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نوروز ،بهانه ای برای مهرورزی و درس تحول
نــوروز ،فرصتــی اســت تــا انســان بــه اصــاح امــور روحــی خــود بپــردازد .تحویل هر
ســال جدیــد شمســی  -کــه بــا نوعــی تحــول در عالــم طبیعــت مصــادف مــی باشــد -
فرصتــی اســت تــا انســان به تحــول درونــی و اصــاح امور روحــی ،معنــوی ،فکری و
مــادی خــود بپــردازد .ایــن دعــای شــریفی کــه به ما تعلیــم داده انــد تا در آغاز ســال
بخوانیــم ،درس همیــن تحــول اســت .در ایــن دعــا ،از خــدای متعــال درخواســت می
کنیــم کــه در حــال و وضعیــت روحــی و نفســانی ما ،تحــول و دگرگونــی مبارکی
را ایجــاد کنــد .ایجــاد تحــول ،کار خداســت؛ امــا مــا موظفیم کــه برای ایــن تحول
در درون و در زندگــی خــود و در جهــان ،اقــدام و تالش کنیــم و همت بگماریم.
پیام نوروزی رهبر انقالب ،فروردین 1369

مــا در دعــای آغــاز تحویــل ،از خــدای متعــال مــی خواهیــم کــه حالمــان را بــه
بهتریــن حــال برگردانــد .ایــن تغییــر و تحــول ،یکــی از بــزرگ تریــن اســرار
حرکــت تکاملــی انســان اســت کــه اســام مــا را بــه آن امــر کــرده و دســتور
داده اســت؛ مخصــوص کســان خاصــی هــم نیســت .مبــادا کســی خیــال کنــد
کــه تغییــر حــال ،از آن کســانی اســت کــه طبــق معیارهــای اســامی ،دچــار
بدحالــی انــد؛ حتــی کســانی کــه حــال و اخــاق نیکــی دارنــد ،چــون بهتریــن
نیســتند ،از خــدا مــی خواهنــد کــه بــه ســمت بهتریــن حرکــت کننــد.
مــا ،هــر کــه هســتیم ،هــر جــا هســتیم و در هــر مرتبــه ای از دانــش،
معرفــت ،کمــال و اخــاق انســانی قــرار داریــم ،بایــد از خــدا بخواهیــم کــه
حالمــان را نیکوتــر کنــد و مــا را بــه ســمت کامــل تــر شــدن پیــش ببــرد.
پیام نوروزی رهبر انقالب ،فروردین 1372

امــروز ،نــوروز بــرای ملــت مــا عبــارت اســت از اوالً توجــه مــردم بــه
خــدا؛ اول تحویــل ســال کــه مــی شــود ،مــردم دعــا مــی خواننــد؛ «یــا
محــول الحــول و االحــوال»؛ مــی گوینــد :آغــاز ســال را بــا یــاد خــدا
شــروع مــی کننــد؛ توجــه خــود را بــه خــدا زیــاد مــی کننــد .ایــن،
ارزش اســت .ثانیــاً نــوروز را بهانــه ای بــرای دیــد و بازدیــد و رفــع
کــدورت هــا و کینــه هــا و محبــت بــه یکدیگــر قــرار مــی دهنــد.
ایــن ،همــان بــرادری و عطوفــت اســامی و همــان صلــه رحــم اســام
اســت؛ بســیار خــوب اســت .ضمنــاً نــوروز را بهانــه ای بــرای زیــارت
اعتــاب مقدســه قــرار مــی دهنــد کــه ایــن بســیار خــوب اســت.
سخنرانی در جمع زائران حرم امام رضا علیه السالم ،فروردین 1377
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موسسه خیریه بهنام دهش پور
تعریف کشاورزی ارگانیک
گفتگوي با عبدالعظيم رضايي (فرماندار ويژه شهرستان مالير)
سیاست های کلی سالمت
آثار زيانبار و جبران ناپذير محصـوالت تراريختـه
یادداشت :حجت االسالم احد آزادیخواه وضعیت صنعت
کشاورزی و مشکالت کشاورزان در فروش محصوالت
پیشنهاد برای توسعه ی کشاورزی سالم
نهاده های سالم و ارگانیک
تغدیه سالم
 7غذای سالم که به اشتباه دور ریخته می شوند
معرفی انجمن اگرو اکولوژی
ویتامین های مورد نیاز برای بدن
گفتگوي با جناب آقاي محمد کاظمي (نماينده ادوار مجلس)
اقتصاد سبز
تجربه جهاني :تجربه اياالت متحده در مهار پديده ريزگردها
معرفی مؤسسه بسوی ترویج محصول سالم
واکاوی نقش بیمه در صنعت کشاورزی ایران

#ماهنامه_همیشه_زندگی
مهمانان این شماره
جناب آقای عبدالعظیم رضایی
جناب آقای محمد کاظمی
حجت االسالم احد آزادیخواه
با تشکر از
دکترمهــدوی ،دکتــر محمــودی ،خانــم دکتــر شــیخ االســام  ،خانــم دکتــر بهــاره زارع،
خانــم دکتــر تفرشــی ،الهــام قنــــائی ،شــهناز قــادری ،محمــد علــی محرمــی ،حدیــث
علیمحمــدی ،زینــب کوره پزان ،امیرغیـاثـــوند ،ســهیل فرید ،فاطمـــه صدیقـــی و سیمـــا
علــی آبــادی

#lifeforevermagezine
@lifeforevermagezine
www.lifeforever.com
lifeforever@iran.ir

09120199035

بنام خدایی که بر جان عاشق
سالم است
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مهندس محمد ناگهــی
رئیس شورای سیاستگذاری

احمد بختیاری
سردبیـر

سحـر سـرافرازی

دبیر شورای سیاستگذاری

سید محمودرضا شایسته
چاپ و صحـافی

چاپخانه خوارزمی (دانشگاه تربیت معلم تهران)

تلفن سـازمـان آگهـی هـا
تهران021-88974211 :
همدان081-32528194 :
مالیـر09183534515 :
مسئول جذب و سفـارش آگهـی
تهران :خانم قادری
همدان :خانم علیمحمدی
مالیـر :خانم قنـائی

09354930161 /

واحــد جــذب آگهــی همیشــه زندگــی از
شــرکتها و کارخانــه جــات تولیــد کننــده
محصــوالت ســالم ،طبیعــی و ارگانیــک بــه
صــورت ویــژه آگهــی و رپرتــاژ میپذیــرد.
روابط عمومی و دفتر نشریـه 021-8854754۸
تلفن شبکه های اجتمــاعی 09120199035
مسئول شبکه های اجتماعی :کیانـا افشـار

نشـانی دفتـر نشـریه
تهــران  -خ پیــروزی  -بعـــد از چهـــارراه شکـــوفه  -جنــب
دبیرســتان فلســفی  -پــاک  - 10واحــد 9
مجلــه و جریــده بــه اصطــاح ایــن عصــر و زمــان مجموعــه
یــا رســالهای اســت کــه دارای مطالــب مفیــد سیاســی
و علمــی و ادیــب و غیرهــا از وقایــع متفرقــه و اخبــار
مختلفــه از هــر جنــس و هــر نــوع اعــم از تاریــخ و حکایــت
و قصــه و روایــت و ســخنهای ادبآمــوز و مثلهــای
تربیتانــدوز باشــد و مجلــه یومیــه نیســت ،امــا متوالیــاً
طبــع و منتشــر میشــود .مجلــه ۱۵روزه و ۱۰روزه و یــک
ماهــه و بیشــتر و کمتــر در الســنه مختلفــه امــروز بســیار
و فــراوان اســت .مجلــه در اصــل رســالهای اســت کــه
مشــتمل بــر مواعــظ و حکــم باشــد .چنــان کــه صحیفــه
لقمــان را کــه مطالــب حکمتــی وی در آن درج بــوده مجلــه
لقمــان گفتهانــد و اگــر بخواهیــم مجلــه را درســت بــه
فارســی ترجمــه کنیــم ،بایــد بگوییــم گنجینــه ی دانــش
برگرفته از متنی در نشریه تربیت ،سال 1319
ماهنامه همیشه زندگی
ویژه نامه فروردین 1396
شماره پنجم و ششم
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یادداشت

چشم در چشم بهاری دیگر
محمد ناگهی

#mohammadnagahi
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سالم
نـــــوروز جشــنی شایســته بــرای تجدیــد خاطــره در خویشــاوندی بــا بهار اســت.
نـــــوروز پیـشـــانی ســال نــو و آنـــچه از پــس او مــی آیــد موهبتــی گرانبهــا از
طبیعــت و هنــگام تجدیــد عهــد نشــاط و شــادمانی اســت.
نــوروز هدیــه ای از دوران باســتان همچنــان زنــده اســت و بــر همــه جشــن
هــای جهــان فخــر مــی فروشــد چــرا کــه یــک قــــرارداد مصنـــوعی اجتماعـــی
و یــا یــک جشــن تحمیلــی سیاســی نیســت بلکــه جشــن مــردم اســت و روز
شادمانـــی مردمــان ،روز ســربلندی زمیــن ،آســمان ،آفتــاب ،و روز جــــوشش
شگفتـنـــی هــا و شـــور زدن هــا و سـرشـــار از هیجــان آغــازی دوبــاره اســت.
هیــچ نــوروزی نیســت کــه مــا در آن متوقع گشــایش و فرجی نباشــیم ،زیــرا نوروز
هــر چــه بــد بــوده بــا خــود میبــرد و هــر چــه خــوب هســت را بــا آرزوها میــآورد.
بــاد
فرخنــده
و
فــرخ
شــما
بــر
آمدنــش

سحر سرافرازی
سردبیر
سالم به تمام مخاطبین عزیز و گرامی،
ســال  95اولیــن ســال فعالیــت ماهنامــه و گرفتار
کســب تجربــه و یافتــن مســیر بودیــم ،تــا بــه این
شــماره کــه قــرار گذاشــتیم بــه ســمت ســبک
زندگــی ســالم برویــم و بیشــتر بــر روی ســامت
تمرکــز کنیــم .شــماره پیــش رو بــه عنــوان ویژه
نامــه ی اســفند  95و فروردیــن  96منتشــر شــد
و بــا افزایــش گســتره پخــش تــاش کردیــم در
پنجمیــن و ششــمین شــماره بخــش بیشــتری از
عالقمنــدان را پوشــش دهیم .بهار اســمی آشــنا و
میهمانــی قدیمــی اســت کــه ســروقت با حســن و
وقــار مــی آیــد و حــس خــوب تــازه شــدن را مــی
آورد .امیــدوارم ســال در راه ســالی پــر برکــت
و مجالــی بــرای خالــی شــدن از غــم و حســرت
هــا و کشــف زیبایــی هــای زندگــی باشــد.
همیشه سبز
همیشه سالمت
همیشه زندگی

الهام قنائی
ســام بــر بهــار و شــکوفایی مردمــان و شــادابی و نشــاط
روزگاران ســال نــو بــر شــما و خانــواده محترمتــان مبــارک
با د .
بــه نــام خداونــدی کــه بدیــع اســت و هــر روز و هــر
لحظــه خلقــی نــو و نــوروزی جدیــد مــی آفرینــد.
یا مقلب القلوب واالبصار
يا مدبر اليل و النهار
يا محول الحول و االحوال
حول حالنا الي احسن الحال
خداونــدا بــر همــه دقایــق ســال ،تــو را شــکر و ســپاس
مــی گزاریــم کــه فرصــت و نعمــت حیــات را در ایــن
ســال نیــز نصیــب و روزی فرمــودی و فرصــت دادی تــا
در مزرعــه زندگــی عمــر بکاریــم و اینــک کــه طبیعــت در
طلیعــه بهــار ،جــان و حیــات دوبــاره مــی یابــد ،مــا نیــز
بــر بهــار جــان هــا و قلــب عالــم امــکان ســام و درود مــی
فرســتیم و ســال نــو را بــا تجدیــد عهــد و ارادت بــه آن
ذخیــره الهــی آغــاز مــی کنیــم و از خداونــد مســئلت مــی
نماییــم کــه نصیــب و روزیمــان را از برکــت و هدایــت
هــای آن امــام هــادی بیــش از پیــش قــرارد دهــد و جــان
مــا را زنــده و بهــاری و شــادابی و نشــاط مــا را درظــل
هدایــت و بــرکات ایشــان مســتدام و مســتمر نمایــد.

این موسسه
با هدف
ترویج
پیشگیری
و تشخیص
زود هنگام
بیماری در
جامعه فعالیت
خود را آغاز
نموده است

موسسه خیریه
بهنام دهش پور

Behnam Daheshpour Charity Organization

*

موسســه خیریــه بهنــام دهــش پــور ســازمانی اســت
مــردم نهــاد ،غیردولتــی و غیرانتفاعــی کــه در نیمــه دوم ســال
 1374برپایــه ایــده و پیگیــری هــای بهنــام دهــش پــور فعالیــت
هــای خــود را آغــاز کــرد .بهنــام در ســوم اســفند همــان ســال و
در ســن  21ســالگی در اثــر ابتــا بــه بیمــاری ســرطان از میــان
مــا رفــت و ایــن مســیر بــا حمایــت داوطلبــان و حامیــان و بــا
دریافــت مجــوز قانونــی ،از ســال  1379تاکنــون ادامــه دارد.
ایــن موسســه ،خدماتــی همچــون تامیــن هزینــه دارو و درمــان،
ارائــه خدمــات جانبــی و حمایتــی بــه بیــش از نــه هــزار بیمــار
تحــت پوشــش ،تجهیــز مراکــز درمانی-دانشــگاهی فعــال در
حــوزه ســرطان ،اجــرای پــروژه هــای تحقیقاتی ،آموزشــی ،اطالع
رســانی ،پیشــگیری و تشــخیص زودهنــگام بیمــاری ســرطان را
در کارنامــه خــود ثبــت کــرده اســت و تاکنــون بــا برخــورداری از
یکــی از بزرگتریــن گــروه هــای داوطلبــان عالقمنــد ،همــواره از
پیشــتازان حمایــت از بیمــاران مبتــا بــه ســرطان بــوده اســت.
مددکاری
بــه منظــور ارائــه صحیــح و عادالنــه خدمــات حمایتــی به بیمــاران
مراجعــه کننــده و خانــواده آنــان ،بــه عنــوان اولیــن اقــدام،
مــددکاران و کارشنـــاسان موسســه در ایــن واحـــد تخصصــی،
میزبان بیماران از اقصی نقـــاط ایران و همچنین اتبـــاع غیـــرایرانی
هســتند .بــا تشــکیل پرونـــده و انجــام بررســی هــای تخصصــی در
واحــد مــددکاری میــزان و نــوع حمـــایت هــای موسســه از افــراد
تحــت پوشــش براســاس اســتانداردهای مصــوب آغــاز مــی شــود.
خدمــات مــددکاری بــه صــورت مســتقیم از ابتــدای تأســیس در
بخــش رادیوتراپــی آنکولــوژی بیمارســتان شهـــدای تجریــش و از
ســال  1393در بخــش رادیوتراپــی بیمارســتان امــام حســین(ع)
پاســخگوی تمامــی مراجعــان مــی باشــد .هــم چنیــن بــه منظــور
تســهیل دسترســی تمــام بیمــاران بــه خدمــات مــددکاری و
حمایتــی موسســه از ســـال  1393ایــن خدمــات در اســتان هــای
خراســان جنوبــی ،کرمــان ،کرمانشــاه و ســمنان نیز ارائه می شــود.
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کتـابخـانه کودکان
ایــن کتابخانــه اولیـــن واحـــد خیـــریه بهنـــام دهشپـــور اســت
کــه بنــا بــه خواســت بهنـــام بــرای سـرگـــرم کــردن کــودکان
در زمـــانی کــه تحـــت شیـمیدرمـــانی هســتند شــروع بــه کار
کــرد .در ایــن واحـــد داوطلبــان آمـــوزش دیـــده ،مهربــان و بــا
حوصلــه ســعی مــی کننــد بــا قصــه گفتــن ،کتــاب خوانــدن،
بــازی کــردن و کاردســتی زمــان درمـــان ســخت را بــرای
کــودکان آســان ترکننــد .ایــن خدمــات امـــروزه بـــهصورت
تمـــام وقــت بــا همـــراهی داوطلبــان در بیمـــارستان شهـــدای
تجـــریش و بـــه صــورت بـازدیـــد و حضــور داوطلبـــان ایــن واحـــد
در بیمارســتا نهای بهرامــی ،مفیــد ،امــام حســین (ع) در حــال
ارائــه اســت .مهمتریــن اقدامــات ایــن واحــد بــرای کــودکان و
نوجوانــان شــامل بازدیــد روزانــه از بخــش ،توزیــع تغذیــه ،کتــاب
خوانــی ،انجــام بــازی و ایجــاد فضایــی شــاد بــرای کــودکان
اســت .کتابخانــه کــودکان هــر ســال بــا برگــزاری جشــنهای
مختلفــی از قبیــل؛ جشــن تولــد ،جشــن پایــان دوره درمــان،
جشــن تندرســتی ،جشــن درختــکاری فضــای شــادی را بــرای
کــودکان فراهــم میکنــد .هرســال ایــن واحــد بــه مناســبت ســال
تحصیلــی و عیــد نــوروز هدایایــی را بــا کمــک خیریــن بــرای
کــودکان فراهــم میکننــد تــا کــودکان بــا اشــتیاق بــه مدرســه
رفتــه و ســال نــو را جشــن بگیرنــد .در کتابخانــه کــودکان درخــت
آرزوهــا وجــود دارد کــه کــودکان آرزوهــای خــود را بــر آن آویــزان
میکننــد و فرشــتگان زمینــی ایــن آرزوهــا رو بــرآورده میکننــد.

نقا هتگا ه
براســاس نیــاز و بــا حمایــت مدیریــت محتــرم دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــهید بهشــتی و بیمارســتان شــهدای تجریــش از ســال
 1381مدیریــت و مسئـــولیت نگهـــداری ،تجهیــز و بـــهره بــرداری
یــک بــاب ســاختمان موقوفــه دراختیــار ایــن بیمارســتان بــه
موسســه واگــذار گردیــد .نقاهتــگاه بهنــام دهــش پــور ســاختمان
موقوفــه بانــو لطیفــه امیرقاســمی اســت کــه در خیابــان شــهید
باهنــر و در نزدیکــی بیمارســتان قــرار دارد و امــروز پــس از 3
مرتبــه بازســازی و نوســازی میزبــان بیمارانــی اســت کــه از
ســایر اســتان هــای کشــور بــرای درمــان بــه ایــن بیمارســتان
مراجعــه مــی کننــد .واحــد تســلیت ،باهــدف فرهنــگ ســـازی
عمومـــی در خصــوص جایگزینــی تابلــو و لــوح تســلیت بــه جــای
تــاج گل ،اقـــدام بــه اخـــذ ســفارش از متقـــاضیان مــی کند.ایــن
فعالیـــت از ســـال هــا قبـــل باهــدف ترویــج و توســـعه فرهنـــگ
عمومــی جایگزینــی تـــاج گل کـــه بـــا فاصلــه چنــد ســاعت ارزش
و شــکل خــود را از دســت مــی دهنــد بــه تابلوهــای یادبــود در
مراســم ترحیــم درگذشــتگان آغــاز شــد .کلیــه عوایــد حاصــل از
ایــن اقــدام خیــر و انســان دوســتانه بــه نیــت واقــف صــرف تأمیــن
هزینــه هــای حمایتــی موسســه از بیمــاران مبتــا بــه ســرطان و
خانــواده ایشــان مــی شــود .عوایــد حاصــل از ایــن تابلوهــا یکــی
از منابــع تأمیــن دارو و درمــان بیمــاران مبتــا بــه ســرطان اســت.
ایــن موسســه خدمــات گســترده خــود را در واحدهــای دیگــری
چــون قلــک ،داروهــا و تجهیــزات درمانــی اهدایــی ،کمــک
هزینــه تحصیلــی ،نگارخانــه و...ارائــه مــی دهــد و در طــی 20
ســال گذشــته همــواره تــاش کــرده اســت تــا خدمــات بیشــتر
و گســترده تــری را بــه بیمــاران مبتــا بــه ســرطان ارائــه دهــد.
راه های ارتباطی ما
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نــوروزی
جشــنواره
 1396موسســه خیریــه
بهنــام دهــش پــور

نــرم
رســد

جشــنواره نــوروزی حمایــت از
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان،
در روزهــای  ۲۶تــا  ۲۹بهمــن
 1395در محــل مجموعــه
فرهنگــی ورزشــی تــاش
برگــزار شــد .ایــن جشــنواره
کــه در  ۲۰ســال گذشــته بــا
همــکاری و همــت حامیــان
موسســه خیریــه بهنــام دهــش
پــور برگــزار شــده اســت،
امســال نیــز بــا همــکاری۲۰
شــرکت حامــی ،میزبــان
همراهــان و همیــاران و مــردم
نوعدوســت ایــران بــود .در ایــن
جشــنواره بیــش از ١٢٠غرفــه
بــا ارائــه محصــوالت متنــوع در
برپایــی هــر چــه بهتــر ایــن
رویــداد مشــارکت کردنــد.
موسســه خیریــه بهنــام دهــش
پــور جشــنواره نــوروزی را بــا
شــعار «جهــان بــدون ســرطان»
و بــا پیــام ســامتی و امیــد
بــرای همــه بیمــاران برگــزار
کــرد .تمــام عوایــد حاصــل از
ایــن جشــنواره صــرف تامیــن
هزینــه دارو و درمــان بیمــاران
مبتــا بــه ســرطان مــی شــود.

موسســه خیریــه بهنــام دهــش
پــور بــا تکیــه بــر اصــل
صداقــت ،پاســخگویی و بهبــود
مســتمر در امــر برنامــه ریــزی،
همــواره در مســیر حمایــت از
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان
و خانــواده آنــان گام بــر مــی
دارد تــا بیمــاران بــا اســتفاده
از امکانــات درمانــی و دارویــی
پیشــرفته و آرامــش خاطــر
نســبت بــه تامیــن هزینــه ،بــه
فکــر درمــان و ادامــه فعالیــت و
زندگــی بــا عزیزانشــان باشــند.
بــا تبریــک ســال نــو و نــوروز
 1396و بــا امیــد بــه ایــن کــه
روزی شــعار «جهــان بــدون
ســرطان» در سراســر دنیــا
محقــق شــود بــه اســتقبال بهــار
مــی رویــم و ســالی همــراه بــا
ســامتی ،شــادی ،خیــر و
برکــت و توفیــق روزافــزون از
خداونــد متعــال خواســتاریم.

دعای خبر بیماران بدرهق راهتان
ماهنامه همیشه زندگی
ویژه نامه فروردین 1396
شماره پنجم و ششم
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تعریف کشاورزی ارگانیک

سالمت
انسان
وابسته
به
سالمت
گياهان
است

«

کشــاورزی ارگانیــک (کشــاورزی آلــی ،طبیعــی یــا
زیســتی) ،نوعــی کشــاورزی اســت کــه در تولیــد و فــرآوری
محصــوالت آن از کودهــای شــیمیایی ،ســموم ،هورمو نهــا
و دگرگونیهــا و دســتکار یهای ژنیتیکــی اســتفاده
نشــود و همــه مراحــل تقویــت زمیــن ،کاشــت و برداشــت
بــا اســتفاده از نهاد ههــای طبیعــی (همچــون کــود
زیســتی -کمپوســتها -حشــرات ســودمند و )...باشــد.

کشاورزی ارگانیک ،یک سیستم مدیریتی جامعی است که:

• کمیــت و کیفیــت محصــوالت از تولید تا فرآوری و
انتقال بــه مصرف کننده
• ســامت خاک ،گیاه ،حیوان ،انســان ،میکروارگانیســمها،
• محیــط ســیاره زمین بعنوان یــک موجود زندة واحد،
• اصــول اکولوژیکی،
• محیط زیســت،
• اصــول عدالت و روابــط اجتماعی ،احترام بــه مخلوقات
• اصول پایداری زیســتی در آن مد نظر اســت
كشــاورزي ارگانيــك بــه عنــوان كشــاورزي بــدون
كاربــرد مــواد شــيميايي معرفــي شــده اســت.

ايــن نــوع كشــاورزي بــا مصــرف كودهــاي شــيميايي و
همچنيــن مصــرف هرگونــه مادهــي ضــد حيــات ،حتــي
بــا منشــأ طبيعــي مخالــف بــوده و درمــواردي كــه
مصــرف ايــن مــواد ضــروري باشــد كاربــرد مــوادي كــه
آثــار و عواقــب جانبــي كمتــري دارنــد را توصيــه ميكنــد.
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ـاورزي ارگانيك
کارهای ممنوع در كشـ

• اســتفاده از علفکشــها ،آفت کشــها و کودهای شــیمیایی
• اســتفاده از فرآوردههــای ژنتیکــی در هر شــکل (از قبیل بذر ،مایه
تلقیــح بذری ،غذای دام و غیره)
• اســتفاده از فاضالب شهری
• دگرگونیهــای ژنتیکی
• هورمون ها
محصوالت ارگانيك

• محصوالتــی کــه تولید  ،فرآوری  ،بســته بنــدی  ،نگهداری  ،حمل
و نقــل و عرضــه آن هــا در بازار تحت كنترل و پايش يك اســتاندارد
معتبــر بيــن المللــي  ،منطقــه اي و يا ملي ارگانيــك صورت مي گيرد.
• در تولیــد محصــوالت ارگانيك شــاخص هاي محیط زیســتي ،
بهداشــتي  ،اجتماعي و ايمني رعایت شــده اســت .
• ایــن محصــوالت دارای کیفیــت  ،طعم طبیعــی و خوب و فاقد هر
گونــه مــواد شــیمیایی مصنوعی و باقیمانــده عناصر و فلزات و مواد
مضر هستند.
غذاهاي ارگانيك
غـذاهـــاي ارگـانـــيك به غذاهايي اطالق مي گـــردد كـــه بـدون
اســــتفاده از آفـــت كش ها و علف كش هـــاي مصـنـوعــــي و
ارگانيســمهاي اصالح شــده ژنتيك توليد شــده باشند.
محصوالت طبیعی
ایــن محصــوالت عاری از بقایــای مواد شــیمیایی مصنوعی و حاصل
تولیــد درمناطق طبیعی و دســت نخورده (از نظــر ورود تکنولوژی
بیرونــی ) ماننــد مراتــع  ،جنگل ها  ،دیمزار ها و یا مزارع مشــخصی
هســتند کــه به دلیل شــرایط خاص اقلیم و اکولــوژی منطقه در طول
ســال هــا ی مدید و به صورت ســنتی  ،در تولید آنهــا از هیچ گونه
نهاده های شــیمیایی اســتفاده نشده است.

 -1ارزش غذايــي باالتــري دارنــد .ميــزان ويتاميــن  ،Cكلســيم،
منيزيــوم ،آهــن و فســفر در مــواد غذايــي ارگانيــك بيشــتر اســت.
 -2مــواد غذايــي ارگانيــك حــاوي آنتــي اكســيدان
بيشــتري ميباشــند 50( .درصــد بيشــتر از محصــوالت
غيــر ارگانيــك) .چــرا كــه آفــت كشــهاي مصنوعــي توليــد ايــن
مــواد را در گياهــان كاهــش داده امــا كودهــاي حيوانــي و آلــي
بــكار رفتــه در كشــاورزي ارگانيــك توليدآنهــا را افزايــش ميدهــد.
 - 3كمتــر ســمي هســتند .محصــوالت ارگانيــك ســالم
تــر بــوده و بــه بقايــاي آفــت كــش هــاي آلــي كمتــر
آلــوده ميباشــند .همچنيــن ايــن محصــوالت فاقــد افزدنــي
هــاي غذايــي بــوده و بــه ایــن دالیــل ســالمتر ميباشــند.
 -4خوشــمزه و خــوش طعــم تــر هســتند .يكــي از داليــل
آن ايــن اســت كــه محصــوالت ارگانيــك پــس از برداشــت در
مــدت زمــان كمتــري بدســت مصــرف كننــده رســيده و تــازه
تــر ميباشــند .و همچنيــن در محصــوالت تهيــه شــده بــه روش
رایــج ،بــا فرآوريهــا و دســتكاريهايي كــه بــروي آنهــا صــورت
ميگيــرد تنهــا بــه ظاهــر ،رنــگ ،بــاال بــردن مانــدگاري ،افزايــش
توليــد و مقــاوم كــردن آنهــا در برابــر صدمــات ناشــي از حمــل
و انبــارداري توجــه ميشــود و نــه كيفيــت و ارزش تغذيــه اي آن.
 -5توليــد كننــدگان محصــوالت ارگانيــك از اســتانداردها و
دســتورالعمل هــاي بســيار ســخت گيرانــه اي تبعيــت ميكنند.
ایــن اقــدام پیشــگیرانه باعــث مــی شــود احتمــال آلــوده شــدن اينگونه
محصــوالت بــه هرگونــه مــواد شــيمايي و ســمي منتفــي ميباشــد.
محصوالت حاصل از صید و شکار ارگانیک محسوب نمیگردند

»

كشــاورزي ارگانيك سيســتمي توليدي اســت كه سالمت
خاك ،اكوسيســتم ها و انســان را پايدار مي ســازد و بر
فرايند بوم شناســانه ،تنوع زيســتي و چرخه هاي ســازگار
بــا شــرايط محلي تكيه دارد.

كشاورزی ارگانیک ،حرکت رو به عقب نیست

فوايــد

مصــرف

مــواد

غذايــي

ارگانيــك

ـوه ها
معيار سبزيجات ،ميــ
و حبـوبـات ارگــانيـك
ايمــن:
خـــاك
-1
حداقــل از  3ســال قبــل از
برداشــت محصــول ،زمـــين
زراعــــي نبايســتي بــا آب
فاضــاب آبيــاري شــده باشــد.
خــاك نيــز بايــد عــاري ازامــاح
ســرب و كلرايــد پتاســيم باشــد.
 -2عــدم اصــاح ســازي:
هيچگونــه مــواد افزودنــي (مثــل
شــيرين كننــده هــا و رنــگ
دهنــده هــاي مصنوعــي) ،پرتــو
دهــي بــا پرتوهــاي يونيــزه
كننــده و اصــاح ژنتيــك
نبايســتي در رونــد توليــد
محصــول بــكار رفتــه باشــد.
ســازي
ذخيــره
-3
مجــزا:
انبــار
و
محصــوالت ارگانيــك بايــد
از محصــوالت غيــر ارگانيــك
تفكيــك شــده و بطــور
جداگانــه نگــه داري شــوند.
 -4عــدم اســتفاده از
مــواد شــيميايي مصنوعــي:
عــدم اســتفاده از تركيبــات
شــيميايي مصنوعــي نظيــر
كودهــاي شــيميايي ،آفــت
كشــها ،حشــره كشــها و
علــف كشــها( .از  3ســال
قبــل از برداشــت محصــول)

در كشاورزي سنتي از
آفت كشهاي مصنوعي
و در كشاورزي
ارگانيك از حشرات و
پرندگان نافع ،محدود
كردن جفتگيري
آفات ،كندن علفهاي
هرز و در صورت نياز
از حشره كشهاي
مجاز كشاورزي
ارگانيك براي كنترل
و ريشه كن كردن
آفات استفاده ميشود.
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گفتگوی اختصاصی با

عبدالعظیم رضایی
فرماندار ویژه شهرستان مالیر
موضوع :کشاورزی ارگانیگ

،،

در مباحث
مرتبط با
محصوالت
ارگانیک نیاز
به فرهنگ
سازی داریم

،،

تاســیس پژوهشــکده انگــور در دانشــگاه مالیــر و حرکــت بــه
ســمت تولیــد محصــوالت ارگانیــک برخــی از فعالیتهــا در حــوزه
امنیــت غذایــی اســت کــه در شــهر مالیــر اجــرا شــده اســت

عبدالعظیــم رضایــی متولــد  ۱۳۴۵در شهرســتان خمیــن میباشــد ،وی در خانــواده ای مذهبــی ،ســنتی و انقالبــی بــه دنیــا
آمــد و از آنجایــی کــه عالقــه ای بــه خدمــت ســربازی بــرای رژیــم طاغــوت نداشــت شناســتامه خــود را از تهــران اخــذ کــرد.
دوران انقــاب را بــا حضــور فعــال در راهپیمایــی هــا ،پخــش اعالمیــه و فعالیــت در ســایر مســائل پیرامــون شــکل گیــری انقــاب پیــش
بــرد و در ادامــه نوبــت حضــور در جبهــه هــای جنــگ تحمیلــی رســید .چنــد نوبــت حضــور در خــط مقــدم جبهــه و نائــل شــدن بــه افتخــار
جانبــازی ره آوردی خالصانــه از فرصــت دفــاع از ایــران اســامی بــود .عبدالعظیــم رضایــی مدتــی نیز توفیق خدمت در ســپاه را داشــته اســت.
ایشــان دارای مــدرک مهندســی مکانیــک طراحــی جامــدات میباشــد .برخــی از فعالیتهــای شــغلی وی در امــور فرهنگــی را
میتــوان بــه مــواردی ماننــد :دبیــر فنــی در رشــته ماشــین ابــزار ،مســول گزینــش و معاونــت فنــی هنرســتان ،مدیریــت هنرســتان
فنــی خمیــن ،رئیــس آمــوزش و پــرورش شهرســتان شــازند اشــاره داشــت .تجربــه مدیریــت و تخصــص مرتبــط بــا امــور فنــی
و صنعــت باعــث شــد وی مدتــی در شــرکت آلومینیــوم ســازی ایــران فعالیــت داشــته باشــد و پــس از آن ادغــام ســازمان میــراث
فرهنگــی و ایرانگــردی و جهانگــردی معــاون در ایــن ســازمان باشــد .معلــم رســمی آمــوزش و پــرورش و مدیــر عامــل توســعه
گردشــگری برخــی دیگــر از فعالیــت فرهنگــی ایشــان میباشــد و بعــد از روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد مشــاور اســتاندار و
مدیــر کل حــوزه اســتاندار مرکــزی و بعــد مدیــر کل سیاســی مرکــزی و در حــال حاضــر فرمانــدار ویــژه شهرســتان مالیــر میباشــند
عبدالعظیــم رضایــی متاهــل و دارای دو فرزنــد پســر هســتند کــه فرزنــد اول ایشــان فــوق لیســانس عمــران ســازه و دومیــن فرزندشــان تــرم
آخــر رشــته بــرق در دانشــگاه شــیراز میباشــند.
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در ابتــدای مصاحبــه از آقــای عبدالعظیم رضایی
در مــورد صنعــت کشــاورزی ســوال کــرده ایم؟

بخــش دیگــری از ســواالت مــا مرتبــط بــا شــهر
مالیــر و ظرفیتهــای کشــاوزی ایــن شــهر بــود.

کشــاورزی یکــی از منابــع اصلــی اقتصــاد
کشــاورزی شهرســتان مالیــر نســبت بــه حــوزه
مــردم ایــران اســت .مــا از ایــن ظرفیــت خیلــی
هــای دیگــر مثــل صنعــت و خدمــات غالــب اســت.
ســنجیده و علمــی اســتفاده نکــرده ایــم.
عمــده فعالیــت هــای مــردم شهرســتان مالیــر
مدیریــت حــوزه کشــاورزی بــا توجــه
درآمــد و اقتصادشــان بــر پایــه و مبنــای
بــه چهــار فصــل بــودن در کشــور شــاید
کشــاورزی اســت و شهرســتان مالیــر از نظــر
خیلــی نتوانســته موفــق عمــل کنــد.
داشــتن باغــات مخصوصــا باغــات انگــور یکــی
یکــی از اشــکاالت ایــن بــوده کــه مــا بیــش از ۹۰
از شــهرهای معــروف و بنــام کشــور اســت.
درصــد آب کشــاورزی را صــرف کشــاورزی میکنیم
از نظــر تولیــد انگــور بــه لحــاظ کمــی و کیفــی
و در ایــن زمینــه بهــره وری فــوق العــاده پایینــی
و کشــاورزی شهرســتان در مقیــاس اســتانی
داریــم و از طرفــی دیگــر هنــوز هماهنگــی دقیقــی
از نظــر ارزش افــزوده رتبــه اول اســتان را دارد.
بــرای تولیــد محصــوالت مــورد نیــاز در کلیــه
بــا توجــه بــه زمینــه هایــی
نقــاط کشــور وجــود نــدارد.
کــه مــا از نظــر کشــاورزی
کــم توجهــی نســبت به اســتفاده ظرفیــت هــای خوبــی از نظــر کشــاورزی در در ســطح شهرســتان داریــم
بهینــه از آب و هــدر رفــت آب شــهر مالیــر وجــود دارد .از جملــه بیــش از ده تــاش بــر ایــن اســت کــه
کشــاورزی خیلــی زیــاد اســت هــزار و پانصــد هــزار هکتــار بــاغ انگــور و  ۲۲در بحــث فــروش کشــمش
و متاســفانه اغلــب از آبیــاری تــن محصــول در هکتــار ،در ایــن شــهر ســاالنه مــا خــام فروشــی را بــه
غــرق آبــی اســتفاده مــی کنیــم بیــش از  ۲۰۰هــزار تــن تولیــد انگــور داریــم کــه حداقــل برســانیم و صنایــع
و همینطــور در مناطــق و اقلیــم عمــده آن بــه تولیــد کشــمش اختصــاص دارد .تبدیلــی را توســعه دهیــم.
هــای کــم آب متاســفانه شــاهد  ۴۵۰نفــر فــارغ التحصیــل در رشــته کشــاورزی در بحــث مرتبــط بــا محصوالت
کشــت محصــوالت بســیار آب بر داریــم کــه ایــن خــود ظرفیت قابــل توجهی اســت .پــر آب بــر مدیریــت بکنیــم
هســتیم کــه اینهــا هــدر دادن
کــه هــم کمتــر کشــت شــوند
منابــع حیاتــی کشــور اســت.
یــا اصــا کشــت نشــوند و بــا
همیشــه لطــف خداونــد شــامل مــردم ایــران
طــرح هــای تشــویقی تــاش شــود کشــاورزان
بــوده اســت و یکــی از ایــن نعمــت هــا ظرفیــت
محصــوالت کــم آب بــر مثــل کلــزا کــه ارزش
چهــار فصــل بــودن ایــران اســت .مــا در زمینــه
اقتصــادی باالیــی دارد و ارزش افــزوده آن نســبت
تنــوع و فراوانــی محصــوالت کشــاورزی یکــی از
بــه گنــدم دو برابــر اســت را جایگزیــن نماینــد.
بهتریــن کشــور هــای دنیــا هســتیم و ایــن امتیــاز
توســعه کشــت زعفــران از دیگر برنامه های ماســت
بزرگــی بــرای کشــور و صنعــت کشــاورزی اســت
،اســتفاده از روش هــای نویــن آبیــاری بــرای کــم
کــه نبایــد نادیــده گرفتــه شــود و کشــاورزان
کــردن مصــرف آب بــه روش غــرق آبــی ،احیــای
نیــز بایــد قدرشــناس ایــن نعمــات باشــند.
قنــوات کــه بــه هــر حــال فــوق العــاده اهمیــت
دارد بــرای آبیــاری کشــاورزی اســتفاده بکنیــم.

الهام قنایی
گزارشگر

یکی از بهترین محصوالت کشاورزی در دنیا انگور است و از مشتقات آن کشمش و شیره و بر اساس تکنولوژی های
جدید مشتقات بسیار زیاد دیگری هم از انگور گرفته می شود که باید تالش شود بحث صنایع تبدیلی را فعال کنیم
که استفاده بیشتری از این محصوالت ارزشمند و بسیار مفید بدست بیاوریم.

،،

در شــهر مالیــر تعــداد  ۳۵کارخانــه
کشــمش فعــال داریــم کــه یکــی از
صــادر کننــدگان مهــم کشــور هســتیم.
بــا توجــه بــه اینکه مــا بایســتی از دســتاوردهای
جدیــد علمــی در همــه بخــش هــا اســتفاده
کنیــم در حــوزه کشــاورزی باید تالش بیشــتری
بکنیــم و در شهرســتان خوشــبختانه روی ایــن
موضــوع کارهــای جدیــدی شــروع شــده اســت،
بــه عنــوان مثــال تاســیس پژوهشــکده انگــور
در دانشــگاه مالیــر و حرکــت بــه ســمت تولیــد
محصــوالت ارگانیــک بــه ایــن دلیــل کــه یکی از
علــت هــای بســیاری از امــراض و بیمــاری هــای
امــروز جامعــه در واقــع اســتفاده از محصــوالت
هورمونــی و شــیمیایی اســت ،کــه خوشــبختانه
فرهنــگ مصــرف محصــوالت ســالم در جهــت
پیشــگیری از ابتــا بــه بیمــاری هــای متعــدد
درکشــور رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت.
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نظــر فرمانــدار اعتدالگــرای شــهر
مالیــر را در مــورد منابــع طبیعــی
و محیــط زیســت جویــا شــدیم:
در بعضی موارد با
گسترش صنعت
چالش هایی
وجود دارد که
راه بیرون رفتن
از این چالش
هم استفاده
از تکنولوژی
های نوین غیر
آلوده کننده و
مخصوصا در
دنیای فعلی
کشور ما هم
باید به طور ویژه
توجه کند و با
استفاده و توسعه
صنایع های تک
و صنایع پاک
است که باعث
آلودگی محیط
زیست نشود
و مردم از این
جهت نگرانی
نداشته باشند و
بتوانند زندگی
سالمی را داشته
باشند.
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شماره پنجم و ششم

منابــع طبیعــی یکــی از ســرمایه
هــای بســیار ارزشــمند و ملــی
بــرای هــر کشــوری هســتند و
خوشــبختانه کشــور عزیــز مــا از این
نعمــت طبیعــی الهــی بهــره منــد
اســت و متولیــان منابــع طبیعــی
کشــور بــه جــد نگــران آســیب
هایــی کــه ایــن منابــع ارزشــمند
را تهدیــد مــی کننــد هســتند.
بنابرایــن بحــث فرهنگــی و
مشــارکت مــردم در حفــظ منابــع
طبیعــی و پوشــش هــای گیاهــی
و بخشــهای مختلــف ایــن ثــروت
ملــی مربــوط بــه یــک نســل
نیســت و بایــد بــرای همــه نســل
هــا حفــط شــود و هــر نســلی
ســهم و بهــره خــودش را بــه
درســتی و بــا دقــت برداشــت کنــد.
اگــر بنــا بــود کــه بــی رویــه و
غیــر متعهدانــه بــا ایــن موضــوع
برخــورد شــود قطعــا نســل
هــای قبلــی بــرای مــا چیــزی
نمــی گذاشــتند بنابرایــن وظیفــه
عمــوم مــردم ،دولــت و متولیــان
اســت کــه بــه طــور صحیــح از
منابــع موجــود حفاظــت کننــد
محیــط زیســت یکــی از موضوعــات
تقریبــا جدیــد جامعــه جهانی اســت
و در ســال هــای اخیــر در کشــور ما
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت
و بــا توجــه بــه پــی بــردن مــردم
بــه اهمیــت محیــط زیســت کــه
محیــط زندگــی ،ســامت ،تغدیــه،
حیــات ،رفــاه و آســایش و آرامــش
مــا را بــه طــور مســتقیم و غیــر
مســتقیم تحــت تاثیــر قــرار مــی
دهــد مــورد توجــه عمــوم مــردم
قــرار گرفتــه اســت و خوشــبختانه
مــردم بــرای صیانــت از محیــط
زیســت تشــکل هایــی را در واقــع
راه انــدازی کــرده انــد و ایــن
محیــط زیســت یــک محیــط
زیســت انســانی ،گیاهــی،
جانــوری و طبیعــی اســت و
متعلــق بــه تمــام موجــودات
بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد
و البتــه همانطــور کــه همــه امور
دنیــوی نســبی اســت حفــظ و
حراســت از محیــط زیســت هــم
متقابــا چالــش هایــی را بــرای
توســعه ایجــاد کــرده اســت.
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رضایــی فرمانــدار مالیــر در مــورد برنامــه هــای ۹۶
بیــان داشــتند :مهمتریــن موضــوع مــا در ســال  ۹۶برگــزاری
انتخابــات پــر شــور و شــکوهمند در دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت
جمهــوری و همینطــور انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا اســت.
مهمتریــن موضــوع ما مشــارکت حداکثــری مردم اســت ،آگاهی مردم نســبت
بــه انتخــاب اصلــح اســت و مشــارکت مــردم در تاییــن سرنوشــت خودشــان
کــه مــا بایســتی ایــن روحیــه و ایــن مشــارکت را در واقــع تقویــت کنیــم کــه
خــود مــردم بــرای اینده خود و روســتاها و کشــور خودشــان تصمیــم بگیرند.
در کنــار موضــوع انتخابــات کــه الویــت اول ســال اســت پیگیــری برنامــه
هایــی کــه در ســال  ۹۵بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی صــورت گرفــت
و بســیاری از انهــا در حــال جریــان اســت و مصوبــات خیلــی خوبــی
هــم داشــتیم و بســیاری از آنهــا اجــرا شــده یــا در حــال اجــرا اســت
کمــاکان مــا بایســتی بــرای اینکــه از رکــود کامــل خــارج شــویم .
در بحــث تولیــد بایــد پیگیــری کنیــم و تعــدادی از واحدهــای تولیــدی
ازجملــه فــوالد ،ذوب اهــن و نــورد جعفــری در ابتــدای ســال ۹۶
افتتــاح خواهنــد شــد و بــا توجــه بــه چشــم انــداز بســیار خوبــی کــه
در حــوزه اقتصــاد ی در ســطح کشــور ایجــاد شــده بــا عــزم و اراده ای
کــه وجــود دارد امیدواریــم کــه انشــاهلل ســال آینــده هــم در مشــارکت
سیاســی انتخابــات و همینطــور بحــث توجــه بــه مســایل فرهنگــی بــه
خصــوص در شهرســتان مالیــر کــه اقداماتــی هــم صــورت گرفتــه و از
الویــت هــای کاری مــا اســت بتوانیــم اقدامــات موثــری انجــام بدهیــم.
در کنــار اینهــا بحــث کاهــش آســیب هــای اجتماعــی کــه
امســال هــم اقدامــات خــوب و موثــری صــورت گرفــت.
در یــک طــرح دوســاله (طــرح کرامــت) از چنــد ماه پیش شــروع شــده
و ادامــه و تقویــت و تشــویق فعالیــت مــان در ســال  ۹۶خواهــد بــود.
همــه اینهابــرای ایــن اســت کــه امیــد مــردم نســبت بــه اینــده
خودشــان و کشــور را افزایــش بدهیــم و مشــارکت مــردم را در
همــه عرصــه هــا در تشــکل هــا و NGOهــا در بخــش هــای
مختلــف اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی و ســایر امــور داشــته
باشــیم خوشــبختانه زمینــه اش در ســطح شهرســتان فراهــم اســت.
اولویــت مــا ادامــه فعالیــت هــا و پیگیــری برنامــه هــای اقتصــادی
اســت و ســرمایه گــذاری و رفــع مشــکل بیــکاری اســت کــه
امیدواریــم بــا نشــانه هــا و شــاخص هایــی کــه وجــود دارد و
شــده و نظــرات اغلــب
عالیمــی کــه مشــاهده
هــای داخلــی و
کارشناســان اقتصــاددان
اســت کــه انشــاهلل
جهانــی بــر ایــن
رونــق اقتصــادی
ســال  ۹۶ســال
مــا بتوانیــم
خواهــد بــود و
برنامــه هــای
در ایــن زمینــه
اجــرا بکنیــم.
شهرســتانیمان را
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GM crops

محصـوالت تراریختـه
بــا پیشــرفت علــم کمکــم بشــر یــاد گرفــت کــه میتوانــد در ایــن مکانیس ـمها کــه پایــه
حیاتنــد ،دســتکاری کنــد و بــه ایــن ترتیــب موجوداتــی بــا محتــوای ژنتیکــی دســتکاری
شــده یــا تراریختــه ( )Transgenicخلــق کنــد .از لحــاظ تکنیکــی دســتکاری ژنتیکــی
میتوانــد گیاهانــی تولیــد کنــد کــه بــه آفــات و علفهــای هــرز مقاومتــر باشــند ،عملکــرد
بیشــتری داشــته باشــند ،نســبت بــه انــواع تنشهــای محیطــی ماننــد خشــکی و شــوری
مقاومــت نشــان دهنــد و کیفیــت (مثال ویتامینهــا و عناصر معدنی) باالتری داشــته باشــند.
خطــرات احتمالــی فــرار ژنهــا از آزمایشــگاه یــا از پیکــر گیــاه و انتقــال اتفاقــی
آنهــا بــه حشــرات یــا علفهــای هــرز و ایجــاد مقاومــت در آنهــا یــا مقــاوم
شــدن باکتریهــا در برابــر آنتــی بیوتیکهــا ،اثــرات احتمالــی بــر ســامت
آدمــی و همچنیــن بحثهــای اخالقــی .از معایــب محصــوالت تراریختــه میباشــد.

بــرای مثــال از بیــن رفتــن دفعــی علفهــای هــرز در یــک زیســت بــوم میتوانــد زندگــی
زنجیــره موجوداتــی را کــه از آن علــف تغذیــه میکننــد بــه مخاطــره انــدازد؛ همین مشــکل
در آمریــکا در اثــر کاشــت نوعــی ســویا و ذرت تراریختــه بهوجــود آمــده و نســل گونــه
ای از پروانههایــی کــه از گیــاه اســتبرق تغذیــه
میکننــد بــه خطــر افتــاده اســت.
خطــر دیگــر ایــن
اســت کــه بــا
ا نتقــا ل
ژ نهــا ی
مقــا و م ،
بــه
علــف
هــا ی
هــر ز
مجــا و ر
گیا هــا ن
تر ا ر یختــه ,
ایــن علــف هــا نیــز
نســبت بــه آفــت مقــاوم
شــده و بــه «ابرعلــف
هــرز» تبدیــل شــوند.
همچنیــن در صــورت
بذرهــای
آمیختگــی
تراریختــه بــا گونههــای بومــی،
احتمــال انتقــال ژن تراریختــه
و ایجــاد آثــار ســوء بــر روی گنجینــه
ذخایــر ژنتیکــی کشــور نیــز وجــود دارد.
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ایجاد ناباروری:
مطالعــات معتبــر علمــی نشــان میدهــد محصــوالت تراریختــه بــا
تأثیــر بــر غــدد درونریــز بــدن و ایجــاد «اندومتریــوز» میتواننــد
خطــر بالقــوهای بــرای ایجــاد نابــاروری در دراز مــدت بــه شــمار برونــد.
آثار مضر میکروسکوپی و مولکولی :
در برخــی مقــاالت معتبــر بینالمللــی آثــار مضــر میکروســکوپی و مولکولــی روی
بافتهــا و اعضــای مختلــف بــدن در اثــر مصــرف برخــی محصــوالت تراریختــه
گــزارش شــده اســت؛ بــاز هــم بایــد بــا ارزیابــی دقیــق ایــن احتمــال را ارزیابــی نمــود.
آسیب به غده هیپوفیز ،احتقان و نکروز کبد و مشکالت کلیه:
ایــن محصــوالت ممکــن اســت در درازمــدت خطــرات جبــران ناپذیــری داشــته
باشــند .بــه عنــوان نمونــه در بررســی مدلهــای حیوانــی ،طــی آزمایشــاتی کــه بــه
مــدت دو ســال روی «رت» هــای مصــرف کننــده ذرت تراریختــه انجــام شــد ،مــرگ
و میــر بیشــتر و ســریعتر «رت» هــا ،همچنیــن ایجــاد ســرطان پســتان در رتهــای
مــاده (تقریب ـاً در تمــام مــوارد) آســیب بــه غــده هیپوفیــز ،احتقــان و نکــروز کبــد و
مشــکالت کلیــه مشــاهده شــد .ایــن مقالــه مدتــی پــس از چــاپ ،رد شــد امــا دوبــاره
پــس از چنــد ســال منتشــر شــد کــه ایــن موضــوع بــر مبهــم بــودن جریــان تولیــد
تراریختــه در جهــان و لــزوم ارزیابــی بیشــتر ایــن محصــوالت صحــه مــی گــذارد.
بیماریهای خاص مانند اوتیسم:
برخــی پژوهشــها ارتبــاط مســتقیم بیــن مصــرف محصــوالت تراریختــه و
بیماریهــای خــاص ماننــد اوتیســم را نشــان میدهــد .بــر اســاس پژوهــش
هــا گلیفوســیت -کــه برخــی محصــوالت تراریختــه بــه آن مقــاوم انــد هنــگام
مصــرف در مزرعــه بــرای از بیــن بــردن علــف هــای هــرز ،در گیاهــان تراریختــه
تجمــع پیــدا میکنــد و عامــل ایجــاد بیمــاری هــای متعــددی مــی باشــد.
همــه ایــن شــواهد و دالیــل نشــان میدهــد بنابــر قاعــده عقلــی
«دفــع ضــرر احتمالــی» بایــد نســبت بــه توقــف و انجــام ارزیابیهــای
بومــی تــا حصــول اطمینــان از ســامت ایــن محصــوالت اقــدام کنیــم.

 39کشــور پیشــرفته جهــان کشــت محصــوالت تراریختــه را کام ـ ً
ا ممنــوع کردهانــد و  64کشــور نیــز برچســب زنــی را
اجبــاری نمــوده انــد بــر اثــر اعمــال اقدامــات احتیاطآمیــز طــی  40ســال گذشــته «فقــط  28کشــور» و آن هم بــا مالحظاتی
کشــت ایــن محصــوالت را انجــام میدهنــد .البتــه برخــی از ایــن کشــورها ،واردات و مصــرف این محصــوالت را تحــت قوانین
ســختگیرانه برچسـبگذاری آزاد کردهانــد .بهگونـهای کــه در ایــن کشــورها نیــز عمومـ ًا واردات محصــوالت بــا تراریختگــی
بــاالی  %1کامـ ً
ا ممنــوع اســت ،امــا نکتــه اینجاســت کــه حتــی کشــورهای واردکننــده نیــز بــرای «کشــت محصــوالت
دســتکاری شــده ژنتیکــی» ممنوعیتهــای ســختی در نظــر گرفتهانــد« .ممنوعیــت کشــت» بهدلیــل تأثیــرات عمیــق
کشــت ایــن محصــوالت در بههـمزدن زیســت بومهــای کشــور اســت .بنابرایــن گرچــه واردات ایــن محصــوالت در درازمدت
خطراتــی بــرای ســامت مــردم در پــی دارد ،امــا کشــت ایــن محصــوالت ،بایــد در اولویــت تحریــم و ممنوعیــت قــرار گیرد.
در ایــران نیــز ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت بــه مــدت  20ســال اســت کــه بــه
دلیــل آثــار و مخاطــرات ناشــناخته محصــوالت تراریختــه بــا آن مقابلــه میکنــد.
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به هم ریختن تعادل زیست محیطی:
برهــم زدن یکبــاره و دفعــی نظــم در یــک زیســت بــوم ـ کــه طــی میلیونهــا ســال
بــه تعــادل رســیده ـ بــرای موجــودات زنــده آن محیــط ،مخاطــرات جــدی در پــی
خواهــد داشــت ،کــه نهایتــا مــی توانــد ســبب اخــال در زندگــی انســان شــود.

تولید پروتئینهای جدید:
تولیــد پروتئینهــای جدیــد در اثــر ژنهــای جدیــد وارد شــده بــه محصــول
زراعــی ،ممکــن اســت باعــث حساســیتزایی شــده و یــا بــا القــای تغییــرات
متابولیکــی در گیاهــان ،میــزان ترکیبــات حساســیتزا یــا ســمی گیــاه را
افزایــش دهــد؛ ایــن احتمــال را میتــوان و بایــد بــا تحقیقــات بیشــتر و
انجــام آزمایشــات دقیــق بــر روی نمونههــای آزمایشــگاهی ارزیابــی کــرد.

یــادداشــت

لزوم
حرکت
به سمت
کشاورزی
مدرن با
حمایت
دولت و
مجلس

حجت االسالم و المسلمین احد آزادیخواه

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
سخنگوی فراکسیون قرآنی و عترت و نماز
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶

وضعیت صنعت کشاورزی
و مشکالت کشاورزان در
فروش محصوالت

،،

کشــاورزی یکــی از پایــه هــای اساســی توســعه
در ســطح جهــان اســت و مخصوصــا کشــور مــا کــه
زمینــه هــای خوبــی در حــوزه کشــاورزی و زیــر
ســاختی ســاختار خوبــی داریــم ،هــم خــاک مناســب
و هــم آب مناســب امــا در شهرســتان مالیــر متاســفانه
کشــاورزیمان صنعتــی نیســت یعنــی کشــاورزی مــدرن را
دولــت نتوانســت در ســطح کشــور ســاری و جــاری کنــد.
در حــوزه مهندســی خــاک هــم مهندســی آب
هــم تولیــدات کشــاورزی هــم کشــت هــای گل
خانــه ای و ســردخانه ای کــه الزم اســت داشــته
باشــیم و هــم صــادرات و در واقــع صــادرات
محصــوالت کشــاورزی در همــه اینهــا ضعــف داریــم.
از همــه اینهــا مهمتــر مهندســی آب اســت
امــروزه آبیــاری ســنتی در کشــاورزی واقعــا
جفــا بــه نســل هــای بعــد اســت مــا متاســفانه از
کشــورهای پیشــرفته دنیــا بســیار عقــب مانــده ایــم.
مهمتریــن ســرمایه حیــات خودمــان را یعنــی همــان آب را
داریــم بــه صورت ســنتی تلف مــی کنیم و از بیــن می بریم.
بــه بهانــه کشــاورزی در حالــی کــه مــی توانیــم بــا یــک
هزینــه مناســب ســاالنه ســمت و ســوی کشــور را بــا
ســرعت بســیار باالتــر از ایــن ببریــم بــه ســمت و ســوی
آبیــاری قطــره ای ،صنعتــی ،مــدرن و بارانــی کــه هــم
مهندســی آب درســت شــود و هــم محصوالتمــان محصوالت
درســت و درمانــی باشــد ثانیــا در شهرســتان مالیــر بحــث
مهندســی محصــول خیلــی مــی توانــد تاثیــر گــدار باشــد
بــه ایــن ترتیــب کــه مــا توســط وزارت جهــاد کشــاورزی
از کشــاورزان بخواهیــم ســفارش خاصــی را تولیــد کننــد
یعنــی ســلیقه تولیــد را بــه دســت کشــاورز ندهیــم بلکــه
ســلیقه تولیــد بــا توجــه بــه نیــاز و الویــت اساســی
کشــور و شــرایطی کــه داریــم از کشــاورز بخواهــد.
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مثــا آیــا الزم اســت مــا
در منطقــه مالیــر و نهاونــد
ایــن همــه خیــار و هندوانــه
باشــیم
داشــته
کاری
و میانگیــن یــک کیلــو خیــار
 ۱۵۰لیتــر اب و هندوانــه
 ۲۰۰لیتــر اب مصــرف بکنیــم،
اصــا بــه صرفــه اســت
یــا کشــت گنــدم و ذرت
و محصــوالت اصلــی تــر
را در اولویــت بگذاریــم.
اینهــا مســائلی اســت کــه
کشــاورزی مــا احســاس
مــی کنــم بایــد بــا ســرعت
بیشــتری انجــام دهــد.
وزارت کشــاورزی انصافــا
دارد
خوبــی
کارهــای
انجــام مــی دهــد امــا
بــا ســرعت و دقــت
بتوانیــم
کــه
باالتــری
منابــع را از بیــن نبریــم
و بــه یــک ســرانجامی برســیم.
از
حمایــت
همچنیــن
ای
مســاله
کشــاورزان
مبهــوت
کــه
اســت
مانــده ،همچنیــن بحــث
نیــز
کشــاورزان
بیمــه
اســت.
مهــم
بســیار
بحــث در واقــع نــگاه
بــه
داشــتن
صنفــی
کشــاورزان مهــم اســت

اگــر چــه اقداماتــی انجــام
شــده امــا متاســفانه آن چیــزی
نیســت کــه حــق کشــاورزان
اســت و ایــن بایــد بــه یــک
شــکلی مدیریــت شــده و
جبــران شــود مخصوصــا در
حــوزه بیمــه کشــاورزان خریــد
محصــوالت نکتــه بعــدی اســت
کــه متاســفانه خــا زیــاد
داریــم ،همیــن امســال فاجعــه
خریــد کشــمش را داشــتیم
تقریبــا قریــب یــک ســوم
جمعیــت شــهر مالیــر کــه بــا
محصــوالت باغــی ســر و کار
داشــتند محصوالتشــان بــه
ثمــن بخــس بــه فــروش رفــت و
دولــت نتوانســت یــک مدیریــت
منســجمی را ایجــاد بکنــد کــه
کشــاورزان متضــرر نشــوند.
عــده ای نســیه فروختنــد
و دالالن فــرار کردنــد و
حتــی حداقــل پــول را هــم
ندادنــد ،عــده ای ثمــن بخــس
فروختنــد و عــده ای هــم
منتظــر هســتند ببیننــد بــازار
چــکار میکنــد کــه متاســفانه
بــازار هــم روز بــه روز افــت
میکنــد ،ایــن یعنــی بــی ســر
و ســامانی در بــازار محصــوالت
کشــاورزی ضربــه مهلکــی بــه
کشــاورزان بایــد جبــران شــود.

مــا بایــد نــوع محصولمــان
مــدرن باشــد امــروزه در دنیــا
کشــمش مالیــر بــه لحــاظ
کیفیــت واقعــا حــرف اول را مــی
زنــد امــا بــه لحــاظ فــرآوری و
در واقــع بســته بنــدی متاســفانه
مــا نتوانســتیم بــازاری بــرای
محصوالتمــان پیــدا کنیــم.
کشــورهای عربــی اروپایــی
کشــمش مــا را بــا توجــه بــه
نــوع ســموم و مــواد شــیمیایی
کــه بــرای تیزآبــی اســتفاده
مــی کنیــم قبــول ندارنــد و
ایــن یــک خــا جــدی اســت.
مــن عرضــم ایــن اســت نقــش
دولــت اینجــا بایــد خــودش
را نشــان بدهــد کــه ســریعا
بــا تعامــل بــا کشــاورزان و
تشــکیل یــک مجموعــه صنفــی
بــرای کشــاورزان بتوانــد کاری
کنــد کــه کشــاورزان را ببــرد
بــه ســمت و ســویی کــه
فــراوری محصــوالت کشــاورزی
و بســته بنــدی و نــوع اســتفاده
مــواد شــیمیایی آنگونــه کــه
اســتاندارد هــای جهانــی مــی
پســندند کار انجــام دهنــد کــه
کشــاورزان متصــرر نشــوند.
ایــن کار؛ کار اجرایــی اســت
و بــه عهــده مجلــس نیســت
بایــد ســوال شــود کــه دولــت-

چــکار کــرده اســت بالخــره
نقــش مجلــس در دو حــوزه
تقنیــن و نظــارت اســت.
مــا در حــوزه تقنیــن در برنامــه
ششــم توســعه اقدامــات خوبــی
در حــوزه کشــاورزی انجــام
داده ایــم ،مخصوصــا بــا چنــد
راهبــرد برنامــه ششــم بســته
شــد و یکــی از چنــد راهبــرد
بحــث آب بــوده کــه مــا آب را
بایــد بــا یــک مدیریــت ســامان
یافتــه ای در برنامــه بیاوریــم.
خــب ایــن یــک کار مهمــی در
صنعــت کشــاورزی و همچنیــن در
حــوزه هــای مختلــف دیگــر هــم
بــرای کشــاورزی مــوارد خیلــی
خوبــی تدبیــن شــد ایــن کاری
بــود کــه در حــوزه تقنیــن مجلس
بایــد انجــام دهــد کــه در ایــن
دوره ایــن کار را انجــام داده اســت.
در حــوزه نظــارت هــم خــود
حقیــر از اوایلــی کــه وارد
مجلــس شــدم از طریــق معــاون
محتــرم پارلمانــی ســازمان
جهــاد کشــاورزی آقــای دکتــر
آقایــی و آقــای حجتــی وزیــر
مرتــب پیگیــر بــودم از طریــق
آقــای نوبخــت معــاون رییــس
جمهــور و آقــای جهانگیــری
معــاون اول رئیــس جمهــور و
آقــای صفایــی رئیــس تعاونــی-

روســتایی کشــور مرتــب
پیگیــری کــرده و مکاتبــه
کردیــم ،صحبــت انتقــادی
تنــدی هــم کــردم بــرای
نظــارت بــر نــوع خریــد
محصــوالت باغــی نتیجــه آن
هــم ایــن شــد کــه خــدا را
شــکر انصافــا ایــن را عــرض
مــی کنــم وظیفــه مــن بــوده
ولــی وظیفــه ای کــه مــا انجــام
دادیــم باعــث شــد کــه کل
کشــاورزان باغــدار کشــور بــه
ازای هــر کیلوگــرم کشــمش
و ســبزه  ۵۰۰تومــان دولــت
یارانــه بــر تولیــد مصــوب
بکنــد کــه قطعــا اگــر زحمــات
و اقدامــات مــا نبــود ایــن
اتفــاق هرگــز نمــی افتــاد.گام
هــای خوبــی برداشــته شــد و
نتیجــه اش هــم ایــن شــد کــه
االن از طریــق ســامانه وزارت
جهــاد انجــام مــی شــود و
انشــاهلل قــرار اســت ایــن مبلــغ
تــا عیــد شــروع بــه پرداخــت
شــود و یــا کال پرداخــت شــود.

،،

ما توسط وزارت
جهاد کشاورزی از
کشاورزان بخواهیم
سفارش خاصی را
تولید کنند یعنی
سلیقه تولید را به
دست کشاورز ندهیم
بلکه سلیقه تولید با
توجه به نیاز و اولویت
اساسی کشور و
شرایطی که داریم از
کشاورز بخواهد
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حجت االسالم و المسلمین احد آزادیخواه

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
سخنگوی فراکسیون قرآنی و عترت و نماز
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶

کشاورزی سالم
کمیســیون فرهنگــی بهمــراه

مجلــس شــورای

اســامی آمادگــی دارد کــه در غالــب پذیــرش لوایــح
خــا هــای قانونــی محصــوالت ارگانیــک را پــر کنــد

،،

پیشنهاد برای
توسعه ی
کشاورزی سالم

،،

یــک اینکــه دولــت بیایــد و ســرمایه هــای ملــی
را مدیریــت بکنــد بــه شــکل هــای مختلــف ،شــکل کار
و چگونگــی کار امــا خــاک یــک ثــروت ملــی اســت اب
هــم همینطــور از ایــن دو ســرمایه ملــی کــه در حــوزه
کشــاورزی اســتفاده مــی شــود دولــت بــه نحــو مطلــوب
اســتفاده کنــد مثــا االن فــروش آب بــه شــکلی نبایــد
باشــد کــه انگیــزه ایجــاد کنــد ســود جویــان کاری را
انجــام بدهنــد کــه بــه صــاح اینــده کشــور نیســت یــا
کشــاورزان هــم خودشــان را بــه ســختی بینــدازد و
هــم نســل هــای آینــده را دولــت بایــد مهندســی بکنــد
کــه ایــن منبــع عنــی خــودش را بایــد بــه چــه شــکلی
اســتفاده کنــد مثــا اولویــت هــای اول و دوم و ســوم
خــود را در حــوزه محصــوالت کشــاورزی شناســایی
بکنــد و از کشــاورزان آنهــا را بخواهــد کــه مــا اگــر
قــراره بــه خــود کفایــی گنــدم مجــدد برســیم و ایــن
خودکفایــی محقــق بشــود مــا جلوگیــری کنیــم از
محصــوالت غیــر ضــروری و کاشــت و برداشــت محصــوالت
غیــر ضــروری کــه منابــع مــا ضــرر مــی رســاند.
نکتــه دوم بحــث حمایــت از محصــوالت کشــاورزی
محصولــی کــه کشــاورز تولیــد مــی کنــد دولــت حمایــت
کنــد خریــد تضمینــی داشــته باشــد.موصوع خریــد هــای
تضمینــی بــه یــک معضــل تبدیــل شــده اســت گنــدم
را کشــاورز مــی فروشــد ســه تــا چهــار مــاه یــا بعصــا
بیشــتر بایــد معطــل شــود تــا دولــت پــول ان را پرداخــت
کنــد خــب ایــن واقعــا ســزاوار کشــاورزان نیســت.
نکتــه ســوم نکتــه مهمــی اســت حمایــت هــای اجتماعــی از
کشــاورزان یعنــی بیمــه کشــاورزی و محصــوالت کشــاورزان
پرداخــت غرامــت هــا و پرداخــت خســارت هــا از کار
افتادگــی هــا اینهــا از مشــکالت عمــده کشــاورزان اســت.
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جلوگیــری کنیــم از محصوالت غیر
ضروری و کاشــت و برداشــت محصوالت
غیــر ضــروری که منابع ما ضرر می رســاند

برنامه ریزی برای سال جدید
بــرای ســال  ۹۶مــا چنــد برنامــه مهــم تــوی ذهنمــان
اســت کــه اگــر خــدا کمــک کنــد بتوانیــم گامــی را بــر
داریــم .یکــی ثبــت ملــی مبــل و منبــت شهرســتان مالیــر
اســت کــه اقــدام خیلــی موثــری مــی توانــد باشــد و رونــق
خیلــی خوبــی در حــوزه اشــتغال شهرســتان خواهــد داشــت.
نکتــه دوم بحــث بهســازی روســتاها یکــی از مهمتریــن برنامــه
هــای ســال  ۹۶اســت کــه کمــک بکنیــم بــه بنیــاد مســکن و
دولــت محتــرم روســتاهایی کــه بهســازی در آن اجــرا نشــده
یــا فــاز دومــش هنــوز مانــده بــه یــک ســرانجام برســانیم.
اقدامــات خوبــی هــم انجــام شــده ســهمیه قیــر خوبــی را
توانســتیم اختصــاص بدهیــم و زیــر ســاخت هــای قابــل
دفاعــی وجــود دارد انشــاهلل بتوانیــم ایــن کار را انجــام دهیــم.
ســومین کاری کــه در دســت اقــدام داریــم موضــوع ســبزه
مالیــر اســت و ســاماندهی تولیــدات باغــی کــه امســال متاســفانه
دولــت بســیار ضعیــف عمــل کــرد و بــا تاخیــر و فشــار مــا بــه
هــر حــال ایــن یارانــه تولیــد را بــا مشــکالت و بهانــه ایجــاد کــرد.
انشــاهلل بتوانیــم یــک فراینــدی ایجــاد بکنیــم کــه
کشــاورزان فصــل برداشــت محصوالتــش خیلــی راحــت
بتوانــد بــا فــروش بــه موقــع و مناســب بــه لحــاظ ریالــی
آن حــاوت و شــیرینی برداشــت محصولشــان را بکشــند.

شــاید خبــرش را شــنیده باشــید اخیــرا در چنــد
برنامــه تلویزیونــی رســانه ملــی سرکشــی کردیــم خــود
حقیــر بازدیــد داشــته ام معمــای شــاه ،محلــه گل و
بلبــل عمــو پورنــگ و جاهــای مختلفــی کــه سرکشــی
کردیــم مثــل حاشــیه شــهر مشــهد و ســر کشــی از زیــر
ســاخت هــای علمــی پژوهشــی دانشــجویی داشــتیم.
مــن اعتقــادم ایــن اســت کــه مــا بایــد بــه ســمت و ســوی
فرهنــگ ســازی الویــت هــا برویــم یعنــی اگــر مــی بینیــم
در برنامــه ششــم آب یــک الویــت اســت یــا محیــط زیســت
یــک الویــت اســت قبــل از آن کــه هزینــه کنیــم پــول
بگذاریــم بایــد هزینــه را بــرای فرهنــگ ســازی و مطالعــات
فرهنــگ ســازی برنامــه ریــزی بکنیــم یعنــی هــم کشــور
و هــم ســطوح جامعــه را درگیــر ایــن موضــوع کنیــم.
موضــوع محیــط زیســت از فرزنــدی کــه بــه مهــد
کــودک مــی رود تــا آن جوانــی کــه دانشــگاه میــرود و
فــردی کــه در بــازار کار مــی کنــد الویــت هــای زیســت
محیطــی را شناســایی کننــد و هــر فــردی وظیفــه
خــودش را در قبــال محیــط زیســت تعریــف بکنــد.
ایــن برنامــه را کمیســیون فرهنگــی دارد البتــه ایــن کــه
مــن بگویــم بایــد برنامــه اجرایــی شــود و سیســتم اجرایــی
بایــد انجــام دهــد ،امــا در برنامــه تقنیــن و نظــارت ایــن
مــد نظــر کمیســیون فرهنگــی اســت مــا همــه جــا اعــام
آمادگــی مــی کنیــم ســازمان محتــرم محیــط زیســت،
منابــع طبیعــی وزارت جهــاد کشــاورزی هــر گونــه خــا
قانونــی احســاس مــی کننــد در حــوزه محصــوالت ارگانیــک
اســتاندارد ســازی کشــاورزی و مدرنیتــه کــردن صنعــت
کشــاورزی مــی تواننــد خیلــی راحــت از مجلــس مطالبــه
بکننــد و مجلــس شــورای اســامی آمادگــی دارد کــه در
غالــب پذیــرش لوایــح خــا هــای قانونــی را پــر کنــد.
در کمیســیون فرهنگــی بــا تقســیم بنــدی
قــوای ســه گانــه زمینــه خوبــی بــرای ایجــاد
فرهنــگ ســازی در کشــور وجــود دارد.
ایــن آمادگــی را مــا داریــم در حــوزه فرهنــگ ســازی هــر
مقولــه مرتبطــی بتوانیــم بــه دولــت کمــک کنیــم بلکــه
انشــااهلل مــا فرهنــگ هــای احقــادی اســتفاده شــده در
ســبک زندگــی ،بخشــی از آن مســائل زیســت محیطــی
اســت و بخشــی منابــع طبیعــی خــا هــا را پــر کنیــم تــا
کشــوری داشــته باشــیم بــا فرهنــگ بــاال کمــا اینکــه تــا
حــاال هــم بــوده و کشــور را ســردمدار فرهنگــی کنیــم.

،،

ما تالشمان
در کمیسیون
فرهنگی بر
این است
که از طریق
هنر از طریق
رسانه ملی و
مطبوعات و
نشریات الویت
های کشور
فرهنگ سازی
شود.

ماهنامه همیشه زندگی
ویژه نامه فروردین 1396
شماره پنجم و ششم

23

نهاده های سالم و ارگانیک

کود زیستی
(ارگانیــــک)
چیست؟

24

ماهنامه همیشه زندگی
ویژه نامه فروردین 1396

شماره پنجم و ششم

»

»

کودهــای زیســتی (کــود بیولوژیــک) بــه مــواد
حاصلخیزکننــد های گفتــه میشــود کــه دارای تعــداد
کافــی از یــک یــا چنــد گونــه از میکروارگانیســمهای
ســودمند خاکــزی هســتند .کودهــای زیســتی،
میکروارگانیســمهایی هســتند کــه قادرنــد عناصــر غذایــی
خــاک را در یــک فراینــد زیســتی تبدیــل بــه مــواد
مغــذی همچــون ویتامینهــا و دیگــر مــواد معدنــی کــرده
و بــه ریشــه خــاک برســاند .مصــرف کودهــای زیســتی
کــم هزینــه تــر هســتند و در اکوسیســتم آلودگــی بــه
وجــود نمــیآورد .کودهــای زیســتی مــواد نگهدارنــده
میکروارگانیز مهــای ســودمند خــاک میباشــند.
در دهههــای گذشــته بدلیــل مصــرف کودهــای شــیمیایی
اثــرات زیســت محیطــی متعــددی از جملــه انــواع
آلودگیهــای آب و خــاک و مشــکالتی در خصــوص ســامتی
انســان و دیگــر موجــودات زنــده بــه وجــود آمــد .سیاســت
کشــاورزی پایــدار و توســعه پایــدار کشــاورزی ،متخصصیــن
را بــر آنداشــت کــه هــر چــه بیشــتر از موجــودات زنــده
در خــاک در جهــت تأمیــن نیازهــای غذایــی گیــاه کمــک
بگیــرد و بدیــن ســان بــود کــه تولیــد کودهــای زیســتی
آغــاز شــد .نخســتین کــود زیســتی در اواخــر قــرن
نوزدهــم مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و از آن تاریــخ بــه
بعــد ســایر کودهــای بیولوژیــک ســاخته شــدند .اندامــگان
(ارگانیزمهایــی) کــه در تولیــد کودهــای بیولوژیــک
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد عمدتــاً از محیــط زیســت
جداســازی میشــوند .در شــرایط آزمایشــگاه در محیطهــای
کشــت مخصــوص تکثیــر و پــرورش پیــدا میکننــد ،آمــاده
و مصــرف میشــوند .البتــه مصــرف کودهــای زیســتی
دیرینگــی زیــادی دارد .ماننــد کشــت نوعــی گیــاه بــه
نــام لگومینــوز در زمیــن کشــاورزی بــا ایــن بــاور کــه
بــا کشــت آن بــاروری خــاک افزایــش پیــدا میکنــد.

هــدف از مصرف کودهای زیســتی ،تقویــت حاصلخیزی و باروری
خــاک ،و تأمین نیازهای غذایی ســالم و غنی تر ،برداشــت بیشــتر
بدور از آلوده ســازی زیســت بوم اســت .افزایش محصول از نظر
کمی وکیفی بدون اســیب رســاندن به اکوسیســتم مزرعه.

بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده در ایــران ســرانه مصــرف ســم
در محصــوالت کشــاورزی بــه ازای هــر نفــر  ۴۰۰گــرم و همچنیــن
میــزان مصــرف کــود شــیمیایی از  ۲/۵بــه  ۳/۵میلیــون تــن در ۱۰
ســال گذشــته افزایــش داشتهاســت .در کشــاورزی رایــج از بیــش
از  ۳۰۰نــوع ترکیــب شــیمیایی خطرنــاک نظیــر آفتکشهــا،
علفکشهــا و کودهــای شــیمیایی بــه منظــور کنتــرل آفــات و
حشــرات و بارورســازی خــاک اســتفاده میگــردد کــه بازماند ههــای
ایــن مــواد عــاوه بــر آلــوده کــردن آ بهــای زیرزمینــی و هــوا،
جــذب گیاهــان و درختــان شــده و بخشــی از آن در محصــوالت
کشــاورزی بــه عنــوان نمونــه میو ههــا و ســبز یها رســوب
کــرده و در طــی مصــرف بــه بــدن انســان منتقــل خواهــد کــرد.
طبــق اطالعــات کمیتــه محصــوالت زیســتی ،کل ســطح کشــت
محصوالتــی کــه در ایــران بــدون اســتفاده از ســموم و کودهــای
شــیمیایی تولیــد شــد هاند ،حــدود  ۲۳۹هــزار و  ۳۶۴هکتــار کــه
شــامل  ۱۲۵هــزار و  ۸۰۲هکتــار محصــوالت باغــی و  ۱۱۳هزار و ۶۵۹
هکتــار محصــوالت زراعــی اســت و بــه طورکلــی میــزان ســطح کشــت
محصــوالت کشــاورزی و باغــی کــه تولیــد آ نها بــدون اســتفاده از کود
و ســم انجــام میگیــرد ،بــه ترتیــب یــک و  ۷/۲درصــد از کل ســطوح
زیــر کشــت محصــوالت زراعــی و باغــی ایــران را تشــکیل میدهــد.
بــا توجــه بــه اینکــه  ۱/۲درصــد اراضــی کشــاورزی جهــان در
ایــران قــرار دارد و فقــط  ۰/۳درصــد ســموم مصرفــی جهــان
در ایــران مصــرف میشــود در وضعیــت بهتــری نســبت بــه
میانگیــن جهــان قــرار دارد .اقتصــادی کــردن کشــاورزی
زیســتی بــرای توســعه و گســترش آن ضــروری اســت.

امــروزه بــا افزایــش تولیــد
کشــاورزی بــه جهــت رفــع
نیازمند یهــای رو بــه رشــد
جمعیــت در حــال گســترش،
نگرانــی در مــورد آینــده
تأمیــن غــذا بــرای مــردم
مطــرح گردیــده اســت.
آلودگیهــای آب ،خــاک ،هــوا
و فرســایش خــاک ،مقاومــت
آفــات بــه ســموم و گســترش
کــود شــیمیایی ســبب گردیــد
تــا بــه جهــت حفــظ منابــع
بــه گذشــته و کشــتهای
صنعتــی برگردیــم .پــس بــرای
تولیــد محصــوالت ســالم و
پــاک و در نتیجــه انســا نهایی
ســالم و بــا نشــاط ،هیــچ
کشــاورزی
جــز
راهــی
زیســتی نداریــم ،کشــاورزی
زیســتی و دامــی .اســتفاده
از فراورد ههــای گیاهــی
زیســتی رابطــه تنگاتنــگ بــا
تندرســتی افــراد جامعــه دارد.
بــا توجــه بــه تقاضــای روزافــزون
بــرای مصــرف فراورد ههــای
کشــاورزی زیســتی ،کــه بنمایــه
آن بــر مدیریــت درســت خــاک
و محیــط رشــد گیــاه و درخــت
بنیــان اســت ،بــه گونــهای
عمــل میشــود کــه در تغذیــه
گیاهــان و درختــان ،تعــادل-

بیــن عناصــر مــورد نیــاز درخــاک بــه هــم نخــورد و در هنــگام
رشــد نیــز ،نیــازی بــه اســتفاده از
ســموم و آفتکشهــا نباشــد .و
در تغذیــه خــاک کشــاورزی ،بــه
جــای اســتفاده از کــود شــیمیایی
ار کودهــای طبیعــی نظیــر
خــاک بــرگ ،جلبــک و کودهــای
حیوانــی و بیولوژیکــی اســتفاده
شــود .در صــورت نیــاز بــه
مبــارزه بــا آفتهــا نیــز بــه جــای
کاربــرد ســموم و آفتکشهــای
شــیمیایی ،از شــیوههای زیســتی
همچــون ریزاندامــگان کارآ،
کفشــدوزک ،زنبورهــا و باکتریهــا
و یــا از ارقــام مقــاوم بــه آفتهــا
در کشــت و زرع ،بهرهبــرداری
میشــود و در ایــن نــوع کشــاورزی
از دانههــای اصــاح شــده
ژنتیکــی و در معــرض تابــش پرتــو
قــرار گرفتــه اســتفاده نمیشــود.
از اینســو ،محصــول نهایــی کــه بــه
دســت مصــرف کننــده میرســد
بــدور از باقیماندههــای ســمی
و شــیمیایی و مــاده نگهدارنــده
خواهــد بــود .از ســوی دیگــر،
فراوردههــای خوراکــی بــا کیفیــت،
کــه محصــول کودهــای زیســتی
اســت نــه تنهــا باعــث رضایــت
مصــرف کننــدگان میشــود
بلکــه تأمیــن و تضمیــن ســامت
جســمی آنــان را نیــز در پــی دارد.

چــرا از فراورد ههــای زیســتی اســتفاده میکنیم؟
طبــق اعالم انســتیتوی ملی ســرطان  ۳۰درصد حشــر هکشها،
 ۶۰درصــد علفکشهــا و  ۹۰درصد قار چها ســرطا نزا
هســتند و ایــن تنهــا یکی از اثــرات جانبی منفی اســت .این
مــواد شــیمیایی میتواننــد به سیســتم عصبــی و هورمونی
آســیب برســانند .کودکان بیش از بزرگســاالن در برابر
ســموم کشــاورزی آســیبپذیرند .در واقع آ نها نســبت به
انــدام کوچکشــان در معــرض درصد باالتــری از این مواد قرار
دارند.

مزایای اســتفاده از کود زیســتی
 افزایــش میــزان مواد غذایــی و مواد آلی خاک کاهــش نیاز بــه مصرف کود های شــیمیایی افزایــش قدرت جــذب مواد غذایی توســط گیاهان جلوگیــری از فرســایش خاک -گوگرد موجود در کود ســبب اصالح شــوری خاک میشــود

دســته بنــدی کودهای زیســتی بــا توجه به نوع
میکروارگانیسـمها کودهــای زیســتی:
 -۱ریزاندامــگان کارآ (میکروارگانیسـمهای ســودمند )EM
 -۲کودهــای زیســتی باکتریایــی (ریزوبیــوم -ازتوباکتر-
آزوســپریلیوم و ) ...
 -۳کودهای زیســتی قارچــی (میکوریزا)
 -۴کودهــای زیســتی جلبکــی (جلبکهای ســبز -آبی و
آزوال)
 -۵کودهــای زیســتی اکتینومیسـتها (فرانکیــا)

ماهنامه همیشه زندگی
ویژه نامه فروردین 1396
شماره پنجم و ششم

25

تغدیه سالم

هیچکــس نمــی توانــد ادعــا کنــد
کــه یــک فــرد وگان کامــل اســت.
یــک گیاهخوار الزم اســت همیشــه
کنجــکاو و پرسشــگر باشــد .آیا این
محصــول وگان اســت؟ بــا لوبیــا و
قــارچ چــه غذایــی تهیــه کنــم؟ بــا
ویتامیــن دی و ب  ۱۲چــکار کنم؟

گیاه خواری
چیست؟

»

گیاهخــواری
بــه عــدم مصــرف گوشــت،
ِ
«وگترینیســم» و بــه عــدم مصــرف گوشــت
و فــرآورده هــای حیوانی(تخــم مــرغ،
لبنیــات ،عســل) «وگان» مــی گوینــد.
اگــر یــک وگان غــذای پختــه مصــرف
نکنــد ،خــام گیاهخــوا ِر وگان اســت.
همــه قبــول داریــم بــدن انســان تــا انــدازه ای
توانایــی گــوارش گوشــت و خــوراک حیوانــی
را دارد و در بیشــتر ادیــان نیــز ممنوعیتــی بــر
مصــرف آنهــا وجــود نــدارد ،بــا اینحــال اجبــاری
هــم در مــورد مصــرف غــذای خــاص وجــود نــدارد
و ایــن میــل افــراد اســت کــه از آنچــه حــال
شــده از کــدام تغذیــه کنــد .گیاهخــواری بــا هیــچ
دیــن و تفکــری مشــکلی نــدارد و هرفــرد بــا هــر
دیــن و مکتبــی مــی توانــد گیاهخــوار خوبــی
باشــد تــا هــم ســامتی خــود را حفــظ کنــد هــم
ســامتی حیوانــات و هــم ســامتی زمیــن را.
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نگاه به آینده

در گیاهخــواری نــگاه بــه آینــده داریــم .بــه عنــوان مثــال برخــی
زرتشــتیان گیاهخــوار بودنــد ولــی حیوانــات وحشــی کشــته مــی شــدند،
بــه ایــن خاطــر بهتــر اســت گیاهخــواران گذشــته را مبنــا قــرار ندهیم و
افکارمــان امــروزی باشــد.غیر ضــروری کــه منابــع مــا ضــرر مــی رســاند.
نکتــه دوم بحــث حمایــت از محصــوالت کشــاورزی محصولــی کــه
کشــاورز تولیــد مــی کنــد دولــت حمایــت کنــد خریــد تضمینــی
داشــته باشــد.موصوع خریــد هــای تضمینــی بــه یــک معضــل
تبدیــل شــده اســت گنــدم را کشــاورز مــی فروشــد ســه تــا
چهــار مــاه یــا بعصــا بیشــتر بایــد معطــل شــود تــا دولــت پــول
ان را پرداخــت کنــد خــب ایــن واقعــا ســزاوار کشــاورزان نیســت.
نکتــه ســوم نکتــه مهمــی اســت حمایــت هــای اجتماعــی از
کشــاورزان یعنــی بیمــه کشــاورزی و محصــوالت کشــاورزان
پرداخــت غرامــت هــا و پرداخــت خســارت هــا از کار
افتادگــی هــا اینهــا از مشــکالت عمــده کشــاورزان اســت.

با اطرافیانمان چه کنیم؟
مــا نیــز روزی ماننــد دیگــران
بطــور مــداوم خــوراک گوشــتی
مصــرف مــی کردیــم و از آن
لــذت مــی بردیــم ،حــال اگــر
بدالیلــی مصــرف آن را قطــع
کــرده ایــم لزومــی نــدارد دیگــران
مثــل مــا فکــر کننــد .اگــر آن
زمــان کســی بــه مــا میگفــت
کمتــر گوشــت بخوریــد یــا
نخوریــد بــه او مــی خندیدیــم
و مســخره اش مــی کردیــم.
اگــر میخواهیــم عامــل ترویــج
گیاهخــواری باشــیم ســعی کنیــم
بــا رفتارمــان (آرامــش و متانــت،
حیواندوســتی و مهربانــی) اینــکار
را انجــام دهیــم .بــا پرخاشــگری،
ســخن پراکنــی و بحثهــای
خســته کننــده هیچکــس
گیاهخــوار نمــی شــود و فقــط
جبهــه گیــری خواهنــد کــرد.
اجبــاری هــم نداشــته باشــید
کــه همــه را گیاهخــوار کنیــد،
بگذاریــد هرکــس آنطــور کــه
مــی خواهــد زندگــی کنــد.

از کجا شــروع کنیم . . .

بــرای شــروع گیاهخــواری
کافیســت یکدفعــه مصــرف
مســتقیم گوشــت را قطــع یــا
بــه تدریــج آن را کــم کنیــد
بطــوری کــه بعــد از چنــد
هفتــه مصــرف غیــر مســتقیم
آن (مثــل آب خورشــت
گوشــتی) را هــم کنــار بگذاریــد.

اهداف کلی گیاهخواران:

️سالمتی جسم و روان کم کردن خونریزی و آزار حیوانات️مبارزه با گرسنگی و کم آبی ترویج فرهنگ حیوان دوستی نفی جنگ و خشونت بین انسانهاِ
خوراک دام
️جلوگیری از تخریب جنگلها به منظور کاشتاهداف دسته های گیاهخواری:

گوشــت
مصــرف
قطــع
گیاهخــواری محســوب نمــی
شــود و بایــد انــواع میــوه هــا
(ویتامینهــا) و انــواع حبوبــات
️گیاهخواری وگان
و مغزیجــات (پروتئینهــا)
جایگزیــن شــود و بهتــر اســت عدم بهره کشی از حیوانات  -سالمتی  -حمایت از زمین
تــا جــای ممکــن خــوراک
️خام گیاهخواران
بصــورت خــام مصــرف شــود.
خوراک طبیعی و سالم  -عدم بهره کشی از حیوانات  -حمایت از زمین
ســپس بــا گیاهخــواران دیگــر
دوســت و در ارتبــاط باشــید
چــرا کــه تاثیــر بســیاری در
تقویــت اراده ی گیاهخــواری
داشــت.
خواهــد
شــما
گیاهخواری وجترین
سالمتی  -حمایت از حیوانات و کشتار کمتر

و در ادامــه دســتورهای
آشــپزی گیاهــی را پیــدا
کنیــد و بــا امکانــات موجــود
در منــزل ،غذاهــای جدیــد
و متنــوع گیاهــی (ماننــد
خورشــت گیاهــی و  )...تهیــه
کنیــد .در غذاهــا مــی توانیــد
ســویا ،قــارچ ،توفــو ،تافومیــت
را جایگزیــن گوشــت کنیــد.
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مقاالت عمومی
زهرا غالمپور
مترجم و نویسنده
behsite.ir

 7غذای سالم که به اشتباه
دور ریخته می شوند

،،

بعضــی از بخشهــای میو ههــا و ســبزیجات بهعنــوان مــواد زایــد و دورریختنــی شــناخته
میشــوند ،امــا تــا حــاال فکــر کرد هایــد کــه شــاید ایــن مــواد هــم مفیــد باشــند؟! واقعیــت ایــن اســت
کــه وقتــی ایــن مــواد را دور میریزیــد ،مزایــای تغذیــهای جــدی و مهمــی را از دســت میدهیــد!
دانــه هــای طالبی

Cantaloupe seeds

Broccoli leaves

خیلــی از کســانی کــه میخواهنــد طالبــی
بخورنــد ،اولیــن کاری کــه میکننــد ایــن
اســت کــه تخمههــای طالبــی را دور میریزنــد
و فکــر میکننــد کــه ایــن تخمههــا هیــچ
فایــد های ندارنــد .در صورتــی کــه تخمههــای
طالبــی حــاوی پروتئیــن ،فیبــر ،ویتامیــن  Eو
منیزیــم اســت کــه همگــی آ نهــا بــرای ســامتی
انســا نها مزیتهــای زیــادی دارنــد .میتوانیــد
ایــن تخمههــا را همــراه بــا روغــن زیتــون درون
تابــه تفــت دهیــد و بعــد بهراحتــی بخوریــد.

حــاوی مقادیــر بــاالی
ویتامیــن
،A
ویتامیــن
 Cو کلســیم مــی باشــد.
میتوانیــد بر گهــای کلــم
بروکلــی را خُ ــرد کنیــد
و همــراه بــا خــود کلــم
بروکلــی تــف بدهیــد و بعــد
بهراحتــی مصــرف کنیــد.

بخشــی از همیــن مــواد
اســت کــه نبایــد آ نهــا را
دور بریزیــد چــون حــاوی
اســید آمینــه خاصــی بــه
نــام ســیترولین اســت .ایــن
اســید آمینــه میتوانــد
جریــان خــون را بهبــود
میتوانیــد
بخشــد.
پوســت هندوانــه را همــراه
هنداونــه،
گوشــت
بــا
تو تفرنگــی و مقــداری
ترکیــب
پرتقــال
آب
کنیــد و یــک اســموتی
جــذاب و مقــوی بخوریــد.

Reference: www.rodalewellness.com
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پوســت هندوانــه

Watermelon skin
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پوســت پیاز

برگ هــای کرفس

پوســت پرتقــال

ســاقه هــای بــرگ چغندر

Onion skin

Celery leaves

Orange peel

The stems of chard

شــاید فکــر کــرده باشــید
کــه پوســتههای بیرونــی
پیــاز بــه هیــچ دردی
نمیخورنــد ،امــا ایــن
پوســتهها حــاوی ترکیــب
خاصــی بــه نــام کوئرســتین
کوئرســتین
هســتند.
ترکیــب خاصــی اســت کــه
کاهــش
بــه
میتوانــد
فشــار خــون کمــک کنــد و
نقــش مثبتــی در تقویــت
بــدن
ایمنــی
سیســتم
داشــته باشــد .میتوانیــد
ایــن پوســتههای پیــاز را
بــه آبگوشــت یــا خــورش
اضافــه کنیــد تــا طعــم و
عطــر خوبــی بــه آن بدهیــد
و درســت قبــل از خــوردن
پوســتهها
ایــن
غــذا،
را از غــذا جــدا کنیــد.

اغلــب افــراد از ســاقه کرفــس
و
میکننــد
اســتفاده
بر گهــای کرفــس را بــدون
اســتفاده دور میریزنــد .امــا
ایــن بر گهــا مثــل ســاقه
کرفــس دارای خاصیتهــای
مهمــی هســتند .بر گهــای
کرفــس عــاوه بــر عطــر
خوبــی کــه دارنــد ،حــاوی
ویتامیــن  ، Cمنیزیــم بــرای
عضلهســازی ،و کلســیم
بــرای تقویــت اســتخوا نها
مــی باشــند .میتوانیــد
را
کرفــس
بر گهــای
بــه ســوپ ســبزیجات یــا
ســوپ مــرغ اضافــه کنیــد.

عــاوه بــر بــوی خــارق
العــاده ای کــه دارد ،سرشــار
از فیبرهایــی اســت کــه
تاثیــر مثبتــی در بهبــود
عمکــرد دســتگاه گــوارش
دارد .ضمنــا مقــدار زیــادی
ویتامیــن  Cدر پوســت
پرتقــال وجــود دارد کــه
بــرای تقویــت سیســتم
ایمنــی بــدن مهــم اســت.
میتواینــد پوســت پرتقــال
را روی ماهــی یــا مــرغ
رنــده کنیــد و همــراه
بــا ایــن غذاهــا بخوریــد.

شــاید فکــر کــرده باشــید
کــه پوســتههای بیرونــی
پیــاز بــه هیــچ دردی
نمیخورنــد ،امــا ایــن
پوســتهها حــاوی ترکیــب
خاصــی بــه نــام کوئرســتین
کوئرســتین
هســتند.
ترکیــب خاصــی اســت کــه
کاهــش
بــه
میتوانــد
فشــار خــون کمــک کنــد و
نقــش مثبتــی در تقویــت
بــدن
ایمنــی
سیســتم
داشــته باشــد .میتوانیــد
ایــن پوســتههای پیــاز را
بــه آبگوشــت یــا خــورش
اضافــه کنیــد تــا طعــم و
عطــر خوبــی بــه آن بدهیــد
و درســت قبــل از خــوردن
پوســتهها
ایــن
غــذا،
را از غــذا جــدا کنیــد.
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معرفــی انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان فرآوردههــای
آلــی و زیســتی کشــاورزی (اگــرو اکولــوژی)
اعضــای هیــأت مدیره انجمن:
رییــس هیأت مدیره
		
آقــای مهنــدس ســیامک علیــزاده
عضــو هیأت مدیره
آقــای دکترمحمــد کاظــم ملبوبــی
عضــو هیأت مدیــره و دبیرانجمن
آقــای مهنــدس محمدحســین محمــدی
عضــو هیأت مدیره
آقــای مهنــدس محمدباقــر والیــی
عضــو هیــأت مدیــره و (خزانـهدار)
آقای ســید رضا دادپژوه
بازرس انجمن
آقای دکتر اردشــیر ســعیدی
مســئول اموراداری و ســایت انجمن
خانم دوســت محمدیانی
تعــداد اعضــای فعلــی انجمن  55شــرکت فعال در زمینــه تولید :کودهای آلی و زیســتی و بیولوژیک
آدرس دفتــر :تهران خ ســید جمال الدین اســد آبــادی کوچه دوم پالک  11واحد یک

تلفــن و فاکس88971257-58 :
ســایت انجمن www.iapobp :
پســت الکترونیک iapobp@yahoo.com:

::

انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان فرآورد ههــای
تولیدکننــدگان فرآورد ههــای آلــی و زیســتی کشــاورزی
شــکل گیــری انجمــن صنفــی و تــوان تولیــد فــرآورده هــا:
تعــدادی ازشــرکتهای داخلــی تولیدکننــده کودهــای آلــی
و زیســتی و عوامــل کنتــرل بیولوژیــک بــا عمــر فعالیــت
بیــش از ســه تــا بیســت ســال ،در تاریــخ 89/11/17
اقــدام بــه همگرایــی درتشــکیل «انجمــن صنفــی
تولیدکننــدگان فــرآورده هــای آلــی و زیســتی کشــاورزی
و در نهایــت تأســیس انجمــن نمــوده انــد .برگــزاری
جلســات مشــترک بــا مســئوالن وزارت جهادکشــاورزی
و موسســات تحقیقــات خــاک وآب کشــاورزی و
سایرموسســات تابعــه و همچنیــن ســازمان نظــام
مهندســی کشــاورزی ومنابــع طبیعــی کشــوربه منظــور
تبییــن برنامــه هــا و ارزیابــی تحقیقاتــی تابعــه وهمچنیــن
ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی
کشــوربه منظــور تبییــن برنامــه هــا و ارزیابــی چگونگــی
امــکان همــکاری مشــترک درراســتای برنامــه هــای ترویــج
کشــاورزی ارگانیــک و تولیــد محصــوالت گواهــی شــده،
از جملــه هــدف هــای اصلــی انجمــن صنفــی مــی باشــد.

اهــداف دیگر انجمن:
 -1ترغیب کشــاورزان پیشــرو به اســتفاده از فناور یهای نوین
کشاورزی
 -2ایجــاد تشــکیل بیــن تولیدکنندگان فرآورد ههای آلی و زیســتی
کشاورزی کشور
 -3ایجــاد حلقه ارتباطی بین کشــاورزان ،توزیــع کنندگان و
تولیدکننــدگان فرآورد ههای آلی و زیســتی
 -4ترویــج و نهادینه کردن کشــاورزی ســالم به منظــور تولید غذای
سا لم
 -5انجــام فعالیتهــای تحقیقاتی مشــترک بــرای توصیه فرمو لهای
کــود تلفیقی کودهای شــیمیایی ،آلی و زیســتی و مبــارزه تلفیقی با
آفات
 -6نظــارت بر تولید و مصرف فرآورد ههای آلی و زیســتی در کشــور
 -7مشــارکت در تدوین اســتانداردها ،ضوابط ،تعرفههــا و قیمتگذاری
فرآورد ههای آلی و زیســتی
 -8برگزاری کارگا ههای آموزشــی توســط شــرکتهای اعضای انجمن در
کشــور وخارج از کشور
 -9کمک به حفظ محیط زیســت و کشــاورزی پایدار
 -10برگــزاری کارگاه هــای کاربردی اثربخشــی فرآورده های آلی و
زیســتی درکشــاورزی ارگانیک و پایدارو تولید محصوالت ســالم تر با
حضورمدیران ،کارشناســان کشــاورزی و کشاورزان پیشرو

الزم بــه ذکــر اســت :امــروزه بــا افزایــش نیــاز بــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــه جهــت تأمیــن غــذای جمعیــت در رشــد
؟ در حــال گســترش ،نگرانــی در مــورد تأمیــن غــذا مطــرح گردیــده اســت .آلودگیهــای آب ،خــاک هــوا و فرســایش
خــاک ،مقاومــت آفــات بــه ســموم و گســترش کودهــای شــیمیایی ســبب گردیــد تــا بــه جهــت حفــظ منابــع بــه گذشــته و
کشــتهای طبیعــی و ســالم برگردیــم .بــاور ایــن اســت کــه بــرای تولیــد محصــوالت ســالم و پــاک و در نتیجــه انســا نهایی
ســالم و بــا نشــاط ،هیــچ راهــی جــز کشــاورزی زیســتی نداریم.بــا توجــه بــه تقاضــای روزافــزون بــرای مصــرف نهاد ههــای
ســالم ،بایــد بــه گونــهای عمــل میشــود کــه در تغذیــه گیاهــان ،تعــادل بیــن عناصــر موردنیــاز در خــاک بــه هــم نخــورد و
در هنــگام رشــد نیــز ،نیــازی بــه اســتفاده از ســموم و آفتکشــها نباشــد .در تغذیــه تلفیقــی کشــاورزی ،بــه جــای اســتفاده
از کــود شــیمیایی بــه تنهایــی از آن بــه همــراه کودهــا ی آلــی نظیــر خــاک بــرگ ،جلبــک و کودهــای زیســتی اســتفاده شــود.
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گفتگوی اختصاصی با جناب آقای محمد کاظمی

نماینده ادوار مجلس (دوره ششم و دهم)
نایب رییس اول کمیسیون قضایی مجلس
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶
عضو کمیسیون رسیدگی به مسائل فضای مجازی در دادستانی کل کشور
عضو فراکسیون امید در مجلس دهم
عضو و مسول حقوقی فراکسیون محیط زیست

،،

کشاورزی ما
در استفاده از
سیستم های
نوین کشاورزی
در دنیا به
شدت عقب
مانده است
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محمــد کاظمــی یکــی از نماینــدگان مجلــس دهــم اســت .ایشــان همچنیــن
در دوره ششــم از حــوزه انتخابیــه مالیــر بــه مجلــس راه یافــت .تخصــص،
تجربــه و تعهــد ایشــان موجــب شــده ایشــان بــه عنــوان نماینــده ای
تمــام عیــار بتوانــد در مجلــس جهــت خدمــت بــه مــردم قــدم هــای
ارزشــمندی را بــردارد و از چهــره هــای ارزشــمند مجلــس بشــمار
میــرود .آنچــه در ادامــه میخوانیــد حاصــل گفتگــو بــا ایشــان میباشــد.
در مورد صنعت کشاورزی کمی صحبت کنید ،به نظر شما وضعیت کشاورزی ایران
به چه گونه ای است؟
متاســفانه کشــاورزی مــا علــی رغــم توســعه علــم و فنــاوری همچنــان ســنتی باغــی مانــده
اســت و بــا اینکــه انتظــار مــی رفــت بعــد از انقــاب در این جهــت قدم هــای بزرگی برداشــته
شــود اوال ایــن کار انجــام نشــد و ثانیــا اســتفاده بــی رویــه از چاههــای آب کشــاورزی و از
طرفــی کــم شــدن نــزوالت آســمانی ،بــاران و بــرف بــه هر حــال در ســال هــای آتــی در واقع
کشــاورزی مــا را بــا کــم آبــی مواجــه کــرده است.کشــور مــا در یــک منطقــه ای خشــک قرار
گرفتــه و قطعــا در ســال هــای آتــی بــا مصایــب و مشــکالت فراوانــی روبــرو خواهیــم بــود.
وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز برنامه تدوین شــده علمی مناســبی بــرای ارتقا وزارت کشــاورزی
در کشــور نــدارد ،مثــا بــا ایــن وضعیــت کمبــود آب و کــم شــدن نــزوالت آســمانی بهتریــن
شــیوه آبیــاری بــرای کشــاورزی بحــث آبیــاری قطــره ای ،بارانــی و بهــره گیــری از سیســتم
هــای جدیدتــری اســت کــه اخیــرا وارد کشــور شــده و میبایســت کشــاورزان و زارعیــن مــا
باالجبــار از ایــن سیســتم هــا اســتفاده کننــد .امــا متاســفانه در بســیاری از مناطــق کشــور
سیســتم آبیــاری مــا غــرق آبــی و یــک سیســتم کامــا ســنتی و اصــراف گونه اســت.
بحــث دیگــر جایگزینــی محصوالتــی اســت کــه آب کمتــری نیــاز دارنــد مثــا
بــه جــای گنــدم یــا ســایر محصوالتــی کــه آب فراوانــی
بــرای آبیــاری احتیــاج دارنــد مــی توانیــم در منطقــه
ای در شــهر مالیــر از کشــت سویا،کشــت گلخانــه ای و
کشــت زعفــران کــه بســیار آب کمــی احتیــاج دارنــد اســتفاده کنیــم.
ایــن امــر مســتلزم تشــکیل کالس هــای آموزشــی و ارشــاد و
راهنمایــی علمــی کشــاورزان اســت کــه
متاســفانه در حــال حاضــر شــاهد آن نیســتیم.
بحــث دیگــر وزارت جهــاد کشــاورزی مــا در
هــر ســال مــی بایســت پیــش بینــی قیمــت
محصــوالت را داشــته باشــد ،هــر محصــول
مثــل گنــدم گوجــه پیــاز و ســیب زمینــی
و ...ایــن پیــش بینــی قیمــت هــا را بایــد در
موقــع برداشــت محصــوالت داشــته باشــد و واقعــا بــه کشــاورز
اطالعــات بدهــد تــا کشــاورز مــا بدانــد در وقــت عرضــه قیمــت
ســیب زمینــی هــزار تومــان باشــد صرفــه و صالحــش نیســت
ســیب زمینــی کشــت کنــد کشــت و محصــول دیگــری را بــکارد.
متاســفانه مــا یــک کار علمــی محاســباتی پیــش بینــی
شــده در کشــور نداریــم اینهــا بــه نظــرم از وظایــف
اساســی و اصلــی وزارت جهــاد کشــاورزی اســت.
مــا شــاهد آن هســتیم کــه ســیب زمینــی کار ،گوجــه کار،
پیــاز کار و باغــدار مــا کــه محصولــش را نمــی خرنــد بــه
یــک نحــو ضــرر مــی کننــد و دولــت مجبــور اســت روی
همــه ایــن محصــوالت یارانــه کالنــی بدهــد و ایــن یارانــه
کالن قطعــا از جیــب ملــت و جیــب مــردم در مــی آیــد.
این عمده مســایل کشــاورزی ماســت ،ما چــون به روســتاها مرتب
سرکشــی مــی کنیــم میبینیــم اصــا جهــاد کشــاورزی حضــور
فعــال و مســمر ثمــری در روســتاها و مناطــق کشــاورزی نــدارد.

الهام قنایی

گزارشگر

برنامه های سال ۹۶
از آنجاییکــه وظایــف اصلــی نماینــدگان مجلــس
،قانونگــذاری و نظــارت مــی باشــد با یــاری خداوند
در ســال  ۹۶باهمــکار عزیــزم اقــای ازادیخــواه در
کنــار یکدیگرقصــد داریــم ضمــن انجــام وظایــف
اصلــی خــود در مجلــس بــه نحوبســیار خــوب
برنامــه هــای خوبــی را بــرای شهرســتان در نظــر
بگیریــم کــه هــم رضــای خداوند در ان باشــد و هم
موجــب رشــد و توســعه شهرســتان مالیــر شــود.
در وحلــه اول شــناخت مشــکالت شهرســتان
و اولویــت بنــدی آن و تــاش بــرای
رفــع آنهــا کــه موضــوع مهمــی اســت.
 دعــوت از مســولین مملکتــی بــه شهرســتان وگرفتــن اعتبــار در همــه زمینــه هــای اقتصــادی
،اجتماعی،صنعتی،کشاورزی،ورزشــی و علمــی
سرکشــی مســتمر بــه حــوزه انتخابیــه و از
نزدیــک آشــنا شــدن بــا موانــع توســعه شهرســتان
و برنامــه ریــزی بــرای حــل موانــع ،دعــوت از
ســرمایه گــذاران بــه شهرســتان و تشــویق آنــان
بــه ســرمایه گــذاری جهــت بســتر ســازی بــرای
اشــتغال جوانــان ،رســیدگی و گرفتــن اعتبــار
بــرای دســتگاههای خدماتــی جهــت رفــع
مشــکالت و تجهیــز نمــودن دســتگاههای مربوطــه
 ،برنامــه ریــزی جهــت برنامــههــای فرهنگــی در ســطح شهرســتان
 تــاش بــرای رفــع وضــع موجــود مــردمشهرســتان و فقــر زدایــی در شهرســتان
اســتفاده از اختیــارات قانونــی در جهــت
برطــرف نمــودن نارســایی هــای شهرســتان
،ایجــاد کارخانجــات تولیــدی و رفــع مشــکل
کارخانجــات در حــال فعالیــت و جلوگیــری
از تعطیــل شــدن کارخانجــات فعــال
سیاســت گــداری هــای کالن در شهرســتان تــا
رســیدن بــه جایــگاه رفیــع و اصلــی خــود کــه در
شــان مــزردم فهیــم و قدرشــناس مالیــر باشــد.

در مــورد محصــوالت طبیعــی ،ســالم و ارگانیــک
در مجلــس تابحــال چــه کاری انجــام شــده اســت؟
کار خاصــی انجــام نشــده اســت ،کمیســیون کشــاورزی
بایــد انجــام دهــد کــه تابحــال نشــنیده ایــم.
خلعــی احتیــاج نمــی شــود کــه بخواهیــم
کنیــم.
تصویــب
را
جدیــدی
قانــون

پیشــنهاد شــما برای کشــاورزی ســامت و ســالم چیســت؟
وزارت کشــاورزی بایــد برنامــه های آموزشــی مســتمر داشــته باشــد
و همچنیــن قوانیــن الــزام آور جهت اســتفاده از سیســتم های نوین و
پیــش بینــی قیمت فــرآورده هــای محصــوالت کشــاورزی ،همچنین
برنامــه هــای آمــوزش نحــوه اســتفاده از ســموم دفــع آفــات نباتی را
بــه صــورت علمــی پیــاده کنند .جهــت حمایــت از محصوالت ســالم،
طبیعــی و ارگانیــک هــم میتــوان قوانیــن تشــویقی در نظــر گرفــت.

در مــورد منابــع طبیعــی و محیــط زیســت
چــه صحبتــی بــرای مخاطبیــن داریــد؟
در گذشــته بــه محیــط زیســت بــه شــدت ظلــم کردیــم و بعــد از
انقــاب بعضــی از افــراد ســود جو با اســتفاده از موقعیت خــاص اوایل
پیــروزی انقــاب جنگلهــا و مراتــع طبیعــی مــا را تصــرف کردنــد.
امــروزه مســاحت جنگلهــای مــا در مقایســه بــا ســال
هــای اول انقــاب و بســیاری از منابــع طبیعــی مــا توســط
افــراد ســود جــو بــا تبانــی بخشــهایی از کارگــزاران
دولتــی بــه تصــرف و ســاخت و ســاز در آمــده اســت.
توجــه مــردم بــه حفــظ محیــط زیســت کــم شــده بــود کــه
البتــه در حــال حاصــر توجــه خاصــی بــه محیــط زیســت
مبــذول مــی شــود و مــردم نیــز آمــوزش بیشــتری دیــده
انــد و بیشــتر مقیــد بــه حفــظ محیــط زیســت شــده انــد.
ایــن بحــث آنقــدر بــرای دولــت و نظــام مهــم اســت کــه یکــی از
محورهــای اساســی برنامــه هــای ششــم توســعه تخصیــص اعتبارات
بســیار چشــمگیر و قابــل توجــه بــرای حفظ محیط زیســت اســت.
نتیجــه عــدم توجــه بــه محیــط زیســت امــروز آلودگــی
هــوا و مشــکالت فراوانــی اســت کــه در کشــور شــاهد آن
هســتیم ،خوشــبختانه در یکــی دو ســال اخیــر همراهــی
و همــکاری قــوه قضــــاییه و ســـازمان محیــط زیســت و
ســـازمان جنــگل هــا و مراتــع بــرای برخــورد شــدید
قانونــی بــا متجاوزیــن محیــط زیســت و منابــع
طبیعــی و مراتــع بیشــتر شــده و مطلــع هســتیم
کــه قضاتــی کــه پرونــده هــای مربــوط بــه ایــن
مســائل را مــورد بررســی قــرار میدهنــد در هــر
اســتان تحــت آمــوزش ویــژه قــرار گرفتــه انــد.
بنــده بــا توجــه باینکــه در مجلــس شــورای
اســامی عضــو فراکســیون محیــط زیســت
و مســول حقوقــی ایــن فراکســیون هســتم،
جلســات مســتمری را بــا خانــم دکتــر
ابتــکار در مــورد نحــوه توســعه جنگلهــا
و حفــظ منابــع طبیعــی داریــم و
امیــدوارم انشــااهلل مســتمر ثمــر
باشــد و نویــد روزهــای خــوب و
پــر امیــدی را بــه ملــت ایــران
میدهــم و بــرای همــه آرزوی
موفقیــت و ســامتی دارم.
ماهنامه همیشه زندگی
ویژه نامه فروردین 1396
شماره پنجم و ششم
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شیال ت
ترویــج شــیوه هــای صیــد و ماهیگیــری پایــدار از
طریــق انتخــاب روشــهای صیــادی مناســب مــی توانــد
در شــکل دهــی اقتصــادی ســبز تاثیرگــذار باشــد.

اقتصاد سبز
زینب کوره پزان فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی

جنــگل داری
بــا توجــه بــه کاهــش اســتفاده از محصوالتــی ماننــد
کاغــذ کــه مرتبــط بــا جنــگل بــوده و تولیــد آنهــا
بــا اســتفاده از ســایر منابــع پایدارتــر ،در کنــار
حمایــت از طــرح هــا و فعالیــت هــای احیــای جنگلهــا،
مــی توانیــم رونــد جنــگل زدایــی را کاهــش دهیــم.
حمــل و نقل
کاهــش اســتفاده از خودروهــای تــک سرنشــین،
افزایــش اســتفاده از خدمــات حمــل و نقــل عمومــی،
ترویــج پیــاده روی و اســتفاده از دوچرخــه مــی
تواننــد نقــش جشــمگیری در کاهــش انتشــار کربــن
و کاهــش غلظــت آالینــده هــای هــوا ایفــا کننــد.

«

مفهــوم اقتصــاد ســبز چندیــن ســال اســت کــه در محافــل عملــی ،اقتصــادی و سیاســی دنیــا معرفــی شــده
و مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت .از ســال  1389تاكنــون ســه موضــوع اقتصــاد ســبز ،حاكميــت بيــن المللــي
محيــط زيســت و تنــوع زيســتي در دســتور كار برنامــه محيــط زيســت ســازمان ملــل (  )UNEPقــرار گرفتــه اســت.
یکــی از راه هــای دســتیابی و تحقــق توســعه پايــدار گرايــش بــه ســوي اقتصــاد ســبز اســت .گــذار از اقتصــاد فســيلي بــه ســوي
اقتصــاد ســبز مســتلزم تمهيــد شــرايط و زيــر ســاخت هــا و بازنگــري سياســت هــا در ســطوح ملــي و بيــن المللــي اســت .در
ايــن راســتا بايــد تــاش شــود تــا یــک همگرايــي و همســويي عملگــرا میــان دســتگاه هــای متولــي برنامــه ريــزي توســعه
اقتصــادي و دســتگاه هــاي متولــي برنامــه ريــزي محيــط زيســت و اقليــم صــورت پذيــرد .توســعه اقتصــاد ســبز بيــش از هــر
زمــان ديگــر در عصــر كنونــي كــه شــاهد بحــران هــاي جهانــي هســتيم و آســيب هــاي ناشــي از مصــرف بــي رويــه انــرژي
هــاي تجديــد ناپذيــر ســامت انســانها را بــه مخاطــره انداختــه اســت؛ ملمــوس تــر اســت و مــي بايــد الزامــات توســعه آن
فراهــم شــود .قبــل از هــر چیــز بــه تعریــف اقتصــاد ســبز مــی پردازیــم ،چهــار تعریــف بــرای اقتصــاد ســبز بیــان شــده اســت.
-1تعریــف برنامــه محيــط
زیســت ســازمان ملــل
(  :)UNEPاقتصــاد ســبز یــك
چارچــوب بــه منظــور بهبــود
رفــاه و عدالــت اجتماعــی
ازطریــق کاهــش خطــرات
زیســت محیطــی و کمبودهــای
زیســت محیطــی اســت.

-2تعریــف اتــاق بازرگانــي
بيــن المللــي نيــروی
كار اقتصــاد ســبز :در
یــك اقتصــاد ســبز ،رشــد
اقتصــادی و پایــداری زیســت
محیطــی بــا یكدیگــر در
یــك ســاختار تقویــت کننــده
متقابــل فعالیــت و در
عیــن حــال بدنبــال ارتقــاء
توســعه اجتماعــی هســتند.

جهانــي
-3شــبکه
”بســترهای دانــش رشــد
ســبز“ :رشــد ســبز بــه مفهوم
افزایــش رشــد و توســعه
اقتصــادی ضمــن اطمینــان از
اینكــه دارایــی هــای طبیعــی
حفــظ شــده و کمــاکان
بتواننــد منابــع و خدمــات
زیســت محیطــی را بــرای
رفــاه انســان هــا فراهــم کننــد.

-4تعریــف  :OECDبرنامــه
هــای توســعه اقتصــادی ملــی
آینــده نگــر یــا راهبردهایــی
کــه شــامل کاهــش انتشــار و
یــا مقابلــه بــا تغییــرات اقلیــم
بــا هــدف رشــد اقتصــادی
باشــد را اقتصــاد ســبز گوینــد.

بــه بیــان ســاده تــر ،اقتصــاد ســبز را مــی تــوان نمونــه ای شــامل میــزان انتشــار کربــن پاییــن و منابــع کارآمــد کــه همــگان بــه انــدازه
کافــی از آنهــا بهــره مندنــد ،دانســت .ایــن اقتصــادی اســت بــر پایــه ســرمایه گــذاری هــای دولتــی یــا خصوصــی کــه بــه کاهــش انتشــار
کربــن و آالینــده هــای دیگــر ،افزایــش بهــره وری انــرژی و منابــع ،جلوگیــری از نابــودی تنــوع زیســتی و اکوسیســتم هــا مــی شــود.

گزینــه هــای بســیار زیــاد و ســاده ای بــرای حمایــت از اقتصــاد ســبز وجــود دارد کــه مــی توانــد نقشــی
حیاتــی در ایــن زمینــه ایفــا نمایــد ،در صفحــه پیــش رو بــه معرفــی ایــن گزینــه هــا خواهیــم پرداخــت.
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ســه رویکــرد در اتخاذ سياســت اقتصاد ســبز میتــوان بیان کرد
رویکــرد اقتصادی :تمركز بــر راهكارها و سياســت های اقتصادی
رویکرد اجرایــي :تأكيد وضع قوانيــن و آیين نامه ها
رویکــرد تركيبــي :تلفيقي از دو رویکرد فوق
* اتفــاق نظــر بر رویکرد تركيبي به عنوان رویکرد مناســب مي باشــد.

بــه طــور معمــول ،بخــش هــای مختلــف یــك
اقتصــاد ســبز را بــه پنــج بخــش طبقــه بنــدی
مــی کننــد کــه بــر اســاس ایــن بخــش هــا
سیاســت هــا و راهكارهــا تدویــن مــی گــردد:
صنعــت ســازه هــای ســبز(حمل و نقل و ســاختمان)
صنعــت اكوتوریســم
كشــاورزی پایــدار ،جنگلداری و شــيالت
صنعــت بازیافــت و مدیریــت پســماند
صنعــت توليــد انــرژی هــای پــاک و تجدیدپذیر

آب
بــا توجــه بــه کمبــود منابــع آب شــیرین ،اســتفاده
بهینــه و عاقالنــه از آب اهمیتــی بســیار دارد .کاهــش
مصــرف بــی رویــه آب در هنــگام اســتحمام یــا شســت
و شــوی ظــروف ،جمــع آوری آب بــاران بــرای آبیــاری
گیاهــان و برنامــه ریــزی زمــان شســت و شــوی
لبــاس هــا در ایــن زمینــه مــی توانــد ،موثــر باشــد.
کشا و ر ز ی
بــا خریــد بــه موقــع محصــوالت محلــی ،ارگانیــک و
محصوالتــی کــه از طریــق شــیوه هــای پایــدار تولیــد شــده
انــد ،مــی تــوان بــه توســعه اقتصــاد ســبز کمــک کــرد.
تامیــن انرژی
افزایــش بهــره وری انــرژی مصرفــی بــا خامــوش کــردن
المــپ هــای اضافــی و خــارج کــردن وســایلی کــه در
حالــت اســتند بــای قــرار دارنــد از مــدار بــرق ،در
کنــار حمایــت از توســعه منابــع انــرژی پــاک و تجدیــد
پذیــر مــی توانــد بــه توســعه اقتصــاد ســبز کمــک کنــد.
گردشــگری
مســافرت هــای گروهــی و اســتفاده از خــودرو شــخصی کمتــر
بــرای صرفــه جویــی در مصــرف ســوخت ،کاهــش اســتفاده
از آب و انــرژی و انجــام خریدهــای محلــی نــه تنهــا بــه
جوامــع محلــی کمــک مــی کنــد ،بلکــه تاثیــرات منفــی
زیســت محیطــی گردشــگری را نیــز کاهــش مــی دهنــد.
ضایعــات و زبالــه
بــا کاهــش ضایعــات ،اســتفاده مجــدد و بازیافــت
آنهــا ،مــی تــوان بــه توســعه اقتصــاد ســبز کمــک کــرد.
کاهــش اســتفاده از پالســتیک ،بهــره گیــری از کودهــای
حاصــل از ضایعــات مــواد غذایــی و ایجــاد جامعــه
ای بــا بهــره وری بــاال در منابــع ،از جملــه مــواردی
هســتند کــه مــی تواننــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد.

برخي از پيامدهای حركت به سوی اقتصاد سبز در بخش های مختلف

چالش های پيش روی اقتصاد سبز
 .1نبود زیر ساخت های الزم اقتصادی (قوانین مالیاتی و یا تعرفه ای
متناسب با اقتصاد سبز،تأمین مالی)
 .2کمبود قوانین مالكیت مرتبط با اقتصاد سبز (قوانین در خصوص مالكیت
ایده های نو و یا مالكیت زیرساخت های احداث شده)
 .3نا اطمینانی های مربوط به تنظیم مقررات (تعیین اهداف ،موارد حاکمیتی
و )...
 .4امكان اجرایی نشدن اهداف از پیش تعیین شده و یا چگونگی نظارت بر
اجرای فرآیند
 .5تمرکز و تاکید بیش از اندازه بر بخش دولتی
 .6چالش دانش و مهارت الزم (چالش اشتغال سبز)
 .7عدم ظرفیت اجرایی الزم برای اجرای سایر ساز و کارهای الزم به منظور
تحقق توسعه پایدار به موازات اقتصاد سبز (به طور نمونه توسعه اقتصادی
اجتماعی)
 .8نحوه شناسایی ذینفعان اقتصاد سبز
ادامه مطالب در شماره های بعدی . . .
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تجربه جهانی

تجربه ایاالت متحده در مهار پدیده ریزگردها
محیط زیست

Drought and dust storms

دولت برای ایجاد ثبات در قیمت گوشت
و کمک به کشاورزان دستور ذبح بیش از
شش میلیون خوک داد و آنها را بصورت
بسته بندی شده بین فقیرا و گرسنگان
این مناطق توزیع کرد .مازاد بسته های
گوشت خوک به بازار عرضه و ضمن تنظیم
بازار سایر محصوالت مورد نیاز خرج سیار
کمکهای دولتی شد.

پديــده ريزگردهــا و طوفانهــاى شــن و گردوغبــار در
ســالهاى دهــه  ١٩٣٠در امريــكا يــك مشــكل اساســى
بــود.
در ايــن ســالها ،بخاطــر خشكســالى و همچنيــن مديريــت
نادرســت خــاك و آب و كشــاورزى ،طوفانهــاى شــديدى
كــه منشــا آن تگــزاس و كلــرادو در جنــوب و مركــز
امريــكا بــود ،زندگــى ميليونهــا انســان را بخطــر انداخــت.
ايــن طوفانهــا حتــى بــه نيويــورك كــه بيــش از ٢٠٠٠
كيلومتــر بــا نواحــى توليــد گردوغبــار فاصلــه داشــت
رســيد.
يــك ميليــون نفــر مجبــور بــه كــوچ اجبــارى شــدند و
بيــكارى و فقــر گريبــان جامعــه را گرفــت .گفتــه ميشــود
حــدود نيــم ميليــون نفــر بــى خانمــان شــدند.
ايــن ســالها بــه نــام  dirty thirtiesدر تاريــخ
امريــكا ناميــده ميشــود.
فرانكليــن روزولــت ،رييــس جمهــور وقــت امريــكا بــه
ســرعت وارد عمــل شــد و بــراى چــاره ايــن مشــكل بــه
ســراغ مراكــز علمــى رفــت.
دولــت ،در مناطقــى كــه كشــاورزى زيــاد باعــث تخريــب
اليــه ســطحى و محافــظ خــاك شــده بــود ،بطــور موقــت
كشــاورزى را ممنــوع كــرد و هزينــه زندگــى كشــاورزان
را بمــدت پنــج ســال متقبــل شــد.
همچنيــن بســيارى از مناطــق را بعنــوان مناطــق
حفاظــت شــده و پاركهــاى ملــى اعــام كــرد و شــروع بــه
كشــت گياهــان و درختچــه هــاى مقــاوم بــراى تثبيــت
خــاك كــرد.
بدســتور روزولــت ،تعــداد دويســت ميليــون درخــت و
درختچــه از كانــادا بــه تگــزاس وارد و كاشــته شــد و
بديــن طريــق خــاك را تثبيــت ،رطوبــت خــاك حفــظ و
مشــكل حــل شــد.
در ســال  ١٩٣٩مشــكل ريزگردهــا بطــور كامــل مهــار
شــد.
مناطــق حفاظــت شــده اى كــه در دهــه  ١٩٣٠توســط
دولــت وقــت احــداث شــد ،همچنــان وجــود دارد و
قوانيــن و مقــررات ســختى بــراى حفــظ محيــط زيســت
وجــود دارد.
اتفاقــات ایــن دوره موضــوع بســیاری از آثــار فرهنگــی
آن زمــان ،بــه ویــژه رمــان خوشــه هــای خشــم ()1939
توســط جــان اشــتاین بــک شــده اســت.

Dust Bowl
1930s, the unanchored soil turned to dust, which the prevailing winds During the drought of the
blew away in huge clouds that sometimes blackened the sky. These choking billows of dust – named
"black blizzards" or "black rollers" – traveled cross country, reaching as far as the East Coast and
striking such cities as New York City and Washington, D.C. On the Plains, they often reduced visibility
ft) or less. Associated Press reporter Robert E. Geiger happened to be in Boise City, 3.3( metre 1 to
Edward Stanley, Kansas ;1935 ,14 Oklahoma, to witness the "Black Sunday" black blizzards of April
City news editor of the Associated Press coined the term "Dust Bowl" while rewriting Geiger's news
While the term "the Dust Bowl" was originally a reference to the geographical area ]4[]3[.story
"affected by the dust, today it is usually used to refer to the event, as in "It was during the Dust Bowl
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معرفــی مؤسســه بســوی ترویــج محصــول ســالم

در دنیایــی کــه هجوم تبلیغات گســترده رســانه ها موجب گردیده تــا در عبور ثانیهها
حتــی بــه ذهنمــان هــم خطور نکند که آنچــه می خوریم تا چه اندازه بر ســامتی ما
اثــرات منفــی بجای خواهد گذاشــت ،همه انســانها به دنبال زندگی بهتر و ســالمترند
در حالیکــه مصــرف محصوالت ســالم خــود نقش چشــمگیری در برخورداری از یک
زندگی ســالم دارد.
مدیرعامل مؤسســه ترویج محصول ســالم
ســیدمحمودرضا شایسته
آدرس دفتر مرکزی:
تهــران ،خیابــان ولیعصر(عــج) ،خیابــان جمال الدین اســدآبادی ،خیابان دوم ،پالک  ،11واحد 1
شــماره هــای تمــاس | )021( 88974211 -2 :تلفکــس 09195591650 | )021( 88971257 -8
پســت الکترونیک info@safe-product.org:

::

مؤسســه بــه ســوی ترویــج محصــول ســالم،
بعنــوان ســازمانی مــردم نهــاد ،یکــی از نخســتین متولیــان
برنامــه ریــزی ســبک زندگــی ســالم اســت کــه پــس از ده
ســال بررســی ،مطالعــه و بازارشناســی ،در حــوزه نهــاده
هــای ارگانیــک (کــود و ســم) شــروع بــه کار نمــوده
و در ســال  1392بعنــوان مؤسســه ای غیــر تجــاری و
ترویجــی در حــوزه محصــوالت ســالم تأســیس شــد.
ایــن موسســه در قالــب مشــاوره ،ارائــه راهــکار و همچنیــن
کمــک بــه عرضــه محصــوالت ســالم هــم غذایــی و هــم غیــر
خوراکــی تــاش نمــوده تــا فرهنــگ اســتفاده از فــرآورده
هــای طبیعــی ،ســالم و ارگانیــک را بــا هــدف خدمــت
بــه خانــواده هــا بــا ارزش افــزوده بــاال ترویــج کنــد.
در ایــن راســتا طرحــی بنــام « 12گام بــا محصــول ســالم
از مزرعــه تــا ســفره» توســط ایــن موسســه در دســت اجــرا
مــی باشــد کــه اطالعــات کامــل در ایــن مــورد در وبســایت
موسســه و آنشــاهلل در شــماره آتــی منتشــر مــی شــود.
شــعار ســازمانی :همــراه با محصول ســالم از مزرعه تا ســفره
مــا مفتخــر خواهیــم شــد تــا بــرای
ســامت خــود و خانــواده محترمتــان بــا
مــا همــراه باشــید و بــه مــا اعتمــاد کنیــد.
مــا محصــوالت ســالم و ارگانیــک را بــه
شــما معرفــی مــی کنیــم و بدســت شــما مــی رســانیم.

ســایت رســمی ترویج محصول سالم
www.safe-product.org
salemclub
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اهــداف و فعالیت ها:
اجــرای مدیریــت زنجیره تامین در طرح محصول ســالم از مزرعه تا ســفره
کمــک بــه چرخه تولید ،توزیع و مصرف محصوالت ســالم بــا حداکثر بهره
وری
رهگیری محصوالت ســالم از مزرعه تا ســفره و تولیدات ســبز
فرهنــگ ســازی و ارتقــاء دانش جمعی در تولیــد و مصرف محصوالت
ســالم و ترویج ســبک زندگی ســالم از طریق عضوگیری در باشــگاه
هــواداران محصول ســالم و همچنین از طریق شــبکه هــای اجتماعی
ارائه خدمات مشــاوره مدیریتی و ترویج مدیریت ســبز به ســازمانهای
همراه طرح محصول ســالم از مزرعه تا ســفره
برگــزاری همایش هــای علمی و گردهمایی های آموزشــی ،علمی و
ترو یجی
ایجــاد همگرایــی و هم افزایــی بین نهادهای متولی ســامت جامعه
بازارســازی ،بازاریابی ،ترویج و راســتی آزمایــی گواهینامه های
محصوالت ســالم و ارگانیک
کمک به کشــاورزان و تولید کنندگان محصوالت ســالم و ســبز برای اخذ
گواهینامــه های مربوطه و کمک به تحقق و گســترش ســازمانهای ســبز
از طریــق مبادی ذی ربط
توســعه نظــارت مردمی بر عرضه محصوالت ســالم و ارگانیک در
فروشــگاههای کشور
معرفی و تســهیل در دسترســی مردم به محصوالت ســالم و ارگانیک با
اجــرای نمایشــگاه های محلی و بیــن المللی
بــا امیــد اینکه بتوانیم با ترویج ســبک زندگی ســالم ،فرهنگ ســامتی را
در نهــاد خانــواده ها نهادینه کنیم و ســامتی پایدار را به مردم کشــور
عزیزمان تقدیــم نمائیم.

ســایت عرضه محصوالت ســالم و ارگانیک
www.salemkala.ir
salemclub

salemkala

سایت فروشــگاه محصول سالم
salemkala_ir

بررســی و تحلیل مقایســه ای اقتصاد کشاورزی ایران و جهان

محمدعلی محرمی

واکاوی نقش
بیمه در صنعت
کشاورزی ایران

،،

ویژگیهای کشــاورزی ایران
ســرزمین ایــران بــه عنــوان کشــوري چهــار فصــل وجــود
اقلیــم هــای مختلــف بــا شــرایط متفــاوت را در ذهــن
تداعــی مــی ســازد .برخــورداری از  ۳۵میلیــون هکتــار
اراضــی قابــل زراعــت ۱۲ ،میلیــون هکتــار جنــگل ،قریــب
بــه  ۹۵میلیــون هکتــار مرتــع ،دسترســی بــه منابــع آبــی
بــه میــزان  ۱۲۰میلیــارد مترمکعــب از پتانســیل هــای
ایــن بخــش اســت .امــا در مقابــل ثلــث میانگیــن بارندگــی
جهانــی در برابــر ۳برابــر تبخیــر و تعــرق اســتاندارد
بــه دلیــل قــرار گرفتــن بــر روی کمربنــد خشــکی و
خشکســالی شــرایط ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش
را خــاص مــی کنــد .بنــا بــه گــزارش مرکــز پژوهــش
هــای مجلــس بیــش از ۹۰درصــد آب کشــور در بخــش
کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه اگــر
تنهــا راندمــان کاربــردی آب در ایــن بخــش بــه میــزان
۵درصــد افزایــش یابــد ،مقــدار آب صرفــه جویــی شــده
معــادل بــا کل نیــاز بخــش هــای دیگــر خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه اینکــه ســهم بخــش کشــاورزی در
اقتصــاد ملــی و امنیــت غذایــی کشــور باالســت فقــط ۵
درصــد از کل ســرمایه گــذاری هــای کشــور بــه ایــن
بخــش اختصــاص يافتــه اســت ،کــه ایــن امــر باعــث
پاییــن آمــدن بهــره وری و اتــاف زیــاد مــی گـــــردد
و یکــی از عوامــل پرریســک بــودن صنعــت کشــاورزی
عــدم ســرمایه گــذاری و بهــره وری درآن اســت.
جایــگاه صنعت بیمه در ایران
قدمــت بیــش از  80ســاله صنعــت بیمــه و همچنيــن
حضــور  30شــرکت بیمــه در ایران(دولتــی  ،خصوصــی و
مناطــق آزاد) و بــا حــق بیمــه پرداختــی بیــش از  22هــزار
میلیــارد تومــان در ســال  ،ايــن صنعــت را از نظــر گــردش
مالــی یکــی برتریــن هــا در صنعتهــای ایــران نمــوده
اســت کــه نقــش بســزايی در اقتصــاد کشــور را داراســت .
ماهیــت بیمــه ایجــاد تامیــن امنیــت بــرای جامعــه
و اقتصــاد مــی باشــد و بــه عبارتــی «بیمــه» الفبــای
توســعه اســت کــه متاســفا نــه نقشــي کلیــدی در
صنایــع کشــاورزی مــــــــــا نداشــته و نیازمنــد
توضیحــات مفصلــی اســت کــه در ایــن مجــال
بصــورت مختصــر در اينخصــوص اشــاره خواهــد شــد.
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از میــان ســرمایه گــذاری در بخــش هــای مختلــف اقتصــادی،
ســرمایه گــذاری در بخــش کشــاورزی اهمیــت و
جایــگاه خاصــی دارد .ســرمایه گــذاری در بخــش
کشــاورزی عــاوه بــر ایــن کــه موجــب رشــد
تولیــد و اشــتغال در ایــن بخــش مــی شــود،
باتوجــه بــه ارتباطــات بــا ســایر فعالیــت
هــای اقتصــادی ،بــه رشــد تولیــد و اشــتغال
در ســایر بخشــها نیــز کمــک مــی کنــد.
اکنــون ۷۰درصــد ســرمایه گــذاری هــای
کشــور در بخــش خدمــات بــوده و ســهم
کشــاورزی در اقتصــاد ملــی  ۴/۵درصــد اســت
کــه مــی بایــد بــه  ۸/۵درصــد ارتقــاء یافتــه و تأثیــر
چشــمگیری در افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی داشــته باشــد.
براســاس اعــام ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد
(فائــو) ،طبــق گــزارش جدیــد ایــن ســازمان ،بــه منظــور تولیــد
غــذاي کـــــــافی بــرای جمعیــت  ۹/۱میلیــاردی جهــان در
ســال  ،۲۰۵۰بایــد  ۸۳میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری خالــص
در کشــاورزی کشــورهای در حــال توســعه صــورت پذيــرد.
در ایــن گــزارش کــه باتوجــه بــه برگــزاری همایــش کارشناســان
ارشــد کشــاورزی (  )Senior Expertدر تاریــخ هــای  ۱۲و ۱۳
اکتبــر ســال جــاری در رم انتشــار یافتــه ،آمــده اســت كــه ســرمایه
گــذاری در کشــاورزی بایــد حــدود ۵۰درصــد افزایــش یابــد.
از ایــن ســرمایه گــذاری پیــش بینــی شــده ،حــدود ۲۰میلیــارد
دالر بــرای تــــــــــولید محصــوالت کشــاورزی و ۱۳میلیــارد دالر
بــرای تولیــد محصــوالت دامــی اختصــاص خواهــد یافــت .ســرمایه
گــذاری بــرای مکانیزاســیون بیــش تریــن ســهم از ایــن بودجــه
را دارد و پــس از آن ،توســعه و بهبــود سیســتم آبیــاری قــرار دارد.
۵۰میلیــارد دالر دیگــر بــرای ارایــه خدمــات جهــت رســیدن بــه
هــدف افزایــش ۷۰درصــدی تولیــد بخــش کشــاورزی در ســال
 ۲۰۵۰الزم اســت .بخــش عمــده ایــن ســرمایه گــذاری مربــوط
بــه بخــش پیشــین کشــاورزی و خدمــات مربــوط بــه آن بایــد
توســط بخــش خصوصــی صــورت گیــرد .البتــه ســرمایه گــذاری
دولتــی بــرای ایفــای بهتــر وظیفــه نظــام کشــاورزی و ایجــاد
امنیــت غذایــی بایــد انجــام شــود کــه پژوهــش و توســعه در بخــش
کشــاورزی از اولویــت هــای ســرمایه گــذاری دولتــی مــی باشــد.
در ســال  ۲۰۰۰کل ســرمایه گــذاری بخــش دولتــی در پژوهش و توســعه
کشــاورزی در جهــان فقــط حــدود  ۲۳میلیــارد دالر و بســیار نابرابــر بود.
کمــک هــای رســمی توســعه بــه بخــش کشــاورزی بیــن ســال ۱۹۸۰
و  ۲۰۰۵حــدود  ۵۸درصــد کاهــش یافــت و از ســهم  ۱۷درصــدی در
ســال  ۱۹۸۰بــه  ۳/۸درصــدی در ســال  ۲۰۰۵رســید و اکنــون در حــد
 ۵درصــد باقــی مانــده اســت .امــا دغدغــه هــای اقتصــادی و سیاســی
در مــورد پدیــده تصاحــب زمیــن در کشــورهای مختلــف رو بــه افزایــش
اســت .بــرای چنیــن موضوعــی بایــد راه حلــی اندیشــید کــه منافــع آن
بــه اکثــر مــردم برســد و امنیــت غذایــی آنــان را تامیــن نمایــد .بخــش
کشــاورزی در کشــور مــا بــه عنــوان یکــی از ارکان اقتصــادی ســهم
باالیــی در صــادرات غیرنفتــی ،ایجــاد اشــتغال و ارزش افــزوده دارد.
بــه طــور کلــی بخــش کشــاورزی را مــی تــوان بــه چهــار زیربخــش عمده
زراعــت ،دامپــروری  ،شــیالت و جنگلــداری تقســیم و بــه نســبت ضریــب
هــر یــک جهــت تخصیــص منابــع و ســرمایه گــذاری در آن برنامــه ریــزی
کــرد .بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از  ۹۵درصــد حــوزه کشــاورزی در
اختیــار بخــش خصوصــی اســت ،پیشــرفت آن منــوط بــه انجــام ســرمایه
گــذاری مناســب خواهــد بــود .بخــش کشــاورزی در کشــورهای در حــال
توســعه بــه شــدت محتــاج ســرمایه اســت .ده هــا ســرمایه گــذاری انــدک
منجــر بــه از حرکــت افتــادن بهــره وری و ســطوح تولیــد شــده اســت.

،،

وضعیت بیمه کشــاورزی در ایران و جهان
در جهــان بیمــه کشــاورزی بــه دو صــورت اختیــاری و اجبــاری ارائــه مــی گــردد  ،در کشــورهایی مثــل کانــادا  ،آمریــکا و شــیلی ،بصــورت
اختیــاری ارائــه مــی شــود و اجبــاری بــرای بیمــه گــر وجــود نــدارد تــا کشــاورزان بــا مدیریــت ضعیــف را بیمــه کنــد و از طرفــی ایجــاد
بــازار رقابتــی از مزایــای ایــن راهبــرد مــی باشــد از معایــب هــم مــی تــوان بــه امــکان ایجــاد عــدم تعــادل مالــی بیمــه گــر ناشــی از فشــار
داوطلبــان مناطــق پــر خطــر بــه خریــد بیمــه اشــاره کــرد .در طــرح بیمــه اجبــاری ماننــد کشــورهایی مثل ژاپــن  ،موریــس و قبــرس بعضی از
محصــوالت کلیــدی بصــورت اجبــاری بیمــه مــی شــوند از مزایــای ایــن راهبــرد مــی تــوان تشــکیل عــدد بــزرگ و کاهــش هزینــه هــاي اداری
و مشــارکت گســترده را نــام بــرد و معایــب آن نيــز مــواردي ماننــد عــدم انتخــاب و تــوازن در حــق بیمــه بــرای مناطــق کــم ریســک اســت .
در ایــران شــرکتهاي بیمــه بصــورت کامــل در صنعــت کشــاورزی (بداليــل كــه ذکــر خواهــد شــد) ورود نکــرده انــد ولــی بــه
منظــور حمایــت و مشــارکت کشــاورزان در جبــران زیــان هــای ناشــی از خطــرات تهدیــد کننــده و ســوانح طبیعــی و حــوادث
قهــری ،بــه عنــوان وســیله ای بــرای نیــل بــه هدفهــا و سیاســت هــای خودکفایــی در تولیــدات کشــاورزی ،در نیمــه ســال 1363
صنــدوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی بــا اســتقالل مالــی و شــخصیت حقوقــی طبــق مقــررات شــرکت هــای دولتــی بــا ســرمایه اولیــه
یــک میلیــارد ریــال در بانــک کشــاورزی تاســیس شــد .وظایــف صنــدوق بیمــه ،تامیــن پوشــش حمایتــی بــرای انــواع محصــوالت
کشــاورزی (زراعــی و باغــی) ،دام ،طیــور ،زنبورعســل ،کــرم ابریشــم ،آبزیــان پرورشــی ،طــرح هــای جنــگل کاری ،مرتــع داری
و آبخیــزداری در مقابــل خســارت هــای ناشــی از ســوانح طبیعــی و حــوادث قهــری نظیــر تگــرگ  ،طوفــان ،خشکســالی ،زلزلــه،
ســیل ،ســرمازدگی و یخبنــدان ،آتــش ســوزی ،صاعقــه ،آفــات و امــراض نباتــی عمومــی و قرنطینــه ای و امــراض واگیــردار
حیوانــی عمومــی و قرنطینــه ای بــه عنــوان وســیله ای بــرای نیــل بــه اهــداف و سیاســت هــای بخــش کشــاورزی مــی باشــد.

اهمیــت بیمــه محصــوالت
دراقتصــاد
کشــاورزی
کشــاورزی و اقتصــاد ملــی
جایــگاه بیمــه محصــوالت
کشــاورزی و دامــی دراقتصــاد
کشــاورزی و اقتصــاد ملــی از
جهات زیــر دارای اهمیت اســت:
 ایجــاد امنیــت تولید و ســرمایهگــذاری در بخــش کشــاورزی.
 بــاال بــردن تــوان محاســباتیو برنامــه ریــزی بــرای
کشــاورزان در جهــت جلوگیــری
از نوســانات درآمــدی و
اعمــال مدیریــت ریســک.
 تفکیــک مدیریــت هــایصحیــح و نــا صحیــح از
طریــق اعــام حــق بیمــه هــا
و غرامــات تفکیــک شــده.

 کاهــش و قطــع کمــک هــایمســتقیم و بالعــوض مالــی
دولــت بــه کشــاورزان درهنــگام
بــروز خســارات غیــر مترقبــه.
 کنتــرل آفــات و بیماریهــا بخصــوصدر بخــش بیمــه دام ،طیــور و آبزیــان
از طریــق اطــاع بموقــع از بیماریهــای
شــایع و حــذف تدریجــی بیماریهــای
مســری دام همچــون ســل و
بروســلوز ،تــب برفکــی ،آنفلوآنــزا و ....
 حــذف محصــوالت غیــر اقتصــادیاز چرخــه تولیــد و جایگزینــی آن بــا
محصــوالت اقتصــادی تــر و کمــک به
بهره وری در بخش اقتصاد کشــاورزی.
 کمــک بــه تولیــد محصــوالتاســتراتژیک از طریــق تغییــرات
اعمــال شــده در یارانــه هــای
دولــت بــه حــق بیمــه هــا.

دالیل عدم حضور شــرکتهاي
بیمه دربخش کشاورزی ایران
ریسک باال :

• جایــگاه دهــم ایــران در
میــان کشــورهای بالخیــز از
میــان  ۴۰نــوع بــا طبیعــی
 ۳۱نــوع آن در ایــران
• عدم ســرمایه گذاری و توســعه
نیافتگــی صنایــع کشــاورزی
اقتصادی نبودن:

• عــدم مشــارکت کشــاورزان
وعــدم تشــکیل عــدد بــزرگ
• پراکندگــی و دور از
دســترس بــودن زمینهــا
و مــزارع کشــاورزی و
ایجــاد هزینــه بــاالی اداری

نتیجه گیری و پیشنهاد
همــان طــوری کــه ذکــر شــد (بدالیل
اقتصــادی و ریســک بــاال) شــرکتهاي
بیمــه ایرانــی تمایــل بــه ورود بــه
صنایــع کشــاورزی را ندارنــد  ،جهــت
رفــع مــوارد ذکــر شــده مــی تــوان
پشــنهاداتی بشــرح ذيــل اشــاره كــرد :
• اجبــاری کــردن بخشــی از
محصــوالت کلیــدی کشــاورزی
• ترکیــب کــردن پرتفــوی پوشــش
پرخطــر و پوشــش کــم ریســک
• فرهنــگ ســازی در قالــب
توســعه بیمــه در کشــاورزان
• ســرمایه گــذاری و مکانیــزه
کــردن صنایــع کشــاورزی
• مشــارکت نهادهــا حاکمیتــی
بصــورت سوبســید و یــا در
پرداخــت بخشــی از خســارت..
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نام ............................................... :نام خانوادگی.................................................................. :
فعالیت شغلی ........................................ :میزان تحصیالت.............................................. :
رشته تحصیلی ...................................... :نشانی کامل پستی........................................... :
....................................................................................................................................................
شماره تماس......................................... :

کدپستی:

پست الکترونیک ................................................... :مبلغ واریزی....................................... :
شماره فیش بانکی ............................................. :تاریخ واریز وجه. . . . . . / . . . / . . . :
تعداد نسخه مورد درخواست در هر شماره................ :
از ماه  ...................................تا ماه ..................................
هزینه اشتراک برای  12ماه (پست عـادی):

 60.000تومان

هزینه اشتراک برای  12ماه (پست سفارشی) 78.000 :تومان
هزینه اشتراک برای  6ماه (پست عـادی):

 30.000تومان

هزینه اشتراک برای  6ماه (پست سفارشی) 39.000 :تومان

لطفــا مبلــغ اشــتراک را بــه شــماره کارت ( 5047061031312214شــماره
شــبا  )IR 210610000000700788984337بانــک شــهر ،بنــام محمــد ناگهــی
صاحــب امتیــاز و مدیرمســئول ماهنامــه همیشــه زندگــی ،واریــز نمــوده و
فــرم اشــتراک فــوق را بــا اطالعــات خواســته شــده از طریــق پــل هــای
ارتباطــی ماهنامــه ارســال نماییــد.
E-Mail: lifeforever@iran.ir
Telegram: @lifeforevermagazine
Instagram: @lifeforevermagazine
Web Site: www.lifeforever.ir
TEL.: 021-88547548
Mobile: 09120199035

SMS: 50002212365
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