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نگاه اسالم به انواع درآمدهای رو میزی و زیر میزی

رشـوه ،یکـی از گناهـان بزرگی اسـت که مفاسـد اجتماعی
متعـددی را بـه دنبـال دارد ،کـه از ایـن میـان مـی تـوان به
حـذف عدالـت ،یاس و ناامیدی در ضعفا  ،جرئت و جسـارت
در میـان ثروتمندان،فسـاد و تباهـی حاکـم و قاضـی و در
نهایت از بین رفتن اعتماد عمومی اشـاره داشـت .به همین
دلیـل در احادیـث و آیـات بـه شـدت مـورد نکوهـش قـرار
گرفتـه اسـت .واقعیـت ایـن اسـت کـه دین اسلام هـر راه
غیـر منطقـی بـرای کسـب درآمـد را نهـی کـرده اسـت .از
نظر اسلام مالکیت باید از راه صحیح باشـد .مانند حیازت،
تجـارت ،زراعـت ،صنعـت ،ارث ،هدیه و ...امـا تصرف اموال از
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سـوگند! اگـر هفت اقلیم را بر من ببخشـند تـا یک دانه جو
را بـه ناحـق از دهـان مورچـه ای بگیـرم ایـن کار را نخواهم
کرد(».نهـج البالغـه خطبـه  )242و یـا ایـن کـه می گویند
شـخصی نـزد پیامبـر آمـد و گفـت :من متصدی و مسـئول
کاری هسـتم .مـردم برایـم هدایایـی مـی آورنـد ،حکـم آن
چگونه اسـت؟ حضرت در پاسـخ فرمودند «:چه شـده اسـت
کـه عمـال مـا از هدایا سـخن مـی گوینـد! آیا اگـر در خانه
مـی نشسـتند کسـی به آنـان هدیه مـی داد؟»

طریـق رشـوه و ربـا ایجـاد مالکیت شـرعی نمی کند.
متاسـفانه بعضی برای آن که به اصطالح کاله شـرعی رشـوه
را درسـت کننـد ،نام های مختلفی چـون تحفه ،هدیه ،حق
الزحمه ،چشـم روشـنی ،زیـر میزی بـر روی آن می گذارند
و فکـر مـی کننـد بـا تغییـر اسـم مـی تواننـد حـرام را بـه
حلال تبدیـل کننـد .این در حالی اسـت که امـام علی (ع)
آب پاکـی را روی دسـت ایـن مردمـان ریختـه اسـت .روزی
شـخصی بـه نـام «اشـعث ابـن قیـس» حلوایـی را در خانه
امـام علـی(ع) بـه عنـوان هدیـه آورد تـا در محکمـه شـاید
امـام بـه نفـع او حکـم صـادر کنـد .امـام فرمودنـد «:به خدا

برگرفته از کتاب آموزه های پیشرفت و رونق در کسب و تجارت
غالمرضا حسن پور اشکذری

مادر در خانه ،کارآفرین در جامعه

تغییر مسیر از تخته سیاه به کارخانه

بسـیاری از زنـان آمـال و آرزوهـای
سمیه محمدنیا حنایی
کارآفرینـی خود را پشـت درهای اتاق
روزنامه نگار
کـودکان شـان ،زیـر آوار لبـاس هـای
کثیـف خانـه و هـزار و یک مسـئولیت خانه داری و خانـواده داری جا می
گذارند و همیشـه افسـوس موفقیت هایی را می خورند که زمانی ( دوران
مجردی شـان) برایش نقشـه کشـیده بودند و حتی گام های ابتدایی اش
را برداشـته بودند .در این نوشـتار داسـتان زندگی مرضیه سنویی محصل
را نوشـته ایم که از بارها شکسـت و تغییر مسـیر هرگز نترسـیده اسـت.
مرضیـه در یـک خانـواده پر جمعیـت اما تحصیل کرده و در شـهر گناباد
بـه دنیـا آمـد .پـدر خانـواده پزشـک ارتش بود و همیشـه بـه طبابت می
پرداخـت امـا بـه شـیوه ای کـه بعدها چراغ راه مرضیه شـد .پدر همیشـه
بیمـاران خـود را بـا داروهـای گیاهـی که بیشـتر آن ها را خـودش جمع
آوری و بهینـه سـازی کـرده بـود درمـان می کـرد .مرضیه عاشـق دنیای
عناصـر شـیمی بـود و بـرای همیـن در رشـته شـیمی به ادامـه تحصیل
پرداخت .او بعداز تحصیل به شـغل شـریف معلمی روی آورد .اما معلمی
چیـزی نبـود کـه بتواند با روحیه ماجراجوی سـنویی سـازگار باشـد.
انصـراف از معلمـی اولیـن ریسـک زندگـی او بود .شـاید برای بسـیاری از
افـراد انصـراف از یـک شـغل دولتی بی دردسـر برای آینـده ای نامعلوم تا
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حـدی غیـر عاقالنه باشـد .او در یک کارخانه تولید اسـانس هـای دارویی
به عنوان ناظر کیفی مشـغول به کار شـد .وی باز هم از حرکت نایسـتاد
بـا تلاش و ممارسـت توانسـت اسـانس هایی را بـرای صادرات به کشـور
انگلسـتان تولید کند .تقریبا همه چیز رو به راه شـده بود که کارخانه ای
کـه در آن کار مـی کرد ورشکسـت شـد و از سـوی بانک مصـادره گردید.
سـنویی مجبور شـد با یکی از شـرکت های داروهای گیاهی در شـهرک
گیالونـد دومانـد کارش را ادامـه دهـد .او از آن سـال هـا ایـن چنیـن می
گوید خانواده ام در مشـهد بودند و من مجبور بودم  4روز هفته را دور از
آن ها و درشـرکت بمانم .ما اسـانس هایی تولید می کردیم و من همراه
بـا اسـانس هـا بـه فـرودگاه مـی آمـدم ،مقصد من مشـهد بـود و مقصد
اسـانس هـا انگلسـتان! رفـت و آمدهـای زیـاد در کنار مسـائل خانوادگی
عواملـی بودنـد کـه خانم سـنویی را بـرای بـار دوم مجبور به انتخـاب راه
جدیـد کـرد .کارخانـه تولید عرقیجات گیاهی چهارمین محـل کاری بود
کـه خانـم سـنویی آن را تجربـه کـرد .اما این تجربـه برایش خیلی جذاب
و خوشـایند نبـود .نبـود عدالـت کاری میـان آقایان و خانـم ها مهمترین
چالشـی بـود کـه خانـم سـنویی بـا آن دسـت و پنجـه نـرم مـی کـرد .و
همیـن موضـوع او را وادار کـرد تـا برای چندمین بـار راهش را تغییر دهد
امـا ایـن بـار بـه گفتـه خـودش با گذشـته خیلی فـرق می کرد .سـنویی

توانسـته بود در این سـال ها به خوبی از پس کارهای سـخت و بازاریابی
بـر بیایـد بـرای همیـن این بـار کارخانـه خودش را تاسـیس کـرد .پارک
علـم و فنـاوری مشـهد جایی بود که می توانسـت بـرای کارخانه کوچک
آن محیـط مناسـبی را فراهـم بیـاورد .سـنویی با وجود داشـتن مهارت و
تجربـه امـا از سـرمایه کافـی برخوردار نبـود بنابراین فکری به سـرش زد
و آن اسـتفاده از نیروهـای ماهـر و البته خانوادگی بـود .اولین کارمندان او
در حوزه مدیریت ،بازرگانی و امور مالی دخترانش بودند و همسـرش نیز
در قالب یک سـرمایه گذار به حمایت از او در کارخانه جدیدش پرداخت.
سـنویی همچنان به دنبال موفقیت بود ،او با داشـتن تجربه موفق تولید
اسـانس و صادراتـش بـه دنبـال ایده هـای جدید بـود .در نهایت با خاطره
پـدر طبیبـش بـه تولید گیاهان دارویی پرداخت .آن ها با بررسـی بیماری
هـای فراگیـر جامعـه به تولیـد داروهای گیاهی پرداختند و توانسـتند در
زمـان کوتاهـی بـه یـک کارخانه بزرگ در شـهرک صنعتـی توس تبدیل
شـوند .خانـم مرضیـه سـنویی تـا بـه حـال بـه عنـوان بانـوی کارآفرین
نمونـه معرفـی شـده اسـت و همچنیـن سالهاسـت کـه بهعنـوان عضو
هیئـت مدیـره کانـون زنـان بـازرگان و دبیـر کانـون کارآفرینی خراسـان
رضـوی و عضـو هیئـت امنـای کارآفرینـی کـه در راس آن اسـتاندار قرار
دارد ،مشـغول به کار اسـت.

راهنمای راه اندازی پرورش ماهیان خاویاری

کسب و کاری آیب ،پولساز اما انشناخته
تـا چنـدی پیـش صیـد ماهیـان خاویـاری دریـای خـزر یکی از مشـاغل پول سـاز برای صیادان و شـیالت کشـورهای سـاحلی بزرگتریـن دریاچه دنیـا بود اما خطـر انقراض ایـن گونه ها 8
حسین بردبار
سـال پیـش 5 ،کشـور سـاحلی را بـر آن داشـت تـا در کنوانسـیونی بیـن المللـی صید ماهیان خاویـاری را ممنوع کننـد؛ با این حال راه برای درآمدزایی از این مسـیر بسـته نیسـت و تجارب
روزنامهنگار
برخـی از فعـاالن و کارآفرینـان نشـان مـی دهـد حتـی در برخـی از نقـاط کویری و گرمسـیر ایران نظیر اسـتان قم و دزفـول ،امکان پرورش و ایجاد مـزارع تولید و تکثیر ایـن ماهی ها وجود
دارد کـه در ایـن گـزارش به آن مـی پردازیم.
وی درپاسـخ به پرسـش گزارشـگر ما در خصوص حل مشـکل کمبود
بچـه ماهـی بـرای تولید کننـدگان و فعـاالن این عرصه نیـز می گوید:
طـی  2سـال گذشـته بیـش از  250هـزار بچـه ماهـی توسـط بخـش
دولتـی ،تحویل بخش خصوصی شـده اسـت و برخـی از مجموعه های
دولتـی نظیـر موسسـه تحقیقات بین المللـی ماهیان خاویـاری دریای
خـزر نیـز در زمینـه تکثیـر ایـن بچـه ماهـی هـا فعال شـده انـد و قرار
اسـت امکانـات سـازمان شـیالت در اختیـار این موسسـه قـرار گیرد تا
بـه انـدازه کافـی ،بچـه ماهـی سـالم تولیـد کنیـم و در اختیـار بخـش
خصوصـی قـرار دهیم.
وی درپاسـخ بـه ایـن کـه آیـا سـازمان تات ایـن بچه ماهی هـا را تولید
مـی کنـد یـا جـای دیگری ،می گویـد :ما تا جایی کـه بخش خصوصی
به توسـعه و رشـد کافی نرسـیده اسـت ،کمک می کنیم تا این اتفاق
بیفتـد و پـس از تولیـد ،ایـن بچـه ماهـی هـا را تحویل مـی دهیم ولی
بـه محـض ایـن کـه بخـش خصوصی بـه تـوان کافـی تولید ایـن بچه
ماهـی هـا برسـد ،بخـش دولتـی خودش را کنـار می کشـد و در حدی
کـه هسـته هـای اولیـه را مواظبـت بکنیـم حضـور داریـم و کمک می
کنیـم بخـش خصوصـی خودش بچه ماهی هـا را تولید و تحویل بدهد.

دمپایی نیکتا فقط خوب رس منی خورد

چنـد هفتـه پیـش دربـاره یکـی از محصـوالت نیکتا نوشـته
بودیـد و خیلـی از آن تعریـف کـرده بودیـد .البتـه باید از یک
محصـول داخلـی هـم تعریف کرد تـا بتواند در این بـازار پر از
محصـوالت وارداتی بیشـتر چینـی دوام بیـاورد .اما یک نکته
خیلـی مهـم از دمپایی نیکتا یادتـان رفته بود و آن هم قیمت
بـاالی ایـن محصـول اسـت .بـا افزایـش قیمـت دالر همه ما
توقـع داریـم که حداقل قیمت محصـوالت داخلی ثابت بماند
یـا بـا رونـد کـم شـیب تـری نسـبت بـه محصـوالت وارداتی
گران شـود .اما دمپایی های نیکتا گران هسـتند .تنها مزیت
آن هـا ایـن اسـت کـه در حمـام و مـکان های مرطـوب و لیز
اصلا ُسـر نمـی خورند و همیـن موضوع باعث شـده دمپایی
مناسـبی برای سـالمندان باشد.

ابزار سیاه مشاوران

قیمـت هـای مشـاوره خیلـی زیـاد شـده اسـت .و تقریبـا هر
مشـاوره هـم طـوری برنامـه ریـزی مـی کنـد که شـما برای
حـل یـک مشـکل یـا چالـش بایـد چندیـن بـار به مطـب یا
مرکز مشـاوره بروید .این در حالی اسـت که شـما می توانید
با پدر و مادرتان و یا چند تن از دوسـتان تان مشـورت کنید
و بـه راه حلـی مناسـب برای حل مشـکالتان برسـید.

داروخانه ها دارو به زور یم دهند!

مـن دیشـب بـرای تهیـه قرصـی کـه تقریبا سـه سـال اسـت
مصـرف مـی کنـم به داروخانـه رفتم .و در کمـال تعجب دیدم
کـه متصـدی از دادن این قرص بـه من امتناع می کند .قرصی
کـه نـه جنبـه اعصاب و روان دارد و نه مشـکل و عوارض حادی
ایجـاد مـی کنـد .مـن بـه ایشـان توضیـح دادم که تا بـه حال
هیـچ داروخانـه ای از من نسـخه پزشـک نخواسـته اسـت و از
طرفـی چـون ایـن قرص را بـه صورت مداوم اسـتفاده می کنم
نمـی شـود کـه هر مـاه بـه دکتر بـرای تمدید نسـخه مراجعه
کنـم و البتـه از طرفـی هـم اگـر دکتـر هـم برای مصـرف یک
سـال مـن دارو بدهنـد نه شـما می دهید همـه اش را و نه من
تـوان مالـی خریـد دارم و هزار و یک دلیل دیگـر ...اما داروخانه
دار در نهایـت بـه مـن گفـت زمینه داروی تان کم شـده اسـت
و مـا مجبوریـم فقـط با نسـخه به شـما بدهیم .ایـن یعنی من
بـرای خریـد یـک قـرص ده هـزار تومانی باید یـک ویزیت 40
هـزار تومانـی بدهم ،این زیبا نیسـت؟

آزمایش غرابل گری ارزان کجا؟

بـا سلام .در هفتـه پیـش یـک مطلـب دربـاره قیمـت انـواع
آزمایـش هـا نوشـته بودید .ابتدا از شـما تشـکر مـی کنم که
قیمـت هـا را خیلـی خوب و دقیـق در آورده بودید .دوم اینکه
یـک خواهـش داشـتم ایـا امـکان دارد مراکـزی کـه آزمایش
هـای مخصـوص غربال گری دوران بـارداری را انجام می دهد
را نیـز با لیسـت هزینـه هایش برای خواننـدگان بگذارید؟ آیا
تفـاوت قیمتـی هـم ایـن مراکـز بـا هـم دارنـد؟ یا چـون این
آزمایـش هـا بـه گونـه ای دولتی و اجباری اسـت قیمت های
یکسـانی دارد؟ لطفـا لیسـتی از مراکـزی که سـونوگرافی هم
انجـام مـی دهنـد و قیمـت آن ها را هـم بگذارید.

تفکیک وظایف دولت و بخش خصویص

کار در دو مقیاس خانیگ و صنعیت

بـرای راه انـدازی این کسـب و کار ابتـدا باید بین کار در مقیاس خانگی
و صنعتـی تفکیـک قائـل شـد .بـرای کار در مقیاس صنعتی جـدای از
هزینـه آب و زمیـن  ،حـدود یـک میلیـارد و  500میلیـون تومـان پول
بـرای تهیـه بچـه ماهـی ،غـذا و سـایر نهاده هـای تولید خاویـار و البته
گوشـت ایـن ماهـی هـا ،نیـاز اسـت امـا بـرای کار در مقیـاس خانگـی
هزینـه هـا کاملا متفـاوت و بـه مراتب کمتر می شـود .البتـه این یک
میلیـارد و نیـم هزینـه تقریبـا طـی  3سـال از محل سـود سرشـار این
کسـب و کار بازمـی گـردد و بعـد از آن سـود ایـن تولیـد بـه صـورت
تصاعـدی باال مـی رود.
بـرای کار درمقیـاس خانگـی نیز می توان به شـرکتهای فعال در زمینه
تولیـد و تکثیـر ماهـی هـا مراجعـه کـرد و بـا تهیـه بچـه ماهـی در هر
تعـدادی کـه فضـا و جـا برای پـرورش در اختیار دارید ،وارد این کسـب
و کار شوید.
ایـن اطالعـات را عبدالمجید حنطـوش زاده یک پرورش دهنده ماهیان
خاویـاری و گـرم آبـی در دزفـول سـخاوتمندانه در اختیـار مـا قرار می
دهـد ،حنطـوش زاده کـه در مراسـم روز ملـی مزرعـه به موسسـه بین
المللـی تحقیقـات ماهیـان خاوریـاری در اسـتان گیلان آمـده اسـت،
مزرعـه ای بـا ظرفیـت تولید یک تن خاویار و  150تن گوشـت ماهیان
خاویـاری در دزفـول بنـا کـرده اسـت و به گزارشـگر ما می گویـد :االن
برخـی از شـرکتهای فعـال درایـن عرصـه اسـتخرهای آمـاده دراختیار
فعـاالن ایـن کسـب و کار قـرار مـی دهنـد کـه هر اسـتخر  6تـا  8متر
عـرض و یـک متـر عمـق دارد کـه درهر متـر مکعب آن مـی توانید 20
کیلـو ماهـی پـرورش دهید ،البتـه اگر امکانات مناسـب نگهداری نظیر
تسـویه آب و غـذای مناسـب دراختیـار داشـته باشـید ایـن رقـم تا 40
کیلـو نیز مـی تواند افزایـش یابد.
البتـه ایـن کارآفرین؛ گوشـت ماهیان مزرعه خودش را کامال به کشـور
روسـیه صـادر مـی کند اما خاویـار آن عالوه بر صـادرات در بازار داخلی

نیـز بـه فـروش مـی رسـد؛ بـا ایـن حـال بـه گفتـه وی درحـال حاضر
گوشـت ماهیـان خاویـاری نظیـر فیل ماهـی هرکیلو  120هـزار تومان
در بـازار داخلـی قیمـت دارد و بـه فروش می رسـد.

تولید خاویار صرب یم خواهد

اصوال کسـب و کار درزمینه پرورش ماهیان خاویاری نسـبت به سـایر
ماهـی هـا صبـر بیشـتری نیـاز دارد امـا درآمدزایـی آن نیـز بـه مراتب
بیشـتر اسـت .مثلا پـرورش بچـه ماهی کپـور بعـد از  5ماه و قـزل آال
بعـد از  3مـاه بـه تولیـد می رسـد اما یـک بچه  100گرمـی فیل ماهی
(یکـی از  5گونـه ماهیـان خاویـاری موجـود در دریـای خـزر) بعد یک
سـال دو کیلـو مـی شـود امـا درصـورت صبـوری بیشـتر ،ایـن میـزان
تصاعـدی افزایـش مـی یابـد بـه طـوری کـه همیـن فیـل ماهـی طی
دوسـال بـه حـدود  8کیلـو و بعـد از 3سـال بـه  18کیلو نیز مـی تواند
برسـد و گوشـت بدهـد .امـا تولیـد خاویـار صبـر بیشـتری مـی طلبد،
بـه طـوری کـه یـک فیـل ماهـی باید  8سـال بماند و رشـد کنـد تا به
مرحلـه تولیـد خاویـار برسـد ،اما خاویاری که ثمر مـی دهد نیز قیمتی
اسـت و هرکیلـوی آن بـه گفتـه حنطـوش زاده حدود 7میلیـون تومان
به فـروش می رسـد.
حنطـوش زاده یکـی از مشـکالت فعـاالن در ایـن عرصـه را تامین بچه
ماهـی ذکـر مـی کنـد و مـی افزاید :هنوز نتوانسـته ایم برای بخشـی از
مزارعمان بچه ماهی تهیه کنیم و به همین دلیل بخشـی از کار تولید
معطل مانده اسـت.

چند راه حل از بیان معاون وزیر

دکتر خاوازی ،معاون وزیر جهادکشـاورزی و رییس سـازمان تحقیقات،
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی (تـات) بـا اشـاره به تولید نوعی کـرم برای
تغذیـه ایـن ماهیـان مـی گویـد :دانـش فنـی این تولیـد آمـاده و قابل
واگـذاری بـه بخش خصوصی اسـت.

اصوال کسب و کار
درزمینه پرورش ماهیان
خاویاری نسبت به سایر
ماهی ها صبر بیشتری
نیاز دارد اما درآمدزایی
آن نیز به مراتب بیشتر
است  .تولید خاویار
صبر بیشتری می طلبد،
به طوری که یک فیل
ماهی باید  8سال بماند
و رشد کند تا به مرحله
تولید خاویار برسد ،اما
خاویاری که ثمر می
دهد نیز قیمتی است و
هرکیلوی آن به گفته
حنطوش زاده حدود
7میلیون تومان به
فروش می رسد

جبـار کوچکـی نـژاد  ،نماینـده مـردم رشـت در مجلـس شـورای
اسلامی نیـز بـا اشـاره به فعالیـت موسسـه تحقیقات بیـن المللی
تـاس ماهیـان دریـای خـزر  ،مـی گویـد :یکـی از رسـالتهای ایـن
موسسـه حفـظ تنـوع و ارتقـای رشـد ماهیـان خاویاری در کشـور
اسـت  ،تولیـد بچـه ماهـی خاویاری را تا زمانـی که بخش خصوصی
قـدرت نـدارد ایـن موسسـه برعهـده می گیـرد و البته یـک وظیفه
دیگـر آن ارتقـای ذخایـر ایـن ماهیـان در دریـای خـزر{از طریـق
رهاسـازی بچـه ماهـی در آب دریـا} اسـت.
بـه گفتـه وی در سـالنی که در حاشـیه مراسـم روز ملـی مزرعه دراین
موسسـه بـه بهـره برداری رسـید ،بچه ماهی هـای خاویـاری تا دوکیلو
پرورش می یابند و باید این موسسـه درزمینه تولید بیشـتر بچه ماهی
و تامین نیازمندی های بخش خصوصی تالش بیشـتری داشـته باشـد.
ایـن نماینـده مجلـس بـا یـادآوری ایـن کـه چنـد سـالن تولیـد بچه
ماهـی خاویـاری متعلـق بـه بخـش دولتی در نقـاط دیگر کشـور نیز
مسـتقر اسـت ،می گوید:بخش خصوصی باید خودش را دراین زمینه
توانمنـد کنـد ،هـم بـه لحاظ مالـی و هم علمـی که بتوانـد جایگزین
دولت شـود.
بـه گفتـه وی موضـوع حفاظـت بچـه ماهـی هـا از برخـی بیمـاری
هـا وظیفـه دولـت اسـت ولـی درزمینـه تکثیـرو پـرورش آنهـا بخش
خصوصی می تواند فعال شـود و می افزاید :اگر مشـکالتی در سراسـر
کشـور در زمینـه تـاس ماهیـان وجـود دارد ازجملـه نوع بیمـاری ها ،
آبزیانـی کـه بـه آنهـا حملـه می کند و برای آنها مضر هسـتند و سـایر
موضوعـات علمـی و موضـوع افزایش ذخایر و رهاسـازی آنها در دریای
خـزر؛ موسسـه تحقیقات ماهیان خاویـاری دریای خزر بـرای رفع آنها
فعـال می شـود.
کوچکـی نـژاد درخصـوص تامیـن منابـع مالـی برای بخـش خصوصی
نیـز بـه گزارشـگر مـا می گویـد :از طریق تبصره  18قانون بودجه سـال
98و همچنیـن منابـع صندوق ذخیره ارزی می تـوان برای تامین مالی
بخـش خصوصـی فعـال دراین عرصه اقـدام کرد.صندوق توسـعه ملی
موظـف اسـت بخشـی از منابـع خودش را بـه فعاالن بخش کشـاورزی
بدهـد کـه چـون آبزیان نیـز درزیرمجموعه ایـن بخش قـرار دارند ،می
تـوان از منابـع ایـن صندوق برای گرفتن تسـهیالت اسـتفاده کرد.

