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نمایشـــگاه ســـفره های یلدایـــی بـــه مـــدت 7 روز و از تاریـــخ 23 
آذر 1401 همـــراه بـــا عرضه ی مســـتقیم محصوالت آســـتان قدس 
رضـــوی و گروه صنعتی مینـــو همزمان با ایام پایانـــی فصل پاییز و 

به مناســـبِت شـــِب یلدا برگزار شـــد.
ایـــن رویـــداد اما حـــال و هـــوای متفاوتـــی را تجربه کـــرد. حضوِر 
نماینـــدگان برخـــی از شـــرکت هـــا و موسســـات بنیـــاِد بهـــره وری 
موقوفـــات آســـتان قـــدس رضـــوی و خادمیـــاران رضـــوی بـــه این 
رویداد، فضایی روحانی بخشید و چشـــم ها را روشن و دل ها را گرم 

کرد.
این شرکت ها و موسســـات در نمایشگاِه سفره های یلدایی، به 
دعوت نمایشـــگاه بین المللی یـــزد و به منظور تکریـــم مردم دین 
بـــاور یزد کـــه دلباخته علی بن موســـی الرضا علیـــه آالف التحیه و 
الثناء هســـتند و پرنده دل های عاشقشـــان جلد این آستان ملک 

پاسبان اســـت حضور یافته اند.

شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی
این شـــرکت بـــا ارائه بیش از 30 قلم کاال با قیمـــِت تولید، یکی از 
شـــرکت های حاضر در این نمایشـــگاه بود، روغن حیوانی تولیدی 
این شـــرکت، نخســـتین روغن حیوانی دارای نشـــان اســـتاندارد در 
کشـــور اســـت. محصوالت لبنی آن نیز از باکیفیت ترین مواد تهیه، 
تولیـــد و فـــرآوری شـــده اســـت. بـــه گفتـــه مدیرعامِل این شـــرکت، 
برنامـــه اصلی وی توســـعه ی فـــروش محصوالت لبنی بـــا نگاه به 

اســـتان های جنوبی و مرکزی کشـــور است.

شرکت صنایع غذایی رضوی
یکی دیگر از شـــرکت های تابعه بنیاد بهـــره وری حاضر در این 
نمایشگاه شـــرکت صنایع غذایی رضوی اســـت که دو غرفه به آن 
اختصاص یافت؛ غرفه نخســـت کیک و کلوچه با بیش از 80 قلم 
محصـــول و غرفه دوم محصول پر فروش اشـــترودل که با 6 طعم 

متفاوت عرضه شد.

شرکت تهیه و تولید فرش رضوی
در این نمایشـــگاه قاب فرش های منحصربه فرد و متبرک حرم 
مطهر رضوی که ســـالیان ســـال خاک پای زائـــران این حریم منور 
طوطیای گلبرگ های پر نقش و نگار آن شـــده است در قاب های 
فاخر و زیبا توســـط این شرکت در معرض خرید بازدیدکنندگان قرار 

داده شده است.

موسسه کسب وکار رضوی
یکـــی از محصـــوالت این شـــرکت عطر رضوی اســـت کـــه با 27 
رایحـــه ویـــژه آقایـــان، بانـــوان و یـــک محصـــول انحصاری بـــا ناِم 
عطـــر حرم مطهـــر رضـــوی) عطری که حـــرِم حضـــرت رضا؟ع؟ با 
آن معطر و شستشـــو می شود( مهمان دیدگان بازدیدکنندگان این 

نمایشگاه شـــده است.

شرکت آرد رضوی
ایـــن شـــرکت بـــا ارائـــه بیـــش از 8 قلـــم محصـــول از فـــراوده هـــای 
خـــود بـــا طعـــم و مـــزه هـــای مختلـــف، در ایـــن نمایشـــگاه حاضـــر 
شـــده اســـت. آرد ویـــژه پخـــت نـــان، کیـــک، دونـــات و ... . ایـــن 
ــن  ــالم تریـ ــن و سـ ــره ارزش، از بهتریـ ــظ زنجیـ ــا حفـ ــوالت بـ محصـ

کیفیـــت برخـــوردار اســـت.

شرکت قند تربت حیدریه
ــت  ــد تربـ ــرکت قنـ ــه شـ ــداد غرفـ ــن رویـ ــران در ایـ ــر حاضـ از دیگـ
حیدریـــه اســـت. شـــکر ســـفید و قهـــوه ای، قنـــد حبـــه در اوزان 

مختلـــف و بســـته بندی شـــده محصـــوالت ایـــن شـــرکت بـــود.

موسسه ی کیفیت رضوی
ایـــن شـــرکت مبـــدع نشـــان ثبـــت شـــده طیـــب اســـت نشـــانی کـــه 
ــتای  ــتاندارد و حـــال در راسـ ــان هایـــی همچـــون اسـ ــار نشـ در کنـ
حرکـــت بـــه ســـوی حیـــات طیـــب و زندگـــی ســـالم قـــدم بـــر مـــی دارد. 
معیارهـــای ایـــن نشـــان گســـترده تـــر از آن دو نشـــان یـــاد شـــده اســـت 

و هـــم در عرصـــه محصـــوالت و هـــم در عرصـــه خدمـــات وراد شـــده 
اســـت. نماینـــده ی ایـــن شـــرکت در اســـتان یـــزد  بـــه همـــراه دو تـــن 
از تولیدکننـــدگان یـــزدی کـــه دارای نشـــان طیـــب هســـتند، در ایـــن 

نمایشـــگاه حضـــور پیـــدا کردنـــد.

سازمان موقوفات یزد و کرمان
رویـــداد  ایـــن  نیـــز در  یـــزد  بـــه همـــراه دفتـــر  ایـــن ســـازمان 
بـــه معرفـــی محصـــوالت و خدمـــات خـــود پرداخـــت؛ آموزشـــی، 
فرهنگـــی، اقتصـــادی، ســـرمایه گـــذاری، اجتماعـــی، کشـــاورزی 
مجموعـــه  ایـــن  فعالیت هـــای  ســـرفصل های  از  درمانـــی  و 
ــزد، از  ــروج یـ ــه مـ ــازمان کتابخانـ ــی ایـــن سـ ــه جانبـ اســـت. در غرفـ
ــی  ــن معرفـ ــازمان، ضمـ ــن سـ ــه ایـ ــته بـ ــی وابسـ ــای فرهنگـ نهادهـ
میـــاِن  از  رایـــگان  عضوگیـــری  بـــه  اقـــدام  خـــود   فعالیت هـــای 

بازدیدکنندگان نمود.

دفترِ خادم یاری استان یزد
ایـــن نمایشـــگاه رخ  کـــه در  اتفاقـــات خوشـــایندی  از  یکـــی 

داد، حضـــور دفتـــِر خادم یـــاری اســـتان یـــزد بـــه مرکزیـــت دفتـــر 
خادم یـــاری شهرســـتان یـــزد بـــود کـــه ضمـــن ارائـــه ی مشـــاوره های 
و  خدمـــات  معرفـــی  بـــه  مختلـــف  زمینه هـــای  در  رایـــگان 
ـــت. ـــت پرداخ ـــوت و قناع ـــات و قن ـــهر قن ـــود در ش ـــای خ فعالیت ه

بـــه دلیـــل همزمانـــی ایـــن رویـــداد بـــا ایـــام فاطمیـــه، ایســـتگاه 
ــرد پاییـــزی  ــزد در هـــوای سـ ــتان یـ ــاری اسـ ــر خادمیـ صلواتـــی دفتـ
در محوطـــه نمایشـــگاه، از بازدیدکننـــدگان بـــا چـــای داغ پذیرایـــی 

می کردنـــد.
شـــده ی  ارائـــه  محصـــوالت  کلیـــه  کـــه  اســـت  ذکـــر  قابـــل 
شـــرکت های وابســـته بـــه بنیـــاد بهـــره وری موقوفـــات آســـتان قـــدس 

رضـــوی در ایـــن نمایشـــگاه بـــا قیمـــِت تولیـــد عرضـــه شـــد.
ســـیاه چادرهای عشـــایر و جشـــنواره آش هـــای محلـــی و نقاشـــی 
و قصه گویـــی کـــودکان از جذابیت هـــای نمایشـــگاه ســـفره های 

یلدایـــی بودنـــد.
ـــاج  ـــن مایحت ـــی تامی ـــدِف اصل ـــا ه ـــداد ب ـــن روی ـــت، ای ـــی اس گفتن
و اقـــام ضـــروری مـــردم در شـــهر یـــزد، از 23 تـــا 2۹ آذرمـــاه 1401 از 

ســـاعت 16 تـــا 22 پذیـــرای عاقه منـــدان بـــود. 

در حریِم امِن رضوی

در سایه ی خورشید
امـــام رضـــا ؟ع؟ بـــرای مـــا ایرانیـــان نـــه فقـــط 
بـــرای  اســـت  مامـــن  یـــک  بلکـــه  امـــام  یـــک 
کـــس  هیـــچ  و  چیـــز  هیـــچ  کـــه  وقت هایـــی 
کنـــد. ایـــن ارادت  نمی توانـــد قلب مـــان را آرام 
امـــا در میـــاِن یزدی هـــا از ســـال های دور زبانـــزد 
ــا را از  ــه فاصله هـ ــی کـ ــاِر ارادتـ ــت، اظهـ ــوده اسـ بـ
میـــان برمـــی دارد بـــرای وفـــا بـــه عهـــد و پیمـــان 
بـــا او. حضـــور در حریـــِم امـــِن رضـــوی هرچنـــد 
بـــرای  می توانـــد  کـــه  اتفاقی ســـت  زیباتریـــن 
ــا ایـــن فرصـــت  ــد، امـ ــتاق رخ دهـ ــای مشـ دل هـ
بـــرای  گاه  و  نیســـت  اختیارمـــان  در  همیشـــه 
برمی گزینیـــم  را  دیگـــری  راه هـــای  جبرانـــش 
ـــت  ـــه زیباس ـــا چ ـــان، ام ـــاِد دلتنگی هام ـــرای فری ب
و  بـــا حضـــوری  ناامیـــدی  اوِج  کـــه در  زمانـــی 
َامن تریـــن نقطـــه دنیـــا  را در  نوایـــی خـــودت 

ــی. ــور کنـ تصـ
امســـال نمایشـــگاِه ســـفره های یلدایـــی حـــال 
و هوایـــی را تجربـــه کـــرد کـــه تـــا مدت هـــا اثـــرش 
بـــرای حاضـــران باقـــی خواهـــد مانـــد، حـــال و 
هوایـــی کـــه به واســـطه ی حضـــوِر خادمـــاِن حـــرِم 
ــان در ایـــن  ــوای دلنشین شـ ــوی و نـ ــِر رضـ مطهـ
رویـــداد رخ داد. بی شـــک چشـــم های زیـــادی 
بســـیاری  دل هـــای  و  گریســـتند  شـــب  آن  در 
هوایـــی شـــدند و دلتنگی شـــان را بـــا نگاهشـــان 
ــای  ــکان رازهـ ــان و مـ ــارغ از زمـ ــد و فـ ــاد زدنـ فریـ

مگویشـــان را زمزمـــه کردنـــد.
ســـپاس خـــدا را بـــرای ایـــن حضـــور و حـــال و 

هوایـــی کـــه نصیبمـــان کـــرد.

سرمقاله

احمد قافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
تجاری بین المللی منطقه یزد
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حضــوِر خادمــان در حــرِم مطهر رضوی همــواره بــرای زائران 
کنده  دلچسب بوده است، انسان هایی شریف که با قلب هایی آ
از مهــر در آســتاِن حضــرِت رضــا ؟ع؟ می ایســتند و بــه زائرانــش 
خدمــت می کننــد، امــا شــاید بســیاری از مــا ندانیــم کــه خدمِت 

بسیاری از خادمان تنها به این حضور ختم نمی شود.
حســن جواهریــان یــزدی، مســئول مرکز کانون هــای خدمت 
رضــوی شهرســتان یــزد اســت. بــه گفتــه او، از زمانیکــه تولیــت 
آســتان قدس رضوی به ابراهیم رییســی ســپرده شد، به واسطه 
حکــِم رهبــر معظم انقــاب مبنی بــر اینکــه خــادم و خادم یاری 
تنهــا محــدود به شــهر مشــهد نشــود، ســامانه ای با نام ســامانه 
خادم یاری تشــکیل شــد و حدود 200 هزار نفراز کل کشور در این 
ســامانه ثبت نام کردند که از این میان 11هزار نفر از اســتان یزد 
و 6 هــزار نفــر از شــهر یــزد بودند که تعــدادی از این افــراد پس از 

گزینش و آموزش راهی این مسیِر مقدس شدند.
او با بیان اینکه ششمین سالی است که مجموعه خادم یاری 
در قالِب 23 کانون عمومی، مشغول به فعالیت است، می گوید: 
نزدیــک بــه 8 هــزار نفــر در قالــب 1۹ کانــون تخصصــی در ایــن 
مجموعــه در حــاِل خدمــت هســتند و بــا توجــه بــه پیشــنهادها 
تصمیم بر این شــد که غرفه ای در نمایشگاه سفره های یلدایی 

دایر تا خدمات خادم یاران به مردم معرفی شود.
خادم یــاری  کانــوِن  فعالیــِت  توضیــِح  در  یــزدی  جواهریــان 
اســتان یــزد ادامــه می دهــد: هــر کانــون دارای مدیــر، اعضــای 
شــورا و خادم یــار اســت کــه نیازمنــدان، خیریــن، خانواده هــای 
شــهدا، دانش آموزان منطقه ی خــود را باتوجه به نوِع فعالیتش 
شناســایی و تحت پوشــش قرار می دهد. مسئولیت کانون های 

عمومی برقراری ارتباط بین کانون های تخصصی شهر است.
کانون هــای تخصصــی  او در ادامــه بــه معرفــی تعــدادی از 
مجموعه خادم یاری استان یزد پرداخت که در ادامه می خوانید:

کانون تخصصی سالمت
ایــن کانــون متشــکل از پزشــکان متخصــص و کادر درمــان 
اســتان اســت، بــا این اعتقــاد که کمک کــردن بــه خانواده های 
کم بضاعــت تنهــا نبایــد بــه تهیــه بســته های معیشــتی خاصه 
شــود. بعضی از این خانواده  ها شــرایط پرداخــِت هزینه درمان و 
پیگیری های درمانی را ندارند، بنابراین وظیفه این کانون کمک 
و یــاری بــه این افراد در زمینه ی ارائه خدمات درمانی اســت، در 
این راســتا در مجموعه خاتم االنبیا یزد، 64 پزشــک متخصص 
بــه نام امام رضا، هــر روز یک ویزیت رایگان و بدون نوبت برای 

افــرادی که مجموعــه خادم یاری معرفی کنــد، انجام می دهند. 
ایــن مجموعه همچنین تفاهم نامه ای با برخی آزمایشــگاه ها و 
کز دندانپزشــکی دارد تا به افراد معرفی شده با حداقل هزینه  مرا
خدمات ارائه شود. گفتنی است، تقریبا در تمام بیمارستان های 
ســطح شــهر خادم یاران حضور دارند که در صورت مراجعه افراد 
نیازمند اقدامات اولیه برای کمک و معرفی آن ها به مرکز انجام 

می شود.
همچنین قابل ذکر اســت که یک پزشــک فوق تخصص که 
به عنواِن خادم یار فعالیت دارد، موظف است هفته ای 6 ساعت 
در خدمت آســتان و شــهر خود باشــد که در این صورت می تواند 

ماهیانه 1 نوبت کشیک خادم افتخاری حرم را دریافت کند.

کانون تخصصی حقوقی
بــا  دفتــرداران  و  وکا  دادگســتری،  اصلــی  کادر  از  تــن  چنــد 
هدِف ارائه مشــاوره ی رایگان در زمینه هــای حقوقی از اعضای 
خادم یــاری هســتند و تــا جایی که امکانش وجود داشــته باشــد 
در جهت تســهیل و رفِع مسائِل مربوط به پرونده های مورد نظر 

تاش می کنند. 

کانون تخصصی مشاوره و مددکاری
برخی از مشاورین به ناِم شهر، عضوی از مجموعه خادم یاران 
هســتند که هم در دفاتر خود و هم در مرکز مشــاوره شفا به افراد 
در زمینه هــای تحصیلی، قبــل، حین و بعــد از ازدواج و... بدون 

دریافت هزینه تا ۵ جلسه مشاوره ارائه می دهند.

کانون تخصصی تعلیم و تربیت
تعــداد زیادی از دبیران آموزش و پرورش اســتان )بازنشســته 
یــا شــاغل( خادم یــار مجموعه هســتند. بعضــی از دانش آموزان 
در زمــان نزدیکی به امتحانــات و کنکور نیاز به کمک تحصیلی 
دارند اما قادر به پرداخت هزینه ی کاس های تقویتی نیستند، 
بنابرایــن دبیــراِن مجموعه بــا برنامه ریزی و در قالــِب اردوهای 
جهادی، این کاس ها را برای این دانش آموزان برگزار می کنند. 
در زمــان کرونــا به دلیل شــرایط خاص، امکاِن تجمــع و مراجعه 
حضوری وجود نداشت، بنابراین این خدمت به صورت مجازی 
ارائــه می شــد. الزم بــه ذکر اســت کــه هیچ کس در این سیســتم، 
افــراد به صــورت افتخــاری  حقوقــی دریافــت نمی کنــد و همــه 

مشغول به فعالیت هستند.

کانون تخصصی جوانان و نوجوانان رضوی
 ایــن کانــون درصــدد آموزش و اجرای ســبک  زندگی اســامِی 
رضــوی اســت، زیرا جوانــان امروز نیــاز دارند تا خــط زندگی خود 
را به درســتی پیــدا کننــد، در این راســتا بــا مجموعه هــا و ادارات 
دولتی، هال احمر و دانشکده علوم پزشکی نیز تفاهم نامه هایی 
امضا شــده اســت و تا امروز حدود 20 تا 2۵ درصد افراِد شــاغل در 
این مجموعه ها این دوره ها را گذرانده اند. البته قابل ذکر است 
کز مختلــف این  کــه دلیــل ارتبــاط بســیار قــوی بــا ارگان هــا و مرا
اســت که بســیاری از مدیــران از خادم یــاران افتخاری مجموعه 
هســتند. کاس های سبک زندگی اســامی رضوی همچنین در 
مساجد محل و مدارس معرفی می شوند تا هر کدام از جوانان به 

انتخاب خودشان در این کاس ها  شرکت کنند.

کانون تخصصی ورزشی
 متاسفانه در دوراِن کرونا این کانون فعالیت زیادی نداشت، 
اما در حال حاضر مســابقات کاراته، فوتبال ســاحلی و فوتسال با 

عنوان جاِم امام رضا؟ع؟ برگزار می شود. 

کانون خانواده و تشکل بانوان
 این کانون وظیفه برگزاری دوره های آموزشی متنوع طراحی 
شده را دارد که در نتیجه به همان سبک زندگی رضوی منتهی 

می شود.

کانون تخصصی ایثار و شهادت
 به واســطه گســتردگی فعالیــت در ســطح شــهر، تقریبــا تمــاِم 
خانواده های شــهدا و ایثارگران شناســایی شــده اند. تمام تاش 
این اســت که به همراه یک تیم تخصصی متشــکل از پزشــک، 
مشــاور و مشــاور حقوقی به خانواده های تحت پوشش سرکشی 
گر دچار مشــکلی بودند، بهترین راهنمایــی و کمک به  شــود تــا ا

آن ها ارائه شود.

یکی از غرفه های حاضر در این دوره از نمایشــگاِه سفره های 
یلدایــی یزد به محصــوالِت لبنی و دامپــروری رضوی اختصاص 
داشــت؛ محصوالتی که در یزد شــاید کم تر شناخته شده است و 

هدف اصلی از حضور، معرفی این محصوالت بود.
و  دامپــروری  صنایــع  شــرکت  مدیرعامــل  فرزادنیــا  آرش  از 
لبنــی آســتان قــدس رضــوی در مــورِد ایــن شــرکت و گســتره ی 
فعالیت هایــش پرســیدیم و او چنین گفت: این شــرکت از ادغام 
مجموعــه  واحد هــای دامپــروری، کارخانــه لبنی، ســردخانه ها و 
واحد پخش تشکیل شده و در حال حاضر تقریبًا روزانه 18۵ تن 
شــیر تازه و شــیر خام تولید می کند و ســاالنه حدود 60 تن شیر در 

این شرکت تولید می شود.
او در مــورد فعالیــت دامپروری ســنگین نیز عنــوان می کند: 6 
واحــد دامپــروری ســنگین شــیری، 2 واحــد دامپــروری ســنگین 
پرواربندی و یک واحد کشتارگاه در این مجموعه فعالیت دارد.

به گفته فرزادنیا، زنجیره ی ارزش از مزرعه تا سفره با تشکیِل 
ایــن شــرکت و بــا تدبیر تولیــت قائم مقام آســتان قــدس رضوی 
انجام شده است، به این صورت که محصوالت کشاورزی تهیه، 
ِک دام فرآوری شــده و تبدیل به غــذای دام و  در کارخانــه خــورا
کنســتانتره می شــود. ایــن غــذا بــه گاوداری یــا گوســفندداری ها 

منتقل شــده و در گوسفندداری تبدیل به گوشت می شود و این 
گوشت از طریِق ماشــین های شرکت در فروشگاه های عرضه ی 
مستقیم به فروش می رسد. این غذا همچنین در دامپروری های 
ســنگین تبدیل به شــیر یا گوشــت می شود، شــیر در کارخانه ی 
زیرمجموعــه ی شــرکت، فــرآوری و بــه محصوالت لبنــی تبدیل 
می شود و گوشِت آن نیز در واحدهای پرواربندی تولید می شود.

تولیِد محصوالتی باکیفیت و اقتصادی
او ادامــه می دهــد: بــا توجــه بــه اینکــه صفــر تــا صــد تولید در 
حیطه مدیریت و زیرنظِر این مجموعه انجام می شود و زنجیره 
از بدِو تولید تا زماِن رســیدِن به دســِت مشتری در اختیاِر شرکت 
است، تاش کرده ایم هم از جهت کیفیت و کمیت و هم قیمت، 

الن از این  به بهتریــن نحــو عمل کنیــم و با کنــار زدِن دســت دال
چرخه، محصولی با کیفیت و اقتصادی تولید کنیم.

فرزادنیا تصریح می کند: این شــرکت دارای نشان های متعدد 
از جمله ســیب ســامت اســت و تقریبًا هر ســال به عنوان یکی از 
واحدهــای برتر ســازمان غــذا و دارو در خراســان رضــوی معرفی 

می شود.
او همچنیــن بــا بیــان  اینکــه ایــن شــرکت تنهــا تولیــد کننــده 
شــیر خشــک مخصوص نوزادان با اســتانداردهای کمی و کیفی 
باال اســت، می گوید: ســاالنه حدود 60 هزار تن شــیر، ۵0 هزار تن 
محصوالت لبنی، 2۵00 تن گوشت دام سنگین و ۵00 تن گوشت 
دام ســبک در ایــن شــرکت تولید می شــود و در مجمــوع 14 هزار 

راس دام سنگین و 2۵00 راس دام مولد دارد.

بزرگترین تولیدکننده محصوالت دامی و لبنی در شرق کشور
بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت بزرگتریــن  فرزادنیــا همچنیــن 
تولیدکننــده زنجیــره ی کامل محصــوالت دامی و لبنی در شــرق 
کشــور است، ادامه می دهد: صد درصد سهام این شرکت متعلق 
به آســتان قدس رضوی اســت و تمــام درآمد و ســود حاصله، هر 
سال پس از برگزاری مجمع عمومی و حسابرسی کامل و پرداخت 

دیون مالیاتی، تقدیم به اداره مرکزی حرم مطهر می شود.
او دربــاره ی میــزاِن اشــتغال زایی می گویــد: حــدود هــزار نفــر 
پرسنل مستقیم بیمه ای تحت قرارداد شرکت و حدود 4هزار نفر 

اشتغال غیرمستقیم هستند.
در ادامــه از فرزادنیــا درباره چشــم انداز و برنامه ی پیش روی 
شــرکت پرســیدیم و او چنیــن پاســخ داد: برنامه اصلــی و مدنظر 
شــرکت توسعه ی فروش محصوالت لبنی با نگاه به استان های 
جنوبــی و مرکــزی کشــور اســت. به لطف خدا در شــمال کشــور و 
خراســان  رضوی، شــمالی و جنوبــی نماینده های خوبــی داریم. 
این نمایشگاه اما فرصت مناسبی است تا محصوالت و برندمان 
گر بتوانیم  را به مردم استان یزد معرفی کنیم. احساس می کنم ا
در این اســتان توسعه ی فروش داشته باشیم، سایر استان های 
جنوبی از جمله کرمان، هرمزگان و حتی اصفهان هم می توانند 

از محصوالِت این شرکت برخوردار شوند.
او درباره ی هدف اصلی این شــرکت در نمایشــگاه سفره های 
ایــن  در  دلیــِل حضورمــان  یــزد می  گویــد: اصلی تریــن  یلدایــی 
نمایشــگاه ابتــدا خدمــت به مردم یزد بــه خاطــر ارادت و اعتقاد 
قلبــی کــه به حضرت رضا دارنــد و ویژگی های خاص مذهبی که 
در یــزد وجــود دارد، دوم، بازاریابــی، بازارســازی و معرفــی برنــد و 
سوم، حضور ُپررنگ در بازارهای یزد با کیفیت بسیار باال و قیمت 

بسیار مناسب است.

مرکزی متبرک به ناِم امام رضا؟ع؟

کنده از مهر خدمت با قلبی آ

وری و لبنی آستان قدس رضوی: مدیرعامل شرکت صنایع دامپر

از اهدافمان توسعه فروش محصوالت لبنی با نگاه به استان های جنوبی و مرکزی است
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ـــزار  ـــزد برگ ـــی ی ـــگاه بین الملل ـــال در نمایش ـــر س ـــِق رواِل ه ـــدا طب ـــگاِه یل ـــال نمایش امس
شـــد بـــا ایـــن تفـــاوت کـــه حضـــوِر آســـتان قـــدس رضـــوی  و برنـــد نوســـتالژیک و همچنـــان 

پرطرفـــداِر مینـــو باعـــث شـــد ایـــن رویـــداد حـــال و هـــوای متفاوتـــی را تجربـــه کنـــد. 
یلـــدا، طوالنی تریـــن شـــِب ســـال و بهتریـــن بهانـــه  بـــرای شـــاد بـــودن و معاشـــرت بـــرای 
پیونـــِد دوستی هاســـت. یلـــدا واژه ای ُســـریانی و بـــه معنـــای تولـــد و طبـــق اســـطوره ها، 
ــن و  ــی از زیباتریـ ــا یکـ ــا ایرانی هـ ــرای مـ ــت و بـ ــر اسـ ــزد مهـ ــا ایـ ــید یـ ــِد خورشـ ــِب تولـ شـ
مهم تریـــن آیین هـــای باســـتانی مان. شـــبی بـــرای یـــادآوری اینکـــه چنـــان نمانـــد و 

چنیـــن نیـــز نخواهـــد مانـــد.
و امـــا فلســـفه ایـــن شـــب به عنـــواِن انقابـــی زمســـتانی ایـــن اســـت کـــه خورشـــید در 

دورتریـــن فاصلـــه خـــود در خـــط اســـتوا قـــرار می گیـــرد. نامیـــدِن ایـــن بـــه نـــاِم شـــِب 
چلـــه هـــم نخســـت بـــه دلیـــِل قداســـت عـــدد 40 اســـت و دوم اینکـــه 40روز بعـــد از 

یلـــدا اوج ســـرمای زمســـتان ســـر می رســـد.
ایـــن شـــب آیین هـــا و آداب و رســـوم بســـیاری را بـــا خـــودش همـــراه کـــرده و 

کی هـــا و خـــوردِن آن هـــا هنـــگاِم  کثـــِر آیین هـــای ایرانـــی یلـــدا بـــا خورا مثـــِل ا
دور هـــم جمـــع شـــدن بـــرای پیونـــِد دوســـتی ها گـــره خـــورده اســـت. در 
کی هـــا بـــه دلیـــل خواصـــی کـــه  گذشـــته معتقـــد بودنـــد خـــوردن ایـــن خورا
هـــر کـــدام دارنـــد، بـــدِن انســـان را در برابـــر بیماری هـــا در طـــول ســـال 
ــا  ــن روزهـ ــی و ایـ کـ ــتگان 40 خورا ــاِد گذشـ ــه اعتقـ ــد. بـ ــه می کننـ بیمـ
کـــی در ســـفره ی یلـــدا بایـــد ســـرو شـــود.  معتقدنـــد حتمـــا هفـــت خورا
کی هـــای ســـفره  هندوانـــه، انـــار و آجیـــِل زمســـتانی از اصلی تریـــن خورا
یلـــدا هســـتند. یکـــی از دالیـــِل انتخـــاِب هندوانـــه و انـــار در ســـفره یلـــدا، 
رنـــِگ قرمـــِز آن هاســـت زیـــرا قرمـــز رنـــِگ خـــون، تولـــد و زندگی ســـت. 
ـــز نمـــاد همبســـتگی و رنـــگ قرمـــز آن نشـــانه ی حیـــات اســـت،  ـــار نی ان

عـــاوه بـــر ایـــن انـــاِر ایـــران ُشـــهره اســـت. در گذشـــته همچنیـــن معتقـــد 
ــز باعـــث می شـــود در  بودنـــد، خـــوردن هندوانـــه در آخریـــن شـــِب پاییـ

ـــد. ـــراوت بمان ـــک و باط ـــا خن ـــم ها و دل ه ـــتان جس ـــوِل تابس ط

افسانه های یلدایی
ـــدا داســـتان های زیـــادی شـــنیده ایم، امـــا یکـــی از زیباتریـــِن آن هـــا  در مـــورِد یل
افســـانه ای اســـت کـــه بیشـــتر در اســـتاِن لرســـتان زبـــان بـــه زبـــان چرخیـــده اســـت. 

بـــر اســـاِس ایـــن افســـانه و طبـــِق فرهنـــِگ مـــا ایرانی هـــا خورشـــید یـــک زِن زیباســـت. 
در ایـــن افســـانه چنیـــن آمـــده کـــه مـــاه یـــک دل نـــه صـــد دل عاشـــق خورشـــید می شـــود 
و مدت هـــا بـــه دنبـــاِل فرصتـــی می گـــردد تـــا عشـــق و ِمهـــرش را بـــه ایـــن گـــوی آتشـــیِن 
زیبـــا ابـــراز کنـــد، امـــا متاســـفانه همیشـــه بـــه وقتـــش یعنـــی همـــان دِم صبـــح، خـــواب 
می مانـــد. یـــک شـــب مـــاه بی تـــاب و پریشـــان از ایـــن عشـــق، بـــه زهـــره یـــا به قـــوِل 
بعضـــی، بـــه عطـــارد می ســـپارد کـــه وقـــِت آمـــدِن خورشـــید بیـــدارش کنـــد تـــا او موفـــق 
خ می دهـــد  شـــود ایـــن داســـتان دلدادگـــی را بـــه گـــوِش معشـــوقه برســـاند. ایـــن اتفـــاق ر
و باالخـــره بـــا پذیرفتـــِن عشـــِق مـــاه از ســـوی خورشـــید، صحبـــت میـــاِن ایـــن دو گـــرم 
می شـــود و خورشـــید خانـــم یـــک دقیقـــه دیرتـــر طلـــوع می کنـــد و یلـــدا را بـــه مـــا هدیـــه 

می دهـــد.

و اما افسانه ی دوم افسانه ی ننه سرمای معروف است:
یـــک روِز ســـرد ننـــه ســـرما را بـــاد از آســـمان بـــه زمیـــن آورد. ننـــه ســـرما دو پســـر بـــه 
ــم  ــی هـ ــا خیلـ ــه از قضـ ــزرگ کـ ــه  بـ ــت. چلـ ــه ی کوچـــک داشـ ــزرگ و چلـ ــه ی بـ ــاِم چلـ نـ
مهربـــان بـــود، از روز اول زمســـتان بـــه مـــدِت 40 روز حکمـــراِن زمیـــن بـــود و بعـــد از آن 

را  حکومـــت  کوچـــک  می گرفـــت. چلـــه  دســـت  بـــه 
دوراِن  در  مـــِت امـــا  حکو

چـــک 20روزه ی چلـــه  کو
بـــرادرش  انـــدازه  بـــه  همـــه کـــه  نبـــود،  مهربـــان 

ـــرد  ـــت می ک ـــزرگ از او درخواس ـــرادر ب ـــدر ب ـــر چق ـــت و ه ـــرا گرف ـــدان ف ـــرما و یخبن ـــا را س ج
ـــه  ـــا اینکـــه چل ـــر باشـــد و کمتـــر ســـخت بگیـــرد، فایـــده ای نداشـــت. ت کـــه کمـــی مهربان ت
کـــِم جدیـــد اســـیر شـــد و در یـــک کـــوه یخـــی زندانـــی. ننـــه  کوچـــک بـــه دســـِت یـــک حا
ســـرمای نگـــران و غصـــه دار هـــم بعـــد از کلـــی فکـــر کـــردن تصمیـــم گرفـــت بـــا نفـــِس 
گرمـــش بـــرف و یـــِخ کـــوه را آب کنـــد و پســـرش را آزاد، کـــه خوشـــبختانه موفـــق هـــم شـــد. 

بعـــد از آن هـــم بـــا خیـــاِل راحـــت شـــروع کـــرد بـــه خانـــه تکانـــی و آمـــاده شـــدن بـــرای 
اســـتقبال از عمـــو نـــوروز، امـــا به محـــِض آمـــدِن عمـــو نـــوروز، ننـــه ســـرما از خســـتگی بـــه 
خـــواب فـــرو  رفـــت و عمـــو نـــوروز هـــم چنـــد شـــاخه گلـــی کـــه همـــراه بـــا خـــود آورده بـــود را 
 گذاشـــت کنـــاِر بالـــِش ننـــه ســـرما. ننـــه ســـرما هـــم مجبـــور شـــد یـــک ســـاِل دیگـــر صبـــر کنـــد 
تـــا عمـــو نـــوروز را ببینـــد، البتـــه در افســـانه ها آمـــده ایـــن دو گاهـــی یکدیگـــر را ماقـــات 

اســـت. دیـــدار  همیـــن  نشـــانه ی  طوفـــان  آمـــدِن  و  می کننـــد 

آداب و رسوم شب یلدا
روشـــن کـــردِن آتـــش، جمـــع شـــدن زیـــر کرســـی، قصه  خوانـــی و متل گویـــی) هـــر شـــهر 
ــاهنامه خوانی،  ــعرخوانی و شـ ــه خـــودش را دارد(، شـ ــه و متـــل مخصـــوص بـ قصـ
گرفتـــِن فـــال حافـــظ، هدیـــه یلدایـــی بـــرای عـــروس، پختـــن آش، بازی هـــای 
گروهـــی، فـــال گـــردو و چیـــدِن ســـفره یلـــدا شـــامل آجیـــل زمســـتانی، هندوانـــه، 

انـــار، عطـــردان و آتشـــدان از جملـــه رســـوماِت ایـــن شـــب اســـت.
البتـــه در ایـــران هـــر قـــوم و هـــر شـــهر ســـنت ، مراســـم و آییـــن خودشـــان 
ــبت  ــر مناسـ ــا در هـ ــدا و یـ ــِب یلـ ــا شـ ــوروز یـ ــد نـ ــا عیـ ــه مثـ ــد کـ را دارنـ
و  کهگیلویـــه  در  مثـــال  بـــرای  می کننـــد.  اجـــرا  را  آن هـــا  دیگـــری 
کاســـه بهـــره" وجـــود دارد کـــه به واســـطه آن بـــرای  بویراحمـــد رســـِم "
ــه  ــل خانـ ــد. اهـ ــد و می برنـ ــذا می پزنـ ــر غـ ــایه های کم توان تـ همسـ
هـــم بـــه نیـــِت یـــک زمســـتاِن ُپربـــارش، در ظرف هـــای بـــزرگ 
آش "دووا" و شـــیربرنج می پزنـــد. در همـــدان هـــم رســـم دارنـــد 
فـــاِل ســـوزن بگیرنـــد؛ بـــه ایـــن صـــورت کـــه دایـــره وار می نشـــینند 
و یـــک زِن کهنســـال شـــروع بـــه شـــعر خوانـــدن می کنـــد و دختـــر 
کوچکـــی هـــم بعـــد از تمـــام شـــدن هـــر شـــعر بـــه یـــک تکـــه پارچـــه آب 
نخـــورده و نبریـــده ســـوزن می زنـــد و شـــعرها هـــم بـــه ترتیـــِب نشســـتِن 
مهمان هـــا، فالشـــان می شـــود. در خراســـان جنوبـــی مراســـِم کف زنـــی 
ـــه اســـم چوبـــک  ـــه ایـــن صـــورت کـــه ریشـــه گیاهـــی ب ـــزار می شـــود؛ ب برگ
را در آب خیـــس می کننـــد و بعـــد از چنـــد بـــار جوشـــاندن، داخـــل ظـــرف 
بـــزرگ ســـفالی بـــه اســـم تغـــار می ریزنـــد و جوانـــان و مـــردان طایفـــه بـــا دســـته 
ـــده را  ـــت آم ـــه دس ـــع ب ـــز، مای ـــته گ ـــم دس ـــه اس ـــار ب ـــت ان ـــازِک درخ ـــای ن چوب ه
هـــم زده تـــا بـــه حالـــت کـــف دربیـــاد. جوانـــان قبـــل از اینکـــه کـــف را بـــرای خـــوردن 
آمـــاده کننـــد بـــا مالیدنـــش بـــه ســـرو صـــورِت یکدیگـــر شـــادی می کننـــد. در آخـــر هـــم 
کفـــی کـــه بـــه دســـت آمـــد را بـــا شـــیر و شـــکر مخلـــوط  و آمـــاده خـــوردن کـــرده و نهایتـــا بـــا 
ــز گـــردو تزییـــن می کننـــد. کرمانشـــاهی ها هـــم رســـم دارنـــد میوه هایـــی را  پســـته و مغـ
خ،  در ایـــن شـــب بخورنـــد کـــه بـــه نوعـــی نمـــاِد خورشـــید باشـــد؛ مثـــل هندوانـــه، انـــار ســـر
خ یـــا لیمـــوی زرد. در کردســـتان بـــه شـــِب چلـــه می گوینـــد، "شـــه وی چلـــه" و  ســـیِب ســـر
ـــا نـــان ســـنگک و دلمـــه پذیرایـــی می کننـــد. ـــام از مهمان هـــا ب در ایـــن شـــب از قدیم االی
در نهایـــت یلـــدا، ایـــن شـــِب زیبـــا بـــرای مـــا ایرانی هـــا بســـیار عزیـــز اســـت و بـــا دور هـــم 
کی هایـــی  جمـــع شـــدن و چیـــدِن ســـفره ای رنگارنـــگ، خوانـــدِن حافـــظ و خـــوردِن خورا
کـــه در گذشـــته معتقـــد بودنـــد بـــا خـــوردن آن هـــا تـــا یکســـال جســـم مان از بیماری هـــا 

ــد، آن را گرامـــی می داریـــم. دور می مانـ

یلدا، بهانه ای برای پیونِد دوستی ها

مینــو بــرای تقریبــا همــه مــا نامــی آشناســت؛ برنــدی کــه 
لوگــوی  و  متنــوع  محصــوالت  بــا  را  آن  ایرانــی  میلیون هــا 
خاطره انگیــزش می شناســند. شــاید تصویــر ذهنــی  ایرانی هــا 
از مینــو رنگــی قرمــز و نارنجــی باشــد. درواقــع همراهــی مینــو 
بــا ایرانی هــا از 46 ســال پیــش آغاز شــد و حــاال در آســتانه ۵0 
ســالگی، گام هــای تحــول و خاطره ســازی توســط ایــن گــروه 

صنعتی با سرعت و دقت بیشتری برداشته می شود. 
فروشــگاه های  مدیرعامــل  حاج محمــد  محمد مهــدی 
زنجیره ای مینو درباره فعالیت های این گروه صنعتی می گوید: 
در حــال حاضر 22 شــرکت تحت پوشــش گــروه صنعتی مینو 
هســتند، که از تامین مــواد اولیه، واردات، تولیــد و فروش کاال 
به مصرف کننده نهایی که فروشگاه های زنجیره ای را شامل 
می شود، ضمن اینکه گروه صنعتی مینو در صنعت ساختمان 
از ساخت واحد های مسکونی تا مسکن ملی فعالیت گسترده 

ای دارد.
حــاج محمد شــرکت صنعتی مینو با اشــاره به بخش تولید 
شــیرینی و شــکات کــه بخــش شــناخته شــده گــروه صنعتی 
مینو اســت توضیح می دهد: این شــرکت طی حدود ســه سال 
اخیر وارد تولید کاالی اساســی نظیر روغن و قند و شــکر شــده 
اســت و در همین راســتا کارخانه  ای در شــهر بهشهر خریداری 

و روغــن بــا برند مینو اویل تولید می شــود. ضمن اینکه عاوه 
بــر روغــن خانــوار روغن صنعتــی هم تولید می شــود کــه مورد 
کــی مینو قــرار می گیرد.  مصــرف تولیــد کننده هــای مــواد  خورا
درواقع روغن صنعتی از سوی شرکت قاسم ایران و همچنین 
در فروشــگاه های زنجیــره ای بــا برنــِد "مینو مــارت" به فروش 
می رسد. در حوزه قند و شکر نیز کارخانه مینوفسا در مداِر تولید 
قــرار دارد که قند و شــکر را به صــورت مصرفی و صنعتی تولید 
می کند. بخش دیگر فعالیت شرکت که از دو سال گذشته آغاز 
شــده، تولید کنســرویجات اســت که با خرید کارخانه چاشــنی 
محصوالت کنســروی شــامل ُرب، خیارشــور، مربا و تن ماهی و 
…. کــه زیرمجموعه گروه صنعتی مینو اســت این محصوالت 
به بازار عرضه می شــود. آب  معدنی با نام تجاری "بیشــه" هم 

از دیگر محصوالت زیرمجموعه شرکت مینو است.
به گفتــه او، بیشــترین بازارهای صادراتی مینو کشــورهای 
کستان و افغانستان به ویژه کشورهای  همسایه مثل عراق، پا
جنوب خلیج فارس است، ضمن اینکه به کشورهای اروپایی 
نظیر کانادا هم صادرات انجام شده، اما بیشتر بازار صادراتی 

به کشور های همسایه انجام می شود.
مدیرعامــل فروشــگاه های زنجیــره ای مینو گــروه صنعتی 
مینو در پاســخ به کیفیت محصوالت مینو و حفظ و ارتقاء آن 

طــی ســال های فعالیــت می گویــد: مینو 
سابقه  طوالنی در حوزه تولید مواد  غذایی 
واحد هــای  تولید کننده هــا  تمــام  دارد، 
QC ) کنتــرل کیفــی( مختــص بــه خــود 
را دارنــد، و تمامــی تولیــدات بــر اســاس 
استاندارد هایی که از سوی سازمان های 
ذیربــط یــا تولید کننده هــا تعییــن شــده 

مشخص و کاال ها به صورت رندم آزمایش  می شوند تا کیفیت 
حفظ و البته تضمین شــود، ضمن اینکه  همواره ســعی شــده 
از مواد اولیه مرغوب برای تولید محصوالت اســتفاده  شــود. از 
سوی دیگر تولیدات مینو برای انجام تست های کیفیت ابتدا 

قرنطینه و سپس عرضه می شوند.

بــا نــوآوری در تولید فاصله  بین نســِل جدید و مینو کم خواهد 
شد

محمد مهــدی حــاج محمــد در ادامــه دربــاره شــرکت گروه 
صنعتــی مینــو در نمایشــگاه تصریــح می کنــد: مینو یــک برند 
شناخته شده است، با این وجود به دلیل اینکه طی سال های 
اخیــر به حــوزه برندینگ و کاالهای اساســی ورود کرده ممکن 
اســت که برخی کاال های تولیدی جدید برای مردم ناشناخته 

باشــد، بنابرایــن نمایشــگاه فرصتی اســت که تولیــدات جدید 
مینو هم به مردم معرفی و عرضه شود.

او همچنین درباره تولیدات مینو و برآورده کردن نیاز نسل 
جدید می گوید: به هر حال ذائقه و سلیقه نسل جدید تغییرات 
زیادی داشــته اســت و شرکت هم به این مســأله واقف است، 
بــه همین دلیل بــا بازاریابــی و مارکتینک، همچنیــن نوآوری 
در تولیــد بــه ســمت عرضــه کاال هایــی که حتمــا ســلیقه و نیاز 
نسل جدید را برآورده کند و این فاصله را پوشش دهد حرکت 
کرده است، به معنای دیگر با وجود اینکه محصوالت مینو با 
بســته بندی هایی که دارد برای برخی حس نوســتالژیک دارد 
اما ممکن است نسل جدید با آن به خوبی ارتباط برقرار نکنند 
و استقبال مانند گذشته نباشد به همین خاطر با نوآوری های 

انجام شده این فاصله را کم می کنیم .

حضوِر یک برنِد نوستالژیک در نمایشگاِه سفره های یلدایی

نمایشگاه فرصتی برای معرفی محصوالِت جدیِد مینو

طعِم خوِش غذای ایرانی را از ما بخواهید

فروِش عمده و خرده انواِع برنج ایرانی و خارجی، چای، حبوبات و خشکبار

نشانی: یزد، ابتدای بلوار شهیدصدوقی جنوبی                 035-37267133                 09131518192- 09116701000
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پتـــه دوزی دوخت هایـــی اســـت کـــه بـــا ظرافـــت و دقـــت 
از  نخ هـــای  می شـــود،  زده  پشـــمی  پارچـــه  روی  بـــر  زیـــاد 
جنـــس پشـــم بـــر روی پارچه هایـــی بـــی روح، کـــه بـــا انـــرژی 
ح گل و بتـــه جـــان می گیرنـــد  دســـت و دوخت هایـــی بـــا طـــر
تـــا روشـــی جـــذاب بـــرای بـــه نمایـــش درآوردن هنـــر ایرانـــی 
باشـــند، ایـــن جذابیت هـــا در حالـــی اســـت کـــه فعـــاالن ایـــن 
عرصـــه نســـبت بـــه نبـــوِد پوشـــش بیمـــه و همچنیـــن ضعـــِف 
ســـازوکارهای صادراتـــی بـــرای بـــه نمایـــش درآوردن ایـــن 
ــتند و  ــد هسـ ــران منتقـ ــای ایـ ج از مرز هـ ــار ــن در خـ ــر کهـ هنـ
ــه  ــتی بـ ــع دسـ ــه صنایـ ــه دولـــت بـ ــان حمایـــت و توجـ خواهـ

ویـــژه پتـــه دوزی.
ـــه دوزی دارد  ـــابقه  پت ـــال س ـــه 2۵ س ـــودی ک ـــره محم طاه
دربـــاره فعالیـــت در ایـــن رشـــته می گویـــد: 2۵ ســـال اســـت کـــه 
در شهرســـتان بافـــق بـــه صـــورت مـــداوم مشـــغول فعالیـــت 

ایـــن رشـــته هســـتم و در میـــراث فرهنگـــی نیـــز هنـــر  در 
 پتـــه دوزی را آمـــوزش داده ام، بطوریکـــه در حـــال حاضـــر 
ـــتان  ـــز در اس ـــو نی ـــق و 30 هنرج ـــتان باف ـــو درشهرس 20 هنرج

کرمـــان دارم.
صـــورت  بـــه  روی  پتـــه  ح   طـــر و  نقاشـــی  می گویـــد:  او 
از  بـــر روی پارچـــه ای از جنـــس پشـــم و نخـــی  دســـتی و 

می شـــود. انجـــام  جنـــس  همیـــن 
بـــه گفتـــه طاهـــره محمـــودی، قدمـــت َپتـــه بـــه 130 تـــا 140 
کـــه روی قبـــر  ســـال پیـــش باز می گـــردد، درواقـــع پتـــه ای 
"شـــاه نعمت اهلل ولـــی" قـــرار در ماهـــان کرمـــان قـــرار دارد، 

ــا 140 ســـال اســـت. دارای قدمـــت 130 تـ
او در ادامـــه بـــا انتقـــاد از بی توجهـــی بـــه صنایع دســـتی 
ــتی  ــته های صنایـــع دسـ ــد: رشـ ــه دوزی می گویـ ــژه پتـ ــه ویـ بـ
در حالـــی چـــراغ هنـــر و میـــراث ایـــن کشـــور را زنـــده نـــگاه  
داشـــته اند کـــه هنرمنـــدان ایـــن عرصـــه از پوشـــش بیمـــه 
ــه  ــم کـ ــار داریـ ــن از دولـــت انتظـ ــتند، بنابرایـ ــوردار نیسـ برخـ
فعالیـــت هنرمنـــدان ایـــن بخـــش را تحـــت پوشـــش بیمـــه 
قـــرار دهنـــد، درواقـــع بـــا وجـــود اینکـــه تســـهیات در حمایـــت 
از ایـــن فعالیت هـــا حـــرف اول را می زنـــد امـــا مهـــم تـــر از آن 
کـــه آنهـــا پـــس از ســـال ها زحمـــت  بیمـــه هنرمنـــدان اســـت چرا
ــادرات  ــرای صـ ــت بـ ــر میبایسـ ــرف دیگـ ــد. از طـ ــه ندارنـ بیمـ
ایـــن تولیـــدات هـــم اقداماتـــی انجـــام شـــود تـــا ایـــن هنـــر بـــا 
ج از مرز هـــای ایـــران بـــه نمایـــش  پیشـــینه کهـــن در خـــار

گذاشـــته شـــود.

می گفــت: »چــرا وقتــی مــا را می بینیــد خــدا را بــه خاطــِر 
ســامتی تان شــکر می گویید، ما از این نــوع رفتارها بیش تر 
از محدودیت هــا و وضعیِت جســمی متفاوت مان که خیلی 

وقت است با آن کنار آمده ایم، می رنجیم«

عروســک های  بــا  "زینادالــی"  برنــِد  بــا  قاســم پور  زینــا 
بــود،  کــرده  شــرکت  نمایشــگاه  ایــن  در  دست ســازش 
عروســک هایی کــه برخــی از آن ها از نظِر ظاهــری متفاوت 
کــر و ویلچــر همراهشــان  بودنــد و ایــن تفــاوت را عصــا، وا

نشانمان می داد.
زینــا از بــدو تولــد دچار ضایعــه نخاعی بود، ایــن تفاوت 
بــه گفتــه خودش، تا دوران مدرســه و از ســمِت دوســتانش 
هیچگاه احساس نشد، اما  زمانی که قدم به جامعه گذاشت 

رفته رفته ترحم های بیجا او را آزرد.
حاال او چندسالی ست که دغدغه ها و هرآنچه که باعِث 
آزارش می شــود و یــا چیزهایــی را کــه دوســت دارد دیگــران 
از او و جامعــه اش بداننــد را در قالــِب نمایــش و با اســتفاده 
از عروســک هایش بــه نمایــش می گذارد و از این کار بســیار 

لذت می برد.

نوســان قیمت مــواد اولیــه و ابزار هــای تولید بــه عنوان 
ح است؛ از سوی دیگر  چالشــی جدی برای چرم دوزی مطر
چرخــه تولید و عرضه صنایع دســتی هم به شــکل نابرابری 
کثــر بازارچه های عرضه  در جریان اســت، به معنای دیگر ا
محصوالت در اختیار فروشــندگان صنایع دستی قرار دارد و 
این درحالی است که سهِم تولید کنندگان در این بازارچه ها 

ناچیز است.
اینهــا بخشــی از صحبت هــای "الهــه ســادات دهقــان" 
عرصــه  در  فعالیــت  پیــش روی  چالش هــای  دربــاره 

صنایع دســتی و چــرم دوزی اســت. او کــه بیــش از ده ســال 
اســت کــه در رشــته چــرم دوزی فعالیت می کنــد در توضیح 
فعالیت خود می گوید: صفر تا صد تولیدات مان را با دســت 
انجــام می دهیــم،   دباغــی و رنــگ چرم هــا هــم بــه صورت 
گیاهی و دستی انجام می شود، بعاوه اینکه طراحی تمامی 

محصوالت هم به صورت دستی است.
او افزایــش و نوســان قیمت مواد اولیــه و ابزار چرم دوزی 
را از چالش هــای پیــش روی تولیداتشــان توصیــف می کند 
و ادامه می دهد: این نوســانات ســبب شــده که بازار فروش 
بــا رکود جدی مواجه شــود و برای کســب وکارهایــی از این 

دست مشکات زیادی به همراه داشته است.
الهــه ســادات دهقان با اشــاره بــه نبوِد فضــای کارگاهی 
مناســب و مهم تــر از آن مکانــی بــرای فــروش محصــوالت 
خواستار حمایت مســووالن از تولید کنندگان صنایع دستی 
کثر بازارچه های صنایع دســتی در  شــد و گفت: متاســفانه ا
اختیــار فروشــندگان ایــن محصــوالت قــرار دارد، درحالیکه 
معتقــدم اولویــت بــا تولید کننــدگان اســت تــا بــه صــورت 
مســتقیم محصــوالت خــود را در فضاهــای اینچنینی مثل 

بازارچه صنایع دستی عرضه کنند.

نمـــد و نمدمالـــی دارای قدمـــت پنـــج هـــزار ســـاله اســـت، 
کـــه  یکـــی از رشـــته های شـــاخص صنایـــع دســـتی ایـــران 
انـــدک تولید کننـــدگان آن کســـانی هســـتند کـــه بـــا عشـــق 
تاروپـــوِد پشـــم و رنـــگ آن را بـــه هـــم کوبیده انـــد تـــا ایـــن 
هنـــِر ُکَهـــن زنـــده بمانـــد، و شـــاید همیـــن عشـــق بـــه نمد مالـــی 
اســـت کـــه ســـبب شـــده برخـــی آثـــار نمد مالـــی مهـــِر اصالـــت 
ـــی  ـــی جهان ـــر ایران ـــام و آوازه هن ـــد و ن ـــت کن ـــکو را دریاف یونس

شـــود.
خ پـــوری" از نمدماالنـــی اســـت کـــه موفـــق شـــده   "شـــاهر
بـــا تلفیـــق هنـــِر کهـــن،  نـــوآوری، عشـــق، کیفیـــت و هویـــت، 
بـــرای یکـــی از محصوالتـــش مهـــر اصالـــت یونســـکو دریافـــت 
کنـــد. بـــه گفتـــه او، »ایـــن محصـــول کـــه یـــک زیرانـــداز ۹0× 
13۵ ســـانتی متری اســـت، در ســـال 2012 از نـــگاه هفـــت 
داور بین المللـــی تائیـــد شـــد و توانســـت جایگاهـــی جهانـــی 
پیـــدا کنـــد.« مهـــر اصالـــت یونســـکو بـــه آثـــاری تعلـــق می گیـــرد 
ارزان،  محیط زیســـت،  بـــا  ســـازگاری  نـــوآوری،  دارای  کـــه 
بســـته بندی مناســـب و کاربـــردی هســـتند و مهم تـــر اینکـــه 

هویـــت فرهنگـــی یـــک کشـــور را نمایـــش دهنـــد.
خ پـــوری بـــا وجـــود اینکـــه نمد مالـــی را هنـــری  شـــاهر
درحـــال منســـوخ شـــدن می دانـــد معتقـــد اســـت کـــه تلفیـــق 
مشـــتری  ســـلیقه  و  نیـــاز  کـــردن  بـــرآورده  بـــرای  نـــوآوری 
از زواِل نمـــد مالـــی  بـــرای جلوگیـــری  راهـــکاری مناســـب 
اســـت، او می گویـــد: دست ســـاخته های نمد مالـــی شـــامل 
انـــواع زیراندازهـــا، فرش هـــا و تشـــک های نمـــدی اســـت، 
بـــرای مثـــال یکـــی از آثـــار تولیـــدی مـــن ابـــداع فرشـــی بـــا 
تلفیـــق نمـــد، چـــرم و جاجیـــم اســـت کـــه عـــاوه بـــر نـــوآوری 
در تولیـــد، مـــواد اولیـــه آن نیـــز ارگانیـــک و دارای خاصیـــت 
درمانـــی اســـت کـــه هیـــچ کجـــای دنیـــا مشـــابه آن وجـــود 

نـــدارد.
از  را  کاه  و  شـــال  نمـــدی،  پاپوش هـــای  همچنیـــن  او 
ادامـــه  و  می کنـــد  معرفـــی  نمـــد  متنـــوع  تولیـــدات  دیگـــر 
نـــوآوری،  بـــا  می دهـــد: تمامـــی ایـــن تولیـــدات چنانچـــه 
کیفیـــت و استاندارد ســـازی همـــراه شـــوند جذابیت هـــای 
بـــا اســـتقبال مخاطـــب مواجـــه  خـــاص خـــود را دارنـــد و 

. ند می شـــو
از  را  اولیـــه مرغـــوب  مـــواد  بکاربـــردن  پـــوری  خ  شـــاهر
ــاوه  ــد: عـ ــد و می گویـ ــت می دانـ ــا کیفیـ ــِد بـ ــای نمـ ویژگی هـ
بـــر اســـتاد کاِر ماهـــر، مـــواد اولیـــه نیـــز در تولیـــد نمـــد با کیفیـــت 
نقـــش تعییـــن کننـــده دارد، بـــه طـــور مشـــخص بـــرای نمـــد 
مالـــی میبایســـت بدانیـــم کـــه پشـــم گوســـفند را از چـــه نـــژادی 
تولیـــد  بـــرای  معمـــوال  مثـــال  بـــرای  می کنیـــم،  اســـتفاده 
ــاره اســـتفاده  ــِن بهـ ــّره در چیـ یـــک نمـــد مرغـــوب از پشـــم بـ
کـــه لطیـــف اســـت، ُپـــرز نمی دهـــد و بـــرای  می کننـــد، چرا
نمد مالـــی و بـــه اصطـــاح ماِلـــش مناســـب اســـت، از طـــرف 
دیگـــر نگهـــداری نمـــد از ســـوی خریـــدار نیـــز اهمیـــت دارد، 
مشـــتری بایـــد بدانـــد کـــه شســـت وشـــوی نمـــد ماننـــد فـــرش 
ـــم ها  ـــه پش ـــت ک ـــه ای اس ـــد به گون ـــد نم ـــع تولی ـــت. درواق نیس
بـــر اثـــر مالـــش و آب و صابـــون بـــه هـــم تنیـــده می شـــوند 
بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه نمـــد یـــک بافـــت طبیعـــی دارد، 
بنابرایـــن همانطـــور کـــه نمـــد را لولـــه و نمد مالـــی می کننـــد، 
ــوینده را روی  ــواِد شـ ــت مـ ــز میبایسـ ــو نیـ ــت وشـ ــرای شسـ بـ
ـــا دســـت  ـــا و ی ـــا پ ـــه  کنیـــم و ســـپس ب ـــه، لول ســـطح نمـــد ریخت
ک گرفتـــه شـــود، و بـــه همـــان   آن را ماســـاژ دهیـــم تـــا گـــرد و خـــا

صـــورت اجـــازه دهیـــم تـــا خشـــک شـــود.
او نمـــد را بهتریـــن عایـــق می دانـــد و تصریـــح می کنـــد: 
نمـــد بهتریـــن عایـــق بـــرای صـــدا، رطوبـــت و ســـرما اســـت. 
درواقـــع رطوبـــت بـــدن را جـــذب می کنـــد و خوابیـــدن روی 
نمـــد باعـــث می شـــود کـــه خـــواب راحتـــی را تجربـــه کنیـــد، 
ـــه  ـــه دلیـــل اینکـــه مولکول هـــای پشـــم ب ـــای دیگـــر ب ـــه معن ب
نســـبت الیاف هـــای دیگـــر جنـــب و جـــوش بیشـــتری دارنـــد 
موجـــب می شـــود گرمـــای رطوبـــت را بـــه خوبـــی جـــذب و 

گرمـــا بـــه بـــدن منتقـــل شـــود.
ثبـــت  دو  دســـتی  صنایـــع  عرصـــه  در  پـــوری  خ  شـــاهر
ـــی را در کارنامـــه خـــود  ـــت داخل ـــراع و چندیـــن مهـــر اصال اخت
دارد و در همیـــن عرصـــه به عنـــوان نفـــر دوم نـــوآور کشـــور 

ــده اســـت. ــی شـ معرفـ

یـــک چاقوســـاز اهـــل زنجـــان می گویـــد: هیـــچ خریـــداری 
نمی  توانـــد ادعـــا کنـــد کـــه بـــا بررســـی ظاهـــر چاقـــو بـــه کیفیـــت 
و مقاومـــت آن پـــی می بـــرد، درواقـــع تنهـــا راه بـــرای انتخـــاب 
کیفیـــت امتحـــان کـــردن چاقـــو و مهم تـــر از آن  چاقـــوی با
اعتمـــاد بـــه اســـتادکاران معـــروف چاقـــوی زنجـــان اســـت کـــه 

ج شـــده اســـت. امضـــای آنهـــا بـــر روی چاقویشـــان در
مرتضـــی حبیبـــی ســـازنده چاقو هـــای زنجـــان بـــا اشـــاره بـــه 
ـــای  ـــایز ها و تیغه ه ـــا س ـــپزخانه ب ـــوی آش ـــواع چاق ـــه او ان اینک
پیونـــدی،  چاقو هـــای  و  باغبانـــی  چاقو هـــای  مختلـــف، 
دربـــاره  می کنـــد  تولیـــد  را  طبیعت گـــردی  چاقو هـــای 
ــاژ تشـــکیل دهنده  ــد: آلیـ ــا می گویـ ویژگی هـــای ایـــن چاقو هـ
چاقوهـــای تولیـــدی زنجـــان شـــامل اســـتیل و فـــوالد اســـت، 
ـــرد  ـــن کارب ـــدن و همچنی ـــید ش کس ـــاژ در ا ـــن دو آلی ـــاوت ای تف
آن اســـت، درواقـــع چاقوهـــای فـــوالدی در مواجـــه بـــا رطوبـــت 

کســـید می شـــوند درحالیکـــه چاقو هـــای ســـاخته شـــده از  ا
کسیدشـــدگی ندار نـــد و بـــه همیـــن دلیـــل در  آلیـــاِژ اســـتیل، ا
آشـــپزخانه مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیرنـــد. البتـــه بـــرای عمـــر 
بیشـــتر ایـــن چاقو هـــا نمیبایســـت از آن هـــا بـــرای شکســـتن 
کـــرد. در ایـــن میـــان  کـــردن درب چیـــزی اســـتفاده  و بـــاز 
گرچـــه نگهـــداری ســـختی دارنـــد  چاقو هـــای فـــوالدی هـــم ا
ــر ســـایش و ضربـــه مقاومـــت باالیـــی دارنـــد و در  ــا در برابـ امـ

صـــورت ضربـــه تیـــزی آن نیـــز از بیـــن نمـــی رود.
کوزه گـــری  کیفیـــت چاقو  هـــا یـــک فـــوت  گفتـــه او،  بـــه 
دارد کـــه در زمـــان باال بـــردن مقـــاوت چاقـــو توســـط اســـتادکار 
اســـتادکار  یـــک  توانمنـــدی  درواقـــع  می شـــود،  انجـــام 
چنانچـــه  می گـــردد؛  بـــاز  چاقـــو  مقاوم ســـازی  زمـــان  بـــه 
مقاوم ســـازی چاقـــو بـــه درســـتی انجـــام شـــود، چاقـــو دچـــار 

کنـــدی نمی شـــود. و  شکســـتگی 
مرتضـــی حبیبـــی می گویـــد: چاقو هـــای چینـــی دربـــازار 
بـــه وفـــور وجـــود دارنـــد و از لحـــاظ ظاهـــری زیبـــا هســـتند و 
قیمـــت مناســـبی هـــم دارنـــد امـــا ایـــن درحالـــی اســـت کـــه از 

ــتند. ــوردار نیسـ کیفیـــت خوبـــی برخـ
قدیمی تریـــن  از  یکـــی  چاقوســـازی  او،  گفتـــه  بـــه 
در  دارد،  رواج  زنجـــان  در  کـــه  اســـت  شـــغل هایی 
کـــه در  زمان هـــای گذشـــته زنجـــان جـــزو مناطقـــی بـــوده 
صنعـــت  درواقـــع  اســـت.  داشـــته  رواج  اسلحه ســـازی  آن 
چاقوســـازی در اســـتان زنجـــان وام دار ساح ســـازی مردمـــان 

اســـت. دور  زمان هـــای  در  دیـــار  ایـــن 

َپته  دوزی؛ هنری ُکهن در میانه ی چالش

عروسک های زینا

وسان قیمِت مواد اولیه
َ
ن

چاِلشی جدی برای تولیدات َچرم دستی

َتلفیق نوآوری برای برآوردِن نیاز مشتری
راهکاری مناسب برای جلوگیری از زواِل نمد مالی

وقتی َرنِگ ُرخسار خبر از سّرِ درون نمی دهد
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خانم رشــیدی از شــیراز آمده بود و ســوغاِت این شــهر را 
همراهش آورده بود.

او از یکی از سنت های قدیم این شهر برایمان گفت:
شیرازی ها نیز همانند سایر اقوام کشــورمان دارای آداب 
و رســوم خاصی هســتند. در شــب چله بعضــی از خانواده ها 

فال کلوک میگیرند کلوک کوزه های دهان گشادی است که 
روغن شیره، رب انار و یا ترشی در آن می ریزند و روی کوزه را 

با لعابی سبز می پوشانند.
فــال کلــوک مخصــوص بانوان اســت. مرســوم اســت که 
کلوکــی به مجلــس می آورند و هر کــدام از خانم ها عامت یا 
نشانه ای در کلوک می اندازد و بعد دختر بچه ای جلو آمده 
و دست در کلوک می کند و یکی از نشانه های داخل کلوک 
را در آورده و به دیگران نشان می دهد و بعد زنی ترانه محلی 
می خوانــد و هــر شــخصی از ترانه ی مخصوص بــه خود به 
نتیجه ای می رســد البته به جای ترانه از اشــعار ناب حافظ 

هم می خوانند:
کــه مهمــون شــمایم خوشــا امشــو 
شــمایم بــوم  در  وار  کبوتــر 
بــر روی مهمــون ترشــرویی مکــن 
کجایــم شــو  فــردا  کــه  دونــد  خــدا 

ک از جنـــس پوســـت  یـــک تولیـــد کننـــده مشـــهدی پوشـــا
و چـــرم می گویـــد: تولیـــدات پوســـت و چـــرم البتـــه بـــه روش 
ســـنتی حـــال ناخوشـــی دارنـــد، دباغی هـــا بـــه دلیـــل اســـتقبال 
کـــم رو بـــه تعطیلـــی هســـتند و بـــه دنبـــال آن تولیدکننـــدگان 
هـــم بـــا مشـــکل مواجـــه شـــده اند، او یکـــی از دالیـــل ایـــن 
وضعیـــت را روش هـــای ســـنتی تولیـــد می دانـــد و معتقـــد 
اســـت کـــه شـــاید بروزرســـانی ایـــن تولیـــدات بـــه رونـــق دوبـــاره 

ـــد. ـــک کن ـــت کم ـــن صنع ای
ــته  ــن رشـ ــه در ایـ ــت کـ ــال اسـ ــژاد 22 سـ ــن نـ ــر حسـ جعفـ
از صنایـــع دســـتی فعالیـــت دارد، درواقـــع ایـــن شـــغل و ابـــا و 
اجـــدادی آنهاســـت کـــه از پدربزرگـــش بـــه پـــدر و ســـپس بـــه او 

و برادرانـــش منتقـــل شـــده اســـت.
گذشـــته بـــه روش ســـنتی انجـــام می شـــد،  دباغـــی در 
روشـــی پـــر مشـــقت کـــه ده روز بـــه طـــول می انجامیـــد. در 
ـــار  حـــال حاضـــر کارخانه هـــا پوســـت را دباغـــی شـــده در اختی
تولید کننده هـــا قـــرار می دهنـــد، بـــا ایـــن وجـــود تعـــداد قابـــل 

کارخانه هـــای دباغـــی پوســـت تعطیـــل شـــده  توجهـــی از 
اســـت پوســـت ها مثـــل پوســـت خرگـــوش وارداتـــی هســـتند.
دباغی هـــای  چنانچـــه  وجـــود  ایـــن  بـــا  می گویـــد:  او 
پوســـت مثـــل گذشـــته پر رونـــق باشـــند فعالیـــت مـــا نیـــز رونـــق 

می گیـــرد.
جـــو،  آرد  از  گذشـــته  در  می دهـــد:  ادامـــه  حســـن نژاد 
اســـید و نمـــک بـــرای دباغـــی و رنـــگ کـــردن پوســـت و چـــرم 
اســـتفاده می کردنـــد کـــه کاری ســـخت و زمان بـــر بـــود، در 
حـــال حاضـــر کارخانه هایـــی هســـتند کـــه پوســـت را دباغـــی 
ــن  ــال همیـ ــه دنبـ ــتند، بـ ــی هسـ ــه تعطیلـ ــا رو بـ ــد امـ می کننـ
وضعیـــت در حـــوزه تولیـــد و فـــروش محصـــوالت پوســـت نیـــز 
گـــر تعـــداد  وضعیـــت خـــوب نیســـت، بـــرای مثـــال در گذشـــته ا
10 مغـــازه مشـــغول فعالیـــت بودنـــد حـــاال ایـــن تعـــداد بـــه 3 

مغـــازه کاهـــش یافتـــه اســـت.
او یکـــی از دالیـــل ایـــن وضعیـــت را روش هـــای ســـنتی 
تولیـــد می دانـــد و معتقـــد اســـت کـــه شـــاید بـــه روز کـــردِن ایـــن 
کســـب وکار بـــه رونـــق دوبـــاره ایـــن صنعـــت کمـــک کنـــد، 
درواقـــع در حـــال حاضـــر تنهـــا کارخانه هـــای چـــرم فعالیـــت 

خوبـــی دارنـــد.
چگونـــه  اینکـــه  بـــه  پاســـخ  در  نـــژاد  حســـن  جعفـــر 
می تـــوان چـــرم اصـــل را از نـــوع غیراصـــِل آن تشـــخیص داد، 
می گویـــد: فـــارغ از بـــوی چـــرم توجـــه بـــه نقـــش نـــگار چـــرم 
کـــه نمیبایســـت یکنواخـــت و همســـان باشـــد از راه هـــای 
ــر  تشـــخیص چـــرم اصـــل بـــه شـــمار مـــی رود، از ســـوی دیگـ
ــر  ــار تغییـ ــت آن دچـ ــد بافـ ــید نبایـ ــرم را می کشـ ــه چـ زمانی کـ

در ظاهـــر و رنـــگ شـــود.

شکل ظاهری، معیار خوبی برای انتخاب ظروف چوبی 
گر زمان اســتراحت خود را  که چوب ا کیفیــت نیســت، چرا با
طــی نکنــد و در مدت کوتاهی بعد از تــراِش اولیه به مرحله 
ســمباده و رنگ برود، حتما شکل و کیفیت خود را از دست 
 می دهــد، بنابرایــن بــرای اطمینــان باید ظروف چوبــی را از 

کارگاه های ساخت آن خریداری کرد.
محمـــد عباســـی فعالیـــت اصلـــی اش گره  چینـــی در هـــای 
ســـنتی اســـت امـــا در ایـــن بیـــن خراطـــی ســـاخت ظـــروف 
ــردو  ــوب گـ ــه او چـ ــه گفتـ ــد؛ بـ ــام می دهـ ــم انجـ ــی را هـ چوبـ
ــی  ــرای خراطـ ــه دارد بـ ــی کـ ح و نقـــش زیبایـ ــر ــل طـ ــه دلیـ بـ
از  بـــه ظـــروف چوبـــی  نیـــز  مناســـب اســـت و مشـــتری ها 

جنـــس گـــردو عاقه منـــد هســـتند.
او در توضیِح مراحل ساخت ظروف چوبی می گوید: ابتدا 
چــوب را از الــوار جــدا و در دســتگاه خراطی قــرار می دهیم، 
سپس با مغار فرم دلخواه را روی چوب پیاده می  کنیم و بعد 

از این مرحله نیز نوبت به سمبا ده و روغن کاری می رسد. 
عباسی می گوید: روغن کاری انواع و کاربرد های مختلف 
دارد، برخــی روغن  هــای صنعتــی بــرای براق شــدن ظروف 
و برخــی نیــز در عین براق کنندگــی این قابلیــت را دارند که 
رنــگ طبیعــی چــوب را هــم حفــظ کننــد، در ایــن صــورت 
ظرف هــا چنانچه برای ِســرو غــذای داغ مورد اســتفاده قرار 
کنش شــیمیایی ندارد و رنگ و کیفیت آن ها حفظ  گیرند وا
می شود، ضمن اینکه چوب عاوه بر خراطی قابلیت نقاشی 

و سوخته نگاری و منبت کاری هم دارد.
عباسی رمز ماندگاری و کیفیت چوب های خراطی شده 
را در نظــر گرفتن زمان اســتراحت برای این ظروف می داند 
و می گویــد: یــک ظــرف چوبــی را می تــوان در یــک روز و یــا 
اینکــه در عرض ســه تا شــش ماه به اتمــام رســاند، درواقع 
می بایســت به چوب تراش کوچکی وارد کرد و ســپس آن را 
گر چوب در عرض  در مرحله اســتراحت قــرار داد، بنابراین ا
یک روز تراش بخورد و بخواهیم به مرحله روغن و سمباده 

گر َترَ ک نخورد حتما ِدفرمه می شود. برسانیم، ا

فال کلوک

َصنعت پوست و چرم
َصنعتی رو به زوال که نیازمند ِبروزرسانی َاست

روف چوبی است
ُ

َزماِن استراحت چوب، َرمِز ماندگاری ظ
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شرکت تعاونی نوید پیشرفت محمدآباد
تولید کننده لبنیات سنتی با نام تجاری گادیشه

در سراسر استان یزد نماینده فعال می پذیرد.
09134563900

یکی از غرفه هــای جدیدی که از این دوره به مجموعه 
کار؛ سامانه هوشمند جمع آوری  نمایشگاه پیوسته، غرفه پا

پسماند خشک است. 

محســن اســماعیلی مدیــر این ســامانه در توضیــح این 
اپلیکیشــن می گویــد: شــهروندان می تواننــد پســماندهای 
خشــک خــود را بــه تفکیــک جمــع آوری و از طریق ســامانه 
کار تنهــا بــا دو کلیلــک اطاع رســانی کننــد تــا پیک های  پــا
مجموعــه بــا مراجعــه حضــوری بــه محــل، پســماندها را 
تحویــل بگیرنــد. به ازای این پســماند، کیِف پــوِل افراد در 

اپلیکیشن شارژ می شود.
او ادامــه می دهــد: بعد از شــارژ کیِف پول، فــرد می تواند 
روی واژه اعتبــار فعلــی و در ادامــه دریافــت نقــدی کلیــک 
کند و بعد از وارد کردن شــماره شــبا، مبلِغ حاصل از دریافت 
پســماندها به حســاب او واریز می شــود و یا فــرد می تواند از 
ایــن طریق قبوض خود را پرداخت نماید و یا حتی نســبت 

به خرید شارژ خط اعتباری تلفن همراه خود اقدام کند.

شک
ُ

پاکار، سامانه هوشمند جمع آوری َپسماند خ

کــه  کثــر افــرادی  تولیــد ســرامیک حــِس خوبــی دارد، ا
مشغول تولید ســرامیک و سفال هستند 
کادمیــک  آ تحصیــات 
ایــن رشــته را ندارنــد اما 

بــا این حــال جذابیت هــای آن باعــث شــده در ایــن عرصه 
فعالیت کنند.

فرزانه راست روشن ِشش سال است که به همراه مادرش 
کاشــی و سرامیک تولید می  کند، فعالیت شان ابتدا با سفال 
آغاز و رفته رفته ظروف ســرامیکی هم به محصوالت شــان 
اضافه شــد. حاال یک کارگاه کوچک خانگی دارند به همراه 
یــک گالــری کــه محصــوالت در آنجــا بــه نمایــش درآمده و 

عرصه می شود.
فرزانه راست روشن می گوید: تمامی مراحل کار از ساخت 
انجــام می دهنــد،  را خودشــان  و طراحــی  کــوره  لعــاب،  و 
فــر،  در  کــه  ســرب  بــدون  و  مصرفــی  دست ســاخته هایی 
مایکروفــر و ماشــین ظرفشــویی تغییــر رنــگ نمی دهنــد و 
خراب نمی شوند، درواقع دمای پخت محصوالت باال است 

و در برار حرارت استقامت خوبی  دارند.

سرامیک  و جذابیت هایی که تولید را لذت بخش می کند

بعــد از مدرســه می آیند و فاطمه رجبــی در حجره اش در 
مسجد جامع برایشان اما می گوید؛ کودِک کارند اما عاشِق 
یادگیری. به واسطه ی آن ها فاطمه با مادرانشان هم آشنا 
شده و برخی کارهایش را بعد از آموزش، به آن ها می سپارد. 
کارش ساخِت گیوه و کیف های پارچه ای )از تلفیِق متقال، 
گلــدوزی و پارچه هــای ســوزن دوزی( و بنــد عینک اســت. 

فاطمه 23 ساله است اما دلش خیلی بزرگ است. 
هدِف اصلی او ایجاِد کار برای زناِن خانه داری است که 

دوست دارند کار کنند اما امکاِن آن را ندارند.

یک دنیا مهربانی


