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دومین جلسه کارگروه آب محیط و 

در کمیسیون کشاورزی و  اقتصاد سبز

خرداد  62در تاریخ آب اتاق بازرگانی  

با دستور در محل اتاق بارگانی  59

 .برگزار شدجلسه های

  گفتگو پیرامون چگونگی حمایت از

کشاورزی و سرمایه گذاری در بخش 

اقتصاد آب بمنظور کمک به مدیریت 

 بحران آب

  گفتگو و تبادل نظر پیرامون تشکیل

مشترک بین  "اتاق فکر تدبیر آب"

کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، 

دانشگاه فردوسی وسازمان های 

 مرتبط

  پیگیری رفع مشکالت ناشی از طرح

پیرو نامه )نصب کنتورهای هوشمند 

رزان فریمان ارسالی جمعی از کشاو

 (به استاندار خراسان رضوی

مهندس ناصر صادقی نائب رئیس 

کمیسیون کشاورزی اتاق و دبیر 

نقش با اشاره به  اجرایی خانه کشاورز

مؤثّری که اتاق بازرگانی به عنوان یک 

ارگان مشورتی در شورای گفتگوی دولت 

و بخش خصوصی دارد بیان داشت اتاق 

یشنهادات بازرگانی می تواند نظرات و پ

بخش خصوصی را به طور مؤثّرتری به 

وی در ادامه . بخش دولتی منتقل نماید

به طور قطع می توان گفت : بیان نمود

که کارگروه آب محیط زیست و اقتصاد 

سبز یکی از مهمترین کارگروه های 

تشکیل شده در کمیسیون کشاورزی 

اتاق بازرگانی است که موضوعات بررسی 

و مصوّبات آن به  شده در این کارگروه

ویژه در حوزه آب می تواند اثرگذاری 

زیادی در مدیریت بحران آب استان و 

 .کشور داشته باشد

مهندس رضا حمیدی عضو محترم 

با ابراز  هیات نمایندگان اتاق مشهد

نگرانی خود به عنوان یک تولیدکننده از 

یکی از : وضعیت بحران آب استان گفت

موارد مهم در سرمایه گذاری بخش 

خصوصی ، تشویق سرمایه گذارها است 

که از جمله این تشویق ها می توان به 

پرداخت وام ، معافیت از مالیات و 

. افزایش مدت بازپرداخت وام اشاره نمود

وسط سازمانهای مربوط باید به پروژه ها ت

بطورکلی . بخش خصوصی پیشنهاد شود

حوزه های قابل سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی در مدیریت بحران آب را می 

توان به حوزه آبخیزداری ومنابع طبیعی 

، تصیفه و استفاده مجدد پساب ها ، 

مدیریت قنوات و گسترش کشتهای 

با توجه به صرفه جویی )گلخانه ای 

توجه . دانست( االی آب در این بخشب

به ازدست رفتن آب در کانال های 

آبرسانی و سیستم های آبیاری ، کاهش 

سطح تبخیر و تعرق از خاک و گیاهان ، 

هدایت صنایع تولیدی پرمصرف از 

مناطق کم آب به مناطق پرآب استان و 

کشور ، ساخت و اصالح ماشین آالت 

بخش کشاورزی در راستای کاهش 

آب و آموزش و ارتقاء دانش فنّی  مصرف

کشاورزان ، تهیه لیستی از محصوالتی 

که با توجه به نبود آب کشت آنها در 

کشور و استان باید ممنوع شود از جمله 

مهم ترین راهکارهای مدیریت بحران آب 

 .و کمک به اقتصاد آب می باشد

دی مدیر عامل یجمشمهندس 

در ادامه  جمعین ناجیان آب خراسان

اشاره به اینکه چندین سال از تدوین با 

سند تدیبر آب مشهد می گذرد و اینکه 

هنوز این سند به نتیجه نهایی نرسیده 

است بیان نمود که رایزنی ها در ارائه 

سند تدبیر آب ، بصورت جامع انجام 

شده و اصالحات الزم بعمل آمده و 

اجرایی شدن آن نیازمند نگرش دقیق و 

ی و اجتماعی می انجام مطالعات اقتصاد

وی بیان نمود در تکمیل سند . باشد

تدبیر آب استان خانه کشاورز می تواند 

حمایت کننده ی بسیار خوبی در این 

زمینه باشد تا با همکاری مسئولین 

ذیربط ایرادات این سند رفع شده و به 

ایشان . اجرایی نمودن آن کمک شود

تاکید کردند که باید از نهاد ریاست 

دولت خواست تا به منظور جمهوری و 

تدبیر آب دشت مشهد نماینده ای به 

استان فرستاده شود تا رایزنی های الزم 

در محل انجام گیرد و آنچه مهم است 

اینکه در کنار سند تدبیر آب باید سند 

تدبیر کشاورزی هم به صورت مکمل 

 .مورد اجرا قرار گیرد

علمی گروه  دکتر انصاری عضو هیات

مهندسی آب دانشگاه فردوسی 

در پایان بیان نمودند که اتاق  مشهد

فکر خراسان با داشتن کارگروه آب  

محیط زیست و منابع طبیعی آمادگی 

همکاری و تبادل نظر با کمیسون 

کشاورزی و کارگروه آب اتاق بازرگانی را 

داشته و با توجه به اینکه تا کنون تمام 

راسان به صورت گزارشات اتاق فکر خ

مستقیم به مرکز بررسی های استراتژیک 

ریاست جمهوری منتقل شده است می 

تواند بسیار مثمرثمر باشد و همچنین 

یکی از اقدامات مهم در راستای کمک 

 آب و صنایع تبدیلی ،رویدادهای کمیسیون کشاورزی

 از ماه گذشته تا کنون 
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به سند تدبیر آب استان این است که 

اتاق بازرگانی با همکاری خانه کشاورز ، 

 جمعی از خبرگان و کشاورزان را در

قالب یک کمیته یا کارگروه دورهم جمع 

نماید تا ایرادات سند تدبیر آب گرفته 

شده و نسخه نهایی آن به سازمانهای 

 .باالدستی ارائه شود

 

جلسه کمیسیون کشاورزی و آب 

در  31/4/59در تاریخ  اتاق بارزگانی

محل هتل اترک در جوار بارگاه ملکوتی 

ثامن الحجج حضرت علی بن موسی 

به همراه مراسم افطاری با حضور الرضا 

ریاست )جناب آقای مهندس شافعی 

، جناب آقای (محترم اتاق بازرگانی

مشاور وزیر جهاد )مهندس شریعمتدار 

و جناب آقای مهندس ( کشاورزی

جهاد  زارتزراعت و باغبانی و)کشاورز 

و روسای سازمان های جهاد ( کشاورزی

کشاورزی خراسان رضوی، مرکز 

آموزش کشاورزی و منابع تحقیقات و 

طبیعی خراسان رضوی، سازمان غذا و 

دارو و دیگر سازمان های مرتبط برگزار 

 .گردید

عاون زراعت و باغبانی معباس کشاورز 

 کشاورزی: گفت جهاد کشاورزی زارتو

ما از فقدان سرمایه به معنای نبود پول 

کافی، تکنولوژی کارآمد و مدیریت ماهر 

ه در جلسه کشاورز ک .برد رنج می

کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی 

 گفت، اتهامات  خراسان رضوی سخن می

 

 

 

 

وارده به بخش کشاورزی در خصوص 

هدردهی آب را غیرواقعی خواند و اظهار 

به طور طبیعی در تمام دنیا، بخش : کرد

کشاورزی مصرف کننده آب است اما 

شود،  اتهاماتی که به این بخش وارد می

گویم سهم آب  غیرواقعی است البته نمی

مصرفی بخش کشاورزی معقول است اما 

پا فشردن بر مسئله هدردهی آب، نوعی 

فرافکنی از طرف افرادی است که منابع 

  .اند آبی را به این روز انداخته

کشاورزی و چالش نرخ باالی سود * 

 بانکی

: این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد 

یه در گردش در بخش برای مشکل سرما

کشاورزی باید تدبیری اندیشیده شود 

چرا که این بحث یکی از مشکالت جدی 

کشاورزی در . باشد فعاالن این حوزه می

هیچ کجای دنیا با نرخ سودهای بانکی 

درصد قابل بقا نیست؛  62یا  31، 32

زیرا تولیدکننده برای بازپرداخت این 

 39تا  32تسهیالت باید حداقل در سال 

درصد اضافه درآمد داشته باشد اما 

شرایط درآمدی کشاورزان ما با این 

معاون زراعت  .نسبت فاصله زیادی دارد

و باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید 

بر اینکه افرادی که از دریافت تسهیالت 

بانکی با این سودهای باال حمایت 

های آینده منتظر  کنند، باید در سال می

ورشکستگی تولیدکنندگان باشند، 

 کشاورزی ایران همواره : خاطرنشان کرد

 

 

 

 

برده  از کمبود جدی سرمایه رنج می

بخش کشاورزی  گذاری در است؛ سرمایه

، بیش  92کشور غیر از مقاطعی در دهه 

درصد نبوده است و این فقدان  9/9از 

سرمایه به تولیدکنندگان این بخش فشار 

کشاورز با تأکید بر اینکه  .آورد می

مشکالت موجود در بخش   واقعیت

با : کشاورزی را باید پذیرفت، افزود

توان در جهت رفع  ها می پذیرش واقعیت

ها  گام برداشت و نباید فرصتمشکالت 

را در این بخش از دست بدهیم؛در اقصی 

نقاط دنیا برای حل این جنس مشکالت 

شود،  هایی کارآمد اندیشیده می حل راه

پس باید بپذیریم خیلی چیزها را 

دانیم و در پِی رفع این نقیصه  نمی

وی در بخش دیگری از  .اطالعاتی برآییم

وری  بهرهسخنان خود بر ضرورت افزایش 

: در بخش کشاورزی تأکید و عنوان کرد

وری  کشاورزی ما باید بر افزایش بهره

متمرکز شود برای مثال در آینده نه 

چندان دور غیر از گندم، جو و 

زمینی برای کشت هیچ محصول  سیب

دیگری نباید بذر بکاریم بلکه باید بوته 

آماده انتقال به زمین را کشت کنیم زیرا 

درصد در  12تا  69دود با این روش ح

شود و حدود  جویی می مصرف آب صرفه

وری را افزایش  درصد بهره 42تا 12

معاون زراعت و باغبانی وزیر .دهیم می

جهاد کشاورزی، در خصوص صادرات و 

واردات محصوالت کشاورزی نیز یادآور 

 آب و صنایع تبدیلی ،رویدادهای کمیسیون کشاورزی

 از ماه گذشته تا کنون 
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های قبلی را کنار  باید تمام نسخه: شد

ها  آنگذاشت و محصوالتی را که تولید 

به آب بیشتری نیاز دارد، وارد کنیم و 

بالعکس محصوالتی را صادر کنیم که 

ها آب کمتری مصرف  برای تولید آن

  .شود می

اقدام و عمل، حلقه مفقوده رفع * 

 مشکالت

سیدمحمد حسین شریعتمدار مشاور  

نیز در ادامه تریبون  وزیر جهاد کشاورزی

را در اختیار گرفت و با اشاره به برخی 

اقدامات انجام شده برای کاهش مصرف 

در این : آب در بخش کشاورزی گفت

ای با وزارت نیرو در حال  نامه زمینه تفاهم

انعقاد است و قرار است اتاق ایران با 

بخشی  ها در امر تعادل همکاری استان

همکاری مصرف آب در حوزه کشاورزی 

همچنین در این راستا، .داشته باشد

مطالعات طرحی در زمینه 

سازی مدیریت منابع آب نیز  خصوصی

وی با اشاره به اینکه  .انجام شده است

صنوف مختلف در خصوص مسائل 

زیست محیطی مشکالتی با سازمان 

: حفاظت محیط زیست دارند، اظهار کرد

منشور همکاری بین اتاق بازرگانی ایران 

ازمان محیط زیست هفته گذشته و س

آماده شد و پس از تأیید به امضای هر 

رسد تا با اجرای آن  دو طرف می

مشکالت صنوف با محیط زیست برطرف 

 وی در بخش دیگری از سخنان  .شود

 

 

 

 

خود به نامگذاری سال جاری به نام 

اشاره و « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»

در مشکالت بسیاری : خاطرنشان کرد

ها  جامعه وجود دارد که برای رفع آن

شود و اقدام و عمل که  اقدامی انجام نمی

در شعار امسال به آن اشاره شده، حلقه 

مشاور  .مفقوده رفع مشکالت کشور است

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکل 

باید هر چه : آبی در کشور، تأکید کرد کم

تر برای رفع این مشکل  سریع

 52کنیم، زیرا در دقیقه اندیشی  چاره

قرار داریم و فرصت چندانی جهت 

جبران اشتباهات گذشته و تامین 

 .نیازهای آینده باقی نمانده است

ناتوانی کشاورزان برای بازپرداخت *

 تسهیالت با سود باال

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مزروعی، 

این مراسم توسعه  هم در خراسان رضوی

های بازرگانی در بخش کشاورزی  ظرفیت

های این سازمان  ترین اولویت را از مهم

در این زمینه : برشمرد و تصریح کرد

اقدامات خوبی انجام شده است، برای 

مثال انگور استان به کشور روسیه صادر 

شود و در حال رایزنی هستیم تا این  می

 .دجنس تعامالت بازرگانی، افزون شو

مجتبی مزروعی با اشاره به بحران آب در 

با : خراسان رضوی، اظهار کرد

های صورت گرفته در بحث  بندی پهنه

درصد  42الگوی کشت در دو سال اخیر 

 درصد  32سطح زیر کشت هندوانه و 

 

 

 

 

سطح زیر کشت خربزه در استان کاهش 

داشته که از این طریق در مصرف آب 

جویی شده است؛ از طرفی تمرکز  صرفه

تولید غالت در مناطق مستعد در دستور 

هزار  12کار بوده و طی سه سال گذشته 

هکتار سطح زیر کشت گندم کاهش 

یافته اما میزان خرید پنج برابر افزایش 

سال تاکنون نیز داشته است؛ از ابتدای ام

هزار تن گندم خریداری  122بیش از 

هزار  992ایم و امیدواریم رکورد  کرده

وی به سود باالی  .تن را کسب کنیم

تسهیالت بخش کشاورزی اشاره کرد و 

کشاورزان ما توان بازپرداخت : گفت

تسهیالت را ندارند؛ باید تالش کنیم 

توان کشاورزان تقویت شوند؛ عموم 

سال گذشته   32ما در  تولیدکنندگان

اند و از دریافت تسهیالت  ضربه خورده

واهمه دارند زیرا در این مسیر متحمل 

رئیس سازمان  .اند هایی شده دشواری

جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان 

اینکه در برنامه پنجم توسعه به بخش 

کشاورزی استان حدود هفت درصد 

باید تالش : اعتبار تخصیص یافت، افزود

کنیم در برنامه ششم توسعه کشور، 

 .حجم این اعتبار افزایش یابد

درصدی آب با  05جویی  صرفه*

 توسعه کشت ارگانیک

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق  

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

نیز در حاشیه این جلسه  خراسان رضوی

 آب و صنایع تبدیلی ،رویدادهای کمیسیون کشاورزی

 از ماه گذشته تا کنون 
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آنچه برای ما اهمیت دارد : اظهار کرد

این است که در این جلسه بر توجه به 

جویی در  بخش کشاورزی به ویژه صرفه

مقدم ادامه  علی شریعتی .آب تأکید شد

های جدی بخش  یکی از خواسته: داد

ت که اقدامات مثبت خصوصی این اس

جویی آب در بخش  دولت در زمینه صرفه

کشاورزی باید شتاب بگیرد و باید 

های مختلف  حمایت از کشاورزان و بخش

نهادینه شود؛ اتاق بازرگانی بر اقتصادی 

شدن کشاورزی، توسعه صادرات به ویژه 

صادرات محصوالت ارگانیک تأکید دارد 

عه ریزی برای توس و معتقدیم با برنامه

توان در مصرف آب  کشت ارگانیک می

وی با  .درصدی داشت 92جویی  صرفه

اشاره به اینکه کشاورزی خراسان رضوی 

متأثر از خشکسالی و مشکالت اقلیمی 

باید : خاطرنشان کرد است،

ها در این بخش بیشتر  گذاری سرمایه

باشد و باید بتوانیم با واردات تکنولوژی 

دهیم زیرا وری این بخش را افزایش  بهره

بنیان است  این امر مستلزم توسعه دانش

و امیدواریم در جلسات بعدی بتوانیم این 

رئیس  .ها را پیگیری کنیم درخواست

کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 

ای  نامه خراسان رضوی به انعقاد تفاهم

بین اتاق، انجمن ارگانیک ایران شعبه 

خراسان رضوی و مرکز آموزش و 

رزی استان در این جلسه تحقیقات کشاو

نامه در  این تفاهم: اشاره کرد و افزود

راستای توسعه تولیدات ارگانیک و 

وی با بیان اینکه درصد  .آموزش است

محصوالت ارگانیک در کشور اندک بوده 

باشد، عنوان  و در حدود یک درصد می

این در حالی است که کشت این : کرد

های سنتی کشاورزی  محصوالت با روش

منطبق است و از طرفی با توجه به  ما

تقاضای بازار جهانی برای محصوالت 

توانیم با توسعه کشت این  ارگانیک، می

محصوالت، به بخشی از این تقاضا پاسخ 

و سهم خود را در بازارهای صادراتی 

شایان ذکر است در  .افزایش دهیم

ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات، 

ها و  بندی جلسات، درخواست جمع

پیشنهادات کمیسیون کشاورزی و آب 

    .اتاق خراسان رضوی ارائه شد

و پس از  در بخش پایانی این جلسه

بردار  ، از آقایان فالح، بهرهمراسم افطار

نمونه، حسین شادمان، تولیدکننده نمونه 

بردار نمونه،  زاده بهره زعفران، علی حسن

زاده، تولیدکننده  سیدحسن حسن

الحسین فرشیدی، خوراک دام، عبد

تولیدکننده نمونه چغندر قند، دانیال 

ساالری، تولیدکننده زعفران ارگانیک 

تقدیر شد؛ همچنین شرکت نوین 

زعفران نیز به دلیل تجارت محصوالت 

 .ارگانیک مورد تجلیل قرار گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب و صنایع تبدیلی ،رویدادهای کمیسیون کشاورزی

 از ماه گذشته تا کنون 
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 شمال در رضوی خراسان استان

 آن مرکز و شده واقع کشور شرقی

 با استان این .می باشد مشهد شهر

 کیلومتر 331193دودح در تیحمسا

 را ورکش کل تمساح درصد ۷ مربع

 آمار مرکز طبق بر .دهد می کیلتش

 3152سال سرشماری و ایران

 9554426 دودح استان این یتجمع

 ساالنه رشد متوسط با که بوده رفن

 3154 سال یتجمع درصد، 4/3

 .است بوده رفن هزار 211۷  دودح

 منابع مدیریت شرکت گزارش طبق

 رضوی خراسان استان در بارش آب،

، 54 -3151 آبی سال در

 به نسبت که بوده میلیمتر354

 - 51سال و مدت بلند متوسط

 و هشکا درصد 2 ترتیب به  3156

 .است داشته شافزای درصد  19

 
 

 

 

 

 ، 21 - 29 - آبی سالهای بارش 1 نمودار

 بلند متوسط و 29 29 - ، 29 - 29

 رضوی خراسان استان در مدت

حوضه  را استان این عمده ی بخش 

بخش  و ومقره ق و مرکزی کویر های

 خواف نمکزار حوضه های را کوچکی

 این . می دهند  تشکیل اترک و

 

 

 مطالعاتی محدوده 1۷ دارای استان

 آن محدوده 14 که می باشد (دشت(

 آب سطح افت شدید کاهش علت به

 که اعالم شده اند زیرزمینی ممنوعه

 بحرانی ممنوعه دشت 39 آنها بین از

 تجدیدشونده آب منابع حجم .هستند

 مترمکعب میلیون 2112 استان این

 آب سهم آن م.م.م 9122که  بوده

 سهم آن م.م.م 3912 و زیرزمینی

 تجدیدشونده آب منابع از سطحی آب

 3جدول  در که همانطور .است بوده

 آب منابع از تخلیه حجم است آمده

 که بوده م.م.م 2424 زیرزمینی

 اضافه آن مترمکعب میلیون 3324

 .می باشد برداشت

 منابع از برداشت میزان و تعداد 1 جدول

 به رضوی خراسان استان زیرزمینی آب

 آنها منابع تفکیک

 (1931سال آماربرداری آخرین(  

 

 

 
 

 

 آب منابع از آب مصارف 9 جدول

 زیرزمینی و سحطی

 )سال در مترمکعب میلیون(  

 

 

 

 آب منابع در آب کسری بیشترین

 به مربوط کشور سطح در زیرزمینی

 این با و است رضوی خراسان استان

 حدود سال هر استان این در وجود

 ید از بی آب مترمکرب میلیارد یک

 اضافه .میشود برداشت شده متخص

 و زیرزمینی آب منابع از برداشت

 مهمترین از آنها مخازن کسری بخش

 البته .می باشد استان این معضالت

 مدیریت شرکت اخیر سالهای طی

 تعادل جهت در اقداماتی آب منابع

 داده انجام زیرزمینی آبهای بخشی

 جویی صرفه آب میزان آمار که است

 چاه های انسداد طریق از شده

 اضافه از جلوگیری و غیرمجاز

 شرح به مجاز چاه های برداشت

 : (صفحه بعد)میباشد  زیر نمودار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رضوی خراسان استان آب وضعیت به نگاهی
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 وجود با حتی است ذکر قابل البته

 زیرزمینی آب منابع بحرانی وضعیت

 تعادل اقدامات ابعاد استان، این

 بینی ها پیش با شده انجام بخشی

 که چندان و دارند بسیاری فاصله ی

 .است نتده پرداخته مهش این به باید

 آب منابع مدیریت شرکت آمار طبق

 صورت بینی های پیش علیرغش

 با 3154 سال اول ماهه نه در گرفته،

  المنفه مسلوب و نظارت کنترل،

بهره  پروانه فاقد آب چاه های مودن

 و عمومی مصالح به مضر برداری

 چاه های برداشت اضافه از جلوگیری

 از مترمکعب میلیون 9/32 تنها مجاز،

. است شده کاسته برداشت ها اضافه

 شده بینی پیش میزان صورتیکه در

 .است بوده مترمکعب میلیون ۷1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رضوی خراسان استان آب وضعیت به نگاهی

 

 

 1929-29آبی سال رضوی خراسان استان سدهای مخازن وضعیت

 

 چاه های انسداد طریق از شده جویی صرفه آب میزان 9 نمودار

 مجاز چاه های برداشت اضافه از جلوگیری و غیرمجاز
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مصاحبه ها با روئسای با توجه به سلسله 

تشکلهای استانی بخش دام و طیور در 

مورد مشکالت این بخش و نحوه تعامل 

آنها با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی در بهبود وضعیت آن که با 

مصاحبه با جناب آقای دکتر مظفری 

ریاست محترم اتحادیه استانی مرغداران 

 گوشتی آغاز شد اکنون نظر خوانندگان

را به مصاحبه ای پیرامون مباحث باال با 

جناب آقای منتظمی ریاست محترم 

اتحادیه استانی مرغداران تخم گذار 

امید است که این دست . جلب می کنیم

مصاحبه ها در جهت آگاهی از نظرات و 

دیدگاه های بخش خصوصی صنعت دام 

و طیور استان و مسائل و مشکالت آنها 

 مثمر ثمر واقع شود

فعلی صنعت مرغ  ایطشر-1

تخمگذار کشور و استان را چگونه 

 ارزیابی می کنید؟

شرایط صنعت مرغ تخمگذار با توجه به 

سیاستهای راهبردی معاونت امور دام 

وزارت جهاد کشاورزی بدلیل واگذاری 

امور اجرایی شامل کنترل جوجه یکروزه، 

بازاریابی و بازرگانی و صادرات تخم مرغ، 

در مرکز، حذف حذف تمرکز گرایی 

واسطه ها در تامین دان و ثبات نسبی 

در نرخ نهاده های دامی رو به بهبود می 

 باشد

 البته با توجه به اینکه مشکالت ناشی از

 

 

 

 
 

بخش کشاورزی بخود آن بر می گردد، 

دولتی ها اعتقاد دارند و نمی خواهند در 

تصمیم گیری ها دخالت کنند و گاها به 

نظارتی خود کنار می این بهانه از وظیفه 

 کشند که این فرآیند پذیرفتنی نیست

همچنین، نباید تولیدکنندگان در بخش 

دام و طیور با سرمایه گذاری بیش از 

هزار میلیارد تومانی احساس غربت  322

در کشورهای توسعه یافته، دولت . کنند

ها با قوانین نظارتی محکم و حتی با 

دادن یارانه از تولیدکنندگان خود 

 .حمایت می کنند

کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی دنبال 

حل لحظه ای مشکالت و نه راه حل 

این طرز تفکر . های ریشه ای هستند

خرید . شایسته این وزارتخانه نیست

تضمینی برای محصول تخم مرغ فراهم 

نیست و به قانون بهره وری نیز کم تر 

 .توجه می شود

رغ باید تحلیل های اقتصادی از صنعت م

. تخمگذار متناسب با شرایط روز باشد

بازار تخم مرغ همانند سایر کاالها تابع 

زمانیکه مصرف . عرضه و تقاضا می باشد

زیاد است قیمت افزایش می یابد و 

زمانیکه مثل شرایط امروز مصرف پایین 

. است، با انباشت تولید مواجه می شویم

لذا مرغداران نقشی در تعیین قیمت 

این بازار است که تحت  ندارند، بلکه

با این . تاثیر عرضه و تقاضا می باشد

 حال، در بدنه بخش دولتی این موضوع

 

 

 

 

را تشخیص نداده اند و به محض رسیدن 

تخم مرغ به نرخ مصوب به جای 

تولید کننده به نام حمایت از  همراهی با

مصرف کننده اداره تعزیرات وارد میدان 

شده و مانع از انجام روند سالم بازار می 

ضمن آنکه اعتقاد داریم تنظمی . گردند

بازار امری ملی می باشد و نیازمند 

راهکارهای ملی است، ولی هیچوقت 

تمهیدات به درستی مدیریت نشده و با 

ت واقعی شرایط رسیدن تخم مرغ به قیم

بنابراین، در . به شکل باال در آمده است

طول سال گذشته میلیارد ها تومان 

 .مرغداران متضرر شده اند

با توجه به وجود مشکل مازاد  آیا-9

تولید چقدر شرایط را برای صادرات 

پایدار فراهم می بینید؟ نقش صنایع 

فرآوری و بسته بندی را در بهبود 

ر محصوالت صادرات تخم مرغ و سای

جانبی این صنعت چگونه ارزیابی می 

 ؟کنید

تا پیش از این اهم وظایف وزارت جهاد 

کشاورزی براساس اهداف چشم انداز، 

هزار  592ایجاد افزایش ظرفیت و تامین 

تن تخم مرغ در سال بوده است که در 

ولی . این امر موفقیت حاصل شده است

امروز جای خالی صنایع تبدیلی و 

صادرات پایدار با توجه به فرآوری و 

هزار تن مازاد تولید تخم  362انباشت 

مرغ بیشتر از هر زمان دیگری احساس 

 .می شود

 مصاحبه با جناب آقای منتظمی

 (ریاست محترم اتحادیه مرغداران تخم گذار خراسان رضوی)
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صادرات تنها راه نجات صنعت طیور 

وزارت جهاد کشاورزی و سایر . است

متولیان دولتی مربوطه باید با منابع مالی 

به کشتار که در اختیار دارد نسبت 

مرغهای  آخر دوران تخمگذاری و مشوق 

 .های صادراتی اقدام نمایند

نحوه تعامل تشکلهای بخش دام  -9

و طیور را در شرایط فعلی با اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

در جهت بهبود صادرات در حوزه 

تخصصی طیور چگونه ارزیابی می 

کنید؟ به نظر شما پتانسیل همکاری 

و مستمر با اتاق بازرگانی،  موثر

صنایع، معادن و کشاورزی به چه 

 شکلی فراهم است؟

عالقه ما به این است که اتاق بازرگانی 

بعنوان پارلمان بخش خصوصی از این 

در کشور قوانین . صنعت حمایت کند

خوبی وضع شده اما در مقام اجرا ضعیف 

عمل شده است و دلیل آن وضع 

اهم نمودن زودهنگام قوانین بدون فر

. بسترهای الزم برای اجرای آنها می باشد

اگر فعاالن صنعت دام و طیور مدافعان 

قدرتمندی مانند اتاق بازرگانی داشته 

باشند و در زمان وضع قوانین این 

مجموعه همراه با تشکلهای صنعت دام و 

طیور در مجامع تصمیم سازی حضور 

داشته باشند، کمتر شاهد اتفاقاتی مانند 

انصاف حکم . گفته شد خواهیم بود آنچه

 می کند که بیندیشیم با چه زیر ساختی 

 

 

 

 

می توان دستورالعملها را ابالغ نمود و از 

 . فشارها و رفتار قهری پرهیز نمود

همچنین در رابطه با تعامل اتحادیه ها 

با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی باید گفت که خراسان رضوی 

عیت ژئوپلتیکی خود موقعیت بدلیل موق

مناسبی در منطقه دارد و می توان گفت 

سکوی پرشی برای افزایش صادرات به 

کشورهای آسیای میانه، عراق و 

در سال گذشته . افغانستان می باشد

هزار تن از  4۷سهم صادرات استان 

هزار تن صادرات تخم مرغ  54مجموع 

اعتقاد بر این است . در کشور بوده است

شکسته شدن برخی تحریم ها  که با

شرایط برای توسعه و شتاب بخشی به 

صادرات غیر نفتی و صادرات محصوالتی 

مانند تخم مرغ فراهم است و می توان 

با اجرای قوانین مصوب در خصوص 

معافیت بخش صادرات تخم مرغ از 

مالیات، تخصیص سهم واقعی از 

تسهیالت بانکی برای صادرات، جلوگیری 

نامه های غیر موجه و غیر از صدور بخش

قانونی در خصوص محدودیت و یا 

ممنوعیت برای صادرات تخم مرغ، 

اختصاص اعتبار ویژه برای توسعه حمل 

و نقل ریلی و جاده ای به منظور کاهش 

در . هزینه ها این رشد را ایجاد نمود

همین راستا، ارتباط موثر و هماهنگی 

 ر بین تشکلها و اتاق بازرگانی می تواند د

 

 

 

 

 

جهت پیگیری تقویت واحدهای صادرات 

 محور، حمایت از دارندگان برند داخلی و 

خارجی، حمایت ویژه از برگزاری 

نمایشگاه های تخصصی، جذب و اعزام 

سفارتخانه هیئت های تجاری و حمایت 

های ایران در کشورهای هدف از 

صادرکنندگان محصوالت دامی و تخم 

مرغ در کنار رایزنی برای جذب کمک 

مالی جهت تامین سرمایه در گردش 

 .برای صادرکنندگان موثر واقع گردد

ایران دهمین تولید کننده تخم مرغ در 

دنیا می باشد و نیازمند گسترش 

ستای در را. تعامالت جهانی می باشد

این موضوع و همچنین تقویت اقتصاد 

مقاومتی، باید شرایط برای فعاالن بخش 

خصوصی فراهم شود تا با سرمایه گذاران 

خارجی تعامل نموده وشناسایی بازار 

های جهانی برای صادرات تخم مرغ 

تولیدی در کشور نیز یک امر ضروری 

 .می باشد

تمایل در مورد برنامه لطفا در صورت 

یه مرغداران تخمگذار استان های اتحاد

در تعامل با ارگانهایی مانند اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 :نقطه نظراتان را بیان بفرمایید

اگر امروز با کاهش صادرات در کاالیی 

مانند تخم مرغ هستیم، بدنبال طرح و 

. نیز هستیمبرنامه برای رفع این موضوع 

مان با همچنین، اگر می خواهیم تولید

 زیان مواجه نشود باید بیشتر هزینه 

 مصاحبه با جناب آقای منتظمی

 (ریاست محترم اتحادیه مرغداران تخم گذار خراسان رضوی)
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دنبال آن هستیم که موانع فکری، . کنیم

قانونی، اخالقی و گلوگاه ها را با هم 

اندیشی با مراکزی مانند اتاق بازرگانی 

شناسایی کرده و اگر بتوانیم در کنار این 

درصد از  62برنامه ها  برای صادرات 

کشور را نیز به سبد غذایی اقشار  تولید

آسیب پذیر جامعه تزریق کنیم تا زمینه 

برای تحولی شگرف در صنعت مرغ 

اگر ناهماهنگی ها . تخمگذار فراهم شود

بین حلقه های مختلف صنعت طیور 

ساماندهی شود، می توان در قالب یک 

برنامه مدون همراه با لحاظ سلسله 

لیاتی مراتب و اختیارات اتحادیه ها عم

گردد تا در کنار رفع موازی کاری ها به 

راهکارهای مشترک و اثر بخشی منتهی 

 .شود

در پایان اگر نکته ای به نظرتان می رسد 

که اکنون بیان آن را ضروری می دانید 

 لطفا بیان بفرمایید

باید بپذیریم که با استقرار دولت یازدهم، 

رفتار اقتصادی در کشور منظم شده و 

توانند تعامل خوبی با  تشکل ها می

دولتمردان و سازمانهای ذیربط داشته 

در صنعت طیور تخمگذار زیر . باشند

ساختها در حال شکل گیری می باشد و 

تمرکز گرایی در مرکز شکسته شده 

امروز با تغییر شرایط این موضوع . است

، ایجاب می نماید که برای تشخیص

 د تحلیل و تصمیم گیری بهتر، از خر

 هره گیری شود که با وجودجمعی ب

 

 

 

 

 . سختی عملی می باشد

عالقمندیم که با تشکیل کمیته ای 

مرکب از نمایندگان مجلس، دولت و 

تشکلها بطور موثری اشتباهات و 

خطاهای گذشته تصحیح شود و 

امیدواریم در صنعت مرغ تخمگذار تولید 

را بهتر مدیریت نموده و ضمن متوازن 

درستی برای پایدار نمودن آن  تمهیدات 

 .نمودن صادرات بیاندیشیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه با جناب آقای منتظمی

 (ریاست محترم اتحادیه مرغداران تخم گذار خراسان رضوی)

 

 



  5935 تیر -5شماره  -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 –Jan  0261 

 
 

 

 

 ادامه خرید حمایتی شیر

به دنبال کاهش قیمت شیر طی ماه های اخیر و مشکالتی که در جذب شیر تولید کنندگان توسط کارخانجات بوجود آمد، طرح خرید حمایتی 

در ادامه میزان شیر خریداری :مدیر امور دام استان با اعالم این خبر افزود. توسط سازمان تعاون روستایی آغاز گردید 5/1/59شیر از مورخه 

عالوه بر شرکت های تعاونی دامدارای شهرستانها، کلیه گاودارانی  : تن اعالم نموده و اظهار داشت 3164به میزان  66/1/59مورخه  شده را تا

تن تولید شیر روزانه دارند نیز می توانند با مراجعه به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها نسبت به عرضه شیر خود طبق  9که حداقل 

با توجه به اینکه بخشی از شیر : طرح خرید حمایتی شیر گفت   سید مهدی هدایتی در خصوص تأثیرات اجرای.ده اقدام نمایند ضوابط اعالم ش

 .مازاد تولید کنندگان با قیمتی مناسب در این چرخه جذب می گردد تأثیر مطلوبی در ارتقاء وبهبود قیمت شیر گذاشته است

کنندگان با رعایت اصول بهداشت شیر از زمان دوشش تا زمان تحویل آن به کارخانجات لبنی طرف قرارداد، وی ابراز امیدواری کرد تا تولید 

 .بتوانند از بهترین شرایط قیمت گذاری در طرح بهره مند شوند

 

ولیدات آمریکاییکند، نه ت بازار پسته را قوانین مالیاتی تهدید می  

 .هزار تنی پسته آمریکا نیست، بلکه قوانین داخلی است 122کند، تولید  چه بازارهای صادراتی ایران را تهدید می

افزایش : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و ایران و روسیه امروز در گفت

کند، قوانین مالیاتی  لید آمریکا باعث نگرانی و از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران نیست، آنچه بازارهای صادراتی کشور ما را تهدید میتو

 .داخلی است که باعث شده صادرکنندگان از کاالهای صادرشده خود مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند

شود، اما در  بر ارزش افزوده از کاالهای صادراتی در حالی که گفته شده به صادرکننده بازگردانده می اخذ مالیات: اسداهلل عسگراوالدی افزود

 .عمل چنین اتفاقی نیفتاده از مشکالت عدیده تجار است

ننده صادرات شده باالی محصوالت کشاورزی ایران از دیگر عواملی است که تهدیدک ثباتی نرخ ارز در کنار قیمت تمام بی: وی خاطرنشان کرد

از سوی دیگر، عدم پرداخت جوایز صادراتی . کشورمان است، به این معنا که نرخ ارز در زمان صادرات محصول و دریافت ارزش آن متفاوت است

 .نیز مانع از افزایش صادرات و فعالیت تجار و بازرگانان داخلی شده است

 

 طبس دو برابر استانداردها آب مصرف می کنند

بیان اینکه علی رغم خشکسالی های اخیر خوشبختانه تا کنون نیازهای مردم شهرستان طبس در بخش آب تأمین شده است، اظهار هاشمی با 

 .شود لیتر آب به ازای هر نفر به شبکه شهری طبس تزریق می 922بیش از : کرد

سرانه مصرف آب مردم طبس : ر در شبانه روز است، گفتلیت 692تا  622وی با بیان اینکه سرانه مصرف هر شهروند بر اساس استاندارها بین 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ضمن اشاره به تفاهم نامه وزارت نیرو و  .علی رغم وجود مشکالت بحرانی آب دو برابر حد استاندارد است

در بسیاری از شهرهای استان مطالعات : کردهای توزیع آب شهری، اظهار  وزارت کشاورزی مبنی بر جداسازی مصارف فضای سبز شهری و شبکه

وی با اشاره به اینکه  .های توزیع آب شهری جدا شده است انشعاب فضای سبز از شبکه 316جداسازی انجام شده است و در سال گذشته 

میلیارد تومان تخصیص داده  31تا کنون تنها : میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد 49اعتبارات مصوب استان از کلیه منابع ملی و استانی 

برای : میلیارد تومان هزینه الزم است، گفت 12مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان با بیان اینکه به ازای هر کیلومتر اصالح شبکه  .شده است

 .سه شهر نهبندان، طبس و بیرجند نشت یابی و مرمت در دستور کار است

 اهــم اخبــار اسـتـانـی

 

 

http://keshavarznews.ir/1395/04/08/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c/
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 درصدی ارزش صادرات 13/4رشد / میلیون دالر محصول کشاورزی در دو ماهه اول امسال صادر شد ۰۸۲ 

 9/66میلیون دالر محصوالت بخش کشاورزی در دو ماهه اول امسال صادر شد که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه پارسال  126

 126هزارتن محصوالت بخش کشاورزی به ارزش  599به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، .درصد رشد داشته است

درصد و از  9/66ماهه نخست سال جاری صادر شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی  میلیون دالر طی دو

 .میلیون دالر صادر شده بود ۷2۷هزارتن محصوالت بخش کشاورزی به ارزش  ۷12سال گشته .درصد افزایش نشان می دهد 95/4نظر ارزش 

درصد از کل ارزش  53/31درصد از کل وزن و  6/2کشاورزی طی این دو ماه، معادل سهم براساس این گزارش،سهم صادرات محصوالت 

 31/41در این مدت،بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر ارزشی مربوط به بخش باغبانی با سهم .صادرات کاالهای غیرنفتی می باشد

بر پایه این گزارش، بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی  .د بوده استدرص 25/69درصد و زراعی با سهم  9/62درصد، دام و طیور با سهم 

برخی .درصد می باشد 51/31درصد و دام و طیور با سهم  61/64 درصد،باغبانی با سهم  4/22مربوط به بخش زراعی با سهم  از لحاظ وزنی

تازه یا سرد کرده، سیب زمینی تازه یا  گوجه فرنگیب تازه، اقالم عمده صادراتی بخش کشاورزی از نظر وزنی در اردیبهشت ماه امسال شامل سی

، انواع کلم قرمز و سفید و قمری و خرما بوده شده کفیرسرد کرده، پیاز و موسیر،ماست، رب گوجه فرنگی، دوغ و شیر و خامه بسته بندی 

هزار دالر بوده که در  132میلیون و  4۷5منفی  تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی از ابتدای فروردین تا انتهای اردیبهشت ماه امسال.است

 .هزار دالر بهبود یافته است 122میلیون و  42به میزان  54مقایسه با مدت مشابه سال 

 

 

 تالش محققان کشور برای تولید ماده موثره دارو در گیاهان

، دکتر محمدرضا زمانی با بیان این که سیاستگذاری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در سه زمینه کشاورزنیوزه گزارش ب

هایی که مطالعات خود را بر آن متمرکز کردیم، سالمت است و برای این منظور نیز  یکی از حوزه: ده است، افزودبیوتکنولوژی متمرکز ش

در این پژوهشکده کلیه موضوعات مطرح در حوزه سالمت کشور مورد : وی ادامه داد .پژوهشکده سالمت در پژوهشگاه راه اندازی شده است

 .شگاه ملی مهندسی ژنتیک چندین حوزه تحقیقاتی انتخاب شدمطالعه قرار گرفت و بر اساس توان پژوه

: های تحقیقاتی انتخاب شده در این پژوهشکده نام برد و یادآور شد دکتر زمانی از مطالعه بر روی چندین نوع سرطان به عنوان یکی از زمینه

ی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری حوزه رییس پژوهشگاه مل .مطالعات این گروه بر تشخیص، درمان و پیشگیری متمرکز شده است

 های ثانویه از ح تولید متابولیت: های تحقیقاتی این پژوهشگاه عنوان کرد و افزود بیوتکنولوژی کشاورزی را از دیگر زمینه

 

 

ر گیاهان هستند، در این وی با تاکید بر این که محققان این گروه پژوهشی به دنبال تولید داروهای نوترکیب د .های تحقیقاتی این گروه است زه

 .شوند ولی محققان دنیا به دنبال تولید دارو در بیوراکتورها هستند در حال حاضر بسیاری از داروها با مواد شیمیایی تولید می: باره توضیح داد

اس محققان این پژوهشگاه درصدد شود بر این اس در بدن بز تولید می 5به عنوان مثال فاکتور : زمانی بیوراکتور را موجودات زنده دانست و گفت

به گفته وی این تحقیقات از  .هستند تا پپتیدها را به عنوان ماده موثره دارو را در گیاهان تولید کنند تا در تولید داروها مورد استفاده قرار گیرد

های نفتی را زمینه  ادی برای حذف آلودگیهای صنعتی و مو زمانی، در پایان تولید آنزیم .یک سال و نیم قبل در این پژوهشگاه آغاز شده است

 .ها و پپتیدهای دارویی ایجاد شده است عالوه بر آن دو پایلوت برای تولید پروتئین: تحقیقاتی پژوهشگاه ملی مهندسی ذکر و اظهار کرد

 

 اخبــار مـلــیاهــم 
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 (ران آبـحـب) رح ـدون شـب
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