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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور جلسه:

 ایراد سخنرانی توسط ریاست اتاق 

 باید هرمزگان استان در محصوالت کاشتجناب آقای صفا، رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان: 

 تولید در کافی مهارت و دانش فقدان متاسفانه اما گیرد صورت داخل مصرف و نیاز اساس بر همچنین و هدف کشورهای نیاز با مطابق

 درگیر را استان کشاورزی بخش که است مشکالتی جمله از محصوالت فروش برای الزم بازارهای فقدان همینطور و ارگانیک محصوالت

 الگوی رعایت برای الزم اطالعات کشاورز زیرا است هرمزگان استان کشاورزی بخش مفقوده حلقه المللی بین بازاریابی .است ساخته

 توجه با .باشد داشته المللی بین عرصه در بازاری تواند نمی محصولی چنین شک بدون و ندارد را هدف کشورهای نیاز با مطابق کاشت

 صادرات و کشاورزی بحث در تواند می استان شک بدون فصل از خارج محصوالت همچنن و هرمزگان استان بودن فصل چهار به

 نیازهای از اطالع عدم و صحیح آموزش عدم متاسفانه اما باشد داشته گفتن برای زیادی های حرف کشورها برای کشاورزی محصوالت

 با مطابق که زمانی اما باشد کیفیت با هم چقدر هر محصول .است داده کاهش را کشاورزی بخش بازدهی عمال هدف بازارهای

 زمینه این در کشاورزان و ندارد استان کشاورزی بخش برای ای فایده هیچ عمال نشود کشت کننده درخواست کشورهای استانداردهای

 . عدم تجهیز آزمایشگاهها برای محصوالت مختلف و دیگر معظالت در این موضوع میباشد. ببیننند را الزم های آموزش باید مهم

 یکدستور جلسه: 

 :بررسی مسایل و مشکالت به وجود آمده در خصوص صادرات محصوالت کشاورزی به بازارهای هدف 

 محموله های گیاهی صادراتی سالمتبررسی وضعیت اخذ گواهی -1

  کیمحصول سالم و ارگان دیتول یروشها -2

 

روز در دنیا اهمیت آن بیشتر می توجه به غذای سالم روز به   : جناب آقای مهدی دوستی ، استاندار محترم استان هرمزگان

شود و در کنار امنیت غذایی، بحث سالمت غذا از جایگاه باالیی برخوردار است.کشورهای مختلف روز به روز نگاه سخت گیرانه تری بر 

رشد و کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اساسی  .رودبو محصوالت غذایی دارند که کشور ما هم باید به این سمت و سو د تولی

توسعه، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. در جهان امروز یکی از مشکالت اساسی بشر تامین نیازهای غذایی است، به 

 به منابع مدیریت زمان، گذشت با. است گرفته قرار هادولت های ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامهگونه

ایی نیز رو به افزایش شود و همزمان با افزایش جمعیت و رشد اقتصادی کشورها، تقاضا برای مواد غذتر می، پیچیدهرشد جوامع موازات

اهداف مناسب اقتصادی، اجتماعی های مختلف زراعی به نحوی که همراه با در نظر گرفتن خصیص عوامل تولید بین فعالیتتمی گذارد. 

های اخیر استفاده بیش از حد و غیرمعقول از مواد شیمیایی در کشاورزی و استفاده طی سال در .و زیست محیطی واحد کشاورزی باشد

های کشاورزی کشور بوجود آورده های نامناسب آبیاری وضعیت نگران کننده و ناپایداری را در فعالیترویه از آب و بکارگیری روشبی
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اده از سموم و کودهای شیمایی بیشتر گردد. کشاورز بایستی آموزش . در همین راستا بایستی نظارت دستگاه مربوطه به استفاست

های کافی در این خصوص را ببیند و آگاهی کافی ازین داشته باشد که اگر محصول سالم تولید نکند به مرور از چرخه اقتصادی خارج 

ورزی باهم هماهنگی بیشتری داشته باشند گمرک و معاونت غذا دارو در این زمینه بایستی برای صادرات محصوالت کشاخواهد گردید. 

 لوگیری بعمل آید. تا از خروج محصوالت ناسالم ج

بهره برداران  :استانرییس محترم انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان و فرآوری محصوالت کشاورزی  امیری،جناب آقای 

بیشترین دغدغه هایی که د ر حال حاضر با آن مواجه هستن در خصوص محصوالتی است که مجوزهای الزم را دریافت نمی کنند و 

همین عمر باعث متضرر شدن بهره برداران در خصوص فروش محصوالت خود شده اند. و همچنین  لزوم افزایش دانش فنی  کارشناسان 

الح قوانین موجود در ثبت آفتکش های و فرایند مجوز دهی و لزوم انجام پایش و آزمایش قبل از اتمام چرخه بسیار الزامی است. اص

بخش کشاورزی سالهاست که وظیفه اش تامین تولید از مشکالت موجود می باشد و توجه به این نکات بایستی مد نظر قرار گیرد.  

را نیز سرلوحه خودش قرار بده. در این تحقیق صرفا سموم و کودها تعیین کننده امنیت غذایی بوده است ولی حال باید تامین سالمت 

مقدار نیترات موجود در محصوالت نمی باشد عوامل بسیاری در این خصوص تاثیر گذار هستند. و برای حفظ امنیت سالمت غذایی 

 در جهت این موضوع حرکت نماییم.مردم و حفظ منافع صادراتی بایستی از استانداردهای کشورهای هدف را شناسایی و 

موضوعی که طی چند هفته گذشته در صدر اخبار قرار  عسکری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان:جناب آقای 

اعتمادی . به طور قطع این اتفاق نه تنها باعث بیه بازگشت محصوالت کشاورزی از روسیه و چند بازار هدف صادراتی بوده استگرفت

های هدف صادراتی و از دست دادن آنها می شود، بلکه امروز تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی داخل نیز از این جریان دچار کشور

در همین راستا بایستی خود کشاورزان برای اینکه بتوانند در این بازار حضور داشته باشند بایستی به سمت تولید  .اندآسیب شده

نه در هر صورت ضرر خواهند کرد. دومین مسئله ای که در این زمینه وجود دارد فرهنگ سازی محصوالت ارگانیک حرکت کنند وگر

تجهیز و آماده سازی گلخانه ها برای تولید محصوالت سالم بسیار حائز  و مطالبه گری در خصوص دریافت محصول ارگانیک می باشد .

باشد دسترسی به تولید محصول سالم خیلی دور خواهد بود. یکی اهمیت می باشد. تا زیر ساخت های سایت های گلخانه ایی آماده ن

از پیشنهادات بنده وجود زنجیره تولید محصوالت کشاورزی می باشد اینکه از کشت تا فروش بصورت یه زنجیره وجود داشته باشد. 

 کوتاه شدن بروکراسی های مربوط به ثبت آفتکش ها که گاها به دو سال می انجامد.

اتفاقاتی که به تازگی در خصوص برخی محصوالت  :استان  سازمان جهاد کشاورزیمحترم  ریاست، باقرزاده همایی جناب آقای 

های خاص کشاورزی رخ داد، به این دلیل بوده که شرایط کشور مقصد برای صادرات محصوالت ما تغییر کرده و هر کشور استاندارد

دهند و زمانی که آن ها را تغییر مییه اوراسیا مقرراتی در این باره دارند که گاهی هم آنخود را در این باره دارد؛ مثال روسیه و اتحاد

 .ها باشدهای آنهایی صادر کنند که منطبق بر استانداردهای قرنطینه گواهیدهند باید پستقوانین را تغییر می

د بر مراقبت از سالمت جامعه، نیاز به گواهی سالمت هم های تولید و تاکیهای بهداشتی روسیه از محصول به بسترتغییر شیوه نامه

تجهیز کردن آزمایشگاهها دیگر کارهایی هست که بایستی در این زمینه صورت گیرد. معاونت  .ها باشدباید ضمیمه مدارک صادرکننده

مودن و افزایش آزمایشگاه ها متناسب غذا و دارو آماری از تعداد آزمایشگا های موجود را تهیه کنند و در اسرع وقت اقدام به تجهیز ن

 با آزمایشات الزم را در دستور کار خود قرار دهند. 

لیه تجار و بازرگانان استان جهت صادرات عالوه بر ک :استان دارو و غذا معاونت حوزهمحترم  سرپرست،  فرشیدفر دکتر جناب

اظهار در گمرکات با مراجعه  هرگونه و بار حمل از روز قبل  ۵الزامی است محصوالت کشاورزی خود را حداقل  داشتن گواهی بهداشتی 

. ظرفیت  نیز اقدام کنند . صادراتی هایمحموله نسبت به اخذ گواهی سالمت  به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان 
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امکانات ازمایشگاهی برای سنجش نیترات  در برنامه ریزی معاونت برای آینده بوده و آزمایشگاه غذا دارو برای تمام محصوالت محدود 

از و درخواستی کشور مقصد مطلع شویم . برای صادرات نیز نیاز است از استانداردهای مورد نیگسترش خواهد داشت در این معاونت 

در این زمینه عدم فرهنگ سازی مناسب  دیگرموضوع  نیم. تا بتوانیم با توجه به نیاز هدف های صادراتی محصوالت خود را عرضه ک

برای استفاده از محصوالت سالم می باشد، در این زمینه فقط موضوع صادرات نباید مد نظر باشد بلکه مصرف مردم این کشور از هر 

 جهتی در اولویت قرار دارد. 

و میزان  هافه هماهنگی و نظارت بر فعالیتوظی  هرمزگان: مدیرکل محترم  محیط زیست استان، مسیحی تازیانی جناب آقای 

ها به عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی به عهده دفتر محیط زیست و سالمت غذا در استان ها در محصوالت کشاورزیمجاز آالینده

ی مجهزی وجود ندارد که مستندات .  ولی بزرگترین مشکل ما در این حوزه عدم اطالعات کافی برای آنالیز یا آزمایشگاهااستان است

بایستی اطالع کافی از مجوزات فعالیت واحدهای توزیع کودهای کافی در این حوزه بدست بیاید  که این معظل بسیار مهمی است. 

 شیمایی داشته باشیم و با نظارت کافی صورت گیرد.

 

 

 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه عنــوان دستــور ردیف

1 

 دستور جلسه اول:

بررســی مســایل و مشــکالت به وجود آمده در خصــوص   

 :صادرات محصوالت کشاورزی به بازارهای هدف 

محموله  ســالمتبررســی وضــعیت اخذ گواهی -1

 های گیاهی صادراتی

  کیمحصول سالم و ارگان دیتول یروشها -3

 

مصوب گردید معاونت غذا و دارو نسبت به تجهیز 

 شگاهها،یتعداد  آزما شیافزا وآزمایشگاههای موجود 

 ،بازار مصرف شاتیتنوع  آزما ازیو ن دیتول زانیمتناسب با م

 اقدامات الزم را در اسرع وقت بعمل آورد. 
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بررســی مســایل و مشــکالت به وجود آمده در خصــوص   

 :صادرات محصوالت کشاورزی به بازارهای هدف 

مقرر گردید تهیه و ارائه گواهی سالمت برای عمده 

محصوالت کشاورزی صادراتی توسط کشاورز و گلخانه 

داران الزامی گردد و خرید محصول توسط تاجر و 
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محموله  ســالمتبررســی وضــعیت اخذ گواهی -1

 های گیاهی صادراتی

  کیمحصول سالم و ارگان دیتول یروشها -4

 

صادرکننده، صرفًا در صورت ارائه گواهی سالمت صورت 

 گیرد.
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محموله  ســالمتبررســی وضــعیت اخذ گواهی -1

 های گیاهی صادراتی

  کیمحصول سالم و ارگان دیتول یروشها -5
 

 

 

بر یع و استفاده از کودها نظارت کافی در توز مصوب گردید 

جهت سموم و )استانداردهای جهانی و ت یاضروراساس 

از طرف جهاد کشاورزی در محصوالت کشاورزی ( کودها 

 اقدامات کافی صورت گیرد.
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 دستور جلسه اول:

بررســی مســایل و مشــکالت به وجود آمده در خصــوص   
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محموله  ســالمتبررســی وضــعیت اخذ گواهی -1

 های گیاهی صادراتی

  کیمحصول سالم و ارگان دیتول یروشها -6
 

مقرر شد کارگروهی با نظارت معاونت هماهنگی امور 

و انجمن کشاورزی اتاق ،  اقتصادی استانداری هرمزگان

جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی استان جهت 

تدوین فرآیند زنجیره تولید و مشوق ها و تسهیالت مورد 

نیاز برای بخش خصوصی جهت ایجاد زنجیره های تولید و 

مستندسازی تولید محصوالت کشاورزی سالم تشکیل  و 

 رت گیرد. اقدامات الزم جهت اجرایی شدن این زنجیره صو
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 دستور جلسه اول:

ــوص  ــکالت به وجود آمده در خص ــایل و مش ــی مس بررس

 :صادرات محصوالت کشاورزی به بازارهای هدف 

محموله  ســالمتبررســی وضــعیت اخذ گواهی -1

 های گیاهی صادراتی

 و فنی جهت کیفی  یا مدیر  مصوب گردید  یک کارشناس

معرفی از طرف جهاد کشاورزی و گلخانه ها نظارت بر مزارع 

گردد و هیچ محصولی بدون تایید کارشناس مربوطه وارد 

نظارت مستقیم جهاد  عرضه و فروش نگردد. چرخه 

 صورت گیرد .به صورت جدی کشاورزی به فرایند تولید 

https://www.ilna.news/بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1178481-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.ilna.news/بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1178481-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.ilna.news/بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/1178481-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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  کیمحصول سالم و ارگان دیتول یروشها -7

 

   

 

 

 مصــوبات ملی

 تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه

 دستور جلسه اول:

بررســی مســایل و مشــکالت به وجود آمده در خصــوص   

 :صادرات محصوالت کشاورزی به بازارهای هدف 

محموله  ســالمتبررســی وضــعیت اخذ گواهی -1

 های گیاهی صادراتی

  کیمحصول سالم و ارگان دیتول یروشها -8

 

مقرر گردید پیگیری های اداری در خصوص تسهیل  فرآیند ثبت 

های اداری به حداقل رساندن بروکراسیآفتکش های زیستی و  

 از طریق وزارت جهاد کشاورزی صرفه جویی در وقت و انرژی  جهت

 سازمان حفظ نباتات صورت پذیرد.و 

 

 


