
 کشور  ومیدار صنعت آکواربا رکورد یاختصاص یگفتگو

 داد  رییتغ رانیدر ا دیها را به موضوع تول ینگاه هلند چهیدر انیدیجمش مهندس

  ینتیز انیو ماه اهانیگ یبرا یمحصولات کشاورز مهیپوشش ب لزوم

کارآفرین و  (Andy Groveو)اندی گرواین جمله . «هستند که باقی می مانندتنها دیوانه ها » -شعبانزادهصفورا 

به  آفرینانتمامی کارمسیرکاری  درثابت،  محوری عنوان یک قاعدهرا می توان به  اینتلشرکت مدیرعامل سابق 

جوشش زاده  ،مه یک کارآفرین ، تمرکز و خلاقیتریسک پذیری پشتکار،مقاومت،  طوری که؛ به کردلمس خوبی 

 عشق است.قدرت جادویی 

ناباوارانه  وا همکاران هلندیکارآفرینی که  .عاشق اختصاص دارد ان یک کارآفرینروایت داستبه ، گزارش حاضر

  !«ادهد به موضوع تولید ایران تغییرنسبت را دریچه نگاهشان  وا»می گویند: نسبت به سطح تولیدش 

 بیش با پرورش سالانه سرکارخانم مهندس الهام ورزندیان انرضا جمشیدیان طهرانی به همراه همسرشمحمدآقای 

نتی کننده و صادرکننده صنعت ماهیان زیبزرگترین تولیدعنوان به  ،مختلف گونه 05 از زینتی ماهی میلیون 05 از

تای راس جدی به موضوع پرورش گیاهان زینتی هم در به طور های اخیر سال آنها در شناخته می شوند. کشور

 نوین مجموعهبا بنیانگذاری  0935سال از شیرازی زوج کارآفرین موفقاین ند. ه اروی آوردزنجیره تولید تکمیل 

است،  منوعم کشور به آن واردات که آبزی گیاهان پرورش و تولیدبه  تهران، در (آرپلنت آی) آسیا ستاره آبزیان

 اشتغال دارند. 

 کریم باطر در را کشور آکواریوم یصنعتمجموعه  بزرگترین و هستند ساکن تهران در 39 سال از جمشیدیان جناب

 نهزمی در خود تولیدیشرکت  های فعالیت پیگیری برای که است سال 7 حدود ایشان. اند کرده فعال تهران

 دارند. فعالیت گیلان در هم آبزی گیاهان

 

میزان عرصه  و سطح تولید مشخصات تولید شما اعم از جناب جمشیدیان؛ موضوع فعالیت تولیدی و محصولات شما و

 برای ما توضیح فرمایید زمینه گیاهان و ماهیان زینتی در خود راو...  و سطح زیرکشت 

 ولیدی ما دره تمجموعاست.  ماهیان و گیاهان زینتی زینتی و فروش لوازم آکواریومگیاهان و ماهیان زمینه تولید و صادرات  فعالیت ما در

 ، سطحمی کنیم توجه به اینکه طبقاتی کاربا . است هزارمترمربع زمین 05از تهران بیش، گیلان و رباط کریم های فارس سطح استان

 نگیاها به هم ما زیرکشت سطح بیشتر .است مترمربع341و هزار 7 شیراز ما در مزرعه مساحت .هزارمترمربع است 05 حدودزیرکشت ما 

 ماهیان زینتی پرورش سطح زیرکشت ما به هزارمترمربع از 0 بیش از .است جدیدتر ما تولیدی رشته این چون ؛صاص داده شدهاخت زینتی

 است.  هم حدود یکصد نفر ما اشتغالزاییمجموع  شده. کار عمدتا به صورت طبقاتیاختصاص دارد که 

 

 رراستای بهره وری تولید و نوآوریهایی که د در چه میزان است؟، بازار ظرفیت تولید ماهیان زینتی و سهم شما از

 .داشتید، توضیح فرمایید کار



تولید  مجوز . این درحالی ست کهدهد می نشان را افزایش درصد 05 کشوری میانگین به نسبتاست که  درسال قطعه میلیون 0تولید ما 

 استان شیلات و یرانا شیلات کارشناسان تجربیات همچنین و منابع از بهینه استفاده و تولید در ابتکار با اما ؛ستا درسال قطعه میلیون 0 ما

 تولید شدیم. این حجم از به موفق ،تهران

 

 یکی از سال سابقه کارمند رسمی در 00برای ما جالب است بدانیم شما به عنوان فارغ التحصیل رشته مکانیک که 

 صنعت آکواریوم ماهیان شغل قبلی خودتان را رها کردید و وارد کار هواپیمایی را داشته، چطورهای  شرکت

تند که دانش آموخته بیوتکنولوژی کشاورزی هسورزندیان مهندس خانم  سرکار شما همسرهمکاری  شدید؟زینتی 

 این زمینه با شما چگونه است؟ در

 به زینتی گیاهان هبود ک سال های سال ،بعلاوه شغلی به دلیل علاقه به موضوع صنعت آکواریوم و گیاهان زینتی بوده است. مسیر این تغییر

ن م به تولید دراین عرصه را در این احساس نیاز ،ها به لحاظ انتقال آلودگی قاچاق ورود عوارض که شد می کشور وارد قاچاق صورت

شتغال داشتم و تامین مالی به این حرفه ا تهران به عنوان شغل جانبی و به منظور دوران دانشجویی در البته بنده ازکرد. تقویت پیش  بیش از

د، ش ترفرصت زمانی من محدود های هواپیمایی شدم به عنوان شغل دوم، این حرفه را ادامه دادم و چون شرکت زمانی که وارد یکی از

 و راحیط زمینه بنده در و تولید زمینه فرآیند همسرم در حال حاضر درپیوست.  روی علاقه به این کار به همکار داشتم و همسرم از نیاز

 م.یساخت گلخانه ها فعالیت دار

 

 نمختلف شیراز و رباط کریم تهران و استان گیلا شهرهای و دلیل اینکه در کجا شروع کردید؟ خودتان را از کار

 چیست؟ ،فعالیت دارید

دارای بازده  اینکه متوجه شدم این کار بعد از  شیشه ای شروع کردم.آکواریوم  055شیراز با  در من منزل پدری 0در 3اتاق  کارم را از 

 هزارمترمربع را 7زمینی به مساحت  میلیون تومان نقد، 0با پرداخت   05شهریور دراقتصادی ست نسبت به توسعه تولید اقدام کردم. لذا 

شرکت هواپیمایی می گرفتم را صرف پرداخت مابقی پول  درصد حقوقی که از به صورت اقساط خریداری کردم که بیشتر شیراز در

باتوجه به اینکه پرورش همه  آکواریوم را فعال کردم. حوضچه سیمانی با دو هزار 055دراین زمین  اقساط می کردم. زمین به صورت

می  کار تهران شمال و برخی را در انواع این ماهیان را در نیست، برخی از انواع ماهیان زینتی مختلف دریک نقطه جغرافیای امکانپذیر

 055یش ازب در قالب صنعتی هستیم که در رباط کریم تهران درحال پرورش  ماهیان زینتی تولیدی ما درمجموعه  حال حاضر در در کنیم.

  عملیاتی شده است.آکواریوم  هزار 3و سیمانی  حوضچه

 

  ؟بیشترآشنا فرماییدزمینه پرورش گیاهان زینتی  درشما  لطفا ما را با فرآیند کار



 گونه 005از بیش منظور همین برای .کردیم آبزی گیاهان پرورش و تولید به اقدام خود زینتی ماهیان پرورش و تولید تکمیل درجهت ما

 مناسب درش به بعد و داده می شوند پرورش آزمایشگاه در که گیاهانیپرورش می دهیم.  بالا تیراژ در درآزمایشگاه خود را آبزی گیاه

 .عرضه می شوند به بازارو سپس  رسند می بازارپسندی مرحله و نهایی رشد به درآنجا و شوند می ارسال مزرعه به رسند، می

 

  چیست؟مزایای رقابتی شما  و همین طورمزیت کیفی تولیدات گیاهان زینتی شما 

، زمان لهاین مرح از بعد و شدند داده پرورش بافت کشت محیط در اساس و پایه از اینکه برای ؛هستند بیماریاین گیاهان فاقد هرنوع 

 .ستا هانگیا سایر از کمتر خیلی ها خزه یا و ها جلبک ،ها بیماری انواعبه  آنها آلودگی احتمال ومزرعه سپری می کنند  را درکوتاهی 

 ه گیری ازرویکرد ما به روزبودن تکنولوژی تولید و بهر رقبای ما هم محدود هستند. گیاهان زینتی ما کمیاب و منحصربه فرد بوده و بیشتر

، این تغییرات به خوبی قابل مشاهده مزارع تولید ما های قدیمی و جدید به طوری که با مقایسه عکس ؛عرصه است این در دانش روز

 های گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده است.  مزارع جدید ما طی سال است و ساختار

 

 راستای توسعه صادرات چه برنامه هایی دارید؟ و در ؟مقاصد صادراتی شما کجاست

 کالاها واردات این برای سختگیری این کشورصورت می گیرد؛ زیرا  عراق کشور به زینتی گیاهان و زمینه ماهیان صادرات ما درعمده 

د، چنانچه زمینه صادرات فراهم باش هم صادرات داریم. مانند کویت و امارات فارس خلیج تا اندازه ای کشورهای و است. به ترکیه کمتر

رهایی هستند که کشو دیگر آذربایجان، ارمنستان و افغانستان هم از .باشیم داشته موفقی رقابت توانیم می آسیا شرق کشورهایدرسطح 

 تجربه صادرات بدانها را داشته ایم.

 

 .زمینه صنعت آکواریوم را چگونه ارزیابی می فرمایید جایگاه صادراتی ایران در

بود؛  نیاد زینتی ماهیان واردکنندگان بزرگترین از دهه گذشته، ایران یکی طی یکشد و  باز کشور در 70سال  صنعت آکواریوم از یِپا

موطن اصلی برخی  از کشورهایی که تولیدکنندگان دنیا تبدیل شدیم؛ به طوری که خیلی بزرگترین از یکی به ما اخیر سال دو یکی در اما

چنانچه موانعی مانند کرونا رفع شود به جرات می توانم بگویم که کنند.  ما رقابت انواع ماهیان زینتی هستند هم نمی توانند با کشور از

 .ماند نمی تولیدکنندگان روی دست زینتی بر ماهی هیچ

 

برنامه جشنواره کارآفرینی یا کارستون شبکه یک  در 33سال  جناب جمشیدیان؛ جنابعالی به همراه همسرتان در

برنامه عنوان کردید که طی دو دهه فعالیت تولیدی خودتان این  برای من جالب بود که در یافتید. سیما حضور

های اقتصادی  تبرای آشنایی بیشتر با فرصسراغ تسهیلات دولتی نرفتید. چه صحبتی با جوانان فاقد سرمایه  هرگز

های شغلی و سود اقتصادی رشته پرورش  و لطفا فرصتصنعت آکواریوم به عنوان یک شغل زودبازده دارید؟ 

 ع کنند؟توضیح فرمایید و اینکه ازکجا می توانند شرو یاهان زینتی را برای علاقمندان این حوزه، بیشترماهیان و گ



رایط این ش و صنعت آکواریوم، بالاست در حرارت محیط کار باشد. وجود داشته علاقه باید اول و نیست مهم سرمایه، کار ابتدای در

 پرورش راکزم در مدتی هستند توصیه می کنم کار این به علاقمند که کسانی تمام این رو به نیست؛ از پذیرش قابل همه برای محیطی

ن رشته تولیدی ای در توانند میچنانچه به این خودشناسی رسیدند که  و کارورزی فعالیت داشته باشند و قالب کارآموزی در ،زینتی ماهی

رد. حداقل کسب خواهند ک روند طبیعی کارطی اطلاعات لازم را  هم گذاری سرمایه نسبت به کیفیت و چگونگی به فعالیت ادامه دهند،

 ها نههزیکنند، سود آن پاسخگوی  کار طبقاتی شکل به اگرمیلیون تومان است.  00حدود  ماهیان زینتی زمینه کار نیاز درمورد سرمایه

 35 یا زمینی به مساحت و پارکینگ یک در بدو امر براساس تجربه شخصی خود می توانم بگویم پرورش ماهیان زینتی در خواهد بود.

یست ن تولید به اندازه ای است که نیاز این حجم از در است و سود کار امکانپذیر سانتیمتر 05آکواریوم یک متردر 055با  متر و 05 تا

گیاهان زینتی توصیه ورود به درمورد طبقه و تمام وقت کارشود.  0به دنبال شغل کارمندی بروند و البته باید به صورت طبقاتی و سه تا 

 هستیم، نظری ندارم.  چون دراین زمینه تازه کارهم 

 پشتکار، ،روردگاربه پ توکلعبارت است از  مانند هررشته کاری دیگر زینتی ماهیان پرورش تکثیر و تولید در موفقیت زورمصورت  هر در

 زینتی ماهیانانند م جدید کار یک از صحبت وقتی افراد برخی که شود می دیده. اختیار در موجود منابع از بهینه استفاده ، علاقه وپیگیری

 ارک آن غرق و قاطی باید شود، هرکاری وارد خواهد می که کسی من نظر از. می روند کار های سختی سراغهمه  از اول ،به میان می آید

 خواهد شد. حلهم  مشکلاتشود و بتدریج  میدان وارد شکلی یک به و شود

 

 چه اقداماتی انجام داده اید؟  های روز زمینه آشنایی با آموزش در

 به نوعی معلم  مشوق وایشان . هستند و مقیم تایلند سنگاپور، اهل لقب گرفته اند جهان گیاهان آبزی در پدربه عنوان که  آقای لیمجناب 

 هستند.وضعیت تولید ما  ایران برای بازدید از و گاها میهمان ما در را به ما یاد دادند بودند. اصول کارتولید  کار درما  و مشاور

وضعیت پوشش  ی شد. آیا ازچند میلیاردمتحمل خسارت  39برف  درگیلان  متاسفانه گلخانه گیاهان زینتی شما در

 این زمینه راضی بودید؟ بیمه ای در

بین رفتند. گیاهان زینتی  از ساعت مبارزه با برف 00کرده بودیم بعد از کار هاسال روی آن 0و گیاهانی که سنگینی بود ضربه متاسفانه 

ا محسوب می شود، ه هایی که گیاهان زینتی به عنوان محصول استراتژیک آن استان استان ؛ اما درگیلان مشمول پوشش بیمه ای نیستند در

   دارد. تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار

 

دست  لان درگی گیاهان آبزی زینتی ست که طرح توسعه ماهیان آبزی را هم درزمینه  گیلان در فعالیت شما در

 به آستانه جاده 4شما واقع درکیلومتر سفیدرود سبز مزرعه شرکت در ها فعالیتاین  زمینه پیگیری دارید. لطفا در

  .فرمایید آشنا را ما بیشتر نشاء لشت

رسمی خود را آغازکرد و کارهای مقدماتی اداری و ثبت آن هم دریک پروسه فعالیت  50سال  گیلان از سفیدرود در شرکت مزرعه سبز

و مربع هزارمتر00گیاهان زینتی زمینه  این شرکت درتولید سطح شده بود.  آغاز 50یعنی درسال  این تاریخ سه سال قبل از طولانی از



نفر و  05می کنیم. اشتغال فصلی مستقیم ما  تولید سال در گیاه شاخه دومیلیون از بیش. هزارمترمربع است 05 همما مساحت گلخانه 

 .احتساب زمین صورت گرفته بدون تومان میلیارد 05 از بیش گذاری درگیلان است. میزان سرمایه نفر 05اشتغالزایی غیرمستقیم ما هم 

 صادرات است. استان و همین طور خارج از درصد در 05درصد فروش تولیدات ما در گیلان مربوط به داخل استان و  55

 

 لی تولید درهای احتما گیلان را چگونه ارزیابی می فرمایید؟ محدودیت مزیت منطقه ای پرورش گیاهان زینتی در

 کلی چیست؟ چه مواردی می دانید؟ مشکلات تولید حوزه گیاهان زینتی به طوراستان را 

و آلودگی  ولی به دلیل نبود کنترل های بهداشتی و اصولیگیلان وجود دارد؛ استان  در زینتی گیاهخوبی برای پرورش گل و  بسیار بستر

 یاهگ واردات به نسبت کشورها همه ها، بیماری و آفات انتقال علت به کلا ساده ای نیست. جمله آفات، صادرات کار های مختلف از

مناسب  ارزمینه پرورش گل و گیاهان زینتی بسی گیلان دراقلیم  .تا ایران است خریدار کشورهای به مربوط بیشتر موضوع .هستند حساس

را به خود اختصاص داده اما مسئولیت تامین سه درصد تولید کشوررا  یک دهم مساحت کشور از . استان کوچک گیلان که کمتراست

درصد  05 یحت این استان می تواند و توسعه تولید دانش بنیان، صورت وجود مدیریت صحیح و کارآمد درعهده دارد و به عقیده بنده  بر

 از بعضی در و است سطح شعار ها تنها در زدایی مانع و ها نماید. متاسفانه پشتیبانی تامینبخش کشاورزی  هم در تولیدات کشور را نیاز

مشکلات  از صادرات در عدم همکاری و صادراتی های نبود مشوق تولید، بالای های هزینه. مشهود است کاملا موضوع عکس موارد،

 می تهیه زادآ بازار از ها نهاده همه نمی گیرد و صورت زمینه تامین نهاده هم پشتیبانی در عمومی بخش تولید است و متاسفانه هیچگونه

هستند.  یا مهیتحت پوشش ب ده،یشاخه بر یها عمدتا گل گر،ید یها در استانمشکلات است  از هم یکی دیگر ای بیمه عدم پوشش .شود

 یصولات کشاورزمح مهی، محدود است و بیمحصولات کشاورز مهی. متاسفانه اعتبار صندوق بستندین مهیهم در کل کشور ب ینتیز انیماه

 ییبستر اشتغالزا ،ینتیز انیو ماه اهانیموضوع گ نکهیبه ا وجهبات میدواریشود که ام یهر استان ، انجام م کیهم با نگاه به محصولات استراتژ

 .ردیصورت گ یمحصولات  هم اهتمام جد نیا یا مهیسازند، نسبت به پوشش ب یرا فراهم م یخوب اریبس

 

 .گلخانه گیاهان آبزی زینتی گیلان را توضیح فرمایید روش روزآمد تولید شما در

 کشت شده و بدون خاک می باشد. یدروپونیکبه شکل ه ما درصد تولیدات 05

 

می برخی ازآنها می کنید و اسا کاراستان گیلان  سفیدرود واقع در سبز شرکت مزرعه در گلهایی کهزمینه تنوع  در

 بفرمایید. توضیح علت انتخابشون برای تولید را  و

واع . انواع کالاته آ. انواع سینگونیوم. انواع فیکاس. انمی کنیم را کار گونه انواع گیاهان آپارتمانی گرمسیری رطوبت دوست 05حدود 

  تولید می کنیم. همکاران توسط سایر و تولید کمتر به دلیل زیبایی ظاهریازگیاهانی هستند که  آگلونما

 



و  .وضیح فرماییدت استان گیلان سفیدرود واقع در شرکت مزرعه سبز در استانداردهای تولید و کیفیت کاری شما را

 امتیازات رقابتی شما؟

 است. گونه گیاهی پروتکل شده 005بیش از  داشتن آزمایشگاه کشت بافت بارقابتی ما  امتیاز

 

 های قطب از یکی نوانع به کشور این زینتی گیاه و گل تولید الگوی آیا هلند، با گیلان اقلیمی شباهت به توجه با

  ؟سازی باشد پیاده قابل هم ما کشور در ، می تواندجهان درتولید گل 

 بیش رطوبت و تانزمس در نور کاهش طبیعی نظر از چون نیست؛ مقایسه قابل زینتی گیاهان و گلتولید  مورد در این دو کشور اقلیم البته

 .شود می تولید بالای راندمان مانع درتابستان، اندازه از

 


