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سالهاســـت كه منطقه زيباى اللـــه زار با نام 
گالبزهرا شناخته مىشـــود و اكنون سى سال از 
نخســـتين روزهاى آغاز بهكار گالب زهرا آن هم با 
يكديگتقطير سنتى، در اين خطه بركتخيز و مرتفع 
مىگذرد و در طول اين مدت توانست بهپشتوانهى 
نيت خير بانيان آن و در ســـايه تالش شبانهروزى 
كاركنان و همت مردم منطقه به يكى از مجهزترين 
و بزرگترين واحدهاى توليـــد گالب و روغن گل 

محمدى و ساير عرقيات گياهى  بدلشود.
اما آنچه گالب زهرا را از محصوالت مشـــابه آن 
متمايز مىكند در حقيقت كيفيت ممتاز و منحصر به 

فرد محصوالت اين شركت است و بىدليل نيست 
كه گالب و روغن گل محمدى توليدى اين شركت 
بهترين كيفيت را در سراسر جهان داراست. سفارشات 
متعدد خارجى و بـــازار پرفروش محصوالت گالب 

زهرا در داخل كشور خود مويد اين ادعاست.
گالب زهرا نخستين واحد در سراسر جهان است 
كه موفق شـــد گواهينامه ارگانيك را براى گالب، 
روغن و غنچـــه گلمحمدى خود از انجمن خاك 
بريتانيا اخذ كند و گفتنى است انجمن خاك بريتانيا 
قديمىترين و معتبرترين مرجع در زمينه كشاورزى 

ارگانيك است.
واژه «ارگانيك» به فرآوردههايى اطالق مىشود 
كه در طول فرايند توليد آنها  اعم از مراحل كاشت، 
داشت، برداشت، نگهدارى، فراورى و توليد محصول 
نهايى  از هيچگونه ماده شـــيميايى و غيرطبيعى  
استفاده نشده باشد و محصوالت اين چنينى بهعلت 
ســـالمت و كيفيت باال در بازارهاىجهانى به ويژه 

كشورهاى غربى طرفداران فراوانى دارند. به منظور 
تمديد گواهينامه ارگانيك كارشناسان انجمن خاك 
انگلستان همه ساله به ايران مىآيند  و از مزراع گل 
محمدى در سراسر منطقه و نيز كارخانههاى گالب 
زهرا دراللـــهزار و مهدىآباد  دقيقًا نمونهبردارى و 
بازديد مىكنند و اين خود گواه روشـــنى بر كيفيت 

ممتاز محصوالت اين شركت است.
گالب زهرا به موازات توسعه كمى و نيز ترويج 
مداوم كشـــت گلمحمدى بهعنوان يككشت 
جايگزين و مناسب با شـــرايط منطقه سعى كرده 
اســـت نوعى فرهنگ تعامل، تعاون و همكارى 
متقابل را بين شركت و كشاورزان نهادينه كرده و 
آنان را بهصورت مستقيم و غيرمستقيم در روند كار 
مشاركت دهد  و در همين راستا شركت گالب زهرا  
همه ســـاله در پايان سال مالى سود حاصله خود را 
با گلكاران به نسبت مقدار گلى كه تحويل دادهاند 

تقسيم مىكند.

گالب زهرا بهمنظور آموزش و ارتقاء ســـطح 
آگاهـــى گلكاران و مردم منطقـــه و ايجاد فضاى 
گســـتردهتر تعامل متقابل ماهنامـــه اى را بهنام 
«پيامگالبزهرا» منتشر و بهطور رايگان در منطقه 
توزيع مىكند.از آنجا كه گالبزهرا همواره افقهاى 
دورتر را مدنظر دارد هميارى كشورهاى جهان براى 
اولينبار در ايران صرف هزينه گزاف درصدد تثبيت، 
ترويج و گسترش نوعى كشاورزى جديد موسوم به 
كشاورزى بيوديناميك است كه با تكيه بر نيروهاى 
مســـتتر در طبيعت مرحله پيشرفتهى كشاورزى 

ارگانيك بهشمار مىرود.
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