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 11/11/1400 تاریخ تهیه گزارش   رویه های اجرایی -مقررات  شناسه

 موضوع عنوان

 :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

 مرجع طرح موضوع

 اتاق بازرگانی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان و فرآوری محصوالت کشاورزی 

 اتاق بازرگانیکمیسیون کشاورزی 

 شرح موضوع

هایی را به همراه داشته کشورهای مختلف نگرانیمدتی است که برگشت محصوالت کشاورزی صادراتی ایران از 

ای به تولیدکنندگان و صادرکنندگان رای جلوگیری از تکرار این مساله وزارت جهاد کشاورزی طی نامهب .است

 . لذا محصوالت کشاورزی تاکید کرده که برای صادرات، گواهی سالمت از سازمان غذا و دارو دریافت کنند

باعث شد تا روسیه واردات این محصول به  (ایفلفل دلمه به طور مثال ) نبودن محصوالت کشاورزی داستاندار

دگان متضرر شوند و نو همین موضوع باعث شده است که هم کشاورزان و هم صادرکن. کشورش را ممنوع کند

مشکالت . ه داشته استمحصوالت خود را در سردخانه ها نگهداری کرده اند که خود هزینه های زیادی را بهمرا

این در حالیست  های سالمت محصول بودبه وجود آمده در زمینه استاندارد، قرنطینه، تاییدیه سموم و مولفه

راهکارهای مربوط به رفع در همین راستا  .که در دنیا استفاده از کودهای شیمایی دیگر منسوخ شده است

کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  در نشست کمیسیون محصوالت کشاورزی مشکالت صادرات 

ا حضور نماینده جهاد کشاورزی، محیط زیست، مرکز تحقیقات کشاورزی، پژوهشکده اکولوژی خلیج ب کشاورزی

 فارس و اداره استاندارد بهمراه فعاالن بخش خصوصی بررسی شد. 

های مرتبط و معاونت غذا دارو نیز مکاتبه ای با ارگان  6/11/1400مورخ  1400ابب//2156طی نامه شماره 

 در این زمینه انجام شده تا راهکارهها بعد از بررسی در صحن اصلی شورای گفتگو مطرح گردد. 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

در خصوص صادرات مسایل و مشکالت  یبررسبا بررسی و کارشناسی و  تشکیل کارگروه موضوع 

 مشکالت به شرح ذیل مطرح گردید:  محصوالت کشاورزی به بازارهای هدف 

  انیاز سطح :  مزارع ، باغها و گلخانه ها و مزارع پرورش آبز دیتول یفیو کنترل ک تیریمدعدم  

  ضرورت استفاده از استانداردهای جهانی جهت سموم و توزیع و استفاده از کودها عدم نظارت کافی در

 و کودها در محصوالت کشاورزی 

  یستیز یکشهاآفت تیث به طول انجامیدن  ومدت زمان طوالنی ) دو ساله ( برای 

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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  بازار مصرف  اتشیتنوع  آزما ازیو ن دیتول زانیمتناسب با م شگاهها،یتعداد  آزما شیو افزا زیتجهعدم 

 نبود الگوی کشت و زنجیره کامل تولید تا مصرف و صادرات 

   یاد کشاورزکه توسط وزارت جه) سامانه سماک( یاستفاده از سامانه اعدم آشنایی کامل کشاورزان و 

   شده است یراه انداز

   الزم با تمام استانداردهای و زیرساخت های آن  ایتوسعه کشت گلخانهعدم 

 

جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

25/10/1400 

سه کارگروه با نماینده  شکده  جل شاورزی، پژوه ست، مرکز تحقیقات ک شاورزی، محیط زی نماینده جهاد ک

صی صو ستاندارد بهمراه فعاالن بخش خ سالن در  25/10/1400 خ  تاری در   اکولوژی خلیج فارس و اداره ا

سات اتاق برگزار گردید،  ضوعجل صی  مقرر گردید مو صو شورای گفتگوی دولت و بخش خ صلی  سه ا در جل

 مورد بررسی قرار گیرد.

در شورای گفتگو بایستی سعی گردد که مشکل  جناب آقای دکتر رضایی ، دبیر کل محترم اتاق بازرگانی :

بصورت شفاف شناسایی گردد و برای حل مشکل با راه حلی که در جلسات کارشناسی به نتیجه میرسد به 

شورا برود و با مصوبه استاندار قابلیت اجرایی پیدا کند. گاهی مشکل قانون است و یا گاها بحث صحن اصلی 

بودجه است که بایستی بخش خصوصی در این خصوص ورود کند ، یا دستور العمل یا بخشنامه مشکل ایجاد 

 نیم .کرده که می توان با شناسایی دقیق مسئله به آن بپردازیم و راه حل مناسب نیز پیدا ک

رییس محترم انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان و فرآوری محصوالت  امیری،جناب آقای 

موضوعی که در حال حاضر کشاورزان با آن مواجه هستن موضوع مصرف کودها و سموم  :استانکشاورزی 

موم را شیمیایی هستند. که مسئولین نسبت به این موضوع اختالف نظر دارند یکسری از مسئولین میزان س

می دانند . لکن بایستی هم  دزیر حد استاندارد می دانند و آزمایشگاه های میزان سموم را باالی حد استاندار

منافع صادراتی محصوالت کشاورزی حفظ بشود و در وهله اول منافع مردم که مصرف محصوالت ارگانیک و 

موضوع شروع به تحقیق کرده بودند که سالم می باشد. یکسری مطالعات در سطح کشور چند سال پیش با این 

البته کافی نبوده ولی استان هرمزگان در این تحقیق جایگاه خوبی نداشته است. بخش کشاورزی سالهاست که 

وظیفه اش تامین امنیت غذایی بوده است ولی حال باید تامین سالمت را نیز سرلوحه خودش قرار بده. در این 

کننده مقدار نیترات موجود در محصوالت نمی باشد عوامل بسیاری در این تحقیق صرفا سموم و کودها تعیین 

خصوص تاثیر گذار هستند. و برای حفظ امنیت سالمت غذایی مردم و حفظ منافع صادراتی بایستی از 

 استانداردهای کشورهای هدف را شناسایی و در جهت این موضوع حرکت نماییم.



بندرعباس نی، صنایع، معادن و کشاورزیاتاق بازرگا   
 

 فرم گزارش کارشناسی
 (صوصیخ بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه ( دستورالعمل اصالحی1پیوست شماره ) )

 

 1396-03-10اریخ بازنگری: ت                                   01شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  3

 

محصول سالم بایستی زیرساخت ی و منابع طبیعی استان: عسکری، مرکز تحقیقات کشاورزجناب آقای 

های مناسب برای تولید محصوالت سالم را داشته باشیم. دوم فرهنگ سازی بایستی در این زمینه ایجاد  کنیم 

، هم مصرف کننده مطالبه گر باشد و هم تولید کننده موظف یه به تولید محصول سالم داشته باشد. چه برای 

ه برای صادرات بایستی به سمت استاندارد سازی محصوالت برویم . او ل بایستی بپذیریم مصرف داخلی و چ

که محصوالت صیفی در فضای باز نمی تواند محصول سالمی را به تولید کننده بدهد . پس در قدم اول بایستی 

کنیم. بایستی یک  به سمت استاندارد سازی و زیرساخت های گلخانه ای برویم تا بتوانیم محصوالت سالم تولید

الگوسازی برای گلخانه های محصوالت کشاورزی داشته باشیم باید کشاورز متوجه بشود که اگر محصوالت 

سالم تولید نکند بازار داخلی نیز از بین خواهد رفت . تجمع نیترات در محصوالت بایستی بررسی شود که در 

ازی با هزینه همراه است تولید کننده بایستی بپذیرد چه حد و چه اندازه ای نیترات وجود دارد . این فرهنگ س

که تولید محصول سالم با هزینه همراه است. یکی از مسایل دیگری که بایستی در پروسه تولید بررسی گردد 

سالمت کودهایی که در تولید استفاده میشود. اینکه آیا گرید استاندار مواد غذایی در آن رعایت شده است یا 

چیزی که می تواند داشته باشد اهمیت دادن به زنجیره تولید مواد غذایی می باشد. بعضی از خیر . بهترین 

 راهکارها مدیریتی است و بایستی اراده و همت در  دستگاه های متولی پیش بیاید.

در خصوص موضوعات کشاورزی  :استان  نائب ریس محترم کمیسیون کشاورزی، دهقانی جناب آقای 

بایستی یکسری برنامه های کوتاه و بلند مدت را مد نظر داشته باشیم . در خصوص قوانین بایستی نظارت 

راهبردی و محکم اعمال گردد. مرحله بعدی فرهنگ سازی در این خصوص می باشد که بایستی به جد پیگیری 

ان به این نتیجه برسند که اگر موارد رو رعایت نکنند بشود. کشاورز، تولیدکننده، صادرکننده بایستی خودش

قطعا در آینده نه چندان دور ضرر خواهندد کرد و نمی توانند اون سود مد نظر را داشته باشند. بحث بعدی در 

خصوص آموزش می باشد که کمک بسیاری به ایجاد فرهنگ خواهد داشت. مدیریت دقیق و هوشمندانه در 

اهمیت میباشد، که بتوانند با توجه به اختیارات موجود یک رویکرد مناسبی را در این  این زمینه بسیار حائز

زمینه پیش بگیرند. مسئله ای بعدی داشتن هدف های صادراتی متنوع می باشد که اگر یک بازار هدفی از 

ی گردد. دست رفت دیگر نتوانیم صادرات داشته باشیم. بازارهای هدف و استانداردهای مورد نیاز شناسای

راهکارهایی که در خصوص نظارت باید مد نظر باشد اینکه یکسری قوانین تسهیل گردد و یکسری قوانین نیز 

تشدید شود. قوانین و نظارت قبل کشت با شدت و قاطعیت صورت گیرد خاک تست شود و سمومی که می 

 برود.  خواد استفاده شود ارزیابی گردد . تا کشاورز به سمت تولید محصول ارگانیک

. پایش مواد آالینده را در دستور کار خود داریم: کارشناس محترم محیط زیست، سلیمی زاده سرکار خانم

از زمانی که قانون حفاظت خاک تصویب شده است که اتفاق خوبی است که خاک های کشاورزی را حفظ 

سموم باقی مانده در محصوالت میکند. خاک های بخش کشاورزی را به جهاد کشاورزی واگذار کرده اند. و بخش 

کشاورزی نیر به وزارت بهداشت واگذار کرده اند . ولی بزرگترین مشکل ما در این حوزه عدم اطالعات کافی 
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برای آنالیز وجود ندارد یا آزمایشگاهای مجهزی وجود ندارد آیا مستندات کافی در این حوزه وجود ندارد که 

 این معظل بسیار مهمی است. 

از تاریخ یکم بهمن ماه  کارشناس محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی :، معنایی مسرکار خان

همه صادرکنندگان مکلف شده اند برای صادرات محصوالت کشاورزی برگ آنالیز داشته باشند. معاونت غذا و 

د که افراد می توانند دارو باید آنالیز محصوالت کشاورزی را صادر کند. در این زمینه سامانه سماک نیز وجود دار

تمامی مدارک الزم را در آن بارگزاری کنند و تمامی ادارات مجوز دهنده نیز لینک هستن به این سامانه و همه 

مدارک های صادرکنندگان یا تولیدکنندگان مورد بررسی قرار میگیرد . صادرکنندگان بایستی اطالعات کافی 

و همچنین آشنایی کامل نسبت به استاندارهای بازارهای در خصوص مقصدهای صادراتی خود داشته باشند 

هدف داشته باشند. فرهنگ سازی در این زمینه بایستی با جدیت پیگیری شود. تولید محصول ارگانیک هزینه 

ای بیشتر از تولید محصول ناسالم ندارد. کشاورز بایستی به این باور برسد که با تولید محصوالت ارگانیک به 

تری خواهد رسید . یک بهره بردار بایستی از متخصصین فنی در طول دوره کشت کمک بگیرد حاشیه سود به

تا بتواند محصوالت خود را با استاندارهای موجود کاشت کند. متاسفانه این ارتباط بین بهره بردار و کارشناس 

سمت حرکت نمی کند  وجود ندارد. ساخت یک بستر فنی نیاز به متخصص دارد. اینکه چرا بهره بردار به این

 اصال قابل درک نیست.

 پیشنهادات

مسایل و مشکالت به وجود آمده در خصوص صادرات بررسی پیشنهادات کمیته کارگروه  در خصوص 

 :صورت گرفت محصوالت کشاورزی به بازارهای هدف

تعداد   شیافزا وپیشنهاد میگردد معاونت غذا و دارو نسبت به تجهیز آزمایشگاههای موجود  -1

 اقدامات الزم را بعمل آورد. بازار مصرف  شاتیتنوع  آزما ازیو ن دیتول زانیمتناسب با م شگاهها،یآزما

سالمت برای عمده محصوالت کشاورزی صادراتی توسط کشاورز  گواهیتهیه و ارائه  پیشنهاد گردید -2

 گواهیو گلخانه داران الزامی گردد و خرید محصول توسط تاجر و صادرکننده، صرفًا در صورت ارائه 

 سالمت صورت گیرد.

ت استفاده از یاضروربر اساس نظارت کافی در توزیع و استفاده از کودها  پیشنهاد میگردد  -3

از طرف جهاد کشاورزی اقدامات استانداردهای جهانی جهت سموم و کودها در محصوالت کشاورزی 

 کافی صورت گیرد.

به  و  فرآیند ثبت آفتکش های زیستیپیگیری های اداری در خصوص تسهیل  پیشنهاد میگردد  -4

طریق وزارت جهاد کشاورزی، از  های اداری و صرفه جویی در وقت و انرژی حداقل رساندن بروکراسی

 سازمان حفظ نباتات صورت پذیرد.

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


بندرعباس نی، صنایع، معادن و کشاورزیاتاق بازرگا   
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 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  5

 

ولید تپیشنهاد میگردد مشوق ها و تسهیالت مورد نیاز برای بخش خصوصی جهت ایجاد زنجیره های  -5

هاد جتامین و اقدامات الزم در این خصوص از سمت و مستندسازی تولید محصوالت کشاورزی سالم 

 کشاورزی صورت گیرد. 

یم میگردد داشتن کارشناس کیفی و نظارت بر مزارع محصوالت کشاورزی و نظارت مستقییشنهاد  -6

 جهاد کشاورزی به فرایند تولید صورت گیرد .
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