كار آفرين موفق
گفتگو با « بابک اقبالی»كار آفرين موفق كشور:

دراین
شرایط و بحران
اقتصادیهم
میشودموفقشد

اشاره:
های آبزی پروری اس��ت که در جهت
پرورش ماهی یکی از زیر مجموعه
ها فعالیت می کند و معموال ماهیهایی مانند قزل آال ،کپور،
بررسی ماهی
آزاد ماهی ،تیالپیال و کول را در این پروسه پرورش می دهند.
پرورش ماهی کسب و کاری است که تنها برای شروع به سرمايه گذاري
اند
اندکی احتیاج دارد اما خیلی از صاحب��ان مزارع ،باغات را رها کرده
و برای پیدا کردن کار راهی ش��هرهای بزرگ می شوند.در حالیکه با راه
اندازی اس��تخر و پرورش ماهی هم می ت��وان در زمینه پرورش ماهی
کارآفرینی کرد هم باغات از آب مانده اس��تخر استفاده نموده و درختان
های مرغوبتری به بار می نش��انند .كار افرين بابك اقبالی اين ایده
میوه
را پیاده کرد و سال گذش��ته در مرحله استانی کارآفرین نمونه شناخته
شد.گفتگویی با وي انجام دادیم که با هم می خوانیم:
لطفا خودتان را معرفی کنید.
* 
-بابک اقبالی هس���تم ساکن شهرزرنه از توابع شهرستان ایوانغرب در استان ایالم ،متولد ٣٠
اردیبهشت سال ١٣٦٩ودارای تحصیالت مهندسی مکانیک.
*در چه زمینه ای فعالیت دارید؟

-در زمینه پرورش ماهی به صورت ارگانیک فعالیت و کارآفرینی می کنم.
*چگونه و در چه سالی شروع به پرورش ماهی کردید؟

-از سال  ۱۳۹۳باتوجه به داشتن امکانات آب و شرایط محیطی و زمین مساعد استخر احداث
.
نمودم تا پرورش ماهی را دنبال نمایم
*با چه میزان سرمایه اولیه فعالیتان را شروع کردید؟

-چون زمی���ن و آب مال خودمان بود براي آنها هزینه ای نکردم فقط برای احداث و خرید
لوازم از اداره شیالت استان مبلغ بیست و پنج میلیون تومان تسهیالت گرفتم.
*در مورد پرورش ماهی توضیح دهید.

-ماهی یک غذای سالم دریایی می باشد که گونههایی از آن با شرایط محیطی مناطق ایران
اهلی ش���ده و قابل پرورش می باش���د که با توجه به ارزش غذایی باال و همچنین نداشتن
کلسترول نس���بت به گوشت قرمز مصرف آن حداقل دو بار در هفته واجب و سبب سالمتی
می باشد .بنابراین پرورش ماهی ،بهترین ایده در این محدوده محسوب ميشد که آن را پیاده
کردم.
هایی پرورش می دهید؟
*چه ماهی
-ماهیان گرمایی و سردآبی پرورش می دهم.ماهی گرم آبی مثل خانواده کپور و ماهیان سرد
آبی مثل ماهی قزل آال.
*چه تعداد پرسنل ثابت و غیر ثابت داريد؟

-بجز همسرم که پابه پای بنده وهمراه و همدوش بنده هست۳.تا  ۸نفر بطور مستقیم مشغول
هستند.البته در فصول مختلف تعداد پرسنل متفاوت است.
* ماهيان شما به خارج از کشور هم صادر می شود؟

-بله ،تا قبل از رای گیری فدرالی کردستان عراق و برگزاری رفراندوم به کردستان عراق صادر
می شد ولی در حال حاضر توزيع داخلی می شود.
*به نظر شما مهمترین عامل پیشرفت در زمینه پرورش ماهی چيست؟
-مهمترین عامل عالقه شخصی اس���ت .اين كار مشكالت خاص خودش را دارد بايد عالقه
شديدي به اين كار داشته باشيد تا در مقابل سختيهايش كم نياوريد.
*چطور می توان دربین مردم اعتماد س��ازی کرد تا مثال از ماهيان شما استقبال
شود؟
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-کیفیت محصول مهمترین عامل اعتماد سازی و تبلیغ است.برخورد صحیح همراه با احترام
و جلب اعتماد و ارائه محصول عالی و با کیفیت و علی الخصوص محصول ارگانیک که سالمتر
هم می باشد.
*بهترین خاطره ای که در این سالهاي فعالیت داشته اید ،چیست؟
-بهترین خاطره ای که دارم مربوط به اولین دوره برداش���ت ماهی ام بود که هنگام برداشت
اصال فکر نمی کردم ماهیهایم آنقدر بزرگ شده باشند ،بزرگ و خوشمزه .وزن آنها به صورت
طبیعی و با کیفیت عالی تا پنج کیلو هم رس���یده بود .یعنی وقتی نتیجه کار خودم را دیدم
.
واقعا لذت بردم و انگیزه ام چند برابر شد
*علت موفقیت در این زمینه چه عواملی می باشد؟
-دالیلموفقیتم در پرورش ماهی عالقه وافر و داش���تن زمین و آب که مواد اولیه خدا دادی
برای انجام هر کاری است و البته هميشه توکل به خدا و پشتکار و انگیزه بی نهایت که شکر
.
خدا تاکنون موفق بوده ام
*آیا تمایلی دارید افراد خانواده هم دنباله رو حرفه شما باشند؟
.
-بله.در حال حاضر همسرعزيزم همراه و همدوش بنده هستند
*فقط پرورش ماهی دارید؟
-خیر.عالوه براستخر ماهی و پرورش ماهی ۲۵۰۰ ،اصله درخت پسته ۱۵۰۰ ،اصله درخت
انگور ۱۰۰،اصله درخ���ت انار ۷۰،اصله درخت هلو ۴۰۰ ،اصل���ه درخت گردو و بادام هم
پرورش می دهم .همچنین مدیر عامل تعاونی تولید روستایی "برآفتاب زرند" هم می باشم.
*چه خواسته ای از مسئولین دارید؟
-متاسفانه به دلیل محروم بودن منطقه و عدم توجه مسئولین تاکنون از بنده دعوتی نشده
است.تقا ضايم از مسئولين اين اس���ت كه كار آفرينان متعهد بخش خصوصي را ببينند واز
آنها حمايت كنند.
*چه سالی کارآفرین موفق شناخته شدید؟
-سال ۱۳۹۶به عنوان کارآفرین موفق استانی معرفی شدم و قرار بود تهران از ما دعوت کنند
.
و قدردانی شویم که به دلیل حمایت کم استان و نداشتن بودجه ما را حذف کردند
*چه صحبتی برای جوانهای جویای کار دارید؟
-دریای توفانی ناخدای کامل می س���ازد پس به جوانان کشورم عرض می کنم حتی در این
شرایط و بحران اقتصادی هم می شود موفق شد و پیشرفت کرد.همیشه مشکل شروع اولیه
است .ازیک جایی باید ش���روع کنند ،باور کنند و بخواهند تا به آنها داده شود.همه چیز در
خواستن و پرورش یک ذهن موفق است .لذا باید ذهنمان را تقويت كنيم .با آرزوی موفقیت
همه جوانهاي ايراني.

