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 داخلی بخش کشاورزی خبرنامه                 
  

 :مـــوانیــی خـم ارهــشمدر این  

 لی از ـاورزی آب و صنایع تبدیـون کشـمیسیـرویدادهای ک

 ونـه تا کنـتـاه گذشـم

 ایی با ــوزشی آشنــخالصه ای از برگزاری کارگاه آم

 یکـانـاورزی ارگـکش

  مظفـری در پی مشـکالت مصاحبه با جـناب آقای دکتر

 صـنعت طـیور در ماه های اخیـر

 اهــم اخبــار استــانی 

 اهــم اخبــار مــلـی 

 اهــم اخبــار بین المللی 

 ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
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اردیبهشت ماه امسال  82در تاریخ 

کمیسیون جلسه فوق العاده 

کشاورزی در محل ساختمان مرکز 

آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی خراسان رضوی برگزار 

شد تا با حضور جمعی از روئسا و 

مسئولین مالی  تشکلهای بخش 

کشاورزی، دام و طیور استان و 

مشاورین مالیاتی اتاق مشکالت 

مالیاتی بخش کشاورزی، دام و طیور 

ار گرفته و جمع بندی مورد بررسی قر

برگزاری این جلسه مقدمه ای . شود

بر جلسه ای خواهد بود که در آینده 

نزدیک با حضور نمایندگان سازمان 

امور مالیاتی استان تشکیل خواهد 

در ابتدای جلسه جناب آقای . شد

رئیس محترم )شریعتی مقدم 

ضمن ( کمیسیون کشاورزی و آب

 سپاس ار حضور مدعوین بیان نمودند

که در بخش ضرایب مالیاتی، باید 

خود اصناف و تشکل ها کمک کنند 

تا ضرایب با واقعیت منطبق شود و 

پیگیری این موضوع به قدمهای 

همچنین،  .بزرگی منجر خواهد شد

درخواست معافیت صنعت غذا از 

مالیات بر ارزش افزوده از طریق اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

می باشد که به دلیل در حال پیگیری 

نقش این صنعت در حفظ امنیت 

غذایی کشور و دیگر مواردی که 

اهمیت این صنعت را نشان می دهد، 

در ادامه . بسیار مورد توجه است

مشاور محترم )جناب آقای آدینه نیا 

بیان نمودند که در ( مالیاتی اتاق

رابطه با ضرائب مالیاتی، هر سال 

استان کمیسیونی در اداره مالیاتی 

تشکیل می شود که موارد واصله را 

بررسی و اقدام نماید اما متاسفانه 

فقط چند مورد به کمیسیون اعالم 

این موضوع نشان می دهد . میشود

که خود بخش خصوصی نیز باید 

همچنین، هم . فعال تر عمل کند

اکنون با ارسال موارد اعتراضی همراه 

( تا آخر خرداد ماه)با مستندات آن 

اق اصناف رسیدگی صورت به ات

همچنین جناب آقای . خواهد گرفت

مهندس رضوی خبیر در مبحث 

مشکالت مالیاتی تشکلهای بخش 

کشاورزی عنوان نمودند که یکی از 

موارد مهم این است که طبق مفاد 

قوانین مالیاتی کشور در صورتیکه 

تشکلهای بخش کشاورزی صرفا در 

راستای برآورد نیازهای اعضای خود  

دام کنند از معافیت برخوردارند، اما اق

اموری که آنها در بحث خرید و توزیع 

انجام می دهند مشکل ساز شده 

دلیل این موضوع شائبه خدمت . است

رسانی به حوزه خارج از اعضا می 

همچنین، در بحث فروش  .باشد

دارایی ها از نظر انتفاع یا جایگزینی 

به عنوان مثال تعویض و )دارایی ها 

مشکالت مالیاتی ( زی تراکتورنوسا

بوجود می آید که باید پیگیری و 

مورد دیگر سوء . شفاف سازی شود

استفاده از کد اقتصادی است که 

باعث می شود گاها خریدهای انجام 

نشده به پای تشکل نوشته شده و با 

یکی از موارد . عنوان تخلف ثبت شود

مهم دیگر این است که در مواد قانون 

ارزش افزوده آمده که ارائه مالیات  بر 

خدمات به مانند ارائه کاال نیست و 

بنابراین، هر . مشمول مالیات می شود

نوع عملیات حق العمل کاری یا 

داللی یا عاملیت را مشمول مالیات بر 

ارزش افزوده دانسته اند که برای 

تشکلها با توجه به فعالیت های 

 روزمره آنها بسیار مشکل ساز شده

در ادامه جناب آقای طوسی . است

مدیر عامل محترم انجمن صنایع )

و آقایان ساالرپیشه و حسن ( تبدیلی

مدیر و رئیس هیئت مدیره )زاده 

محترم اتحادیه کارخانجات خوراک 

هم به بیان ( دام، طیور و آبزیان

مشکالت فعالین تشکلهای خود در 

حوزه مالیاتی پرداختند که مهمترین 

خوانی ضرایب مالیاتی آنها عدم هم 

با سود واقعی فعالیت های حوزه 

همچنین در . کاری آنها می باشد

ادامه جلسه جناب آقای مهندس 

مدیر محترم انجمن )کیوانی 

هم ( دارندگان نشان استاندارد

پیشنهاد نمودند که بدلیل نقشی که 

برندها و تولیدکنندگان کاالهای 

دارای کیفیت باال در جذب بازار 

و بهبود صادرات دارند مشوق خارجی 

 های مالیاتی برای آنها در نظر گرفته 

 آب و صنایع تبدیلی ،رویدادهای کمیسیون کشاورزی

 از ماه گذشته تا کنون 
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شود تا کمی از بار هزینه های بازاریابی 

کاسته شود که در عرصه بین الملل نیز 

جناب آقای شریعتی مقدم در ادامه آن 

یکی از دالیل ماندن کشورها در چرخه 

عقب ماندگی را همین در نظر نگرفتن به 

روز سازی دستگاه های تولیدی، بهبود 

کیفیت و استانداردسازی بعنوان هزینه 

. های غیر مشمول مالیات عنوان نمودند

در ادامه جلسه بخش مهمی از جلسه به 

بادل نظر پیرامون ترکیب و نحوه ت

عملکرد هیئت های حل اختالف مالیاتی 

اختصاص یافت که مقرر شد موارد 

مطروحه در جلسات آتی با حضور 

نمایندگان سازمان امور مالیاتی استان 

نکته . بطور جدی مورد پیگیری قرار گیرد

حائز اهمیت دیگری که در جلسه مطرح 

یه شد از طرف نماینده محترم اتحاد

 گاوداران و دامداران صنعتی استان

عنوان ( جناب آقای مهندس شیردل) 

 4931طبق بیانات ایشان، در سال . شد

تشکیل کارگروه مالیاتی تخصصی در 

حوزه دام و طیور با موافقت سازمان امور 

مالیاتی استان در دستور کار قرار گرفته، 

اما تاکنون این موضوع اجرایی نشده که 

شاورزی اتاق بازرگانی، از کمیسیون ک

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان 

رضوی تقاضا شد تا در پیگیری این 

موضوع یاری رسانی کند که با موافقت 

ریاست محترم کمیسیون کشاورزی 

در پایان جلسه نیز از جهت . همراه شد

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی 

 مالیاتی جهت فعالین بخش کشاورزی، 

 

 

توسط اتاق بازرگانی، صنایع، دام و طیور 

معادن و کشاورزی خراسان رضوی اعالم 

آمادگی شد که با استقبال حاضرین 

عصر  5416مواجه گردید و در ساعت 

دقیقه تبادل نظر  4416جلسه بعد از 

 .حضار به پایان رسید
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کمیسیون کشاورزی آب و صنایع تبدیلی 

اتاق بازرگانی با همکاری مرکز آموزش 

اتاق بازرگانی و انجمن ارگانیک شعبه 

 4936خرداد  48خراسان رضوی در 

کارگاه اقدام به برگزاری موفقت آمیز 

که  آشنایی با کشاورزی ارگانیک نمود

از عالقمندان،  مورد استقبال جمع کثیری

صاحبنظران ، دانشجویان و فعاالن بخش 

 .کشاورزی قرار گرفت

روز  46491این کارگاه آموزشی از ساعت 

چهارشنبه با تالوت آیات قران کریم و 

نفر  411عرض خیرمقدم با حضور بالغ بر 

از فعاالن و عالقمندان بخش کشاورزی 

 .آغاز شد

جناب آقای مهندس میرحسینی در ابتدا 

ئب رئیس محترم انجمن ارگانیک نا)

ضمن عرض خیر  (شعبه خراسان رضوی

مقدم به حضار با معرفی انجمن ارگانیک 

و ضرورت تاسیس آن با هدف شناسایی 

ها، آموزش، نظارت و کنترل ظرفیت

کشاورزی ارگانیک در استان  برنامه های 

پیش روی انجمن ارگانیک شعبه خراسان 

رائه رضوی را مطرح و در ادامه به ا

پتانسیل های تولید ارگانیک استان و 

وضعیت کنونی کشاورزی ارگانیک در 

 .ایران و استان خراسان رضوی پرداخت

عضو ) جناب آقای دکتر اردکانی حضور 

محترم هیات مدیره انجمن ارگانیک 

مورد توجه خاص عالقمندان این  (ایران

ایشان با ارائه پاورپوینت . حوزه قرار گرفت

زی ارگانیک و لزوم تولید کلیات کشاور

 محصوالت کشاورزی ارگانیک پرداخت و 

 

 

 

 

استانداردها و مراحل اخذ گواهی ارگانیک 

 را مطرح نمود

وی در ابتدا به مشکالت پیش آمده در 

نتیجه توسعه کشاورزی رایج اشاره کردند 

توان کاهش شدید که از آن جمله می

. تنوع زیستی در کشاورزی را نام برد

با استفاده از مستندات موجود ایشان 

نشان دادند که گرچه نگرانی کسانی که 

همچنان به کشاورزی رایج پایبند هستند 

رفع گرسنگی جمعیت رو به رشد جهانی 

میلیارد نفر از  8/4است ولی حدود 

جمعیت جهان نیز در تغذیه مفرط به سر 

برند که این موضوع نشان دهنده آن می

، تولید غذا است که مشکل کنونی جهان

به میزان کافی نمی باشد بلکه چگونگی 

اگر نگاه تاریخی . توزیع آن مسئله است

های بسیاری را می داشته باشیم نمونه

بینیم که چگونه ترکیبات شیمیایی مورد 

های بعدی استفاده یک نسل بر نسل

انسان و محیط زیست اثر گذاشته است و 

ها استفاده از آنها ممنوع پس از سال

در رابطه با کشاورزی رایج نیز . استدهش

توان چنین تحلیلی را ارائه داد به می

طورکیه در حال حاضر خبرهای مختلفی 

های شیمیایی مصنوعی مورد از اثر نهاده

استفاده در کشاورزی رایج بر سالمت 

شود و این موضوع در انسان شنیده می

.  استمقاالت تحقیقی مختلفی ذکر شده

ای دکتر اردکانی به بیان سپس جناب آق

تعاریفی از کشاورزی ارگانیک، فلسفه 

 تشکیل آن و استانداردهای مرتبط به آن 

 های موفقی از کشاورزیپرداختند و مثال

 

 

 

 

ارگانیک در ایران و جهان را به عنوان 

طبق تعریف، کشاورزی . کردندنمونه ذکر 

ارگانیک یک سیستم تولید جامع است 

که دارای هماهنگی با طبیعت است و در 

آن از کاربرد مواد شیمیایی مصنوعی 

کشاورزی ارگانیک پیش . شودممانعت می

از اینکه یک تجارت باشد، یک فلسفه 

است و رادولف اشنایدر که اولین بار آن را 

-بوده و بحث مطرح کرد نیز یک فیلسوف

-های اخالقی را در مورد تولید مطرح می

سطح زیرکشت محصوالت ارگانیک . کند

در ایران و جهان پیوسته در حال افزایش 

است به طوریکه طبق آمارهای رسمی 

سطح زیرکشت محصوالت ارگانیک 

هکتار در  46گواهی شده در ایران از 

هزار هکتار در سال  19به  8115سال 

و ایران از نظر سطح  رسیده است 8144

زیرکشت محصوالت ارگانیک در رتبه 

در صورتیکه عالوه . پنجم آسیا قرار دارد

بر سطح زیرکشت محصوالت باغی و 

-های طبیعی مورد بهرهزراعی، عرصه

برداری در کشاورزی ارگانیک نیز مورد 

هزار  21نظر قرار گیرند، سطحی بیش از 

هکتار از اراضی ایران به کشاورزی 

در ادامه ایشان . انیک اختصاص داردارگ

به اختصار قوانین کشاورزی ارگانیک، 

-مرحله گذار، برداشت ارگانیک از عرصه

های طبیعی، گلخانه ارگانیک، تولید 

عسل ارگانیک و پرورش دام و طیور 

 . ارگانیک را متذکر شدند

در ادامه ایشان ذکر کردند که انجام 

 نیک کارهای تشویقی برای کشاورزان ارگا

 خالصه ای از برگزاری کارگاه آموزشی

 "آشنایی با کشاورزی ارگانیک "
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کار از جمله خرید تضمینی کاال، ارائه وام 

های مناسب و بررسی محصوالت تولید 

-های کیفی میشده بر مبنای شاخص

تواند کشاورزان این حوزه را امیدوار سازد 

توجه سایر کشاورزان را نیز به تولید  و

 .ارگانیک معطوف دارد

در ادامه پس از پذیرایی و استراحت در 

جناب کارگاه با سخنرانی  42491ساعت 

کارشناس )آقای مهندس عباس زاده 

محترم حاصلخیزی خاک سازمان جهاد 

به مبحث  (کشاورزی خراسان رضوی

مهم و ضروری حاصلخیزی خاک و تغذیه 

ایشان . رزی ارگانیک پرداختدر کشاو

تاکید کردند که بحث حاصلخیزی خاک 

و مواد آلی آن از جمله مهمترین عوامل 

تأثیر گذار بر راندمان تولید و عملکرد 

های در ادامه نیز جایگزین. گیاهان است

مناسب کودهای شیمیایی صنعتی را در 

 ..کشاورزی ارگانیک معرفی کردند

ز نوآوران عرصه در ادامه و در پایان یکی ا

جناب آقای عابدینی کشاورزی ارگانیک 

یکی از  (کارشناس ارشد حشره شناسی)

در  رهیافت های مهم تحقیقاتی خود را

زمینه مدیریت تلفیقی علف های هرز در 

استفاده از با عنوان  قالب پاورپوینت

برای از بین  messorمورچه های جنس 

بردن علفهای هرز مخرب یوالف و جو 

.  ارائه نمودند وحشی در مزلرع زعفران

در تمامی مزارع زعفران 4 وی بیان نمود

 یوالف و جو دوسر هرز های لوده به علفآ

 زیاد النه های مورچه به تعداد خیلی 

 

 

 

 

مورچه های این جنس برای  .وجود دارد

وری آع کنند به جم انبار غذا اقدام می

بذور این دو گونه علف هرز و چون 

سرعت وارد کردن این بذور به داخل النه 

خیلی کمتر از جمع اوری ان از اطراف به 

طول می انجامد این بذور در اطراف النه 

ابی بیاری غرقآ از شود و چون بعد دپو می

اخل مزرعه پخش و سبز دبذور   مجدد

بیاری از این آکشاورز قبل از ، شوند می

و کرده مده باید استفاده آفرصت بدست 

ور ذوری این بآهر چند روز اقدام به جمع 

 .دپو شده در اطراف النه نماید

زمایش طی دو سال در سه مزرعه آاین 

به صورت همزمان در  لوده به علف هرزآ

 .سه تیمار انجام شد

ن آور ذی بود که بآببهترین تیمار مزرعه 

 .وری شده بودآتوسط دست جمع 

بنابراین از این خاصیت مورچه جهت از 

بین بردن این دو گونه علف هرز بدون 

 استفاده از سموم شیمیایی مخرب 

 .توانیم استفاده نماییم می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه ای از برگزاری کارگاه آموزشی

 "آشنایی با کشاورزی ارگانیک "
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در پی مشکالتی که در ماه های اخیر در 

کار صنعت طیور کشور پیش آمد و حتی 

به تجمع اعتراضی فعالین این بخش در 

محل سازمانهای ذیربط کشید، متولیان 

تشکلهای بخش طیور کشور نسبت به 

عواقب ادامه مشکالتی مانند مازاد تولید، 

کمبود نقدینگی و عدم حمایت اصولی از 

در همین راستا . این بخش هشدار دادند

نامه ای از طرف جناب آقای دکتر 

رم اتحادیه شرکتهای مدیر محت)مظفری 

تعاونی کشاورزی مرغداران استان 

فروردین  89در تاریخ ( خراسان رضوی

امسال خطاب به ریاست جمهور محترم 

نگاشته شد ( جناب آقای دکتر روحانی)

که با انعکاس گسترده ای بخصوص در 

بنابراین، بر آن . سطح استان مواجه شد

شدیم تا طی مصاحبه ای با جناب آقای 

ظفری در مورد مسائل و مشکالت دکتر م

این بخش و نحوه تعامل تشکلهای این 

بخش با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی خراسان رضوی مصاحبه ای 

 4داشته باشیم که در ادامه خواهد آمد
نامه ( فروردین 32)با توجه به اینکه اخیرا 

ای خطاب به ریاست محترم جمهوری 

د و راهکارهایی را اسالمی ایران نگاشته ای

بند برای رفع مشکالت صنعت طیور  8در 

لطفا اهم مطالب . کشور بیان نموده اید

عنوان شده در این نامه را جهت آگاهی 

 .بیشتر بیان بفرمایید

با تشکر از دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان 

 رضوی، باید به اطالع رسانده شود که بر 

 

 

 

 

طبق برنامه پنجم توسعه کشور، مقرر شد 

 82تا میانگین مصرف سرانه مرغ به 

کیلوگرم در سال برسد و بر همین مبنا 

میلیون و  8پیش بینی شده ساالنه حدود 

. هزار تن مرغ مورد نیاز کشور باشد 811

بر همین اساس زیرساخت های تولید 

تولید . فراهم و مجوزهای الزم صادر شد

نیز به اهداف این برنامه  کنندگان کشور

ها نائل شده و تولید را به سطح مذکور 

به رغم این موضوع، با توجه . رسانده اند

 82به شرایط کشور مصرف سرانه 

. کیلوگرم در سال محقق نشده است

منابع عنوان نموده اند که اکنون مصرف 

کیلو می  88تا  43سرانه کشور بین 

رغ این میزان از سرانه مصرف م. باشد

باعث شده تا میزان قابل توجهی از مرغ 

تولیدی بصورت مازاد بر مصرف باقی 

بماند که تعادل عرضه و تقاضا را به 

چالش کشانده و این موضوع سرمایه 

تولیدکنندگان این بخش را به خطر 

در ادامه این روند، عده ای . انداخته است

از واسطه ها نیز با سواستفاده از این 

در نتیجه . ت افزوده اندشرایط بر مشکال

با اینکه سرمایه جدیدی وارد این حوزه 

نشده، سرمایه ها و زیرساخت های فعلی 

اگر . در حال آسیب دیدن می باشند

شرایط به همین شکل ادامه یابد، به 

زودی کشور ما نیازمند به واردات مرغ 

خواهد شد که برای امنیت غذایی کشور 

ل همچنین، به اشتغا. مضر می باشد

 کشور که اینروزها جزو دغدغه های اصلی 

 می رس دولت مردان می باشد نیز آسیب

 

 

 

 

 . می رساند
جناب دکتر مظفری، به نظر شما چه 

مدیریت مازاد تولید مرغ راهکارهایی برای 

 در کشور وجود دارد؟

متاسفانه درحالیکه برای تولید در کشور 

برنامه ریزی شد، اما برای مرحله پس از 

خصوصا برای . تولید برنامه ریزی نشد

مدیریت مازاد تولید در صورت نرسیدن 

به مصرف سرانه ای که پیش بینی شده 

، به همین دلیل. بود، برنامه ریزی نشد

امروزه با مازاد تولیدی مواجه هستیم که 

در . پتاسیل صادراتی باالیی نیز ندارد

عرصه بازرگانی خارجی نیز با چالش 

هایی مانند معضالت در روابط سیاسی و 

مشکل تبادالت بانکی بین المللی مواجه 

هستیم و نیز در عرصه داخلی با نرخ 

باالی سود تسهیالت بانکی مواجه 

فانه کشور ما از لحاظ میباشیم و متاس

نرخ بهره بانکی در جهان جایگاه مناسبی 

بنابراین، به لحاظ  فراهم نبودن . ندارد

زیر ساخت ها در عرصه صادرات تمام 

. تمرکز بر مدیریت تولید قرار گرفته است

در عرصه مدیریت تولید نیز با کمبود ها 

گروه . و مشکالت مهمی مواجه هستیم

به امید جبران  بزرگی از تولیدکنندگان

ضررها به تولید ادامه داده اند، اما بیشتر 

 . متضرر شده اند

با توجه به مطالبی که عنوان نمودید، به 

نظر شما چه امکانات و اختیاراتی باید به 

تشکلها اختصاص یابد تا نقش خود را به 

 بهترین شکل ایفا کنند؟

 مصاحبه با جناب آقای دکتر مظفری
 (مدیر محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان خراسان رضوی ) 
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به رغم اینکه در حوزه کشاورزی 

بیشترین مالکیت خصوصی وجود دارد، 

اما بخش عمده ابزار و تصمیم گیری ها 

4 به عنوان مثال. در اختیار دولت می باشد

مدیریت و سیاست گذاری های شرکت 

پشنیبانی امور دام در اختیار دولت می 

باشد که در بازار وارد شده و بر آن تاثیر 

وقتی برای پشتیبانی .  دفراوانی می گذار

از صنعت طیور خرید مرغ مازاد صورت 

می گیرد نباید دوباره به همان شکل به 

بلکه باید به شکل صنعتی . بازار بازگردد

مصرف شده یا به گونه ای خریداری و 

ذخیره شود که بتواند بطور درستی به 

بازگرداندن مرغ . صادرات اختصاص یابد

تیبانی خریداری شده توسط شرکت پش

 اریخریدامور دام به همان شکلی که 

شده و به شکل سیل واریز مرغ با قیمت 

نازل به بازار در زمانهای نزدیک شدن 

. انقضاء تاریخ مصرف اصولی نمی باشد

بهترین راهکار این است که با اخذ نظر و 

مشورت از خود بخش خصوصی به مانند 

بسیاری از کشورهای جهان اعتباراتی که 

صرف خرید مرغ می شود به شکل منابع، 

بسته های حمایتی به بخش اعتبارات و 

اگر این اعتبارات و . تولید اختصاص یابد

منابع در اختیار تشکلها قرار گیرد، آنها 

نیز می توانند بهتر تولید را با مشارکت 

می . خود تولید کنندگان مدیریت کنند

توان امکاناتی را در اختیار تشکلهای 

صنعت طیور قرار داد تا محصوالت 

 مستقیم به  تولیدکنندگان به شکل

 

 

 

 

 

ولی عموما . مصرف کنندگان عرضه شود

 وقتی که اتحادیه ها و تعاونی ها در حوزه 

 عرضه مستقیم وارد می شوند دیده 

می شود که عوارض صنفی، مشکالت 

مرتبط با اماکن تجاری، مشکالت مرتبط 

با اخذ مجوزهای شهرداری و موانع 

متعدد دیگر بر سر راه آنها قرار می گیرد 

که حتی جلوی راه اندازی مقدماتی این 

همین مسائل سبب . بازارها را می گیرد

می شود که در حوزه واسطه گری 

سواستفاده های کالنی از این شرایط 

به نظر ما یکی از وظایف . مشاهده شود

دولت این است که در مورد صنعتی که 

مدعی هستیم بعد از صنعت نفت دارای 

تدابیر ویژه بیشترین سرمایه می باشد، 

چرا نباید بجای اینکه در . ای بیاندیشد

هر کیلو مرغ خریداری شده توسط 

شرکت پشتیبانی امور دام حتی تا مبلغ 

تومان دولت متحمل ضرر شود،  1111

آنرا به شکل منابع حمایتی به تشکلها و 

تولیدکنندگان اختصاص دهد؟ وقتی به 

تشکلها امکانات الزم داده شود، از آنها به 

د مسئولیت هم خواسته شود و خود ج

بهتر است . تشکلها هم استقبال می کنند

 . تنظیم بازار به خود تشکلها سپرده شود
با توجه به  مطالبی که در مورد فراهم 

نبودن شرایط برای صادرات عنوان 

نمودید، چه شرایطی باید فراهم شود تا 

بتوان صادرات به شکل معقول و اصولی در 

 ازاد تولید انجام داد؟ جهت مدیریت م

  در مرحله اول، باید افرادی در امر

 صادرات وارد شوند که دارای تخصص و

 

 

 

 

اوال اینکه .توان در این حوزه باشند 

لزومی ندارد که تولیدکننده خود 

دوما در بسیاری از . صادرکننده باشد

کشورهای حتی عضو سازمان تجارت 

جهانی دولتها یارانه های صادراتی به 

بخش کشاورزی، دام و طیور خود 

بنابراین با تشویق . اختصاص می دهند

لی نیز صادرات اصولی و پایدار بازار داخ

شرایط با ثبات را دوباره بدست خواهد 

همچنین، همانطور که پیش از این . آورد

نیز گفته شد، روابط سیاسی نقش مهمی 

با توجه به اینکه . در صادرات ایفا می کند

بازار مصرف بسیار خوبی در کشورهای 

اطراف ما وجود دارد اما تنها به 

کشورهای افغانستان، تاجیکستان و عراق 

ات مرغ  صورت می گیرد که در صادر

کشور افغانستان نیز از برزیل و آمریکا 

مرغ دارای قیمت و شرایط بهتری وارد 

بنابراین جایگاه مرغ صادراتی از . می شود

یا اینکه مرغ . ایران متزلزل می باشد

صادراتی ایران به عراق با مرغ صادراتی 

با این . ترکیه به عراق توان رقابت ندارد

ونه میتوان صادرات را حفظ شرایط چگ

نمود؟ اگر بازاری به همت بخش 

خصوصی  برای صادرات فراهم شده، 

دولت نه تنها حمایت اقتصادی از آن 

ننموده بلکه با فروش مرغ شرکت 

پشتیبانی به نرخ پائین به رابطه ها و 

صادرات آن توسط واسطه ها با قیمت 

های نا معقول، صادرکننده بخش 

ظمی صادرات خصوصی دچار بی ن

 مصاحبه با جناب آقای دکتر مظفری
 (مدیر محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان خراسان رضوی ) 

 



  5931 خرداد -4شماره  -سال دوم                                                                                                                                                           خراسان رضوی شاورزی ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی داخلی بخش ک  خبرانهم                     گرواکونومیآ 

AGROECONOMY Agricultural Sector Internal Newsletter of Khorasan Razavi Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture No.4 –Jun  2016 

 

 

 

 

 

گردیده و رقابت نا سالم در صادرات نیز 

 . به زیان تولید داخل تمام شده است
به نظر شما نقش بازارسنجی یا بازاریابی 

در صادرات مرغ تولیدی در ایران چگونه 

می باشد و آیا متولی دولتی مشخصی 

برای کمک در این امر در خارج از  کشور 

 وجود دارد؟

ر توجه سفارتخانه های متاسفانه بیشت

کشور در خارج از کشور به روابط سیاسی 

می باشد تا روابط اقتصادی و شاخه 

اقتصادی کنسولگری ها و سفارت خانه 

البته در دولت جدید . ها ضعیف می باشد

توجهاتی بر افزایش فعالیت بخش 

اقتصادی سفارتخانه ها مبذول داشته 

شده است که هنوز تا رسیدن به نتیجه 

باید از طرف دولت . لوب فاصله داردمط

در امر بازاریابی و بازارسنجی به تجار و 

صادرکنندگان ما مانند بسیاری از 

کشور 4 بعنوان مثال. کشورها کمک شود

ترکیه صادرکنندگان خود را در خارج از 

کشور با حمایتهای مختلف بیمه می 

در حالیکه سایر کشورها برای . کند

رقراری انواع بیمه صادرکنندگان خود با ب

و حمایت های دولت حتی در نظام نقل و 

انتقاالت مالی ریسک ها را بطور قابل 

توجهی کم نموده اند اما در مورد 

صادرکننده ایرانی تمام ریسک ها متوجه 

 . خود فرد می باشد

نظر شما در مورد پیوستن به سازمان 

تجارت جهانی و اثرات آن بر حوزه 

 صادرات مرغ  چیست؟

 

 

 

 

 

پیوستن به سازمان تجارت جهانی شرایط 

خاصی را می طلبد که در کشور ما فراهم 

نظام بانکی و مالیاتی و قوانین کار . نیست

ما متناسب با تولید و پیوستن به سازمان 

با توجه به فراهم . تجارت جهانی نیست

نبودن این شرایط و بخصوص قطع بودن 

ارتباط ما با نظام بانکی جهانی در شرایط 

فعلی به شکل جزیره ای درآمده ایم که 

اگر . توانایی رقابت در فضای باز را نداریم

زیر ساخت ها ایجاد شود می توان به 

با توجه به . بهبود شرایط امیدوار بود

شرایط فعلی پیوستن به سازمان تجارت 

جهانی برای کشور ما برعکس کشورهایی 

که زیرساخت ها را فراهم نموده اند عمل 

 . نمودخواهد 

نحوه تعامل را با اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی در جهت بهبود 

صادرات در حوزه تخصصی طیور چگونه 

 ارزیابی می کنید؟

همانطور که در بسیاری از کشورها اتاق 

های بازرگانی در مدیریت تجارت و 

صادرات و برگزاری نمایشگاه ها نقش 

انی، بسیار فعالی دارند، اتاقهای بازرگ

صنایع، معادن و کشاورزی ایران  نیز 

اکنون . نقش بسیار مهمی دارند

شرکتهای نمایشگاهی بسیاری در حوزه 

برگزاری نمایشگاه ها فعال هستند که 

چالشهای خود را در پی دارد که حتی 

برخی از این شرکتها را به بنگاه های 

اقتصادی جهت صرفا کسب درآمد تبدیل 

انی، صنایع، معادن اتاق بازرگ. نموده است

 و کشاورزی باید در این بخش بسیار 

 

 

 

 

در حوزه کشاورزی، . فعال عمل کند

صنایع غذایی، دام و طیور با توجه به 

اینکه عنوان کشاورزی هم به اتاقها 

افزوده شده، همچنان فعالیت زیادی در 

جهت بهبود جایگاه این بخش ها در 

همچنین، باید . اتاقها باید صورت گیرد

هرچه بیشتر تعاونی ها و اتحادیه های 

جهت شرکت در اصیل کشور و استانها 

کمیسیونهای کشاورزی اتاقها مورد 

شناسایی و توجه قرار گیرند تا مشکالت 

این بخش ها بطور دقیق تر مورد 

از طرف دیگر بخش . شناسایی قرار گیرد

عمده تشکلهای اصیل بخش کشاورزی، 

دام و طیور فعالیتهای خود را با سازمان 

باید بیش از پیش . تعاون انجام می دهند

ها تشکلهای اصیل بخش های در اتاق

. مذکور دعوت به نقش آفرینی شوند

اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و 

بعنوان . کشاورزی جایگاه ویژه ای دارند

مثال اتاقهای مشترک که در بهبود 

صادرات نقش بسیار مهمی دارند، در 

اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و 

 . کشاورزی شکل گرفته اند

مطالبی که در باال بیان  با توجه به

نمودید و با توجه به اهمیت صادرات در 

رفع مشکل مازاد تولید، رابطه تشکلهای 

حوزه خود را با اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی را در چه شرایطی 

 می بینید؟

با توجه به اینکه کمیسیون های 

کشاورزی در اتاقها شکل گرفته است، 

کمیته ها و کارگروه های تخصصی ذیل 

 مصاحبه با جناب آقای دکتر مظفری
 (مدیر محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان خراسان رضوی ) 
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این کمیسیونها بخصوص در حوزه دام و 

طیور با دستورکار مشخص و با حضور 

متخصصین دانشگاهی و سایر صاحب 

نظران فعال شود تا مسائل و مشکالت 

با . شود بررسی شده و به دولت منعکس

توجه به ارتباط بسیار مثبتی که اکنون 

بین دولت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی وجود دارد، متاسفانه تاکنون 

بخش خصوصی در حوزه کشاورزی، دام و 

طیور نتوانسته از پتانسیل های اتاق 

بخصوص در بخش بازرگانی و صادرات 

فعال سازی . خود را بهره مند سازد

های تخصصی در این جهت بسیار  کمیته

 . مثمر ثمر است

به نظر شما در تشکلهای خصوصی بخش 

طیور پتانسیل همکاری موثر و مستمر 

با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی به چه میزان فراهم است؟

چنانچه در اتاقهای بازرگانی هم شرایط 

فراهم باشد با توجه به اینکه در سالهای 

یث جذب نیروهای متخصص و اخیر از ح

دارای تحصیالت آکادمیک باال تشکلهای 

بخش دام و طیور ارتقاء چشمگیری 

داشته اند بسیار شرایط برای همکاری فی 

بخصوص که . ما بین فراهم است

تشکلهای بخش صنعت، معدن و بازرگانی 

در اتاقها بیشتر حضور دارند و تشکلهای 

 بخش کشاورزی که در اتاق حضور دارند

با . عمدتا از بخش دام وطیور نمی باشند

توجه به نقش باالی محصوالت دام و 

طیور در سبد کاالی خانوار که از حیث 

 اقتصاد و امنیت غذایی کشور حائز 

 

 

 

 

اهمیت فراوانی می باشد، حضور فعالین و 

تشکلهای اصلی بخش دام و طیور که 

نسبت به مشکالت واقعی این بخش ها 

دارند در اتاق ها در انعکاس آگاهی کامل 

 .و رفع مشکالت بسیار مهم می باشد

اگر در پایان نکته ای به نظرتان می رسد 

 :که باید ذکر شود عنوان بفرمایید

باید در بخش دام و طیور برنامه ای اتخاذ 

شود که صفر تا صد صنعت دام و طیور را 

ببیند و عالوه بر تولید بخش بازار هم 

جه به اینکه اخیرا تصویب با تو. دیده شود

شده که قیمت تضمینی برای کاالهای 

بخش کشاورزی در نظر گرفته شود و 

کاالها در بورس کاالهای کشاورزی به 

شکل عمده عرضه شود، دولت و بخش 

. خصوصی قیمتها را مدیریت خواهند کرد

اما نظر به اینکه نظام افزایش بهره وری 

خوبی قوانین  عملیاتی نشده و بسیاری از

که وضع شده اجرا نمی شود یا درست 

اجرا نمی شود باید ساماندهی اصولی و 

برنامه ریزی درست در دستور کار قرار 

در بخش دام و طیور هم باید . گیرد

برنامه جامع و استراتژی در این بخش 

نباید برنامه ها قائل به افراد . تدوین گردد

باید برنامه و استراتژی تدوین . باشد

ابزار اجرایی برای آن در نظر گرفته گردد، 

شود و نهایتا ابزار کنترلی برای آن در 

. نظر گرفته شود تا موفقیت حاصل شود

آیا در بخش کشاورزی و صنعت طیور 

 این کارها انجام شده است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه با جناب آقای دکتر مظفری
 (خراسان رضوی مدیر محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان ) 
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 تواند مورد توجه قرار گیرد محصوالتی است که در اقتصاد مقاومتی میگیاهان دارویی از 
دکتر علی اکبر مویدی رییس مرکز تحقیقات و آموزش . استان خراسان رضوی مقام اول تولید گیاهان دارویی در کشور را داراست

ای گیاهی در محل مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با بیان این مطلب در حاشیه برگزاری جشنواره دمنوشه

بطوریکه .هزار هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی مقام اول کشور را داراست 41خراسان رضوی با 4 شهید هاشمی نژاد گفت

،زیره سبز،گل محمدی،و آویشنو زعفران ه تعدادی از آنها از جملهمیشودک کشتو  گونه گیاهی دارویی در استان شناسایی 861

 61بالغ بر   حوزه گیاهان دارویی گفت رد اشاره به شرکتهای دارویی خراسان رضویوی با .ای اهمیت فراوانی استدار نعنا فلفلی

دکتر علی اکبر مویدی به شرکتهای دانش .ی مشغولندمحصوالت گیاهو عرضه  دیشرکت دارویی در استان فعالیت دارند که به تول

شرکت دانش بنیان در این مرکز فعال میباشند  493منابع طبیعی اشاره کرد و گفتبنیان در مرکز رشد صنایع غذایی کشاورزی و 

 .این مرکز آمادگی تجاری سازی طرحهای متقاضیان را دارد4وی افزود.که تعدادی از آنها در بحث گیاهان دارویی فعالیت دارند

ات و آموزش کشاورزی میتوانیم حامی هکتار عرصه کشاورزی در مرکز تحقیق 611با در اختیار داشتن یک هزارو 4وی گفت

در هفته پژوهش سال 4رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت.طرحهای کشت گیاهان دارویی باشیم

 .طرح از آنها مربوط به خراسان رضوی و این مرکز میباشد 8طرح تحقیقاتی در کشور تجاری سازی شد که  2 هگذشت

 

 استان خراسان رضوی رتبه نخست ابریشم کشی را به خود اختصاص داده است
 .استان خراسان رضوی رتبه نخست ابریشم کشی را به خود اختصاص داده است4 ئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفتر

تولید پیله ابریشم نیاز واقعی کشور است از این رو به سمت ایجاد کارگاه های تولید پیله با استفاده از تکنولوژی جدید حرکت 

دستگاه  111باید تدبیری در خصوص نوسازی و بازسازی کارگاه ها تولیدی اندیشیده شود، در سال گذشته 4وی تصریح کرد .نیمک

تولید کرم 4 رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور یادآور شد.دستگاه در سطح استان خراسان رضوی داشتیم 4811سنتی فعال از 

استان خراسان  .استان نسبت به سال گذشته افزوده شده است 44وجود دارد که استان کشور در سال جاری  8۲در   ابریشم

در همین 4 خاطرنشان کردرئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور  .رضوی بعد از استان ایالم دومین استان در تولید کرم ابریشم است

از بهمن ماه سال جاری به صورت رایگان بین کشاورزان   میلیون اصله نهال توت با مشارکت بخش خصوصی 4راستا پروژه توزیع 

نسبت به توزیع تخم 4 وی خاطرنشان کرد.امکان کاشت توتستان در کل کشور وجود دارد  آغاز کردیم که با توجه به شرایط اقلیمی

سال اخیر افزایش قیمت نداشتیم،  46تومان اقدام کردیم که نکته قابل توجه آن است که در  ۲611نوغان هر جعبه به قیمت 

هزار تومان و قیمت تضمینی ارائه شده است که یک  89تن پیله پر ابریشم توسط بخش خصوصی با متوسط قیمت  961همچنین 

هزار تخمی که  82هزار نفر در حوزه نوغان فعالیت می کنند، حال براساس  42در حال حاضر 4 دامه دادوی ا .مزیت اقصادی است

 4429 داداش پور یادآور شد .میلیارد تومان به دست می آید 81تن پیله پر ابریشم به ارزش  311امسال توزیع خواهد شد ببش از 

که صنایع ابریشم کشی فعال و در راستای تولید داخلی استفاده  وارد کشور شده است 31تن ابریشم در سال  962تن پیله، 

پایتخت ابریشم   4رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با اشاره به اینکه احیای نوغانداری همراهی رسانه ها است، اظهار کرد.شود

 .تربت حیدریه است کشی
 

 

 انیـار استـم اخبـاه
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 حد صفر باقی ماندتوسعه محصوالت ارگانیک در 

درصد سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی به  86طبق برنامه پنجم توسعه باید  4عضو هئیت رئیسه انجمن ارگانیک ایران گفت

با اشاره به اینکه تبلیغات  عمرانی .تولید محصوالت ارگانیک اختصاص می یافت اما در عمل توسعه آن در حد صفر باقی ماند

اگر ذره ای از سرمایه گذاری و بودجه ای که صرف 4 متعددی به منظور توسعه محصوالت تراریخته به کار گرفته شده است، بیان کرد

یارانه کود و سم شده بود به محصوالت ارگانیگ تخصیص می یافت، عالوه بررونق و توسعه کشاورزی، امنیت غذایی را در کشور 

تا زمانی که دولت در این 4 تصریح کرد وی .هد خواهیم بودیم ضمن اینکه هزینه های کمر شکن درمانی نیز تقلیل می یافتشا

 .زمینه سرمایه گذاری نکند و در راستای سیاست های محیط زیستی گام برندارد، شاهد رشد تولیدات ارگانیک نخواهیم بود

4 عمرانی ادامه داد .ده و بیشتر به سوی محصوالت تراریخته حرکت کرده استکشاورزی در بخش محصوالت ارگانیک مغفول مان

نگرانی هایی در خصوص مخاطرات تولید محصوالت تراریخته مطرح است اما موافقان این امر به سبب منفعت اقتصادی و تجاری 

که این امر موجب تشویش اذهان حاضر به بیان نقاط ضعف و قوت آن نیستندو وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد چرا 

کشاورزی ارگانیک مبتنی بر عملیات صحیح کشاورزی و کاهش استفاده از نهاد های 4 وی در ادامه یادآور شد .عمومی شده است

شیمیایی است و بسیاری از افراد که منافعتشان به واردات نهاده ها ، سم و کود شیمیایی گره خورده است حاضر به توسعه و ترویج 

عضو هئیت رئیسه انجمن  .حصوالت ارگانیک نیستند چرا که در این صورت دستیابی به سودهای کالن غیر ممکن خواهد شدم

سال گذشته  61تا4 ارگانیک ایران با بیان اینکه تولید محصوالت ارگانیک به منظور دست یابی به مواد غذایی سالم است، عنوان کرد

ی مورد استفاده قرار نمی گرفت اما این روزها با افزایش سموم و کود شیمیایی عالوه بر کود و سموم شیمیایی در مزارع کشاورز

 .آسیب محیط زیست امنیت غذایی افراد به خطر افتاده است

 

 

 مرغداران تولید را کاهش دهند/ مرغ متوقف شد صادرات تخم

4 مرغ طی یک ماه گذشته خبر داد و اظهارداشت از متوقف شدن صادرات تخمگذار استان تهران  رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

مرغ کشور  وی با بیان اینکه استان تهران از بزرگترین صادرکنندگان تخم. توانیم بگوییم درحال حاضر صادراتی وجود ندارد تقریبا می

یه را در طی یک ماه گذشته یک عدد تخم مرغ هم از این استان صادر نشده است چون ما توان رقابت با ترک4 ه است، گفتبود

حاضر درحال 4 مرغ در پی متوقف شدن صادرات آن خبر داد و افزود همچنین از کاهش قیمت تخم نبی پور .بازارهای جهانی نداریم

پور با  نبی . تومان زیر قیمت تمام شده تولید آن است 4111تومان و  8511داری  مرغ درب مرغ میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم

میلیارد تومان مشوق صادراتی برای ایجاد تحرک در بازار صادرات این کاال،  11داران میهن  اشاره به اینکه اتحادیه سراسری مرغ

وی کاهش  . تواند موثر باشد چراکه دولت پولی ندارد برای این کار اختصاص دهد این اقدام نمی4 ه کرددرخواست کرده است، اضاف

به . درصد کاهش پیدا کند 46تا  41باید میزان تولید بین 4 تولید را بهترین اقدام برای ایجاد تحرک در بازار عنوان کرد و ادامه داد

شان حل خواهد  درصد محصول خود را نیز صادر کنند، مشکل 6تا  1کاهش تولید و حدود پور، اگر تولیدکنندگان اقدام به  گفته نبی

  . شد

 

 یـلـمار ـم اخبـاه
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 ارگانیک کشاورزی جهانی روند و آمار
هکتار  میلیون 19/ ۲ به سطح جهانی در ارگانیک زیرکشت سطح .دارد کاربرد ارگانیک کشاورزی کشور 4۲8 در حاضر حال در

 غذایی مواد فروش میزان 8141 سال در .هستند مشغول خود ارگانیک مزارع مدیریت به نفر میلیون9/8 حدود و است یافته افزایش

 .است شده برآورد امریکا دالر میلیون 21 ارگانیک های نوشیدنی و

 توسط جهانی سطح در » ارگانیک کشاورزی دنیای « از آمار آخرین شامل ارگانیک کشاورزی توسعه کتاب شماره هفدهمین

 .است شده منتشر ( IFOAM ) ارگانیک کشاورزی المللی بین فدراسیون و  FiBL  ارگانیک کشاورزی تحقیقات مؤسسه

 مواد المللی بین نمایشگاه در که کشورها و ها قاره تفکیک به ارگانیک کشاورزی توسعه وضعیت از است جامعی مرور کتاب این

 از استفاده با اف دی پی فرمت با کتاب این کامل متن .است شده رونمائی آلمان نورنبرگ در 8145( BioFach)  ارگانیک غذایی

 :است دانلود قابل زیر لینک
2016.pdf-world-organic-https://shop.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1698 

 

 طیور سالمتی در ها مرغداری نور تنظیم نقش
 های فعالیت و توسعه و رشد فعالیت، میزان بر زیادی تاثیر و دارد طیور رشد مراحل و تولید سالمت، در مهمی نقش نور

 و مرغی گلوکوم مثل طیور بینایی سالمت شرایط بر ها مرغداری محیط در نور تغییر .گذارد می گوشتی های جوجه فیزیولوژیکی

 جدی عوارض باشند، شده داده قرار نور مداوم تابش معرض در که پرندگانی این بر عالوه .گذارد می تاثیر پرندگان میکروفتالمی

 بروز از نور مناسب مدیریت .شود می آنها مرگ به منجر نهایتا که باشند داشته توانند می استرس و پاها ناهنجاری مانند دیگری

 تواند می نیز پرندگان میان پرخاشگری کاهش سبب همچنین و کاهد می پوستی و اسکلتی متابولیکی، های ناهنجاری از بسیاری

 .بشود

 ساعت 29 پیوسته/طوالنی دوره 44شدند داده قرار فتوپریود یا نوردهی دوره نوع سه معرض در آزمایش مورد طیور تحقیق، این در

 طول در آن تکرار ) و تاریکی ساعت 2 آن از پس و نور ساعت (2  متناوب/منظم دوره4 8ساعته 24 بازه در تاریکی ساعت یک و نور

 مناسبترین که دادند نشان آمده بدست نتایج )تاریکی ساعت 56 آن از پس و نور ساعت (8 غیرمتناوب/کوتاه دوره 94و  )ساعت 24

 دسترس در AgReasech مجله مه ماه شماره نسخه در آزمایش این درباره بیشتر جزئیات .است بوده غیرمتناوب/کوتاه دوره

 .است

 

 

 

 

 یـللـن المـبیار ـم اخبـاه

https://shop.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1698-organic-world-2016.pdf
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