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فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

گزارش ویژه
در بوستان گفتگوی تهران برگزار شد:

نهمینجشنوارهمحصوالتارگانیک

نهمین جشنواره محصوالت ارگانیک به
مدت یک هفته از  11لغایت  17دی ماه
سالجاری در بوستان گفتگو برگزار شد.

هفت کشور از اروپا در کنار تولیدکنندگان
داخلی ،در این جشنواره حضور داشتند و بیش از
100غرفه محصوالت ارگانیک ازجمله مواد
غذایی و گیاهان دارویی را به شهروندان عرضه
کردند.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران از پیگیری
افزایش ارائه محصوالت ارگانیک در میادین میوه
و تره بار سطح شهر و فروشگاههای شهروند خبر
داد.
مهدی چمران در آیین افتتاح نهمین جشنواره
محصوالت ارگانیک با اعالم این موضوع گفت:
شهرداری تهران اقدامات خوبی درخصوص ارائه
محصوالت ارگانیک انجام داده است و باید
تولیدات این محصوالت افزایش یافته و در
دسترس هرچه بیشتر شهروندان قرار گیرد.
چمران با اعالم اینکه وزارت جهاد کشاورزی
باید یارانههایی را که برای کودهای شیمیایی
درنظر گرفته ،مدیریت کند ،خاطرنشان کرد:
سموم و کودهای شیمیایی باید مشخص شود
چقدر مفید و چه مقدار زیان رسان است.

وی با اشاره به محصوالت تراریخته نیز گفت:
امیدواریم در مجلس شورای اسالمی اهتمام
ویژهای صورت گیرد تا محصوالت تراریخته
مهار شود ،چرا که عدهای سودجو و تعدادی نیز
با نیتهای شومی چون نسلکشی سعی بر
واردات این محصول در ایران دارند و ما باید
بتوانیم مقابل آنها ایستادگی کنیم.
عبدالحسین رحیمی ،مدیرعامل سازمان مدیریت
میادین میوه و تره بار شهرداری تهران نیز در آیین
گشایش این نمایشگاه گفت :مدیریت شهری
تهران طی دهه گذشته بیشترین حمایت را از
تولید و عرضه محصوالت ارگانیک داشته است.
رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در بازدید از سالن
های عرضه محصوالت ارگانیک در هشتمین
نمایشگاه هفته ارگانیک تهران بازدید و با
تولیدکنندگان به گفتگو نشست.
دکتر مسعود خوانساری با بیان اینکه کیفیت
عرضه محصوالت در این جشنواره باالست اظهار
داشت :اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران بیشتر
از گذشته حامی تولیدات ارگانیک خواهد بود.

وزارت جهاد کشاورزی باید
یارانههایی را که برای
کودهای شیمیایی در نظر
گرفته مدیریت کند
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دکتر خوانساری توسعه تولیدات ارگانیک در
کشور را امری ضروری دانست و افزود ؛ با
حمایت دولت عرضه این محصوالت در کشور و
همچنین صادرات آن با ظرفیت موجود می تواند
افزایش چشمگیری داشته باشد.
دکتر ویکتور ریباک در بازدید از هشتمین
جشنواره هفته ارگانیک تهران ضمن گفتگو با
تولیدکنندگان و برگزارکنندگان این جشنواره
گفت :آماده ایجاد شرایط همکاری با بازرگانان
ایرانی و بالروسی در عرضه محصوالت ارگانیک
هستیم .وی افزود تنوع محصوالت در این
جشنواره بسیار باالست و این نشان دهنده موفقیت
ایران در تولید این محصوالت است.
سفیر بالروس ضمن ابراز خرسندی از حضور در
این جشنواره و ارتباط با تولیدکنندگان ابراز
امیدواری کرد که کشورش میتواند از کشورهای
استفاده کننده از تولیدات ارگانیک ایران باشد
دکتر ریباک در ادامه بازدید خود از سالن های
عرضه محصوالت ارگانیک قیمت محصوالت را
هم نسبت به قیمتهای جهانی مناسب ارزیابی کرد.

