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این بار به درخواست و همراه با همکار عزیزمان 
خانم خسروی به دفتر مشاور امالکی رفتیم. 

لطفًا خودتان را معرفی کنید.
زاوش حسنیان، اصالتًا اهل دوان و یک کازرونی 

هستم یعنی 20 سال است مقیم کازرون هستم.
این گل و گلدان ها کار خودتان است؟

بله با همکاری پدر و برادر همسرم قدرت مزارعی 
و یاسر مزارعی که عالقه خاصی به گل ها دارند 
محیط  در  و  کردیم  خریداری  را  گلدان ها  این 

کارمان قراردادیم.
از کی به گل و گیاه عالقه مند شدید؟

از زمانی که خودم را شناختم و با توجه به اینکه 
خودمان  است  بهتر  هستیم،  گرمسیر  منطقه  در 
گیاهان  به  آراسته  را  زندگی مان  و  کار  محل 

دور  از خودمان  را  اضطراب  و  استرس  تا   نماییم 
کنیم. 

مثاًل در محیط کار ما که بنگاه امالک است و حین 
بروز  باعث  اختالف سلیقه ها  است  ممکن  معامله 
مشکالتی شود، وجود این گل های زیبا و سبزی 
آنها که طبق تحقیقات روانشناسان استرس را از 
 بین می برد، آرامش خاصی به ما و مراجعه کنندگان 

می دهد.
گلدان ها  و  گل  این  وجود  بگویم  می توانم  حتی 
باعث می شود برخی از مراجعه کنندگان، مغازه ما 

را برای انجام معامالتشان انتخاب کنند.
و  دوستان  یا  مشتریان  میان  از  که  شده  آیا 
آشنایان، کسی درخواست کرده باشد که گل یا 

گلدانی را به او بدهید؟
بله خیلی زیاد. اگر فصل قلمه باشد که قلمه گل ها 
را به آنها می دهیم؛ و اگر فصل قلمه نباشد گلدان 

را هدیه خواهیم داد.
به همین سادگی؟

بیشتر  خیلی  ما  برای  دوست  ارزش  چون  بله، 
دوست  حقیقت  در  و  حرف هاست  این  از 
بر  نمی توان  که  گران بهاست  جواهری 
از  یکی  اتفاقًا  گذاشت  قیمتی  هیچ  رویش 
از  یکی  به  بود  آمده  تهران  از  که  مشتریان 
هدیه  او  به  را  گلدان  و  شد  عالقه مند   گلدان ها 

دادیم.
چه پیامی برای همشهریان عزیز دارید؟

توصیه می کنم محل زندگی و محل کارمان را با 
استرس های  گیاهان  کنیم.  عجین  گیاهان  و  گل 
زندگی را کم می کنند و موجب آرامش می شوند 

و درنتیجه مردم جذب ما خواهند شد.
چه مدت زمانی را به رسیدگی به گل ها اختصاص 

می دهید؟
هر 2، 3 روزی یک ساعت به رسیدگی و آبیاری 

گلدان ها اختصاص می دهم.
به مسئولین شهر چه پیشنهادی دارید؟

اگر بتوانند افرادی مانند ما که به گیاهان عالقه مند 
هستیم را حمایت کنند، گل و گلدان در اختیار ما 
و دیگر شهروندان قرار دهند و هرکسی در منزل 
نگهداری کند، چهره شهر  آنها  از  مغازه خود  یا 

دگرگون خواهد شد.
گیاهان  قلمه  یا  زینتی  درختان  می توانند  حتی 
رایگان  به صورت  را  منطقه  آب وهوای  مناسب 
به  از آنها را  میان مردم توزیع کنند و نگهداری 

خود مردم واگذار کنند.
جلوی  درختان  مغازه داران،  از  برخی  متأسفانه 
به اصطالح  که  می کنند  نابود  را  مغازه شان 
خودشان دید تابلو یا مغازه شان گرفته نشود نظر 

شما در این خصوص چیست؟
می کنم.  محکوم  را  ناپسند  رفتار  این  به شدت 
شهرداری  توسط  درختان  جدیدًا  خوشبختانه 
درختان  به  رساندن  آسیب  و  شده  پالک کوبی 
پی در  متخلفین  برای  زندان  حتی  و   جریمه 

دارد.
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