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تبدیل
ضرورت
ِ
ِ
مزیتهای کشاورزی کشور
به فرصتهای توسعه

ـود اقلیـ ِـم
صنعــت کشــاورزی در یــزد باوجـ ِ
شهــای فراوانی
تهــا و چال 
خشــک و محدودی 
کــه دارد ،تــا امــروز در توســعه اقتصادی اســتان
نقش مهمی داشــته است ،بنابراین تقویت این
ِ
کردن تجهیزات و ماشــینآالت
بخــش و ب ـهروز
ِ
باکیفیت
و حتی اســتفاده از نهادههای بهروز و
ِ
مرتبــط با آن میتواند در باال بردن ارزش افزوده
و بهــرهوری ،توســعه پایدار کشــاورزی اســتان و
محصوالت آن راهگشــا باشــد ،این
بازار
ِ
کمک به ِ
امر عالوه بر این ،در رشــد و توســعه بخشهای
دیگــر اســتان نیــز تاثیرگذار اســت ،تــا جایی که
عنوان بخش
آمارها نشان میدهد کشاورزی به
ِ
زیربنایــی توســعه اقتصادی در اکثر کشــورهای
توسعهیافته شناخته میشود.
ـش
ـ
خ
ب
های
ت
ـاخ
یشــک توســعه زیرسـ
ب 
ِ
شهــای تولیــد و آبیــاری،
ـاح رو 
ـ
ص
ا
ـاورزی،
کشـ
ِ
اصالح بذرها و در افزایش مطالعات در راســتای
ِ
شهــای ب ـهروز و اســتفاده از
دســتیابی بــه رو 
فناوریهای نوین و تکنولوژی و دســتاوردهای
سایر کشــورها باتوجه به پتانسیلهای موجود،
ـبب عرضه تولیدات بیشتر و سالمتر ،افزایش
سـ ِ
سطح کالن توسعه اقتصادی
اشــتغالزایی و در
ِ
را در پی خواهد داشت.
هرچنــد در ایــن میــان نقــش تحقیقــات و
یهــای روز و از
پژوهــش و آشــنایی بــا تکنولوژ 
ســوی دیگــر مســائل مرتبط بــا بــازار و بازاریابی
و یافتـ ِـن را ههــای مناســب بــرای صــادرات
ـوالت کشــاورزی را نبایــد نادیــده گرفــت.
محصـ ِ
ولــی مــا بایــد تمــام تالشــمان را انجــام دهیم تا
ـش کشــاورزی را بــه
مزی 
تهــای کشــور در بخـ ِ
فرصتهایی برای رشد و توسعه اقتصاد تبدیل
ـعار ســال تاکید شده
کنیم و همانطور که در شـ ِ
ن که خوشبختانه
حضور شرکتهای دانشبنیا 
ِ
ـدود  30درصــد از یازدهمیــن نمایشــگاه
حـ ِ
تخصصــی کشــاورزی و نهادههای کشــاورزی را
بــه خــود اختصــاص داده بودند ،در این مســیر
میتواند بسیار راهگشا باشد.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت فرهام:

رسالتم حذف واسطهگری
به نفع تولیدکنندگان ،گلخانهداران و باغداران است
«از همــان ابتــدا کــه ایــده ایــن کار بــه
ذهنــم رســید ،هدفــم حــذف واســطهها
بــه نفــع گلخان ـهداران بــود تــا کود و ســم با
قیمت مناسب و کیفیت مطلوب به دست
تولیدکننــده برســد؛ البته این هــدف از یک
ـال گذشته که گلخانه خودم را راهاندازی
سـ ِ
کردم و از نزدیک ســختیهای کار در ســایه
دالالن و واســطهها را لمــس کــردم بیــش از
پیش قوت گرفت ،به همین دلیل تصمیم
گرفتــم بــا مداخلــه و ساختارشــکنی در این
رونــد و حــذف ایــن موانع ،معادلــه را به نفع
گلخان ـهدار تغییــر دهــم» اینها بخشــی از
تهــای فاطمــه بنــدگار مدیرعامــل
صحب 
شرکت کشتوصنعتفرهاماست.
ـال حاضــر بــه طــور مشــخص در چه
در حـ ِ
زمین ـهای از بخــش کشــاورزی فعالیــت
میکنید؟
تقریبا  ۳ســال اســت که با تاســیس یک
شــرکت در زمینــه توزیع ســم و کــود فعالیت
دارم ،مــا در ایــن شــرکت کــه نوپــا اســت بــا
همراهــی دوســتانی که تقریبــا  70درصــد از
آنهابانوانهستندواکثراسرپرستخانوار،
ســعی کردهایم با اخذ نمایندگی سم و کود،
اینمحصوالتراباقیمتمناسبدر اختیار
تولیــد کننــده قــرار دهیــم تــا از تولید ،ســود
بیشترینصیبشانشود.
ایــده راهانــدازی این شــرکت از چــه زمانی
شکلگرفت؟
رسالت من کمک به گلخانه دار و باغدار

اســت ،گلخان ـهدار همیشــه بــا هزین ههــا و
مشکالتبسیار باالیتولیددستبه گریبان
دست واسطهها و دالالن
است و در این بین ِ
نهــا را با هزینــه گزاف
کــه نیازمندیهای آ 
ارائه میکنند هم مزید برعلت شده و سبب
نهــا با هزینــه باالی
یشــود محصــوالت آ 
م
تولید و با قیمت کمی عرضه شود ،بنابراین
مــا بــا ورود به این چرخه بهطور مســتقیم و
بدونواسطهنیازمندیهایی کهشاملسم
و کود اســت را تامین میکنیم تا هزینههای
تولید را به حداقل برســانیم ،در حال حاضر
نیــز نماینــده شــرکت آریــا شــیمی در تفــت
هستیم و قصد داریم با واردات و تولید ،این
نهادههــا را با قیمت مناس ـبتری در اختیار
تولیدکنندهقراردهیم.
چه شــد که به فکــر افتادید که این چرخه
معیــوب واســطهگری و داللــی را بــه نفــع
تولیدکنندهتغییردهید؟
از یک سال پیش گلخانهای به وسعت
۱۲هــزار متــر راهانــدازی کــردم کــه ســبب

یهــا را
شــد ســختیهای کار در ســایه دالل 
شتــر لمــس کنم ،اینک ـ ه تولید کننــده و
بی 
کار ارزان برای
نیروی
یک
به
تنها
دار
ه
گلخان
ِ
فروشندگان سم و بذر تبدیل و این فعالیت
به منبع سودی برای این افراد تبدیل شده
و در نهایت سود ناچیزی برای تولید کننده
باقیمیماند،اصالخوشایندنیست.
ازچالشهایگلخانهداریهمبگویید؟
بالیای طبیعی و نبود پشتوانه در چنین
شهــای جــدی ایــن فعالیــت
مواقعــی چال 
اســت ،برای مثال باد و ســیل اخیر خسارت
ســنگینی به تولیدات ما زد که هیچ نهادی
هــم در ایــن زمینــه پاس ـخگو نبــود و همین
نبود حمایتها اســت که موجب دلسردی
ِ
تولید کننده میشود .مردم یزد انسانهای
پرتالشــی هســتند و از کار هــراس ندارنــد،
نبود مــواد اولیه و
امــا این درحالی اســت که ِ
هزینههای باالی ســم و کــود و چالشهای
پیرامــون عرضه و فروش ،محصول آنها را
بامشکالتفراوانیمواجهمیکند.

SANATYAZD.IR

دوﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪاﺟﺘﻋﻋﯽاﻗﺘﺼﺎدی

پنجشنبه 17شهریور  1401ویژه یازدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی ،نهادهها ،تجهیزات گلخانه ای ،آبیاری نوین و ماشین آالت کشاورزی

کشاورزیبهویژهباغبانی
از مزیتهای استان یزد است
سیدمجتبیخیامنکویی
معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

تهــا و امتیــازات
کشــاورزی بهویــژه حــوزه باغبانــی جــزو مزی 
یشــود ،بنابراین این رویداد اگر درســت
اســتان یزد محســوب م 
مــورد بهرهبرداری قرار گیرد میتواند بــه ارتقاء کیفیت و افزایش
کمیت بهویژه در حوزه باغبانی کمک کند.
خوشــبختانه طــی بازدیــد از ایــن دوره از نمایشــگاه متوجــه
شدیم حدودا  30درصد از شرکتها به دانشبنیانها اختصاص
یشــک باوجود پتانســیلهای اســتان یــزد در
یافتــه اســت که ب 
بخــش کشــاورزی و همچنیــن راهانــدازی دهکــده فنــاوری و
نوآوری کشــاورزی ،شاهد افزایش کمی شرکتهای دانشبنیان
در ســال جــاری خواهیم بود و این ظرفیت بهوجــود خواهد آمد

کــه در رویداد بعدی حضور  50درصدی دانشبنیانها را شــاهد
باشــیم کــه البتــه این اتفــاق نیازمند حمایت از ســوی مجموعه
جهاد کشاورزی و شرکت نمایشگاهها است.
نکتــه دیگر اینکه نباید فرامــوش کنیم ،زمانی که نهادههای
کشــاورزی همچــون کــود ،ســم و بــذر بهنحــو مطلوب اســتفاده
نشــود ،عملکــرد و نتیجــه مناســبی نخواهیــم گرفــت ،بنابراین
ایــن رویــداد فرصتی اســت بــرای خبــرگان بخش کشــاورزی تا از
ظرفیتهای شــرکتهای ایرانی و بعضــا آنهایی که نمایندگی
محصــوالت خارجــی را دارنــد ،اســتفاده و تولیداتــی باکیفیــت را
عرضه کنند.

2

ورود فناوریهای نوین
هدف اصلیِ ،
ِ
به حوزه کشاورزی است
سیدابوالفضلوکیلی
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

زیر کشت
رغم اینکه استان یزد تنها یک درصد از
علی ِ
سطح ِ
ِ
کشــور را به خود اختصاص داده اســت ،اما یک و سهدهم تولید
نگاه بهرهورانه استان در این
کشــور را دراختیار دارد که نشــان از ِ
حوزه دارد.
همچنین هدف اصلی و عمده فعالیتهای اســتان در زمینه
کشــاورزی این اســت که فناوریهای نوین را به ایــن حوزه وارد
حضــور حــدودا  15شــرکت دانشبنیــان از
کنیــم و در ایــن راســتا
ِ
شــرکت حاضــر در ایــن دوره از نمایشــگاه با ایــن هدف بوده
45
ِ
فعاالن حوزه کشــاورزی
میان
ارتباطی
بازدید،
بر
عالوه
که
اســت
ِ
ِ
و حوزههــای وابســته بــه آن و ایــن شــرکتها اســت تــا بتوانند از

دســتاوردهای آنهــا جهت ارتقــاء تولید و افزایــش کیفیت بهره
ببرند.
ـاهد
امیــد کــه چنیــن رویــدادی تــداوم داشــته باشــد و شـ ِ
دستاوردهای مطلوب آن باشیم.

حضور دانشبنیانها
صنعت کشاورزی با
امید به تحول در
ِ
ِ
با توجه به نقشــهیابی ناسا در مورد بهترین مناطق کشت
جلبک در دنیا مشــخص شده ایران از بهترین مناطق کشت
جلبک در دنیا و توســعه این صنعت اســت ،پس بیشــک به
دلیل منطقه خشک و بیابانی بودن ،این صنعت آینده خوبی
ِ
در کشور خواهد داشت.

ـعار امسال نوید داده است ،یکی از حوزهها
قرار اســت دانشبنیانها در
ِ
تمام حوزهها تحول ایجاد کنند؛ این را شـ ِ
نقش مهمی
اقتصاد
توسعه
در
هم
بخش
این
اهمیت
زیرا
است،
کشاورزی
دارد،
تحول
نیاز بسیاری به
ِ
هم که از قضا ِ
ِ
کیفیت زندگی ما انسانها.
دارد و هم در رضایت و
ِ
به گفته مجری این نمایشــگاه قرار بود  22شــرکت دانشبنیان در این رویداد حضور داشــته باشــند که در نهایت
12شرکت حضور پیدا کرد.
در ادامه با تعدادی از این شرکتها و فعالیتهایشان آشنا میشویم.
تارا آبزی پرور یزد
شهــای جالـ ِـب ایــن نمایشــگاه شیش ـههای
یکــی از بخ 
داخل آنها جلبک بــود؛ معروف به جلبک
ســبزی بودنــد که
ِ
اســپیرولینا کــه اینطــور کــه پیداســت بــه آن طــای ســبز هم
میگوینــد کــه بخاطــر داشــتن پروتئیــن و ویتامیــن فــراوان و
کاربردهــای مختلف در صنعــت دارویی بهعنوان یک غذای
کامل شناخته میشود.

شرکت تعاونی تارا آبزی پرور یزد مجری و مشاور تخصصی
طر حهای پرورش جلبک اسپیرولینا است.
ادر حــال حاضــر جلبــک اســپیرولینا در بیــش از  60کشــور
جهــان مصــرف غذایــی و دارویــی دارد و با تصویــب  FAOاز
سال  2003کشت این جلبک در کشورهای فقیر و پرجمعیت
نظیــر هنــد ،چیــن ،آفریقا و ...شــروع شــده و هماکنــون برای
مصــرف به صورت وســیع در این کشــورها بــرای از بین بردن
حتی سوء تغذیه افراد جامعه کشت میشود.

رویانتیسانسبز
شــرکت دانش بنیان رویان تیســان ســبز در ســال  ۱۳۹۳با
هدف تحقیق ،توســعه و تولیــد فراوردههای بیوتکنولوژی به
خصــوص عوامل مبارزه بیولوژیک میکروبی با عوامل بیمارزا
و آفات خســارتزای گیاهی و همچنین حاصلخیزکنندههای
طبیعی خاک تاســیس شــد و فعالیتاش را در ســال  ۱۳۹۴در
مرکز رشــد پژوهشگاه ملی مهندســی ژنتیک و زیست فناوری
آغاز کرد و در حال حاضر یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت
بیوتکنولوژی است.
این شــرکت معتقد اســت بزرگترین افتخــارش تولید اولین
و تنهــا قار چکــش بیولوژیک با فرموالســیون باکتریایــی با نام
تجای پارس باســیل اســت؛ جایگزینی مناســب برای ســموم
خطرناک شیمیایی.
به طور کلی هدف این شرکت عرضه محصوالت بیولوژیک
و بیخطــر برای انســان و محیط زیســت و همچنیــن موثر در
تغذیه و بهبود خاک و نیز کنترل آفات و بیماریهای گیاهی
است.
ZIPA
شــرکت زیســت پایــش باتــاب کویر(گــروه بیولوژیــک زیپا)
در راســتای تولیــد مهارگرهــای زیســتی و توســعه اســتفاده
از روشهــای نویــن کنتــرل آفــات ،نظیــر کنتــرل زیســتی و
غیرشــیمیایی و ترویــج تولیــد محصــوالت ســالم در ســال 97
تاســیس و با گســترش بخــش تحقیقات خــود ،موفق به اخذ
گواهی دانشبنیان در زمینه پرورش سنکهای شکارگر شد.

بــه گفتــه مدیرعامل ایــن شــرکت ،آنها توانســتهاند حق
امتیــاز کلینیــک گیاهپزشــکی و اینســکتاریوم (حشــرهدان)
پــرورش حشــرات مفیــد را دریافــت کننــدMacrolophus .
Pygmaeus،Phytoseiulus Persimilis ، Nesidiocoris
 Tenuisو  Orius Laevigatusاز جملــه حشــراتی هســتند کــه
این شرکت توانسته آنها را به تولید انبوه برساند .با رهاسازی
این حشرات روی گیاهان و درختان ،مصرف سموم کشاورزی
تــا حــد زیــادی کمتر میشــود و محصول نهایی که به دســت
مشتریان میرسد ،کمخطرتر خواهد بود.
گوهر نجات کویر یزد
مبتکــر طــرح آبیــاری زیرســطحی
عنــوان
ایــن شــرکت به
ِ
ِ
غرقابی در این نمایشــگاه شرکت داشت .به گفته مدیرعامل
نجات کویر و مناطق
راه
ِ
این شرکت ،این شیوه تنها و بهترین ِ
کمبارش اســت .این طرح کامال ایرانی و نمونه خارجی ندارد،
طراحی قطعات این شیوه نیز مشابه جهانی ندارد.
باتوجــه بــه اجــرای آن در عمـ ِـق خــاک ،از هرگونــه
آسیبپذیری محفوظ میماند و آبیاری در زمان کوتاه انجام
اطراف ریشــه نفــوذ کرده و
میشــود ،در نتیجــه آب ســریع بــه
ِ
ریشــه در رطوبــت طوالنــی و مانــدگار و بــه دور از گرما و تبخیر
رشد میکند.
نوآبیارانبوستانمهر
این شرکت با هدف طراحی ،ساخت و اجرای سیستمهای
نویــن آبیــاری و برگزاری دورههای آموزشــی مرتبــط با آبیاری
باغــات ،فضــای ســبز وگلهای زینتــی آپارتمانی در ســال 94
تاسیس شد و به فعالیت پرداخت.
مبتکرانصنعتپیشرو
دســتگاه ایــن شــرکت در زمینــه پیشــگیری از ســرمازدگی
ِ
باغات عمل میکند.
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آوردن زیرساختها
ضرورت فراهم
هدف اصلی این رویداد توسعه
ِ
ِ
ِ
حضور کشاورزان
برای
زیرساختهایصنعت کشاورزی
ِ
در این رویدادها
و ارائه جدیدترین دستاوردها است
محمدرضاخبرگی
مجرینمایشگاه

بخش کشــاورزی بدون شک در روند توسعه اقتصادی کشور
ِ
دلیل تنوع آب و هوایی مطلوب،
اهمیت فراوانی دارد ،ایران به ِ
بســتری مناســب برای رشــد انــواع گیاهــان و درختان اســت ،در
ـبب
ایــن میــان اســتان یــزد نیــز علیرغـ ِـم محدودی 
تهــا بــه سـ ِ
موقعیــت جغرافیای ـیاش ،توانســته بــا بهرهگیــری از زمینههای
تمرکز سیاس ـتگذاریها روی گیاهان
مناســب در این بخــش و
ِ
کــم آبخواه همچون زعفران ،پســته و برخــی گیاهان گلخانهای
و ســرمایهگذاری روی توســعه باغات ،در این حوزه بســیار خوب
رشــد کند و از ظرفیتهایش باالترین اســتفاده را ببرد که این امر
ســبب رشـ ِـد این صنعت و در ادامه توســعه اقتصادی یزد شــده
است.
در یازدهمیــن دوره نمایشــگاه تخصصــی کشــاورزی بیــش
از هرچیــز هــدف توســعه زیرســاختهای ایــن صنعــت و ارائــه
جدیدتریــن دســتاوردها در ایــن زمینــه اســت و خوشــبختانه در
حوزه زیرســاختها و نهادههای کشــاورزی شرکتهای مطرحی

محمدرضاخلفباغی
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

حضور داشتند.
بخش
محصوالت کشاورزی،
سالمت
اهمیت
دلیل
ِ
ِ
ِ
درواقع به ِ
ِ
اعظمــی از ایــن رویداد به شــرکتهای تولیدکننــده و واردکننده
بخش
تولیــدات
نهاد ههــای کشــاورزی اختصــاص یافــت ،زیــرا
ِ
ِ
امنیــت غذایــی مــردم تاثیر
کشــاورزی مســتقیما روی ســامت و
ِ
میگذارد و همین امر باعث شــده حساســیت بســیاری روی این
موضوع وجود داشته باشد که میتوان با نظارت و حتی بهوجود
ـس رقابــت میــان تولیدکننــدگان ،تولیداتی ســالم و در
ِ
آوردن حـ ِ
عین حال اقتصادی را در اختیار مردم قرار دهیم.
ِ

اســتان یــزد در بســیاری از حوزههای کشــاورزی و دامپروری
جایــگاه مطلوبی بهویژه در کشــتهای گلخانهای و همچنین
ِ
محصوالتی همچون پســته ،زعفران ،خرما و انار در کشــور دارد،
ضرورت برگــزاری چنین رویدادهایی را
ایــن امر عالوه بر اینکه
ِ
برای آشــنایی کشــاورزان و بهرهبرداران بــا فناوریهای نوین و
جدید و ارتقاء ســطح دانش
تجهیــزات
نهادههــای کشــاورزی و
ِ
ِ
ضرورت برگزاری چنین رویدادهایی
کند،
آنهــا را دوچندان می
ِ
را نیز آشکارتر میسازد.
خوشــبختانه دو ســال اســت کــه ایــن نمایشــگاه بــا رویکــرد
حضــور شــرکتهای مطرح
جدیــدی در حــال برگــزاری اســت و
ِ
کشــوری و اســتانی از نقــاط قــوت آن بــه شــمار میآیــد ،در
ایــن میــان امــا بــه عقیــده مــن یکــی از نکاتــی کــه باتوجــه بــه
ظرفیتهــای اســتان الزم اســت بــرای آن برنامهریــزی شــود،
فراهــم آوردن زیرســاختهای الزم بــرای حضــور کشــاورزان در
حضور
شرایط
چینین رویدادهایی اســت ،حتی شــاید الزم باشد
ِ
ِ

کشــاورزان خبــره ،هرچند ســال یکبار در رویدادهای مشــابهی
یشــود ،فراهم شــود تــا آنها با
کــه در کشــورهای دیگــر برگزار م 
فعالیت خود آشنا شوند،
فناوریها و دستاوردهای جدید حوزه
ِ
زیرا قطعا بهترین برنامه آموزشی و ترویجی برای ارتقاء سطح و
بهرهوری کشاورزان ،همین رویدادها است.
امیدبخــش دیگــری کــه در ایــن نمایشــگاه مایــه
نکتــه
ِ
التحصیالن این حوزه
فارغ
حضور
توان
ی
م
نیز
را
بود
خرسندی
ِ
ِ
دانســت ،زیــرا بیشــک پیشــروان دانش نیــز نیاز به آشــنایی با
تکنولوژ یهای جدید دارند.
نکــه امینــت غذایــی یکــی از
یادمــان نــرود باتوجــه بــه ای 
ـرایط فعلی
مهمتریــن بحثهــا در جهــان اســت و باتوجه به شـ ِ
یگــر خوبــی
دنیــا ،شــرکتهای دانشبنیــان در ایــن زمینــه یار 
خواهنــد بــود ،بنابرایــن الزم اســت حتمــا در زمینــه توســعه
فعالیتهای این شــرکتها حمایتها وسرمایهگذاریهای الزم
صورت گیرد.

َ
َ
فردای روشن
دلیل محدودیتهایی که به
سالهاست که یکی از دغدغههای ما انسانها بهخصوص حاال که
منابع غذایی به ِ
ِ
محصوالت کشاورزی
خوراک سالم است؛ این دغدغه در مورد
تغییرات اقلیمی ایجاد شده،
واسطه خشکسالیها و
ِ
ِ
ِ
تعداد زیادی شرکت حضور
کیفیت این محصوالت هستیم .در این نمایشگاه اما
نگران
همواره
بسیار فراتر است ،زیرا
ِ
ِ
ِ
رفع این دغدغهها و عرضه محصوالتی سالم و باکیفیت فعالیت میکنند.
برای
خودشان،
داشتند که به گفته
ِ
برای آشنایی با تعدادی از این شرکتها و فعالیتشان ادامه این مطلب را بخوانید:
فروغ دشت
«جمعیت رو به افزایش است اما منابع آب و غذا محدودند
و سیاس ـتهای توسعه ناپایدار کشــاورزی در بسیاری از نقاط
جهــان از جملــه کشــورمان روندی صعــودی گرفته اســت ،به
همین دلیل برای تولید غذای بیشتر ،نیاز به محصوالت بهتر
یشــود ».شــرکت فروغ
و باکیفیــت بیــش از پیــش احســاس م 
دشــت بــا آ گاهــی از ایــن واقعیــت ،بیــش از دو دهه اســت که
به گفته خودش ،در راســتای بهبــود کمی و کیفی محصوالت
کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان و نیل به کشاورزی پایدار
و حفاظت از محیطزیست ،اقدام به اخذ نمایندگی انحصاری
از دو شــرکت اروپایــی از جملــه فیوچرا کــو اســپانیا و ســیریاک
ایتالیا کرده است.
کهــای رشــدی گیاهــان ،ضــد تنــش ،ترکیبــات
محر 
مقاومتکننده ،کودهای تغذیهای و اصالح کننده آب و خاک
از جمله محصوالت این شرکت است.
حاصلنوین
ِ
این شــرکت کشــاورزی معتقد اســت« :ما جم ــع یک ای ــران
کوچکی ــم .با هر سب ــک زندگ ــی و فرهنگ منح ــصر به ف ــرد!
ما نســبت به رشــد کش ــاورزی و تامین غذایی همه انســانها
مســئولیم و ماموریــت مــا پشــتیبانی از رویــای رشــد مــردم و
ســرزمینمان اســت .ما معتقدیم رشد کردن همراه با خالقیت
و مهربانــی و خیرخواهــی ،دلیل مهمی برای امیــد به زندگی و
آینده است .تالش م ــا رش ــد و توسـعه کشـ ــاورزی و کشــاورزان
اســت .به نظــر ما کشــاورزی میتواند پایهای مهم برای رشــد
متعــادل و همــه جانبــه انســانها ،موجــودات زنــده و محیط
زیست ما باشد».
حاصل نوین با بیش از  20ســال سابقه در زمینه واردات و
توزیع برترین برندهای نهادههای کشاورزی از جمله کودهای
 codaاســپانیا  ، IFTC،کودهــای فرتی پــاس هلند و بذرهای
گلخانهای و فضای باز  Eastern Seedsترکیه ،فعالیت دارد.
هلدینگپارسیزد
ایــن شــرکت در زمینــه تولیــد و واردات نهاد ههــای
کشاورزی(کودهای آلی و شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی)
فعالیت دارد.
عصرگلستاننیکان
ایــن شــرکت تامیــن کننــده مــوادی همچــون " کوکوپیــت
آتالنتیس" اســت .کوکوپیت یک محیط کشــت چند منظوره
است که از الیاف نارگیل ساخته میشود .این الیاف ،شستشو
داده شده خشک و الک میشود و در شرایط عاری از هرگونه
یهــا ،بــه شــکل بلــوک کوکوپیــت،
شــن و ماســه و ســایر آلودگ 

فشرده میشود .کوکوپیت جایگزین مناسبی برای پیتماس
و پشــم ســنگ اســت و امکان عبور راحت هوا و ظرفیت بسیار
زیــاد نگهــداری آب از مهمتریــن مزیتهای اســت .به همین
جهت به عنوان یک بســتر کشــت ایدهآل شــناخته میشــود.
این بســتر کشت  100درصد ارگانیک و سازگار با محیط زیست
اســت .آتالنتیس یک برند هندی است و کوکوپیت آتالنتیس
در هندوستان تولید و بستهبندی شده و به تمام جهان صادر
میشود.
کاوشکیمیایکرمان
ایــن شــرکت از بــدو تاســیس تولید محصــوالت دفــع آفات
نباتی سازگار با محیط زیست انجام داده است.
دارسیب
شــرکت بازرگانی کشــاورزی دارســیب معتقد اســت گیاهان
تــاش خــود بــرای رشــد کــردن را از دســت نمیدهنــد و فقــط
نیاز
به دس ِ
ــتان کشــاورزان چشــم دارند .این شــرکت با بررسی ِ
محصوالت و خواســتههای کشاورزان و بکارگیری دانش فنی
صادرات انواع
سال  86اقدام به تولید و
ِ
کارشناســان بومی ،از ِ
انواع کود و سموم کرده است.
واردات
محصوالت کشاورزی و
ِ
ِ
ِ
محصوالت ارائه شــده در این نمایشگاه توسط این
یکی از
ِ
محصوالت "پالس پرود" ،حاوی ترکیبات آلی طبیعی،
شرکت،
ِ
ریزمغذیها و مولکولهای ذخیره کنندهی انرژی که تولید و
افزایش محصول را فراهم میکند.
انتقال مواد الزم برای
ِ
ِ
کیمیاکشتنامی
شرکت کیمیا کشت نامی بهعنوان نماینده برند "اگروبست
ترکیــه" و نماینده انحصــاری کودهای پروتئو ایتالیــا در ایران
فعالیــت میکند .ســبد محصوالت این شــرکت شــامل ســموم
مختلــف اعــم از حشــرهکشها  ،علفکشهــا و قار چکشهــا
ـگاه تخصصــی کشــاورزی یزد با
اســت .این شــرکت در نمایشـ ِ
محصوالت آ گروبست ترکیه حاضر شده بود.
ِ
گروه آ گروبســت ترکیه فعالیت خود را از ســال  2002در شهر
ازمیــر ترکیــه آغــاز کــرد و در حال حاضــر به یکــی از بزرگترین
شــرکتهای تولید کننده ســموم در کشــور ترکیه و غرب آســیا
تبدیــل شــده اســت .ایــن شــرکت از اوایــل ســال  2004تولیــد
داخل
ســموم کشــاورزی را آغاز و از همــان ابتدا عالوه بر بــازار
ِ
ترکیه ،شــروع به صادرات به کشورهای همسایه کرد .خطوط
تولیدی اگروبست شامل انواع فرموالسیونهای مختلف مایع
فکــش ،حشــرهکش  ،قار چکــش ،نماتــد کش)
و پــودری ( عل 
است.
ایــن گــروه در مجموع در زمینه تولید ســموم کشــاورزی با
برنــد اگروبســت و آ ب گ ،تولیــد کودهــای کشــاورزی بــا برند

اگروبســت( همکاری با شرکت برندت آمریکا) ،تولید بذرهای
هیبریــد ســبزی و صیفــی با برند آ د روســن ،تولیــد محصوالت
بیولوژیــک بــا برند ویتالونگا ( همکاری با شــرکت اســتنس ) و
تولیــد محصوالت فیزیولوژی پس از برداشــت با برند سنســی
فرش فعال است.
آریاشیمی
ایــن شــرکت تولیــد كننــده ســموم و کودهای كشــاورزی در
سال  73توســط تعدادی از فار غالتحصیالن رشته داروسازی
در شــهر زاهدان تاسیس و در ســال  78به بهرهبرداری رسید.
در سال  83با توجه به برنامههای توسعه كشور و تاكید بر امر
خصوصیســازی تولید و توزیع ســموم دفع آفات نباتی (كه تا
آن زمان در انحصار وزارت كشاورزی بود) به بخش خصوصی
و تولیــد كنندههای داخلی واگذار شــد و ایــن امر باعث ایجاد
بازار رقابتی در سطح كشور بین واحدهای تولیدكننده سموم
دفــع آفــات نباتــی و رشــد هر چه بیشــتر تولیدات بــا کیفیت از
جمله محصوالت این شرکت شد.
سپاهانرویش
ایــن شــرکت بازرگانــی بــه گفته خــودش ،از دل چند نســل
تولیــد کننــده پیشــرو محصوالت کشــاورزی ،در ســال  1370پا
بــه عرصــه گذاشــت و کار خود را با فــروش بذر آغــاز کرد .پس
از ســه ســال نمایندگــی رکــزوان هلنــد کــه در آن زمــان یکی از
شــرکتهای پیشــرو در اصالح بذر بود ،را گرفت .در زمانی که
خیار و مقدار بسیار اندکی گوجه فرنگی تنها محصوالت صیفی
در گلخانههــا بــود ،در ســال  1377بــرای نخســتین بــار فلفل
رنگــی و بادمجــان کشــیده را بهعنــوان کشــتهایی بــا ارزش
افــزوده باال به گلخانهداران معرفی کرد و در ســالهای میانی
دهه ی هفتاد خورشیدی که تغذیه گیاه به طور کلی محدود
به کود اوره ،فســفات و آهن میشــد و بازار نیاز زیادی به ورود
دانش و تکنولوژی نوین داشــت ،با بررســی بازار جهانی کود،
در سال  1374کودهای کامل  20-20-20و  15-5-30را برای

نخستین بار به صورت عمومی در بازار ایران معرفی کرد .سال
 1380شــروع کار سپاهان رویش با تریدکورپ بهعنوان یکی از
شــرکتهای نوآور در تغذیه گیاه بــود .این همکاری با معرفی
کاربردهــای جدیدی چون هیومیک اســیدها ،آمینواســیدها،
کودهــای سیلیســیم دار و همچنیــن اصالح کنند ههــای آب و
خاک تحول مثبتی را در تغذیه گیاه در کشاورزی ایران ایجاد
کرد.
در حال حاضر ســپاهان رویش تامین بذر  26نوع سبزی و
صیفی از شرکت رکزوان هلند ،تامین انواع کودهای شیمیایی،
تامین بیوکنترلها و محرکهای زیستی با اثر باقیمانده صفر
و خدمــات مشــاورهای و پشــتبیانی علمــی و فنــی از کاالهــا را
انجام میدهد.
تجارتطالیی
تهــای
تولیــد نهادههــای کشــاورزی از فعالی 
واردات و
ِ
هدف مشــارکت در توســعه
تجــارت طالیــی هنگام اســت و با ِ
پایدار بخش کشاورزی ،فعالیت خود را آغاز کرده است .تغذیه
گیاهــی ،کنتــرل آفــات و بیماریهــا و همچنیــن معرفــی ارقام
و بذرهای ســازگار و متناســب با شــرایط آب و هوایی کشــور از
سیاستهای این شرکت است ،بهطوری که با بهکارگیری این
نهادهها ،با حداقل خسارت زیست محیطی ،حداکثر عملکرد
تهــای دیگــر تجارت
در واحــد ســطح حاصــل شــود .از فعالی 
طالیــی ،ارائه مشــاوره فنی و انجام آزمونهای میدانی اســت
کــه قبل از معرفی هر محصول در محیط انجام گرفته و مورد
استقبال کشاورزان نیز قرار گرفته است.
نویدزراعتایساتیس
ایــن هلدینــگ کشــاورزی در ســال  98بــا تــاش جمعــی از
فار غالتحصیــان کشــاورزی آغاز بــه کار کــرد و در زمینه خرید
و فــروش و توزیــع و پخــش نهادههای کشــاورزی و مشــاوره و
کارشناســی و نظــارت تخصصــی باغات پســته و گلخانههای
سبزی و صیفی فعالیت خودش را ادامه داد.
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شرکت تعاونی پیشگامان کشاورزی اوراسیا

توسعهصنعت کشاورزی
در گرو نیازسنجیو نهادههایباکیفیت
بـــه گفتـــه حســـین حاتمـــی مدیـــر شـــرکت تعاونـــی
پیشـــگامان کشـــاورزی اوراســـیا ،ایـــن مجموعه بـــا هدف
کمک به بهبود و توســـعه صنعت کشـــاورزی ،فعالیت خود
را بـــا تهیـــه و توزیع باکیفیتتریـــن نهادههای کشـــاورزی،
ســـموم و کودهـــای شـــیمیایی ،مطابـــق بـــا نیـــاز منطقه و
کشـــور آغـــاز کرد.
اهمیـــت تغذیه گیاه اظهـــار میکند :به
مورد
ِ
حاتمـــی در ِ
علت برداشـــت و اســـتفاده مکـــرر گیـــاه از منابع موجـــود در
خـــاک ،توجه بـــه برنامـــه تغذیه ای مناســـب و اســـتفاده از
کودهای شـــیمیایی معتبر از اهمیت باالیی برخوردار است.
او همچنیـــن معتقـــد اســـت ،تغذیـــه مناســـب گیاهـــان
شـــدن خـــاک و بـــاال رفتـــن کیفیـــت
باعـــث حاصلخیـــز
ِ
محصـــوالت کشـــاورزی خواهـــد شـــد کـــه از ایـــن طریق به
کشـــاورزی پایـــدار دســـت خواهیـــم یافـــت.
حاتمـــی در ادامـــه تصریـــح میکنـــد :کمبـــود عناصـــر
غذایـــی در گیاهـــان از طریـــق عالئـــم ظاهـــری در گیـــاه و
آزمایـــش آب و خاک و همچنین آنالیز و تجزیه بافتهای
گیاهی مشـــخص میشـــود.
او میگوید :اوراســـیا ،ارائه خدمات فنی و مهندســـی اعم
از مشاوره و بازدید حضوری باغات و گلخانه در مورد تغذیه
گیاهـــی ،گیاهپزشـــکی(کنترل آفـــات و بیماریهـــا) و ســـایر
مســـائل باغی و زراعی را در دســـتور کار خود قرار داده است.
اوراســـیا امیـــد دارد بـــا همـــکاری و حمایت کشـــاورزان و

دیگر همکارانش ،بتواند گامی موثر در توســـعه و پیشرفت
صنعت کشـــاورزی کشـــور بردارد.
بـــد نیســـت بدانیـــم عناصـــر غذایـــی ُپرمصـــرف یـــا
ماکروالمنتهـــا ،عناصـــری هســـتند کـــه گیاهـــان بـــرای

کامـــل کـــردن چرخـــه حیات خـــود بـــه آن بـــه مقـــدار زیاد
نیازمند هســـتند کـــه از جمله آنها ازت ،فســـفر ،پتاســـیم،
گوگـــرد ،منیـــزم و کلســـیم اســـت و عناصـــر کممصـــرف ی ــا
میکروالمنتهـــا ،عناصـــری هســـتند کـــه گیاهـــان بـــرای

نه ــا نیازمندن ــد ،اما
لک ــردن چرخ ــه حیات خ ــود به آ 
کام 
مق ــدار نیاز آنها به این عنصر بس ــیار کم اس ــت .از جمله
ای ــن عناصر ُب ــر ،کلر ،مس ،آهن ،منگن ــز ،مولیبدن ،نیکل
و روی اســـت که برای رشـــد گیاهان عالی ضروری هستند.

یازدهمیننمایشگاهتخصصیکشاورزیبرگزار شد تبری ـز در حوز ههــای کشــاورزی شــامل ســم ،کــود ،بــذر ،آبیاری
نویــن تجهیــزات گلخان ـهای و ماشــینآالت به ارائــهی آخرین
دستاوردهایخودپرداختند.
الزم بــه ذکــر اســت ،تعداد زیــادی از شــرکتهای حاضر در
یازدهمیننمایشگاهتخصصیکشاورزی،نهادهها،تجهیزات این نمایشگاه ،نمایندگی محصوالت بیش از  ۱۰شرکت معتبر
گلخانه ای ،آبیاری نوین و ماشین آالت کشاورزی به مدت 4روز از کشورهای مختلف از جمله هلند ،انگلیس ،ترکیه چین و...
شرکت فعال در این زمینه برگزار شد.
باحضور بیش از 40
و
را داراهستند.
ِ
ِ
ـور معاون وزیــر و رییس ســازمان
ـ
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ـ
ب
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ـ
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ـداد
ـ
ی
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ـن
ـ
ی
ا
در
حضــور شــرکتهای دانــش بنیــان و برگــزاری کارگاههای
ِ
تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ،معاون امــور اقتصادی آموزشــی متنــوع بــرای کشــاورزان و گلخانــهداران از جملــه
اســتاندار ،رییس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان یــزد ،رییس برنامههای جانبی این نمایشگاه بود.
ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان و
یازدهمیــن نمایشــگاه تخصصــی کشــاوزی ۱۵ ،الــی
رییــس ســازمان صمــت اســتان افتتــاح شــد ،شــرکتهایی از ۱۸شــهریورماه از ســاعت  17تــا  22در محــل دائمــی
اســتانهای یزد ،تهــران ،قم ،اصفهــان ،شیرازمشــهد ،کرمان و نمایشگاههای یزد برگزار شد.

یزد آباد
ِ

بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین برای کشاورزی پایدار
عنوان زیربنای توسعه
بدون شک در دنیای امروز که کشاورزی در بسیاری از کشورهای پیشرفته به
ِ
ِ
نقش مهمی در پایداری این صنعت دارند.
اقتصاد شناخته میشود ،ماشینآ الت و تکنولوژ یهای نوین
ِ
ـورد برخــی شــرکتها و مجموعههای حاضر در این نمایشــگاه کــه در زمینه
در ادامــه مختصــری در مـ ِ
ماشینآ الت ،تجهیزات گلخانهای و آبیاری نوین فعالیت دارند ،میخوانیم.
جانبه بهوجود آورد.
مهــای ســه الیــه ایــن شــرکت بهصــورت سفارشــی و
فیل 
براســاس نیاز مشتری ،شــرایط اقلیمی و نوع محصول کشت
شده ،بومیسازی میشود.

SKN
شــرکت ســبزکوش نگیــن بــا اخــذ نمایندگــی محصــوالت
 GOLFاز کمپانــی  Gutbrodآلمان ،توانســت گامهای خوبی
در عرصــه ماشــینآالت کشــاورزی ،باغبانــی و فضــای ســبز
بــردارد .اخد نمایندگی انحصــاری کمپانیهای معتبر جهان
چــون  BCSو  GGPو  EUROSYSTEMایتالیــا و همچنیــن
 ASو  MTDآلمان WEIMA ،و عرضه محصوالت آنها همراه
بــا ارائه خدمــات پس از فروش ،با بهرهگیــری از بیش از 6000
رشد این شرکت بیتاثیر
نوع قطعه یدکی هم بدون شــک در ِ
نبود.
عنوان یک تولیدکننده در زمینه
ه
ب
نگین
ـبزکوش
ـ
س
البته
ِ
ســمپاشهای میکرونــر ،بذرپاشهای دســتی و موتوری هم
فعالیــت دارد کــه موفق به ثبــت اختراع ایــن محصوالت هم
شده است.
تولیــد و توزیع ماشــینهای کوچک در حوزه فضای ســبز،
اهداف این شرکت است.
باغبانی و کشاورزی اصلیترین
ِ

نهرآبگستران
این شرکت فنی-مهندسی و بازرگانی با سابقهای  30ساله،
در زمینــه طراحــی ،تامیــن و فــروش تجهیــزات صنعــت آب،
فاضالب و کشاورزی فعالیت دارد.

پرشینپوششپلیمر
ایــن شــرکت تولید کننــده تخصصــی طیف گســتردهای از
فیلمهای پلیاتیلن یا پالســتیک گلخانه با ســاختار چند الیه
از ســال  1390در خدمــت صنایع کشــاورزی و باغداری اســت
و با اطمینان میگوید که قادر اســت فرصتی مناســب را برای
ایجــاد یک همــکاری بلندمــدت ب هصــورت تامیــن منافع دو

نانو فناوری سراج
این شرکت طراح ،توسعهدهنده و سازنده انواع ژنراتورهای
آزمایشگاهی ،نیمهصنعتی و صنعتی نانوحباب ساز است که
اســتفاده از آن در طیــف وســیعی از فرآیندهای عــاری از مواد
شیمیایی کاربرد دارد.
نانوحبابها دســته جدیدی از گازهای حل شــده در مایع

یزدپلیاتیلن
"آب صدای زندگی است" .شرکت یزد پلی اتیلن کویر با این
شعار از سال  1390با نام و برند آدیش یزد اقدام به تولید لوله
پلــی اتیلن از قطــر  16الی 400میلیمتر نمود .از دســتاوردهای
این شرکت در زمینه همکاری و مشارکت پروژه های معدنی،
صنعتی ،دریایی و نظامی کشور است.

هســتند که پایداری و انحالل فوقالعاده ای در ســیال دارند.
نانــو حبابهــای تولید شــده امــکان ایجــاد بهبــود در فرآیند
انحــال ،اکسیداســیون ،کنتــرل و از بیــن بــردن پاتــوژن هــا،
جداســازی فیزیکی ،جلوگیری و از بین بردن لجن و جلبک و
بهبود فرآیندهای گاز-مایع را دارد.
آوینآویساایساتیس
طراحــی و مشــاوره در پروژههــای کشــاورزی و مجــری
پوششهای ژئوســنتتیک و مجری پوششهای ژئوممبرین
در ایران.
شــرکت حامی آب بســپار تنها تولید کننده ورق ژئوممبران
ایرانــی عــرض  7/5بــا اســتاندارد بینالمللــی  GM13در
خاورمیانه است.
ژئوممبــران ورق هــای پلیمــری نفوذناپذیــر هســتند کــه
مهمتریــن گــروه از ژئوســنتتیکها را تشــکیل میدهنــد .از
ویژگیهــای این ورقها مقــرون بهصرفه بــودن ،هزینههای
احداث ،نصب و نگهداری تا یک سوم نمونه بتنی و مقاومت
باال است.
ایفا آب کویر یزد
شــرکت فنی و مهندســی آیفا آب کویر یزد به منظور تامین
آب ســالم و با هدف ارتقاء بهرهوری صنایع و افزایش سالمت
جامعــه ،حفــظ و صیانــت از محیــط زیســت در حوزههــای
مشــاوره ،طراحــی ،ســاخت ،نصــب وراهاندازی سیســتمهای
تصفیه آب وفاضالب فعالیت میکند.
فلز تراش قصر
انواع دستگاههای خوراک دام و طیور
سازنده
شــرکت
این
ِ

و خط کامل خوراک دام است.
سایان
گــروه صنعتــی لولــه نقــش جهــان ســایان در زمینــه تولید
اتصاالت آبیاری قطرهای ،لوله و اتصاالت تک الیه ساختمانی
و اتصاالت پلی اتیلن فعالیت دارد.
سبزفامشرق
ِ
این شــرکت نماینده رســمی معتبرترین شــرکتهای تولید
واردات ماشــینآالت و ادوات کشــاورزی اســت و همچنیــن
و
ِ
توزیــع نهادههــای کشــاورزی و انــواع
و
تولیــد
زمینــه
در
ِ
ســمپاشهای پشــت تراکتوری ،فرغونــی و زنبهای مجهز به
پمپها و موتورهای متنوع فعالیت دارد.
یزدترازسیستم
ایــن گــروه صنعتــی اولیــن دارنــده مجــوز رســمی تعمیــر و
تنظیم وسایل توزین از سازمان استاندارد است.
بازرگانیمقدم
این شرکت در زمینه واردات و تولید ماشینآالت کشاورزی
عنوان نمایندگی تراکتورهای گلدونی و قطعات
و صنعتی و به
ِ
انــواع تراکتورهــای گلدونــی و رومانی ،فرگوســن ،فیــات انواع
سمپاش و ادوات کشاورزی فعالیت میکند.
بورس
شــرکت دانش ســبز احیای پارسیان ،آســیا صنعت(
ِ
انــواع ماشــینآالت نویــن کشــاورزی و تجهیــزات مرغــداری)
آریا(ســاخت ادوات کشــاورزی) از دیگر مجموعههای حاضر
در این نمایشگاه بودند.

