ﮐﺴـﺐ درآﻣـﺪ روزاﻧـﻪ  500ﻫـﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮآوری زﯾﺘﻮن
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻫﺮ روز در دوﻟﺖ ﺧﺒﺮی
از ﻃﺮح ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ وﻋﺪه و وﻋﯿﺪ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎرم ﯾﮑﯽ از  8ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن اﺳﺖ .ﻧﺎم ﻃﺎرم ﺑﺎ
زﯾﺘﻮن ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻃﺎرم ﺑﺮوﯾﺪ و ﺳﺮﺗﺎن را
ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،اﻧﺒﻮه درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن دورﺗﺎ دور ﺷﻬﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آب و ﻫﻮای ﺧﺎص اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻃﺎرم
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﭘﺮورش زﯾﺘﻮن ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﻗﺪﻣﺖ  2ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﺖ زﯾﺘﻮن در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
آب و ﻫﻮای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺷﻐﻞ ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﺎورزان ارم ﮐﺸﺖ زﯾﺘﻮن دارﻧﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﺎورزان ﻃﺎرﻣﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ،زﯾﺘﻮن
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار اﺧﯿﺮا اﯾﻦ روﻧﺪ
را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎزار زﯾﺘﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎم
و ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ زﯾﺘﻮن ،ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺸﺎورزان را ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ و
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از ﻓﺮوش از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻮد واﻗﻌﯽ زﺣﻤﺎت ﮐﺸﺎورزان ﻧﺎﺗﻮان
اﺳﺖ.
ﮔﯿﻠﻮان ﯾﮑﯽ از دو دﻫﺴﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎرم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ  2ﻫﺰار  800ﻧﻔﺮ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در دﻫﺴﺘﺎن ﮔﯿﻠﻮان ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ زﯾﺘﻮن
ﭘﺮورده ،ﮐﻨﺴﺮو زﯾﺘﻮن و ﺗﺮﺷﯽ زﯾﺘﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺎرم
ﻗﻄﺐ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺘﻮن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻋﻼ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﮔﯿﻠﻮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺘﻮن ﭘﺮورده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺟﻌﻔﺮی ،ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮآوری زﯾﺘﻮن
روزاﻧﻪ  500ﻫﺰار
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺘﻮن ﭘﺮورده ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ

ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وی ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮآوری زﯾﺘﻮن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺘﻮن ﭘﺮورده ،ﺑﺮای  8ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده اش اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﻌﻔﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻞ ﭘَﺮ ،آب اﻧﺎر ﻣﺤﻠﯽ ،روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ،ﻧﻌﻨﺎع ،ﺳﺮﮐﻪ
ﺳﯿﺐ ،ﺳﯿﺮ ﻣﺤﻠﯽ ،ﭼﻮﭼﺎب )ﺳﺒﺰی ﮐﻮﻫﯽ ﻣﺤﻠﯽ( و ﮔﺮدوی ﭼﺮخ ﺷﺪه ﻣﻮاد ﻻزم
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ زﯾﺘﻮن ﭘﺮورده ﻫﺴﺘﻨﺪ .روزاﻧﻪ  100ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم زﯾﺘﻮن ﭘﺮورده
ﺑﻪ ارزش ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  20ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﯿﻢ ﮐﻪ  25درﺻﺪ آن ﺳﻮد
ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ .در واﻗﻊ روزاﻧﻪ  500ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ از ﻓﺮوش زﯾﺘﻮن
ﭘﺮورده ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﻓﺰود :راه اﻧﺪازی ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﺮآوری و
ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺘﻮن ﭘﺮورده ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﻧﺪارد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺰل اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ  3ﺗﺎ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﺮآوری زﯾﺘﻮن در ﮔﯿﻠﻮان ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻌﺎل در ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺘﻮن ﭘﺮورده دارﻧﺪ.
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