ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ دوﮐﺎن ﺧﻮراﮐﻪ ﻓﺮوﺷ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ رﺿﺎﯾ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮک ﮐﻠﯿﻦ
ﺷﻬﺮ ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ رﻓﺖ و آﻣﺪ دارﻧﺪ .زﻧﺎن ،ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻨﯿﺮی ﮐﻪ رﺿﺎﯾ ‐ ﻣﺮد 33
ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺎﻧﻮاده ‐ در وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮص و ﺟﺬاب دوﮐﺎﻧﺶ ﻣﻓﺮوﺷﺪ را

ﺑﺎورم ﻧﻤﺷﻮد؛ ﺑﺎ داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪم،

ﺑﻮ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﯾ از آﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎن

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﮥ ﺷﯿﺮ را ﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣدﻫﺪ و ﭼﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﺳﺖ را درﺧﺮﯾﻄﻪاش ﻣﻧﻬﺪ .ﺗﺠﺎرت ،ﺑﺎ ﺷﺘﺎب رﺷﺪ

از دوﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ

ﻣﮐﻨﺪ :در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺿﺎﯾ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ روﻧﻖ اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪان ﺧﻮب ﻧﺒﻮد .رﺿﺎﯾ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻌﺪ از
 15ﺳﺎل زﻧﺪﮔ در اﯾﺮان در ﺳﺎل  1395ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .او ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ دﺷﻮار ﺑﻮد» :ﻣﺎ ﻫﻤﻪ در آرزوی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺧﻮب در اﯾﺮان ﺑﻮدﯾﻢ
ﺗﺎ زﻧﺪﮔ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .وﻟ آن ﻓﻘﻂ ﯾ روﯾﺎ ﺑﻮد ،از اﯾﻦ رو ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ «.در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،رﺿﺎﯾ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان داﺷﺖ ،روی آورد .او ﯾ دوﮐﺎن ﺧﻮراﮐﻪ ﻓﺮوﺷ ﺑﺎز ﻧﻤﻮد و
ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻨﯿﺮی ﮐﻪ از ﺷﯿﺮ ﮔﺎوﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺷﻮد را ﺑﻔﺮوش ﻣرﺳﺎﻧﺪ .وﻟ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪات وی آﻧﻘﺪر ﺧﻮب ﻧﺒﻮداو روزﻣﺮه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻘﻂ 70ﺗﺎ  80ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ ﮔﺎو ﺑﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ رﺿﺎﯾ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﮐﺎر ﻣﻧﻤﻮد وﻟ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﻠﻎ  10000اﻓﻐﺎﻧ
)ﻣﻌﺎدل  115ﯾﻮرو( در آﻣﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮاﯾﻪ دوﮐﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺒﻮد .و ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ اﻣﺎ ﯾ ﺗﺼﺎدف در ﯾ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه در ﺑﻠﺦ ﺑﻮد .وی در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه در
ﻣﻮرد دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن داﯾﺮ
ﻣﺷﻮﻧﺪ ،آﮔﺎﻫ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد .او ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴ ﮐﺮد و از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻟﺒﻨﯿﺎت و اﺣﺸﺎم
آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺷﯿﺮ را ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﭘﺮوﺳﺲ ﮐﻨﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺎﻻ او
اﻓﺘﺨﺎر داﺷﺘﻦ ﯾ دوﮐﺎن را دارد» :ﺑﺎورم ﻧﻤﺷﻮد؛ ﺑﺎ داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪم ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
روزاﻧﮥ ﺷﯿﺮ را ﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر
ﻣﮐﻨﻢ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺮ و ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارﻧﺪ .ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ درآﻣﺪ دارم«.
او ﺣﺎﻻ ﯾ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ دارد .ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان ،او در داﺧﻞ
دوﮐﺎﻧﺶ ﯾ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮص و ﺟﺬاب ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻟﺒﻨاش ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻢ و
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺮ و ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺮا دوﺳﺖ
دارﻧﺪ.

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣروﻧﺪ و ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻨﯿﺮی ﮐﻪ او ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ
را ﻣﺧﺮﻧﺪ .رﺿﺎﯾ ﻣﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﯾ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﺎﻟ اﺳﺖ» .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،وﯾﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺨﺼﻮص را واﻗﻌﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎدن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهام را از ﮐﺠﺎ ﺑﺪﺳﺖ آرﻧﺪ .در ﻧﻈﺮ دارم ﮐﻪ ﯾ وﯾﺘﺮﯾﻦ دﯾﺮ ﻫﻢ
ﺑﺬارم ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ رﺳﯿﺪﮔ ﻧﻤﺎﯾﻢ .و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺪف را
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺑﺨﺸﻨﺪ .رﺿﺎﯾ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
وﻟ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدش.
ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻬﺒﻮدی ﺗﺠﺮﺑﮥ ﯾﺴﺎﻧ دارد .اﯾﻦ ﻣﺎدر  37ﺳﺎﻟﻪ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧُﻪ ﺳﺎل در اﯾﺮان
زﻧﺪﮔ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺳﺎل  1394ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .او ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ و
ﻣﻓﺮوﺷﺪ و ﻣﺸﻼﺗ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﺿﺎﯾ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻢ ﺷﯿﺮ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﮐﯿﻔﯿﺖ .وﻟ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ،ﮐﺎر و ﺑﺎر او ﻧﯿﺰ روﻧﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .او
ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ را دو ﺑﺮاﺑﺮ و ﻋﺎﯾﺪش را ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .وی ﻣاﻓﺰاﯾﺪ:
»ﺣﺎﻻ ﺳﻪ ﮐﺎرﮔﺮ دارم .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارم ﮐﻪ ﮐﺎرم را وﺳﻌﺖ دﻫﻢ «.اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎاﻋﺘﻤﺎدﺑﻪ
ﻧﻔﺲ ،ﻃﺮﺣﺶ را از ﯾ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺖ .او دﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗ و اﻋﻼﻧﺎتﺷﺎن را در وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .او
ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻓﺮ ﮐﺮدم ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺑ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﺮدم .و در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ
ﮐﺎر ﺧﻮﺑ ﺑﻮد :داﺷﺘﻦ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗ ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﺎﺟﺮاﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ را آﺳﺎنﺗﺮ ﻧﻤﻮد«.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﻐﺎن در وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺿﺎﯾ و ﺑﻬﺒﻮدی
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﮐﺎروﺑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺷﺨﺼ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﮐﺮده و در ﻣﻮاردی ﺣﺘ ﺗﺎ  10ﺗﻦ را
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر06/2018 :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺷﺘﻐﺎل )(SEDEP
ﻫﺪاﯾﺖ دﻫﻨﺪه :وزارت ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن )(BMZ
ادارۀ ﻫﻤﺎر :وزارت ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :وزارت ﺻﻨﻌﺖ وﺗﺠﺎرت ﺻﻨﺎﯾﻊ ،وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ ،وزارت زراﻋﺖ ،آﺑﯿﺎری و ﻣﺎﻟﺪاری،
وزارت اﺣﯿﺎ و اﻧﺸﺎف دﻫﺎت ،اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪهDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH :
وﻻﯾﺎت :ﮐﺎﺑﻞ ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﻐﻼن ،ﺑﻠﺦ ،ﺳﻤﻨﺎن ،ﮐﻨﺪز ،ﺗﺨﺎر
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ارزﺷ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻪ ﺑﺎب ،ﻟﺒﻨﯿﺎت ،ﻣﺮغ ،ﮔﻨﺪم و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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