
بــا کمــال خشــنودی به 

اســتحضار اعضــای محترم 

انجمن  واردکنندگان ســم و 

کود ایران و دست اندرکاران 

صنعت کشاورزی ایران می رساند با تالش های 

هیئت مدیــره ایــن انجمن، نخســتین شــماره 

نشــریه »اصالح کشــاورزی« بــه عنــوان ارگان 

رســمی انجمن وفِق بند 11 ماده 7 اساســنامه 

پیِش روی شــما قرار گرفته اســت. اگرچه توّلد 

اولیــن شــماره ماهنامه بــا همزمانــی افتتاح 

همزمان بــا برگزاری هفتمین نمایشــگاه را نیز 

می توان بــه جایگاه خاص عــدد 7 در ذهنیت 

قاطبه ایرانیان نیز مرتبط دانست و به فال  نیک 

گرفت.  

در واقع این نشــریه بعنوان بازوی رسانه ای 

می تواند در ایجاد بســتری مناســب برای درج 

بــا فعالیت هــای  رویدادهــای حــوزه مرتبــط 

انجمــن، و ارائه اندیشــه های نــو در مدیریت و 

توســعه صنعت کشــاورزی از طریق نشــر آثار 

مکتوب اســتادان، صاحب نظــران و محققان و 

ارتباط با مراکز و مؤسسات علمی و دانشگاهی 

داخلی و خارجی و سازمانهای مردم نهاد ملی و 

بین المللی نقش ایفا کند.

این نشریه در راســتای عینیت بخشیدن به 

وظایف تصریح شــده در اساسنامه می کوشد 

بــا صیانت از حقــوق مــادی و معنــوی اعضا و 

تالش در جهت استیفای حقوق و خواست های 

قانونی ایشــان از طریق نهادها و ســازمانهای 

ذی ربط همچنین اطالع رســانی و پیگیری های 

حقوقــی برای جلوگیــری از توزیع و ورود ســّم و 

کود غیر استاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری 

نهادها و سازمانهای مسئول و همکاری مسّتمر 

و تبادل نظــر با نهادهای دولتــی و غیردولتی، 

جهت سامان بخشــیدن واردات ســّم و کود به 

ایــران و حمایــت از بهبود فضای کســب و کار و 

پاسخگویی به نارسایی ها در چهارچوب قوانین 

موضوعه کشــور نقش داشته باشــد و فرصت  

مناسبی را برای تشریح و تبیین نظرات و جلب 

مشارکت اعضای انجمن فراهم آورد.

*عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان کود و سم ایران

سرآغاز
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خبر آمد؛ 
خبری در راه است ...

سید مجید عمادی* 

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران مطرح کرد:

نسل جدید نهاده ها؛ یاری کننده 
رونق تولید محصوالت کشاورزی

نگاهی گذرا به تاریخچه رو به توسعه
 انجمن واردکنندگان سم و کود 

صفحه

۳

صفحه

۷

ادامه در صفحٔه بعد  

تخصصــی  نمایشــگاه  دوره   6 تاکنــون 

نهـــاده هـــــای کشـــــاورزی تـــهـــــران با نـــام 

AGRICUlTECH  برگزار شده است. 

کوشــیده  نمایشــگاه  ایــن  ادوار  تمــام  در 

شــده بــا فراهم کــردن بســتر مناســب جهــت 

حضور برندهــای معتبر داخلــی و بین المللی، 

بروز تریــن نهاده های مــورد نیاز کــه در ارتقای 

ســطح کّمــی و کیفــی تولید محصوالت ســالم 

برای کشاورزان تاثیرگذار است، به معرض دید 

و انتخــاب کشــاورز ترّقی خواه ایرانی گذاشــته 

شود،کشــاورزانی که در جســتجوی نهاده های 

کشــاورزی مانند انــواع آفت کــش، علف کش، 

بستر، کود و بذر باکیفیت هستند.

تعداد شرکت های حاضر در نمایشگاه:
بــر اســاس برنامه ریزی هــای انجام شــده و 

بــا مالحظه حّساّســیت ســتاد برگــزاری جهت 

برخــورداری کیفیــت ِبرندهــاِی تامیــن کننــده 

نمایشــگاه  هفتمین  در  کشــاورزی،  نهاده های 

 75 تهــران  کشــاورزی  نهاده هــای  تخصصــی 

شــرکت داخلــی و 12 شــرکت خارجــی ثبت نام 

کرده و حضور دارند.

ایجــاد کمپیــن "دانــش جهانــی برای 
کشاورزی ایران"

از آنجا که حفاظت از محیطزیســت، تولید 

محصول نهایی ســالم حق طبیعی هر ایرانی 

تولیــدی  نهایــی  محصــول  مصرف کننــده  و 

است، ســتاد برگزاری نمایشــگاه هفتم بر آن 

شــد تــا پــس از 6 دوره برگزاری، بــرای دوره 

جدید رویکرد "دانش جهانی برای کشاورزی 

رســانی  اطــالع  کار  دســتور  در  را  ایــران" 

رویدادهــا و برنامه هــای جانبــی نمایشــگاه 

قرار دهد.

در ادامه روال نوآورانه 6 دوره گذشته از ۱۷ تا 20 دی برگزار می شود:

هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران 
با رویکرد دانش جهانی برای کشاورزی ایران



ویژه نامه هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران 2

  ادامه از صفحٔه قبل

برگــزاری جلســه ارتقــای مدیریت حضور 
در نمایشــگاه بــرای نخســتین بار در این 

نمایشگاه
در  حضــور  مدیریــت  "ارتقــای  نشســت 

نمایشــگاه" برای نخســتین بار ) با حضور مدیران 

عامل شــرکت ها و مدیران بازاریابــی و مارکتینگ 

شــرکت های حاضر( برگزار شــد تا در این رویداد، 

بازاریابــی  هدفمنــد،  تبلیغــات  بحــث  اهمیــت 

تخصصــی و لزوم حضــور تاثیرگذار شــرکت ها در 

فضای رقابتی سالم و کمک به استفاده حداکثری 

بازدیدکنندگان این نمایشــگاه اعم از کارشناسان 

کشاورزی و بهره برداران مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست شرکت کنندگان ضمن استفاده 

از دیدگاهها و نکات آموزشــی مّدرســان بازاریابی، 

پیشــنهادات و نقطه نظرات خود را جهت برگزاری 

نمایشــگاه در ســطحی بــا کمّیت و کیفیــت باالتر 

از تمام ادوار گذشــته این نمایشــگاه بین المللی 

که برای کشــاورزان ُمشــتاِق اطالع از جدیدترین 

یافته هــای نهاده هــای موثــر جهــان در ارتقــای 

تولیدات محصــوالت نهایی داخلی باکیفیت برای 

جامعه در این نمایشــگاه حضور می یابند، مطرح 

کردند.

حضور استارتاپ های صنعت کشاورزی
یکــی از برنامه های جانبی هفتمین نمایشــگاه 

نهاده های کشــاورزی تهــران، فراهم کردن فضای 

اختصاصی و ُمســاعد  جهت حضور اســتارتاپهای 

صنعت کشــاورزی اســت تا کســب و کارهای نوپا 

را بــه بازدیدکنندگان این نمایشــگاه که مشــتاق 

آشــنایی با کســب و کارهای نوین و نوپا هســتند 

معرفی کنند.

حضور رسانه ها و نشریات تخصصی کشاورزی:

از آنجــا کــه ســتاد برگزاری ایــن نمایشــگاه به 

جایــگاه خطیــر رســانه های تخصصــی در کمــک 

مســئوالنه آنها بــه تحقــق کمپین"دانش جهانی 

برای کشــاورزی ایران"، نقش حائــز اهمیتی قائل 

است؛ لذا در این نمایشگاه برای نخستین بار هاب 

مخصوص رسانه ها نیز پیش بینی شده است. 

برگزارکنندگان و حامیان
و  ایــران  کــود  و  ســم  واردکننــدگان  انجمــن 

همچنیــن انجمــن واردکنندگان بذراصالح شــده 

کشــور بــا حمایــت وزارت جهــاد کشــاورزی، اتاق 

ایــران،  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 

ســازمان حفظ نباتات کشــور، موسسه تحقیقات 

گیاهپزشکی، ســازمان نظام مهندســی کشاورزی 

و منابــع طبیعی ایــران و انجمن علمــی بذر ایران 

در ادامه سلســله برگزاری نمایشــگاهی در شــان 

کشــاورزی ایــران زمیــن، مبــادرت به برگــزاری آن 

کرده اند.

شــرکتهای رویال، حاصــل نوین، فــالت ایران، 

زرین دانه کشتزار، پیشگامان صنعت و بذر، همیار 

دشــت آبرون و جنوبــگان کرمان زمیــن در قالب 

اسپانســرهای طالیی، نقــره ای و برنــزی نیز جزو 

حامیان مالی این نمایشگاه هستند.  

این خط کش را نشکنید..!

سازمان حفظ نباتات در اقدامی شتابزده، طی 

دو بخشــنامه جداگانه از ماه گذشــته واردات 17 

قلم از آفت کشــهای کشــاورزی را ظاهــرا به دلیل 

حمایــت از فرموالتورهــا و تولید داخلــی ممنوع 

کــرد و ایــن در حالی اســت کــه به گفتــه و اذعان 

مســئوالن این ســازمان هم اکنون نیز 75 درصد  

از آفت کشــهای مــورد نیاز کشــور در داخل تولید 

می شود. مسئوالن سازمان حفظ نباتات به خوبی 

می دانند که امکان تولید دســت کــم 10 درصد  از 

آفت کشــهای مورد نیــاز در داخل وجــود ندارد و 

بعــالوه تولیــد حداقل 5 درصد از آفت کشــها نیز 

به علت درصد باالی مــاده موثره موجود در آنها، 

مقرون به صرفه نیست.

آمار یاد شــده مؤید این نظر اســت که سازمان 

حفــظ نباتات، حتــی واردات 10 درصد  باقیمانده 

از آفــت کشــها را تحــت فشــار و القائــات تعــداد 

معدودی فرموالتــور داخلی تاب نیــاورده و عمال 

کشاورزان را وادار به اســتفاده از تولیدات داخلی 

می نماید. سیاســتی که شکست آن در عرصه های 

دیگر صنعت سالهاســت به اثبات رسیده و اکنون 

نوبت آن است تا با ادامه و تسّری این سیاست در 

بخش آفت کشــها،  بخش کشاورزی و مردم تاوان 

ایــن سیاســتهای نادرســت را بپردازنــد. در همه 

جای جهان حمایت از تولید داخلی امری مثبت و 

مرسوم بوده و باید انجام شــود، اما این حمایتها  

با اعمال مقررات و سیاستهای درست مانند وضع 

تعرفه های ســنگین تر بر واردات، ایجاد تسهیالت 

بــرای تولیدکنندگان و رفع مشــکالت آنان صورت 

می گیرد، کاری که سالهاســت در کشــور ما نیز در 

حال انجام اســت. مثال روشــن آن میــزان تعرفه 

و عوارضی اســت که واردکننــدگان آفت کش های 

آمــاده مصرف مــی پردازنــد که بعضا تــا چندین 

برابر تعرفه ایســت که فرموالتورهای داخلی برای 

مواد اولیــه همــان آفت کش پرداخــت می کنند. 

فرموالتورهایــی که صــد درصد مــواد اولیه مورد 

نیازشــان وارداتی است و بعالوه اکثریت آنها خود 

نیــز از واردکننــدگان اصلی و عمده آفت کشــهای 

آماده مصرف هستند.

انجمن واردکنندگان سم و کود ایران پیشتر در 

نامه ای به رئیس سازمان حفظ نباتات، مخالفت 

و اعتراض خود را نســبت به ممنوعیت واردات 17 

قلم از آفتکشهای مندرج در بخشنامه های صادره 

اعــالم نمــوده، امــا متاســفانه با پاســخ درخوری 

مواجه نگردیده است.

چنیــن  اتخــاذ  داریــم  اعتقــاد  صمیمانــه  مــا 

تصمیماتی باید با بررســی همه جانبــه موضوع و 

با حضور کارشناســان و متخّصصان و همه کسانی 

کــه جــز بــه مصلحــت کشــاورزی و ســالمت مردم 

نمی اندیشند صورت گیرد. نه در اتاق های دربسته 

و بدون اطالع انجمن واردکنندگان سم و کود ایران 

که سال هاســت با وجود انواع مشــکالت در زمینه 

واردات آفت کشهای جدید، کم  خطر و حتی بی خطر 

فعــال بــوده و بــا واردات تازه ترین دســتاوردهای 

علمی و تولیدات کمپانی های بزرگ بین المللی به 

کشاورزی و سالمت مردم خدمت می کند.

مــا یکبــار دیگــر یــادآور می شــویم ممنوعیت 

واردات آفت کشــها خدمــت بــه مردم و ســالمت 

جامعه و حتی خدمت به تولید داخل نیست.

مــا حق نداریم سیاســت های شکســت خورده 

فرموالســیون  صنعــت  بــه  را  صنایــع  ســایر  در 

آفت کشــها در کشــور نیز تســّری داده و ســالمت 

مــردم را به خطــر بیندازیم. مســئولین ســازمان 

حفظ نباتات باید بدانند آنــان که امروز در نقش 

مدافعــان تولید داخلــی، در اتاق های دربســته 

مســئولین این ســازمان را وادار به صــدور چنین 

تولیــد  بــه  واقــع  در  می کننــد،  بخشــنامه هایی 

نمی اندیشــند،  جامعــه  آحــاد  ســالمت  و  ملــی 

بلکه به دنبــال منافع حداکثری خویشــند. آزادی 

بــرای  محکــی  و  خط کــش  آفت کشــها،  واردات 

سنجش کیفیت آفت کشــهای تولید داخل است. 

فرموالتورهــای داخلی با وجود تولیدات مشــابه 

وارداتی، ناگزیرند بر ســطح کیفــی تولیدات خود 

بیفزایند.

این مّهم در شرایط انحصار و در عرصه بی رقیب 

اتفــاق نمی افتد. ممنوعیــت واردات آفت کشــها 

نــه تنها به ارتقای کیفیــت تولیدات داخلی کمکی 

نمی کنــد، بلکه راه را برای سوء اســتفاده  بیشــتر 

هموار می نماید. این خط کش را نشکنید! 
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رئیــس انجمن واردکنندگان ســم و کــود ایران 

با اشاره به نخســتین حضور شرکتهای خارجی در 

هفتمین نمایشــگاه بین المللی تخصصی نهاده 

های کشــاورزی تهــران، ضرورت حرکت پرشــتاب 

به سوی نســل جدید نهاده های کشاورزی را مورد 

تاکید قرار داد.

مناســبت  بــه  یــزدی  حســینی  مهــدی  ســید 

بین المللــی  نمایشــگاه  هفتمیــن  برگــزاری 

تخصصــی نهاده های کشــاورزی تهــران که از 17 

تــا 20 دی ماه امســال در مجتمع نمایشــگاهی 

بوســتان گفتگو برگزار می شــود، با ذکر تاریخچه 

مختصــری از این رویــداد، گفت: این نمایشــگاه 

7 ســال پیــش بنا به ایــن ضرورت شــکل گرفت 

که فعــاالن حوزه نهاده های کشــاورزی در تهران 

شــاهد برگــزاری نمایشــگاهی که به آنهــا کمک 

کنــد، نبودند و برای مشــارکت در نمایشــگاه ها 

و بازدیــد و برخــورداری از آخریــن دســتاوردها 

و تعامــل بــا دیگــر فعــاالن ایــن بخــش بایــد 

راهــی اســتان ها و شــهرهای دور و نزدیک دیگر 

می شــدند. وی ادامه داد: نمایشــگاه هایی هم 

کــه در نقــاط دیگر کشــور برگزار می شــد کیفیت 

الزم را از جنبه هــای مختلف نداشــت بــه همین 

دلیــل مــا در انجمــن واردکننــدگان ســم و کود 

- کــه مســئولیت ایــن انجمــن بــا من بــود - به 

همــراه آقای مخبــری که عضویت هیــات مدیره 

ایــن انجمــن را به عهــده دارنــد، ایــده برگزاری 

چنیــن رویــدادی را در تهــران بــا کیفیــت بهتر و 

آبرومندانه تــر و بــا رعایــت شــأن فعــاالن ایــن 

حوزه مطرح کردیــم. وی در مورد تفاوت و مزّیت 

این نمایشــگاه نســبت به دیگر رویدادهای حوزه 

نهاده ها که در کشــور برگزار می شود، افزود: ما به 

عنوان متولیان این رویداد تصمیم گرفتیم در این 

نمایشــگاه مشــارکت کنندگان را متعهد کردیم که 

به هیچ عنوان حق ندارند غرفه خود را واگذار کنند 

یا به شــخص دیگــری اجاره دهنــد. موفقیت این 

نمایشــگاه به حدی بود که از ســال دوم به بعد با 

افزایش تقاضا از سوی مشارکت کنندگان و کمبود 

جا مواجه شدیم و این رویداد، به نمایشگاه مرجع 

در سراسر ایران برای نهاده ها تبدیل شد. 

رئیــس انجمــن واردکننــدگان ســم و کــود بــا 

بیــان این که امســال زمان آن بود که با اســتفاده 

از تجربــه ســالهای گذشــته و رشــد و بلــوغ ایــن 

نمایشــگاه، برنامه ای که برای رویکرد بین المللی 

این رویداد داشــتیم را به اجــرا درآوریم، افزود: بر 

این اساس، با وجودی که در شرایط تحریمی قرار 

داریم و حضور شــرکتهای خارجــی در رویدادهای 

نمایشــگاهی کشور ما به دســت اندازها و موانعی 

روبــرو شــده اســت، امســال بــرای نخســتین بار 

شاهد حضور کشورهای خارجی در این نمایشگاه 

هســتیم. تصمیم داریم در سالهای آتی جنبه بین 

المللی نمایشــگاه تخصصی نهاده های کشاورزی 

را با دعوت و مشــارکت هر چه بیشــتر شــرکتهای 

خارجی تقویت کنیم.

وی بــا بیان ایــن که برگــزاری این رویــداد طی 

سالهای اخیر سطح کیفی فعالیت تامین کنندگان 

نهاده های کشــور در بخش خصوصــی را افزایش 

داده اســت، تصریح کرد: ما در ســال ابتدایی راه 

اندازی این نمایشــگاه این دغدغه را داشــتیم که 

زیر یک سقف جمع شدن تامین کنندگان نهاده ها 

در یک رویداد نمایشــگاهی، آنهــا را رو در روی هم 

قرار دهــد اما خوشــبختانه اتفاقی کــه افتاد این 

بود که این شــرکتها وارد یک رقابت ســالم شدند 

و این رقابت بــه ارتقا کیفی فعالیــت آنها و ارتقاء 

نهاده های کشاورزی کشــور انجامید و می توان به 

جرات ادعا کرد نهاده هایی که امروزه در کشــور ما 

مصرف می شود – اگر موانع تحریمی را که موجب 

توقف ورود برخی برندهای مطرح به کشــور شده 

اســت، ندیده بگیریــم - با وجود فــراز و فرودها و 

مشــکالت، نســبت به 7 ســال قبل کیفیت بهتری 

پیدا کرده است. 

رئیس انجمن واردکنندگان ســم و کود با بیان 

این که نمی توان مشــکالت ناشی از تحریم را انکار 

کرد، افزود:  برخی نهاده های باکیفیت که توســط 

برندهای مطرح بین المللی مثل بایر آلمان وارد 

کشــور می شــد به دلیل تحریم ورود آنها متوقف 

شــد، اما واردکنندگان ما موفق شــدند بخشــی از 

تحریمهــا را دور بزننــد و این نهاده هــا را بصورت 

دیگری جایگزین کنند.

وی در مورد دیدگاه مســئوالن کشاورزی کشور 

نســبت به نمایشــگاه تخصصی نهاده هــا، اظهار 

کرد: مســئوالن وزارت جهادکشــاورزی از ظرفیتها 

و توانمندی های شــرکتهای تامین کننده نهاده ها 

اطالع دقیقــی نداشــتند و نمی دانســتند تامین 

کننــدگان بخش خصوصــی دارای چــه ارتباطات 

مثبت و موثــری با کمپانی هــا و برندهای اصلی و 

معتبر سراســر جهان هســتند . این نمایشگاه در 

این مســیر کمک فراوانی کرد و این عزیزان از این 

ظرفیت ها آگاه شــدند و به نوعــی توانمندی های 

تامیــن کننــدگان نهاده ها بــه مســئوالن دولتی 

بخش کشاورزی کشور، اثبات شد. 

حسینی یزدی با تاکید بر لزوم تغییر دیدگاهها 

در مورد نهاده های کشــاورزی، اظهــار کرد: برخی 

واردات  ارزبــری  مــورد  در  کــه  اظهارنظرهایــی 

نهاده  هــا انجام می شــود پایه کارشناســی ندارد، 

چــرا که ما غــذای 80 میلیون نفر جمعیت کشــور 

را با ســم و کود و بذر تامین می کنیــم و اگر نهاده، 

ارزبــری دارد چندین برابر آن محصــول صادراتی 

تولید می شــود و چندین برابر ارزی که برای نهاده 

هزینه شده، به کشور بر می گردد. 

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران مطرح کرد:

نسل جدید نهاده ها؛ یاری کننده 
رونق تولید محصوالت کشاورزی

دارد  ارزبــری  نهــاده،  اگــر   
محصــول  آن  برابــر  چندیــن 
و  می شــود  تولیــد  صادراتــی 
چندیــن برابــر ارزی کــه بــرای 
نهاده هزینه شــده، به کشــور 

بر می گردد.
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ریاســت جمهوری برگــزار خواهد شــد، فنــاوران و 

اســتارتاپ ها در ســه بخش مختلف »نهاده های 

کشاورزی«، »ماشین آالت و دستگاه های مرتبط با 

نهاده های کشاورزی« و» کســب و کارهای نوین« 

امکان حضور خواهند داشت که سه بخش عمده 

این رویداد نوآورانه را تشکیل می دهند.

این فستیوال تخصصی به منظور تجاری سازی 

نوآوری های حوزه نهاده های کشــاورزی، با حضور 

به منظور تجاری سازی نوآوری های حوزه نهاده های کشاورزی

فستیوال نوآوری های صنعت کشاورزی  ۱۹ دی برگزار می شود
ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایــن حوزه برگزار 

می شــود. طرح هــای حائــز شــرایط، پــس از طی 

فرآیند ارزیابی و انتخاب، در روز برگزاری فستیوال 

به مخاطبان رویداد ارائه شده و زمینه تعامل بین 

طرفین با برگزاری جلسات B2B  فراهم می شود.

طــی رایزنــی انجــام شــده بــا ســتاد برگــزاری 

نمایشگاه، طرح های برتر با تخفیف 75 درصدی 

حضــور  نمایشــگاه  اســتارتاپ های  پاویــون  در 

می یابند.

بــه  فســتیوال  ایــن  در  ویــژه ای  بخــش 

اختصــاص  تولیدکننــدگان  و  ســرمایه گذاران 

یافته اســت و نوآوری هــای مخترعــان، فناوران و 

استارتاپ های مایل به حضور در این فستیوال که 

در تاریخ 1۹ دی ماه جاری و در ســومین روز از ایام 

برگزاری هفتمین نمایشــگاه تخصصی نهاده های 

کشاورزی تهران معرفی خواهد شد. 

فســتیوال نوآوری هــای صنعــت کشــاورزی با 

حمایت شــبکه فن بــازار ملــی معاونــت علمی و 

فناوری ریاســت جمهوری به منظور تجاری ســازی 

نوآوری هــای حــوزه نهاده هــای کشــاورزی برگزار 

می شود.

بــه گــزارش فــن بــازار ملــی معاونــت علمــی 

رویــداد  ایــن  در  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و 

تجــاری که بــا حمایت معاونــت علمــی و فناوری 

هفتمین نمایشــگاه نهاده های کشــاورزی را با 

پیام دانــش جهانی برای کشــاورزی ایــران برگزار 

خواهیم کرد. 7 سال تالش؛ 7 سال کوشش برای 

انتقــال بهترین هــای جهــان کشــاورزی در جهت 

اعتالی کشــاورزی ایران هدف مقدســی اســت که 

پیموده ایم و همچنان ادامه خواهیم داد.

آگاهی دادن به کشاورز و تهیه امکانات رقابتی 

برای تهیــه محصول ســالم  و متعاقــب آن غذای 

ســالم، دیدگاه مسئوالنه همه شرکت کنندگان در 

این نمایشگاه تخصصی است.

در ایــن نمایشــگاه کــه برای نخســتین بــار با 

حضور شــرکت هایی از کشــورهای دیگر تشــکیل 

می گردد، سعی شده اســت با برگزاری کالس های 

مختلف، دانش کشاورزی و بازرگانی در این بخش 

را ارتقاء بخشیم.

بهــره وری  نمایشــگاه  ایــن  در  مــا  توجــه 

2 گام تازه برای دستیابی کشاورزی ایران 
به دانش جهانی و ارتباط بین اعضای انجمن

تولیدکننــدگان واقعی کشــاورزی و ارتقــای کیفی و 

کّمی محصول و حصوِل به تولید غذای سالم است 

که در نهایت نصیب 80 میلیون ایرانی خواهد شد.

در ایــن نمایشــگاه هیئت ها و شــرکت هایی از 

کشــورهای ترکیــه، چین و هند حضــور دارند تا با 

توانمندی های کشاورزی ایران بیشتر آشنا شده و 

زمینه همکاری بیشتری فراهم گردد.

گامی تازه برای ارتباط بین اعضای انجمن
انجمــن واردکننــدگان ســم و کــود ایــران بــه 

اســتناد بند )ک( مــاده )5( قانون تشــکیل اتاق 

بارگانی، صنایع و معادن و کشــاورزی ایران و آئین 

نامــه اجرائــی ذیربط در ســال ۹1 خورشــیدی در 

اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران 

بصورت نامحدود تاسیس و به ثبت رسید. هدف 

از تاســیس ایــن انجمن ایجاد یک تشــکل فراگیر 

و کارآمد جهت ســامان بخشــیدن به واردات سم 

وکــود در ایران و حمایــت از بهبود فضای کســب 

و کار و پاســخگویی به مشــکالت و نارســایی ها در 

چارچوب قوانین موضوعه کشور است. 

در ایــن میــان هیئت مدیــره انجمــن در انجام 

وظایف تعریف شده در اساسنامه، بهترین زمان 

انتشــار نخستین شماره نشــریه اختصاصی برای 

ایــن انجمن را آغاز هفتمین نمایشــگاه تخصصی 

نهاده هــای کشــاورزی تهــران دیــده اســت تا در 

راســتای اساســنامه که بــر ایجاد »نشــریه« برای 

انجمن تاکید کرده اســت، مبادرت به درج رسانه 

اختصاصــی در دفــاع از حقوق اعضــا و همچنین 

انتشــار صدای اعضای انجمن کنــد که تعداد آنها 

از 51 عضو در دوره نخســت بــه 118 عضو در دوره 

سوم افزایش یافته است.

با توجــه به تحّقق ایــن مهم کــه می تواند گام 

تــازه ای بــرای تعامل نزدیک تر اعضــای انجمن و 

مستندســازی مکتوب دیدگاه های صاحب نظران 

و فعــاالن کشــاورزی در راســتای اســتفاده بهتر از 

تمام ظرفیت های پیدا و پنهان این انجمن باشــد 

که اعضای آن تامین کننــده مهم ترین نهاده های 

مورد نیاز کشــاورزی ایران مبتنی بر دانش جهانی 

هستند، در هر شــماره این نشریه، این فرصت در 

اختیار اعضای محترم انجمــن نیز قرار می گیرد تا 

به معنای واقعی کلمه نشریه »اصالح کشاورزی«، 

صدای اصالح گراِن کشاورزی سنتی به کشاورزی بر 

پایه دانش جهانی باشد. 

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان کود و سم ایران

محسن احمد مخبری*

رئیس انجمن صنفی فروشندگان سموم استان 

اصفهان دلیل استقبال بیشتر از محصوالت نهایی 

کشاورزی تولیدشده را از سوی کشــاورزان، کارکرِد 

مؤثــر نهاده هــای تامین شــده بــر مبنــای دانِش 

جهانــی در تولیــد محصوالت ســالم و بازارپســند 

عنوان کرد.

غالمرضــا آزادی پــور، رئیــس انجمــن صنفی 

فروشــندگان ســموم اســتان اصفهــان و عضو 

نهاده هــای  و  ادوات  اتحادیــه  هیئت مدیــره 

کشــاورزی و صنعتــی اصفهــان در گفت وگــو با 

ســتاد خبــری هفتمیــن نمایشــگاه تخصصــی 

نهاده هــای کشــاورزی تهران گفت:«بر اســاس 

آنچه در تجربه 30 ســال فعالیتم به عنوان یک 

فعال حــوزه فروش انــواع نهاده های تخصصی 

کشــاورزی داشــته ام آنچه مشــهود بوده، رشد 

آگاهی کشــاورزان و بروزشــدن اطالعات آنها به 

ویژه طی ســالهای اخیر در مورد تاثیر اســتفاده 

از نهاده های مرغــوب و با کیفیت بازار جهانی در 

ارتقای سطح کمی و کیفی تولید محصول نهایی 

آنها در سطح باغات و مزارع و همچنین کاهش 

هزینه های تمام شده بوده است.«

ایــن فعال حــوزه فروش نهاده هــای تخصصی 

کشاورزی با بیان اینکه کشــاورزان حسب تجربه و 

اثبات برداشت محصول نهایی در مزارع و باغهای 

خود از ِبرندهای خوشــنام و موثر در بازار استقبال 

می کنند، آشــکارترین دلیل استقبال از محصوالت 

نهایــی کشــاورزی تولید شــده چه در ایــران و چه 

در هــر نقطــه از جهــان را کارکرِد موثــر نهاده های 

تامین شــده بر مبنــای دانِش جهانــی که در عصر 

حاضر مرزی نمی شناســد، عنوان کــرد و افزود: در 

واقع امروزه کشــاورزان تمام دنیا از جمله ایران، با 

استفاده از نهاده های با کیفیت محصوالتی را تولید 

می کنند که در بازار بین المللی بازارپسندی دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از این آگاهی به مشاوره 

آنها با کارشناسان ذی صالح و متخصص کشاورزی 

ارتبــاط مســتقیم دارد، بخــش دیگر ایــن اتفاق را 

مرهــوِن معرفی انــواع نهاده های بــا کیفیت و روز 

بین المللــی در ســطح نمایشــگاه های تخصصی 

نظیــر نمایشــگاه بین المللــی کشــاورزی تهــران 

برشــمرد که قرار اســت هفتمین دوره آن در مورخ 

17 تا 20 دی ماه در مجتمع نمایشــگاهی بوستان 

»گفت وگو« برگزار شود.  

رئیس انجمن صنفی فروشندگان سموم استان اصفهان مطرح کرد:

تولید محصوالت سالم؛ انگیزه اقبال کشاورزان

 به استفاده نهاده های تامین شده بر مبنای دانش جهانی
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رئیــس اتحادیــه ملــی محصــوالت کشــاورزی 

بــا تاکیــد بــر نقــش شــرکتهای دانش بنیــان  در 

گسترش نهاده های کشاورزی ارگانیک، استفاده از 

آفتکش و کود بی کیفیت را موجب تهدید ســالمت 

محصــوالت کشــاورزی و بازارهــای صــادرات این 

محصوالت برشمرد.

ملــی  اتحادیــه  رئیــس  نورانــی،  رضــا  ســید 

محصــوالت کشــاورزی در گفتگو با خبرنــگار ما به 

مناسبت هفتمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی 

تهــران کــه از 17 تــا 20 دی ماه جــاری در مجتمع 

نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار می شود، اظهار 

کرد: بعد از جنگ جهانی دوم اروپا معتقد بود یکی 

از راهکارهــای افزایــش میزان تولیــد محصوالت 

کشــاورزی در جهان استفاده از ســموم و کودهای 

شــیمیایی اســت؛ لذا کشــورهای اروپایــی بعد از 

جنگ جهانی دوم به بهانه رشــد جمعیت، رویکرد 

اســتفاده از نهاده هــای شــیمیایی بــرای افزایش 

تولیــد را بکار بردند، اما اســتفاده بیش از حد این 

مواد به تدریــج نگرانی هایی را در افزایش گازهای 

گلخانه ای و باقیمانده سموم در محصوالت ایجاد 

کرد و موجب بــروز افزایش بیماری هــا در جوامع 

بشری شد. ازاین رو استفاده از سم و کود کم خطر 

و همچنیــن تولید محصوالت ارگانیــک با تکیه بر 

دانش و فنــاوری هــای روز جهان مورد اســتقبال 

کشــورهای توســعه یافته و بعدتر کشــورهای در 

حال توسعه قرار گرفت.

وی با ذکر اینکه اســتفاده از کودهای شــیمایی 

بــرای افزایــش تولیــد نیــز اصولــی دارد گفــت: 

اســتفاده غیــر متعــارف از کودهــای شــیمیایی و 

همچنین اســتفاده از کودهــای بی کیفیت و دارای 

اثــرات منفــی زیســت محیطی شــدید، بــه معنی 

افزایــش تولیــد نیســت و پیامدهای ســنگینی بر 

جوامع دارد.

رئیــس اتحادیــه ملــی محصــوالت کشــاورزی 

افزود: رعایت اســتانداردهای ملــی و بین المللی 

در استفاده از ســموم و کودهای کم خطرمی تواند 

نقش مهمی در افزایش تولید داشته باشد، ضمن 

آن که همزمان با افزایش تولید، شاهد باقیمانده 

سموم و فلزات در محصوالت کشاورزی نباشیم.

از  بهینــه  اســتفاده  اینکــه  بیــان  بــا  نورانــی 

نهاده هــای کم خطــر می تواند تولید کشــور را در 

واحد ســطح را بــاال ببــرد، تاکید کــرد: قطعا الزم 

است سموم پرخطر و دیگر نهاده های بی کیفیت را 

از چرخه تولید و مصرف کشاورزی دور کنیم.

رئیــس اتحادیه ملــی محصوالت کشــاورزی با 

بیــان اینکه رقابــت صادراتــی در بازارهای جهانی 

بسیار سخت شده است، یادآور شد: اگر نگاه ویژه 

به سالمت محصوالت کشــاورزی و حوزه صادرات 

داشــته باشــیم، باید مراقب باقی  مانده ســموم و 

فلزات سنگین در محصوالت کشاورزی و چگونگی 

استفاده از نهاده های کشــاورزی باشیم، در حالی 

که بــا اســتفاده از نهاده هــای باکیفیــت می توان 

مشکل باقی مانده سموم و فلزات را در محصوالت 

کشاورزی مرتفع کرد.

نورانی در مــورد هزینــه نهاده های کشــاورزی 

مــورد نیاز و اینکه در کشــور ما ابزارهای تشــویقی 

برای اســتفاده از این نهاده ها به کار گرفته شــده، 

اظهــار کــرد: طبیعتــا بــه لحــاظ قیمتــی هزینــه 

نهاده های غیرشیمیایی باالتر است و قیمت تمام 

شده محصوالت کشــاورزی ارگانیک را نیز افزایش 

خواهد داد اما مزّیت سازگاری آن با محیط زیست 

و همچنین تضمین ســالمت جامعه بشــری را در 

برداشــته و مصرف محصوالت ارگانیــک را در دنیا 

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران مطرح کرد:

امکان رفع مشکل باقی مانده سموم و فلزات 
با استفاده از نهاده های باکیفیت 

باال بــرده اســت، ازایــن رو اســتفاده از محصوالت 

ارگانیک در کشــورهای خاور دور و اروپا و آمریکای 

شمالی ساالنه بین 15 تا 20 درصد افزایش دارد.

خریــد  هزینــه  ســویی  از  کــرد:  تصریــح  وی 

محصــوالت ارگانیــک باالســت اما به دلیــل اینکه 

هزینه پیشــگیری کمتر از درمان است، محصوالت 

ارگانیک دارای ارزش افزوده باالســت و متقاضیان 

بیشتری را یافته است.

رئیس اتحادیــه ملی محصوالت کشــاورزی در 

خصــوص وضعیت مصــرف و تولیــد محصوالت 

ارگانیــگ در کشــور نیــز گفــت: خوشــبختانه بــا 

تالش انجمــن ارگانیــک، ایران در جــدول جهانی 

تولیدکنندگان محصــوالت ارگانیک قرار گرفته هر 

چنــد در رده بندی خوبی نیســتیم، امــا حضور ما 

در ایــن رنکینگ فرصت خوبی برای تالش بیشــتر 

در ایــن عرصه و تقویــت جایگاه کشــور در تولید 

محصوالت ارگانیک وجود دارد.

نورانــی بــا ذکر اینکــه انجمــن ارگانیــک در 16 

اســتان شــعبه دارد و کارگاه آموزشــی در راستای 

تشویق کشاورزان برای تولید محصوالت ارگانیک، 

برگزار می شود، ادامه داد: 12 نمایشگاه در تهران 

و چندهمایش بین المللی نیز توسط این انجمن 

برگزار شده است.

رئیــس اتحادیــه ملــی محصــوالت کشــاورزی 

در پایــان بــه مزیــت حضــور دانــش بنیان ها در 

رونــد تولیــد محصــوالت کشــاورزی اشــاره کرد و 

گفت: نمایشــگاه های تخصصی ماننــد هفتمین 

نمایشــگاه بیــن المللــی نهاده هــای کشــاورزی 

تهران که قرار اســت از 17 تــا 20 دی ماه در تهران 

برگزار شود، در پیوند دانش بنیان ها با کشاورزان 

و کمــک به زنجیــره تولیــد محصوالت کشــاورزی 

اهمیت فراوانی دارد.  
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*تاریخ مجمع نخست انجمن  13۹1/07/05

*تاریخ پروانه های انجمن:   ۹7/7/11 به شماره 763/پ/43/ص

۹4/7/25   به شــماره 540/پ/43/ص      ۹1/08/3  به شــماره 

300/پ/43/ص

*نام مؤسســین انجمن:   ســید مهدی حســینی یزدی- محسن 

احمــد مخبری- ســید مجید عمادی- مســعود بهرامــی- محمد 

خرم طوســی- امیر فیروز دقوقی- محمد علی نــژاد- عبدالجلیل 

زرگران- امیر منصور بخردی

مسئولیت در هیئت مدیرهنام و نام خانوادگی

رئیسسید مهدی حسینی یزدی         

نایب رئیس اولمحسن احمدمخبری                

نایب رئیس دومعبدالجلیل زرگران                  

خزانه دار و عضو هیئت مدیرهمسعود بهرامی

منشی و عضو هیئت مدیرهمحمد خرم طوسی                    

عضو هیئت مدیرهمحمد علی نژاد                         

عضو هیئت مدیرهامیر فیروز دقوقی                      

مسئولیت در هیئت مدیرهنام و نام خانوادگی

رئیسسید مهدی حسینی یزدی         

نایب رئیس اولمحسن احمدمخبری                

خزانه دار و عضو هیئت مدیرهسید مجید عمادی                

منشی و عضو هیئت مدیرهجعفر فنا                               

عضو هیئت مدیرهعلیرضا ضیاء                        

عضو هیئت مدیرهمحمد علی نژاد                         

عضو هیئت مدیرهسید جواد نویدی                

مسئولیت در هیئت مدیرهنام و نام خانوادگی

رئیسسید مهدی حسینی یزدی         

نایب رئیس اولمحسن احمدمخبری                

نایب رئیس دوممحمود بروشان                         

خزانه دار و عضو هیئت مدیرهسید مجید عمادی                

منشی و عضو هیئت مدیرهقاسم رضاییان                       

عضو هیئت مدیرهمحمد علی نژاد                         

عضو هیئت مدیرهکیانوش کلهر                      

دوره سوم هیئت مدیره- تعداد اعضا :118 عضو دوره دوم هیئت مدیره - تعداد اعضا:۹5 عضودوره نخست – تعداد اعضا: 51 عضو

نگاهی گذرا به تاریخچه رو به توسعه انجمن واردکنندگان سم و کود 

۱۱۸ عضو همدل؛
سفیران معرفی نهاده های با کیفیت جهان به کشاورزی ایران

همزمــان با هفتمیــن نمایشــگاه نهــاده های 

کشاورزی تهران 3 کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد.

بــه گزارش ســتاد خبــری هفتمین نمایشــگاه 

بین المللی نهاده های کشــاورزی تهران، با توجه 

به اهمیــت مقوله آمــوزش در این نمایشــگاه، 2 

موضوع تایید منابع تدارک آفت کش ها ) رویکرد، 

اهداف و برنامه ها( و اصــول و ضوابط نگهداری، 

نمونــه بــرداری و ثبــت گــزارش تــدارک و عرضه 

آفت کش هــا، به فعاالن و عالقه مندان کشــاورزی 

سراسر ایران که در زمان برگزاری به این نمایشگاه 

مراجعه می کنند، ارائه خواهد شد.

بنابرایــن گزارش بــه غیر از ایــن کارگاهها، پیرو 

اهمیــت مســائل گمرکــی محموله هــای تجاری 

نهاده هــای کشــاورزی و آشــنایی بــا ردیف هــای 

تعرفه ای کتاب مقررات صادرات و واردات، مقررات 

بارگیــری، ترخیــص و ... نشســتی نیــز بــا حضور 

کارشناسان گمرک برای فعاالن بازرگانی و شرکتهای 

دست اندرکار این موضوع برگزار خواهد شد.

زمان و مکان و مدرســان ایــن کارگاهها نیز در 

جدول پیوست این خبر مندرج شده است. 

ساعتتاریخکارگاه آموزشیردیف

11:30-۹8/10/1810تأیید منابع تدارک آفت کشها )رویکرد، اهداف و برنامه ها(1

2
اصول و ضوابط نگهداری، نمونه برداری 
و ثبت گزارش تدارک و عرضه آفت کشها

۹8/10/1812-13
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ویژه نامه هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران 8

رئیــس انجمــن ملــی خرما بــا بیان ایــن که با 

آموزش های صورت گرفته، نخل داران به استفاده 

از ســموم و کودهای مورد تایید و حرکت در جهت 

تولید محصــول ارگانیک ترغیب شــده اند، اظهار 

واســطه ای  المللــی  بیــن  نمایشــگاه های  کــرد: 

ارزشمند برای ورود ایده های نو به بخش کشاورزی 

ایران به شمار می روند.

محسن رشــید فرخی، رئیس انجمن ملی خرما 

بــا تاکیــد بــر بهســازی نخلســتان ها و خــروج از 

باغداری ســنتی، ادامه داد: تاکید ما در این حوزه 

باعث شــده که برخــی از باغات مــا از حالت تراکم 

در بیاینــد و مکانیــزه شــوند. امــا بحــث کلی تری 

مثل پاجوش، نهال و یا کشــت بافتــی جای تامل 

دارد. الزم اســت مؤسســاتی کــه به صــورت فوق 

تخصصــی کار می کننــد نظارت بیشــتری بر بافت 

یا کشت سلولی داشته باشــند چرا که نخل ها در 

شــمار سرمایه های کشور هســتند و بعد از 7 یا 10 

ســال ثمر می دهند و قیاس آنها با کشــت زراعت 

منطقــی نیســت، از ایــن رو در این بحــث مرتب با 

دوســتان جهاد کشــاورزی صحبت می کنیم و آنها 

هم قول مســاعد دادند بر مؤسسات تحقیقاتی و 

مؤسسات کشــت بافت به صورت مستمر نظارت 

داشته باشند.

وی با اشاره به در پیش بودن برگزاری هفتمین 

نهاده هــای  تخصصــی  بین المللــی  نمایشــگاه 

کشــاورزی تهران که در مورخ 17 تا 20 دی ماه ۹8 

در مجتمــع نمایشــگاهی گفتگــو برگزار می شــود، 

گفــت: نمایشــگاههای تخصصی واســطه مهمی 

برای ورود فکر و ایده نو در بخش کشــاورزی است 

و متاســفانه کشــاورزان ما از لحــاظ کلی بضاعت 

مالی آنچنانی ندارند تا در نمایشــگاههای خارجی 

شــرکت کنند، اما باید نمایشــگاه هــای داخلی با 

حضور برندهای ممتاز جهانــی را پربار برگزار کنیم 

تــا کشــاورزان ما از دانــش نوین و دســتاوردهای 

جدید کشاورزی جهان بی بهره نمانند.  
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نقــش  دوم،  و  اول  جهانــی  جنگ هــای  بیــن 

رســانه ها به ویــژه رادیــو در اقنــاع مخاطب، بی 

بدیــل بود. در آن زمان، تحقیقات بر مدار ســلطه 

رســانه ها می چرخیــد و حتی بیم احتمــال وقوع 

فاجعه، به خاطر پروپاگاندای سیاســی، محققان 

و اندیشــمندان این حوزه را نگران کــرده بود. هر 

چنــد ایــن نگرانی بی دلیــل نبود و جنــگ جهانی 

دوم با وجود تمام هشــدارها رقم خــورد، اما بعد 

از آن، دیگر ترفندهای رســانه ها بــرای قانع کردن 

مخاطب، تا حدودی در میان بیشتر مردم لو رفته 

بود. بنابراین نظریه های تاثیر محدود رســانه  ها 

و وابســتگی آن بــه عوامل اقتصــادی و اجتماعی 

تخــِت  از  رســانه ها  شــد  موجــب  و  شــکل گرفت 

سلطنت پایین بیایند و مردمی تر شوند. اما به هر 

ترتیب، نمی توان تاثیرگذاری ارتباطات رسانه ای را 

در بطن جامعه نادیده گرفت و بنابراین می شــود 

از ظرفیت آنها در پیشــبرد جامعه اســتفاده کرد. 

آنها همه جا حضور دارنــد و مخاطب نیز با بارانی 

از اخبــار و اطالعــات روزمــره بمبــاران می شــود. 

همین ها هســتند که نحوه فکر کــردن و چگونگی 

شــکل گیری جهان بینــی مخاطبان را می ســازند و 

تصویری از جایگاه اجتماعی، اقتصادی، سیاســی 

و فرهنگــی را در اذهــان تــک تــک مردم، ترســیم 

می کنند و بــه عبارتی آن بخــش تاثیرپذیر هویت 

افــراد، در گرو محصوالتی اســت که رســانه ها در 

تولید آن دخیل هستند.

رادیــو،  از  )اعــم  رســانه ها  در  کــه  پتانســیلی 

تلویزیــون، مطبوعــات و اینترنــت( وجــود دارد، 

آمــوزش  و  آگاهی بخشــی  خدمــت  در  می توانــد 

در  را  صحیــح  فرهنــگ  و  گرفتــه  قــرار  جامعــه 

زیربخش هــای مختلف ترویج کنــد. اتفاقا نقطه 

تمــاِس بخش کشــاورزی و رســانه ها درســت در 

جایی به اوج خود می رسد که بحث فرهنگسازی و 

آگاهی از چگونگی تهیه محصوالت سالم و مصرف 

آن توسط مردم به میان می آید.

رســانه ها می تواننــد بــا ابزارهــای ارتباطی که 

در اختیار دارند، تصویر کشــاورزی در ســطح کالن 

را در اذهــان مخاطبان به درســتی شــکل دهند و 

آنها را نســبت بــه اهمیت این بخش کــه به نوعی 

محور توسعه کشــور تلقی می شــود، آگاه سازند. 

فرایند برجسته ســازی تولید محصوالت سالم در 

بخش کشاورزی به مرور زمان، آگاهی واقعی را در 

الیه هــای مختلف جامعه نفوذ داده و آن را تثبیت 

می کنــد. یــک شــهروند آگاه، می داند کــه حیات 

اجتماعی او و کشاورز با هم گره خورده و هر دو در 

سود و زیان محصوالت خوراکی بطور غیرمستقیم 

با هم شریک هستند. او دیگر از خرید خود آگاهی 

را  ناســالم  از  ســالم  محصــول  تفــاوت  و  دارد 

تشــخیص می دهد. اشاعه همین نگرش در بستر 

جامعه، بتدریج سیر تحول اجتماعی را به سمت و 

ســویی هدایت می کند که در نهایت موجب حذف 

خودکار تولیدکنندگان غیراصولی و غیر استاندارد 

شــده و تنهــا کشــاورزان تولیدکننــده محصوالت 

ســالم در این بــازار رقابتی ماندگار خواهند شــد. 

همین چرخه آگاهی که از رســانه ها آغاز می شود، 

با درخواســت مصرف کننده ادامه یافته و امتداد 

آن، ارتقای سطح علمی و فنی بهره برداران خواهد 

بود. چراکه وقتی کشــاورزان، خــود را در محاصره 

نقش رسانه ها در آگاه سازی جامعه نسبت به اهمیت سالمت محصوالت کشاورزی

 در انتظار رویکرد »دانش جهانی برای 
کشاورزی ایران« در سفره های مردم

مطالبه گــری محصــوالت ســالم از طــرف جامعه 

می بیننــد، مجبورند بــرای افزایش علــم و دانش 

خود بکوشــند و به هر ترتیبی شــده، به تازه ترین 

مهارت های دنیا مجهز باشند. خوشبختانه سیکل 

آگاهــی به همین جا ختم نمی شــود؛ زیرا ســالمت 

مصــرف، به ویــژه در حیطــه تغذیه، ســالمت کل 

افراد جامعه را رقم زده و هزینه های هنگفت ناشی 

از درمــان انواع بیماری های ناشــی از خوراک را در 

آینــده به آنهــا تحمیل نمی کنــد. از ایــن رو منابع 

انسانی کشــور نیز با باالترین بهره وری و کمترین 

خسارت، به حیات خود ادامه می دهد.

اصولــی  و  اســتاندارد  تولیــد  حلقــه  آخریــن 

بازارهــای بین المللی  محصــوالت کشــاورزی، در 

شکوفا شــده و ارزآوری را دوچندان می کند. وقتی 

کشــورهای خارجــی بــه ویــژه اعضــای اتحادیــه 

ایــران،  کشــاورزی  محصــوالت  ســالمت  از  اروپــا 

اطمینــان حاصل کنند، بدون شــک بهانه ای برای 

برگشــت دادن محصــوالت پیــدا نکــرده و از ایــن 

رو هزینــه ای هم ســربار تّجــار و البته کشــاورزان 

نخواهد شــد. این گونه اســت که شــعار »دانش 

جهانی برای کشــاورزی ایران« در عمل خودنمایی 

کــرده و موانــع توســعه را بــه کمــک نهاده هــای 

تخصصــی و مرغوب که به تولیــد محصول نهایی 

ایرانی با کیفیــت می انجامد، یکی پس از دیگری از 

ســر راه بر می دارد. این موضوع، به ویژه در سالی 

کــه رونق تولیــد را در اولویت تدویــن برنامه ها و 

اســتراتژی ها قــرار داده، از اهمیــت قابل توجهی 

برخوردار اســت و رســانه ها در این میان، نقشــی 

محوری و البته بدون رقیب دارند. 

  علیرضا صفاخو


