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تجمع متقاضيان مسكن مهر

ف�ارس :دیروز جمعي از متقاضيان مسكن مهر به
دليل دريافت نكردن كليد آپارتمانهاي خود كه وعده
آن داده ش��ده بود ،مقابل يك تعاوني مسكن مهر در
بريانك تجمع كردند .جمع كثيري از متقاضيان تعاوني
مس��كن مهر  7منطقه  17طي تماس با خبرگزاري
فارس از تجمع مقابل تعاوني مسكن مذكور در محله
بريانك خبر دادند .براساس اظهارات بيان شده دیروز
مقرر بود كليدهاي تعدادي از مس��كنهاي مهر آماده
ش��ده به متقاضيان تحويل داده ش��ود اما واحدهاي
مس��كوني ديگري به اين جمعيت حدودا  200نفره
نش��انه داده ش��د كه واحدهايي نيمهكاره ب��وده و از
امكان��ات اوليهاي مانند آب ،برق و گاز بهرهمند نبوده
است .ش��ركت پيمانكار اين بخش از تعاوني مسكن
مهر نام ش��ركت را از كيسون به پارسيان بدون اعالم
به متقضيان خود تغيير داده كه بر اين اس��اس معلوم
نيس��ت س��رمايه آنها دست كيس��ت و با چه افرادي
طرف هس��تند .براساس اظهارات افراد تماس گيرنده
با خبرگزاري فارس ،در حال حاضر متقاضيان با چهار
دستگاه اتوبوس و تعداد ديگري با خودروهاي شخصي
مقابل دفتر تعاوني مس��كن مهر  7تجمع كردهاند و
هيچكس جوابگوي آنها نيس��ت .اين افراد از سا ل 85
تاكنون در اين شركت ثبتنام كرده و مبالغي تا سقف
 10ميليون تومان براي دريافت مسكن مهر پرداخت
كردهاند.

قيمت مواد غذايي
در جهان افزايش يافت

فارس :س��ازمان خ��وار بار ملل متح��د فائو در
تازهترين گزارش خود از افزايش قيمت مواد غذايي
در جهان طي ماه فوريه خبر داد .به گزارش رويترز
فائ��و در اين گزارش افزود :قيم��ت مواد غذايي در
جهان طي ماه فوريه نس��بت به ماه ژانويه افزايش
داش��ته ك��ه علت اصل��ي آن رش��د قيمت غالت
روغنهاي نباتي و ش��كر بوده اس��ت .براساس اين
گ��زارش ،افزايش قيمت م��واد غذايي تاثير زيادي
در رشد فشارهاي تورمي در كشورهاي واردكننده
محصوالت كشاورزي داشته اس��ت .بر اين اساس
شاخص فائو براي قيمت مواد غذايي و محصوالت
كش��اورزي طي ماه فوريه به بيش از  215/3واحد
رسيده اس��ت .اين رقم در ماه ژانويه نيز به 212/8
واحد رسيده بود .فائو در اين گزارش پيشبيني كرد،
ميزان توليد جهاني گندم امسال با افت 1/4درصدي
نس��بت به س��ال قبل به كمتر از  690ميليون تن
خواهد رسيد.

شايد آن روزهايي كه دغدغه اشتغال دختران فارغالتحصيل
كه در ماراتن ورود به دانشگاهها ،هر سال بيش از سال پيش گوي
سبقت را ميربود ،همه ذهن مرا به عنوان خدمتگزاري كوچك
در حوزه زنان وزارت كش��ور به خود مش��غول ك��رده بود ،باور
نميكردم كه امكان برگزاري طرح ملي ترويج كارآفريني زنان و
توانافزايي زنان كارآفرين ،فراهم ش��ود .آنگاه كه اين طرح به
همت پژوهنده كارآفرين فيروزه صابر و تيم آموزش��ي ايشان و
همكارانم در سراس��ر كشور در دي ماه  1381آغاز شد و پس از
يكسال و اندي با موفقيت به پايان رسيد ،باز هم باور نميكردم
پيشنهاد و آرزوي تشكيل نهادي مدني توسط زنان كارآفرين با
هدف ايجاد ش��بكه زن��ان كارآفرين در سراسركش��ور و انتقال
تجربيات گرانسنگ ايشان به نسل جوان جوياي كار ،تنها پس
از يكس��ال محقق ش��ود ،ولي اراده الهي بر آن قرار گرفت .اين
انجمن در سال  1383با نام «انجمن صنفي زنان مدير كارآفرين»
از وزارت كار و امور اجتماعي مجوز گرفت ،دامنه فعاليتهاي خود
را در سراس��ر كش��ور تعريف كرد و كوش��يد زمينه تعامل زنان
كارآفرين عضو از سراسر كشور را فراهم آورد .انجمن در راستاي
بخش��ي از اهداف خود ازجمله «ترويج و توس��عه كارآفريني»،
«كمك ب��ه بهب��ود و اصالح سياس��تهاي حمايت��ي از زنان
كارآفرين»« ،نهادينه س��اختن فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي،
مش��اورهاي و ترويجي در زمين��ه كارآفريني»« ،كمك به پيوند
منطقي و متناس��ب ميان كارآفرينان ،دولت ،بانكها و س��اير
ذينفع��ان» و «كمك به س��اماندهي فعاليته��اي مرتبط با
كارآفريني» ،هرساله اقدام به برگزاري همايش ملي در يك حوزه
تخصصي كارآفريني ميكند كه در بهمن ماه سالجاري ،استان
البرز ميزبان «انجمن زنان مدير كارآفرين» و «انجمن ملي زنان
كارآفرين» و كارآفريناني از استانهاي مختلف كشور ،دانشجويان
و پژوهش��گران و عالقهمندان به موض��وع كارآفريني در بخش
كش��اورزي بود كه در هشتمين همايش ساالنه انجمن شركت
كرده بودند .همكاريهاي مجدانه مسووالن و همكاران پرديس
كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران بهويژه دكتر شعبانعلي
فم��ي ،ريي��س مرك��ز كارآفريني آن نق��ش تاثيرگ��ذاري در
موفقيتهاي حاصله داشته اس��ت .ديگر دستگاههاي دولتي و
غيردولتي و بهويژه بخش خصوصي و تعدادي از اعضاي انجمن
نيز که عالوه بر مشاركت در كميتههاي علمي و اجرايي ،بخشي
از هزينههاي همايش را عهدهدار شدند ،هريك به سهم خود در
اي��ن ام��ر ش��ريك بودهان��د .نخس��تين س��خنران همايش،
رييسيسرحدي ،دبير همايش بود كه گزارشي از روند علمي و
اجرايي را با چاش��ني نقدها و گاليههاي مرتبط با موضوع ،ارايه
كرد .پيمان فلس��في ،معاون سازمان تحقيقات آموزش و ترويج
كش��اورزي وزارت جهاد كشاورزي در ارتباط با موضوع همايش
سخناني ارايه كرد .نخستين مقاله منتخب از ميان مقاالت ارايه
ش��ده به كميت��ه علمي همايش ب��ا عنوان «سياس��تگذاري
كارآفريني پايدار ،زمينهس��از افزايش نقشآفريني زنان كشاورز
كارآفرين در توسعه كشاورزي ارگانيك» كه به صورت مشاركتي
تهيه شده بود ،توسط پگاه مريدسادات ارايه شد .در بخشي از اين
مقاله آمده است« :نكته مهمي كه در انتخاب راهبرد مناسب و
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گزارش همايش كسبوكار و كارآفريني زنان در عرصه كشاورزي

فرصتها و چالشها
فخرالسادات محتشميپور

سياستگذاري بايد مورد نظر قرار گيرد ،توجه به وضع موجود و
محيط حاكم بر سياستگذاريهاست .با توجه به روند فزاينده
جهاني شدن و گسترش دانش و جايگزيني اقتصاد نوآور محور به
جاي اقتصادهاي مبتني بر عوامل توليد و كارايي محور ،در حال
حاضر ،سياستگذاران ،برنامهريزان و متخصصان بخش كشاورزي
معتقدند كه در پاسخ به اين تحوالت ،يك دگرگوني ساختاري در
شيوههاي كنوني توليد كشاورزي الزم بوده و كشاورزي مبتني بر
بازار در چارچوب توس��عه پايدار ،راهبردي اساسي براي توسعه
كشاورزي به شمار ميرود .در اين نوع كشاورزي ،كشاورز بايد به
نح��وي توليد كند كه بتواند توليدات خود را در بازار رقابتي كه
مبتنيبر خواستهاي مشتري اس��ت به فروش برساند .به اين
منظور كشاورز بايد فرصتشناس بوده و نيازهاي مشتري را به
درستي شناسايي كند و سپس راهبرد الزم را در جهت برآوردن
اين نيازها طراحي و اجرا كند .به عبارت ديگر كشاورز امروز بايد
يك كارآفرين باشد و كشاورزي بايد كارآفرينانه باشد».در ادامه
همايش ،زن��ان كارآفرين ب��ه ارايه تجربي��ات كارآفريني خود
پرداختند .فرزانه تبريزي ،مديريت شركت سحرگاهان (صادرات
آبزيان) و ش��ركت بهارگوشت (پرورش ماهي) در ارتباط با علت
حضور در اين هماي��ش و ارايه تجربياتش ميگويد« :من همه
فعاليت خود را به خوبي پيش ميبردم و هيچگاه سوءمديريت در
مجموعه ما وجود نداش��ت .اما هرگز فكر نميكردم چالشها و
شرايط محيطي بهگونهاي پيش رود كه مجبور به متوقف كردن
كسبوكار خود ش��وم! كه بخشي از اين مشكالت به بانكها و
تبادل پول با بانكهاي خارجي و بخشي هم به بيثباتي بازار ارز
برميگردد .او مهمترين دليل تمايل خود به حضور در همايش
زنان كارآفرين را مطرح كردن اين مشكالت و بررسي چالشهاي
پيشروي كارآفرينان و افرادي دانست كه صاحب ايده هستند.
در ادامه ارايه تجربه كارآفريني خانم عطيه وحدتپور ،مديرعامل
ش��ركت طراحان طبيعت ترنج براي دقايقي فض��اي تاالر را با
طراوت گل و گياه و باغباني همراه كرد .اين كارآفرين چشمانداز
آينده مجموعه خ��ود را در ارايه محص��والت باغباني كودك و
خدمات آموزشي و ايجاد فضاي عملي ،توسعه و گسترش آن در
تمامي ش��هرهاي ايران ميبيند .پس از آن زهره بهارلو از استان
فارس تجربه كارآفريني خود را در كشت مركبات براي مخاطبان
بيان كرد .او ميگويد :در اين سالها افت و پايين رفتن سطح آب
نيازمن��د حفر چاههاي عميق به جاي نيمه عميق و مس��تلزم
هزينههاي زياد براي ما بود كه باعث بدهكاري زيادي براي ما شد.
مخصوصا كه چند چاه حفر شده به علت حفر غيراصولي متالشي
و باعث صدمه مالي نس��بتا زيادي به ما شدند .مشكالت بخش
كشاورزي با وجود تعميق و تجهيز چاهها و آزاد شدن نهادهها و
ثابت ماندن قيمت محصول كشاورزي روز به روز بيشتر و بيشتر
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ميش��د .ولي با وجود تمامي اين مشكالت تا امروز ادامه دادهام.
دلسردي من زماني زياد شد كه در سال گذشته قيمت سوخت
و برق تقريبا ده برابر ش��د به طوري كه در س��الجاري قادر به
پرداخت اقساط بانكي خود نشدهام .مباحث اين بخش از برنامه با
جمعبندي اعضاي پانل كه از كارآفرينان و دانشگاهيان هستند،
به پايان ميرسد و بخش بعدي با پخش فيلمهايي كوتاه از كسب
و كار سه نفر از اعضاي انجمن كه كارآفرين در بخش كشاورزي
هستند آغاز ميشود ،دامپروري صنعتي ،زنبورداري و كشت برنج
و ب��ا ارايه مقال��ه «كاهش ضايعات پس از برداش��ت محصوالت
كشاورزي ،فرصتي براي كارآفريني زنان روستايي» (كه باز هم به
شكل گروهي تهيه شده) توسط خانم مهديهسادات ميرترابي ادامه
ياف��ت .اين مقاله علمي ب��ه صورت موردي ب��ر ضايعات پس از
برداشت محصوالت كش��اورزي زنان روستايي در آسارا متمركز
شده است .بر طبق مس��تندات اين مقاله ،زنان روستايي بخش
آسارا در زمينه انبارداري مشاركتي متوسط ،در زمينه حملونقل
محصوالت باغي نيز مش��اركتي در حد متوسط دارند .در زمينه
فرآوري محصوالت كشاورزي مشاركتي باال و در زمينه بستهبندي
و بازاريابي نيز باز هم مشاركتي متوسط دارند .در پايان اين مقاله
نيز راهكارها و پيشنهادهایی براي توسعه كارآفريني زنان روستايي
آسارا ارايه شد كه مورد توجه اعضاي پانل ازجمله مديركل امور
زنان روستايي و عشايري وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفت .تجربه
كارآفريني بعدي به خانم رقيه رستمي ،مدير گلخانه توتفرنگي از
استان كرمان بود كه او ،آنچه را كه موجب حضور كمرنگتر زنان
در عرصه كارآفريني ميش��ود ،در وهله اول مس��ايل فرهنگي و
عدمهمكاري خانواده با خانمهايي دانس��ت كه متقاضي كار در
محيطهاي باز مثل كشاورزياند و دوم مشكالت زيادي از قبيل
گرفتن تسهيالت و امكانات كه بر سر اين راه وجود دارد .ميداند
وی ميگويد :بسياري از افراد توان پيمودن اين راه را ندارند .يكي
ديگر از مش��كالت و موانع توس��عه كارآفريني در اين حوزه هم
مخاطره باالي سرمايهگذاري در اين بخش است كه جرات ورود
افراد نوپا را به اين راه ميگيرد.تجربه كارآفريني بعدي به استان
خراس��ان اختصاص داش��ت و خانم طاهره عشقي ،توليدكننده
صيفيجات به طريق ارگانيك ،يكي از عوامل س�لامت انسان را
تغذيه سالم عنوان ميكند كه جز آب و خاك و محيط سالم به
دس��ت نميآيد و براي فهم معناي محيط س��الم توس��ط همه
شهروندان و بسيج شدن براي رسيدن به آن نه به عنوان وظيفهاي
فردي يا ملي بلكه به عنوان يك وظيفه انس��اني اظهار اميدواري
ميكند .صغري پركاس ،مدير ش��ركت صنايع غذايي دلوار خزر
كارآفرين ديگري اس��ت كه با اش��اره به مشكالت كار ميگويد:
مشكالت كار زياد است .تهيه مواد اوليه ،تورمهاي پيشبيني نشده
و از همه مهمتر فروش محصوالت توليد ش��ده و گردش سرمايه

5

خبر
اندك ب ه صورتي كه توليد قطع نشود ،همه اين كارها فوقالعاده
طاقتفرسا اس��ت ولي مصمم هستم كه به اين كار ادامه بدهم.
جمعبندي مباحث اين بخش نيز توسط اعضاي هيات علمي و
نماينده وزارت جهاد كشاورزي در پانل ،صورت ميگيرد و پخش
گزيدهاي از فيلم بانوي گل س��رخ ،ساخته پورطهماسب درباره
زندگي بانوي گل و گالب ،مرحومه شهيندخت صنعتي (سرلتي)
كه گالب زهرا به نام او شناخته ميشود ،عطري خوش اما محزون
در فضاي تاالر ميپراكند و پس از آن عطر زعفران نظرآباد استان
البرز از البالي كالم زن روستايي ساكن احمدآباد ،خانم خديجه
سردهقان بر مشام شركتكنندگان در همايش مينشيند .مجري
برنامه پس از پخش فيلم كوتاهي در ارتباط با كشاورزي ارگانيك
به جمعبندي مباحث مطرح شده در اين بخش از برنامه ميپردازد
و شركتكنندگان در همايش با انبوهي از تجارب نوين در حوزه
كشاورزي ميروند تا در فضاي فرحبخش اين پرديس به تجزيه و
تحلي��ل همه تناقضات��ي بپردازند كه ميان تهديده��ا و موانع و
مش��كالت فراوان پيشروي زنان كارآفرين و سختكوش��يها و
مداومتها و موفقيتهاي آنان وجود دارد.
دستاوردهايهمايش:
 فرصت آش��نايي زن��ان صاحب كس��بوكار و كارآفرينيكشاورزي و كمك به توسعه شبكه زنان كارآفرين توسط انجمن
 فرصت آشنايي ،همفكري و توسعه ارتباطات كارآفرينان،تشكلهاي حرفهاي ،مسووالن و كارگزاران دولت و دانشگاهيان
 انتق��ال تجارب فعاليتهاي كارآفرينانه به دانش��جويان وفار غالتحصيالن
 كمك به شناخت فرصتهاي پيشرو و همفكري براي رفعچالشهاي پيشرو
نكات مورد توجه:
در كش��اورزي موانع فرهنگي كمتري براي زنان نسبت بهبخشهاي ديگر اقتصادي وجود دارد و دليل آن نزديكي و قرابت
اين بخش با خانواده در روستاها و نيز سابقه تاريخي نقش آفريني
اقتصادي زنان روستايي است.
 پيوند جدي رشته كشاورزي با تجارب عملي (تلفيق علمو عم��ل) و در نتيجه كم��ك به كاربردي ش��دن آن با توجه به
آمادگي زنان در حوزه كشاورزي براي اين منظور و اهميت نقش
دانشگاهيان در اين مسير
 ض��رورت اطالعرس��اني قوانين و مق��ررات مربوط به زنانكارآفرين حوزه كشاورزي
 شناخت بازار ،اطالعات بازار و شيوههاي نوين بازاريابي نيازجدي به ساماندهي براي ارتقای ظرفيت مديريت و توان علمي
زنان صاحب كسبوكار و كارآفرين دارد.
پيشنهاد ايجاد كيوسكهاي اطالعاتي در مناطق با قابليتمحوري كشاورزي توسط فارغالتحصيالن دانشگاهي
 نقش سازنده و حس��اس زنان در توسعه و توليد محصولسالم و ارگانيك از اين نظر مناسب است كه پروتكلهاي همكاري
بين انجمن و نهادهاي مربوطه امضا شود.
* عضو موسس انجمن زنان مدير كارآفرين
و انجمن ملي زنان كارآفرين

گندم آمریکایی در راه است

ف�ارس :يك مقام مس��وول در وزارت صنعت ،معدن و
تج��ارت گفت :اولين محموله گندم با حج��م پنج هزار و
200تن كه از كش��ور قزاقستان وارد شده بود ،تخليه شد.
اين مقام مس��وول اظهار داش��ت :روز چهارشنبه با حضور
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران و معاونان وي اولين
محموله گندم وارداتي به حجم پنج ه��زار و 200تن وارد
كشور ش��د و تا سه روز ديگر شش هزار تن ديگر نيز وارد
ميشود .وي با بيان اينكه اين محمولهها از كشور قزاقستان
وارد ميش��ود ،گفت :با وجود همه تحريمها و فش��ارهاي
اقتصادي با لطف خداوند هيچ مش��كلي در واردات گندم
وجود نداشته است و گندمي كه متعلق به كشور آمريكاست
ني��ز هفتم فروردين در بنادر ما تخليه ميش��ود .اين مقام
مس��وول در وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت گفت :گندم
وارداتي براي استانهاي شمالي و استان خراسانرضوي كه
در ايام نوروز با تراكم مسافر مواجه هستند ،فرستاده ميشود
تا هيچگونه كمبودي در خصوص نان وجود نداشته باشد.
وي با تاكيد بر اينكه كيفيت گندم وارداتي بس��يار خوب
است و موجب افزايش كيفيت نان ميشود ،گفت :هنديها
به ما پيشنهاد دادند تا از آنها هم گندم خريداري كنيم كه
ما اعالم كرديم آمريكاييها صف كش��يدهاند تا به ما گندم
بفروشند و دست و پا ميشكنند تا ما از آنها گندم بخريم.

تامين مواد اوليه
دغدغه اصلي صنعتگران

ايسنا :كيفهاي دس��تي از جمله كاالهايي محسوب
ميش��وند كه تقريبا تمام افراد جامعه ب��ه آنها نيازمندند.
خوش��بختانه اين روزها بخش عم��دهاي از اين ب��ازار در
دست توليدكنندگان داخلي اس��ت ،اما با اين وجود با باال
رفتن بهاي مواد اوليه ،نگرانيهايي براي فعاالن اين عرصه
ايجاد ش��ده است .در روزهاي آخر س��ال گذر كوتاهي به
واحدهاي توليدكننده و فروش��نده البسه و منسوجات به
خوبي روشن ميكند كه قيمت اين كاالها نسبت به سال
گذشته تغيير چشمگيري يافته است؛ تغييري كه بسياري
از توليدكنن��دگان آن را به دليل باال رفتن بهاي مواد اوليه
ميدانند .افزايش  20تا  25درصدي قيمت تمامشده يكي
از توليدكنندگان و عرضهكنندگان كيفهاي زنانه در اينباره
ميگويد:طي دو ماه اخير  20تا 25درصد رشد قيمت مواد
اولي��ه را تجربه كرديم و حت��ي كارگران ما هم حدود پنج
درصد دستمزد بيشتر خواستهاند و در چنين شرايطي هر
جنس توليد ش��ده براي ما  20ت��ا 25درصد گرانتر تمام
شد .محمدرضا تهراني ادامه ميدهد:اكنون به دليل آنكه
نزديك ايام عيد هستيم ،مردم از اجناس ما استقبال كرده و
توليدات ما را كم و بيش خريداري ميكنند ،اما پس از ايام
عيد واقعا در زمينه فروش جاي نگراني وجود دارد.

