جوان موفق
زهرا جهانشاهي

گفتگو با اميرحسينفيروزيوابوالقاسمانصاري مخترعان دستگاه گياه خرفه

مسئولين ما را باور داشته باشند

اشاره:

هنوز در کش��ور ما گياهان دارويي ارزش و اعتبار ويژهاي بين
مردم دارنديکي از اين گياهان ،گياه خرفه ميباش��د که اکسير
جواني از سوي سازمان بهداشت جهاني لقب گرفته است.ليکن
برداشت آن بسيار سخت و به روش دستي است.
آقايان " اميرحس��ين فيروزي "و " ابوالقاسم انصاري"با ساخت
يك دستگاه،برداش��ت آن را براي اهالي بسيار راحتتر کرده
اند.با اميد انبوه س��ازي آن در آيندهاي نزديک گفتگويي با اين
عزيزان انجام داديم که باهم ميخوانيم:


خودتان را معرفي کنيد.
اميرحس���ين فيروزي هستم.متولد1380ازاس���تان کرمان شهرستان
رابر،کالس يازدهم رشته مکانيک که با همکاري دوستم آقاي ابوالقاسم
انصاري موفق به س���اخت و اختراع دستگاه برداشت گياه خرفه و کسب
رتبه اول کشوري درنوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي شديم.
در مورد اين اختراع توضيح دهيد.
گياه خرفه يکي از مهمترين گياهان دارويي مورد اس���تفاده در جهان
است.اين گياه سرشار ازامگا3وويتامينهاي ديگر است که در ماه مبارک
رمضان براي رفع تش���نگي ميتوان از آن بسيار استفاده کرد.خرفه يک
گياه مهم از نظر دارويي است که اکنون توسط سازمان بهداشت جهاني،
لقب اکس���ير جهاني به اين گياه داده شده اس���ت و از خواص اين گياه
ميتوان به تصفيه کنندگي خون،رفع التهابات گوارشي،تسکين دهنده
تش���نگي،ضد کرم کدواش���اره كرد.ضناًعصاره برگ و ساقه ي آن براي
بيماريهاي کبدي بسيار خوب ميباشد زيرا از ويتامينcبااليي برخودار
اس���ت.تخم خرفه نيز در صتايع شيريني پزي استفاده بسيار دارد و براي
تقويت قواي عمومي بدن نيز بسيار مفيد است.
اما با اين همه مزايا اين گياه برداشتش به روش دستي و سنتي بوده و از
آنجايي که فصل برداشت اين گياه در فصل تابستان و درمناطقي کشت
ميشود که آب و هواي بسيار گرم دارد و با مشکل گرمي هوا مواجه است
لذابرداش���ت اين گياه بسيار سخت و دشوار است .از معايب برداشت اين
گياه به روش دستي ميتوان به ريزش زياد دانهها،هزينه و طوالني شدن
زمان برداشت آن اشاره نمود.
ليکن ما باساخت اين دس���تگاه توانستيم برداشت اين گياه را به صورت
مکانيزه انجام دهيم و کار برداشت اين گياه را براي کشاورزان و کساني
که اين گياه را کش���ت ميکنند ،آس���ان کردهايم تا کشاورزان هنگام
برداشت مشکل زمان طوالني برداشت را نداشته باشند و از اين گياه که
هاي ديگر بتوانند؛
قيمت بااليي هم دارد به مقدار بيشتر بکارند تا به کشور
صادرکنند وسود بيشتري داشته باشند.

از مزاياي دستگاه بگوييد.
ابتدا توضيح دهم هزينه برداشت مكانيزه نسبت به روش دستي و سنتي
کمتر است.
.
ريزش دانهها نيز نسبت به روش دستي خيلي کمترمي باشدزمان برداشت نيز بسيارکمتر ميش���ود به عنوان مثال:اگر کشاورزي
زميني به مس���احت500متر مربع را با  10نفر بخواهد به روش سنتي
برداشت کندحداقل  15روز طول ميکشد اما اگر کشاورز همان زمين را
.
کشد
با دستگاه ما برداشت کند،حداکثرظرف يك روز طول مي
انگيزه شما از شرکت در جشنواره چه بود؟
ما الگوي کارم���ان را افراد موفقي قرار داديم ک���ه از جاهاي کوچک
هاي کوچک و ايدههاي کوچک ش���روع کرده و به اوج رسيده اند.
وفکر
البته حضور فعال پژوهشسرا هم مارا در ساخت اين ايده پرشور وپرانگيزه
ياري كرد كه آنرا نبايد از نظر دور نگه داش���ت زيرا باعث افژايش انگيزه
درون ما گرديد.
بنياد ملي نخبگان چه تس��هيالتي بابت اختراع اين دستگاه
برايتان قائل شد؟
ايم اما تالش داريم تا
هنوز به طور کامل و رسمي در اين سازمان عضو نشده
.
خودمان را عضو اين سازمان نموده و از تسهيالت آن استفاده کنيم
براي توليد انبوه دستگاه اقدامي انجام داده ايد؟
توليد انبوه و تجاري سازي اين دس���تگاه بايد انجام شود زيرا با انجام
اين کار ميتوانيم براي افراد زيادي اش���تغالزايي داش���ته باشيم که در
شهرستان داشتن کار حائز اهميت بسیاری است.
درحال حاضر چه فعاليتهايي داريد؟
مابيشتر سعي ميکنيم اوقات فراغتمان را درکارها و فعاليتهاي پژوهشي
بگذرانيم وبه دنبال طرحها و ايدههاي بيش���تر هستيم که آنها را اجرا
کنيم .ان ش���ااهلل روزي بيايد که ديگر هيچکس مشکلي در زندگي اش
نداشته باشد که راه حلي براي آن وجود نداشته باشد.
از مسئولين چه انتظاراتي داريد؟
ش���ايد انتظار همه از مسئولين ،اول از همه حمايت باشد اما ما در ابتدا
از مس���ئولين اين انتظار راداريم که مارا باور داشته باشند و به ما اعتماد
کنند؛درآن صورت حمايت هم خواهند كرد.
چه صحبتي با جوانها داريد؟
صحبت ما با جوانهاي بااس���تعداد ايران اين است که خودشان را باور
موفقيت را يک به يک فتح کنند شايد
داشته باش���ند و بتوانند قلههاي
ّ
اين افکار ذهن خيلي از جوانها باش���د که ما نميتوانيم و با اين حرف
خودش���ان را نا اميد ودلسرد کنند که اين تفکرکامال اشتباه است چون
خواستن،توانستن است.پس ما ميتوانيم و اين جمله را بارها و بارها به
اثبات رسانده ايم.

س�ومین طرح عیدی کت�ا ب
بهنف�عک�ودکانمعل�ول
اجرا میش�ود
سومین دوره طرح عیدی کتاب
بهنفع کودکان معلول از سوی
نشر آرادمان برگزار میشود.
طرح «عشق و آینه» (عیدی
نفع کودکان معلول)
کتاب به
در سومین دوره برگزاری خود،
به کودکان معل���ول زلزلهزده
در استان کرمانشاه اختصاص
یابد.
می
در این طرح که برای سومین
سال متوالی ،در آستانه نوروز،
توسط انتش���ارات آرادمان و
با همکاری جمع���ی از اهالی
فرهنگ ،هنر و رس���انه برگزار
شود ،مخاطبانی حقیقی یا
می
حقوقی (غیر از کتابفروشان)
که در فاصله زمانی  ۱۵اسفند
 ۱۳۹۶ت���ا  ۱۵فروردی���ن
 ۱۳۹۷آثار این انتشارات را از
مراکز پخش کتاب (همچون
ققنوس ،آتیه ،پارس���ه ،بیهق
های اینترنتی
و )...یا فروشگاه
(همچون خانه کتاب ،ققنوس،
سرا و )...تهیه کنند ،شصت
ادب
درصد از مبلغ خریداری شده،
به تامی���ن مایحتاج خوراکی،
بهداش���تی و فرهنگی مراکز
توانبخش���ی کودکان معلول
در استان کرمانشاه اختصاص
یابد.
می
همچنین این ام���کان برای
کنندگان
مخاطبان و مشارکت
فراهم اس���ت که بسته خرید
خود را به نش���انی فردی که
خواهند به او کتاب عیدی
می
بدهند ،بفرستند.
مندان به مش���ارکت در
عالقه
این طرح ،برای پرس���شهای
احتمالی ،اطالعات بیش���تر یا
ارائه رس���ید و فاکتور خرید،
به س���ایت اینترنتی آرادمان
و نشانی پس���ت الکترونیکی
(aradman.pub@gmail.
 )comو شماره تلفن مندرج در
های این انتشارات
آن یا صفحه
در تلگ���رام و اینس���تاگرام
( ) @a r a d m a n p u b
توانند مراجعه کنند.
می
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