
بانوان کارآفرین در حوزه کشاورزی؛ 
الگویی بهتر از بالگرهای مجازی

اشکان جلیلیان |
دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی

نیــازی نیســت در  الگــو دانســتن آن هــا،  ایــن ســرزمین و  بانــوان  توانایی هــای  بــرای نشــان دادن 
کتاب هــای تاریخــی بــه دنبــال تهمینه هــا و گردآفرید هــا گشــت، یــا مــادام کــوری و بی نظیــر بوتــو را 
ــاور را داشــت کــه زنــان کشــاورز و کارآفریــن، می تواننــد الگویــی باشــند  نشــان داد، کافــی اســت ایــن ب
بــرای موفقیت هــای اقتصــادی، اجتماعــی و در کنــار آن بــرای خانواده هــای ایرانــی. زنــان نیمــی از 
ــا  ــران تنه ــاد ای ــش اقتص ــا در بخ ــهم آن ه ــی س ــد، ول ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــور را ب ــت کش جمعی
۵ درصــد می باشــد. ســخت ناگــوار اســت کــه ۵0 درصــد جمعیــت ایــران صرفــًا ۵ درصــد تولیــدات 
بخــش اقتصــادی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده انــد. بــرای ریشــه یابی ســهم انــدک زنــان در بخــش 
اقتصــاد بــا جنــاب آقــای دکتــر ســهراب دل انگیــزان، دانشــیار اقتصــاد دانشــگاه رازی کرمانشــاه و 
مــدرس دوره هــای کارآفرینــی گفتگــوای انجــام داده ایــم کــه گزیــده ای از آن را می خوانیــد؛ در ادامــه 

ــم. ــن پرداخته ای ــق کارآفری ــوان موف ــه ای از بان ــی نمون ــه معرف ــه ب ــی صمیمان ــا گفتگوی ــز ب نی
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دکتر سهراب دل انگیزان

دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی 
کرمانشاه و مدرس دوره های 

کارآفرینی

- کارآفرینی بانوان در بخش کشاورزی را چگونه ارزیابی می کنید؟   
کارآفرینــی زنــان در دنیــا بخــش بزرگــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه 
در دنیــا امــری جاافتــاده اســت. مســئله اقتصــاد زنــان و کارآفرینــی بعــد از 
دهــه 80 میــادی بســیار مطرح شــده اســت. زنــان در بخــش اســتارت آپ ها و 
بخش هــای صنعتــی و گردشــگری و حتــی بحــث مــد بســیار موفــق بوده انــد. 
در ایــران نیــز زنــان کارآفریــن موفقــی داریــم و حتــی می تــوان گفــت از مــردان 
حــوزه  در  مقیمــی  خانــم  ســرکار  مثــال  به طــور  بوده انــد،  موفق تــر  نیــز 
حمل ونقــل کــه از 40 ســال پیــش فعالیــت خــود را شــروع کــرده اســت نمونــه 

موفقیــت زنــان در بخــش اشــتغال اســت. 

- آیــا میــزان کارآفرینــی و نقــش زنــان در اقتصــاد ایــران نســبت بــه   
اســت؟ عادالنــه  مــردان 

ــه ای اســت کــه مصرف کننــدگان  ــر، ویژگی هــای اقتصــاد جامعــه به گون خی
مــا در جامعــه از گــروه مــردان و زنــان هســتند، ولــی بیشــتر مواقــع تــا قبــل 
از دهــه 80 و ۹0 میــادی و حتــی همیــن االن تعــداد بیشــتر کار آفرینــان 
ایــن عــدم تناســب جنســیتی بیــن  و تولیدکننــدگان مــردان هســتند، و 
ــدگان  ــدگان و تولیدکنن ــن مصرف کنن ــه و بی ــک جامع ــا در ی ــه و تقاض عرض
چــه در جامعــه محلــی و ملــی و جهانــی یــک مســئله جــدی اســت. قائدتــًا 
ــوند  ــی بش ــوزه کار آفرین ــتری وارد ح ــان بیش ــه زن ــت ک ــر آن اس ــاع ب ــاز اجتم نی
تــا بتواننــد ایــن خــا تبعیــض جنیســتی را بیــن تولیــد و عرضــه جبــران کننــد. 
جالــب اســت بدانیــد کــه زنــان کارآفریــن موفــق بســیاری در دنیــا داریــم، امــا 
ــی  ــای زندگ ــق حوزه ه ــت تطاب ــردان در حقیق ــان و م ــن زن ــی ای ــه زندگ مقایس
مــردان و زنــان نشــان می دهــد روش هــا و نگرش هــا و حوزه هــای تئوریکــی 
ــع و  ــا کــم شــباهتی وجــود دارد. تجربه هــا، عوامــل، موان کامــًا متفــاوت ی
رفتار هــای متفاوتــی در جوامــع بیــن مســیر موفقیــت زنــان و مــردان در حــوزه 
ــرای  ــر ســر راه مــردان اســت ب کارآفرینــی مشــاهده می کنیــم. موانعــی کــه ب
زنــان نیــز وجــود دارد، بــا ایــن تفــاوت کــه موانــع مــازادی بــه دلیــل زن بــودن 
بــرای آن هــا وجــود دارد، موانعــی کــه دلیــل آن، جوامــع ســنتی و نگــرش 
خــاص بــه زنــان هســتند و حتــی جوامعــی کــه بــه دلیــل قوانیــن آن هــا، ایــن 
ــع ایجــاد می شــود. دیــدگاه عرفــی و حتــی موانــع مالکیتــی و حقوقــی  موان
ــدود  ــی مح ــای کار آفرین ــان را در فعالیت ه ــه، زن ــع اولی ــی جوام ــان در برخ زن
می کنــد و ایــن محدودیت هایــی اســت کــه نســبت بــه مــردان بیشــتر اســت. 
ــع  ــن موان ــد ای ــت و بای ــخت تر اس ــرایط س ــن ش ــان در ای ــی زن ــن کارآفرین بنابرای

برطــرف شــود. 

موانــع  ســازی  برطــرف  در  آموزشــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها  نقــش   -  
چیســت؟  زنــان  حضــور  بــرای  فرهنگــی 

بایــد گفــت در مــورد زنــان مــا فقــط مســئله آمــوزش زنــان را نداریــم، مــا بایــد 
بیشــتر مــردان را آمــوزش بدهیــم، چــرا کــه بیشــترین محدودیــت زنــان خــود 
ایــن افــراد نیســتن، ایــن مــردان هســتند کــه مانــع کارآفرینــی زنــان می شــوند، 
همســران، پــدران و بــرادران مانــع کارآفرینــی می شــوند و قائدتــًا در حــوزه 
دانشــگاه، صــدا و ســیما و آمــوزش و پــرورش بایــد ورود کنیــم بــرای آمــوزش 
عــام و ایــن فرصــت و فضــا را در اختیــار همــه قــرار بدهیــم تــا آقایــان کمتــر 
مانــع فعالیــت زنــان بشــوند. بــا تجربــه ای کــه در ســه دهــه اخیــر داشــته ایم 
بخــش عمــده ایــن موانــع در کارآفرینــی زنــان محدودیت هایــی بــوده اســت 
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کــه مــردان بــه وجــود آورده انــد و نقــش آمــوزش بــه ایــن دلیــل بســیار مهــم 
اســت و بایــد از ســوی صــدا و ســیما و دانشــگاه صــورت بگیریــد. آموزش هــا 
ــی و  ــران محل ــرف رهب ــد از ط ــوزش بای ــا آم ــد و مخصوص ــی باش ــد فرهنگ بای
مذهبــی باشــد، ایــن رهبــران بایــد در خصــوص کارآفرینــی زنــان صحبــت کننــد 
ــع  ــش موان ــران در کاه ــن رهب ــش ای ــود. نق ــرف ش ــری برط ــع فک ــن موان ــا ای ت
ــت  ــرت اس ــمش غی ــه اس ــی ک ــرده فرهنگ های ــل خ ــه دلی ــردان ب ــوی م از س
ــان در  ــتعداد های زن ــد و اس ــار بگذارن ــد آن را کن ــا بتوانن ــت ت ــم اس ــیار مه بس
زمینــه اشــتغال شــکوفا شــود. ایــن کار عمیــق اســت و نیازمنــد ایــن هســتیم 

از حوزه هــای متعــددی وارد بشــویم. 

-در زمینه کشاورزی آیا کارآفرینی بانوان می تواند موفق باشد؟  
در ایــن بخــش زنــان می تواننــد بــه دلیــل ماهیــت آن و ظرفیــت بــاالی آن 
ــود دارد.  ــه وج ــن زمین ــی در ای ــیار موفق ــای بس ــه تجربه ه ــرا ک ــد، چ ورود کنن
در اســتان کرمانشــاه و در طرحــی بــرای کار آفرینــی بانــوان کــه مســئول اجــرای 
ــا 140  ــتان، م ــان اس ــای زن ــام ایده ه ــن تم ــده از بی ــن 3400 ای ــودم، از بی آن ب
نفــر را بــه مرکــز آمــوزش شــبانه روزی دعــوت کردیــم و 114 نفــر از ایــن افــراد در 
یــک دوره ســه مــاه در بیســتون کرمانشــاه حضــور پیــدا کردنــد. بعــد از ســه 
ــن افــراد، 40  مــاه یــک آزمــون برگــزار شــد و از بیــن طرح هــای کســب و کار ای
نفــر را بــرای دوره تکمیلــی انتخــاب کردیــم و حوزه هــای شــغلی و کارآفرینــی را 
تخصصی تــر آمــوزش دادیــم. بازدید هایــی انجــام شــد و ایــن زنــان توانســتند 
بــا ایــن بخــش بیشــتر آشــنا شــوند و در نهایــت از بیــن ایــن افــراد 14 نفــر طــرح 
ــن  ــتان ای ــتقیم در اس ــور مس ــد و به ط ــه دادن ــی ارائ ــی خوب ــب و کار خیل کس
مشــاوره های  و  امکانــات  وام،  همچــون  تســهیات  شــد.  اجــرا  طرح هــا 
ــا ۶ عــدد میــش  ــن افــراد ب ــال یکــی از ای ــز داده شــد. به طــور مث اقتصــادی نی
آغــاز کــرد و بعــد از 4 ســال گلــه ای بــاالی ۵00 عــدد میــش را مدیریــت می کــرد. 
یــا شــخص دیگــری در بخــش فــرش و گلیــم در روســتایی شــروع بــه کار کــرد 
ــا تشــکیل تعاونــی کار خــود را توســعه داد و در کشــور نیــز  و بعــد از مدتــی ب
ــرغ  ــد م ــا تولی ــر ب ــش دیگ ــا در بخ ــد. ی ــی ش ــق معرف ــن موف ــوان کارآفری به عن
تخم گــذار در روســتا آن هــم در یــک طویلــه قدیمــی توانســت فعالیــت مــرغ 
تخم گــذار را آغــاز کنــد و بعــد از مدتــی موفــق شــد مجموعــه ای را شــکل دهــد 
کــه 10 نفــر را در زیــر مجموعــه خــودش قــرار دهــد و در بخش هــای دیگــر نیــز 
ــکاری  ــا هم ــری ب ــم دیگ ــز خان ــو نی ــش دااله ــرد. در بخ ــروع ک ــی را ش کارآفرین
ــه  ــن زمین ــتند در ای ــت و توانس ــون کاش ــار زیت ــد هکت ــودش چن ــای خ برادر ه
نیــز موفــق باشــند و یکــی از بهتریــن تولیــد کننــدگان زیتــون در منطقــه غــرب 
و حتــی در صــادرات آن باشــند. و مثال هــای دیگــری کــه نشــان می دهــد در 

ــان می تواننــد موفــق باشــند. بخــش کشــاورزی زن
ــا جنــاب آقــای  پایــان گفتگــو موانــع کارآفرینــی بانــوان در بخــش کشــاورزی ب

دکتــر دل انگیــزان
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- لطفا زمینه فعالیت خود را بیان کنید؟   
زمینــه فعالیــت مــا در بخــش کشــاورزی توليــد، بســته بندي و صــادرات زعفران 
از ايــران بــه نقــاط مختلــف جهــان شــامل کشــور های اروپایــی تــا کشــور های 

حــوزه خلیــج فــارس اســت.

- ایده شروع کار چگونه به ذهن شما رسید؟   
بــه دليــل عاقــه ی اينجــاب بــه صــادرات جهــت انتخــاب محصــول بــرای 
ــی  ــوص خارج ــی و به خص ــع داخل ــق مناب ــادی از طري ــات زي ــادرات مطالع ص
داشــتم كــه متوجــه شــدم زعفــران بهتريــن گزينه می باشــد زيــرا هجدهمين 
كاالی بــا پتانســيل بــاال در صــادرات ايــران هســت و بــه ایــن دلیــل بــه ســمت 
ــن  ــن آن ام ــره تأمي ــه زنجي ــی ب ــكان دسترس ــم. م ــوزه رفت ــن ح ــت در ای فعالی
ــن  ــت و اي ــال هس ــن در س ــران ٤٠٠ ت ــد آن در اي ــه تولي ــل ك ــن دلي ــه اي ــت ب اس
ــن  ــودن اي ــرد ب ــر كارب ــدارد. پ ــود ن ــوری وج ــچ كش ــران در هي ــد زعف ــم تولي حج
محصــول كــه باعــث شــده در صنايــع مختلفــی از جملــه: توليــد سوســيس، 
ــی،  ــع لبن ــرژی زا، صناي ــيدنی هاي ان ــت نوش ــت، صنع ــت گوش ــاس، صنع كالب
صنعــت توليــد عطــر، صنعــت دارويــی، صنعــت آرايشــی و بهداشــتی و... 
ــاد  ــيل ايج ــترده ای دارد. پتانس ــدف گس ــازار ه ــه ب ــه در نتيج ــود ک ــرف ش مص

ــف دارد.  ــع مختل ــم در صناي ــزوده را ه ارزش اف

خانم مریم یعقوبی 

مدیر عامل شرکت 
بین المللی آرشیدا 

گفتگـــو  بـــه  توجـــه  بـــا 
که  زنانی  گرفتـــه،  صـــورت 
از ایـــن موانـــع عبـــور کرده 
حاضـــر  حـــال  در  و  انـــد 
در  موفـــق  کارآفرینـــان  از 
بخش کشـــاورزی هستند، 
می باشند،  تقدیر  شایسته 
ایـــن  دادن  نشـــان  بـــرای 
زنـــان بـــا کارآفریـــن موفق 
داشتـــــه ایم  گفتگــــــو ای 
کـــه می تواند چـــراغ راهی 
برای شـــما باشـــد. گفتگو 
با ســـرکار خانـــم مریم  ما 
در  کـــه  اســـت،  یعقوبـــی 
زعفـــران  بخـــش صـــادرات 
اروپایی و  بـــه کشـــور های 
آســـیایی فعالیـــت دارنـــد. 
عامـــل  مدیــــــر  ایشـــان 
شـــرکت بین المللی آرشیدا 
مـــی باشـــند و چگونگـــی 
شـــروع کار خـــود را توضیح 

. هنـــد می د
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- موانعی که بر سر راه خود داشتید چه بود؟   
چگونــه ایــن موانــع را کنــار زدیــد؟ يكــي از ايــن موانــع انتقال وجــه بــود كــه بــه 
ــم  ــر داري ــال حاظ ــم در ح ــدا كردي ــه پي ــری ك ــی معتب ــق صراف ــدهللا از طري حم
ــور های  ــه كش ــادرات ب ــر، ص ــع ديگ ــم. مان ــت می كني ــا را مدیری ــال وجه ه انتق
امريكايــی و ديگــر كشــور هايی كــه تحريــم هســتيم، بــود كــه در حــال حاظــر 
از طريــق كشــور واســطه و صــادرات مجــدد از كشــور واســطه در حــال انجــام 
هســت. بســته بندی بــرای مشــتری ها بــه صــورت پرايــود ليبــل بــود كــه بــا عقــد 

قــرارداد ظرفيــت خالــی بــا مشــتری ها بــه حمــدهللا حــل شــد .

-در حال حاضر وضعیت فعالیت شما چونه است؟   
در حــال حاظــر درســت هســت كــه بــه دليــل كرونــا كســب و كار مــا هــم مثــل 
ــروش  ــش ف ــا كاه ــه و ب ــرار گرفت ــر ق ــت تأثي ــر تح ــب كار هایدیگ ــياری از كس بس
ــا  ــا ب و صــادرات مواجــه شــده امــا مــا تمــام تــاش خــود را بــه كار بســته ايم ت
يافتــن راه هــا و كانال هــای فــروش جديــد به خصــوص از طريــق بســتر اينترنــت 
بــه حفــظ بقــای كســب و كار و حتــی افزايــش فــروش مجموعــه كمــك كنيــم.

- چه توصیه ای به دیگر زنان و دختران سرزمین ایران دارید؟   
توصيــه مي كنــم بــه تمــام بانــوان ســرزمينم كــه يــك توانمنــدی پــول ســاز در 
ــي كــه  ــی ناكــرده زمان ــا خداي ــد ت ــرورش دهن ــادا پ ــرای روزهــای مب خودشــون ب

روزگار بــر وفــق مــراد پيــش نرفــت و پشــتوانه مالــی نداشــتند لنــگ نماننــد.

-آینــده کارآفرینــی زنــان و دختــران را چگونــه مــی بینیــد و ســخن پایانی   
مخاطبیــن؟  بــا  شــما 

ســخن پايانــی مــن همــان توصيــه ای اســت كــه بــه بانــوان ســرزمينم داشــتم. 
آينــده ی ايــن كارآفرينــی قطعــًا روز بــه روز بهتــر و بهتــر خواهــد شــد زيــرا كــه بــه 
حمــدهللا فرهنــگ كارآفرينــی توســط زنــان و بــرای زنــان در ســرزمينمان روز بــه 
ــی را  ــای بزرگ ــًا كارآفرين ه ــروز قطع ــن ام ــان كارآفري ــاد و زن ــا می افت ــر ج روز بهت

بــرای آينــده ی ايــران تربيــت خواهنــد كــرد.

بــا مطالعــه نظــرات کارشناســی جنــاب آقــای دکتــر دل انگیــزان و همچنیــن 
موفقیــت کســب و کار ســرکار خانــم مریــم یعقوبــی، مــی توانیــم نویــد روز 
هایــی را بدهیــم کــه موفــق بــودن یــک کســب و کار، دیگــر مرتبــط بــا جنســیت 
اقتصــاد  بخــش  در  گیــر  تصمیــم  مدیــران  امیدواریــم  نباشــد.  آن  کارآفریــن 
برطــرف  بــرای  را  خــود  تــالش  کشــور،  آموزشــی  بخــش  مدیــران  همچنیــن  و 
ســازی موانــع اقتصــادی و فرهنگــی بــه ثمــر برســانند و شــاهد حضــور هرچــه 
ــوان  ــن بان ــیم. ای ــاد باش ــد و اقتص ــش تولی ــرزمین در بخ ــن س ــوان ای ــتر بان بیش
موفــق بــدون شــک مــی تواننــد الگــو نســل جدیــد دختــران ســرزمینم باشــند، 
الگوهایــی کــه مســتقل بــودن، موفــق بــودن، مفیــد بــودن و نقــش داشــتن در 

ــد.  ــی دهن ــاد م ــه را ی جامع

64

نه
وا

 ج
ی

ص
ص

تخ
ی- 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف



65

ی
جاز

 م
ی

ها
گر

با
از 

تر 
به

ی 
وی

لگ
؛ ا

ی
ورز

شا
ه ک

وز
 ح

در
ن 

ری
رآف

کا
ن 

وا
بان


