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بهرام ضیغمی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نهال نیریز:

تشخیص نهال باکیفیت اهمیت زیادی دارد

خبر در  تصویر

اخبار

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir

به مناسبت  15اسفند ماه  ،روز درختکاری :کاشت بیش از  2هزار اصله درخت در مجتمع فوالد غدیر نی ریز

معموالً شنیدن سخنان
سجادصمیمیپور
یک کارآفرین موفق برای
گروه گزارش
کسانی کهدر پی موفقیت
هستند آموزنده است؛ بویژه زمانی که بدانند وی
شکست را تجربه طالیی زندگی تعبیر میکند و
هموارهدر حال ساخت پلی است برای رسیدن به

ضیغمی کیفیت نهالستان خود را منحصر به
فرد میداند و تصریح میکند« :داشتن درختان
متنوع ،پر بار و باکیفیت از بهترین نمونههای
موجود و تولید نهال انواع درختان بادام ،هلو ،به،
زردآلو و ...باعث شده نهالهای تولیدی نهالستان
ما از کیفیت منحصر به فردی برخوردار باشد».

اهدافی جدید.
در  5کیلومتری جاده مشکان و در ورودی
جادهای خاکی که به روستای حسنآباد منتهی
میشود ،تابلوی بزرگ نهالستان بهارستان
خودنمایی میکند.
گرچه به محض پیاده شدن از اتومبیل ،سوز
و سرمای آن منطقه هوش و حواس را از سر
میپراند ،اما گرمی نگاه کارگران و چند بانو که
آنجا مشغول کارند ،آن سوز را به باد فراموشی
میسپارد و مرا به سمت نهالستان بهرام و بهنام
ضیغمی سوق میدهد.

این کشاورز نیریزی در تالش است تا دو گونه
نهال بادام پر بار خود که تمام فاکتورهای
استاندارد را کسب کرده است ،به ثبت برساند و
موفقیت در این امر را افتخاری برای شهرستان
نیریز توصیف میکند.
در نهالکاری نباید فقط به سود بیشتر فکر
کرد
ضیغمی بعد از عالقه و انگیزه برای تولید بهتر،
سودآوری بیشتر نهالکاری نسبت به دیگر
رشتههای کشاورزی را از دالیل عمده خود

دوغ و دوشاب یک قیمت است
وی کماطالعی ،عدم تشخیص نهال با کیفیت
بودن عدهای
و همواره به دنبال قیمت کمتر ِ
از باغداران را از عمده مشکالت فروش نهال
میداند.
به اعتقاد بهرام ضیغمی ،اولین فاکتور در احداث
یک باغ ،انتخاب نهال خوب و متناسب با اقلیم
منطقه است؛ اما بسیاری از باغداران این موضوع
را رعایت نمیکنند.
او میگوید« :اگر این مهم رعایت نشود ،باغدار
ممکن است پس از چندین سال زحمت و
سرمایهگذاری مجبور به حذف باغ خود گردد ،یا
با درآمدی اندک و هزینههای اضافی کنار بیاید.
گاهی قدر نهال شناسهدار و باکیفیت دانسته

نمیشود و به قول معروف دوغ و دوشاب یک
قیمت است»!.
سفر به اروپا برای کسب تجارب بیشتر
ضیغمی برای کسب علم و تجربه بیشتر به
کشورهای فرانسه ،ایتالیا و اسپانیا سفر کرده و
از نهالستانها ،باغها و نمایشگاههای این کشورها
بازدید کرده است.
وی ارتباط همیشگی با متخصصان ،کارشناسان
و محققان کشاورزی و باغبانی ،به کارگیری
توصیهها و تجربیات پیشکسوتان و صداقت را از
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قابل توجه خوانندگان گرامی

یکشنبه  26اسفند

نیاز ،از متخصصان و کارشناسان خبره استفاده
میکنند؛ نهدوستان و خویشاوندان» .
هیچ کس سر جای خودش نیست
بهرام ضیغمی عدم استعدادیابی و پرورش
استعدادها را از جمله دالیل بیکاری در کشور
میداند و میگوید« :مهمترین دلیل بیکاری
در مملکت ما این است که هیچ کس سر جای
خودش نیست؛ اگر هر کس در زمینه کاریکه
عالقهمند است و تواناییدارد فعالیت کند،کسی
بیکار نمیماند».
وی همچنین عدم انگیزه و کوتا هی در خلق
فرصتهای جدید در مدیران و تصمیمگیران را از
دیگردالیل بیکاری عنوان میکند.
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مرغباغملکوت

آخرین شماره هفتهنامه ن یریزان فارس در سال 1397

 /انار رباب نیریز ،یکی از  6انار تجاری دنیا است
دنبال کاشت و پرورش زعفران است و علت این
تصمیم را ایجاد اشتغال برای جوانان شهرستان و
توسعه کار خود عنوان میکند.
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منتشر م یشود .شماره بعدی یکشنبه  18فروردین سال  1398خورشیدی منتشر خواهد شد.

شماره تماس09178001808 :

با صمیمانهترین شادباشها برای سال نو خورشیدی

15226

انار رباب نیریز
در اروپا شناخته شده است
این باغدار نیریزی معتقد است که مدیریت

مصرف آب و استفاده از تمامی امکانات و
پتانسیلهای موجود ،بیکاری را در شهرستان
کمتر میکند و ادامه میدهد« :اگر باغهای انار
حفظ و مدیریت شود و توجهها بیشتر به این
سمت سوق پیدا کند ،و تولیدات دیگر از جمله
زراعت در حومه نیریز نباشد ،شهرستان
میتواند پیشرفت قابل توجهی در این بخش
داشته باشد».
او واریته انار رباب نیریز را در اروپا و جهان
شناخته شده میداند و میافزاید« :این موضوع
را بنده به عینه مشاهده نمودم؛ چرا که در سال
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بهرام ضیغمی نهالکار و باغدار  58ساله روستای
حسنآباد بخش پشتکوه شهرستان نیریز است.
او که از سال  1362کشاورزی را آغاز کرده ،در
سال  1367به احداث باغها و از سال  1384در
کنار باغداری به تولید نهال مبادرت نموده و
اکنون با همکاری برادر کوچکترش بهنامدر یک
مزرعه،دو واحد نهالستان را مدیریت میکند.
تولید  600هزار اصله نهال
بهرام ضیغمیدر نهالستان «بهارستان» به تولید
نهالهای دانه خشک (بادام و پسته) و همچنین
نهالهای نیمه گرمسیری (انار و انجیر) مشغول
است و برادرش بهنام ،انواع نهالهای هستهدار را
تولید میکند.در مجموع حدود  600هزار اصله
انواع نهال در این دو نهالستان تولید و عرضه
میشود.
بهرام ضیغمی بازار هدف محصوالتش را بیشتر
شهرستانهای استان فارس و استانهایی مانند
کرمان ،یزد ،کهگیلویه و بویراحمد ،ایالم،
گلستان ،لرستان ،خوزستان و خراسان جنوبی
معرفی میکند.
ویدرباره تعداد افرادی کهدر مزرعهاش مشغول
به کار هستند ،میگوید 10« :کارگر به طوردائم
مشغول به کارند؛ ولی تعداد کسانی که به طور
ناپیوسته در این مجموعه شاغلند ،از  100نفر
هم تجاوز میکند».

برای ورود به این عرصه عنوان کرده و میگوید:
«تولید نهال ،هم نیاز به تجربه و تخصص و شرایط
مناسبدارد و هم نیاز به تعهد .چرا که اگر کسی
احساس مسئولیت نکند و فقط به دنبال سود
بیشتر باشد ،با سرنوشت باغداران بازی کرده
است».
همانند بسیاری از کشاورزان ،او نیز از عارضه
خشکسالی و کم آبی بی بهره نبوده ،اما با اعمال
مدیریت صحیح و استفاده از سیستمهای آبیاری
نوین توانسته تا حدی از پیامدهای خشکسالی
مصون باشد.
ضیغمی با توجه به خشکسالیهای اخیر ،به
دنبال تولید پایههای مقاوم به کمآبی و همچنین
ارقام نیازمند به سرمایه کمتر است .وی در این
مورد رایزنیهایی را نیز با خارج از کشور و وزارت
جهاد کشاورزی انجام داده و در انتظار حصول
نتیجه مطلوب است.
هدف انسان نباید یک نقطه ثابت باشد
وی هدفهای خود را دائماً در حال ارتقاء توصیف
میکند و میگوید« :به اعتقاد من هدف انسان
یک نقطه ثابت نیست و به محض این که به
آرمانی ابتدایی که در ذهن داشته برسد،
هدف
ِ
بالفاصله نقطه و آرمانی باالتر و واالتر را هدف
قرار میدهد».
او در همین راستا در برنامههای آینده خود به

جملهدالیل موفقیت خود بیان میکند.
علیرغم وجود نهالستانهای زیاد در استان
فارس ،ضیغمی آنها را شبیه به هم نمیداند و
میگوید« :نهالستانهای مجوزدار و بدون مجوز
زیادی وجود دارد؛ اما از نظر تنوع تولید ،داشتن
باغ مادری و تهیه پیوندک و شرایط مدیریتی با
هم متفاوتند».
این کشاورز نیریزی میل به موفقیت ،نوآوری
و فکر خالق ،ریسکپذیری ،پشتکار ،قابلیت
جستجو و توسعه فرصتها و انعطافپذیری
را از جمله ویژگیهای یک کارآفرین خوب
میداند و میگوید« :کارآفرینهای موفق
خود را از تعصبات دور نگه میدارند و هنگام

2015در سفری که به همراه هیئتی و بهدعوت
پرفسور کاسیو به ایتالیا داشتیم ،برای بازدید از
نمایشگاهی به شهر باری رفتیم و در آنجا  ۶انار
تجاری دنیا را معرفی کردند که یکی از آن ارقام،
انار رباب نیریز بود».
وی ادامه میدهد« :هنگامی که من را به عنوان
یک باغدار نیریزی معرفی کردند ،پرفسور
کاسیو بسیار استقبال کرد و بهدنبال نهال یا قلمه
انار رباب نیریز بود».
بهرام ضیغمی در پایان ،از همه کسانی که در
این راه با مشاوره و راهنمایی زمینه پیشرفت
و موفقیتش را فراهم کردهاند ،تشکر و
سپاسگزاری میکند.

