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چرا باید کوزه آبی برداریم و پاره نانی و در آبادی شهر پردود، 
پِی غذاهای ارگانیک بگردیم؟

شتاب روزافزون فناوری و رقابت تنگاتنگ تولیدکنندگان در 
شناس��اندن نوآوری  ها در تولید غذا از یکس��و و گرایش انسان به 
دسترسی آسان به غذا از دیگرسو، ساکنان زمین را با چالش های 

مهم رو به رو ساخته است.
در ورای فایده های فناوری نو و توس��عه یافتگی، حقیقت های 
تلِخ آش��کاری وجود دارد که به نگرش ژرف دولت ها و مردم نیاز 
است. ش��رایط همچنان بحرانی خواهد ماند تا زمانی که به جای 

نامدیریت ما از سوی فناوری، ما فناوری را مدیریت کنیم. 
در نگاه س��اده به یک نان، می توان این پرسش را مطرح کرد 
که هزینه زیس��ت  محیطی تولید آن چقدر است؟ داستان نابودی 
جنگل ها برای تبدیل شدن به کشتزار و گندمزار را همه می دانند. 
کش��تی های گندم که پس از بارگیری در بندرهای دنیا، دریاها و 
اقیانوس ها می پیمایند و س��ر آخر در بندرهای ما پهلو می گیرند، 
گازهای گلخانه ای، دی اکسیدکربن و آالینده های زیست محیطی 
زیادی ایجاد می کنند. پس از همه این ها تازه می رسیم به این که 
نانی که از آرد این گندم به دس��ت می آید آیا تغذیه سالمی برای 

کودکان ما هست یا نه؟
در گذش��ته ای نه چن��دان دور، اگر یک ن��ان می خریدید و 
آن را درپیش��خوان آشپزخانه رها می س��اختید پس از چند روز 
کپک های س��بز آشکار می ش��د؛ اما مشاهده این کپک ها امروز تا 
اندازه ای کمیاب ش��ده است چون سم های هنگام کاشت، داشت 
و برداش��ت نابودشان کرده است. افزون بر این، بازماند این سم ها 
ب��ر روی دانه ه��ا و بُن ش��ن ها)غالت( وارد بدن ما می ش��ود و به 
ویرانگری ادامه می دهند و به اندام های گوارشی آسیب می زنند و 
باکتری های مفید دستگاه گوارش را در درازمدت نابود می سازند 

و از فلور میکروبی بدن می کاهند.
در م��ورد روغن ه��ای خوراکی، مواد پروتئینی، کنس��روها و 
دیگر فرآورده های صنایع غذایی نیز داس��تان همین است. سم ها 
و نگهدارنده ها و طعم دهنده ه��ا و افزودنی های مجاز ویران گرند؛ 

پس نیاز به غذای ارگانیک داریم.
در این چند دهه، غذاهای دس�تکاری ژنتیکی آیا توانس�ته با 

تحول در رژیم غذایی، اثر مثبتی بر سالمتی ما بگذارد؟
برای پاسخ باید نشانگان )سندرم ها( را دید؛ همه جا صف دراز 
بیماران بی درمان، رش��د فزاینده سرطان، افزایش چاقی، دیابت، 
همه این ها داس��تان از چه دارد؟ ناپایداری و نابودی زیست بوم و 
تهدید س��المت انس��ان ها هزینه گزافی اس��ت که ما برای تغذیه 

نامناسب خود می پردازیم. 
روش��ن اس��ت که برای پاس داری از محیط زیست و سالمت 
بای��د درپِی غ��ذای ب��دون دس��تکاری ژنتیکی برویم. س��م ها و 
علف کش ه��ای ش��یمیایی، افزاینده های غذای��ی، نگهدارنده ها و 
طعم دهنده ه��ای مصنوعی را کنار بگذاریم. دس��ت یابی به غذای 
ارگانیک، آن قدر ارزشمند است که برای یافتنش کمی بکوشیم و 

کمی هزینه بیشتر بپردازیم.
تخم م�رغ محل�ی، م�رغ س�بز ارگانیک و گوش�ت گوس�فند 
ارگانیک کم اس�ت و گاه پاس�خ چنین درخواس�تی، شگفتی 

فروشنده است. 
تولید محصوالت ارگانیک )فرایندمحور( اس��ت؛ کشاورزی و 

تولید غذا بخشی از سیستم طبیعت و زیست بوم است و در تولید 
آن نبای��د دس��ت اندازی در چرخه های زیس��تی دیگر موجودات 
ایج��اد ک��رد؛ بنابراین گ��ذار از کش��اورزی امروز به کش��اورزی 
ارگانیک، دس��ت کم  3 سال زمان می برد تا آب و خاک از بازماند 
سم های شیمیایی پاالیش ش��ود و الزام های این گونه کشاورزی 

به دست آید.  
کش��ور ما به س��بب پیش��ینه 8000 ساله کش��اورزی و دار 
بودن 11 اقلیم از 13 اقلیم موجود جهان، بس��تر مناس��بی برای 
کش��اورزی ارگانیک اس��ت؛ چنان که می توان ایران را به پایتخت 
کش��اورزی ارگانیک جهان تبدیل کرد؛ ولی اینک به این گونه از 
کشاورزی بی مهری می شود. فرهنگ سازی و مطالبه اجتماعی در 
کشور نس��بت به دیگر کشورها اندک است. نسل ما با کشاورزی 
و فراین��د تولید غذا احس��اس بیگانگی دارد که )در ش��هرها( در 
دورریز غذا و)در روس��تاها( در میزان باالی هدررفت محصوالت 

کشاورزی نمود می یابد.
م��ردم م��ا آگاه��ی و آموزش کش��اورزی ارگانی��ک کمی از 
رس��انه های جمع��ی و س��ازمان های دولتی دریاف��ت می کنند. 
میانگین س��ن کشاورزان در ایران 53 س��ال است، در حالی که 
میانگین سنی کشاورزان ارگانیک در آلمان 25 سال! یعنی نسل 
جوان آلمانی، اهمیت تولید غذای ارگانیک را درک کرده و بسیار 
زود دست به کار شده و هر سال چندین تن محصول ارگانیک به 

ارزش 9 میلیارد یورو به بازار می فرستد.
کش��اورزی ارگانی��ک ب��دون حمایت ه��ای دولت��ی و ورود 
س��ازمان های مردم نهاد به میدان ش��کوفا نخواهد شد؛ به همین 
س��بب نزدیک به 3 سال است که در کش��اورزی ارگانیک درجا 
می زنیم و پیش��رفتی نداش��ته ایم و کش��ت و تن��وع محصوالت 

ارگانیک در همان سطح اندک مانده است.  
تجارت ارگانیک جهانی در سال 2016 رشد 5ر12 درصدی 
را نس��بت به س��ال 2015 تجربه کرده اس��ت و سطح زیر کشت 
این گونه محصوالت)ارگانیک( نزدیک به 60میلیون هکتار افزایش 
یافته اس��ت؛ ولی ایران با وجود این همه ظرفیت های زیس��ت بوم 
و اراضی بکر باید نظاره گر رش��د دیگر کش��ورها باش��د؛ همزمان 
می بینی��م که گروهی س��اِز تولید و افزای��ش واردات محصوالت 

دستکاری شده ژنتیکی)تراریخته( را کوک می کنند.
گاه در بازارچه ه�ای تره ب�ار، چ�ادری برپا می ش�ود و بنری و 
پیرمردی روس�تایی که سیب ارگانیک از باغ خود می فروشد؛ 
ولی بیش�تر مردم برخوردی توام با شگفتی دارند؛ انگار آنان 
به لحاظ ناآگاهی، دس�ت کمی از فروش�ندگان مواد غذایی ما 

ندارند.
اینک به سبب رش��د بیماری های برآمده از تغذیه نامناسب، 
مطالبه عمومی در باره تغذیه س��الم و طبیع��ی در حال افزایش 
اس��ت. بی گمان توسعه کشاورزی ارگانیک و تنوع این محصوالت 
یکی از راه های پیش��گیری از بیماری هاس��ت. مردم سردرگم اند؛ 
کمبود آگاهی رس��انی همگانی و نبود آموزش و اس��تفاده  نکردن 

بهینه از ظرفیت های روزنامه ها و رس��انه های دیداری و شنیداری 
در این سردرگمی بی تاثیر نیست.

نباید فراموش کرد که دولت محترم ما هم در بودجه عمومی، 
نسبت به توسعه کشاورزی ارگانیک کم توجهی می کند در حالی 
که در بند 8 سیاست های کلی اصل 110 قانون اساسی، پافشاری 
بر تولید محصوالت کش��اورزی س��الم و ارگانیک را می بینیم؛ در 
برنامه شش��م توس��عه کش��ور نیز اف��زون بر گنجاندن توس��عه 
کش��اورزی ارگانی��ک، در حکم وزیر کش��اورزی دولت دوازدهم، 
بر توس��عه کشاورزی ارگانیک س��فارش شده است اما با این همه 
س��ند باالدستی و تاکید بر کش��اورزی ارگانیک، در بودجه سال 
97ر1396 نشانی از توجه به کشاورزی ارگانیک نیست؛ هنگامی 
که برای پدیده ای چنین با اهمیت، بودجه کنار نمی گذاریم پس 

عمال غذای ارگانیک را نمی خواهیم.« 

در دوران ما س��طح زیر کشت محصوالت ارگانیک در دنیا به 
ش��تاب در حال افزایش است. کش��ورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه 
و س��وئیس)بزرگترین صادرکنن��دگان بذرهای دستکاری ش��ده 
ژنتیکی-تراریخت��ه( حت��ی یک مت��ر از خاک خود را به کش��ت 
محص��والت تراریخته اختصاص نداده اند و به جای آن، نزدیک به 

5 میلیون هکتار سطح زیر کشت، محصوالت ارگانیک دارند.  
رس��یدن به چنی��ن جایگاهی ب��ا آگاهی رس��انی همگانی و 
فرهنگ س��ازی کش��اورزی در س��طح کالن دولت ه��ای اروپایی 
انجام پذیرفته اس��ت. ش��گفت همین کشورها، کش��ت تراریخته  
در دیگر کش��ورها س��فارش می کنند؛ در کشور ما رویکرد دولت 
نش��ان می دهد که در کشت وکار، تراریخته گزینش شده است و 
فرصت های کش��اورزی ارگانیک و آینده سرزمین ما در این مورد 

به غباری از ابهام فرو رفته است.
سیاس��ت های کمیت مح��ور و س��خن »امنی��ت غذایی«، با 
کم توجه��ی ب��ه ایمنی غذا و اث��ر بد بوم شناس��ی )اکولوژیکی( و 
گونه گونی ژنتیکی همراه ش��ده است. چقدر بد است که اهمیت 
و روح کش��اورزی ارگانی��ک و نقش آن در ایج��اد امنیت غذایی 
پای��دار، چوب بی توجهی دولت و رس��انه ها را می خورد و در این 
میان به دور نیست اگر مردم نیز با مفاهیم، ارزش ها و فایده های 

کشاورزی ارگانیک آشنایِی چندانی نداشته باشند.«
ش�اید یک بار شانس به ما رو کرد و یک مواد غذایی ارگانیک 

در شهر یافتیم، از کجا بدانیم ارگانیک است؟
همان گونه که پیش��تر گفتم، آگاهی همگانی درباره مفاهیم 
کش��اورزی ارگانیک بس��یار اندک است و شناس��اندن آن نیاز به 
ی��ک اراده دولتی و همگانی دارد. به لحاظ قانونی، هیچ محصولی 
ارگانیک نیس��ت مگر آنکه الزامات استاندارد 11000 را گذرانده 
باش��د بنابراین یک محصول نمی تواند تنها به س��بب برداش��ت 
از دامان طبیعت یا اس��تفاده  نکردن از س��م های ش��یمیایی، نام 

ارگانیک بر خود گیرد.  
هم اکنون نزدیک به 80 محصول تولیدی درون کشوری)زعفران، 
عس��ل، چای، عصاره ها و دمنوش های گیاه��ی، گیاهان دارویی، 
س��رکه، روغن، خرما، گوشت گوس��فند، برنج، انار، پسته و برخی 
میوه ها( موفق به دریافت اس��تاندارد ارگانیک 11000 ش��ده اند؛ 
بنابراین دای��ره فرآورده های ارگانیک موجود در بازار به نس��بت 
دیگر خوراکی ها کوچک است؛ برای نمونه، مرغ ارگانیک نداریم؛ 
اما گروهی به س��بب سادگی و ناآش��نایی و گروهی دیگر از روی 
آزمندی، بر محصوالت شان برچسب ارگانیک می زنند و این نشان 
می دهد که س��ودجویان هم دریافته اند »ارگانیک« به عنوان یک 

ارزش در حال جاافتادن در ذهن مردم است.
برای آش��نایی مردم با محصوالت ارگانیک حقیقی، س��یاهِه 
تولیدکنن��دگان ارگانی��ِک موفق ب��ه دریافت گواهی اس��تاندارد 
11000 در پایگاه اینترنتی »انجمن ارگانیک ایران« در دسترس 

است.
ح�ال از کجا بدانیم چقدر باید اس�کناس بدهی�م؟ با توجه به 
این ک�ه ارگانیک های با ارزش، برخ�الف خوراکی های ژنتیک 
ب�ی ارزش یا غذاهای معمولی بها ن�دارد؛ آیا باید این جا نیز به 

خود بگوییم هرچه بدهیم ارزش دارد؟
امروز نکته  مهم در محصوالت ارگانیک این است که هزینه ای 
که برای خرید ارگانیک ها پرداخت می ش��ود در برابر فایده هایش 
بس��یار ناچی��ز اس��ت. پیش��واز عمومی نس��بت ب��ه محصوالت 
ارگانیک به ویژه در بازار اروپا با ش��تاب در حال افزایش اس��ت. 
با همه تبلیغات منفی که در باره وجود »مایکو� توکس��ین« ها در 
محصوالت ارگانیک می ش��ود، جامعه جهانی فایده های سالمتی 
و زیس��ت محیطی محصوالت ارگانیک را دریافته اند؛ برای نمونه، 
باالبودن هزینه های درمانی در اروپا و امریکا سبب شده که مردم 
به محصوالت ارگانی��ک رو کنند. مردم برتری می دهند با هزینه 
کمی بیش��تر، محصوالت��ی را خریداری کنند که تهی از س��موم 
ش��یمیایی باشد و نیز ناگوارِی دچارشدن به بیماری ها را در آنان 

کاهش خواهد داد.
س��بِب بهای کمی زیادتر محصوالت ارگانیک، تقاضای زیاد 
برای آن اس��ت؛ ارزان  بودن فرآورده های دستکاری شده ژنتیکی 
)تراریخته( نیز بی س��بب نیس��ت زیرا تقاضاها برای آن کم است؛ 
خوش��بختانه نسل سوم کشاورزی ارگانیک رو به توسعه و ترویج 

است. در این نسل، با به کارگیری فناوری های نو، میزان عملکرد 
و تولید محصوالت ارگانیک افزایش خواهد یافت.

هم اکنون 178 کشور دنیا محصوالت ارگانیک تولید می کنند 
در حالی که تنها 26 کش��ور جهان دستی در تولید فرآورده های 
دستکاری ش��ده ژنتیکی)تراریخت��ه( دارند. بی گم��ان با افزایش 
آگاهی رس��انی همگانی از سوی رس��انه ها، ایجاد مطالبه عمومی 
و برخورداری از بودجه مناس��ب برای توس��عه و ترویج کشاورزی 
ارگانیک، افزون بر افزایش تندرستی و پاس داری از زیست محیط، 
گ��واه افزایش تولی��د فرآورده های ارگانیک، رقابتی ش��دن بازار و 

کاهش بها خواهیم بود.
از بنیاد، غذاها و خوراکی های ارگانیک در کجای کشور تولید 

می شود، یا شاید همه وارداتی است؟
خاک ایران بس��یار آماده کش��اورزی ارگانیک است و کشت 
محص��والت ارگانیک تا اندازه زی��ادی در همه جای ایران ممکن 
است. اگر چه بکارگیری سم های شیمیایی در شمال کشور بسیار 
باالست ولی میانگین بکارگیری استفاده سم در ایران به اندازه ای 
زیاد نیس��ت که نتوان بستر را دگردیس ساخت و تولید ارگانیک 
را نش��دنی دانس��ت. در دهه 60، نزدیک به 70 درصد سطح زیر 
کش��ت ایران به کش��ت محصوالت دیم اختصاص داشت و اینک 

سطح زیر کشت دیم کشور به 55 درصد کاهش یافت است.
اراضی دیم کشور آماده کشاورزی ارگانیک است. در این گونه 
از کش��اورزی )ارگانیک(بنیاد کار بر مراقبت و س��المت و حفظ 
همه اجزای اکوسیس��تم است؛ به دیگر سخن کشاورز ارگانیک با 
دقت باال و مراقبت از کش��تزارها، هیچگاه غافلگیر نمی شود و از 

گسترش آفت ها و بیماری ها پیشگیری می کند.
دستکاری ش��ده  بذره��ای  ش��یمیایی،  س��م  از  اس��تفاده 
ژنتیکی)تراریخت��ه( و هرگونه طعم دهنده و افزاینده و نگهدارنده 
ش��یمیایی در تولید غذاه��ای ارگانیک قدغن اس��ت! هرچند از 
میان برداش��تن برخی گلوگاه های کش��اورزی تا اندازه ای دشوار 
است؛ نمونه اش تولید عس��ل ارگانیک که نباید در شعاع پروازی 
زنبور عس��ل، مزرعه ای با بازماند سم های شیمیایی وجود داشته 
باشد. آب مورد استفاده در تولید برنج ارگانیک نیز نباید سم های 
ش��یمیایی داش��ته باش��د؛ برای نمونه، اگر کش��اورز باالدست از 
سم ش��یمیایی در کش��تزارش اس��تفاده می کند، با همه پیروی 
از اس��تانداردهای کش��اورزی ارگانیک باز هم دست یابی به برنج 

ارگانیک شدنی نخواهد بود.
می دانم که موارد گفته شده دشوار می نماید ولی خوشبختانه 
کش��اورزان زیادی در ای��ران وجود دارند که توانس��ته اند خود را 
با اس��تاندارد کشاورزی ارگانیک سازگار س��ازند و با وجود موانع 
کار، تن��وع تولید محص��والت ارگانیک کش��ور را افزایش دهند. 
امروزه صنعت ارگانیک با همه توان در حال گس��ترش و توس��عه 
است؛ برای نمونه محصوالت آرایشی بهداشتی ارگانیک، پوشاک 
ارگانیک، رستوران های ارگانیک، هتل های ارگانیک و… در حال 

زیاد شدن است.
گرایش انس��انی به فرهنگ ارگانیک و قرار گرفتن در چرخه 
طبیعت و دس��ت نبردن در سرش��ت پ��اک آن و دوری از ایجاد 
آش��فتگی در روح طبیعت، یگانه راه های پایایی و ماندگاری کره 
زمین و ادامه زیست انسان است. اکنون انسان های جهان به این 
برآیند رس��یده اند که باید ش��یوه زیس��ت، رفتار خود با جانوران 
رام و رویکردش را به طبیعت و زیس��ت بوم )اکوسیستم( ویراست 

کنند.
و سخن پایانی شما؟ 

در بس��تر کنونی کش��ور، مدیریت کش��اورزی و توس��عه به 
گونه ای س��ت که نه بال به بال محیط زیس��ت، بلک��ه در برابر آن 
ایستاده اس��ت. آزمون 3 دهه مدیریت توسعه محور محض، ما را 
به جایی رس��انده که نه از دیدگاه شاخص های توسعه و اشتغال، 
جایگاه خوشایندی س��ت و نه محیط زیس��تی دلخواه به جا مانده 
اس��ت. نبود مدیریت کارآمد آب، نبود الگوی کش��ت مناس��ب، 
پیگیری پروژه های آب بر در قلمروهای کم آب و نگرش کوتاه مدت 
ب��ه پدیده امنیت غذایی م��ا را در جایگاهی قرار داده که گروهی 
به این باور رس��یده اند که سرگذشت کشاورزی به پایان رسیده و 

باید به کلی کنار گذاشته شود.
آنان که که مس��بب ب��روز چنین بحرانی ش��ده اند، تعطیلی 
کش��اورزی و واردات محصوالت کشاورزی را راه برون رفت از این 
بحران می دانند؛ برخی دیگر نیز با بیان داس��تان های ژول ورنی، 
کش��ت دانه های دستکاری ش��ده ژنتیکی )تراریخته( را نس��خه 
نجات بخش کش��اورزی کش��ور می نمایانند اما بخردانه آن است 
به راهی برویم که امتحان پس داده باش��د؛ کش��اورزی ارگانیک 
درپیمایش 11000 س��اله تاریخ تمدن انسان )در همه تغییرات 
گوناگون اقلیمی و آب وهوایی( نگذاش��ته س��فره انسان ها از غذا 
تهی ش��ود؛ پ��س در وضعیت کنونی، نه ب��ا حدس وگمان بلکه با 
دانایی، راه برون ش��د را برگزینیم و س��ازگار با ش��رایط اقلیمی، 

ترویج کشاورزی ارگانیک و توسعه کشت دیم را پی گیریم.

ماده  موضوع  كالسه139704001112000027/1  اجراييه  ابالغ  آگهي   
18 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا بدينوسيله به آقاي تقي 
احساسي فرزند قاسم شناسنامه شماره16089و شماره ملي0083217134 
صادره از تهران ساكن تهران جاده قديم كرج خليج 10 متري هادي پالك 160 
ابالغ مي شود كه خانم عاطفه سيف جمالي جهت وصول 114 عدد سكه طالي 
تمام بهار آزادي بابت بخشي از مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 1517 
مورخ 95/9/30 دفتر رسمي ازدواج 46 شهر ري عليه شما اجراييه صادر 
واحد  در   139704001112000027 كالسه  به  اجرايي  پرونده  و  نموده 
 1397/2/8 مورخ  گزارش  طبق  و  شده  تشكيل  ري  رسمي  اسناد  اجراي 
مامور ابالغ (موزع پست) محل اقامت شما به شرح فوق و مندرج در متن سند 
نكاحيه شناخته نشده و اوراق اجراييه بال ابالغ اعاده شده است.  لذا بنا به 
تقاضاي بستانكار به شماره وارده 1308 مورخ1397/3/19 و طبق ماده 18 
آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه 
در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ محسوب مي گردد نسبت به 
پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد، عمليات اجرائي وفق مقررات و آئين نامه 

اجرا جريان خواهد يافت.
تهران رسمي  اسناد  اجراي  اول  اداره  رئيس  الف         12759/م    

 آگهي ابالغ اجراييه كالسه پرونده 9700433 بدينوسيله به آقاي غالمرضا 
بنشاني:  متولد1327  نطنز   3 حوزه  از  صادره  عباس  فرزند  كشه  مبيني 
تهران نظام آباد خ سبالن ك دارابي پ62 ابالغ ميگردد: خانم مريم مومني 
 450 ازدواج  دفتر   1350/10/2 2418-مورخ  ازدواج  سند  باستناد 
يك  بانضمام  مثقال طالي ساخته شده  پنج  مهريه خود  تهران جهت وصول 
عدد قاليچه محلي مهاباد (كل مهريه) عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه 
نموده و پرونده اجرايي به كالسه 9700433در اين اداره تشكيل شده و 
در جريان است لذا باتوجه به اينكه ابالغ اجراييه در آدرس متن سند به 
شما ميسر نگرديده مراتب از طريق درج در روزنامه به شما ابالغ ميگردد 
مقتضي است ظرف 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي  نسبت به پرداخت 
بدهي خود اقدام نمائيد در غيراينصورت عمليات اجرايي عليه شما ادامه 

خواهد يافت .
نژاد علي   – رسمي  اسناد  اجراي  پنجم  اداره  رئيس  الف            12766/م    

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساالنه نوبت دوم شركت تعاونى توليدى و توزيعى 516 تبريز 
بدينوسيله باطالع اعضاى محترم شركت تعاونى توليدى و توزيعى 516 تبريز به شماره ثبت 6992 و به شناسه ملى 10200130119 مى رساند جلسه مجمع عمومى عادى ساالنه نوبت دوم 
شركت تعاونى ، از ساعت 10 الى 12 روز جمعه مورخه 1397/4/22 در محل سالن آمفى تئاتر باشگاه فرهنگى ورزشى كارگران واقع در خيابان ششگالن جنب سازمان صنعت، معدن و تجارت 
برگزار خواهد شد لذا از تمامى اعضاى محترم دعوت مى شود در اين جلسه حضور بهم رسانند ، ضمناً كانديداهاى بازرس مى توانند 10 روز پس از انتشار آگهى به دفتر شركت مراجعه و 
ثبت نام نمايند و همچنين سهامدارانى كه تمايل دارند جهت شركت در جلسه مجمع وكيل انتخاب نمايند از 7 روز مانده به تاريخ مجمع با حضور تواما موكل و وكيل در دفتر تعاونى ، فرم 

مخصوص را امضاء نمايند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيئت مديره 
2- استماع گزارش بازرس

3- اتخاذ تصميم در خصوص بيالن مالى سال 1396
4- اتخاذ تصميم در خصوص سود و زيان سال 1396 و نحوه تقسيم آن 

5- اتخاذ تصميم در خصوص بودجه پيشنهادى هيئت مديره براى سال 1397
6- اتخاذ تصميم در خصوص پاداش پيشنهادى براى هيئت مديره 

7- اتخاذ تصميم در خصوص فروش يا انحالل شركتهاى تابعه (شركت طائر تاكسى تبريز ، شركت گسترش عمران صباى تبريز و شركت كشت و صنعت صفاى تبريز)
8- برگزارى انتخابات بازرس

9- اتخاذ تصميم در خصوص تغييرات اعضاء و سرمايه
10- تعيين روزنامه رسمى و على البدل 

هيئت مديره شركت تعاونى توليدى و توزيعى 516 تبريز

می توان ایران را به پایتخت کشاورزی ارگانیک جهان تبدیل کرد

تالش جریان مافیایی برای ترویج تراریخته

یم
سن
ت

ایران به سبب پیشینه ۸۰۰۰ ساله 
کشاورزی و دار بودن ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم 

جهان، بستر مناسبی برای کشاورزی 
ارگانیک است چنانکه می توان ایران را به 
پایتخت کشاورزی ارگانیک جهان تبدیل 
کرد؛ در مقابل جریانی مافیانی در تالش 
برای آلوده کردن به کشت تراریخته است

پیش  در  ناگواری  روزگار 
گ���و برنج گفت و نمونه،  برای  روست 

سفید)بی شلتوک( خود به خود سبب چاقی شکم، 
پانکرانس  غده  خسته کردن  وزن،  زیادی  دیابت، 
در  که  روزی  به  وای  می شود،  )انسولین ساز( 
مردم،  و  شود  دستکاری  طبیعت اش  و  سرشت 

تراریخته اش را بخورند.
از  گروهی  است  این  جالب  میان  این  در 
تولیدکنندگان )برای نمونه عسل( بر روی فرآورده 
خود برچسب ارگانیک می زنند که مردم بخرند؛ در 
ترس  از  تراریخته  برنج  واردکنندگان  که  حالی 
اینکه مبادا مردم نخرند، رویش برچسب تراریخته 
مردم  حتی  که  شنیدنی ست  هم  این  نمی زنند؛ 
تهیدست به اجبار قاشق برنج تراریخته ارزان را به 
دهان می گذارند در حالی که هنگام خوردن غذای 
اکسیر سالمتی می دانند.  گونه  ای  را  آن  ارگانیک، 
در این باره خبرگزاری تسنیم با دکتر آزاد عمرانی 
عضو هیات رئیسه انجمن ارگانیک ایران گفت وگو 

کرده که در ادامه می خوانید.

نمای نزدیک


