
جهاني شدن فرش هريس تجلی اقتصاد مقاومتی است
  گزارش یک

چهارشنبه 30  شهریور 1401 | 24 صفر  1444 || روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 86582    

i ran@javanOnl ine. i r

 گفت وگوي »جوان«
 با جهادگر توليدكننده ميوه خشك

رونق صنايع با اقتصاد مقاومتي امكانپذير است

 در مورد كار و اينكه چطور شد به 
سمت توليد ميوه خشك آمديد، 

توضيح بفرماييد. 
از آنجا ك��ه هدفم در گام اول ايجاد اش��تغال 
مخصوصاً براي فارغ التحصيالن دانش��گاهي 
بوده و قبل از اينكه يك توليدكننده باش��م، 
خودم را كشاورز و باغدار مي دانم و به اين كار 
مشغول هستم، س��عي كردم كاري مرتبط با 

شغل اصلي داشته باشم. 
اقتصاد و معيش��ت اس��تان آذربايجان غربي 
اكثراً بر كار كش��اورزي اس��توار اس��ت و از 
اينكه مي دي��دم محصوالت باغي 
و مخصوصاً س��يب هاي درختي 
در كنار خياب��ان از بين مي روند، 
هميش��ه عذاب وجدان داش��تم. 
چون درد اينها را ب��ا تمام وجودم 

احساس و لمس مي كردم. 
اكثر همش��هريانم در آذربايجان 
غربي به شغل كشاورزي و باغداري 
مشغول هس��تند و اقتصاد مردم 
استان به آن وابس��ته است. آنها با 
زحمات زياد در طول يك س��ال، 
به امي��د اينكه با درآم��د توليد و 
فروش محصوالت خود هزينه هاي 

زندگي شان را تأمين كنند، پيش مي روند. 
سود تالش يك كش��اورز بايد به قدري باشد 
كه با آن امرار معاش كند و هزينه تحصيلي و 
ازدواج فرزندانش را بدهد. با اين حال متأسفانه 
ش��اهد بوده ام باغداراني كه براي چندين نفر 
اشتغال زايي داش��تند اما خودش��ان دنبال 
كارگري بودند. پس با توكل به خداوند با عشق 
و عالقه به ايجاد صناي��ع تبديلي مخصوصاً 
فرآوري س��يب هاي درخت��ي روي آوردم و 
توانستم 25نوع محصول فقط از سيب درختي 

فرآوري كنم. 
اگر واقعاً به اين كار نگاه كنيم و راه هاي ديگر را 
در فرآوري و صنايع تبديلي در پيش بگيريم، 
حتماً به ايجاد اش��تغال و دلگرمي ميليون ها 

كشاورز ختم مي شود. 
 فكر مي كنيد با اقتصاد مقاومتي 
چطور مي شود وضعيت اشتغال و 

توليد را در كشور ارتقا داد؟
 اوالً اكنون تمام دنيا به كش��اورزي و صنايع 
تبديلي هم نياز دارد و هم وابسته است. پس 
چه بهتر مسئوالن، دست در دست كشاورزان 
بگذارند و با حمايت از آنها در پيشرفت كشور و 

ايجاد اشتغال سهيم باشند. 
وقتي از اقتصاد مقاومتي صحبت مي ش��ود، 
يعني همه بايد در كنار هم باش��ند. نه اينكه 
توليدكننده تالش كند و در آخر متضرر شود و 

يك مدير دولتي فقط نظاره گر باشد. 
 ش�ما االن چقدر توليد داريد و 
براي چند نفر توانسته ايد شغل 

ايجاد كنيد؟ 
به طور مستقيم براي حدود 15نفر اشتغال زايي 
داشته ام اما مشاغل غيرمستقيم بسيار زياد 
هس��تند و اگر عميق تر به مسئله نگاه كنيم، 
هزاران كشاورز چشم اميد دارند تا با توسعه 
و گسترش اين صنايع آنها هم ديگر اين همه 

ضرر و زيان ندهند. 
 وضعيت بازار االن چطور است؟ 

فعال نوآوري هس��ت و مي ت��وان از يك ميوه 

چندين محصول جديد به دس��ت آورد. قباًل 
ميوه خشك در ليست محصوالت الكچري 
و گران قيمت قرار داشت اما االن شكر خدا در 
سبد بسياري از خانواده ها رفته و نسبتاً مصرف 

عمومي دارد.  
چه موانعي در سر راه داريد؟ 

خواهي نخواهي موانع وجود دارند و از بين هم 
نمي روند. بعضي وقت ها متأس��فانه به خاطر 
بوروكراسي، طوالني شدن مسيرهاي قانوني 
و بي مهري بعضي ادارات و مسئوالن، به جاي 
حمايت از توليدكننده ها سنگ در مسيرشان 

مي اندازند. 
برخي مديران هنوز با واژه توليد و توليدكننده 
بيگانه هستند و فكر مي كنند با اذيت كردن 
ي��ك كارآفرين قدرت خودش��ان را نش��ان 

مي دهند. 
 براي پيشرفت و ارتقای كارتان به 
چه حمايت ها يا امتيازاتي احتياج 

داريد؟ 
عوامل زيادي دخيل هس��تند ولي به نظرم 
تخصص و دانش فني اولين نياز است، چون 
هر چقدر كه سرمايه باشد باز هم به دانش فني 

توأم با حمايت واقعي مسئوالن نيازمنديم. 
 وضعيت حمايت ها تا حاال چطور 

بوده است؟
صادقانه بگويم ح��رف زياد زده ان��د و ما نيز 
ش��نيده ايم، اما در عمل هي��چ كاري صورت 
نگرفته اس��ت. به غير از س��پاه و بس��يج كه 
هميشه ياري رسان بوده اند و توليدكننده را 
تنها نمي گذارند، بقيه سازمان ها هيچ كاري 
نكرده اند. ادارات دولتي و سازمان هاي مربوط 
بايد پاي كار باش��ند و جن��س كارآفريني را 

بشناسند. 
خالصه بگويم اگر اينگونه پي��ش برود، باور 
كنيد در آينده متأسفانه كسي رغبت به توليد 
نخواهد داش��ت. االن جوانان ب��ه تبليغات و 
درآمد اينترنتي روي آورده اند، با اين وضع و 
با خارج كردن توليدكنن��ده از گردونه، ديگر 
چيزي نمي ماند آنها تبلي��غ كنند. اصاًل فكر 
مي كنيد چند سال ديگر چه كسي به صنعت و 

توليد داخلي روي خواهد آورد!
 آيا به صادرات هم فكر مي كنيد؟ 
بدون ش��ك اولين هدفم در توليد، صادرات 
و ارزآوري بود و براي رس��يدن به آن از هيچ 

تالشي فروگذار نيستم و خسته نمي شوم. 
 به نظر شما با صادرات مي توانيد 
هم شغل بيشتري ايجاد كنيد و 
هم به اقتصاد كشور كمك شود؟

قطعاً ص��ادرات در ايجاد اش��تغال مخصوصاً 
در عرصه صناي��ع تبديل��ي و صنعتي نقش 
مهمي را ايفا مي كنند، اما باز هم حرفم را تكرار 
مي كنم كه براي اين كار هم بايد حمايت هايي 
وجود داشته باشد تا توليدكننده هزينه هايش 

پايين بيايد. 
 براي شكوفايي اقتصاد مقاومتي 

چه كار بايد كرد؟
همت مس��ئوالن و امتي��از ده��ي واقعي به 
توليدكنن��دگان از قبيل مش��وق هاي حق 
بيمه به كار گي��ري اف��راد و فارغ التحصيالن 
دانشگاهي و معافيت مالياتي و مواردي از اين 
دست مي تواند اقتصاد مقاومتي را در تمام اين 

سرزمين رونق دهد. 

گو
ت و

گف

ايجاد اشتغال براي 3هزار نفر

تسهيالتي كه در سال 1۴۰۰ توسط بسيج سازندگي پرداخت 
شده است، منجر به ايجاد اش��تغال براي بيش از 3هزارنفر در 
سطح استان شده و با توجه به مبلغ تسهيالت در نظر گرفته شده 
براي سال 1۴۰1 هدف گذاري براي ايجاد 5هزار شغل توسط 
بس��يج س��ازندگي در اس��تان مركزي انجام گرفته است.  در 
راستاي تحقق منويات امام خامنه اي و با بهره گيري حداكثري 
از ظرفيت ها و منابع جهت ايجاد اشتغال براي اقشار محروم و 
آسيب پذير در سطح استان، به ويژه روستاها، ضمن تحقق شعار 
اقتصاد مقاومتي، رفع فقر، پيشرفت در حوزه عدالت اقتصادي 

و ارتقاي معيشت خانواده هاي روس��تايي بسيج سازندگي به 
متقاضيان واجد شرايط ايجاد اش��تغال، در سال 1۴۰۰ بيش 
از ۹۰۰ميليارد ريال تسهيالت پرداخت شده است.  براي سال 
1۴۰1 با تفاهم صورت گرفته و مساعدت استانداري مركزي 
مبلغ ۴هزارميليارد ريال تس��هيالت قرض الحس��نه از محل 
تسهيالت تكليفي تبصره 1۶۰ به بسيج سازندگي اختصاص 
يافته است.  اين تسهيالت در راستاي ايجاد كارگاه هاي اشتغال 
و كارآفريني و با اهدافي از قبيل حمايت از مشاغل خرد خانگي، 
كمك به كارآفريني و تقويت قطب هاي توليدي استان به جامعه 
هدف بسيج سازندگي پرداخت شده اس��ت.  محوريت ايجاد 
اشتغال پايدار براي قشر كم برخوردار در تسهيالت اين سازمان 
است كه داشتن مدرك آموزشي مرتبط با موضوع طرح كسب 
و كار، تهيه تضامين بانكي و داشتن طرح كسب و كار از شرايط 
اوليه پرداخت اين تسهيالت است.  از اقدامات شاخص بسيج 
سازندگي در راستاي مأموريت هاي اقتصاد مقاومتي احياي 2۰ 
كارگاه فرآوري گياهان دارويي و گالب گيري در روستاي خاوه 
دليجان بوده كه منجر به حفظ و ايجاد 1۰۰ فرصت شغلي در 

اين روستا شده است. 

سرهنگ سعيد فرامرزي
مسئول بسيج سازندگي استان مركزي 

ساخت 900 واحد مسكن براي مددجويان 
اجراي طرح هاي محروميت زدايي در اردبيل با هدف كاهش 
و رفع محروميت در نقاط مختلف اس��تان ب��ا جديت ادامه 
دارد.  عمليات احداث ۹۰۰ واحد مس��كوني مددجويي در 
استان در دستور كار بس��يج قرار دارد كه در حال حاضر 5۰ 
واحد مسكوني با پيشرفت فيزيكي ۶۸ درصدي در حال اجرا 
هس��تند و در صورت افزايش تعداد معرفي شدگان از سوي 
كميته امداد ام��ام خميني)ره( اين تع��داد افزايش خواهد 
يافت.  تالش مي كنيم مشكالت مسكن مددجويان در اسرع 
وقت برطرف شود و بتوانيم با احداث مسكن براي افراد واجد 
شرايط، شرايط مطلوبي را از لحاظ سرپناهي خانواده ها فراهم 
كنيم، ضمن اينكه اجراي 33۶ پروژه مش��اركتي در سطح 
مناطق روستايي و محروم اردبيل در دستور كار سوي بسيج 
سازندگي استان در سال جاري قرار دارد و از اين تعداد هم 
اكنون 22۸ پروژه در حال ساخت است. ۸هزار نفر جهادگر 
در قالب ۴5۰ گروه جهادي در اردبيل در حال فعاليت  هستند 
و ساماندهي گروه هاي جهادي در قالب گروه هاي عمومي و 
تخصصي در دستور كار قرار گرفته و بسيج سازندگي اردبيل 

در هر شرايطي در نقاط مختلف حضور فعال داشته است. 

اجراي فعاليت هاي محروميت زدايي در شهرها و روستاها، 
خدمات رساني در قالب بهداش��ت و درمان، اعزام پزشك 
به مناطق محروم، راهسازي و جاده س��ازي و آبرساني به 
روستاهاي فاقد امكانات از جمله اقدامات بسيج سازندگي 
در اردبيل است.  بس��يج س��ازندگي با ورود به پروژه هاي 
عمراني و توسعه اي همواره در كنار مردم بوده و در راستاي 
تكميل س��دهايي كه در زندگي و معيش��ت م��ردم تأثير 
مس��تقيم دارند، با قوت و قدرت وارد شده است و آمادگي 

تكميل آنها را دارد. 

سرهنگ عباس نوظهور
مسئول بسيج سازندگي اردبيل

گزارش تصویری

  مرز شلمچه و پذیرایي از زائران  موكب هاي جهادگران در مرز مهران زیارت كربال با بوي شهداي حرم

فرش هريس يكي از نمادهاي هنر ايران و ايرانيان در جهان است 
كه نقش و نگارهاي چشم نواز آن حكايت جذابي است از وراي 

درخشش صدها طرح و رنگ كه در هم گره مي خورند. 
زنان و مردان هنرمند اين ديار سرسبز و زيبا با الهام از طبيعت 
با چرخش نخ ها و جلوه گري رنگ ها و رقص انگشتان خود بر 
كمند تار و پود دار سمفوني عشق به هنر را مي نوازند و به اين 
ترتيب شورانگيزترين و زيباترين هنر ايراني را تحت عنوان فرش 
به همگان هديه مي كنند.  از مشخصات طرح و نقشه هاي فرش 
هريس مي توان به عدم استفاده از خطوط منحني در بافت آن 
اشاره كرد و بالطبع چيزي كه به وفور مشاهده مي شود، استفاده 

از اشكال اسليمي هندسي و خطوط شكسته است. 
  »فرش هريس« الهامي از طبيعت

وقتي در طرح و نقشه فرش هريس دقيق نگاه كني، تضاد رنگ ها 
را به خوبي مي توان مشاهده كرد. رنگ هاي تيره و روشن در كنار 
هم استفاده مي شود اما در كل نماي كلي بيشتر اين فرش ها 
داراي رنگ بندي تيره هس��تند و دليل اين موضوع نيز عالقه 
باال به استفاده از رنگ هايي مانند قرمز تيره و الكي، سرمه اي، 
قهوه اي و بژ است. با اين حال، رنگ هاي تيره استفاده شده در 
آن داراي وضوح و ماندگاري بااليي است.  استفاده از رنگ هاي 
جذاب و زيبا برگرفته از دل طبيعت با ذهن خالق بافنده، طرح ها 

رنگ بندي ويژه و خاصي را به فرش هريس مي بخشد. 
در رنگرزي فرش هري��س از گياهان طبيع��ي موجود در اين 
منطقه استفاده مي شود كه مهم ترين اين گياهان روناس، ذلير، 

تولوخ كولي، پوست پياز، قره چوب، نيل كلكته، دوه قوالغي و 
ريشه اشگون است كه هر كدام براي توليد رنگ خاصي استفاده 

مي شود. 
   8400 كارگاه فعال قاليبافي خانگي

مسئول بسيج سازندگي شهرستان هريس در مورد اقتصاد و 
گردش مالي اين شهرستان با بيان اينكه هريس شهرستاني 
اس��ت با 1۸هزار و 25۰ خانوار كه داراي ۷۰ هزار نفر جمعيت 
است، مي گويد: »فرش هريس ش��هرت و آوازه جهاني دارد و 
قاليبافي باعث گردش اقتصاد اين شهرس��تان شده است، به 
طوري كه ۸۰درصد مردم شهرستان هريس در كار قاليبافي 
فعال هس��تند، هر چند دامداري نيز بخش ديگري از فعاليت 
آنان را تش��كيل مي دهد، ولي كار قاليبافي زنان و مردان اين 

شهرستان زبانزد عام و خاص است.«
محمدحسن يوسفي ادامه مي دهد: »مردم در منطقه كوهستاني 
عمدتاً از طريق طبيعت امرار معاش مي كنند، حتي طرح و نقشه 
فرش هريس الهام گرفته از طبيعت است. ساكنان اين منطقه 
از زمان هاي بس��يار قديم ب��راي بافت فرش از پش��م طبيعي 
استفاده مي كنند و االن نيز پشم طبيعي اولين انتخاب آنها براي 
قاليبافي است، چون داراي رنگ طبيعي است. كيفيت مصالح 
قاليبافي، طرح و نقشه مرغوب و الهام گرفته از طبيعت بر زيبايي 

آن مي افزايد.«
هم اكنون ۸ ه��زار و ۴۰۰كارگاه خانگ��ي قاليبافي در هريس 
فعال هس��تند كه در اين كارگاه ه��ا همه اعض��اي خانواده با 

همديگر مشغول قاليبافي هستند و از اين طريق گذران زندگي 
مي كنند. 

حجم توليد س��االنه فرش هري��س 15هزار تخته اس��ت كه 
1۰درص��د آن از طريق تجار تبريزي به كش��ورهاي اروپايي، 
تركيه، آلمان و اتحاديه اروپا صادر مي شود. گاهي اوقات تجار 
به صورت حضوري آمده و خريد مي كنن��د و گاهي از طريق 
تجار تبريزي فرش ها خريداري و به مناطق مورد نظر ارس��ال 

مي شود. 
   جهادگران در انتظار نمايشگاه

 مسئول بسيج س��ازندگي شهرس��تان هريس يكي از موانع 
بازاريابي و فروش فرش هريس را نبود نمايش��گاه دائمي ذكر 
می كند و مي گويد: »اگر نمايشگاه دائمي فرش دستباف در اين 
شهرستان داير شود، مردم مي توانند توليدات خود را به صورت 
مستقيم عرضه كنند و به فروش برسانند. در اين صورت خريدار 
واقعي نيز به صورت مستقيم از بافنده خريد مي كند. در شرايط 
فعلي سود اصلي نصيب واسطه ها و دالل ها مي شود و مردمان 

زحمتكش اين منطقه سودي نمي برند.«
يوسفي خاطرنشان مي كند: »براي داير كردن نمايشگاه دائمي 
چندسال از طريق كارگروه اقتصادي و بسيج سازندگي پيگير 
موضوع بوديم، حتي اين موضوع در مجمع عالي شهرس��تان 
تصويب شد. مسئوالن مربوط آمدند و قول هايي دادند و يك 
نمايشگاه موقت برگزار شد ولي متأسفانه افرادي كه با برگزاري 
نمايشگاه موقت منافع آنها به خطر مي افتاد، باعث شدند اين 

نمايشگاه نيز ادامه نداشته باش��د.« به گفته اين مسئول، بايد 
مديريت عالي استان با همكاري سازمان صمت در جهت برپا 
نگه داش��تن قالي هريس حمايت هاي زيادي داشته باشند و 
حمايت اصلي در اين زمينه هم برگزاري نمايشگاه به صورت 
دائمي است. اگر توليدكننده فرش خود را در نمايشگاه بفروشد 
و خريدار هم در آنجا بخرد، هر دو از اين معامله راضي خواهند 

بود و به سود خود مي رسند. 
   توليد با اقتصاد مقاومتي

در اقتص��اد مقاومت��ي، ش��هروندان مي توانن��د با اس��تفاده 
از ظرفيت ه��اي موج��ود در منطقه خود به اش��تغال و توليد 

بپردازند. 
يكي از بافندگان فرش هريس كه 5۸سال در كار بافت فرش 
فعاليت مي كند، مي گويد: »از سن هفت سالگي قاليبافي را در 
تبريز ياد گرفتم و اكنون 5۸ سال است در كار قاليبافي فعاليت 
مي كنم. ۴3س��ال در كار بافت فرش تبريز بودم و از 15سال 
پيش كار بافندگي فرش هريس را شروع كردم.« محمدتقي 
نوراللهي ادامه مي دهد: »فرش تبريز 5۰رج و ريز بافت است، به 
علت اينكه سوي چشم هايم كم و ضعيف شده بود، چشم پزشك 
گفت، بهتر است شغل خودت را عوض كني و من به اين علت 
بافت فرش هريس را كه2۰رج بود انتخاب كردم.« اين بافنده 
فرش در مورد تفاوت بين فرش تبريز و هريس معتقد است كه 
فرش هريس گره هاي مخصوص خود را دارد كه در فرش تبريز 
آن گره ها وجود ندارد. گره هاي فرش هريس برجسته هستند. 

   زيبايي فرش هريس با نخ پشم
نوراللهي در مورد نخ استفاده ش��ده در فرش هريس مي گويد: 
»يكي از مهم ترين تفاوت هاي فرش هريس با س��اير فرش ها 
استفاده از پشم گوسفندي اس��ت. قباًل رنگرزي نخ پشمي به 
صورت كامالً سنتي بود ولي اكنون رنگرزي به صورت شيميايي 
اس��ت.« اين جهادگر عرص��ه اقتصاد مقاومتي يك��ي ديگر از 
تفاوت هاي فرش هريس را عدم پرداخت آن ذكر می كند و ادامه 
مي دهد: »معموالً فرش بعد از تمام ش��دن به مرحله پرداخت 
مي رود ولي فرش هري��س مرحله پرداخت ن��دارد. در فرش 
هريس از هر دو الي بايد گره ها به طور مناس��ب در جاي خود 
قرار گيرند، بنابراين بافنده فرش هريس با نوك چاقوها گره ها 
را در جاي خود قرار مي دهد و گره فرش هريس برجسته شده و 
ديگر نيازي به پرداخت ندارد.« وي با اشاره به ابعاد فرش هريس 
تصريح مي كند: »ابعاد فرش هريس معموالً در ابعاد يك متر 
عرض و يك و نيم مترطول، يك و نيم متر عرض و دو متر طول، 
دو متر عرض و سه مترطول و غالباً به رنگ پس زمينه الكي يا 

همان قرمز رنگ و سرمه اي بافته مي شود.«
در مورد نقشه فرش هريس بايد گفت كه طرح هاي رايج اين 
منطقه عبارتند از: طرح تاجري صب��وري، رزگل، حياط گل، 
توكلي، صمدخان، عظيم بيگ، چلنگري، افشان و چندين طرح 
ديگر.  اين اس��امي براي طراحان و بافندگان اين فرش ها بوده 
كه در بيش از 1۰۰سال قبل اين طرح و نقشه ها را براي اولين 
بار بافته و نام خود را روي فرش گذاشته اند و از بين اين طرح ها 
نقشه تاجري هميشه مورد توجه بوده و مشتريان و طرفداران 

خاص خود را دارد. 

طرح در ط�رح و رج به رج هن�ر قاليباف�ی با عش�ق و عالقه اي ك�ه بافندگان 
آن دارن�د و با خ�ون اين هنرمندان آميخته ش�ده اس�ت،  ط�رح و رنگ فرش 
هريس كه با دس�ت زنان و م�ردان زحمتكش بافته مي ش�ود، باع�ث آفرينش 
هنر زريني مي ش�ود ك�ه چش�م و دل هر بينن�ده اي را محو تماش�ا و عاش�ق 

خ�ود مي كند. ح�اال هريس�ي ها اقتص�اد مقاومت�ي را با هن�ري كه ب�ا خون و 
جان ش�ان عجي�ن ش�ده اس�ت، تعري�ف مي كنن�د و ب�ا حمايت هاي بس�يج 
درص�دد هس�تند صناي�ع و محص�والت منحصربه فردش�ان را ب�ه جهانيان 
بشناس�ند و ع�الوه بر تأمي�ن نيازهاي ش�ان براي كش�ور درآمدزاي�ي كنند. 

هم اكن�ون 8ه�زار و 400 كارگاه 
خانگ�ي قاليباف�ي در هري�س 
فعال اس�ت كه در اين كارگاه ها 
همه اعضاي خان�واده با همديگر 
مشغول قاليبافي هستند و از اين 
طريق گذران زندگ�ي مي كنند

محمد رضا هاديلو

پرونده
جهانی شدن محصوالت ايرانی 

با اقتصاد مقاومتی

وقت�ي از اقتص�اد مقاومتي س�خن ب�ه ميان 
مي آيد، نمونه های عينی آن افرادي هستند كه 
توانسته اند با استفاده از ظرفيت هاي پيرامون 
خود و اجراي برنامه هايي كه در كمترين زمان 
به نتيجه مي رس�ند، ب�ه كار و اش�تغال زايي 
بپردازند. اس�ماعيل اطمينان يك�ي از همين 
افراد است. جهادگر 56س�اله اي كه توانسته 
اقتصاد مقاومتي را در ش�هر س�لماس چنان 
تعريف كند كه ح�اال در ص�ورت حمايت اين 
قدرت را دارد تا محصوالتش را به كشورهاي 
ديگر هم صادر كند. او به پويش�ي فكر مي كند به نام »نذر اش�تغال« تا در 
تمام ش�هرهاي ايران راه اندازي كند و به كمك جوانان بيكار و جوياي كار، 
چرخ هاي اقتصاد ايران اس�المي را ب�ه حركت درآورد. آق�اي اطمينان كه 
خودش كش�اورز بوده حاال از ديدن هدررفت دس�ترنج هم استاني هايش 
عذاب مي كش�د و مي خواهد كاري كند حتي يك مي�وه توليدي به عنوان 
ضايعات دور ريخته نشود. بر همين اساس سال هاست در زمينه توليد ميوه 
خشك كار مي كند و در شهرك صنعتي سلماس توانسته است براي تعدادي 
از همشهريانش اشتغال زايي كند، به همين بهانه با او به گفت وگو مي نشينيم. 


