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این هفته ایدههایی در حوزه پرورش انواع دام و حیوانات معرفی خواهیم کرد .حتما ذهنتان سراغ گوسفند و گاو و مرغ میرود! اما امروزه،
پرورش حیوانات به این حوزهها محدود نمیشود .برخی مخاطبان که در تماس با ما خواســتار معرفی ایدههایی در حوزه پرورش دام شده
بودند ،میتوانند ایدههای امروز را بخوانند و نظر خود را برای ما بفرستند.

تجربیاتگذشته

تجربیات خود را با ما در میان بگذارید

ایدههای کسب و کار در حوزه دام و پرورش انواع حیوانات

گروه اقتصاد

h.habibi@khorasannews.com

"یکمزرعه 2-3هکتاریدرهمینحاشیهشهریاروستایپدریامدست
و پا میکنم ،اتاقی دنج در گوشهای از آن برای اقامت موقت میسازم ،چند
راس گاو و گوسفند و مرغ هم میخرم و برای هرکدام یک آغل در گوشه
مزرعه میسازم ،یک انبار بزرگ پر از انواع آذوقه هم در کنار آن .مزرعه را
اختصاصمیدهمبهکاشتعلوفهودورتادورشراهمآفتابگردانمیکارم
وچندمتریراهمانواعسبزیجاتبرایمصرفخودممیکارم!چندنهال
زردآلووگیالس دریکگوشهاشمیکارمورشدشانرابهنظارهمینشینم.
همتفریحاستهمیکدرآمدجانبیخوب".
هنوزرویاپردازیپدربرایروزهایبازنشستگیاشتمامنشدهکهپسر
جوانشمیگوید:پدرجان،بهنظرمکاروتفریحرانمیتوانیکجاداشت؛
اگر میخواهید گوسفند یا گاو پرورش دهید باید حرفهای وارد و بر یک
حوزهمتمرکزشویدتابتوانیدبادامداریها وشرکتهایکشتوصنعت
بزرگ رقابت کنید .عالوه بر آن ممکن است وقوع یک آفت در مزرعه یا یک
بیماریدردامها بهیکبارههمهسرمایهگذاریها رادودکند.پدربانگاهی
سنگینبهپسرشمیگوید:توهمبیاکنارمنحرفهایو"تخصصی"کار
کن؛منحوصلهرقابتندارم،میخواهمکهمفیدباشموازدیدنرشدوبلوغ
موجوداتزندهلذتببرم.پسرمیگویدقبول،امابهاینشرطکهدامهایی
که من میگویم پرورش دهیم ،چرا برویم سراغ گاو و گوسفند که مجبور
باشیم با چندین شرکت بزرگ رقابت کنیم؟! نگاه پدر سنگین تر و منتظر
شنیدن ایدههای پسر برای مزرعه رویایی دوره بازنشستگی میشود و
پسرایدهها وبرخیحسابوکتابهایشراتوضیحمیدهد:

مزرعهگردشگریباخرگوشوتشیوگربه!
و چرا در مزرعه هیچ کسی قاطر نیست؟!
مزرعه را پر کنیم از برههای پرواری!

فرض کنید  50راس بره  3-4ماهه بخریم با
وزن  15تا  20کیلو که باید برای هرکدام بیش از
 250هزار تومان بپردازیم؛ یعنی  12.5میلیون
تومان فقط این جا .البته االن بــرای خرید بره
کمی دیر شده چرا که معموال اوایل تابستان دوره
شیرخواری برهها تمام میشود و دامداران آنها
را راهی بازار میکنند .به هر حال باید  5-6ماه
از این حیوانات نگهداری کنیم که هزینه علوفه و
نگهداری هرکدام حداقل 100هزار تومان است
تا بتوانیم در 10ماهگی به عنوان پروار راهی بازار
کنیم .هزینههای مزرعه و آب و  ...هم به کنار.
اگر همه چیز خوب پیش برود و وزن هر بره  50تا
 60کیلو شود میتوانیم امیدوار باشیم که برهها
را هرکدام  600تا  800هزار تومان بفروشیم
و سود  60-70درصدی کسب کنیم .البته با
این سود باید چند سالی کار کنیم تا فقط هزینه
خرید زمینوساختمانهایساختهشدهبهجیب
برگردد .ضمن این که اگر تلفات داشته باشیم
ممکن است همه سود کار از دست بــرود .پدر
میگوید به هر حال این کار خوب است و تلفات
در هر کاری ممکن است پیش بیاید .عالوه بر
این که االن قیمت گوشت خیلی باالست و وجود
رقیب در بازار هم اصال مشکلی ایجاد نمیکند.
هم اکنون کشور ما مجبور به واردات گوشت از
کشورهای مختلف شده تا بازار را تنظیم کند پس
رقابت با شرکتها مطرح نیست چرا که خالء
عرضه داریم .همچنین میتوانیم به جای خرید
بره ،با نگهداری از برههای ماده ،تولید مثل را
هم خودمان انجام دهیم تا کار به صرفه تر و از
ظرفیت مزرعه در همه سال استفاده شود .پسر
که در مخمصه خودساخته گیر افتاده صادقانه
میگوید :پدرجان این کارها را همه میکنند،
دوست دارم خاص باشیم!

پسر که جست و جو و پرس و جوهای زیادی کرده
است ادامه میدهد :االغ بسیار سخت جان تر از
حیوانات دیگر است .خواص و فواید بسیاری هم
دارد و میزان تولید و عرضه آن هم کمتر است! هر
کیلو شیر االغ بیش از  30هزار تومان –  20برابر
شیر گاو -به فروش میرسد .طبق بررسیهای
من اگر  30تا  40االغ شیرده به قیمت  40تا 50
میلیون تومان بخریم ،روزانه  30تا  40کیلوگرم
شیر خواهد داد ،یعنی درآمد روزانــه حدود یک
میلیون تومان! البته درست است که این درآمد
در همه سال وجود ندارد اما قابل توجه است .نگاه
سنگین پدر تبدیل شد به نگاه عاقل اندر سفیه!
پسرجان آخر چه کسی شیر االغ میخورد؟ پسر
پیروزمندانه توضیح میدهد :پدرجان من تحقیق
کردم؛ اخبار  20:30چند وقت پیش از پزشکها
گــزارش گرفته بــود .آ نهــا میگفتند که برای
بیماران مبتال به یبوست ،آسم و  ...شیر اسب و
االغ تجویز میکنند .البته شیر اسب و االغ مکروه
استوبههمیندلیلکمتراستفادهمیشودامادر
مورد بیماریها و همچنین در کشورهای مختلف
دنیا طرفداران بسیاری دارد؛ هم شیر و هم پنیر
آن .ضمن این که اگر به احتمال کم خواست تلف
شود ،پوست آن نیز مشتریان بسیاری دارد .حتی
فضوالت این حیوان نجیب(!) هم خواص درمانی
دارد؛ از جمله عنبرنسا که خواص مختلفش بر
کسی پوشیده نیست .همچنین این روزها االغ
سواری در مراکز گردشگری رو به گسترش است
و میتوان کرهها را بعد از پرورش فروخت .پسر که
تغییر نگاه پدر را ناشی از توضیحات دقیق خودش
میداند با جسارت شعر سهراب سپهری را هم
تحریف میکند و میخواند:
من نمیدانم که چرا میگویند گوسفند حیوان
نجیبی است
کبوتر زیباست؟
و چرا در مزرعه هیچ کسی قاطر نیست!؟

مزرعهای برای قورباغه و زالو و کروکودیل
و تمساح!

اما نگاه پدر سنگین است و حاضر نیست زیر بار
چنینطرحهاییبرود.پسرازیکتاکتیکقدیمی
یعنی"تغییرنقطهمرجعذهنی"استفادهمیکند.
چند ایده بسیار عجیب و غریب دیگر هم که در
جست و جوهایش دیده است ،مطرح میکند تا
در کنار آنها پرورش االغ دیگر چندان خاص و
عجیب نباشد :ببینید پدرجان حتی میتوانیم در
مزرعه قورباغه پرورش دهیم .کافی است مزرعه
را در نواحی گرم و مرطوب انتخاب کنیم؛ پشه هم
که برای تغذیه این حیوان کم توقع کم نیست .راه
صادرات هم که باز است؛ گوشت و چرم حیوان در
دنیا خواهان زیادی دارد .طبق برخی آمار کشور
آمریکا ساالنه  1500تن گوشت قورباغه وارد
میکند! هر کیلو گوشت آن هم ظاهرا  25تا 30
دالر قیمت دارد .کار صادرات هم که این روزها
چندانسختنیست،کافیاستبایکشرکتدر
ترکیه یا دیگر کشورهای همسایه ارتباط بگیریم.
نگاه پدر حاال عالوه بر سنگینی ،غضب خاصی هم
در خود دارد .پسر که معنای نگاههای پدر را خوب
میشناسد ،موضوع قورباغه را همین جا تمام
میکند :اگر یک مزرعه و تاالب خوب پیدا کنیم
میتوانیم در یک گوشه دیگرش زالو هم پرورش
دهیم .در مورد زالو که دیگر حرف و حدیثی نیست
ومصارفبسیاریدرداخلوخارجکشوردارد.هر
زالو  1500تا  2هزار تومان فروش میرود .فقط
بایدمجوزهایکافیرابگیریمتادسترسیبهخون
پستانداران برای تغذیه حیوان راحت باشد .حتی
برخی درون یک وان در منزل هم به پرورش زالو
میپردازند .پدرجان با این ایدهها حتی میتوان
در گوشهای کروکودیل و تمساح هم پرورش داد
و مزرعه را تبدیل به یک مرکز گردشگری کرد!
و نتایج جست و جوهای اینترنتیاش را درباره
پرورش تمساح و کروکودیل به پدر نشان میدهد.

پسر کــه فکر میکند مـیتــوانــد بــا ای ــده مزرعه
گردشگری ،پدر را برای پرورش هر حیوانی قانع
کند ،ادامــه مـیدهــد :اگــر مزرعه در یک مسیر
گردشگری خوب باشد میتوان حیوانات بسیار
دیگریهمدرآنپرورشداد.مثالتشیوخارپشت
یا خرگوشهای زیبا یا حتی گربه .اگر هر گوشهای
از مزرعه را به یکی از این حیوانات اختصاص دهیم
عالوه بر درآمدزایی از محل فروش آنها  ،از محل
گردشگریهممیتوانیمدرآمدکسبکنیم.آیااین
مزرعه از یک مزرعه پرورش گوسفند بهتر نیست؟
پدر نگاهش را از پسر برداشته و روزنامه میخواند.
از قضا در صفحهای که مربوط به کسب و کار است
یک جمله طالیی مییابد:

پرورشهرحیوان،ریزه
کاریهاونکاتخاصی
داردکهبایدبهآنتوجه
کرد.پرورشناآگاهانه
حیواناتممکناستباعث
انتقالبیماریبهشمایا
شیوعبیماریواگیردار
درمزرعهشودوسرمایه
شمارابربادبدهد.مزرعه
پرورشدامخودراباتمرکز
بریکیادوحیوانوبعداز
مطالعهکافیوتهیهطرح
تجاریدقیقدایرکنید
بنابراین با پرورش گوسفند شروع میکنیم تا من
در مورد اید ههای عجیب و غریب پیشنهادی،
بیشتر تحقیق کنم!

هفته قبل درباره برخی کسب و کارهای
معمولی و نوآورانه حوزه خودرو صحبت
کردیم .محمد که دانشجوی مهندسی
اس ــت مـیگــویــد کــه مــدتــی اس ــت ایــده
طــراحــی دوربــیــن عقب بــرای کمک به
پارک خودروها را در ذهن دارد .میگوید
طراحی و پیاده ســازی آن کــاری نــدارد
و هزینه آن هم چندان زیاد نخواهد بود
امــا کــار فــروش سخت اســت .بــه نظر او
باید ایده را به خودروسازیها فروخت تا
آنها به عنوان یک آپشن روی خودروها
قرار دهند .او البته ناامیدانه میگوید که
خودروسازها عالقهای به این گونه کارها
ندارند .شاید بهترین کار برای محمد این
باشدکهطرحشراپختهترکردهوباجمع
کردنیکتیمحرفهای،استارتآپشرادر
نمایشگاههاورویدادهایمختلفارائهکند
تا با پیداکردن یک سرمایه گذار ،راحت تر
بتواندکارعرضهوفروشراپیشببرد.شما
میتوانید سواالت و ایدههای خود درباره
کسب و کارهای این هفته و هفتههای
پیشینرابرای"کسبوکار"بفرستید.

ایدههای آینده

بهخوشمزگینانبربریگرمومربا!

برخی مخاطبان درباره نحوه راه اندازی
کارگاه تولید مربا و مجوزهای الزم سوال
کرده اند .هفته بعد در رابطه با این ایده
گزارشی تهیه خواهیم کرد و به سواالت
پاسخ خواهیم داد .شما هم اگر تجربه یا
ایدهای در این حوزه دارید برای استفاده
مخاطبان بفرستید .عالوه بر آن با توجه
به "تب راه اندازی نانوایی" که این روزها
شهر را گرفته ،نکاتی ارائه خواهیم کرد.
کم و کیف اقتصادی راه انــدازی نانوایی
و راه انــدازی مجتمعهای نان و کلوچه،
موضوعاتی است که هفته بعد بیشتر در
موردآنصحبتخواهیمکرد.

فعاالن حوزههای مختلف میتوانند نظرات و
تجربیات خود را برای ما بفرستند .همچنین
میتوانید نظرات خود را درباره ایده این هفته
مطرحکردهوپیشنهادهایکسبوکاریخود
را برای ما ارسال کنید .به این منظور و جهت
عضویتدرکانالایدههایکسبوکارازشماره
 09035186745درتلگراماستفادهکنید.
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