آﻣﻮزش ﻧﻬﺪاری و ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری ) ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻨﺎری (

ﻣﺘﻘﺎﺿ ﭘﺮورش و ﻧﻬﺪاری ﻗﻨﺎری ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻬﻤ ﺑﯿﺮد و آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﺟﻬﺘ
اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ و اﻣﺎﻧﺎت و ﻫﺪف ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮد و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
_1ﻫﺪﻓﺶ از ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ و ﺳﺮﮔﺮﻣ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی اوﻟﯿﺖ اول اﺳﺖ؟
_2ﭼﻪ ﻧﻮع و ﻧﮋادی از ﻗﻨﺎری را ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺮورش دﻫﺪ ؟
_3ﭼﻪ اﻣﺎﻧﺎﺗ ﻣﺎﻟ و ﻣﺎﻧ دارد؟
_4در ﭼﻪ ﺣﺪ و اﻧﺪازه ای ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺳﺪ؟
_5آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺷﺮوع ﮐﺎر و اداﻣﻪ ی ﻣﺴﯿﺮ از ﺟﻬﺎت را ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد؟
او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ را درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟ ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻮﻋ اﺳﺎرت اﺳﺖ اﮔﺮ اﻧﯿﺰه

ای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﺧﺴﺘ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ ﻣ ﮐﻨﺪ.در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘ ﯾﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﯿﺐ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ
ﯾﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن ﺿﺮر و زﯾﺎن اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺮاﺷﯿﺒ زﻧﺪﮔ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﭘﯿﺮی و ﮐﻬﻨﺴﺎﻟ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ
ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد.ﺳﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن دوران ﻧﯿﺰ ﻓﺮﮐ ﮐﻨﺪ و ﭼﺎره ای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ.
ﭘﺮورش ﻗﻨﺎری را ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺪرت و اﻧﯿﺰه ﺷﺮوع ﮐﺮد وﻟ در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ی زﯾﺒﺎ را ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎﯾ از ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮ اداﻣﻪ ی ﻣﺴﯿﺮ واﺣﺪ ﭘﺮوش ﻗﻨﺎری ﺧﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن وﺳﯿﻊ ﺗﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻧﻈﺎرت داﺷﺖ.ﮐﺎرﻫﺎی ﯾﺬی را ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ و ﻣﺎﻟ ﻗﻨﺎری ﻫﺎ
ﻧﻈﺎرت ﻣﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش را ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮد.
زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻨﺎری
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻣﻬﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮه ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ اﮐﻨﻮن

زﻣﺎن ﺷﺮوع ﮐﺎر اﺳﺖ.

ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :
 _1اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎﻓ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻨﺎری ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﻨﺎری ﻫﺎی رﺳﻤ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ
ﻫﺴﺘﺘﻨﺪ ﮐﺎر را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
_2ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎﻓ دارﯾﻢ و در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻗﻨﺎری ﻫﺎی اﺻﯿﻞ و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎر را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
-3ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی اوﻟﯿﺖ اول اﺳﺖ.ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﻣﺮوزه در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﻮد
ﭘﺮورش ﮐﺪام ﻧﻮع ﻗﻨﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟
در ﻫﺮ ﺻﻮرت زﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻨﺎری ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ؟
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.زﯾﺮا در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻗﻨﺎری ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ و ﺣﺘ ﻗﻨﺎری ﻫﺎی
ﺟﻮان از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮ رﯾﺰی و ﺗﻮﻟ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﭘﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﻫﯿﺒﺖ و ﺷﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮد را
ﺑﺪﺳﺖ اورده اﻧﺪ.از ﻃﺮﻓ از اﯾﻦ دوران ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣ ﺗﻮان ﮐﻢ ﮐﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻧﻮری و ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد آﻣﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮف در اﻣﺪه ﻫﻢ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻗﻨﺎری در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻗﻨﺎری ﻫﺎی
ﻓﺮوﺷ ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪاران در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻧﻬﺎ ﻣ روﻧﺪ.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺪم اول در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻗﻨﺎری ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ.در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی
ﭘﺮرﯾﺰی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﺎی ﺑﺮاق و زﯾﺒﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾ ﻣ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

