی افتاديد؟
جدی  به صورت  بازنشستگی  از  بعد 
کارآفرینی خود را شروع کردم. از اینکه 
چند  به  واقع  در  نفر  چند  به  می توانم 
تامین  روزیشان  که  کنم  کمک  خانواده 
برایم  همین  و  خوشحالم  خیلی  شود، 

کافی است.
هر جوانی که پیش من بیاید و بگوید که 

کار ندارم،  دستش را می گیرم.
 برای مثال روزی خیاطی آمد گفت که 
یک  شخص  همان  کمک  به  ندارم.  کار 
تولیدی راه انداختیم که 10 نفر دیگر را 
هم مشغول کرد و هنوز هم کار می کند! 
خرج خودش و چندین خانواده دیگر نیز 

از این طریق تامین می شود. 
خیلی ها  برای  کردم  سعی 

کار شروع کنم.
کمی  ها  بحث  میان  در 
متاثر شد. ولی چیزی نگفت.
بعد از کمی تامل  خاطره ای 
ماه  چند  که  کرد  تعریف 

پیش اتفاق افتاده بود:
حرفه ای  و  فنی  گلخانه 
فصل  در  شهرستانمان 
گفتم  بود  کار  بی  زمستان 
بیاییم و حرکتی شروع کنیم،  
و پیشـنها دادم بســـته بندی 

گل محمدی  مزرعه ام را در آنجا انجام 
دهیم. در این فصل که نمی توان محصول 
بندی   بسته  می توان  ولی   کرد  برداشت 
کار را انجام داد. نباید ایستاد باید تالش 
کرد. هر کار که باشد کمی دقیق تر باشیم 

می بینیم کار برای انجام زیاد است.
تعبیر جالبی از مهندسی داشت می گفت:
دانش  یعنی  شدم  مهندس  من  وقتی 
هر  از  کردم  پیدا  کارکردن  برای  فراوانی 
می کنم  را  استفاده  بیشترین  می بینم  چه 
نه اینکه بنشینم و منتظر پشت میزنشینی 
تفکر  کمی  باشیم  تر  دقیق  کمی  باشم. 
کنیم وکمی خالقیت به خرج دهیم، قطعا 
و  دهیم  انجام  زیادی  کارهای  می توانیم 

قطعا مشکل بیکاری ما حل خواهد شد.
 چه مشکالتی داريد و چه صحبتی 

با مسوولين داريد؟
و  دارویی  گیاهان  اکثر   تولید  قابلیت 
زراعی در مزرعه ما وجود دارد  و من در 

حد توان این کار را به همه مسوولین و 
متولیانی که باورشان نمی شد و می گفتند 
می شود.  که  کردم  ثابت  ندارد،  امکان 
... همه  زعفران، گل محمدی، رازیانه و 
محصوالتی که توانایی تولیدشان را داشتم 
تولید کردم ولی نمی خواهم  محصوالت 
برای  نمونه  برای  کنم.  فروشی  خام  را 
زعفران بسته بندی ندارم  همین بسته بندی 
خودش کار بزرگی است.  حتی  گل های 
خام  به صورت  هم  را  مزرعه  محمدی 
کنیم   استفاده  ها  این  از  اگر  می فروشیم. 
چقد از مشکل کار،  حداقل در اینجا حل 

می شود.
باید بدانیم با شعار کار انجام نمی شود. 
کنیم.  کار  عمال  بیاییم  دارم  خواست  در 

از جوانان حمایت کنیم بستر کارشان را 
کار  وذوق  شوق  با  جوانان  کنیم.  آماده 
واردات  یک  گاهی  ولی  می دهند  انجام 
نابجا موجب به فنا رفتن زحمات جوانان 
کوچک  اشتباه  یک  گاهی  می شود.  ما 
برای ما و جوانانمان گران تمام می شود.

که  است  این  مسوولین  از  خواسته ام 
حمایت  و  بگیریم  را  جوانان  دست 

اساسی کنیم. 
انتظار عمل از مسوولین دارم.

کار  دنبال  که  عزیزانی  همه  به  من   
عمل  در  چیز  همه  می گویم  هستند 
واقعا  جوانی  ببینم  من  می شود  خالصه 

اهل کار و عمل است کمکش می کنم.
مردم  همه  و  مسوولین  همه  از   
روحیه  می کنم  توصیه  و  می خواهم  

بسیجی وارمان را از دست ندهیم.
با  روزی   که  دهیم  ادامه  طور  همان   
دستان خالی جلوی دشمنان ایستادیم. با 

دست خالی رو در روی دنیایی که آن همه 
ایستادیم!  داشت  اسلحه  و  تجهیزات 
داریم،  تجهیزات  شکر  خدارو  که  االن 
که  همان طور  باشیم.  داشته  روحیه  باید 
را  روحیه جهادی  فرمودند  آقا  حضرت 
حفظ کنیم و بدانیم همه مشکالت ما از 

وجود آمریکا سرچشمه می گیرد.
جوانانی  گوی  جواب  آخرت  در  ما 
هستیم که شهید شدند، خود را پاسخ گو 
زمان  در  ما  جوانان  که  بدانیم  و  بدانیم 
بود  گلوله ای  اگر  بودند،  جلودار  جنگ 
می کردند.  سپر  سینه  فرماندهان  اول 
باعث  همین  داشتیم،  شجاعت  روحیه 
می شد بقیه نیروها هم با شجاعت پشت 
شرایط  هم  االن  بیایند.  فرماندهان  سر 

همان است. مسوولین باید به عنوان یک 
فرمانده  جلودار باشند باید پیشتاز باشند  

تا بقیه مردم هم پشت سرشان باشند.
  برای آينده چه برنامه ای داريد؟
برای  برنامه ای  آب،  کمبود  به  باتوجه 
مزارع  در  آن  بهینه  استفاده  و  حفظ آب 
داشته  را  آب  مصرف  کمترین  تا  دارم. 
را  آب  که  قطره ای  آبیاری  مثل  باشیم، 

مستقیم به ریشه می رساند.
در   انسان  موفقیت  دارم  باور  این  به  و 
فرهنگ ما، قرار گرفتن در راه خداوند و 
رسیدن به تعالی است. آنقدر روحیه دارم 
و می گویم بی نهایت کار می توانم ایجاد 
کنم. ما روزی حتی شلیک  آر پی جی 
را بلد نبودیم ولی االن خودمان موشک 
ما ظرفیت  ما می توانیم و  تولید می کنیم 
و قدرت آن را داریم. تنهای آرزوی من 
موفقیت همه جوانان است و تنها شعارم 

در این راه عمل است.
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شهر زنجان مهم ترین مرکز چاقوسازی 
در ایران است. هنوز هم می توان  با نگاه به 
بازار و خیابان های این شهر نشانه هایی از 
کارگاه های کوچک و بزرگ چاقوسازی در 
این شهر پیدا کرد. به خصوص وقتی وارد 
بازار می شویم، می توان رگه های حیاتی 
این صنعت دست ساز را که جاری هستند 
تپنده صنعت  مشاهده نمود. زنجان قلب 

چاقوسازی در ایران است
چاقو یا کارد، ابزاری تیز است که برای 
بریدن به کار می رود. رایج ترین طرح برای 
یک چاقو به شکل یک تیغه تیز فلزی است 
که به  وسیله یک زبانه به یک دسته پیوند 
داده شده است. چاقوها از دوران نوسنگی 

تاکنون مورد استفاده بوده اند.
 از چاقوهای نخستین، ابزارهای دیگری 
مشتق  شمشیر  و  خنجر  ساطور،  مانند 
هر  واژه  دو  این  چاقو،  و  کارد  شده اند. 
می رود  کار  به  برنده  وسیله ای  برای  یک 
ولی وسیله ای که کارد نامیده می شود با 
وسیله ای که چاقو خوانده می شود فرق 
دارد. چاقو وسیله ای است که لبه  برنده آن 
در دسته آن بر می گردد و می خوابد و لذا 
می توان آن را در جیب هم گذاشت ولی 
کارد وسیله ایست که لبه آن روی دسته بر 
نمی گردد. پس وسیله برنده ای که همراه با 
چنگال سر میز غذا خوری می گذارند کارد 

است نه چاقو.
با توجه به توضیحات داده شده، چاقو را 
می توان از مهم ترین صنایع دستی زنجان 
صنعت  در  طوالنی  قدمتی  که  برشمرد، 
دارد. به همین خاطر گفتگویی می کنیم با 

یکی از فعاالن این صنعت:
حسین صادقی 39 ساله و داردای مدرک 
تحصیلی فوق دیپلم رشته معماری است.  
از سال 81 وارد کار چاقوسازی و صنایع 
اول  ادامه می دهد  دستی شده است، وی 
این حرفه  وارد  برای فروش چاقو  صرفا 

شدم.

حسین صادقی کار 
خود را هم اینک با 
فروشگاه بزرگی که 
خیابان  ابتدای  در 
دباغ هــای زنجــان 
تجهیز کــرده است 
در  می دهد.  ادامه 
این فروشگاه بزرگ 

شما می توانید همه نوع چاقو از کلکسیونی 
های  و ست  میوه خوری  کارد  تا  گرفته 
همه  این  دیدن  واقعا  کنید.  پیدا  جهازیه 
چاقوی زیبا که اکثرا کار دست است و در 
نوع خود بی نظیر هستند و هر کدام نماینده 

یک اثر هنری است، جلوه ای دیگر دارد.
صادقی می گوید: پدرش از پیشکسوتان 
این کار است، قبال که به صورت حرفه ای 
وارد این کار نشده بودم، به کارگاه پدرم 
می رفتم و از نزدیک با نحوه کار و مشقت 
های فراوان این کار آشنا بودم و می دیدم 
چه زحمتی دارد و هر چاقوی ساخته شده 
واقعا اثر بی نظیری از صنایع دستی است.

برای همین، گفتگوی کوتاهی با پدر وی 
داشتم و از وی خواستم خود را معرفی کند 
و بیشتر از نحوه کار چاقوسازی از قدیم تا 

به حال بگوید:
حسن صادقی نزدیک به 60 سال سابقه 

چاقوســـازی دارد، 
می دهد  ادامه  وی 
از  سن  را  کار  این 
شروع  سالگی   7
زمان  آن  در  کردم. 
پیش استاد حاج آقا 
به  مشغول  ابراهیم 
کار شدم و تا امروز 
که در سن 63 سالگی هستم باز در همین 

کار هستم.
خیلی برایم جالب بود که ببینم شخصی 
بگذارد،  راه  این  در  را  تمام زندگی خود 
حسن صادقی از مشقت های فراوان کار 
در گذشته می گوید که چگونه با رنج بسیار 
زمانی که هیچ وسیله برقی نبود، هنرشان را 
در ساخت چاقو پیاده می کردند. در واقع 
هر چاقو هویت سازنده آن بود. هر چاقو 
با نام سازنده آن شناخته می شد و اعتبار 
هر چاقو به سازنده آن بود. هرچند همین 
امروزه هم هنر چاقوسازی چه صنعتی و 
چه به صورت صنایع دستی به میزان وقت 
و انرژی صرف شده و هنر سازنده بستگی 
هویت  حامل  هم  باز  چاقو  هر  و  دارد 
ُمهری  به  چاقوها  اعتبار  و  است  سازنده 

است که در لبه چاقو حک می شود.
حسین صادقی، پسر پیر چاقوسازی ادامه 

زنجان قطب اصلی صنعت چاقو  در ایران

برای پیشرفتم مطالعه کردم 
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می دهد همین شغل پدر زمینه ای شد تا 
من هم عالقمند به شغل پدر شوم هرچند 
قبل از فروش چاقو در کارگاه چاقوسازی 
به پدرم کمک می کردم و از همان اوایل 

این عالقه در وجود من ریشه تنیده بود.
 از وی می خواهم بيشتر در مورد 

کار توضيح دهد:
پس از تولید چاقو، بخش بزرگی از کار 
ما بسته بندی است و بر خالف ساخت 
چاقو کار زیاد سختی نیست برای همین  
از همکاران خانم استفاده می کنیم، چون 
خانم ها ظرافت و سلیقه بیشتری در بسته 

بندی دارند.
فعالیت  و  ها  باخانم  همکاری  از  وی 
می دهد:   ادامه  چاقوسازی  زمینه  در  آنها 
ساخت  اولیه  کارهای  برخی  در  امروزه 
خود چاقو که  سوراخ کاری های اولیه  

و ساده ساخت چاقو را شامل می شود و به 
نوعی نیازمند سلیقه و دقت است از خانم 

ها بهره می گیریم. 
 از حسين در مورد حمايت ارگان ها 

وسازمان ها ميپرسم: 
متاسفانه همیشه مسوولین بازدید کننده 
ولی  می زدند  سر  ما  به  خیلی  و  بودند 
متاسفانه همه وعده وعیدها توخالی است. 
و  کارم  در  کردم  سعی  سبب  همین  به 
سخت  اولش  نباشم.  وابسته  ام  مجموعه 
بود، بیشتر این سختی ها از جانب مسایل 
مالی بود حتی همین االن با برنامه هایی که 
دارم مشکل مالی سدی است در راه ایده 
هایم. ولی همیشه سعی کردم مشکالت را 
حل کنم. متکی نباشم و کار خودم را آرام 

آرام پیش ببرم.
دیدم  و  کردم  مطالعه  پیشرفتم  برای 
یک  ما  محصوالت  بندی  بسته  نبود  که 
خاطر  همین  به  است،  بزرگ  معضل 
روی بسته بندی کار کردم. در این رابطه 
دریافت  برای  مختلفی  سازمان های  به 
ولی  نمودم  مراجعه  کمک  و  راهنمایی 
متاسفانه .... و باز هم خودم تالش کردم 
و در رابطه با بسته بندی، رشته دانشگاهیم 
نرم  با  تا حدی  کرد چون  خیلی کمکم 
افزارها و اینترنت آشنا بودم و همین سبب 
می شد به نتیجه های قابل قبولی برسم. در 
االن  و  آماده  را  بندی خود  بسته  نهایت 
بندی  بسته  همین  با  را  محصوالتمان 

عرضه می کنیم.
 چه مشکالتی پيش رو داريد؟ و 

چه سخنی با مسوولين داريد؟
ارسال   97 سال  دوم  نیمه  از  متاسفانه 
بسته های پستی حاوی کارد وچنگال از 
طریق شرکت پست ممنوع شد. این قانون 
برای ما مشکل ساز است چون ما بخشی 
است.  اینترنتی  به صورت  فروشمان  از 
که  این مشکل  مورد  در  که  خواهشمندم 
گریبان تولید کنندگان چاقوی شهرمان را 
گرفته، قبل از اینکه تبدیل به یک معضل 
بزرگ شود مسوولین و متولیان امر تصمیم 
درستی اتخاذ نمایند. این نکته خیلی مهم 
است که بدانیم چاقو جزو صنایع دستی 
با ارزش ماست که تولید کنندگان زیادی 
روزی خود را از این راه تامین می کنند و 

سود آوری خوبی هم برای استان دارد.
خودتان  چاقوهايتان  طراح  آيا   

هستيد؟ سعی می کنيد به روز باشيد يا 
از همان الگوهای قديمی و سنتی استفاده 

می کنيد؟
اصلی  مرکز  دور  های  ازگذشته  زنجان 
چاقوسازی بوده  است. قطعا همین پیشینه 

در طراحی و ساخت آن تاثیر گذار است.
که  پدرم  تجربه  واسطه  به  هم  من 
به صورت سنتی و تجربی کار چاقوسازی 
ولی  گرفتم  یاد  را  کار  میداد  انجام  را 
تحصیالت و کمک همکارانم باعث شد 
سعی کنیم بیشتر روی پیشرفت و اصالح 

نقطه ضعف ها کار کنیم.
که  است  سالی  چند  حاضر  حال  در   
برای  ای  مسابقه  دستی  صنایع  سازمان 
طراحی صنایع دستی برگزار می کند و این 
نوع مسابقه ها تاثیر خوبی روی طراحی 
و الگو سازی برای صنایع دستی مان دارد، 
چه در طراحی صنایع دستی و چه در بسته 
بندی و چه ساخت، الگو های خوبی ارایه 

می گردد.
 چه درخواستی از مسئولين مربوطه 

داريد؟
یکی از مشکالت ما تهیه مواد اولیه است. 
خارجی  های  کشور  از  مواد  این  چون 
می آید گاها بی کیفیت می شود و گاهی هم 
نایاب می شود. همین امر چند سالی است 
ومتاسفانه  است  شده  ما  کار  معضل  که  
نیروی کار جدید که می آید، دید روشنی 

نسبت به آینده این کار ندارد.
از معضالت دیگر ما برداشت نادرست 
از خود چاقو است. در حالیکه چاقو در 
طرح ها و کاربردهای مختلف نیاز هر خانه 
بر  دلیل  یک  همین  و  است  آشپزخانه  و 
اهمیت این صنعت است و نیاز به آشنایی 

و تبلیغ بیشتر در سطح جامعه را دارد.
به دليل اهميت موضوع باز هم مجدد 
پست  ممنوعيت  مسأله  می کنم  تکرار 
اين  به  هولناک  ای  ضربه  چاقو،  شدن 

صنعت است. 
درخواست دیگری  که از مسوولین دارم 
های صنایع  نمایشگاه  برگزاری  مورد  در 
دستی در سطح کشور است که متاسفانه 
ها  نمایشگاه  این  به   دعوت  که  افرادی 
می شوند زیر نظر اتحادیه نیستند و گاها 

صالحیت این کار را ندارند.
در گذشته اگر شخصی تمایل به شرکت 



ی 
ج سازندگ

سی
ب

40

امره  ۳
شــ

توسط  باید  داشت  را  نمایشگاهی  در 
اتحادیه چاقو سازان  تایید می شد،  ولی 
دستی  صنایع  است  سالی  چند  متاسفانه 
شروع به صدور کارت صنعتگری می کند 
را  الزم  های  بررسی  رابطه   این  در  و 
چاقو  اتحادیه   واقع  نمی دهد.در  انجام 
سازان که مرکز اصلی تولید کنندگان این 
صنعت است هیچ نظارتی در انتخاب افراد 
این  از  بتواند  تا  ندارد  را  نمایشگاه ها  در 
طریق افراد ذیصالح که توانایی شرکت در 
نمایشگاه را دارند به نمایشگاه ها معرفی 

نماید.
نمایشگاه هایی  چنین  برگزاری  برای 
صرفا از کسانی که کارت صنعتگری دارند 
دعوت  دستی  صنایع  سازمان  طریق  از 

می شود.
در واقع ما شاهد آن هستیم از شخصی که 
صرفا دارای یک کارت صنعتگری است به 
نمایشگاه دعوت شده است. چون شخص 
صرفا کارت مهارت این رشته را دارد )که 
گاها در شغل های دیگری مشغول به کار 
هستند( و توانایی و صالحیت شرکت در 
این نمایشگاه ها را دارا نیستند و متاسفانه 

از امتیاز سو استفاده می کند و آن 
را در قبال پول  در اختیار افراد 

دیگر قرار می دهند!  
سال  چندين  که  شما   
است در اين حرفه هستيد چه 
و  کار  ارتقای  برا  پيشنهادی 

حل مشکالت داريد؟
مواد  خرید  جهت  وامی  قبال 
اولیه از طریق اتاق بازرگانی یا 
داده  اختصاص  ما  به  ها  بانک 
طریق  از  گاهی  حتی  می شد، 
اولیه  مواد  بازرگانی  اتاق  خود 
کیفیت  که  می رسید  فروش  به 
امر  همین  و  داشت  باالتری 
بود،  ما  برای  بزرگی  کمک 
سالی  چند  رویه  این  متاسفانه 

است قطع شده. 
را  نکته  این  باید  پایان  در 
بدانیم اگر بخواهیم حرفی برای 
باید  حتما  باشیم  داشته  گفتن 
دستگاه های مرتبط از ما حمایت 
کنند.  شهرک تخصصی تاسیس 
کنند که مخصوص چاقوسازی 

باشد و کارگاه ها در آن دایر شوند. برخی 
دارد  سنگینی  هزینه های  ما  های  دستگاه 
مثل پرس گیوتین که خود خرید این ابزار 
ها کلی وقت و هزینه می خواهد، ولی با 
وجود شهرک تخصصی این مجموعه دور 

هم جمع می شوند.
هستند،  حرفه ای  صنعتگران  از  خیلی 

متاسفانه مکانی ندارند تا هنرنمایی کنند. 
زنجان شهر چاقو است، یک ایراد بزرگ 
سازانش  چاقو  که  است  شهر  این  برای 

شهرک تخصصی در این شهر ندارند.
کارگاه    500 حداقل  دارای  زنجان 
کارگاه ها   این  بیشتر  است،  چاقوسازی 
سنتی  کارگاه  چون  شده اند   صنعتی 
و  نیست  افزون  روز  نیاز  جواب گوی 
صرفه اقتصادی ندارد و تبدیل هر کارگاه 
دارد  اشتغال زایی  قطعا  صنعتی  به  سنتی 
صنعتگران  صنعت  و  حرفه  از  بیایم 

استفاده کنیم.
ابعاد   نظر  از  ما  های  کارگاه  حتی 
راستای  در  حمایتی  و  هستند  کوچک 
دستمان  هم  ما  و  نشده  شدن  صنعتی 
و  مکانی  هزینه های  چون  است،  کوتاه 

مواد اولیه خیلی باالست.
قطعا با حمایت از این صنعت می توان 
دست  روشن  و  وسیع  انداز  چشم  به 
یافت و حتی می توان به چشم یک قطب 
صنعتی بزرگ کشوری وحتی بین المللی 

به آن نگاه کرد.
تولید  گریبان گیر  مشکالت  دیگر  از 
متاسفانه  است.  کارگران  بیمه  کنندگان، 
بیمه تا سقف 5 نفر کمک دولت را قبول 
می کند اگریک کارگاه حتی 6 نفر شد از 

لیست کمک دولت خارج می شود. 
این حمایت از  کارگاه و تولید نیست! 
اگر این مشکل بیمه حل شود حداقل 30 
نفر را  به جمع کارکنانم اضافه می کنم. 
در  حاضر  حال  در  بگویم  است  الزم 
مستقیم  به صورت  نفر   10 ما   کارگاه 

مشغول به کار هستند.
کارگاه ما با 30 درصد ظرفیت خود کار 
می کند که با حل  مشکل بیمه تولید ما 

افزایش می یابد. 
تولید  من  بگویم  باید  کالم  یک  در 
کننده چاقو، باید فکر کارگاه، بیمه، مواد 
اولیه، ... و تولید باشم و وقت و انرژی 
ما صرف تهیه و حل این مشکالت 

است. قطعا انتظار کمک داریم.
مجموعه  برای  آينده ای  چه   

خود ترسيم می کنيد؟
تمام  به  صادرات  داریم  سعی  ما 
اســتان های کشـــور و حتی جهان 
داشته باشیم. با این بحران اقتصادی 
بهترین زمان برای حمایت از ماست. 
برای نمونه  سرویس خارجی چاقو 
2 میلیون تومان است درحالی که ما 
کیفیت  با  حتی  را  سرویس  همین 
بهتر با هزینه ای حدود 300 الی 500  
دیگر  از  می کنیم.  تولید  تومان  هزار 
برنامه هایم برای سال های آتی، برند 
سازی برای چاقوهایمان است، برای 
فقط  تومان  میلیون   35 کار  همین 
هزینه قالب و برای بسته بندی هم 15 

میلیون تومان الزم است.
در  متمرکز  بصورت  کارگاه ها  اگر 
هم  کنار  و  شوند  جمع  مرکز  یک 
باشند، خیلی از هزینه ها کم خواهد 
محصول  تولید  برای  بستری  و  شد 

خوب پدیدار خواهد شد. 
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در یکی از روستاهای ایجرود، روستایی به 
نام گالبر سفلی وجود دارد. صرف نظر از 
مناظر زیبا و بکر این روستا، بوی نان تنوری 
و اسم تنور محلی نام  این روستا را بر سر 

زبان ها انداخته است.
به خاطر همین ماهم بار سفر را بستیم و 
رفتیم تا ببینم این تنورها چگونه نام خود را 

بر سر زبان ها انداخته اند.
در اینجا از هرکسی بپرسید تنور محلی، 
این  تولید  و  تهیه  مرکز  به  درست شمارا 

تنورها راهنمایی می کنند.
ما همسفر شدیم و پس از پرس و جو، به 
خانم مسنی که حدود 50 ساله بود رسیدیم 
که به گفته خودش  نزدیک 30 سال است 
که از این تنورها تولید می کند و نام این 

هنرمند خانم مستان امینی بود.
  مادرجان چگونه ساخت اين تنور 

را ياد گرفتی؟

با زبان شيرين ترکی و با لهجه خاص 
محلی اش برايم توضيح می دهد:

بود  تنورسازی  خانم  یک  قدیم  زمان 
که روزی به خانه مان آمده بود تا تنوری 
با  کردنش  کار  نحوه  به  من  کند،  درست 
دقت نگاهش کردم، و پس از آن عالقمند 
شدم و یاد گرفتم، ادامه می دهد. خانم مسنی 
بودند و اسمشان خانم خان نثار بود و پس 
از آن شروع به ساخت تنور کردم و بعد از 

کلی تجربه توانستم تنور بسازم.
بیشتر  که  بزرگ  تنورهای گلی  کنار  در 
برای تنور در کف زمین استفاده می شود، 
تنورهایی را دیدم که شبیه اجاق بود و قابل 
حمل و جابجایی و حتی قابل استفاده در 
از  تنورها  این  از  شهری،  منازل  و  حیاط 

خانم امینی پرسیدم.
که  وقتی  از  را  جدید  ذغالی  تنورهای 
آن  ساخت  به  شروع  دیدم  را  عکسشان 
سالی   2 نزدیک  کردم. 
هست که از این تنورهای 

جدید می سازیم. 
زیبایی  تنورهای  خیلی 
بودند و شـــاید بــرای 
خوانندگان هم قیمت این 
تنورها جای سوال باشد؟

تنورها  ایـــن  قیمــت 
بستگی به بزرگی و کوچکی 
آن ها دارد از 80  هزار تومان 
است.  هزارتومان  الی۴00 
اثر  یک  برای  نظرم  به 

سنتی و هنری که حتی می شود جزو صنایع 
دستی هم باشد، مبلغ زیادی نیست.

در کنار این تنورها وسیله ای قرار دارد 
نام ساج که روی تنور قرار می گیرد،  به 
برخی روی آنها نان می پزند، این ساج ها 
مخصوص پخت نان هستند. ساج دیگر نیز 
وجود دارد که جنس آن از مس است، واز 
آن  برای پخت قورقا )گندم بو داده( استفاده 

می شود.
 از جنس اين تنورها می پرسم؟

این تنورهـــا از چــــه موادی ساخته 
می شوند؟ بین تنورهای جدید و قدیمی 

در نوع مواد فرقی وجود دارد؟ 
نه هیچ فرقی ندارد هردو آنها از گل تنور 

است. 
تنور، ِگل خاص خود را دارد. از 3 نوع 
خاک که در مناطق مخصوص و در خود 
این روستا موجود  است استفاده می شود .
باهم و  از مخلوط کردن خاک ها  پس 
اضافه کردن موی بز به آنها تبدیل به گل 
تنور می شود و حاال  مواد اولیه ما برای 
تبدیل شدن به یک تنور زیبا آماده است. 
هرچند طبق گفته خانم امینی گاهی از شیر 

هم برای مخلوط گل استفاده می کنند! 
 اين تنورها با چه اسمی مشهورند و 
برای ســـفارش چگــونه ســفارش 

می گيريد؟
تنورهای سنتی ما با اسم مخصوص تنور 
گالبر است. نام همسرم حیدر است و بیشتر 

اسم ایشان را برای سفارش می دهم.
 به کسی هم ياد داه ايد، چقدر زمان 

برای آموزش و يادگيری نياز دارد؟
االن به عروسم یاد داده ام،  برای کسی که 
بخواهد یاد بگیرد نزدیک به 1 سال زمان 
الزم دارد. کمی حوصله و صبر و شکیبایی 
می خواهد. در این روستا بیشتر خانم ها 
در  و  هستند  سنتی  تنور  مشغول ساخت 
این عرصه فعالیت دارند  و خبری از فرش 
بافی و گلیم و ... نیست، در واقع صنعت 
دســـت خانم های این روستا تولید تنور 

اســت، تنور سـنتی گالبر سـفلی.

بفرمایید
تنور سنتی گالبر
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و  اینترنتی  چیز  همه  که  روزگار  این  در 
سیر  مجازی  دنیای  در  همه  شده،  مجازی 
می کنند، حتی خرید و فروش ها مجازی شده 
و جای خالی فروشگاه مجازی به عنوان یک 
سبک جدید از خرید و بازار حس می شود و 
کم کم سرو کله این فروشگاه های اینترنتی 
خیلی  می بینیم.   دنیا  کنار  و  گوشه  در  را 
جالب است که بگویم در زنجان هم عده ای 
شبانه روزی تالش می کنند تا ما هم بتوانیم 
لذت خرید اینترنتی را تجربه کنیم، خریدی 
که هر لحظه از شبانه روز توانایی انجام آن 
این فروشگاه  این گروه و  باشیم.   را داشته 
اینترنتی، فروشگاهی با نام  لندوکس برنامه 
رقابت  برای  را  خود  مستحکم  پایه های  و 
در عرصه کشوری و حتی بین المللی آماده 

می کند. 
با  و  جوان  مدیرعامل  سراغ  همین  برای 
انرژی این مجموعه رفتم. این شما و این هم 
بهروز حسینی، مدیر عامل فروشگاه اینترنتی 

لندوکس:
آذر   سوم  متولد  حسینی،  بهروز  مهندس 
است.    لیندوکس  عامل  مدیر   ،1365 سال 
است، وی   IT کرده رشته  حسینی تحصیل 
فارغ  محمودی   نرگس  همسرش  همراه  به 
پردازی  ایده  از  حسابداری  رشته  التحصیل 

تا بنیان گذاری این شهر الکترونیک  برایمان 
می گویند.

 لندوکس از کجا شروع شد؟ 
شهر  پروژه  عنوان  به  را  ای  پروژه  ما 
الکترونیک آغاز کردیم که در نهایت به برند 

شهر الکترونیکی لندوکس رسیدیم.
 چرا لندوکس؟

   چون ما دوست داشتیم همه شهروندان 
نه  بخرند  لوکس  صورت  به  را  خریدشان 

اینکه گران بخرند.
این نوع خدمت به شهروندان و هموطنان  

عزیزمان به صورت شیک ارائه شود.
است  عبارت  ما  هوشمند   شهر  تعریف 
مانند  امورات شهروندان  کلیه  که  از شهری 
خرید کاال، خدمات دولتی و حتی خدمات 
و  برخط  به صورت  خصوصی  سازمان های 
online و غیر حضوری و در طول 7 روز 
از  بهره گیری  با  باال  امنیتی  ضریب  با  هفته 

فن آوری اطالعات انجام می گیرد.
ما 9 فاز را در نظر گرفتیم که شامل موارد 
بزرگترین  که  تجاری،   :1 فاز  است:   زیر 
فروشگاه اینترنتی استان است و به کل کشور 

ارائه خدمت می کند.
مردم   که  اطالعات  دریافت   :2 فاز 
به صورت2۴ ساعته از اطالعات استان باخبر 

 ... و  ترافیک  روزنامه،  اخبار،  مثل  شوند. 
باشد.

به صورت  را  اداری  های  فعالیت   :  3 فاز 
الکترونیکی انجام دهند.

مردم  که  تفریحی  های  فعالیت   : فاز۴ 
می توانند کلیه سرگرمی های مجازی را در 

آن داشته باشند.
از  مردم  که  علمی  های  فعالیت   :  5 فاز 
به صورت  کتابخانه ها  و  الکترونیکی  کتب 

الکترونیکی استفاده نمایند.
بانکی که همین االن هم  فاز 6 : خدمات 
نمایند.  استفاده  خدمات  این  از  می توانند 

تالش می کنیم این فعالیت  گسترده تر باشد
فاز 7 : فعالیت آموزشی یعنی کلیه آموزش 

ها به صورت الکترونیکی باشد.
فاز8 : گردشگری با توجه به اینکه زنجان 
یک شهر تاریخی در  کشور و جهان است، 
به صورت  را  معرفی  این  توانیم  می  ما 
الکترونیکی گسترده در حد بین المللی انجام 

دهیم.
فاز 9 : فعالیت های درمانی که مردم همه 
فعالیت های درمانی را به صورت الکترونیکی 

انجام دهند .
به  می خواهد  که  زنجانی  یک  مثال  برای 
پزشک مراجعه کند باید چندین روز قبل به 

همزمان با پیشرفت  و افزایش فروشگاههای اینترنتی؛ زنجان در مسیر توسعه خرید اینترنتی امن

لندوکس، بستری برای رشد قطب IT کشور است
هر مسوول به هر روش و به هر طریقی که می تواند دستمان را بگیرد
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مطب  مراجعه نماید یا تماس تلفنی بگیرد 
و  زمان  بتواند  روز  چندین  از  پس  سپس 
ولی  نماید،  رزرو  را  پزشک  ویزیت  تاریخ 
در فاز 9 آینده نگری ما، هر شخص از محل 
هر  در  و  کشور  هرکجای  از  خود  زندگی 

لحظه از ساعت می تواند وقت دکتر بگیرد.
 شروع لندوکس:

فروشگاه  بزرگترین  و  اولین  اول،  فـاز 
خدمات  سراسرکشور  به  که  اینترنتی 
می رساند که در تاریخ 97/3/7 ساعت 9:20 

صبح به صورت آزمایشی افتتاح شد. 
 )ارزش و اهمیت کار این مجموعه را از 
گفتن دقیق روز و ساعت شروع کار متوجه 
شدم، زمان و برنامه ریزی مهم ترین نکته در 
کار است و کسی که به زمان و برنامه اهمیت 
می دهد قطعا بی گدار به آب نمی زند و همه 
حرکات را با جزییات حساب و کتاب انجام 

می دهد(.
اقدامات   از  اعتبار  کسب  و  سازی  اعتماد 

اولیه لندوکس بوده است. 
تجارت  توسعه  مرکز  از  مجوز  کسب 
الکترونیکی )نماد »e«( و کسب نشان ملی، 
ثبت رسانه های دیجیتال و کسب مجوز از 
مراکز PSP  ) شرکت های بزرگ در حوزه 
بانک  و  مشتری  بین  واسط  که  ومالی  پولی 

هستند(. 
برای مشتری اعتماد سازی یکی از مهمترین 
مجوزها  همین  برای  که  بود  ما  کارهای 
تا  نمودیم  دریافت   را  مربوط  نمادهای  و 
کنند. مجوز  با خیال راحت خرید  مشتریان 
ارشاد، ادراه صمت و PSP  اهمیت و اعتبار 

یک تراکنش مالی را تضمین می کنند.
 اهداف لندوکس:

مهم ترین هدف لندوکس در این 3 جمله 

خالصه می شود:
شهری،  ترافیک  کاهش  اشتغال زایی، 
بهبود  شهــر،   مرکزی  هسته  به خصوص 

کیفیت زندگی مردم.
اهداف  به  میرسیم  اصلی  هدف  از  پس 
 8 شامل  که  الکترونیکی  شهر  این  جانبی 

مورد زیر است: 
تجــــــــاری  رقـــابت  تقویـــت 
خرید  و  کاال  به  ساعته   2۴ دسترسی  سالم، 
در  جویی  صرفه  هوا،   آلودگی  کاهش  آن، 
وقت وانرژی ،  ایجاد زیر ساخت الزم برای 

توسعه شهر.
جوانان  رهبری،  معظم  مقام  فرموده  به  بنا 

انقالب باید آتش به اختیار عمل کنند.
 تعریف آتش به اختیار یعنی انجام کاری 
و  منفعت کشور  فکر و حصول  با  که  تمیز 
را  کار  این  کردیم  سعی  ما  و  باشد.  مردم 
و  کشور  صنعت  توسعه  بیشتر  هدفمان  که 
استانمان بود آغاز نماییم. امیدواریم با اتکا به 
استعداد و هوش جوانان وکارکنان لندوکس 

بتوانیم به هدفمان برسیم. 
 درآمد اين شهر الکترونيکی چگونه 

است؟
ما  جامعه  در  اینترنت  حضور  اساس  بر 
که  داشتند  انتظار  خیلی ها  جهانی  جامعه  و 
بیکاری  وموجب  حذف  مشاغل  از  بعضی 
اعالم   اساس  بر  اما  شود.  مردم  از  خیلی 
شرکت  معتبرترین  کینزی  مک  موسسه 
درآمد  میزان  در سال2011  جهانی،  مشاوره 
سرانه در کشور های توسعه یافته در مقایسه 
با 15 سال قبل از 2011 پانصد دالر افزایش 

یافته است.
 در واقع  می توانیم بگوییم بحث تکنولوژی 
تناسب آن  به  اشتغالزایی گسترده و  موجب 

موجب افزایش درآمد مردم خواهد شد.
خلق  می تواند   IT شوم:  متذکر  نکته   2
موفقیت های شغلی را انجام دهد و همچنین 
متقاضیان  به  کارفرمایان  دسترسی  افزایش 
کار را انجام دهد. متنی کوتاه بگویم: شبکه 
های اجتماعی فقط در سال 201۴ در سراسر 
جهان ۴/5 میلیون شغل ایجاد کردند که 227 

میلیارد درآمد داشته است.
سال  تا   IOT همان  یا  اینترنت  صنعت 
2025 ساالنه بین 3/۴ تا 11/1 تریلیون دالر 
ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد و پیش بینی 
می شود تا سال 2030  این رقم مقدار 1۴/2 

میلیون دالر افزایش پیدا خواهد کرد.
من به ایران اشاره می کنم که چه اتفاقاتی در 
IT می افتد. در سال 96 بیش  از 138 میلیارد 
فروشگاه های  درگاه های  طریق  از   تومان 
اینترنتی تراکنش شد. 60 درصد این تراکنش 
ها به صورت تراکنش در محل بود. در مجموع 
با توجه  به این تراکنش ها می توان به قاطعیت 
اعالن کرد 3۴5 میلیارد تومان بر اساس اعالم 

شاپرک تراکنش انجام شده است.
که  است  این  دهنده  نشان  موضوع  این 
خودش  جایگاه  به  اینترنتی  وکار  کسب 
فرهنگ سازی در  با  انتظار می رود  و  برسد 
خصوص این اتفاق بی نظیر در استان زنجان 

نیز به جایگاه واقعی خود برسد.
لندوکس صورت   1 فاز  در  که  بینی  پیش 
گرفته، در صورت حمایت مسووالن استانی 
اشتغال  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران   و 
اول  فاز  در  مستقیم  به صورت  نفر  یک صد 
می باشد. البته شاید بتوان گفت به طور غیر 

مستقیم این رقم نامحدود خواهد شد.
است  این  داریم،  مسووالن  از  انتظاریکه 
که  طریقی  و  روش  هر  به  مسوول  هر  که 
برای  بگیرد.  را  دستمان  می تواند 
نمونه همین مصاحبه ای که ترتیب 
ارزشمند  ما  برای  است  شده  داده 
معنوی  های  کمک  جز  به  است. 
داریم.   مالی  های  کمک  انتظار 
درکارها  تسریع  و  پیشرفت  برای 
نیاز به کمک مالی بشدت احساس 

می شود.
از مسووالن متولی IT، مسووالن 
شهری مثل شهرداری ها و سرمایه 
انتظار  خصوصی،   بخش  گذاران 
تر  زود  بازگشت  و  بهره وری 
سرمایه دارند، دعوت می کنیم از ما 

حمایت کنند. 
از  می کنیم  تشکر  همینجا   از 

بسیج سازندگی استان زنجان 
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و صدا و سیمای مرکز زنجان که به  نوبه  
انجام می دهند و  خود حمایت های معنوی 
این حمایت ها برای ما ارزشمند است و ما 
قدردان زحمت ها و حمایت های آنها هستیم.
بیشترین  صحبت  همین  راستای  در   
است، چون  زنجان  استاندار  از   درخواستم 
در صحبتی از ایشان شنیده بودم که به دنبال 
از  از خارج    it در رشته های  افراد  جذب 
هستیم. ما  بگویم  می خواهم   بودند.  کشور 
برای  بستری  خودمان  حتی  و  ایم  آماده  ما 
و  کرده ایم  آماده  حوزه  این  در  فعالیت 
اینک منتظر پشتیبانی و همراهی شما و کل 
نهادهای  و  متولی  سازمان های  و  مسووالن 

مربوطه هستیم.
زنجان قطب it  است و این یک فرصت 
نخبه  ما  است.  گذاری  سرمایه  برای  بزرگ 
به  نیاز  که  داریم  شهر  این  در  بزرگی  های 

بستر برای پرورش ایده های خود دارند. 
فنی  گروه  مدير  فرهادی؛  مهندس   

سايت
فوق  فرهادی  حامد 
لیسانس مهندسی کامپیوتر 
گرایش نرم افزار- از سال 
حرفه ای  به صورت   89
مختلف  های  ارگان  در 
مشغول به کار بودم. عالقه 
به تجارت الکترونیک و علوم روز کامپیوتر  
مرا وا داشت تا به  مطالعه MBD و بازاریابی  
هوش  مانند  تخصصی  علوم  و  الکترونیکی 
بپردازم.  کامپیوتری  های  شبکه  و  مصنوعی 
با شرکت  که  آشنایی  ماه  دراین مدت 5-۴ 
لندوکس  پروژه  با  بیشتر  داشتم،   لندوکس 
آشنا شدم. پروژه ای با تفکر و  برنامه و  با 
جذاب  و  جالب  برایم  وسیع  اندازی  چشم 
مسوولیت  که  لندوکس  فنی  بخش  است. 
با همکاری   این بخش را  با من است و  آن 
می دهیم.   انجام  همکارانم  از   نفر  چندین 
من پس از اولین صحبت در مورد لندوکس 
موضوع را با همکارانم درمیان گذاشتم .جمع  
ما از تفکر شهر  الکترونیک استقبال کرد و 

افتخار بودن در جمع لندوکس را داریم. 
لندوکس کل مباحث الکترونیک و مباحث 
این شهر  دارد که می توان  را  شهر هوشمند 
را  با یک کلیک ساده وسعت بخشید. و به 
آن خدمات شهری، اداری و ..  را اضافه کرد 
این مباحت در بحث فازهای شهر  که همه 

لندوکس ارایه شده است.
 فاز اول لندوکس:

با توجه با فاز 1 لندوکس و سایت موجود 
اول  گام  و  اولیه  سایت  Landox.ir  یک 

برای شناسایی بازار هدف و ارائه اطمینان از  
خرید امن برای مشتریان است.

ما در این سایت 1500 نوع محصول داریم،  
داشته  اندازی  چشم  مجبوریم  همین   برای 
باشیم که بتوانیم این محصوالت را به ساده 
ترین روش به دست مشتری برسانیم و این 
کار را به سادگی زدن چند کلیک ساده انجام 

دهیم.
را  مشتریان  سلیقه  می خواهیم  بیشتر 
فرم  پلت  یک  روی  همین  به خاطر  بدانیم  
یک  از  بعد  سال  که  می کنیم  کار  آزمایشی 
در  که  کرد  خواهیم  رونمایی  جدید  سایت 
بهترین  و  وبرترین  مصنوعی  هوش  از  آن  
نرم افزار های جدید طراحی سایت استفاده 
کرده ایم  تا سایتی هوشمند ایجاد کنیم که 
و  کند  شناسایی  را  عالیق  و  مشتری  اوال  
دوم  پیش بینی کنیم مشتری برای خرید چه 
محصوالتی آمده است. پس از این شناسایی  
مشتری  خواسته  از  نیاز  مورد  لیست  ارائه 
خرید  راحتی  و  تسریع  موجب  که  است 
مشتری خواهد شد. تشخیص اینکه مشتری 
برای خرید چه محصولی به سایت مراجعه 
برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  است  کرده 
ترین جنبه  اصلی  افزار  نرم  و  است. سایت 
خرید برای مشتری است چون مشتری وب 
سایتی را میبیند که روبروی چشمانش قرار 
گرفته ولی از این مهم تر، پردازش اطالعات 
امنیت  همچنین  و  است  مشتری  خواسته  و 
خرید و سایت که  مهم ترین رکن یک خرید 

اینترنتی است.
خرید  امنیت  بر  عالوه  می کنیم  سعی  ما 
مشتری ، مشکالت فنی نداشته باشیم وسعی 
کردیم بهترین اجناس با بهترین کیفیت را در 

اختیار مشتری قرار دهیم.
برای به نتیجه رسیدن و پر بار شدن شهر 
نیروی  نیازمند  ما   لندوکس،  الکترونیکی 
بخش  و  هستیم.  انگیزه  با  و  متخصص 
لندوکس نیازمند همین نیروهاست که انشاهلل 
با استعداد موجود در شهر و قطب IT بودن 
جوانان  تالش  برای  بستر  این  زنجان،  شهر 
و سرمایه گذاران در حوزه الکترونیک آماده 

خواهد شد.
اگر بخواهم فنی تر و بیشتر توضیح دهم، 
یکی از شاخصه های مهم در سایت های این 
چنینی، تبادل حجم باالیی از  اطالعات است 
که هر سایت را با یک چالش بزرگ روبرو 
می کند. این حجم اطالعات حتی برای سایت 

های جهانی نیز یک چالش بزرگی  است.
 اگر بتوانیم لندوکس را به سایت مطرح در 
اطالعات  مهم  مسأله  برسانیم،  کشور  سطح 

سایت  اطالعات  از  مجبوریم  است.  سایت 
از  استفاده  راستا  همین  در  کنیم.  استفاده 
هوش  و  داده  علوم  از  که  است  اشخاصی 
و  ملزم  نکته  باشند  داشته  آگاهی  مصنوعی 
مهمی است تا با استفاده از اطالعات سایت 
های  سایت  و  سرورها  سایر  و  خودمان 
دیگر بتواند بهترین  پیشنهاد و مناسب ترین 
داشته  ما  سایت  کاربران  به  را  محصوالت 

باشند.
این  دنیا  روز  اینترنی  های  فروشگاه  در 
برای  هم  لندوکس  و  دارد  وجود  قابلیت 
الکترونیک  شهر  انداز  چشم  به  رسیدن 
مشتریان خود، به تحلیل رفتار مشتریان خود 
مشتری  برای  را  پیشنهاد  بهترین  تا  پرداخته 

داشته باشد.
داشتن  رابطه  این  در  دیگر  مهم  نکته 
ارز  و  چین  بالک  تکنولوژی  به  وسیع  دید 
دیجیتال است. خیلی زود تر از آنچه که ما 
تمام  دیجیتال  پول  کیف  و  ارز  کنیم   فکر 
دنیا را خواهد گرفت. کیف پول الکترونیکی 
موجب می گردد تا شما از هر منطقه از جهان 
خرید کرده و به راحتی هزینه آن را پرداخت 

کنید . 
وسیع  انداز  چشم  و  گذاری  هدف  در  ما 
لندوکس پیش بینی کردیم که از تکنولوژی 
و  کرده  استفاده  دیجیتال  ارز  و  چین  بالک 
محصوالت شهر و حتی کشور را به تمامی 

نقاط دنیا عرضه کنیم.
 پس از صحبت های فرهادی آخرين 
جمله را از حسينی ميپرسم:  برای شروع  

چه کنيم؟
به نظر من  دیگر زمان 
تک روی و چند دستگی 
تمام شده است.  به دلیل 
حوزه  وسیع  پیشرفت 
تکنولوژی و امکانات که 
ها  انسان  تمام  اختیار  در 
هیچ  دیگر  گرفته،  قرار 
محدودیتی برای کسب وکار وجود ندارد. 
من به عنوان یک شخص جوینده کار تک 
روی و کسب  وکار تکی را قبول ندارم. ما 
بتوانیم کشور  تا  باید دور هم جمع شویم 
متخصص  افراد  از  استفاده  با  را  خودمان 
بی نیاز نماییم. سپس این تخصص و دانش 
تولیدی  محصول  قالب  در  را  شده  ایجاد 
ارسال  جهان  دیگر  مناطق  به  کشورمان 

کنیم.
یادگیری،  من  پیشنهاد  کالم  یک  در 
خالق  گروه های  در  و  بودن  متخصص 

بود. قرار گرفتن خواهد 
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هاي  پروتئین  ویژه  به  پروتئینها  نقش   
طبیعي  و رشد  تامین سالمت  در  حیواني 
اندامها و عملکرد سیستم ایمني بسیار مهم  

است. 
عالوه بر این موضوع، با توجه به افزایش 
پرورش دهندگان دام و طیور ، نقش فرآورده 
دامی وطیور نقش مهمی در تولید و بومی 
سازی این تولیدات دارد. با توجه به اهمیت 
این موضوع مصاحبه ای ترتیب داده ایم با 
یکی از فارغ التحصیالن رشته تغذیه دام و 
طیور که فعال در این زمینه است. می رویم تا 

بیشتر  با این نوع تولید آشنا شویم.
  لطفا خودتان را معرفی نماييد:

رضا رحیمی هستم، متولد سال 1365 در 
استان زنجان و کارشناسی ارشد تغذیه دام و 

طیور از دانشگاه زنجان
 از کجا شروع کرديد و االن چه کار 

می کنيد؟
شروع کارم در سال 9۴   به واسطه اخذ  
وام 30 میلیون تومانی از بسیج سازندگی 
پرورش  سال   آن  در  بود.  زنجان  استان 
شروع  زنجان  دانشگاه  در  را  بلدرچین 
کردم. ولی متاسفانه پس از 1 سال دانشگاه 
زنجان سالن پرورش را دیگر در اختیارم 

قرار نداد.  
مجبور شدم یک سالن اجاره کنم، پس از 
اجاره سالن متاسفانه به دلیل مشکل نبود 
انشعاب  انتقال  در  مالک  قولی  بد  گاز، و 
گاز به محل و در نتیجه تامین نشدن گرمای 

سالن، زیان مالی سختی متحمل شدم.
در  حتی  نگذاشتم،  کنار  را  تالشم  ولی 
بازه زمانی خاصی مجبور شدم در تاکسی 
تلفنی کار کنم. متاسفانه نبود سالن پرورش 
یکی از مشکالت اصلی این شغل بود و 
به همین دلیل نتوانستم کارم را ادامه دهم.

اجاره سالن  برای  فراوان  از تالش  پس 
که ثمری نداشت، اواسط سال 97  به فکر 
و  افتادم  طیور  و  دام  های  فراورده  تولید 
این مکان جدید را که در حال حاضر در 
واقع  در  و  کردم  اجاره  هستم  ساکن  آن 
دوباره از نو شروع  کردم و در حال حاضر 

خوراک دام و طیور تولید می کنم.
  بيشترين مشکل شما چيست؟

نبود مکان و سالن پرورش اصلی ترین 
دلیل ناموفق بودن کار من بود. 

 با چه سرمايه ای می توان اين کار 
را شروع کرد؟

میلیون  این مکان حدود 10  اجاره  برای 
تومان هزینه کرده ام و حدود 20-25 میلیون 
تومان سرمایه مواد اولیه است که به صورت 
چک خریداری کردم. نزدیک ۴ میلیون هم 
هزینه خرید مخلوط کن مخصوص کرده ام.

البته این را هم باید بگویم کار ما نیازمند 
دفتر در مرکز شهر است و این مکان فعلی 
صرفا  به عنوان انبار و تولیدی می تواند مورد 

استفاده قرار گیرد.
  چه درخواستی از مسوولين داريد؟

ایمیلی با عنوان طرح کارآفرینی پرورش 
بلدرچــین به ســــامانه ارتباطات مردمی 
که  خوشحالم  و  کردم  ارسال  استانداری 
ایمیل دیده شده و طرح پیشنهادی بنده در 

حال پیگیری است.
دوست دارم همین جا بگویم کارما مربوط 
به بلدرچین  و کبک است، این کار یک کار 
پر بازده و سالمی است که قطعا با حمایت 
و عنایت مسوولین و متولیان  می تواند نتایج 
از  بزرگی  انتظار  من  باشد.  داشته  خوبی 
مسوولین ندارم، من حتی راضی هستم  یک 
سالن پرورش را حداقل به مدت 5 سال به 
من اجاره دهند که در این صورت من هم 

قول کارآفرینی حداقل 10 نفر را می دهم.
  چه برنامه ای برای آينده داريد؟

مجتمع تولیدی کبک و بلدرچین در استان 
را بتوان راه اندازی کرد در واقع، با توجه 

پرورش  و  تولید  به  عالقمندان  وجود  به 
بلدرچین و کبک می توان مکان خاصی را 
برای این کار در نظر گرفت و همه تولید 
مکان  یک  در  را  حوزه  این  در  کنندگان 
تجمیع کرد،  شاید به راحتی بتوان گفت که 
برای 60-70 نفر به صورت مستقیم می توان  
اشتغال زایی کرد  ولی متاسفانه بدون کمک 

و همیاری نمی شود کاری کرد.
 کار شما به عنوان يک مرکز تهيه 

فراورده دامی و طيور چيست؟
ذرت، ویتامین،  نمک  عناصر اصلی کار ما 
هستند. و با باال و پایین کردن درصد هرکدام 
از این عناصر اصلی حدودا  12 نوع جیره 
متفاوت به دست می آید که این جیره ها یا 
به عبارتی این غذا ها بسته به نوع حیوان و 
حتی به نوع گوشتی و تخم گذار آن تغییر 
می کنند و میزان مخلوط مواد در هرکدام و 
در هر نوع متفاوت است. ولی مواد اولیه کلیه 
آنها یکسان است. در کنار تولید محصول، با 
توجه به رشته تحصیلی ام در دانشگاه، جیره 

نویسی برای دام و طیور انجام می دهم.
وعالقمندانی  جوانان  به  توصيه    
شوند  شغل  اين  وارد  می خواهند  که 

چيست؟
هر کاری تخصص خاص خود را دارد. 
این کار هم مانند سایر حرفه ها و شغل 
ها تخصص خود را  می خواهد. اگر کسی 
باید  شود،  بلدرچین  پرورش  کار  وارد 
تخصص داشته باشد و با مطالعه وارد این 
کار شود. تالش در همه کارها حرف اول 

را می زند.

تـالش  در همه کارها حرف اول را می زند
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داشــتن خالقیت یکـــی از رمـزهای 
پیشرفت و موفقیت است، که در جامعه 
که  هســـــتیم  قضیه  این  اثبات  شاهد 

خالقیت حرف اول را می زند!
در این رابطه مصاحبه ای داریم با یک 
کارآفرین خالق و موفق، که از استخدام 
ارگان دولتی خارج شده تا به فکر و ایده 

های خود جامه عمل بپوشاند.
بدانیم  که  است  مهم  خیلی  نکته  این 
افراد خالق در نوع خود سرمایه ای برای 
جامعه و حتی کشور محسوب می شوند! 
به شرطی که جدی گرفته شوند و از وجود 

ه و نظر و تفکراتشان  د ستفا ا
کرد.

همین  چند در 
عتی  کـــــه ســــــا
بودم،  وی  نظــرات با 

فـوق العاده ای داشت، کاش مجالی بود تا 
همه این ها را در اینجا باز گو می کردم.

  حال برويم سراغ معرفی.
  ،70 سال  متولد  هستم،  شهبازی  میثم 
و  عرشه،  مهندسی  رشته  التحصیل  فارغ 
حاضر  حال  در  و   96 سال  نمونه  جوان 
پیام  دانشگاه  در  حقوق  رشته  دانشجوی 
نور زنجان هستم و هم اکنون مدیر صنایع 

دستی کیان.
چکار  و  کرديد  شروع  چگونه   

می کنيد؟
در زمینه فروش الکترونیکی صنایع دستی 
همکاری  با  را  کار  این  هستیم.  مشغول 
دوستم، رضا مسلمی فارغ التحصیل رشته 
it  ، مدیر فنی  و مسوول مالی شرکت که 
از ایده تا تاسیس شرکت با من بوده شروع 
کردیم. اولین محصوالت ما هنگام شروع، 

فروش الکترونیکی  مس و چاقو بود.
بعد از مدتی که کار کردیم متوجه  برخی 
ضعف ها مثل طراحی و ... شدیم، همین 
نقاط  این  اصالح  فکر  به  شد  باعث  امر 
ضعف ها بیفتیم و پس از مطالعه  و تحقیق  
به این نتیجه رسیدیم اگر تغییراتی انجام 

دهیم می توان فروش بیشتری داشت!
کارگاهی  بحث  وارد  خاطر  همین  به   
شدیم. پس از آن خودمان سعی می کنیم 

در طراحی و تولید دست داشته باشیم.
البته باید این را هم بگویم در این چند 
طراحی  عنوان  با  ای  مسابقه  اخیر  سال 
تاثیر  صنایع دستی برگزار  می گردد  که 
بسزایی در رونق کار صنایع دستی چه در 
تولید و چه در رفع نواقص کارها دارد. 
از نتیجه این مسابقه ها سعی در طراحی  
صنایع دستی به روزتر و قابل استفاده تر 
گرایش   کردیم  برد. سعی  نام  می توان  را 
نزدیک  تر  کاربردی  به  را  دستی  صنایع 
طوری  اقتصادی  وضعیت  چون  کنیم 
نیست که لوازم صرفا جنبه تزیینی داشته 

به  فکر باشـند  خاطر  همین 
کردیم شــــاید 
مصرفی 
ن  د کر

موجب افزایش فروش واستفاده گردد. 
   شنيده ام که اختراع هم داشتيد؟ 
بله در واقع ما برای اولین بار در ایران 
که  کردیم  اختراع  را  مسی  مواد  شوینده 

حرکتی نو بود.
  از مجموعه خودتان توضيح دهيد؟
اوایل کار با اسم »شوال« شروع کردیم 
) نام لباس سنتی اقوام است( که پس از  
موفقیت در فــروش و جدی شدن کار،  
تغییر  کیان«  مس  »صنایع  به  را  آن  اسم 
دادیم و سعی کردیم فروشمان را که در 
چند غالب جداگانه  بود به صورت یک 
سایت ویک قالب در بیاوریم و همه این 
نام  به  سایت  یک  قالب  در  را  مجموعه 
یا  کراف«  »هندی  مخفف  که   H.Cکیان
دست ساز است تغییر دادیم. سعی کردیم 
از بحث داخلی پیش تر برویم  و قدم های 
بزرگتری برداریم و افق دیدمان را وسیع 

تر انتخاب کردیم.
سایت  گسترش  روی  همین  برای 
دادیم،  انجام  را  گذاری  سرمایه  بیشترین 
و  خود  می توان  طریق  این  از  چون 
شناساند.  دنیا  همه  به  را  محصوالت 
متاسفانه بیشتر مسوولین فکر می کنند که 
سایت هزینه ندارد ولی ما در این مدت 
با توجه به افق دیدمان روی سایت چند 
دنیا  همه  به  بتوانیم  تا  می کنیم  کار  زبانه 

محصوالتمان را شناسانده و صادر کنیم. 
اقدام  دست  در  هم  دیگری  طرح 
را  چاقوسازی  تولید  می خواهیم  داریم، 
به  و  کرده  خارج  کارگاهی  سیستم  از 
سیستم کارخانه ای ارتقا دهیم که خود این 
موضوع هم برخی مشکالت بزرگی دارد 
که نیازمند همکاری و مساعدت مسووالن 
و متولیان این حوزه است. به جز مشکل 
آن  و  دارد  وجود  بزرگتر  مشکلی  مالی، 
تهیه مواد اولیه چاقو است. متاسفانه مواد 
اولیه ساخت چاقو وارداتی هستند و این 

یک معضل بزرگ در راه تولید است. 
    چه سازمان و ارگانی در اين راه 

به شما کمک کرده؟
نظر  از  برداشتیم  را خودمان  قدم  اولین 
ولی  اند  کرده  حمایت  مسووالن  معنوی 
از نظر تسهیالت وکمک های مالی هیچ 
که  است  این  انتظارمان  و  نشده  کمکی 
کمکی از سوی این عزیزان دریافت نماییم 

شغل  دولتی 
مرا  اقناع
 نکرد
دوست داشتم کارآفرین و اشتغالزا باشم
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تا بتوانیم قدم های محکم تر وبلند تری 
معرفی صنایع دستی و خود  راستای  در 
استانمان در کشور و حتی در جهان داشته 

باشیم.
ما تفکرمان معرفی صتایع دستی و ارتقای 
آنهاست، برای نمونه ما می توانیم با تلفیق 
چند صنایع دستی از استان های مختلف 
منحصر  و  ارزشتر  با  دستی  صنایع  به 
به فردتری دست یابیم و به کشور و جهان 
معرفی نماییم. برای نمونه از صنایع دستی 
شیشه که در استانهای دیگر تولید می شود 
در صنایع دستی خودمان استفاده  نماییم 
یا برای بسته بندی محصوالت چوبی، از 
صنایع دستی چوبی سایر استان ها استفاده 
اشتغالزایی،  معرفی،  در  روند  این  کنیم. 
زیبایی و حتی کیفیت، آینده روشنتری را 

ترسیم می کند.
   چه انتظاری از مسووالن داريد؟

به نظر من  اولین و بهترین کمکی که 
حتی  قبل از پرداخت تسهیالت، سازمان ها 
خصوصی  چه  و  دولتی  چه  ادارات  و 
می توانند به ما و مجموعه صنایع دستی 
از  نمایند، خرید هــدایا  ارائه  تولیــد  و 
صنعتگران است. که این خود نمونه بارز 
است. حتی  کننده  تولید  از یک  حمایت 
ها  تخفیف  کارت  و  ها  کارت  بن  ارائه 
برای خرید کارمندان و کارکنان سازمان ها 
موجب  دستی،  صنایع  کنندگان  تولید  از 
ها  کارگاه  این  در  تولید  چرخیدن چرخ 
و تولیدی ها می گردد. حتی سازمان های 
متولی در امر تبلیغ، با چاپ یک بنر تبلیغی 
کمک  می توانند  استان  دستی  صنایع  از 
بزرگی در شناساندن و معرفی محصوالت 

و جذب گردشگر داشته باشند.
حتی توزیع بن خرید و یا تخفیف در 
ایام نوروز در ورودی شهر برای مسافرین 
می تواند یک جنبه معرفی و تبلیغ بزرگی 
باشد در شناساندن صنایع دستی و جذب 
گردشگر که سودی چند جانبه را شامل 

می شود.
بخش بزرگی از مسافران مربوط به  اقوام 
هم استانیها هستند که برای بازدید عید و 
تجدید دیدار به شهر ما می آیند یا حتی 
برخی به خاطر کارهای اداری به استان ما 
رجوع می کنند. بایک برنامه ریزی درست  

قطعا 

و  استان  درست  معرفی  برای  می توانیم 
و  گردشـــــگر  جذب  دسـتی،  صنایع 

فروش داشته باشیم. 
چه  کاريتان  آينده  با  رابطه  در    

اهدافی داريد؟
اولین هدف   . ما 3 هدف بزرگ داریم 
بزرگ صنایع  گالری  دایر کردن یک  ما  
دستی است که کل صنایع دستی را در یک 
همه صنایع  شامل  و  کنیم  عرضه  محیط 

دستی می شود.
ما  مشتریان  این مجموعه  در  واقع  در   
محصول  تولید  محصول،  طراحی  شاهد 
و بسته بندی آن خواهند بود و در همان 
به  تحویل  آماده  محصول  این  لحظه 
مشتریان عزیز می گردد.  اگر بتوانیم چنین 
مجموعه ای راه اندازی کنیم می توانیم در 
داشته  فروش  و  تولید  مختلف  فصــول 

باشیم.
به فکر تولید محصول در همه  باید  ما 
این  بودن  دایر  همیشه  و  باشیم  فصول 
مجموعه از مهمترین رکن های این گالری 

است.
کارگــاه های  تبدیل  ما  هدف  دومین 
وقت  تمام  کارخانه  یک  به  چاقوسازی 
با  بتوانیم  امیدواریم  است،  چاقو  تولید 
حمایت مسئولین به هدفمان که کارخانه 

چاقوسازی است برسیم.
سومین هدف ما، عرضه این محصوالت 
به همه نقاط کشور و دنیاست، ما تالشمان 
به  را  محصوالتمان  بتوانیم  تا  است  این 

همه دنیا بشناسانیم.
   چه سازمان هايی در اين راه به 

شما کمک کردند؟
سازمان  طرف  از  ما  حمایت  بیشترین 
است  دستی  وصنایع  سازندگی  بسیج 
موجب  حداقل  هستیم،  آنها  قدردان  که 
می شوند به کار کردن دلگرم باشیم. جا 
را  سازمان ها  این  از  تشکر  کمال  دارد 
سازمان های  داریم  امید  و  باشم  داشته 

بتوانیم  تا  ببندند  دیگر هم کمر همت 
شاهد اتفاقات و حرکت های بزرگ 
و  استان  معرفی  جنبه  از  نو  و 

اشتغالزایی  باشیم.

می تواند  کجا  از  جوان  يک    
شروع کند؟

مثل  کاری  هیچ  زنجان  در  خوشبختانه 
ایجاد  کار  جوانان  برای  که  نیست  مس 
و  سن  هم  جوانان  بیشتر  و  است  کرده 
سال من در همین حوزه کار می کنند و 
اگر مسئولین همت کنند و کمی از صنایع 
روند  همین  کنند  حمایت  مس  دستی 
خیلی خوب جواب گوی جوانانی است 

که جویای کار هستند. 
در ضمن خوشحالم این مطلب را اضافه 
اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه  رئیس  که  کنم 
خانم  دستی؛  صنایع  جهانی  شورای 
سفری  پیش  هفته  چند  »غداهیجاوی« 
این  در  وی    داشت.  زنجان  استان   به 
سفر  زنجان را به عنوان شهر جهانی ملیله 
معرفی کرد. در حاشیه این اتفاق بزرگ، 
هم  مس  جهانی  شهر  عنوان  به  زنجان 
مطرح شد که در صورت اجرای اقدامات 
و فراهم آمدن این زمینه، یک اتفاق بزرگ 

برای زنجان و حتی کشور است.
خواهش  یک  عزیز   مسوولین  از  من 
دارم. می خواهم  بگویم ما در زنجان نیاز  
ما  نداریم،  مضر  وکارخانجات  معدن  به 
اسم صنایع دستی  به  داریم  بزرگی  منبع 
و گردشگری! همه کشور های همسایه ما 
در فکر جذب توریست از ایران هستند، 
را  داخلی  توریست  ما جذب  خود  چرا 
انجام ندهیم؟ خود ما می توانیم از تهران 
به عنوان  قطب صدور گردشگر استفاده 

کنیم.
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کمک به
 سـیل زدگان  در یک نگاه


