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 گــرواکونومیآ
 
 

 

 داخلی بخش کشاورزی خبرنامه                 
  

 :در این شمــاره مـی خــوانیـــم 

 رویدادهای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی 

جنبه های قانونی واردات انواع مواد غذایی به  "سمینار کاربردی  برگزاری* 

اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا از دیدگاه کنترل های کیفی با همکاری موسسه 

 " یوروفاین آلمان

در جلسه کمیته  در اخذ تسهیالت بانکیبررسی مشکالت صنعت طیور استان * 

 تخصصی دام و طیور

 گـزارشــات  

 اـای دنی انهـلخـهرک گـترین ش زرگـا بـمریـآل*           

 نگاهی به نقش حمایت از توسعه صنایع فرآوری در بهبود شرایط صنعت *  

 مرغ تخمگذار کشور
  استــانی و مــلـی -للیـن المـبیاهــم اخبــار  

 

 ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
Khorasan Razavi Chamber of Commerce, 

Industries, Mines and Agriculture              

 

5931  رـهم  
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جنبه های قانونی  "سمینار کاربردی 

غذایی به واردات انواع مواد 

اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا از 

دیدگاه کنترل های کیفی با 

 "همکاری موسسه یوروفاین آلمان
توسط کمیسیون کشاورزی و آب اتاق 

بازرگانی خراسان رضوی و انجمن 

ارگانیک ایران  شعبه خراسان رضوی در 

محل اتاق در  5935مهرماه  5 تاریخ

ورزی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشا

محل در  5935 مهرماه 6 و در ایران

سالن همایش های اتاق بازرگانی صنایع 

با  معادن و کشاورزی خراسان رضوی

ندان و مقحضور جمع کثیری از عال

صنایع کشاورزی و متخصصان حوزه 

 .غذایی برگزار گردید

علی شریعتی مقدم، در ابتدای سمینار 

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و 

پس از عرض  اتاق مشهدصنایع تبدیلی 

 خیر مقدم و خوشامدگویی به حضار و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با اساتید برجسته موسسه یوروفاین 

تاکید بر اهمیت حفظ سالمت و کیفیت 

محصوالت غذایی و دارویی به دلیل 

ارتباط مستقیم آنها با سالمت جامعه، 

تشکیل این سمینار را در راستای یافتن 

برای ارتقای سطح  راهکارهای عملی

کیفیت تولیدات ایرانی در بخش 

کشاورزی و صنایع غذایی عنوان کرد و 

همکاری تولیدکنندگان ایرانی با 

بین المللی را  آزمایشگاه های معتبر

راهی برای افزایش استانداردهای 

محصوالت ایرانی و زمینه حضور آنها در 

به گفته  .بازارهای جهانی دانست

در حوزه کنترل  موسسه یوروفاین او

کیفیت واردات و صادرات محصوالت 

غذایی و دارویی، خوراک دام و طیور 

در بیشتر کشورهای دنیا فعال است و 

درحال حاضر آزمایشگاه های پیشرفته 

ای در هر پنج قاره تاسیس کرده و از 

این طریق خدمات خود را ارائه می 

 سرمایه بیشترین : تاکید کرد وی .دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های این موسسه در بخش گذاری 

تحقیقات صورت می گیرد و متناسب 

با آن قادر است در بازه زمانی کوتاه 

گزارش های تحلیلی خود را در مورد 

انواع مواد اولیه در بخش های غذایی و 

 .دارویی در اختیار متقاضی قرار دهد

شراره تاریمرادی در ادامه سمینار 

به معرفی  نماینده موسسه یوروفاین

این موسسه و آزمایشگاه های تخصصی 

با بیان این نکته که برای آن پرداخت و 

انجام آزمایش ها زنجیره ای از تولید 

: محصوالت درنظر گرفته می شود، گفت

هزار روش  031کارشناسان مجموعه، 

و همین اند آزمایشی تعریف کرده 

قابلیت نقطه تمایز این موسسه با سایر 

 .زمینه است در این شرکت های فعال

ایران از نظر تخصص و : وی تاکید کرد

ظرفیت های کاری در این بخش نسبت 

به سایر کشورهای منطقه در سطح 

بهتری قرار دارد هرچند درحال حاضر 

 برخی موانع بانکی و سرمایه گذاری 

 

 کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی رویدادهای

 (سـمینـار یـوروفـاین)

  :اتاق بازرگانی خراسان رضوی رئیـس کـمیسیـون کشـاورزی و آب

یافتن راهکارهای عملی برای ارتقای سطح کیفیت تولیدات ایرانی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی سمینـار یوروفـاین  



  5931مهر  -7شماره  -سال دوم                                                                                                                                                           خراسان رضوی ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی  شاورزی داخلی بخش ک  خبرانهم                     گرواکونومیآ 

AGROECONOMY Agricultural Sector Internal Newsletter of Khorasan Razavi Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture No.7 – OCT  2016 

 
 

 

 

 

 

وجود دارد که مانع تاسیس شعبه 

به گفته . ایران می شودیوروفاین در 

تاریمرادی موسسه یوروفاین، بعد از 

مطالعات بسیار به این نتیجه رسید که 

باید شعبه ای در ایران داشته باشد و 

 .امروز این پروژه در حال بررسی است

 Wernerدکتر در ادامه جلسه 

Nader آالینده ها و دالیل   به موضوع

. پرداخت مضر بودن آنها برای سالمتی

 Joerg Lickfettدر ادامه آقای 

ایمنی و  آنالیز ویتامین هامبحث 

غذایی فرآورده های چای، ادویه، 

را بیان  مغزهای خوراکی و خشکبار

 . نمود

سمینار با در ادامه و در بخش پایانی 

توجه به جایگاه ویژه محصوالت 

جایگاه ارگانیک در دنیای امروز 

اروپا، محصوالت ارگانیک در اتحادیه 

توسعه صادرات محصوالت ارگانیک 

ایران به اتحادیه اروپا، اصالت سنجی و 

درمواد  DNAردیابی از طریق آنالیز 

غذایی، تشخیص محصوالت تراریخته 

GMO و ویژگی های محصوالت حالل 

موضوعاتی بودند که در بحث های 

 Wernerدکتر  کارشناسی توسط

Nader نمایندگان موسسه  و سایر

 .مورد بررسی قرار گرفت یوروفاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رویدادهای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی

 (سـمینـار یـوروفـاین)

 اتاق بازرگانی خراسان رضوی 5931مهرماه  6ار ـمینـس 

 بـازرگانی ایران اتـاق 5931مهـرماه  1سـمینـار 
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جلسه آماری به شرح زیر در در ابتدای 

مورد وضعیت اعطای تسهیالت در 

در طول . بخش دام و طیور ارائه شد

 5011بالغ بر  5939تا  5931های سال

مورد تسهیالت بخش کشاورزی در 

استان اختصاص پیدا نموده که ارزش 

میلیارد تومان رسیده  991آن به 

درصد به  56/1است و از این میزان

درصد به  7/5بخش اصالح نباتات، 

درصد به  8/8بخش مکانیزاسیون و 

بخش آب و خاک اختصاص یافته 

درصد به  7/22همچنین، حدود . است

 8/96بخش باغبانی اختصاص یافته و 

. ام مصرف شده استدرصد در حوزه د

درصد از  8/23در حوزه طیور 

. تسهیالت به مصرف رسیده است

بنابراین بخش دام و طیور مجموعا 

درصد تسهیالت بخش  65حدود 

کشاورزی را طی سالهای مذکور به 

 .خود اختصاص داده است

انحرافات در اعطای بحث بسیار مهم 

می باشد و همچنین  تسهیالت

روند مشکالت موجود در جریان 

 اعطای تسهیالت نیز مورد توجه می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه جدی مورد باشد که می تواند

 .قرار گیرد

یکی از مشکالت عمده صنعت طیور 

تامین نقدینگی و سرمایه استان 

  درگردش برای واحدهای تولیدی

همچنین، همانطور که در . می باشد

 گزارش ارائه شده توسط مرکز پژوهش

اخیرا )اسالمی های مجلس شورای 

آمده است، نرخ ( منتشر شده است

درصد برای تسهیالت  7سود حدود 

بخش کشاورزی معقول ارزیابی شده 

 01تا  01است که اکنون نرخ سود 

. درصدی از سوی بانکها لحاظ می شود

هایی در  البته بانک کشاورزی تالش

جهت اعطای بیشتر و آسان تر 

تسهیالت به بخش کشاورزی و دام و 

ور نموده که می توان پذیرش طی

برخی اسناد را بعنوان تضمین 

تسهیالت از طرف بانک کشاورزی را 

 .در همین راستا دانست

در ادامه عنوان شد که گاها صرفا آمار 

تسهیالت ارائه می شود، در حالیکه اثر 

 بخشی تسهیالت را نیز باید در نظر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و میزان هدفمند بودند آنها را  فتگر

مثال شانزده  بعنوان. لحاظ نمود

کشتارگاه طیور در استان در حال 

فعالیت می باشند که فقط یکی از آنها 

می باشد و این یکی از  IRدارای کد 

 01دالیلی می باشد که با وجود سهم 

درصدی استان در صادرات تخم مرغ 

کشور، اما در صادرات مرغ سهم استان 

 .اندک می باشد

درصد از منابع کل بانکها طبق  51

ون باید به بخش کشاورزی قان

اختصاص یابد و بانک کشاورزی هم 

طبق دستورالعمل ها عمل نموده 

اما برخالف بانک کشاورزی که . است

بانک تخصصی بخش کشاورزی می 

باشد بانکهایی هستندکه تمرکز خود را 

بر کارهای خدماتی قرار داده اند و  

. باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد

بپرسیم که با وجود اینکه باید از خود 

باالترین رشد اقتصادی را  49در سال 

در کشور بخش کشاورزی داشته است 

درصد از منابع کل بانکها  51آیا واقعا 

 به بخش ( نه فقط بانک کشاورزی)

 تبدیلیرویدادهای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع 

 در جـلسـه کمیـته تخـصصی دام و طیـور مطرح شد
 

 کیـالت بانـذ تسهیـدر اخ ـان ور استـعت طیـصنکالت ـررسی مشـب
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کشاورزی، دام و طیور اختصاص یافته 

 یا نه؟

تولیدکننده مرغ ایران اکنون هفتمین 

ولی واحدهای  در جهان می باشد

مرغداری آن به نظر می رسد چندین 

اولین تولیدکننده مرغ )برابر برزیل 

به اثرات عدم تجمیع . می باشد( جهان

واحدهای تولیدی و ادامه روند خرده 

مالکی در کشاورزی و صنعت دام و 

طیور کشور نیز باید توجه الزم را 

البته اکنون زنجیره . مبذول داشت

تشکلهای مرکزی  های تولید با حمایت

استانی در حال شکل گیری می باشند 

از این . تا این مورد بهتر مدیریت شود

طریق می توان از هدر رفت سرمایه 

های کشور با دادن آنها به صورت 

تسهیالت به واحدهای خرد دارای 

همچنین . توانایی کم جلوگیری نمود

فعالیت های تحقیق و توسعه نیز از 

صی صنعت این طریق در بخش خصو

 طیور می تواند پا بگیرد و توسعه یابد

یکی از موارد مهم در بخش تسهیالت 

این است که زمین های زراعی بعنوان 

وثیقه مورد قبول واقع نمی شود اما 

 11البته به میزان )ساختمان مرغداری 

بعنوان وثیقه مورد ( درصد ارزش آن

قبول واقع می شود یا اینکه مرغدار 

را بعنوان وثیقه در  هری خودامالک ش

دهد که چندان  ا قرار میگرو بانکه

 .رویه مناسبی نیست

نظر برخی حاضرین بر این بود که باید 

 قیمت تخم مرغ را سازمان جهاد 

 

 

 

 

کشاورزی استانها با همفکری 

تشکلهای استانی تعیین کند و قانون 

رفع موانع تولید نیز برخالف بخش 

صنعت در بخش کشاورزی اجرایی 

در بخش : بعنوان مثال. شده استن

صنعت کارمزد تسهیالت واحدهای 

میلیون را  011دارای سرمایه زیر 

در همین حال . دولت پرداخت می کند

بدلیل عدم وجود اعتبارات صندوق 

بیمه محصوالت کشاورزی خسارات را 

 .پرداخت نمیکند

همچنین تشکلهای استانی صنعت 

طیور که در جلسه نیز حاضر بودند 

استار این موضوع شدند که عالوه بر خو

همکاری ارگانهای ذیربط در عرضه 

مستقیم محصول مرغداران توسط 

خودشان و با سازماندهی تشکلها، به 

تشکلها تخفیفات و امتیازاتی جهت 

تامین نهادها و جلوگیری از ایفای 

نقش مخرب واسطه ها در این بخش 

همچنین، در تبدیل سوخت . داده شود

رغداری از گازوئیل به گاز واحدهای م

طبیعی مشکالتی وجود دارد که می 

زیرا این موضوع هم به . تواند رفع شود

نفع کشور و هم به نفع تولیدکنندگان 

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رویدادهای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی

خالصه آمار تعداد دام، واحد 

دامی، و تولیدات طیور شهرستان 

5931سال  مشهد در  
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 گـزارش

 اـای دنی انهـهرک گلخـترین ش ا بزرگـمریـآل
 

 

 

 

 

 

آلمریا یکی از . خشک احداث شد ای دنیا در شهر آلمریا در جنوب کشور اسپانیا و در منطقه نیمه ترین شهرک گلخانه بزرگ 0411در سال 

مناطق در اروپا است که دارای حداقل متوسط بارش ساالنه، دسترسی به مقدار آب کم و میزان زیادی تبخیر و  ترین خشک

ای در طی سی سال گذشته در این منطقه از جنوب اسپانیا باعث تولید قابل توجه  توسعه کشاورزی گلخانه .تعرق است

 .محصوالت کشاورزی در این منطقه شده است

 

 

 

 

 

 

 

 کنند برابر اراضی کشاورزی ایران ثروت تولید می 66زمین های خشک آلمریا 

نکته مهم در احداث گلخانه . یابد وری تولید افزایش می بهره  رل بودن شرایط اقلیمی و رشد گیاهخانه به دلیل قابل کنتدر گل

بت و نور نامناسب داشته و یا خاکاین است که گسترش گلخانه معموالً در مناطقی است که شرایط اقلیمی از قبیل دما، رطو

بایست به تولید  صرفه نبوده و می به ن کشت معمولی در مزرعه وجود دارد احداث گلخانه مقروندر شرایطی که امکا .غیر حاصلخیز دارند

 همچنین، امکان تولید تمامی محصوالت کشاورزی در گلخانه وجود ندارد و .های طبیعی در مزرعه اقدام کرد محصوالت کشاورزی با چرخه

ای و دیگر سبزیجات به صورت اقتصادی در گلخانه قابل تولید  یار، فلفل دلمهفرنگی، خ های زینتی، گوجه معموالً محصوالتی از قبیل گل

 .است

 باشد که در قطب کشاورزی اسپانیا واقع شده است هکتار می 96666های آلمریا بیش  وسعت گلخانه

تومان محصول از قبیل کاهو، میلیارد  511هزار و  1میلیارد دالر معادل  1/5میلیون تن به ارزش  7/5ای حدود  در این مجموعه گلخانه

  .شود فرنگی، بادمجان، اسفناج، فلفل، لوبیا، هندوانه و کدو تولید می خیار، گوجه

درصد از کشاورزی تحت  08آلمریا  .گردد ای به سایر نقاط اروپا صادر می چهارم محصوالت تولیدی این شهرک گلخانه سه

تولید ناخالص کشاورزی ایران در "فاو "طبق آمار .خود اختصاص داده استپوشش و چهارده درصد از کل کشاورزی اسپانیا را به 

درصد اراضی کشاورزی ایران را  5/1های آلمریا که مساحتی حدود  با این وجود گلخانه. میلیارد دالر برآورد شده است 1/50سال حدود 

  .کند یدرصد کل ارزش تولید ناخالص کشاورزی ایران محصول به بازار عرضه م  05دارد، 

 .کنند برابر اراضی کشاورزی ایران ثروت تولید می 61های خشک آلمریا،  ها از هر متر مربع زمین به عبارت دیگر اسپانیایی

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/452117/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%A7-60-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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 گـزارش

 اـای دنی انهـهرک گلخـترین ش ا بزرگـمریـآل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد این  1حدود . ها باعث تولید میوه و سبزیجات با مقدار آب کم شده است استفاده در این گلخانههای مختلف هیدروپونیک مورد  روش

در حال حاضر بیشترین بستر کشت مورد . شود درصد از کل صنعت هیدروپونیک در اسپانیا را شامل می 19ها هیدروپونیک بوده که  گلخانه

 باشد های این منطقه پرلیت می استفاده در گلخانه

گراد حین  درجه سانتی 411از سرد شدن سریع مواد مذاب آتشفشانی ریولیتی با دمای حدود ( 9شکل )پرلیت مورد استفاده در باغبانی 

تحت این شرایط آب مولکولی این مواد بخار شده و سطح ذرات آن به بیرون پف کرده و حجم آن بیش . شود تماس با آب سرد تشکیل می

قابلیت نگهداری آب   دلیل داشتن سطح وسیع، باشد که به  پرلیت حاصل بسیار سبک، استریل و سفید رنگ می. یابد برابر افزایش می 03از 

 .برابر وزن خودش دارد 7تا  3

پرلیت پی اچ خنثی داشته در قلیایت یا اسیدیته . باشد همچنین، به دلیل سبکی زیاد آن امکان نفوذ و رشد ریشه در پرلیت مطلوب می

های هیدروپونیک از این بستر کشت استفاده  خصوصیات مطلوب پرلیت باعث شده تا در بیشتر کشت. کند شت تغییری ایجاد نمیمحیط ک

 شود
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 گـزارش

 اـای دنی انهـهرک گلخـترین ش ا بزرگـمریـآل
 

 

 

 

 

 

 های آلمریا گلخانهاثرات اقلیمی 

تحت این . درصدی انعکاس نور نسبت به قبل شده است 4های وسیع این منطقه باعث افزایش  های سفید در سطح گلخانه وجود پوشش

این شرایط باعث شده تا . یابد شود و روند گرم شدن کره زمین کاهش می خشک منعکس می شرایط انرژی بیشتری در این منطقه نیمه

گراد کاهش یابد در صورتی که در مدت مشابه درجه حرارت  درجه سانتی4/1تاکنون حدود  0411یا از سال رارت آلمرمتوسط درجه ح

ها در جلوگیری از افزایش دما در شهر  درجه افزایش یافته است که این مسئله تأثیر گلخانه 3تا  0شهرهای ماالگا، گرانادا و مورسیا حدود 

 .دهد آلمریا را نشان می
 

 ها در ایران وضعیت گلخانه

ای باعث شده تا مسئولین کشورمان نیز به اهمیت گسترش گلخانه در کشور توجه بیشتری  وری آب در شرایط تولید گلخانه افزایش بهره

  .نمایند

در این راستا محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به ضرورت حمایت دولت از کشت گلخانه ای برای حفظ منابع آب و خاک 

در حال حاضر بنا به گفته  .جویی در مصرف آب شمردند های صرفه ای و متراکم را از راه های گلخانه أکید کرده و توسعه کشتت

های  درصد گلخانه 31باشد که کمتر از  می (Ha8800) های کشور حدود هشت هزار و هشت هکتار مسئولین سطح زیر کشت گلخانه

ر کمربند خشکی قرار گرفته و منابع آبی نقش اساسی در توسعه کشاورزی جمهوری اسالمی ایران این در حالیست که کشور د. آلمریا است

 .دارد
 

 مالحظات توسعه گلخانه در ایران

ای طی  راهبرد توسعه گلخانه به شرطی مقوم امنیت غذایی کشور خواهد بود که اوالً چرخه کامل تولید طبیعی محصوالت در تولید گلخانه

های گرمایش و سرمایش جهت کاهش مصارف انرژی و هزینه تولید جدی  سازی مصرف سوخت در سیستم حظات بهینهشود، ثانیاً مال

 .گرفته شود

دار کردن  مدت، تجاری سازی تولید بذور اصالح شده، کشور را به مرز خوداتکایی برساند و رابعاً با شناسنامه ثالثاً در یک برنامه میان

البته راهبرد توسعه . های نظارتی مهیا شود ها امکان شناسایی تولیدات پر خطر برای ارگان اری گلخانهای و کدگذ محصوالت گلخانه

جات و بذور اصالحی اغلب گیاهان زراعی بوده ولی تأمین کننده نیازهای کالن کشور  ها تنها جوابگوی تولید سبزیجات، برخی میوه گلخانه

 .به محصوالت زراعی نخواهد بود
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صنعت مرغ تخمگذار کشور یکی از 

زیربخش های موفق و فعال صنعت دام 

و طیور کشور در سالهای اخیر بوده 

سهم باالی این بخش در تولید . است

منابع غذایی سبد خانوار ایرانی و 

صادرات به کشورهای همسایه در 

حجم قابل توجه در کنار حجم باالی 

ه و اشتغال در این بخش آنرا سرمای

دارای اهمیت باالیی در اقتصاد کشور 

در طی سالهای گذشته . نموده است

عالوه بر تامین نیاز کشور و تالش برای 

رساندن سرانه مصرف به سطوح 

جهانی، حجم باالیی از صادرات 

خصوصا به کشورهای افغانستان و )

صورت گرفت که سهم بسیار ( عراق

صادرات به استان چشمگیری از این 

خراسان رضوی اختصاص یافته بود و 

حتی سهم خراسان رضوی از صادرات 

درصد  71تخم مرغ در برخی منابع تا 

در همین زمان، . این عنوان شده است

صنعت مرغ تخمگذار کشور و استان از 

مشکالت قابل توجهی نیز رنج می برد 

که مواردی مانند انباشت تخم مرغ در 

اص، مشکالت نوسان مقاطع زمانی خ

قیمت نهاده های تولید دان، جوجه 

یک روزه و تخم مرغ و سایر مشکالت 

اقتصادی و مرتبط با بازار و تجارت این 

محصول  جزو مهم ترین مشکالت می 

در سالی که در حال سپری . باشند

شدن می باشد، عالوه بر اینکه بدلیل 

مشکالت گریبانگیر این صنعت تولید 

 عداد قابل توجهی از  کاهش یافته وت

 

 

 

واحدها بنابر اظهارات متولین تشکلی 

با ظرفیت کامل مشغول بکار نمی 

باشند، تعدادی نیز تا آستانه تعطیلی 

همچنین، میزان . کشیده شده اند

صادرات در مجموع شش ماهه اول 

سال با میزان صادرات در برخی 

ماههای سالهای پیش برابری میکند 

. که نشان از کاهش شدید صادرات دارد

عددی می تواند عامل این موارد مت

اما نکته ای که در تولید . موضوع باشد

محصول باید به آن در کنار سایر موارد 

توجه ویژه نمود، تولید محصول دارای 

کیفیت و استاندارد صادراتی می باشد 

که می تواند با ایجاد ارزش افزوده و 

کاهش انباشت محصول مازاد به این 

. یدصنعت کمکهای شایان توجهی نما

قطعا یکی از راهکارها در جهت افزایش 

پتانسیل عرضه محصوالت این بخش 

در بازار داخلی و صادراتی افزایش تنوع 

و ماندگاری محصوالت از طریق 

بر . روشهای مدرن فرآوری می باشد

طبق آخرین آمار جهانی عمده ترین 

محصوالت فرآوری شده صنعت تخم 

مرغ در عرصه تجارت جهانی تخم مرغ 

به شکل سفیده خالص، زرده )یع ما

خالص، یا مایع کامل تخم مرغ بدون 

و پودر تخم مرغ می باشد که ( پوست

بزرگترین بازار تولید و مصرف آن 

کشورهای اروپایی مانند هلند، اسپانیا، 

بلژیک، آلمان و فرانسه می باشند که 

درصد بازار تجارت این  11بیش از 

 این  .محصوالت را در اختیار داشته اند

 

 

 

موضوع نشان می دهد که این 

محصوالت مزیت های نسبی باالیی 

محصوالت فرآوری شده تخم . دارند

مرغ عالوه بر داشتن مزیت در حمل و 

نقل و نگهداری در مسیرهای طوالنی 

ترانزیت، در بازارهای داخلی نیز ابزار 

مناسبی جهت ذخیره سازی و عرضه 

به تولید کنندگان عمده صنایع غذایی 

ط نوسانات قیمت بازار می در شرای

البته نکاتی را هم نباید از نظر . باشند

بعنوان مثال در کشورهای . دور داشت

اروپایی صنایع غذایی مصرف کننده 

تخم مرغ ملزم به تبعیت از 

استاندارهای بهداشتی و غذایی سختی 

می باشند که استفاده از تخم مرغ و 

پودر تخم مرغ تایید شده بهداشتی و 

. ارد را برای آنها توجیه می کنداستاند

همچنین صادرات تخم مرغ به شکل 

درون پوسته در شرایط فعلی نیاز 

کمتری به سردخانه و حمل یخچالی 

اما در مقابل آن، تنوع و بازار . دارد

پسندی محصوالت فرآوری شده تخم 

در صورت ایجاد شرایط بسته )مرغ 

و امکان ( بندی بهینه و تبلیغات موثر

ی طوالنی مدت در شرایط فریز نگهدار

و سردخانه جهت مصارف صنایع غذایی 

با کمترین افت کیفیت و شرایط 

بهداشتی می تواند جزو مزایای بارز آن 

قطعا در شکل عمده استفاده از . باشد

این محصوالت در کارخانه ها به شکل 

مایع بسیار سهل تر و در شکل خرد 

برای مصرف کننده خانگی محصول 

 نگاهی به نقش حمایت از توسعه صنایع فرآوری در بهبود شرایط صنعت 

 مرغ تخمگذار کشور
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 اهـم اخبـار بیـن المـللـی

 تراریخته محصوالت بودن ایمن بر مبنی جدید گزارشی

 علوم، ملی آکادمی توسط 2156 مه ماه در شده منتشر گزارش بر بنا

 محصوالت با (GE) ژنتیک مهندسی محصوالت امریکا، پزشکی و مهندسی

 لیالند .ندارند تفاوتی یکدیگر با انسان برای سالمتی نظر از معمولی زراعی

 دانشکده در روستایی شناسی جامعه استادیار (Leland Glenna) گلننا

 اظهار گزارش این کننده تهیه کمیته عضو و پنسیلوانیا کشاورزی علوم دولتی

 تجاری تراریخته محصوالت خطر اثبات برای مدرکی کمیته این که داشت

 دهنده نشان که شواهدی همچنین و انسان برای پنبه و ذرت سویا، بویژه

 باشد، محیطی زیست مشکالت برای محصوالت این جانبی اثرات یا و علت

 شکل بدین نباید ها یافته این که است کرده اضافه وی .است نکرده پیدا

 زراعی محصوالت با مرتبط های چالش به نیازی دیگر که شود تقسیر

 بین حاضر حال در که دهند می نشان فقط و ندارد وجود تراریخته و معمولی

 سالمتی برای آنها خطرات نظر از معمولی محصوالت و تراریخته محصوالت

 مدت برای که شناس جامعه این .ندارد وجود تفاوتی زیست محیط و انسان

 می مطالعه فناوری و کشاورزی علوم اجتماعی اثرات روی بر است سال 01

 و حل راه بعنوان تراریخته زراعی محصوالت عموما که است شده یادآور کند

 هنوز صورتیکه در شود می مطرح اقتصادی و اجتماعی مشکالت عامل یا

 .هستند ناکافی قطعی گیری نتیجه برای تحقیقات

 

 

 

 

ده یا زرده خالص می تواند سفی

. جذابیت های ویژه ای داشته باشد

شاید اگر در اینجا به آمار صادرات صد 

و سی هزار تنی تخم مرغ مایع از 

میالدی  5100کشور هلند در سال 

بسنده کنیم خود گویای بسیاری از 

مزایای مغفول مانده این محصوالت 

در شرایط فعلی صرفا تعداد . باشد

کارخانه تولید تخم انگشت شماری 

مرغ مایع در شمال غرب کشور و 

محدوده استان تهران مشغول به 

فعالیت نسبی می باشند که با توجه به 

حجم باالی تولید تخم مرغ در کشور و 

بخصوص استان خراسان رضوی و 

مشکالت صنعت مرغ تخمگذار کشور 

در عرصه بازار و تجارت محصوالت 

به . اشدبسیار قابل تامل و بررسی می ب

نظر می رسد ا توجه به ساختار خرده 

مالکی که بر تمام بخش های 

کشاورزی و البته دام و طیور کشور 

حاکم است، تشکلهای کشوری و 

استانی با جذب حمایت ها و تشویق 

های الزمه می توانند در جهت تولید، 

بازار یابی و تجارت موفق این 

محصوالت و بهبود شرایط اعضای خود 

همچنین جذب نیروهای . نماینداقداما 

متخصص و روزآمد در عرصه فرآوری، 

بسته بندی، تبلیغات و تخصص 

صادرات در این بخش ها می تواند در 

به . این جهت بسیار مثمر ثمر باشد

نظر می رسد باید صنعت دام و طیور 

 کشور و استان شاخصی مانند خراسان 

 

 

 

رضوی در حوزه دام و طیور به سمت 

زش افزوده و توانایی مدیریت ایجاد ار

نوسانات بازار از طریق توجه بیشتر به 

حوزه فرآوری و صادرات قدم برداشته و 

همگرایی بیشتری بین صنایع دام و 

طیور و صنایع غذایی در این جهت 

 .ایجاد شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگاهی به نقش حمایت از توسعه صنایع فرآوری در بهبود شرایط صنعت 

 تخمگذار کشورمرغ 
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 رکود در بازار پسته ادامه دارد/ بازار پسته ایران در دست آمریکا

آمریکا در حال برنامه ریزی برای تصاحب بازارهای پسته ایران است این درحالی ست که ما برای صادرات پسته با کمبود 

ما پسته را با ریال و تورم موجود تولید و با ارز که : طبیب زاده، مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان گفت.نقدینگی مواجه هستیم

وی حمایت از تولید پسته را رمز ثبات و توسعه  .روند نزولی دارد صادر می کنیم و باید فکری به حال تولید محصول کرد

و حفظ توانمندی های اقتصادی هستیم باید بازار های خارجی اگر به دنبال اقتصاد مقاومتی : بازارهای خارجی دانست و گفت

 .پسته ایران را حفظ کنیم و اجازه ندهیم در اختیار رقبای ما قرار گیرد

اما استاندار کرمان در ادامه پیگیری هایش برای حل مشکل پسته از شناسایی عوامل بروز مشکل بازار فروش و صادرات این 

از نظر ما سه عامل در بروز مشکالت نقش دارند که شامل ناهماهنگی بین تولید کنندگان  .هدمحصول در سال جاری خبر می د

 و صادر کنندگان، مشکالتی در شرکت تعاونی پسته رفسنجان و فعال نبودن یک متولی در بازار پسته است

کالت رفع و صادرات پسته آغاز برای حل مشکل نقدینگی چهار هزار میلیارد ریال اختصاص یافته است و به زودی مش: وی گفت

مطابق با آمار پسته، نخستین محصول کشاورزی ارزآور در کشور محسوب می شود و یکی از دالیل وجود یک سوم از  .می شود

باغ های کشور در استان کرمان وجود باغ های گسترده پسته است که رتبه نخست جنگلهای دست کاشت کشور را هم به خود 

هزاران نفر در کرمان در صنایع وابسته به پسته در حال فعالیت هستند و این درحالی است که علیرغم  .اختصاص داده است

وجود پتانسیل های باالی اقتصادی در این بخش اما نگاه های تبعیض گرایانه به این محصول طی سال های گذشته کار را به 

قرار گرفته است و بسیاری از  تولید پسته جهان حاال دیگر پسته ایران در مکان دوم سطحجایی رسانده است که 

 .بازارهای جهانی را نیز به خصوص در اروپا از دست داده است
 

 قاچاق ادامه دارد/ مرگ تدریجی زعفران ایران به دست سوداگران

از پایان اردیبهشت تا نیمه مهرماه هرسال،با قاچاق پیاز طالی سرخ مواجه  نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه

 51تا  01حدود  ها  در این تریلی .شود های حامل محصوالتی مانند پیاز و سیب زمینی انجام می این کار باتریلی:هستیم، گفت

مانند پیاز و سیب زمینی جاسازی شده تا  تن بار وجود دارد و یک سوم یا دو سوم آن پیاز زعفران است که در میان محصوالتی

 .کسی متوجه آن نشود

درصدی برای واردات زعفران از ایران  31نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه کشور هندوستان همچنان تعرفه 

: ران ایرانی به چین نیز گفتمیری درباره تعرفه واردات زعف . این تعرفه برای کشور افغانستان صفر است: کند، افزود اعمال می

عنوان گیاه دارویی و با ترفندهای  این تعرفه از گذشته نیز وجود داشته است اما برخی واردکنندگان چینی این محصول را به

اند که این محصول زعفران است و  کردند تا شامل اعمال تعرفه نباشد اما اخیرا مسئوالن این کشور متوجه شده خاصی وارد می

دانم اما  دقیقا نمی: وی درباره اینکه تعرفه واردات زعفران به چین چقدر است؟ اضافه کرد . کنند آن تعرفه اعمال میبرای 

نایب رئیس شورای ملی زعفران همچنین با بیان اینکه برداشت این . درصد است 30ایم این عدد حدود  براساس آنچه که شنیده

 . هنوز عرضه طالی سرخ نو به بازار کم و در حد یک تا دو کیلوگرم است: گفت روز قبل آغاز شده است، 01محصول از حدود 

 

 

 

 اهـم اخبـار مـلی و استـانی

 

http://keshavarznews.ir/1395/07/25/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1/
http://keshavarznews.ir/1395/07/25/%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7/
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