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برخی رسانهها با اطالعرسانی غلط صنعتقارچ راسر بريدند

صنعت قارچ كشور اين روزها حال خوبي ندارد .از اوايل
ارديبهشتماه و رويش قارچهاي وحشي در مناطق
كوهستاني ،دردسر اين صنعت نيز آغاز شد؛ زيرا بسياري از
مردم محلي اين قارچهاي كوهي را كنند و آن را يا خودشان
خوردند يا به گردشگران فروختند .غافل از اينكه در ميان
اين قارچهاي خودرو ،بهدليل تغييرات اقليمي قارچهاي
سمي نيز رشد پيدا كردهاند .خوردن اين قارچهاي سمي
و خودرو سبب فوت  21نفر شد و بيش از یکهزار و 626
نفر را هم راهی بيمارستانها كرد .اين ماجرا بههمين جا
ختم نشد و اطالعرساني غلط رسانهها سبب شد كه مردم
از مصرف قارچ واهمه داشته باشند .اين مسأله بزرگترين
ضربه را بر پيكره صنعت قارچ وارد آورد؛ بهگونهاي كه
كارشناسان زبده اين صنعت معتقدند اين اتفاقات صنعت
قارچ را به ورشكستگي كشانده است و تا به اين زمان و با
وجود بحرانهايي كه اين صنعت در طول سالها با آن روبهرو
بوده ،چنين خسارتي به اين صنعت وارد نشده است .همين
موضوع دليلي شد تا روزنامه «سبزينه» در نشستي با حضور
فعاالن اين صنعت و مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي ابعاد
اين ماجرا را بررسي كند.
ايران رتبه هفتم جهان را در توليد قارچ دارد
محمدحسن افشار ،عضو هيئت مديره انجمن پرورشدهندگان
قارچ ايران ،در اين نشست ميگويد :بر اساس آمار فائو در سال
2013رقمي بالغبر  12ميليون تن قارچ خوراكي در دنيا توليد و
مصرف میشد .سهم ايران از اين ميزان حدود  150تا  180هزار
تن است .از نظر رتبهبندي ايران مقام هفتم را در توليد قارچ
در دنيا دارد .بيشترين قارچي كه در ايران توليد ميشود قارچ
دكمهاي است و قارچهاي صدفي و شاهصدفي هم به مقدار كم
در ايران توليد ميشود .بعضي از توليدكنندگان قارچ خوراكي
شيتاكه را نيز به مقدار كم توليد ميكنند .توليد نوع جديد قارچ
بهنام شيتاكه و گانودرما نيز چند سالي است كه در ايران آغاز شده
است .وي در ادامه ميافزايد :اين قارچ ،قارچي دارويي و در چين
بهنام قارچ معجزهگر معروف است .در چين حدود  107نوع دارو
از اين قارچ تهيه ميشود و از كل قارچها بيش از  700نوع دارو
درست ميشود و قارچ شيتاكه نيز ماده اوليه شش دارو در جهان
را نيز تشكيل ميدهد .وي در پاسخ به پرسش خبرنگار «سبزينه»
درباره اينكه اين قارچها تا چه ميزان ميتوان نياز داخل كشور به
قارچ را مرتفع كند ،ميگويد :خوشبختانه توليد نسبت به تقاضا
شتاب بيشتري داشته است و واحدهاي توليدي تالش كردهاند
با بهكارگيري تكنولوژي بيشتر و ماشينآالت بهتر ،همچنين با
استفاده از مشاوران خارجي راندمان توليد را در كشور باال برده و
كيفيت محصوالت خود را ارتقاء دهند .اين شتاب سبب شده است
در شرايط موجود توليد بيشتر از تقاضاي واقعي باشد و براساس
اطالعات داده شده ،ما در حال حاضر توان بيش از  30هزار تن توليد
قارچ با كيفيت را داريم و با مذاكراتي كه با وزارت جهاد كشاورزي
صورت گرفته است ،اميد داريم زمينه براي صادرات نيز هموار شود.
در حال حاضر ما حدود  20هزار تن از كل محصول توليدي قارچ را
به كشورهاي عراق ،افغانستان و  ...صادر ميکنیم و توان صادرات
بيش از  30هزار تن مازاد بر اين مقدار را نيز داريم.
قارچ دارو است
وي درباره بحث فرهنگسازي براي مصرف قارچ در بين مردم
ميگويد :كارهاي زيادي صورت گرفته است كه يكي از آنها اين
است كه ارزش غذايي و دارويي قارچ را به اطالع هموطنانمان
برسانيم .در اين زمينه مقاالتي داشتيم كه در فواصل زماني و در
رسانههاي مختلف به چاپ رسيده است .عضو هيئت مديره انجمن
پرورشدهندگان قارچ ايران در ادامه ميافزايد :در واقع در اين مسير
دو راه را در پيش گرفتهايم ،يكي اينكه ارزش غذايي و دارويي قارچ
را به اطالع مردم رساندهايم و در واقع با اطالع رساني به مردم اين
موضوع را گوشزد كردهايم كه قارچ كلكسيون ويتامين ب است و
گیاهی است كه خداوند خلق كرده که انواع مختلف ويتامين ب در آن
موجود است و هر كدام از اين ويتامينها براي سالمتي انسان نقش
تعيينكنندهاي دارد .از قديم ميگويند قارچ غذاي افراد نوجوان،
غذاي افراد ميانسال و غذاي افراد پير است ،اين جملهاي است كه در
يكي از كتابها به رشته تحرير درآمده است؛ زيرا اسيد فاليك موجود
در قارچ غدد خونساز بدن را تحريك ميكند و مغز استخوان را براي
خونسازي فعال ميكند و نوجوانان براي خونسازي به اين ماده نياز
دارند .افراد ميانسال براي جلوگيري از صدمات استخواني به آن نياز
دارند .وي درباره قارچهاي سمي و تأثیر آن بر بازار قارچ نيز ميگويد:
متأسفانه استفاده از قارچهاي وحشي سمي كه از مراتع جمعآوري
شد توسط افراد محلي و فروش آن به گردشگران مشكالت زيادي
را بهوجود آورد .وی ادامه داد :نخستين مسأله مهم در تولید قارچ
شرايط اقليمي است .قارچ در دماي  18درجه سانتيگراد و رطوبت
نسبي  85درصد و گاز كربنيك بين  800تا یکهزار ويپيان رشد
ميكند .همانطور كه اشاره شد شرايط اقليمي مناطق غربی کشور
بهخاطر بارندگي پيدرپي سبب شد كه آب مورد نياز خاك تأمين
شود و عالوهبر اين دماي مطلوب براي رشد قارچ فراهم شود .اينها
در كنار هم سبب شد كه يكباره مناطق كوهستاني ،مرغزارها و
مراتع مملو از قارچهاي خودرو شود .طبيعي است در بين اين قارچها
كه بعضاً خوراكي هستند مقداري قارچ غيرخوراكي نيز رشد كند كه
تشخيص آن به هيچ طريق ممكن نيست و تنها در آزمايشگاههاي
مجهز ميتوان سمي بودن يا نبودن آن را تشخيص داد و بههمين
دليل تعدادي از هموطنان ما اين قارچها را مصرف كردند و رسانهها
با دادن اطالعات نادرست لطمات سنگيني به پيكره صنعت قارچ
وارد كردند .افشار با انتقاد از رسانهها و بهخصوص صداوسيما ادامه
ميدهد :در روزهاي اول ميديديم كه در تلويزيون زيرنويس ميشد
كه با مصرف قارچ بيش از  800نفر روانه بيمارستان شدند و به اين
نكته اشاره نميشد كه اين قارچها ،قارچهاي خودرو در بيابان هستند
و حتي گاهي در برخي از گزارشها به اين موضوع نيز اشاره نميشد
كه اين قارچها سمي هستند .اين مسأله منجر به اين شد كه قارچي
كه كيلويي هفتهزار و  500تا هشتهزار تومان فروخته ميشد ،به
يكباره نزول قيمت پیدا كرد و قيمت آن به كيلويي دوهزار تومان
سقوط كرد .فرض بر اينكه ما روزانه  500تن توليد قارچ داريم كه
اگر اين عدد را در پنجهزار تومان ضرب كنيد ،متوجه خواهید شد که
قارچكاران حدود  25ميليارد تومان زيان ديدند .در واقع با اين اتفاق
قارچكاران به ورشكستگي رسيدهاند .وی ادامه داد :حتي به وزارتخانه
مراجعه و اعالم كرديم توان پرداخت بدهيهايمان را نداريم تا به ما
مهلت دهند .وي با اشاره به اينكه رسانهها بايد كار خود را جبران

كنند ،تصريح ميكند :اما از رسانهها نيز تقاضا داريم اين موضوع را با
شفافسازي براي مردم روشن كرده و مانع از نابود شدن اين صنعت
شوند؛ زيرا قارچ جزو منابع ملي است و تالش بسياري صورت گرفته
است كه به جايگاه كنونياش برسد و نبايد آن را ب ه سادگي نابود كرد.

اطالعرساني غلط صنعت قارچ را به ورشكستگي كشاند
افشار در ادامه اضافه ميكند :اگر مطبوعات بهدرستي اطالعرسانی
میکردند اين صنعت تا اين انداره خسارت نمیدید .در حال حاضر
وضعيت صنعت قارچ بهگونهاي است كه حتي توليدكنندگان امكان
جايگزيني مواد اوليه را ندارند؛ بنابراين درخواست كرديم بدهي ما
را بانكها استمهال كنند تا بتوانيم راهي پیدا کنیم كه اين زيان را
جبران كنيم .جبران اين زيان جز با كمك رسانهها امكانپذير نيست؛
زيرا اصحاب رسانهها خود باعث بروز اين مشكل شدند و خودشان
ميتوانند آن را رفع كنند .رسانهها با دفاع از قارچی که از طريق
صنعتي و در واحدهای توليد ميشود و دارای مجاوز است ،ميتوانند
اين خطا را جبران كنند .افشار در ادامه ميگويد :روزانه  500تن
قارچ در  25ميليون بسته توليد و توزيع میشود و مردم آن را مصرف
ي آنها تأييد شده است .در واقع اميد داريم كه با
میکنند و شاداب 
اطالعرساني درست اين صنعت بتواند به اوج خود برگردد.
قارچي را كه با زحمت تولید ميشود
با بستهبندي بد به ذلت میکشند
وي درباره قارچهاي فلهاي و نصب آرم بر روي پالستيكهاي توزيع
اين قارچها ميگويد :قارچهاي بستهبندي كه در واحدهاي صنعتي
توزيع ميكنند ،مشكلي ندارند .ما از همكارانمان درخواست كرديم
كه اگر قارچ فله نيز توزيع ميكنند بر روي پاكتهاي آن آرم شركت
و واحد صنعتيشان را نيز نصب كنند .اما با وجود اين بايد بگوييم
گريزي از توزيع قارچهاي فله نيست و بيشتر اين قارچها در مراكز
ميوه و ترهبار توزيع ميشود؛ زيرا مردم با درآمد متوسط به اين مراكز
مراجعه ميكنند و ترجيح ميدهند قارچ فله استفاده كنند؛ زيرا
قيمت آن بهدليل نداشتن هزينه بستهبندي ارزانتر تمام ميشود.
در واقع يك قشر مصرفكننده داريم كه بهدنبال اين قارچ هستند
و در اين ميان وظيفه ما اين است كه اطالعرساني كنيم اين قارچ
سالم بهدست مردم برسد و مردم مطمئن شوند كه اين قارچها از
واحدهاي صنعتي مجاز به دستشان رسيده است .بههمين دليل براي
از بين رفتن اين شبهه از همكاران خواهش كرديم كه قارچ را كه
بستهبندي ميكنند حتماً لوگوي واحد توليدي بر روي آن نصب
كنند؛ زيرا قارچ با سختي و زحمت بهدست ميآيد؛ بنابراين بهتر
است كه توليدكنندگان قارچ با بستهبندي غلط آن را به ذلت نكشانند
و حتماً در كارتن و سبد آن را بستهبندي كنند و لوگوي واحد توليدي
را روي آن نصب كنند تا مصرفكننده بتواند با خيال راحت اين مواد
را مصرف كند .وی با اشاره به اینکه درست نيست ماده غذايي را كه
طي يك پروسه سهماهه توليد ميشود بهدلیل بستهبندي نادرست
ذليل نكنيم ،افزود :مصرفكننده را دچار ترديد نكنيم كه آيا اين
قارچ قابل استفاده است يا نه .بنابراين توصيه ميكنيم كه اگر براي
متقاضي فله قارچ تهيه ميكنند آن را حتماً با آرم عرضه کرده و
نشانی واحد توليدي را بر روي آن حك کنند.
قارچ هنوز بازار خود را پيدا نكرده است
عضو هيئت مديره انجمن پرورشدهندگان قارچ ايران درباره مشكالت
صنعت قارچ عنوان کرد :توليدكنندگان صنعت قارچ تالش كردهاند
كه توليد را هميشه باال ببرند .كارشناسان خارجي براي مشاوره به اين
صنعت آمدهاند و وزارتخانه نيز در اين زمينه به ما كمك زيادي كرده
است .در حالحاضر راندمان توليد را باال بردهايم و ميتوانيم به جرأت
بگوييم راندمان توليد ما چيزي در حد استاندارد اروپايي است و 28
تا  30درصد وزن كامپوست به قارچ تبديل ميشود؛ اما روي بازار آن
كار نكردهايم .در واقع ميتوانيم بگوييم مشكل توليدكنندگان ما بازار
است .متأسفانه شرايطي در بازار بهوجود آمده است كه تعدادي دالل
در آن رشد كردهاند و با ایجاد شرايط نامطلوب و بازارچرخاني ،قارچ
را به قيمت ارزان از توليدكننده دريافت و با افزايش  50درصدي آن
را به مصرفكننده عرضه ميكنند .بنابراين راهكار ما اين است كه با
فعال كردن شركت تعاوني توليدكنندگان قارچ و توزيع مويرگي آن
بتوانيم بر اين مشكل فائق آییم .در واقع مشكل اصلي ما مشكل بازار
است و از وزارتخانه ميخواهيم شرايطي بهوجود بياورد كه با توزيع
مويرگي قارچ بتوانيم قارچي با كيفيت عالي به دست مصرفكننده
برسانيم و سودي را كه به جيب داللها ميرود بين مصرفكننده و
توليدكننده تقسیم كنيم.
صنعت قارچ از تحريمها سربلند بيرون آمده است
افشار در ادامه اظهار ميكند :خوشبختانه توليد قارچ در ايران كام ً
ال
داخلي است و تمامي دستگاهها نيز در داخل توليد شدهاند .بهجز
سيستم كنترليك كه از خارج وارد ميشود و تأمين سوش و كالچر
قارچ نيز به محصوالت وارداتي بستگي دارد؛ اما در بقيه دستگاهها و
مواد مورد نياز مستقل عمل كردهايم و بهدنبال شعار اقتصاد مقاومتي،
سنگر توليد را ادامه دادهايم .بهصورت كلي تحريمها نقشي در صنعت
قارچ نداشته است و كل توليد ايران در دورهاي 50هزار تن بوده
است و امروزه با تالش در اين صنعت توليد به  150هزار تن رسيده
است .در دوران جنگ و قبل از برجام نيز ما تحريم را تجربه كردهايم
و به توليد ادامه دادهايم .شايد تحريمها تأثير غيرمستقيم بر صنعت
گذاشت ه باشند؛ اما تأثيري مستقيم در توليد ما نداشتهاند.
توان صادرات بيشتر را داريم
افشار درباره تغييرات ارز و تأثير آن بر صنعت قارچ ميگويد :وقتي
ارز گران و پول ملي تضعيف ميشود يكي از آثار آن این است كه
قيمت كاالي صادراتي تغیير ميكند و توليدكننده ميتواند با قيمت
ارزان قارچ را توليد كند .وقتي ميگوييم قارچ قيمت جهانياش 2/5
دالر است؛ اگر دالر هشت تومان باشد توليدكننده  20هزار تومان
درآمد كسب كرده است؛ اگر قيمت آن چهار هزار تومان باشد با
قيمت  2/5دالر  10هزار تومان سود كسب ميكند و بههمين دليل
تقاضا داريم كه شرايط صادرات براي ما فراهم شود ،ما هم از اين سو
تالش ميكنيم در زمينه صادرات قدمبرداريم؛ زيرا اين مابهالتفاوت
به بازار صادراتي ما برمیگردد و ما به اين طريق ميتوانيم جاپايي
در بازار صادراتي پيدا كنيم .وي در ادامه تصريح ميكند :در حال
حاضر بهترين بازار صادراتي ما روسيه است و كل توليد در كشور
ما  150هزار تن است و درحاليكه مصرف روسيه به تنهايي 420
هزار تن در سال است .نتيجه اينكه اگر  10درصد بازار روسيه را در
دست بگيريم ميتوانيم اين صنعت را رونق دهيم و اين مابهالتفاوت
را كه در جهت گسترش بازار صادرات انجام ميشود به طريقي به
صادركننده قارچ بازگردد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه توليدكنندگان چقدر از ذائقه بازارهاي
صادراتي با خبر هستند ،ميگويد :در دهه  70قارچ به اروپا صادر
ميكرديم؛ زيرا قارچ توليدي ما تفاوتی با قارچهای هلندي نداشت.
اما شرايط تحريمها باعث شد قيمت تمام شده قارچ ما نسبت به
قارچهاي اروپايي كمكم باال رود و بازار اروپا را از دست دهیم .حاال
بازار کشورهای همسايه همچون عراق ،امارات ،قطر ،كويت و بخشي
هم به افغانستان و  cisرا در اختیار داريم .اما با وجود این كل
صادرات ما به اين كشورها در سال كمتر از  10هزار تن است .وي با
اشاره به اين كه اين مسير بيمشكل نيست ،اضافه ميكند :مشكلي
ما با عراق اين است كه قارچي را كه از واحد توليدي خارج ميشود،
بايد يكسره بارگيري شده و بالفاصله از مبدأ به مقصد برود و در بازار
كه اربيل يا بازار بغداد است تحويل داده شود؛ در اینصورت قارچها
ضرر كمتري از جابهجايي ميبينند و كيفيتشان حفظ ميشود .اما
مشكل اينجاست كه سفينه حمل و نقل ما دچار مشكل است و
بار قارچ كه با كاميون به مرز باشماق يا پرويزخان ميرسد توسط
افرادي كه در آنجا حضور حضور دارند از كاميونهاي ايراني به
كاميونهاي عراقي منتقل ميكنند .در آنجا در مکانی با هواي گرم
مدت زمان طوالنی میمانند؛ لذا قارچ بر اثر جابهجايي كيفيتش را
از دست ميدهد .وي با اشاره به اينكه اين مسأله قابل رفع است،
ادامه ميدهد :متأسفانه كنسولگري ما در اربيل ضعيف عمل ميكند
و راهكاري كه به ذهن ميرسد اين است كه بايد اتاقهاي بازرگاني ما
و عراق با هم مذاكره داشته باشند و با همكاري انجمن قارچ شرايطي
را بهوجود بياوريم كه قارچ از واحد توليدي بارگيري شود و تشريفات
گمرگي در داخل واحد توليدي انجام شود و بار قارچ يكسره حمل و
در بغداد يا اربيل تخليه شود .ما پيشنهادمان اين است كه جلسهاي
با حضور گمرگ و وزارت جهاد كشاورزي و وزارت راه و شهرسازي
برگزار شود تا اين مسأله مطرح و راهكارهاي آن بررسي و مشكل
يكبار براي هميشه حل شود .براساس قوانين گمرك ما ميتوانيم
بارگيري را در داخل كارخانه انجام دهيم و تشريفات گمركي در
همانجا انجام شود و در مرز كنترل ظاهري انجام گيرد و بار بهصورت
مستقيم به اربيل يا بغداد منتقل و بارگيري شود .وي به مشكل بازار
در صنعت قارچ اشاره كرده و ادامه ميدهد :مشكل همه همكاران
ما در صنعت قارچ مشكل بازار است .توليد بهخوبي انجام ميشود و
بيش از  28تا  30درصد راندمان توليد داريم و اما مشكل اينجاست
كه نميتوانيم آن را بفروشيم .تالش كرديم از طريق انجمن ،شركت
تعاوني را فعال کرده و تعاوني نيز در اينخصوص قدمهايي را برداشته
است و تالشها بر اين است كه سيستم مويرگي را راه بيندازيم .افشار
با اشاره به اينكه طرحي ارائه داديم كه در مراحل تصويب است،
ادامه ميدهد :طرح را شركت تعاوني قارچكاران طراحي كرده است
و تالش ميكند زنجيره تكمحصولي به راه بيندازد و هدف اين است
كه عالج واقعه را قبل از وقوع انجام دهد .عضو هيئت مديره انجمن
پرورشدهندگان قارچ ايران در ادامه تصريح ميكند :الگوي ما در
توليد قارچ كشور هلند است و قارچكاران هلندي راه ما را حدود 50
سال پيش طي كردهاند و به اين نتيحه رسيدهاند كه يك شركت
تعاوني فعال داشته باشند .اين شركت تعاوني كارش اين است كه هم
نهادههاي مورد نياز توليدكنندگان را توليد ميكند و هم بخشی از
قارچ توليدياش را در بازار داخلي توزيع ميكند و قسمتي از آن را
صادر ميكند؛ يعني در نظر بگيرد براساس آمار فائو در سال 2013
توليد قارچ هلند  340هزار تن بوده است كه از اين مقدار  90تن
در بازار داخلي مصرف شده و بقيه آن صادر میشود .اگر اين مسأله
بتواند در كشور ما اجرايي شود ميتوان اميد داشت صنعت قارچ در
ايران رشد خوبي داشته باشد .ما در اين زمينه برنامهاي را نيز تدوين
كردهايم و اميد داريم آن را به نتيجه برسانيم.

اطالعرساني نادرست صنعت قارچ را ضعيف كرد
غالمرضا تقوي ،مدیرکل دفتر امور گلخانهها ،گیاهان دارویی و
قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی ،هم كه در اين نشست حضور
داشت ،ميگويد :قارچهاي سمي و مشكالتي كه براي اين صنعت
به وجود آورده موضوع مهمي است .آمارهاي اين حادثه را وزارت
بهداشت اعالم ميكند و وظيفه ماست كه اين فضا را مديريت كنيم
و اجازه ندهيم اين صنعت آسيبی بيشتر از اين ببيند .براي همين
نيز  12برنامه اطالعرساني از رسانههاي تصويري و راديویی صورت
گرفته است كه اگر اين اتفاقات نبود اين وضعيت وخيمتر بود و
شاهد آسيبهای بيشتري به توليدكنندگان بوديم .در هر صورت
با اقداماتي كه وزارتخانه انجام داد كارهاي عملياتي خوبي صورت
گرفت؛ ولي واقعيت اين است كه اين ماجرا عاملي شد تا به فكر
اتخاذ اقداماتي براي پيشگيري باشیم تا در زمان وقوع حوادثی
همچون این واقعه بتوانیم تصمیمات درستی را اتخاذ کنیم .وی با
تأکید بر اینکه بايد بتوانيم اطالعرساني درستی در رسانهها داشته
باشيم ،عنوان کرد :نتيجه اطالعرساني نادرست را ديديم؛ زيرا بحث
قارچهاي سمي براي نخستينبار نبود كه در ايران رخ ميداد و
هرساله اين اتفاقات را شاهديم؛ اما امسال اين اتفاقات طوري رقم
خورد و اطالعرساني به نحوي صورت گرفت كه در اين ميان صنف
توليدكنندگان قارچ بسيار متضرر شدند و بهشكلي وحشت و رعب
ن عوامل در كنار هم سبب شد مصرف
در مصرف قارچ ايجاد شد .اي 
قارچ تا حد زيادي كاهش يابد .وي با اشاره به اينكه قارچهايي كه
در واحدهاي پرورشي توليد ميشود كام ً
ال مطمئن و سالم هستند،
ادامه ميدهد :قارچهاي واحدهاي توليدي هيچ مشكلي ندارند و به
مردم اين اطمينان را ميدهيم كه اين قارچها سالم هستند .تقوي
با اشاره به اينكه قارچهاي سمي و كوهي سبب اين اتفاق شدهاند،
ادامه ميدهد :اين اتفاق يك پيام از طرف طبيعت است .ما باید
كمي كالنتر ماجرا را ببينيم؛ در حاليكه بيش از  150تن توليد
در كشور داريم هيچ ضرورتي وجود ندارد كه از قارچهاي وحشي
و خودرو براي تأمين منابع غذايي استفاده كنيم .با توجه به اينكه
تعداد منابع زيادي از واحدهاي توليدي ما اشتغالهاي مستقيم و
غيرمستقيم مولد دارند و گردش مالي خوبي در اين زمينه است،
ورود به عرصههاي طبيعي براي محصوالت خوراكي مانند قارچ و
غيره همين تبعات را درپي خواهد داشت و عالوهبر اينكه استفاده از
این قارچها به اين افراد لطمه وارد ميكند به يك صنف و گروه نيز
صدمات زيادي وارد خواهد كرد.
قارچها ذخاير ژنتيكي كشور هستند
وي با اشاره به اينكه قارچها ذخاير ژنتيكي كشور هستند ،ادامه
ميدهد :متأسفانه در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست كه گروهي به
ذخاير ژنتيكي دستدرازي كنند و مسئوالن متولي بهراحتي از كنار
آنان بگذرند .ضرورت دارد كه به مردم گوشزد شود از اين ذخاير
ژنتيكي براي خوردن استفاده نكنند؛ زيرا اين ذخاير متعلق به همه
است و حتي بايد جوامع روستايي برای حفظ اين ذخاير تالش کنند.
بنابراين كار فرهنگي بايد در اين ميان توسط رسانهها صورت گيرد

و در اين ارتباط باید كالسهاي آموزشي براي جوامع روستايي
برگزار شود .بههمين منظور پيشنهاد داديم كه كارگروهي متشكل از
دستگاههايي كه در اين زمينه ميتوانند تأثيرگذار باشند ،تشكيل و
آموزشهاي الزم بهآنان داده شود .براي اين كار الزم است در مناطق
پرخطر پالكارت بزنند و بروشورهايي نيز تنظيم شود تا در زمانهاي
خاصي قرق شوند .اینها اقداماتي است كه بايد صورت گيرد ،در واقع
اين اطالعرساني براي جامعه مصرفكننده است.
بستهبندي برای فروش محصول اهميت دارد
تقوي با اشاره به اينكه در بيشتر مناطق مرد دنيا كمتر راغب هستند
كه محصوالت بينام و نشان مصرف كنند ،ميگويد :اين مسأله بايد
تبديل به يك مطالبه عمومي شود؛ مثل فرهنگسازي كه در حوزه
تخممرغ رخ داد و امروزه مردم تخممرغهاي بدون تاريخ مصرف و
ليبل را استفاده نميكنند .بايد روي اين مسأله و اين مطالبه كار شود
و همه در این مهم نقش داريم ،چه ما در وزارت جهاد كشاورزي،
دوستان در وزارت بهداشت ،خود صنف و رسانهها بايد اينقدر تكرار
كنند كه تبديل به يك مطالبه عمومي شود .محصوالت غذايي كه
قابليت تازهخوري دارند بايد حداالمكان بهصورت بستهبنديهاي نام
و نشاندار با هر اندازه بستهبندي توزيع شود .در واقع ما تأكيدي بر
اندازه بستهبندي نداريم و بستههاي بزرگ و فلهاي هم مشتريان
خود را دارد .وي با اشاره به اينكه بستهبندي نيز نقش مهمي در
فروش محصوالت دارد ،ادامه ميدهد :بستهبنديهاي مواد غذايي
در بستههاي كوچك نياز به زيرساخت دارد كه واحد توليدي
بايد داشته باشد؛ اما مهمتر از آن زيرساخت در جامعه است كه
مصرفكننده اندازه بسته را بپذيرد و قيمت تمام شده روي آن برايش
بهصرفه باشد.
قارچ بايد اولويت اول سبد خانوار باشد
مدیرکل دفتر امور گلخانهها ،گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت
جهاد کشاورزی با تأكيد بر اينكه قارچ اولويت اول در سبد خريد
خانوادهها نيست ،ادامه ميدهد :از آنجا كه قارچ با وجود آنكه
در حال رشد مصرف قرار دارد؛ اما شرايطي دارد كه جزو گزينه
يك مصرفكننده بهحساب نميآيد و برخي از موارد مصرفكننده
ابتدا گوشت ،روغن ،برنج ،سيبزميني و پياز را خريد ميكند
و سپس اگر هزينهاي باقي ماند به قارچ تعلق ميگيرد .بههمين
دليل توليدكنندگان براي آنكه مصرفكننده را ترغيب به خريد
كنند روي قيمت محصول مانور ميدهند .بههمين دليل بهنظر
من بايد اين بحث را قرباني كنيم؛ بهخاطر آنكه بستهبنديمان را
بهتر كنيم و نام و نشان دهيم كه جان مصرفكننده ب ه خطر نيفتد.
شايد تا قبل از اين اتفاقات و مشكالتي كه براي صنعت قارچ پيش
آمد؛ اگر ميخواستند بر روي بستهبندي بحث كنند باز به گردش
مالي خسارت وارد ميشد؛ اما اکنون هم جامعه آمادگي دارد ،هم
توليدكنندگان و هم سيستم دولتي خود را موظف كردهاند كه خود
را با اين ماجرا هماهنگ كنند .البته بايد گفت در دنيا نيز اين مسأله
رايج و مرسوم است و البته برنامهريزي كرده بوديم و اين مقدمات
فراهم شده است .نكته ديگر آنكه جامعه امروز محصول قارچ را
مهم ميشمارد ما هم خودمان را موظف ميكنيم براي خدمترساني
قدمهاي بيشتري براي اين صنعتبرداريم يكي از اين اتفاقات
راهاندازي واحد تحقيقات قارچ خوراكي است كه نخستين جلسه
نشست همانديشي آن را در  15ارديبهشتماه برگزار و كارگروهي در
حوزه تحقيقات و مسائلي كه اتفاق افتاد ،برگزار شد .در واقع تالش
شد هرچه به توليدكنندگان كمك كند در دستوركار اين كارگروه
قرار گيرد .حتي انتقال يك دانش فني كه در آن سوي دنيا وجود دارد
و ميتواند به توليدكنندگان كمك كند جزو واحد كار اين كارگروه
خواهد بود .در كنار كارگروهي كه انجمن توليدكنندگان قارج دنبال
ميكنند از بخش دولتي اين محدودههاي رويشگاههاي قارچ سمي
مشخص شود که ميتواند دستوركار جديدي براي انجمن باشد.
همچنین نصب هولوگرام بر روي بستهها و نام و نشاندار كردن
بستهها هم ميتواند جزو برنامههاي انجمن و خود وزارتخانه ميتواند

باشد که مقدمات آن را نيز انجام دادهايم و در مرحلهاي هستيم
كه در حال بررسي عكسالعملها و شاخصها هستيم .قرار است
هولوگرامي مشترك تهيه شود كه هر كسي نميتواند اين هولوگرام
داشته باشد و پيشنويس اعطاي دستورالعمل آن مشخص شده است.
تقوي با اشاره به اينكه پيشنويس اين مسأله توسط انجمن صنفي
مشخص شده است ،ادامه ميدهد :با كمك مجموعه بخش دولتي
س آن آماده است و
دستورالعمل آن مشخص شده است پيشنوي 
همين روزها با شاخصهايي مشخص به توليدكنندگان ارائه ميشود.
اين هولوگرام و اين نشان گوياي معرفي مسير توليد است و هر كسي
اين را در بستهبندي محصولش داشته باشد نشاندهنده اين است كه
هر محصول چه مراحلي را طي كرده است تا بهدست مصرفكننده
رسيده است .اين محصول مراحل قبل و واحد توليدياش كجا بوده و
يك شركتي كه صالحيت اين كار را دارد بازرسي آن را انجام ميدهد
و اعطاي هولوگرام نيز جزو وظايف و اساسنامه انجمن صنفي است و
براي هويت بخشي به واحد توليدي است و در واقع اين كار اطمينان
بخشيدن به مصرفكننده است .وي ادامه ميدهد :اين هولوگرام در
واقع برند انجمن توليدكنندگان قارچ است و ميتواند معرفيكننده
انجمن باشد و قرار است اين هولوگرام زمينههايي را وجود بياورد تا
مردم اطمينانشان به مصرف مواد غذايي باالتر رود .در واقع هدف
از اين كار اين است كه با وجود تالشهايي كه در اين صنعت رخ
ميدهد ،از اين به بعد شاهد ضرر و زيان توليدكنندگان بهواسطه
مشكالتي مانند حادثه اخير نباشيم.

بهسمت خامفروشي سوق ميدهد و اين مسأله موضوعي است كه
مورد عالقه ما نيست در صنايع تبديلي نيز دولت بايد مجوز بدهد،
منابع مالي و تسهيالت بانكي در اختيار توليدكنندگان قرار دهد.
در بحث صنايع بسیاری از توليدكنندگان به كار ما نياز دارند كه
دولت در حد توان كمك ميكند .اما نكته اين است كه اگر از بيشتر
توليدكنندگان موفق سوال كنيد اين پاسخ را ميشنويد كه ما براي
توليدكنندگان موفق كمترين انرژي را گذاشتهايم .توليدكنندگان
ناموفق قرار نيست عدم موفقيت خود را گردن بخش دولتي بيندازند.
اذعان ميكنيم كه همه موفقيت همت خودشان بوده است؛ اما در
حوزه صنايع تبديلي اين را ميگوييم كه دولت به اين بخش كمك
زيادي كرده است .دولت مجوز ميدهد و در بحث دانش فني كمك
ميكند؛ زيرا قسمت نويي است و ميتوانيم تعريف جديدي از اين
صنايع داشته باشيم .بههمين دليل برنامهريزي خوبي در اينخصوص
انجام دادهايم .امسال پيشبيني كردهايم كه بيش از  12هزار تن
افزايش توليد خواهيم داشت؛ اگر به  150هزار تن افزایش یابد
مجموع آن به  162هزار تن خواهد رسيد و از  30هزار تن مازاد توليد
بيشتر ميشود و بهمراتب ضرورت صنايع تبديلي بيشتر احساس
ميشود .از همينجا از همه توليدكنندگان تقاضا ميكنيم براي
آنكه اين مازاد توليد به كل سيستم ضربه وارد نكند به فكر باشند و
بخش صنايع توليدي را فعالتر كنند .ما نيز طرح توسعه اشتغال را
دنبال ميكنيم که شش درصد مناطق برخوردار و چهار درصد نيز به
مناطق كم برخوردار تسهيالت داده ميشود.

توليدكنندگان قارچ در حوزه صادرات فعال هستند
مدیرکل دفتر امور گلخانهها ،گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت
جهاد کشاورزی درباره بحث صادرات در حوزه قارچ نيز ميافزايد :در
حوزه دولتي واحدهاي مقرر صادرات داريم كه از آنها دعوت ميشود
بازارهاي جهاني را شناسايي كنند .در حوزه بخش خصوصي در بحث
بازار خود انجمن صنفي حضور دارند و متخصصان اين امر بازارهاي
خارجي را نشانهگذاري ميكنند و محصوالت داخلي را رتبهبندي
كرده ،اين رتبهها را با توجه به ذائقههايي كه وجود دارد مشخص
ميكنند .تقوي با اشاره به اينكه اين مسأله نياز به متخصص دارد،
ميگويد :دولت در اين زمينه دو كار انجام ميدهد و از توليد تا بازار و
از بازار تا مصرف را دنبال ميكند ،از توليد تا بازار بخشهاي مختلفي
را ميطلبد .بايد مجوز داده شود ،تسهيالت داده شود و دانش فني
بهروز شود و مجوزهاي الزم داده شود و نظارت وجود داشته باشد.
ما بهعنوان دولت باید در پشت همه اين قسمتها قرار داشته باشيم،
اما از بازار تا مصرفكننده بازبخش دولتي بايد كارهايي را دنبال كند.
در واقع ميتوان گفت رفع موانع و تسهيل كار از مهمترين كارهاي
بخش دولتي است .معتقديم كه يك توليدكننده نبايد صادركننده
باشد ،دولت نيز نبايد كار صادراتي انجام دهد و بايد كمك كند موانع
را بردارد و برخي كارها را تصريح كند و يكسري نشستها را برگزار
كند و اين اتفاق با خواست بخش خصوصي انجام ميشود .خواست
بخش خصوصي نيز خواست جامعه و بازار است؛ بهطور مثال در توليد
گل آنتينيوم قيمتي كه در داخل آن را ميخرند از بازارهاي جهاني
بيشتر است ،هيچوقت در اين بازار توليدكننده به فكر صادرات
نيست؛ زيرا وقتي گل آنتينيوم دوهزار تومان است و قيمت جهاني
آن  800تومان است ،هيچوقت توليدكننده به فكر صادرات نميافتد.
اما در قارچ به اينگونه نيست؛ زيرا پيشبيني ميشود  30تا  40هزار
تن مازاد مصرف داشته باشيم كه اين ميزان مازاد يا بايد به صنايع
تبديلي برود يا صادر شود .ما بهعنوان دولت سيستم را بهسمت
صنايع تكميلي هدايت ميكنيم .وي در ادامه اضافه ميكند :بحث
مجوز ،دانش فني ،تأمين منابع مالي مورد نياز و رفع موانعي كه سر
راه آنها وجود دارد از مهمترين اقدامات ما در اين بخش است.

تالش ميكنيم و اميد داريم دولت پشت ما باشد
اسالميزاده ،نايبرئيس انجمن قارچ خوراكي و مديرعامل شركت
قارچ دزفول ،نيز كه در اين نشست حضور داشت ،درباره همراهي
سيستم دولتي با بخش خصوصي ميگويد :واقعيت امر اين است كه
خودم بهعنوان توليدكننده كارهايم را انجام ميدهم و هر وقت در هر
جا ماندم از سيستم دولتي كمك ميگيرم تاکنون نيز هرجا احساس
كردم نياز به كمك وزارتخانه دارم بدون هيچ اغراقی وزارتخانه
مشكل ما را برطرف كرده است؛ اما برخي از قسمتها به شخص
هم بستگي دارد ،در برخي از حوزهها كار بهسرعت انجام ميشود
و در برخي جاهاي ديگر مقررات و كندكاري يا حجم كار سرعت
عمل پايين ميآيد .وي در ادامه ميافزايد :در حد امكان ،وزارتخانه
براي حمايت از كارآفريني و پايداري اشتغال توليدكنندگان قدم
برميدارد؛ اما بهعنوان مثال بحث رفتن به صنايع تبديلي و ارزش
افزوده به محصوالت است .در حال حاضر يك خط توليد از هلند
وارد كردم كه مجوز ان را وزارتخانه داده است .مجوز برخورداري
از معافيت گمركي را نيز وزارتخانه داده است؛ اما در ترخيص به
قوانين مختلفي برخورد كه اين مسأله پاي وزارتخانه نيست و تغيير
و تحولي است كه در كل دنيا رخ داده است و من براي ترخيص كاال
به جرمي كه اتفاق نيفتاده بود جريمه دادم .بارها مجبور شدم بارم
را ثبت سفارش دهم .وي درباره اجراي شعار سال كه حمايت از
توليدكننده داخلي است نقش بخش دولتي را متوسط عنوان كرد
و ادامه ميدهد :هرچه ماشينآالت از هلند خريداري كردم براي
خطوط توليد قارچ خوراكي و توليد كمپوست فاز  3و ماشينآالت
صنايع توليدي بود که همه را با استانداردهاي اروپا بوميسازي و در
واقع مهندسي معكوس كردم؛ البته با اعالم این موضوع به فروشنده
خارجي دستگاهها بوميسازي شدند.
اسالميزاده در ادامه ميافزايد :تيم توليدم را با استفاده از اهرمهاي
دولتي براي آموزش به هلند فرستادم ،هرچند هزينهاش را خودم
پرداخت كردهام و حتي وقتي كارشناس دولتي دعوت ميكنم تا تيم
توليدم آموزش ببيند هزينههايش را خودم پرداخت كردهام؛ اما از
تيم دولتي نيز بهره گرفتهام.

باید بهسمت ایجاد صنايع تبديلي حركت كنيم
تقوي با اشاره به اينكه بايد بهسمت صنايع تبديلي حركت كنيم،
ميگويد :يكي از بحثهايي مهمي كه وجود دارد اين است كه بايد
بهسمت صنابع تبديلي برويم؛ زيرا روي صادرات ايستادن ما را

مهمترين خواستهام گذر از بحران کنونی صنعت قارچ است
نايبرئيس انجمن قارچ خوراكي و مديرعامل شركت قارچ دزفول
درباره مهمترين خواستهاش از بخش دولتي ميگويد :در حال حاضر
مهمترين كمك دولت به صنعت قارچ گذر از اين شرايط بحراني است

كه ايجاد شده؛ در حال حاضر مسائل بهوجود آمده سبب شده است
كه اين بخش بهسمت ورشكستگي رود با وجود آنكه وزارتخانه تا به
حال به اين بخش كمك زيادي كرده است؛ اما بايد بهعنوان متولي
اين بخش پيگير شود كه چه كسي نخستينبار اين خبر كذب را
گفته است و اين مسأله را كه تفاوت زيادي بين قارچهاي توليدي
و جنگلي وجود دارد گوشزد كند تا توليدكننده اين ميان تا اين
اندازه متضرر نشوند .انتظار داريم دولت در اين ميان دست ما را
بگيرد .وزارت بهداشت ،آموزش و درمان چون متولي سالمت جامعه
هستند بايد درباره قارچ اطالعات درستي به مردم بدهند؛ زيرا شايد
اين مسأله هزينه داشته باشد .اما از سوي ديگر هزينههاي زيادي را
كه ميتواند روي دوش سالمت جامعه بگذارد كاهش ميدهد .وزارت
جهاد كشاورزي با هدف تأمين و تضمين اشتغال پايدار و پشتيباني از
توليد و اشتغال با امكاناتي كه در اختيار دارد ميتواند از تبليغ مصرف
قارچ هزينههاي ديگر را كم كند.
باوجودآنكهازمعافيتمالياتیبرخورداريم،بازمالياتميدهيم
اسالميزاده در ادامه ميافزايد :چند سال است كه صنف پرورش
دهندگان قارچ خوراكي با اينكه مشمول ماده  81مالياتهاي
مستقيم و معافيت هستند؛ اما هنوز نتوانستهاند حتي يك پرونده
مالياتي را در سازمانهاي متولي ببندند و بهشكلهاي مختلف تالش
ميكنند از ما ماليات بگيرند .هيچوقت نگران اين صنعت نبودهام؛
اما در حال حاضر نگران صنعت قارچ هستم و متأسفانه وضعيت
بازار قارچ بد و سنگين است و اين صنف تحمل پرداخت ماليات را
ندارد؛ اين درحالي است كه ما معافيت داريم .كمپوستي كه قارچ در
آن پرورش مييابد ،مثل زميني است كه ما در آن گندم ميكاريم
اينها ميخواهند بهزور تحميل كنند كه كمپوست ماليات ميخورد.
 3هزار و 700نوع قارچ در ايران داريم
محمدرضا آصف ،عضو هیئت علمي موسسه گياهپزشكي كشور و
سردبير فصلنامه قارچ ،نيز كهميهمان ديگر اين نشست بود ،درباره
قارچهاي سمي ميگويد :درباره گونههاي قارچي در دنيا آنچه وجود
ن است که بيش از  150هزار گونه قارچ از انواه ميكروسكوپي
دارد اي 
و ماكروسكوپي در دنيا وجود دارد و بايد گفت همه اين قارچها
درشت نيستند .از ميان آنها سههزارو  700گونه قارچي در ايران
داريم كه از اين تعداد یکهزار گونه قارچ كالهكدار يا چتري در
ايران يافت ميشود و از اين تعداد بخشي قارچها خوراكي ،بخشي
دارويي و بخشي سافروفيت هستند كه نقش تمي ز كننده جنگلها را
برعهده دارند و همه نیز علمي هستند .وي در ادامه ميگويد :از 100
نمونه قارچ كالهكدار تقريباً  50نمونه قارچ سمي وجود دارد .از اين
 50نمونه قارچ سمي شش نمونه كشنده هستند که به مرگ ختم
ش نوع  44نوع ديگر سمي هستند؛ اما به مرگ
میشود و بهجز اين ش 
مصرفكننده ختم نميشوند .اين قارچها عالئم دلدرد ساده يا در
نهايت مشكالت پيچيده گوارشي را بهدنبال دارند؛ اما به مرگ منجر
نميشوند .آصف در ادامه تصريح ميكند :هيچ روشی برای تشخيص
قارچ سمي از قارچ خوراكي وجود ندارد و تنها راه تشخيص آن در
آزمايشگاه و توسط مسئوالن مربوط در حوزه است که بهوسيله يك
قارچشناس متخصص ميتوان به سمي بودن يا نبودن قارچ پي برد؛
بنابراين در طبيعت به هيچوجه راه تشخيص قارچ سمي از غيرسمي
وجود ندارد .وي با اشاره به اينكه تمام گونهها در نقاط مختلف
ميتواند رشد پيدا كند در ادامه تصريح ميكند :ما در بلوچستان
قارچ سمي داريم ،در جنگلهاي شمال قارچ سمي داريم و دامنههاي
غرب و شمالغرب و دامنههاي زاگرس هم نمونههاي آن پيدا شده
است .هيچ منطقهاي وجود ندارد كه بگوييم در اين مناطق قارچ
سمي وجود دارد و اين مناطق عاري از قارچ سمي است .عضو انجمن
گياهپزشكي ايران در ادامه اضافه ميكند :براساس شرايط اقليمي و
ميزان بارندگيهاي كرمانشاه و كردستان امسال شاهد بروز قارچهاي
سمي در اين مناطق بوديم .بايد گفت يك ميزان رويش اين قارچها
شرايط اقليمي خاصي را ميطلبد و استاندارد مشخصي در نقاط
مختلف دارد .رويش قارچهاي سمي در هفته اول ارديبهشتماه در

كرمانشاه رخ داد ،در رنجان در هفته آخر ارديبهشت اين مسأله
رقم خورد و شراطي پيش آمد كه شرايط اقليمي و تودههاي بارانزا
حركت كردند و شرايط اقليمي دامنه رشد این قارچها را رقم زد و
متأسفانه شاهد مرگ هموطنانمان براثر مصرف اين قارچهاي وحشي
بوديم .آصف در ادامه اظهار ميكند :وقتي ميگوييم قارچهاي سمي
بر روي بدن تأثير ميگذارند فرآيند آن به اين صورت است كه
ميتوان گفت قارچ سمي يكي از وسيعترين توكسينهاي موجود
در عالم زيست را دارد ،اينكه بگوييم چه عملكردي دارند عملكرد
از سطح يك سلول ساده تا كبد و مغز و قلب ممكن است به پيش
بروند .بايد گفت هيچ اندامي از اين توكسيونها در امان نيست و
بسته به نوع قارچ سمي اندامهاي مختلف تأثير ميبينند .برخي از
قارچهاي سمي را بهعنوان قارچهاي سمي عصبي ميشناسيم؛ يعني
وقتي تغذيه ميكنيد هيچ عالئم دلدرد و تهوع نميبينيد؛ اما پس
از ساعتها كمكم تاري ديد ،سرگيجه ،مشكالت در حواس پيش
خواهد آمد يا دستهاي مسموميتهاي غيرگوارشي دارند .آموزش در
سيستم بهداشتي ميتواند نقش مهمي در جلوگيري از عوارض اين
قارچهاي سمي داشته باشد .عمده قارچهاي كشنده مسموميتهاي
كبدي ايجاد ميكنند قارچهاي سمي كشنده سير عالئم مشخص
است و به همین دلیل بايد كادر درمان آموزش ببيند .اين متخصص
قارچ در ايران تصريح ميكند :سير مسموميت قارچهاي سمي مثل
يك مسموميت عادي است .فرد مسموم با دلدرد و استفراغ ساده
به مراكز درماني مراجعه ميكند .سيستم درماني نيز بهدليل عدم
آشنايي و گوش به زنگ بودن فرد را با يك درمان مسموميت عادي
درمان و وي را مرخص ميكنند .اما پس هشت تا  12ساعت عالئم
اصلي خودش را نشان ميدهد كه به آن زمان گلدنتايم ميگويند.
در واقع اگر در زمان گلدنتايم مريض بستري و درمان بر روي بيمار
انجام شود مشكالت بعدي كه به مشكالت كبدي و مرگ منجر
ميشود رخ نخواهد داد .آصف در ادامه ميافزايد :تصورات غلط به
اين ماجرا دامن ميزند؛ زيرا برخي معتقدند قارچهاي وحشي اگر
در شير يا آب پخته يا اينكه كبابي شود سم آن از بين ميرود .اين
تصورات غلط است و سالها قبل هم وقتي روستاييان بومي با اين
قارچها روبهرو ميشدند معتقد بودند اگر اين قارجها در شير پخته
شود سمش از بين ميرود يا ميگفتند قاشق نقره بگيرند و رنگ
آن تغيير نكرد سمي نيست كه تمام اين تصورات اشتباه است .وي
با اشاره به اينكه نحوه اطالعرساني در اینباره اشتباه بود ،ادامه
ميدهد :نميگوييم كه در اين ماجرا نبايد اطالعرساني ميشد؛
اما بر اين باوريم كه بايد اطالعرساني درست صورت ميگرفت.
ماجرا وقتي در رسانهها پر رنگ شد كه نخستين مرگومير رخ
داد و از آن به بعد مطبوعات شروع به اطالعرساني كردند .بايد
اين را گفت كه آگاهيسازي يك مسأله است و انعكاس خبر مسأله
ديگر .اين خبر شوك ايجاد كرد؛ اما آگاهسازي به روشی ديگر
است؛ مث ً
ال از هفته اول فروردين و قبل از آنكه كسي فوت كند
بايد آگاهيسازي انجام ميشد .بهخصوص اهالي روستايي كه در
مناطق پرخطر زندگي ميكردند بايد از اين مسائل آگاهي پيدا
ميكردند .مردم در استانهاي پرخطر و كوهستاني بايد پيش از
استفاده از اين قارچهاي سمي آگاهي پيدا ميكردند؛ اما متأسفانه
هيچ آگاهيرساني انجام نشد و تنها انعكاس خبر انجام شد و اين
مسأله نيز نهتنها كمكي به اين بخش نكرد؛ بلكه مشكالت را نيز
افزايش داد .وي در ادامه ميافزايد :برخورد با این قضيه مهم است،
در آمريكا ساالنه بيش از هشتهزار نفر بهخاطر مصرف قارچ سمي
در بيمارستان بستري ميشوند؛ اما اين مسأله براي آنها بحران
نيست .در فرانسه با وجود آنكه جمعيت كشورشان از كشور ما
كمتر است ساالنه ششهزار نفر به مراكز درماني بهخاطر مصرف
قارچ سمي مراجعه ميكنند .كشورهاي غرب اروپا بيش از  100نفر
مرگ و مير بر اثر مصرف قارچ سمي دارند .اما مسأله اينجا است
كه صنعت قارچ آنها دستخوش تحول نميشود؛ زيرا آگاهسازي
مردم پيش از اين در اين كشورها صورت گرفته است؛ در حالی که
ما با اين مسأله درست برخورد نميكنيم.

ذخاير ژنتيكي طبيعت در حال نابودي است
آصف با اشاره به اين كه در سال  85نيز اين مسأله وجود داشت ،ادامه
گومير در سال  85در اين زمينه
ميدهد :کشور ما مسموميت و مر 
داشت ،در آن سال بيش از 12مورد مرگ و مير و بيش از  700نفر
بستري در بيمارستانها به اثر مصرف قارچ سمي داشتيم؛ اما چون
رسانهاي نشد مشكلي پيش نيامد .اما اگر همان زمان به توصيهها
عمل ميشد امسال با چنين بحراني روبهرو نميشديم .همان زمان
گفتيم وزارت بهداشت اگر مصرف قارچهاي كوهي را مطلقاً ممنوع
ميكرد امسال شاهد مرگومير بيش از  22نفر نبوديم ،اينها ذخاير
ژنتيكي كشور ما هستند .ما در دل طبيعت ذخاير مهمي مانند ترافر
و دنبالن داريم كه در حد صدها تن در سال صادر ميشود؛ در حالي
كه اين قارچها ذخاير دارويي ما به حساب ميآيند و متأسفانه اگر اين
وضعيت ادامه پيدا كند تا چند سال آينده شاهد از بين رفتن تمامی
اين مواد خواهيم بود .وي در ادامه تصريح ميكند :اين درحالي است
كه در كشورهاي ديگر قوانين سفت و محكمي براي حفظ اين ذخاير
گياهي و دارويي وجود دارد؛ بهطور مثال در ايتاليا قارچ پرطرفدار
پرچيني امكان ندارد كه يك كيلو بتوانيد بيشتر برداشت كنيد؛
زيرا خروجيهاي روستاها را پليس
قرق و تمام خودروي گردشگران
و مسافراني را كه به اين مناطق
رفتهاند ،تفتيش ميكند و اگر
بيش از يك كيلو از اين قارچ
همراه داشته باشيد با برخورد
سخت آنها روبهرو خواهيد
شد .آنها معتقدند اين
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ذخاير ژنتيكي كشورشان است و نبايد از بين برود .در ايران هيچ
قانوني براي حفظ ذخاير ژنتيكي وجود ندارد .در سال چند صد تن
تراقل از ايران خارج ميشود؛ در حالي كه اينها منابع دارويي به
حساب ميآيند .دنبالن نمونه قارچي بود كه دهها سال از بين رفته
بود و رشد نميكرد و بهتازگي نمونههاي آن بهخاطر شرايط اقليمي
رشد ميكنند و اگر به آنها توجه نشود به يكباره نيز ديگر آنها را
نخواهيم ديد .در واقع بايد گفت بحث مسموميتهای موضعي است
و قابل حل شدن است؛ اما مهمتر از آن حفظ ذخاير ژنتيكي در كشور
است كه بايد با قوانين محكم آنها را حفظ كرد.

خصوصي و چه بخش دولتي زنجيرهاي كه بايد بين ما و دولت وجود
داشته باشد كمي زاويه دارد كه اين زاويه را باید خود كارشناسان
كارشناسي كنند ،نه من توليدكننده و رسانهها .موضوع قارچ سمي
را خبرنگاران بسیاری دنبال کردهاند و گزارشهاي مختلفي نيز در
اینباره ثبت شده؛ اما آيا درباره فوايد قارچ خواص و ويتامينهاي آن
جايي گزارشي نوشته شده است .در اين صنعت چه من توليدكننده
و انجمن تا جاييكه توانسته كار انجام داده است؛ اما يك گلهاي از
خود توليدكنندگان داريم آن این است كه چرا خودمان نميآييم در
قالب انجمن قرار بگيریم.

امكان سمي بودن قارچ واحدهاي صنعتي صفر است
آصف در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان سمي بودن قارچهاي
كارخانهاي وجود دارد ،ميگويد :به هيچ عنوان امكان سمي بودن
قارچهاي كارخانهاي وجود ندارد ،تعريفي داريم كه ميگوييم يك
گونه از قارچ سمي است و يك گونه از قارچ سمي نيست؛ هيچوقت
يك گونه قارچ خوراكي سمي نميشود و هيچوقت نيز يك گونه قارچ
سمي تبديل به قارچ خوراكي نميشود .قارچ خوراكي گونهاي است
كه توليد ميشود و به هيچ صورت امكان سمي شدن آن وجود ندارد.
من بهدليل مسئوليت تشخيص قارچها رسانهها را رصد ميكردم ،در
زمينه اینکه چرا قارچها سمي شدند باید گفت اين مسأله بهدليل
عدم شناخت مردم از قارچها و بارندگيها بسیار در مناطق شمالغربی
است که چنين شرايطی را بهوجود آورده است .وي در ادامه تأكيد
ميكند :منع مطلق از مصرف قارچهاي غيرتوليدي و اطمينان كامل
از مصرف قارچهاي توليدي چيزي است كه بايد بهصورت عام مردم
از آن مطلع باشند .در واقع قارچهاي توليدي ما قارچهاي دارويي به
حساب ميآيند و نبايد تنها نام قارچ خوراكي را روي آن قرار دهيم.
قارچ نوعي دارو است ،قارچ دكمهاي سفيد در دستهبندي قارچها،
قارچ دارويي بهحساب ميآيد .نبايد ارزش آن را پايين ببريم؛ زیرا
جزو معدود غذاهايي است كه ميتواند نقش دارويي براي ما ايفا
كند .در محيطهاي طبيعي که شرايط خاك با كمپوست متفاوت
است در اصل قضيه اتفاقي نميافتد .بايد به اين نكته توجه كرد كه
قارچ توليد شده در كمپوست در رفاه كامل در كارخانه با كنهها و
ميكروبها سر و كار ندارد و بههمين دليل ميتوان اطمينان داشت
كه اين مواد دچار مشكل نيستند و با خيال آسوده آن را مصرف كرد.
وي با اشاره به آمارهاي وزارت بهداشت درباره ميزان تلفات قارچهاي
سمي ميگويد :طبق آخرين خبرها  21نفر فوتي در این وجود داشته
است و بيش از یکهزار و  626نفر نيز به مراكز درماني مراجعه
داشتهاند كه از اين تعداد  9نفر بستري و بقيه ترخيص شدهاند .عضو
انجمن گياهپزشكي ايران در ادامه اضافه ميكند :با تغيير فصل در
تعطيالت و باوجود اين همه اطالعرساني باز هم اين قارچها مصرف
و بهدليل شرايط اقليمي باز هم شاهد اين ماجرا هستيم .اين نشان
ميدهد اطالعرساني نادرست بوده است .برخي از رسانهها بهطور
نادرست اطالعرساني كردند و به نظر ميرسد جهتدار نيز اين اتفاق
را رقم زدند .وي با اشاه به مطالعات گستردهاي كه در اين زمينه
داشته است ،ادامه ميدهد :دانشمندان در طب سنتي هيچ اشارهاي
به قارچهاي دارويي نداشتهاند و بسیار کم ابنسينا و جرجاني در
ترجمه متون يونان باستان به قاريقون اشاره كردهاند؛ اما بررسيها
در ارتفاعات كردستان نشان داد كه قاريقون واقعي كه دانشمندان از
آن نام بردهاند چه بوده است و چه چيزي است.

انجمن تولید قارچ وظایف خود را بهدرستی انجام دادهاست
وی با بیان اینکه باید در حوزه بازار نيز بايد يك شركت جدا به
ثبت برسد ،ادامه داد :محصول تولیدی را باید از واحدهاي توليدي
جمعآوري و بازاری برای عرضه آن ایجاد کنند و من تولیدکننده از
ابتدای تولید تا انتها باید در این فرآیند تأثیر گذار باشم .بهزعم من
انجمن بیش از  80درصد از مسئولیتهای خود را بهدرستی انجام
دادهاست و توانسته سرانه مصرف قارچ را در دنیا باال ببرد در  25سال
گذشته سرانه مصرف قارچ از  20گرم به يك كيلو و نيم تغيير داده
است و در واقع ما جزو  10كشور اول دنيا در توزيع قارچ هستيم.
این امر نشان دهنده این است که ما در حال حاضر دارای جایگاه و
چشمانداز خوبی در امر تولید قارچ هستیم .صديقيپناه با اشاره به
اینکه چشمانداز ما این است که تا سال  1400تولید خود را از 150
هزار تن به مرز  200هزار تن برسانیم ،گفت :این میزان تولیدات باید
در سال  1404به  350هزار تن برسد .بهدلیل استفاده بهینه از منابع
آبی ساالنه سطح گلخانهها  26هزار و  370هزار هكتار افزایش پیدا
میکند و افزایش سطح زیرکشت گلخانهها یکی از اهداف پیشروی
وزارتخانه است .وي در ادامه اضافه ميكند :با رشد جمعيت و با
برنامههاي تشويقي در همه اركان نظام حركت به سمت و سوي
فرزندآوري بيشتر است و به احتمال زیاد برنامههاي توسعهاي برای
افزایش جمعيت خواهيم داشت .در واقع ميتوان گفت توسعه انساني
از برنامههاي كشور پیشی گرفته است؛ اما فرهنگسازي براي مصرف
محصوالتی همچون قارچ بسيار پايين و كمرنگ است .البته پيش از
اين برنامههايي براي بهتر شدن مصرف قارچ صورت گرفته است؛
بهعنوان مثال چند سال پيش در استاديوم آزادي مسابقه آشپزي
با قارچ صورت گرفت و  50هزار نفر در اين برنامه حضور داشتند
و همايشهايي نيز در دهه  80برگزار شد؛ اما در دهه  90گرفتاري
اقتصادي باعث شد از اين برنامهها جا بمانيم و توليدكنندگان
زمينگير شدند و از نظر سرمايهاي دچار مشكل شدند .در این شرایط
توليدكنندگان تنها به فكر ثبت شرايط خود شدند؛ اما در دو سال
پیشرو چون بايد وارد اقتصاد جهاني شويم و در حوزه بينالملل
ورود پيدا كنيم ،بايد توليد پايدار داشته باشيم و صادرات مورد توجه
قرار گيرد .اگر بخواهيم به بازار هر كدام از كشورها ورود پيدا كنيم
بايد توانمان را افزايش دهيم؛ زيرا كشورهايي كه در مقابل ما قرار
دارند كشورهاي قدرتمندي مانند هلند ،تركيه ،لهستان و مجارستان
هستند كه براي رسيدن به ميزان توليد و كيفيت محصول آنها بايد
توليد اقتصادمحور داشته باشيم و تا بتوانيم از نظر قیمتگذاری با
این کشورها توان رقابت داشته باشیم.

چشمانداز خوبي در حوزه قارچ پس از جنگ داشتهايم
علي صديقپناه ،عضو هيئت مديره انجمن صنفي قارچ ايران و خراسان
رضوي و رئيس انجمن صنفي قارچ ايران ،نيز در جمع كارشناسان در
اين نشست ميگويد :در شرايطي كه ما در كشور در حوزه مزارع قارچ
درگيريم؛ اما بهتر است بدانيم ما چشمانداز خوبي در حوزه قارچ پس
از جنگ داشتهايم .در سال  ،68حدود شش برنامه پنج ساله ترسيم
شد .در واقع در اين پنجسال براي مديريت و برنامههايي كه در كشور
داشتيم در حوزه قارچ برنامهریزیهای زيادي انجام شد .گفتنی است
از  45سال پيش تولید قارچ در كشور مطرح و پرورش قارچ در
ايران آغاز شد و آقاي مهندس پيرايش ،پدر قارچ ايران ،نخستين
توليدكننده قارچ در ايران بود که فعاليتهاي زيادي تاکنون برای
پرورش قارچ رخ داده است .وي در ادامه ميافزايد :از سال  48اين
فعاليت آغاز و در دهه  60جان تازهاي پيدا كرد .پس از برنامههاي
پنج ساله قارچ به سطح جامعه آمد ،جايگاهي پيدا كرد و از سطح
پايين به سبد خانوادهها راه پيدا كرد .تولید قارچ از  20گرم آغاز شد
و در حال حاضر به يك كيلو و نيم رسيده است .دورههايي كه دولتها
برای رونق پرورش قارچ برنامهريزي كردند سبب شده است كه تولید
قارچ با حجم آزمايشگاهي آغاز شود .در حال حاضر طبق آمار توليد
این محصول به  185هزار تن رسيده است و چشمانداز آیندهای كه
نهاد رهبري از سال  1385آن را ترسيم كرده است چشمانداز تولید
قارچ را تا سال  1404ترسیم کرده است .در حال حاضر برنامه توسعه
ششم با يك سال تأخير انجام شده است .بهطور كلي دولتمردان و
خود حوزه مديريت كشور در صحبت و انجام برنامهها و مديريت
كشور تا جاييكه توانستهاند تالش كردهاند كشور را باال ببرند و رفاه و
آسايش را برای مردم تأمين كنند .هرچند مسئوالن جاهايي كاستي
داشتهاند و جاهايي نيز خود ما تنبلي كردهايم؛ اما با همه اينها
سبب شده تا شرايط خوبي در اين سالها رقم بخورد .صديقيپناه در
ادامه تصريح ميكند :چشماندازهاي خوبي در اينخصوص در كشور
ترسيم شده است .در بحث عملياتي كردن كارها چه بخش

 80درصد توليدكنندگان قارچ
عضو انجمن قارچ ايران هستند
حبيباهلل عظيمي ،دبير انجمن قارچ ايران ،نيز درباره فعاليتهاي
اين انجمن ميگويد :انجمن قارچ از سال  73شروع به فعاليت كرده
است و  80درصد توليدكنندگان قارچ كشور عضو اين انجمن هستند.
اين انجمن تالش زيادي كرده تا بتواند مشكالت توليدكنندگان را از
طريق ارتباطي كه با دولت داشتهاند برطرف كند؛ يعني ارتباط بين
توليدكننده و دولت را برعهده گرفته و كارهايي را كه بايد انجام بدهند
در دستوركار قرار دهند .يكي از فعاليتهايي كه اين انجمن موفق شد
انجام دهد معافيت كمپوست يا همان بستر رويش قارچ بوده است كه
كارهاي آن انجام شده و نامههايي بايد داده شود تا از طريق وزارتخانه
بتوانيم پيگيري كنيم .انجمن باید در صدور و تمديد پروانههايي كه
صادر ميشود ،دخيل باشد و استعالمهاي مورد نظر از طريق اين
انجمن انجام شود .در حال حاضر تقريباً در تنظيم بازار دخيل بودهايم
و انجمن از نظر تبليغات در حد وسيع تالش كرده است تا قارچ و فوايد
آن را به مردم آموزش دهد و در آينده نيز انتظار ميرود كه فعاليتهاي
بيشتري در اينخصوص انجام شود .باال بردن سرانه مصرف و حركت
دادن قارچ بهسمت سبد خانوادهها و قرار گرفتن در ليست كاالهاي
ضروري حاصل تالشي بوده كه انجمن قارچ آن را انجام داده است .وي
در ادامه تصريح ميكند :براي افزايش مصرف مردم همين كه بازارهاي
هدفي را در مدارس تعريف کرده و با برگزاري مسابقات قارچ مردم را
به مصرف آن دعوت میکنیم که این اقدامات نیز در شمار اهدافي
است كه اين انجمن دنبال ميكند .دبير انجمن قارچ ايران عنوان
کرد :همايشهاي علمي زيادي در اينخصوص انجام شده و مشاوره
دادن به توليدكنندگان از اعم كارهاي انجمن بوده است .آموزش کار با
ماشينهاي خاص دارای بیمه و اعطاي تسهيالت براي توليدكنندگان
از ديگر فعاليتهايي است كه انجمن انجام داده است .بهطوركلي
میتوان گفت انجمن تاکنون فعاليتهاي خوبي انجام داده است و اميد
داريم بتوانيم فعاليتهاي بيشتري را در قالب انجمن انجام دهيم تا
بتوانيم با كارهاي استراتژيك بازاريابي درستي انجام دهيم و هم بازار
داخل و هم بازار صادرات را در دست بگيرد.

