
اين روزه��ا خيلي ها به دنبال كس��ب وكار جديدي هس��تند و 
دوس����ت دارند تجربه اي تازه از كاروكس����ب  و درآمد را در 
زندگي شان داشته باش��ند، به خصوص اهالي روستاهايي كه 
بي آبي امان شان را بريده و ديگر به آنها اجازه كار كش��اورزي 
را نمي دهد. بدون ش��ك وجود يك دهك��ده اقتصاد مقاومتي 
مي تواند ش��رايطي را براي اين افراد به وجود آورد تا از نزديك 
با انواع كس��ب وكارها آشنا ش��وند و از مزيت ها، مش��كالت و 
هزينه هاي آن اطالعاتي به دست آورند؛ اين همان كاري است 
كه سازمان بس����يج س��ازندگي از مدتي قبل در دو روستاي 
فارفان و اراضي در اصفهان انجام داده و با راه اندازي دو دهكده 
اقتص��اد مقاومتي نه تنها ب��راي تع��دادي از متقاضيان، ايجاد 
اشتغال كرده بلكه شرايطي را به وجود آورده است اين دهكده ها 

تبديل به يك منطقه الگو در سطح استان شوند. 
در همين رابطه مدير كشاورزي و منابع طبيعي بسيج سازندگي 
استان اصفهان درباره دهكده اقتصاد مقاومتي روستاي فارفان 
مي گويد: »روس��تاي فارفان از روستاهاي بخش بنرود با حدود 
300 س����كنه و در 80كيلومتري اصفهان واقع ش��ده است 
كه با توجه به اجراي طرح هاي اقتص����اد مقاومتي اين روزها 
به عنوان دهك��ده اقتصاد مقاومتي اصفهان معرفي مي ش��ود؛ 
روستايي كه اهالي آن سرگرم كار و كاسبي خود هستند و كار 
را به جاي رسانده اند كه بسياري از روس��تاهاي ديگر مي توانند 

از آنها الگوبرداري كنند.«

مهندس محس��ن دانش��ور ادامه مي دهد: »آغاز ط��رح ايجاد 
دهكده اقتصاد مقاومتي به دوسال پيش برمي گردد. متأسفانه 
با خشك شدن زاينده رود و از بين رفتن حقابه اهالي روستاي 
فارسان كه بيش��تر درآمدشان از كش��اورزي بود، در معيشت 
خود با مش��كالت زيادي روبه رو شده بودند و از آنجا كه يكي 
از دغدغه هاي اصلي سازمان بس��يج سازندگي كمك كردن به 
معيش��ت مردم به خصوص مردم مناطق محروم است، به اين 
نتيجه رسيديم براي جلوگيري از مهاجرت اجباري مردم روستا 
و مشكالت ديگر، جايگزين كردن اين دهكده بهترين و مؤثرين 
فعاليتي اس��ت كه مي توانيم براي خدمت رساني انجام بدهيم. 
به اين ترتيب كه با هدف ايجاد دهكده هاي اقتصاد مقاومتي و 
معرفي ظرفيت هاي بالقوه روس��تاها براي اس��تفاده در شرايط 

سخت و دشوار كار را آغاز كرديم.«
وي تصريح مي كند: »ب��ا توجه به اين موضوع ك��ه افرادي كه 
قصد دارند كس��ب و كار جديدي راه بيندازن��د اگر با آم��وزش 
كار را آغاز كنن��د، در ادامه مس����ير موفق ت��ر عمل خواهند 
كرد، يكي از حمايت هاي سازمان بسيج سازندگي نيز برگزاري 
كالس هاي آموزش��ي و اعطاي مدرك تعريف ش��د. بر همين 
اساس س��ازمان بس��يج س����ازندگي با اعزام مربي به روستا 
و برگ��زاري كالس هاي آموزش��ي از قبيل آموزش كش����ت 
گلخانه اي با 50نف��ر، كالس آموزش پ��رورش بلدرچين ب��ا 
80نفر، كالس پرورش قارچ با 30نفر و كالس آموزش پرورش 

ماهي با 80نفر ش��ركت كننده مردم را با طرح هاي مختلف آشنا 
كرد. خوش��بختانه برگزاري اين كالس ها موفقيت آميز بود و با 
توجه به اهميت امنيت غذايي مردم موفق ش��ديم بر اس��اس 

ظرفيت هاي موجود در روس��تا اين كارها را آغاز كنيم.«
  اشتغال زايي براي بيش از 300نفر

حاال اين روزها كار در فارفان قوت بيش��تري گرفته و به گفته 
دانش��ور براي 98نفر به صورت مس����تقيم و ب��رای 300 نفر 

غيرمستقيم شغل ايجاد شده است. 
اين مسئول مي گويد: »در روس��تاي فارفان چيزي حدود 60 
طرح اقتصاد مقاومتي با تسهيالت بيش از 10ميليارد ريال فعال 
شده و در حال حاضر 30 اس��تخر ماهي هاي آب شور مشغول 
فعاليت است كه از خروجي اين آب ها براي آبياري باغات پسته 
استفاده مي شود. به غير از اين پنج س��الن قارچ و پنج گلخانه، 
مزرعه پرورش بوقلمون، شترمرغ، مرغ بومي و همچنين صنايع 
تبديلي مثل خشك كردن سبزي، توليد ترشيجات و بسته بندي 
آنها، پرورش زنبور عس��ل، پرورش دام هاي سبك و سنگين در 

اين دهكده مشغول فعاليت هستند.«
  توليدكننده در فروش تنها نيست

دايره فعاليت هاي س��ازمان بسيج س��ازندگي فقط به اعطاي 
تسهيالت تمام نمي شود. 

مدير كشاورزي و منابع طبيعي بسيج سازندگي استان اصفهان 
مي گويد: »ب��ا توجه به اينكه توليدكنن��دگان ب��راي عرض��ه 

محصوالت خود در بازار با مش��كالتي روبه رو هستند، بستري 
را براي آنها فراهم كرده ايم اين اف��راد از فضاهاي خالي كه در 
ناحيه مباركه و شهر اصفهان وجود دارد، براي فروش و عرضه 
محصوالت خود استفاده كنند. همچنين رايزني هايي با بنياد 
تعاون بسيج انجام گرفته است تا بس����يجيان و افرادي كه از 
سازمان بس��يج براي آغاز به كار تس��هيالت دريافت كرده اند، 
بتوانند از فروش��گاه هايي مثل فروش��گاه ياس ب��راي فروش 

محصوالت خود استفاده كنند.«
اما كار به اينجا ختم نمي ش����ود چراكه به گفته دانش����ور با 
توجه به گسترش فضاي مجازي در بين خانواده هاي ايراني با 
ايجاد شبكه هاي مجازي بازارچه هايي ني��ز راه انداختيم تا اين 
افراد بتوانند محصوالت خود را در گروه هاي مختلف به فروش 

برسانند و به درآمد برسند. 
  »اراضي« همپاي »فارفان«

همزمان با آغاز ب��ه كار دهكده اقتصاد مقاومتي در روس��تاي 
فارفان در شرق استان اصفهان، دهكده اقتص��اد مقاومتي در 

شهرس��تان اراضي اين استان هم كارش را آغاز كرد. 
مدير كشاورزي و منابع طبيعي بسيج سازندگي استان اصفهان 
در اين باره مي گويد: »در روستاي اراض��ي شهرس��تان مباركه 
ب��ا توجه به خشكس��الي هاي اخير و افت آب هاي زيرزميني 
دومين دهكده اقتصاد مقاومتي كارش را ب��ا طرح هاي مش��ابه 

طرح هاي اجرايي در روستاي فارفان آغاز كرد.«
دانشور ادامه مي ده��د: »روي آوردن به توليد محصوالتي كه 
ميزان مصرف آب كمتري دارند مثل گياهان دارويي و خشك 
كردن ميوه ها در اولويت كارهاي سازمان بسيج سازندگي قرار 
دارد. به همين منظور بايد به اين نكته اش��اره كرد كه در اين 
دهك��ده اقتصاد مقاومتي در حوزه صنايع تبديلي و خش��ك 
كردن محصوالت پيشرفت هاي چشمگيري به چشم مي خورد 
تا جايي كه امروز روستاي اراضي در حوزه چيدن و بسته بندي 
سردرختي ها به خصوص ميوه هايي مثل هلو و عرضه آن به بازار 

تبديل به يكي از قطب هاي اقتصادي كشور شده است.«
وي تصريح مي كند: »خوش����بختانه با توجه به تس��هيالتي 
كه در اختي��ار متقاضي��ان كار در دهكده اقتص��اد مقاومتي 
گذاش��ته ايم، پيش��رفت هاي زيادي را شاهد بوده ايم تا جايي 
كه براي رونق بيشتر كارها تس��هيالت را به سمتي برديم تا با 
عقد قرارداد با ش��ركت توليدكننده دس��تگاه هاي خشك كن 
ميوه در استان البرز، اين دستگاه ها را با قيمت پايين و كيفيت 
مناس��ب خريداري كنيم و در اختيار بس��يجيان و متقاضيان 
كار قرار بدهيم تا فعاليت هاي بيش��تري را از اين به بعد شاهد 

باشيم.«
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   گزارش تصویری 

روستاهاي »فارفان« و »اراضي« 
با دهكده هاي اقتصاد مقاومتي شكوفا شدند

محمد رضا هاديلو

پرونده
دهکده های اقتصادی

چراغ توسعه روستاها

كارآفرين هرمزگاني 
در گفت وگو با »جوان« مطرح كرد

اشتغال زايي با استفاده از 
ظرفيت هاي كوچك و اراده بزرگ  

 چرا بوقلمون را براي پرورش انتخاب كرديد؟
بوقلمون يك پرنده سخت جان است كه مي تواند صرفه اقتصادي زيادي براي ما داشته 
باشد. با اين حال يكي از مفرح ترين ش��غل هايي كه در زندگي هاي روستايي مي توان 
انجام داد پرورش همين پرنده اس��ت. بوقلمون ها پرندگاني بي آزار و اذيت هستند كه 
مي توان از آنها درآمدهاي قابل توجهي كسب كرد. اين پرنده حساسيت هاي مرغ محلي 
را ندارد و براي پرورش  آن نياز به تخصص خاص و پيچيده اي نيست و در برابر بيماري 

هم بسيار مقاوم است. 
 كار خود را با چقدر سرمايه و چطور شروع كرديد؟

از وقتي كه تصميم به انجام اين كار گرفتم زمان زيادي نگذش��ته بود كه با گرفتن وام 
12ميليون توماني از بسيج سازندگي همه چيز آغاز شد. حدود پنج سال قبل همه چيز 
شروع شد و حاال جوجه هايي كه ما خريداري مي كنيم يك روزه هستند. تنها سختي   ای 
كه اين دوران دارد مربوط به مناسب بودن دماي سالن است، چون بايد گرما را بين 35 تا 
3۷درجه سانتي گراد نگه داريم. بوقلمون بايد از استرس و ترس به دور باشد و 
جاي گرم و نرمي هم براي شان مهيا شود. تا زماني كه اين موارد رعايت شود 
آرام و بي دردسرهستند، پرورش بوقلمون خانگي از كارهايي است كه درآمد 
نسبتاً خوبي به همراه دارد. به نظرم اقتصاد مقاومتي با استفاده از ظرفيت هاي 

كوچك و اراده بزرگ به وجود مي آيد. 
 يعني سود پرورش بوقلمون نس�بت به توليد انواع ديگر دام و 

طيور بيشتر است؟
بله همينطور است، چون ما تجربه پرورش دام و طيور ديگر را نيز داشته ايم. 
سود حاصل از پرورش بوقلمون نسبت به توليد و پرورش ساير دام ها و طيور 
باالتر اس��ت. هر قطعه جوجه يك روزه را به قيمت 110 تا 120هزارتومان 
خريداري مي كنم و هر قطعه بوقلمون حدود ۷5 الي 80هزار تومان هزينه 
دارد تا به وزن مطلوب برسد. بعد از اينكه بوقلمون ها به رشد كامل رسيدند، هر 
كدام از آنها را بين 600 تا 650هزار تومان مي فروشيم. در حالت كلي اگر استانداردهاي 
مناسب براي پرورش بوقلمون رعايت شود، ماهانه 20 الي 40ميليون تومان مي توانيد 
درآمد داشته باشيد، جدا از درآمدي كه به دست مي آوريد، گوشت اين پرنده نيز مي تواند 

براي شما صرفه زيادي داشته باشد. 
 

نحوه فروش بوقلمون ها چطور است؟
توزيع و پخش بوقلمون ها به  صورت زنده اس��ت، كار توزي��ع بوقلمون هاي زنده به 
اين صورت انجام مي گيرد كه مشتري س��فارش مي دهد و طبق درخواست ها و به 
هر تعداد كه بخواهد س��فارش را به آنها تحويل مي دهيم، البته مشتري هايي هم 
داريم كه به  صورت حضوري مراجعه مي كنند. بوقلمون تنها حيواني اس��ت كه دو 
نوع گوشت دارد. گوشت سينه اين پرنده سفيد و گوشت رانش قرمز است. گوشت 
قرمز اين پرنده از خاصيت و فوايد بيشتري نس��بت به گوشت مرغ و گوشت قرمز 
بهره مند اس��ت و به  طور كلي از هر بوقلمون آماده براي كش��تار 80درصد گوشت 

به دست مي آيد. 
 آيا فقط از گوشت بوقلمون استفاده مي شود؟

شايد براي تان جالب باشد كه به غير از گوشت، پوس��ت پاهاي بوقلمون خريدار دارد 
و چرم خام حاص��ل از پاهاي اين پرنده براي تك��ه دوزي روي انواع كيف و كفش مورد 

استفاده قرار مي گيرد. 
 چه صحبتي با كساني كه دوست دارند وارد اين كار شوند، داريد؟

مي خواهم بگويم بسياري از افرادي كه تازه پا به عرصه كس��ب وكار از طريق پرورش 
بوقلمون مي گذارند، بيشتر به پرورش بوقلمون گوشتي روي مي آورند، زيرا با سرمايه 
اندك مي توان وارد اين كار ش��د. فقط بايد در نظر داش��ته باش��ند كه ابتدا بايد جاي 
مناسبي براي نگهداري از اين پرندگان وجود داشته باشد و با خريد تخم هاي نطفه دار يا 
جوجه هاي چندروزه كار را آرام آرام شروع كنند، ضمن اينكه بايد به نكات ريز هم توجه 
داشته باشند. مثاًل بوقلمون در كنار اينكه داراي گوشت بسيار خوشمزه و پرفايده اي 
است، داراي روحيه بسيار حس��اس بوده و نگهداري و پرورش آن به صبر و بردباري و 

تحمل زيادي نياز دارد. 
بوقلمون ها داراي نژادهاي مختلف هستند و براي پرورش آنها بايد هدفي خاص به دنبال 
داشت، زيرا گروهي از آنها داراي تخم گذاري باال و گروه ديگري وزن گيري بسيار خوبي 

دارند، پس نبايد بدون مطالعه وارد اين بازي شد. 

اقتصاد مقاومتي به معني انجام كارهاي ويژه نيس�ت بلکه استفاده از 
ظرفيت هاي موجود براي انجام يك كار بزرگ است. پرورش بوقلمون 
يکي از عرصه هاي اقتصادي به شمار مي رود كه با فراگيري رمز و رازهاي 
آن مي توان در كنار اشتغال زايي به درآمدزايي خوبي هم رسيد. براي 
پرورش بوقلمون مي توان با س�رمايه كم وارد اين عرصه ش�د و كار را 
شروع كرد، درست مثل خانم ليال امامدادي، بانوي كارآفرين هرمزگاني 
كه كار خود را از سال96 و با كمك بسيج سازندگي شروع كرده است. 
حاال او با پرورش بوقلمون در روستاي طارم شهرستان حاجي آباد براي 
خود و خانواده اش شغل ايجاد كرده و در تالش است به هم روستايي ها 
و ديگ�ر هموطن�ان نيز كمك كن�د ت�ا بتوانن�د وارد اين كار ش�وند. 

گو
ت و

گف

وقتي مشکلي در روستايي پيش مي آيد اين بسيجيان حوزه سازندگي هستند كه تمام 
هم و غم و دغدغه شان، فراهم كردن شرايطي در جهت رفع كاستي ها و باز كردن گره از 
كار مردم روستا مي شود. هنگامي كه خشکسالي و بي آبي سايه سنگين خود را روي سر 
ساكنان روستاهاي »فارفان« و »اراضي« در استان اصفهان انداخت، يك بار ديگر بسيج 

سازندگي وارد عرصه ش�د و با اجرايي كردن چند طرح اقتصاد مقاومتي و راه اندازي 
دهکده هايي در اين راستا بخش اعظمي از مشکالت مردم و به خصوص كشاورزان را رفع 
كرد. شايد كسي باور نمي كرد دهکده هاي اقتصاد مقاومتي اينچنين مورد استقبال قرار 
بگيرند و باعث شوند دست اندركاران با دلگرمي بيشتر سراغ روستاهاي ديگر بروند. 

يکي از حمايت هاي سازمان بسيج 
س�ازندگي برگ�زاري كالس هاي 
آموزشي و اعطاي مدرك است كه 
با اعزام مربي به روس�تاي فارفان 
و برگزاري كالس ه�اي مختلف از 
قبيل آموزش كش��ت گلخانه اي 
ب�ا 50نف���ر، كالس آم�وزش 
پ�رورش بلدرچي�ن ب���ا 80نفر، 
كالس پ�رورش ق�ارچ ب�ا 30نفر و 
كالس آم�وزش پ�رورش ماهي با 
80نف�ر ش���ركت كننده م�ردم 
را ب�ا طرح هاي مختلف آش�نا كرد

طي هفته هاي اخير بود كه اعالم شد به همت قرارگاه اقتصاد مقاومتي سازمان 
بسيج هزارو200 پنل خورشيدي با تسهيالت 4درصدي در روستاهاي محروم 
نصب شده اس�ت تا خانواده هاي كم برخوردار بتوانند از آنها بهره ببرند و به 

درآمدي براي امرار معاش برسند. 
     

از يك ماه قبل كه برنامه نصب پنل هاي خورش��يدي روي پش��ت بام روستاييان در 
مناطق محروم آغاز ش��د، تاكنون هزارو200پنل خورش��يدي هر ي��ك با ظرفيت 
توليد پنج كيلووات س��اعت براي هزارو200خانوار در مناط��ق كم برخوردار نصب 

شده است. 
دبير قرارگاه اقتصاد مقاومتي بسيج مستضعفين با اشاره به نهضت روشنايي در روستاها 
و با بيان اينكه اين تعداد پنل خورشيدي با تسهيالت 4درصدي در روستاهاي محروم 
نصب شده اس��ت، مي گويد: به هر خانوار روستايي 120ميليون تومان تسهيالت براي 
تهيه پنل خورشيدي پرداخت مي شود كه سود بسيار ناچيزي دارند. همچنين در ازاي 
برق توليدي اين پنل ها كه به دولت فروخته مي ش��ود، ماهانه مبلغي بابت فروش برق 

از دولت دريافت مي كنند، يعني بخشي از اقساط اين تسهيالت با فروش برق به شبكه 
سراسري تأمين مي شود. 

احس��ان فرهي ادامه مي دهد: مدت زمان بازپرداخت اين تسهيالت 80ماهه است كه 

قسط تس��هيالت ماهانه 1/6تا 1/8ميليون تومان است. ميزان برقي كه توسط هر پنل 
توليد و به دولت فروخته مي شود، ماهانه 2/5 تا 3ميليون تومان است، يعني با فروش 
برق، اقساط پرداخت مي ش��ود و حدود نصف آن يا به ميزان ماهانه يك ميليون تومان 

براي روستاييان باقي مي ماند. 
وي تصريح مي كند: قرار است امس��ال 110هزار پنل خورشيدي در كشور در مناطق 
محروم روستايي نصب شود كه البته فرايند نصب از يك ماه قبل آغاز شده و در اين مدت 

كوتاه 10درصد پنل هاي خورشيدي نصب شده است. 
به گفته فرهي، نرخ خريد تضميني برق به تازگي از سوي دولت اعالم شده است، پارسال 
هر كيلووات ساعت برق هزارو450تومان بود كه امسال به 2هزارو200 تومان افزايش 

يافته است. 
دبير قرارگاه اقتصاد مقاومتي بسيج مستضعفين در مورد اينكه پنل هاي خورشيدي از 
داخل كشور تأمين مي شوند يا از طريق واردات مي گويد: اولويت ما براي خريد پنل هاي 
خورشيدي از محل توليد داخل است، در اين زمينه 2۷شركت توليدكننده داخلي اعالم 
آمادگي كرده اند و اگر ميزان توليد داخل پاسخگوي تقاضا نباشد، آنگاه سراغ پنل هاي 

وارداتي مي رويم. 

درآمدزايي خانواده هاي كم برخوردار با پنل هاي خورشيدي بسيج


