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نکته

یادداشت

مریمشکرانی-روزنامهنگار
»خانم اثر انگشت تان ثبت نمی شود...  شما 
اصاًل اثر انگش��ت ندارید!« این جمالت را 
مأمور دفتر پیش��خوان دولت به زنی جوان 
و بلندقامت می گوید و زن به دس��ت های 
زبرش ن��گاه می کند؛ دس��ت  هایی که رد 
زحمت و خس��تگی را می ش��ود به وضوح 

روی آن دید. 
می گوید به سختی مرخصی 

گرفت��ه و آمده اس��ت و 
می پرس��د ح��اال چه 
کار کن��د؟...  از دفتر 
پیش��خوان دول��ت 
خارج می شوم.  چند 
س��ال پی��ش وقتی 
در روزنامه شهروند 

کار می ک��ردم، با زنی 
دیگر  همچون او مواجه 

شدم. س��وپرمارکتی کوچک 
درس��ت دیوار به دی��وار روزنامه قرار 

داش��ت و بچه های روزنامه مشتریان ثابت 
آن بودند. روزی پله های س��وپرمارکت را 
باال رفتم و به محض اینکه وارد شدم، زنی 
میانس��ال با قامتی خمیده و زنبیلی سیاه 
خارج شد. مشغول تماشای قفسه  ها بودم 
که آقای فروش��نده خواهش کرد بسته ای 
س��بزی پاک کرده بخرم و بالفاصله شروع 
کرد به تعریف ماجرا. اینکه آن بس��ته های 
سبزی را زنی که سرپرس��ت خانوار است 
در سوپرمارکت های محله توزیع می کند و 
سوپرمارکت داران بابت فروش آن سودی 
نمی برند و آنها این کار را فقط برای کمک 
به زنان سرپرست خانوار انجام می دهند یا 

زنی دیگر را می شناسم که از رامه سمنان 
به نمایشگاه محصوالت کشاورزی بوستان 
گفت وگو آمده بود تا عسل بفروشد. برایم 
تعریف کرد که با زنان محله ش��ان النگو  ها 
و طالهایش��ان را فروخته اند تا کندوهای 
پرورش زنبور عس��ل بخرن��د. می گفت به 
نمایندگی از آنها به تهران آمده اما نمی داند 
کار درستی کرده اند که طالهایشان را 
فروخته اند تا کار کنند یا نه؟! 
می گفت دوست نداریم 
برای پول جلوی کسی 
دس��ت دراز کنی��م 
می خواس��تیم  و 
خودمان کار کنیم. 
مثال  ها زیاد هستند 
اما این زن  ها همیشه 
در حاش��یه بوده ان��د. 
این زن  ها همیش��ه پشت 
تصاویر رنگارنگ س��ایر زن  ها 
مخف��ی مانده ان��د. زن هایی ک��ه برای 
زندگی س��خت می جنگند، قوی هس��تند، 
عزت نفس دارند و عالوه بر کار دشوار خانه 
داری، بار س��نگین معیش��ت ه��م بر دوش 
نحیف شان اس��ت اما چه کس��ی این زن  ها 
را دیده اس��ت؟ چه کس��ی برای حقوق این 
زن  ها جنگیده یا دست کم تالش کرده است 
باری از ش��انه های ظریف و ش��کننده شان 
بردارد؟ کسی می داند در این شرایط سخت 
اقتصادی این زن  ها چه می کنند؟ زنانی که با 
سختی های طاقت فرسای زندگی می جنگند 
تا کم نیاورند. زنانی که دست شان بر زانوهای 
خویش است و برای لقمه نانی عزتمندانه سر 

خم نکرده اند. 

معصومهصالحی
مطابق آخرین گزارش های مرکز آمار ایران در 
پاییز امسال جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر؛ 
۲۵ میلی��ون و ۸۰۰ هزار نفر ب��وده که از این 
تعداد ۲3/۵ میلیون نفر شاغل و ۲/3 میلیون 
نفر بیکار هستند و جالب تر اینکه سهم زنان از 
جمعیت ش��اغل فقط حدود 3/۵ میلیون نفر 
است، این در حالی اس��ت که سبقه تاریخی 
حضور زنان به عنوان نیروی شاغل و کارآفرین 
به دوران پیامبر اس��الم)ص( می رسد؛ زمانی 
که حضرت خدیجه)س( به عنوان نخستین 
بانوی نیکوکار و کارآفرین جهان اسالم در کنار 
پیامبر اکرم)ص( قرار گرفت و به راستی و بحق 
که اقدامات نبی مکرم اسالم )ص( با کارهای 
نیک او به ثمر رسید و موجب قوام و ثبات این 
مکتب حق و بندگی شد. در دورانی که اعراب 
دختران شان را زنده به گور می کردند حضرت 
خدیجه)س( همس��ر گرانق��در پیامبر)ص( 
نخستین بانوی کارآفرین جهان اسالم شد و 
توانست برای بسیاری از جوانان در آن دوران 

کارآفرینی کند.
حال با گذشت س��ال  ها از آن زمان و در حالی 
که امروز زنان و دختران این مرز و بوم بسیار 
آگاه تر و توانمندتر از گذش��ته در شرایطی به 
سر می برند که در بسیاری مشاغل می توانند 
همراه مردان و حتی در برخی شغل  ها باالتر از 
آنها فعالیت کنند و عالوه بر ارتقای مقام علمی 
و توانایی خود، در توس��عه و پیشرفت شرایط 
اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش بس��زایی 

ایفا کنند.
اگرچه امروزه حضور  زن��ان را در عرصه های 
مختل��ف سیاس��ی، اقتص��ادی، اجتماعی، 
فرهنگی و حتی ورزشی ملموس تر از گذشته 
شاهد هستیم اما باید به این نکته تأمل برانگیز و 
قابل توجه نیز اشاره کرد که همچنان سهم زنان 
و دختران پرانگیزه و پرتوان ما در گوشه گوشه 
این مرز و بوم به خوبی ادا نمی شود و هنوز هم 
به دلیل نبود مساوات و برابری با مردان شاهد 
هستیم  زنان در شغل یابی بسیار راه دشوارتری 

پیش رو دارند.
امروز به جرئت می توان گفت که عصر آگاهی 
زنان است. امروز زنان و دختران این مرز و بوم با 
گذشته بسیار فرق کرده اند و متحول شده اند. 
امروز آموخته اند که چگونه دوشادوش مردان 
در عرصه های گوناگ��ون از جمله تحصیالت 
دانش��گاهی و مش��اغل متعدد و ایج��اد رفاه 
برای خود و خانواده های ش��ان قدم بردارند و 
چگونه در کنار مردان در ساختن ایرانی آباد و 

توسعه یافته تر نقش آفرینی کنند. 
همان گونه که بر هیچ کس پوشیده نیست 
زن��ان در سراس��ر دنیا نقش بس��یار مهم و 
تعیین کنن��ده ای در اداره ام��ور خانواده و 
جامعه بر عهده دارند و برای تسریع در روند 
تغییر و تحق��ق هدف های توس��عه پایدار 
می توانن��د مس��ئولیت های بس��یار مهم و 

تأثیرگذاری را عهده دار باشند.

مطابق تحقیقات انجام ش��ده هر چه اشتغال 
زنان در اقتصاد بیشتر باشد، جهان ثروتمندتر و 
مرفه ترخواهد شد، این در حالی است که سهم 
زنان از مشاغل دنیا عمدتاً مربوط به مشاغل 

سخت و از همه مهم تر کم درآمد است.
در ایران به هم��راه افزای��ش جمعیت جوان 
در کش��ور، ورود زنان به عرص��ه فعالیت های 
اجتماعی و اقتصادی چش��مگیر ب��وده؛ این 
در حالی اس��ت که ب��ازار کار کش��ور دارای 
ساختار هایی نامناسب از نظر جذب نیروی کار 

به ویژه کار زنان است.
اینکه گفته می شود زن وظیفه دارد خانه داری 
و در تربیت فرزندان تالش کند اگرچه سخنی 
بجا و منطقی اس��ت، اما ای��ن موضوع نباید 
مانع فعالیت اجتماعی و اقتصادی زنان شود 
چراکه به عقیده بس��یاری از کارشناس��ان، 
زنان حتی اگر خانه دار هم باشند و درآمدی 
حاصل از اشتغال نداشته باشند، در مدیریت 
اقتصادی خانواده نقش بسیار مهم و بسزایی 

ایفا می کنند.
آنچه مسلم است اینکه نیاز ها و خواسته  های 
زنان طی سال های اخیر تحوالت چشمگیری 
داشته اس��ت. امروز زنان بیش��تر از گذشته 
متمایل به حضور در عرصه های اجتماعی و 
اقتصادی هس��تند و در همین راستا به مدد 
آموخته های خود و تحصیالت دانش��گاهی 
توانسته اند در بس��یاری از اموری که زمانی 
برای زنان جزو ممنوعیت  ها و محدودیت  ها 
بود، قد علم کنند و بگویند که ما هم می توانیم 
همچون مردان برای پیش��رفت کش��ورمان 

تالش کنیم.
بی شک حضور زنان در مراکز علمی-آموزشی 
بسیار بیشتر از گذشته مش��هود است و این 
نشان دهنده همان عزمی است که می خواهد 

فعل خواستن را به توانستن مبدل کند.
نباید فرام��وش کرد ک��ه زن��ان و مهارت  ها 
و توانمندی ه��ای آنان باید ب��ه خوبی دیده و 
شکوفا شود تا با داشتن نگاهی خالق و مدبرانه 
بتوانند به وظایف اولیه خود که همانا تربیت 
فرزندان و نق��ش تأثیرگذارش��ان در چرخه 
اقتصادی خانواده و جامعه است، جامه عمل 
بپوشانند تا فرزندان سالم و مفیدی به جامعه 

تقدیم کنند.
به گفته برخی کارشناسان تناقضی در جامعه 
ایران برای زنان رقم خورده است که البته حل 
آن نیاز به زمان دارد، به طوری که جامعه باید 
پاسخگوی نیازهای اجتماعی و اقتصادی آنها 
باشد و خود را با این خواست  ها منطبق کند 
و از همه مهم تر اینکه مردان باید این نکته را 
بپذیرند که زنان آمده اند تا کمکی برای آنان 
در رسیدن به اهداف مدنظر جامعه که همان 
بالندگی و رشد و توسعه یافتگی است، باشند 
چراکه در ی��ک خانواده متعادل س��کان در 
دست زنان مقتصد است و به قطع و یقین از 
خانواده معتدل جامعه نیز به تعادل و بالندگی 

مدنظر می رسد.

این زن  ها اثر انگشت ندارند!

گفتوگوی»جوان«بایکبانویتوليدكنندهصنایعدستيداراینشانملی

کارآفرینی یک مادر برای 250 زن سرپرست خانوار

اگرچهصنایعدس�تيعنوانصنعترایدكميكشد
وهرجاكهس�خنازصنعتميش�ودطبيعتًامسائل
اقتصاديچونهزین�ه،درآمد،ني�رويكاروآموزش
نيزمطرحميش�ود،امابهطورمعمولبهصنایعدستي
بهعنوانیکصنعتكهميتواندش�غليدرآمدس�از
باشدنگاهنميش�ود،ازاینروس�رمایهگذاريجدي
برايتوس�عهاینبخشبهویژهدربينزناندرجامعه
انجامنميگيرد.بررسيقدمتصنایعدستيدرایران
بيانگرآناس�تكهایندس�تصنایعم�دتمدیدي
اس�تكهدرجايجايایرانوجوددارد،اماازآنجاكه
رويتوسعهمحصوالتصنایعدستيچندانكارجدي
نشدهاست،همبرخيازاینمشاغلدرمعرضازبين
رفتنهس�تندوهماینکهتوسعهرش�تههايمختلف
صنایعدستيموردبيتوجهيقرارگرفتهاست.ایندر
حالياستكهدرش�رایطكنونياقتصادایرانتوسعه
صنایعدس�تيميتواندهممشکلبيکاريراحلكند
وهماینک�هتوليدناخال�صداخل�يراافزایشدهد.
صنایعدستيیکيازقدیميترینشغلهایياستكه
دركشوروبهویژهاستانبوشهروجوددارد.اززمانهاي
قدیمبيشترمردمروستاهايایناستانتوانایيانجام
وساختبعضيازصنایعدس�تيبوميرادارند.فوزیه
مقتدرف�رد،یکيازكس�انياس�تكهدرای�نزمينه
توانستهفعاليتداشتهباشدودركنارتأمينماليخود
وخانوادهحداقل250نفررادراینحوزهمش�غولكار
وفعاليتكند.درهمينرابطهگفتوگویيبااینفعال
اقتصاديوكارآفرینانجامدادیمكهدرذیلميخوانيد.

چطورواردفعاليتدرصنعتيشدیدكهكمتر
كسيواردآنشدهبود؟

سال 9۱ کیف دوزي را از همسایه خواهرشوهرم یادگرفتم 
و اولین چرخ خیاطي راس��ته دوزي را با حقوق شوهرم به 
مبلغ 4۸۰ هزار تومان خری��دم و یک تولیدي کیف دوزي 
راه انداخت��م. با تالش ه��اي فراوان، اس��تاد کیف دوزي و 
چرم دوزي شدم و در زمینه آموزش فعالیتم را شروع کردم. 
بعد از مدتي با کمک و حمایت هاي ش��بانه روزي همسرم 
تعاوني صنایع دس��تي را ثب��ت کردیم تا بتوان��م در همه 
رشته هاي صنایع دستي، هم در زمینه آموزش و هم تولید 

فعالیت داشته باشم. 
تشکيلخانوادهوفرزنداندرروندكاري

شماچهتأثيريداشت؟
سال 9۱ که ش��روع به کار کردم، یک دختر دو ساله داشتم 
و بعد از 9 سال خداوند فرزند پسري به من عطا کرد و از این 
بابت خدا را ش��اکرم. با وجود اینکه صاح��ب دو فرزند بودم، 
به تمامي کارهایم به موقع رس��یدگي مي کردم و زماني که 
همسرم از سر کار به منزل مي آمد، بچه ها را به او مي سپردم 
و به کارهاي بیرون منزل و تولیدي رس��یدگي مي کردم، به 
کالس هاي آموزشي مي رس��یدم و براي خرید مواد اولیه به 
بازار مي رفتم، س��پس مواد اولیه را به من��زل تولیدکننده ها 
مي رس��اندم. در حال حاضر زمان زیادي را صرف کار کردن 
مي کنم، حتي ساعات بیشتري نسبت به آقایان در حال کار 
کردن هس��تم.  هم اکنون ۲۵۰ نی��روي کار دارم که همگي 
از خانم هاي بي سرپرست و بدسرپرس��ت هستند. به عنوان 
راهبر کمیته امداد، تک تک خانه ها را مي گردم و کساني را که 
از نظر مالي وضعیت مناسبي ندارند پیدا مي کنم و برایشان 
کالس هاي رایگان آموزش��ي می گذارم و بع��د از دوره هاي 
آموزشي، خروجي کالسم کساني هس��تند که به این شغل 
عالقه دارند. به آنه��ا کار مي دهم و در تولی��دي کنار خودم 
مشغول کار مي شوند. به طور جدي به مدت پنج سال است که 
در رشته حصیربافي و کپوبافي فعالیت دارم، به عبارتي هم در 

زمینه آموزش و هم تولید صادرات محور فعالیت دارم. 
آیندهخودرادرحوزهاقتص�اديوبازرگاني

چگونهميبينيد؟
به عنوان یک فعال اقتصادي طبیعتاً در م��ورد آینده هم فکر 
مي کنم، با ۲۵۰ نیروي کاري ک��ه دارم توانایي این را در خود 
مي بینم که یک سهامدار بزرگ در زمینه صنایع دستي باشم. 
فرزندانخ�ودراب�هادامهكارتانتش�ویق

ميكنيد؟
تحصیالتم فوق دیپلم اس��ت و دخترم به رش��ته پزشکي 

بسیار عالقه دارد. به او توصیه مي کنم در کنار رشته مورد 
عالقه اش حتماً هنر نیز بیاموزد و یک کارآفرین باشد، چون 
کارآفریني در جهت حمایت از نیازمندان است و همین که 
دست کسي را بگیري، حس شادي را درون وجودت زنده 
مي کند. من معتقدم سفره اي که پهن کردم باعث شده هم 
خودم و هم اطرافیانم از آن روزي انتفاع ببریم و همیش��ه 
به دخترم توصیه مي کنم ک��ه اگر چند نفر بتوانند کنار تو 

روزیشان را دربیاورند خیلي خوب است. 
رابطهش�ماب�اكاركن�انتوليدیت�انچطور

است؟
در مورد نیروهایم به ش��خصه طوري با آنها رفتار مي کنم 
که هر زمان نیاز به چیزي داش��تند به آنها کمک  کنم و از 
نظر مالي هم هر زمان نیاز به پول داشته باشند، مبلغي را 
به آنها مي دهم که به کار دلگرم ش��وند و دغدغه معیشت 

مانع کارشان نشود. 
برخ�يمعتقدندآدابورس�ومخانوادههایا
اقواموقبایلسنتيمانعاش�تغالوفعاليت
اقتصاديزناناس�ت.نظرش�مادرمورداین

مسئلهچيست؟
خانم هایي در بوش��هر زندگ��ي مي کنند ک��ه عرب زبان 

هستند و بنا به رسم قدیمي و قبیله اي خود از خانه بیرون 
نمي آمدند و سنتي زندگي مي کردند و همسرانشان معتقد 
بودند زن ها نبای��د از خانه بیرون برون��د، اما با تالش هاي 
فراوان ب��ا همسرانش��ان صحبت  کردم و بعد از جلس��ات 
آموزشي که برایشان می  گذاش��تم، ابتدا کارهایي به آنها 
محول کردم که آنها این کارها را در منزل انجام مي دادند، 
بعد هم که عالقه مند مي ش��دند با اجازه همسرانش��ان به 
کارگاه مي آمدند و فعالی��ت مي کردند. در حال حاضر ۱۲ 
خانم عرب زبان را به طور کامل آموزش داده ام، طوري که 
در صورت نی��از از آنها براي آموزش اس��تفاده مي کنم. تا 
امروز هم با توکل بر خدا در هیچ زمینه اي به کسي نیازمند 
نبوده ام. ابتدا که کار را شروع کردم از سراج شروع کردم، 
بعد رشته حصیربافي و کپوبافي را دنبال کردم. عده اي از 
خانم ها که در منزل کار مي کنند، این کار را به نوعي زنگ 
تفریح خود مي دانن��د و در کنار کار به وظیفه همس��ري 
و مادریشان هم مي رس��ند و از نظر مالي با انجام این کار 
تأمین هس��تند و به قول خودش��ان دستش��ان در جیب 
خودش��ان اس��ت، بنابراین منعي براي فعالیت اقتصادي 
 خانم ها وج��ود ندارد و مش��اغل زیاد مناس��بي براي آنها 

وجود دارد. 
درنمایش�گاهبينالملليكههرسالبرگزار

ميشود،حضورداشتهاید؟
در نمایشگاه هاي زیادي شرکت کرده ام؛ تهران، اصفهان، 
تبریز، مشهد و کرمانشاه. سال 9۸ بود که به عنوان نماینده 
استان بوشهر در رشته حصیربافي انتخاب شدم و به کشور 
قرقیزستان و عمان رفتم. امسال هم قصد دارم با توکل بر 
خدا در نمایش��گاه اکسپوي دوبي ش��رکت کنم، حتي در 
خارج از کشور هم در نمایشگاه هاي زیادي شرکت کرده ام 
و معتقدم هر زن��ي توانایي این را دارد ک��ه روي پاي خود 

بایستد، حتي بهتر و باالتر از مردها. 
درزمينهصادراتفعاليتدارید؟آیامشکلي

دراینزمينهوجوددارد؟
خوشبختانه با تالش معاونت صنایع دستي استان بوشهر 

توانسته ام کیفیت کارم را باال ببرم تا جایي که به کشورهاي 
حاش��یه خلیج فارس مانند قطر، عمان و امارات همچنین 
به صورت چمداني به کش��ورهاي اروپایي صادرات داشته 
باشم، اما متأس��فانه یکي از مشکالت این است که دالالن 
مواد اولیه را از استان خارج مي کنند. همچنین هنرمنداني 

را که ما از صفر به صد رسانده ایم از ما مي گیرند. 
چهتوصيهايبهخانمهادارید؟

در کل یک خان��م اگر بخواهد کاري را ش��روع کند باید به 
این مسئله اعتقاد داشته باش��د که وقتي روي یک شاخه 
مي نشیند از شکستن آن شاخه نباید هراسي داشته باشد، 
چون به آن شاخه اعتماد نکرده، بلکه به دست ها و بال هاي 
خود اعتماد کرده و باور داشته است. در قدیم خانم هایي که 
در استان بوشهر زندگي مي کردند با برگ درخت خرما فقط 
حصیر گرد و همان سبد و زنبیل ساده تولید مي کردند، ولي 
االن با طرح هاي جدیدي که خودم انجام دادم و ایده هایي 
که داش��تم، روي برگ درخت خرم��ا برنامه ریزي کردم و 
ایده هاي بسیار جدید و نو وارد بازار کردم و با کارهاي سبک 
و کاربردي توانس��تم با برگ درخت خرما انواع دیوارکوب، 
لوستر، ظرف نان، جاي حبوبات، جاي برنج، آینه، کوسن 
حصیري، نش��یمن حصی��ري، کیف حصی��ري و خیلي از 
کارهاي دیگ��ر را تولید کن��م و با تلفیقي از چ��رم و برگ 
درخت خرم��ا کارهاي متنوع و زیبای��ي را وارد بازار کردم 
که تا قبل از این کسي این کار را نکرده بود، پس خواستن، 
توانستن است و خانم ها مي توانند در حوزه مشاغل صاحب 

موفقیت شوند. 
نش�انمليراچطوروباچهمحصوالتياخذ

كردید؟
نشان ملي این اس��ت که یک کار جدید و تلفیقي با کیفیت 
عالي را که کسي قبل از آن تولید نکرده باشد تولید کنید. من 
با تولید یک نشیمن طبي که داخلش را پشم شتر قرار دادم 
براي افراد گرم مزاج و براي افراد سردمزاج هم پنبه طبیعي 
قرار دادم توانستم این نشان را دریافت کنم، قبل از من کسي 
این کار را انجام نداده بود. در حال حاضر این محصول را صادر 
مي کنم و سفارشات زیادي هم در داخل کشور دارم. عالوه 
بر این کوسن حصیري، مبل و یک کیف حصیري دوشي هم 
از تلفیق چ��رم طبیعي و حصیر تولید ک��ردم که به آنها هم 
نشان ملي تعلق گرفت. گاهي پیش مي آمد که بافنده ها در 
شروع کار مواد اولیه را خراب مي کردند، ولي من به آنها امید 
مي دادم که از کار منصرف و ناامید نشوند و ادامه دهند. گاهي 
براي بار دوم هم کار را خراب تحویل مي دادند و من مجبور 
بودم دستمزدش��ان را هم بدهم، این مسئله برخی اوقات تا 
چهار یا پنج بار ادامه پیدا مي کرد، ولي من همچنان با امید، 
انگیزه و صبوري به کار و آموزش ادامه مي دادم تا جایي که 

کاري را که مدنظرم بود، بتوانند تحویل دهند. 
كروناچهتأثيريدركارتانگذاشت؟

شرایط کرونا باعث شد کارگاه تعطیل شود و نمایشگاه ها 
هم تعطیل ش��د، ولي در این شرایط سعي کردم محصول 
تولیدي نیروهایم را بخرم تا دستشان تنگ و از کار دلسرد 
نشوند، چون احساس تعهد داشتم و این محصوالت را به 
سختي در انبار نگه مي داشتم، چون کپو طوري است که 
اگر در شرایط نم و رطوبت باش��د کپک مي زند. به خاطر 
همین س��عي مي کردم با قیمت کمتر یا حتي بدون سود 
آنها را به مشتري بفروشم که نه مشتري را از دست بدهم 

و نه نیروي کارم را . 
عالوهبرخانمها،آقایانهمباش�ماهمکاري

دارند؟
نیروهاي من به ط��ور غیرمس��تقیم در منزل ب��ا من کار 
مي کنند و بعضي ها خانوادگي و طایفه اي این کار را انجام 
مي دهند. خانم ها به همراه همسران و بچه ها یا  مادرشوهر، 

عروس و نوه ها همگي در این کار فعالیت مي کنند. 
خانوادهشماهمدراینكارهستند؟

بله، چهار خواه��ر دارم که همگي در کار صنایع دس��تي 
فعالند. یک��ي از خواهرانم به همراه همس��رش به صورت 
مجازي فعالیت مي کنند و درآمد خوبي هم دارند. خواهر 
دیگرم کنار من در گالري که براي فروش داریم، مشغول 

کار است. همگي در کار صنایع دستي فعالیت داریم. 
سختيهايكارشماچيست؟

مواد اولیه به س��ختي پیدا مي ش��ود و براي تهیه آن باید 
به روس��تاهاي دور که مس��یرهای بدی هم دارند بروم و 
گاهي باید تنها تا نیمه شب براي تهیه مواد اولیه که فقط 
در تابستان می توانم انبار کنم مش��غول هستم، چون در 
زمستان به دلیل سردي هوا این برگ ها و شاخه ها خشک 
نمي ش��وند، به همین دلیل باید در تابس��تان انب��ار را پر 
کنم و اعتماد چند باغ��دار امین که بتوانم م��واد اولیه را 
از آنها بگیرم، جلب کنم. از دیگر س��ختي هاي کار، وجود 
دالل هاس��ت که با پیش��نهاد ۵ تا ۱۰ هزار تومان بیشتر 
نیروي استادکار من را از دستم درمي آورند و این موضوع 
برایم بسیار سخت است، چون با زحمت فراوان استادکار 

تربیت مي کنم. 
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