
 

1 

 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

آبکشاورزی و صورتجلسه کمیسیون  :تعداد صفحــات 3  

 "کمیته تخصصی تجارت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی"

معادن و کشاورزی خراسان رضوی، صنایع، اتاق بازرگانی   

  

 تاریخ برگزاری: 1397/خردادماه/23

  شماره جلســه: 5

 

 رئیس جلسه: علی شریعتی مقدم شهرام عیدی زادهدبیر:   ساعت شروع: 16:30 ساعت خاتمه: 18:45

        

 
 جلسه:دستورکار
 عه کشت گیاهان دارویی شاخص استاناولویت بندی تولید و توس 

 ارهای توسعه بازار گیاهان داروییبررسی راهک 

 

 اهم موارد مطرح شده:
شریعتی مقدم در ابتدای جلسه با اشاره به اهمیت توسعه کشت و  مهندس جناب آقای، اتاق رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و آب -1

های را طی سالخوبی رو به رشد فعالیت  بخش داخلیمتعدد در حوزه گیاهان دارویی در های شرکت یابی گیاهان دارویی بیان نمودند:بازار

که اتصال تولیدکنندگان و خریداران داخلی و بازرگانان در این دهد می و نگاهی کلی به نیازهای حوزه گیاهان دارویی نشاناند اخیر داشته

باید انجام پذیرد. همچنین تناسب  به طوریکه تولید گیاهان دارویی مطابق با نیاز بازار برخوردار استای ویژهحوزه به یکدیگر از اهمیت 

تواند عامل مهمی در انتخاب و توسعه می گل محمدی از جمله زعفران وتولید برخی از گیاهان دارویی مطابق با اقلیم کشور و استان 

 گیاهان ویژه باشد. اینکشت 

دکتر عیدی زاده با اشاره به آمار تولید و صادرات گیاهان دارویی در ایران و  یجناب آقا، در ادامه دبیر محترم کمیسیون کشاورزی و آب -2

درصد تجارت جهانی را به خود  2ایران کمتر از ، ان دارویی در جهانبا وجود سهم باالی ساالنه خرید و فروش گیاهجهان بیان نمودند: 

باشد. می از سطح زیر کشت گیاهان دارویی کشور در استان خراسان رضویدرصد  36دهد که می اختصاص داده است. آمارها نشان

دارویی روند افزایشی داشته تا کنون ارزش کل صادرات و واردات جهانی گیاهان دهد که می ه آمارها نشانده سال همچنین در یک دوره

 است.

 آلمان و، کانادا، هند، به ترتیب چین 2017( مهمترین کشورهای صادرکننده گیاهان دارویی در سال ITC ،2017)بر اساس آمار سایت   -3

بیشترین  2016ویتنام بوده است. ایران در سال ژاپن و ، آلمان، نگهنگ ک، آمریکا و مهمترین کشورهای واردکننده گیاهان دارویی آمریکا

داشته است. هند ، استرالیا، روسیه، ترکیه، امارات متحده عربی، پاکستان، اتریش، اسپانیا، عراق، به ترتیب به کشورهای آلمان راصادرات 

 ده است.امارت متحده عربی بواز آن  از هند و بعد از، همچنین بیشترین واردات گیاهان دارویی به کشور

هزینه ، عدم ارتباط تولیدکنندگان و بازرگانان این حوزه، خام فروشی، ناشناخته بودن محصوالت ایران، گ و بسته بندیضعف در برندین -4

های راض گونهرویه و خطر انق بی ها، برداشتمحصوالت دارویی عرضه شده در عطاری شناسنامه دار نبودن، یمت تمام شدهتولید و ق باالی

 زاریابی گیاهان دارویی عنوان شد.دارویی مهم کشور و استان از مهمترین مشکالت بررسی شده در حوزه تولید و با

بیان نمودند: وزارت جهاد کشاورزی در دو سال اخیر کارشناس محترم بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی ، جناب آقای براتیآن  پس از -5

مات انجام شده تا کنون منجر به پهنه بندی مناطق تولیدی اجایگزین رویکرد تولید محوری نموده است. نتایج اقدرویکرد بازار محوری را 

گیاهان دارویی و شناسایی بازارهای صادراتی هدف شد و با توجه به مناطق دارای قابلیت تولید و توسعه کشت گیاهان دارویی 

 290هزار و  22، توسعه از کل سطح در نظرگرفته شده برای توسعه گیاهان دارویی کشوری انجام شد و در قالب برنامه ششم گذارسیاست

 درصد از گیاهان دارویی موردنظر در جهت توسعه کشت را شامل 21هکتار به استان خراسان رضوی اختصاص یافت و این سطح حدود 

وی وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است و قطب توسعه کشت گیاهان دارویی از س 4شود. استان خراسان رضوی یکی از می

 باشد.می در حوزه زعفران و گیاهان داروییای اقلیمی و توسعههای ویژگی، علت اصلی آن

در نظر گرفته شده است برای کشت گیاهان دارویی هکتار  697هزار و  3برای استان خراسان رضوی ای در برنامه توسعه، 1397در سال  -6

، انجام شده توسط وزرات جهاد کشاورزیهای حمایتی برای استان خراسان رضوی پس از بررسیهای خب تحت ساسیتو گیاهان منت

گل محمدی و بابونه و سایر گیاهان ، آویشن، سیاه دانه، نعنا فلفی، زیره سبز، . شامل زعفران.مراتع و وها سازمان جنگل، سازمان غذا و دارو

 باشند.می اقتصادی رائه طرح توجیها دارویی در صورت امکان کشت و

مراحل کاشت داشت ، بذر و تحقیقات تا بازارهای صادراتی تأمیناز محل ، اولویت اعطای تسهیالت از محل اعتبارات 1397در قانون بودجه  -7

 شود.می .. را شامل.فرآوری اولیه و ثانویه و، و برداشت
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مختص بخش آن  درصد 45هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که  20تسهیالت از محل توسعه اشتغال روستایی با سهم حدود  -8

میلیارد تومان به گیاهان دارویی اختصاص یافته است. همچنین توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات  700کشاورزی است و از این مقدار 

 باشند.می 97ز دارای ردیف اعتباری در قانون بودجه دیم در اراضی شیب دار نی

ی خارجی عنوان شد. در گذارمفقوده این بخش در بحث سرمایههای دارویی در سطح کشور از حلقه ناستاندارد از گیاها عدم وجود مزارع -9

توسط وزارت جهاد کشاورزی  (Health shops) سالمهای فروشگاه، جهت توسعه بازارهای هدف صادراتی در حوزه گیاهان دارویی

 تواند در استان خراسان رضوی حمایت و اجرا شود.می پیشنهاد شده است که

که در حوزه گیاهان دارویی  علمی دانشگاه فردوسی بیان نمودند: تا زمانی هیأتعضو محترم ، در ادامه جناب آقای دکتر رضوانی مقدم  -10

. استانداردسازی گیاهان دارویی از الزامات توسعه شدنخواهد ترغیب هان دارویی بازار حل نشود تولیدکننده به سمت کشت گیا موضوع

های حمایت تولیدکنندهاز بازارهای صادراتی گیاهان دارویی عنوان شد. ایشان اشاره نمودند با توجه به وضعبت بحرانی آب در کشور اگر 

 .شودمی ترغیبالزم انجام گیرد قطعا به سمت تولید گیاهان دارویی 

علمی دانشگاه فردوسی مشهد همچنین تاکید نمودند: ارائه تسهیالت دولتی باعث عدم  هیأتجناب آقای شکوهی فر عضو محترم  -11

تواند در توسعه بازار گیاهان دارویی نقش موثری را ایفا نماید. می در کشورای های منطقهرشود. ایجاد بازامی ی بخش خصوصیگذارسرمایه

کشت و کار توسط بازرگانان خارجی های تواند سبب جذب محققین دانشگاهی شود و اولویتمی ا تکیه بر کیفیت تولیدایجاد این بازارها ب

 تعیین خواهد شد.

های بسته مشوق، صادراتیهای در خصوص مشوقر نظرات حاضرین در جلسه بیان نمودند: ادر ادامه جناب آقای دکتر براتی در پاسخ به اظه -12

طی چندماه آینده اعالم خواهد کشاورزی تدوین شده است و جهاد گل محمدی و سایر گیاهان دارویی در وزارت ، زعفرانصادراتی برای 

 شد.

علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جناب آقای بیناباجی بیان نمودند: اولویت اول ایجاد یک ساختار سازمان یافته در  هیأتعضو محترم   -13

باشد تا میزان تولید و محل تولید گیاهان دارویی در این سیستم کامال مشخص باشد. اولویت دیگر یم حوزه فروش و بازاریابی محصوالت

سالمت در تولید محصوالت است تا بتوان در بازارهای صادراتی به جایگاه مناسبی دست یافت. همچنین مطابق با تغییر بازارهای جهانی 

 د.باشمی برخوردارای مطالعات بازار از اهمیت ویژه

شهرستان در  29در ادامه گفتند: ، جناب آقای گازران، ن رضویاخراس سازمان جهاد کشاورزی محترم گیاهان دارویی کارشناس مسئول -14

افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان در حال افزایش است اینکه با توجه به حوزه کشت گیاهان دارویی در استان وجود دارد. 

به عموم مردم است. همچنین روند ایجاد بازارچه ها تبلیغات صحیح در خصوص خواص گیاهان دارویی و شناسایی آناین مسئله نیازمند 

 باشد.می گیاهان دارویی در استان در حال پیگیری از سوی سازمان

مهم در خصوص گیاهان یکی از موارد  مسئول بهره برداری اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی بیان نمودند:، جناب آقای پورعباس -15

منابع طبیعی است. نگاه های طبیعی حفاظت از بهره بردای از عرصههای گیاهی دارویی از عرصههای در خصوص برداشت گونه، دارویی

ی کمک سنتی بازرگانان در حوزه گیاهان دارویی به صورت خام فروشی باید تغییر یابد. ورود تکنولوژی فرآوری اولیه و ثانویه گیاهان داروی

تصمیم گیرنده از دیگر مشکالت در های وجود چندین متولی در حوزه گیاهان دارویی و تعدد دستگاهبزرگی به صادرات آنها خواهد نمود. 

از آن  تواند در کنار بازاریابی صحیحمی حوزه گیاهان دارویی عنوان شد. تبدیل دیم زارهای کم بازده به مزارع کشت گیاهان دارویی

 توسعه گیاهان دارویی باشد. ارهایراهک

رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و آب اتاق در ادامه بیان نمودند: تهیه بانک اطالعاتی جامع تولید و تجارت گیاهان دارویی استان شامل  -16

بازرگانی آمادگی این را از الزامات این بخش است که اتاق ، اطالعات تولیدی و بازرگانی گیاهان دارویی و شناسایی تولیدکنندگان و تجار

 دارد تا به عنوان متولی این امر با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان اقدام نماید.

خوشه تولید و صادراتی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در پنج های پیشنهاد طرح ایجاد مجتمع ساختمانبه در ادامه ایشان با اشاره  -17

ارائه خدمات مشترک و توسعه دانش کاربردی و بازار و ، زنجیره ارزش مختلف شاملهای مودند: در این طرح بخشاستان منتخب بیان ن
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در این طرح پیش بینی شده است .. درنظر گرفته شده است. .بازاریابی و فروش الکترونیکی و ها،تولید زراعی و تدوین استراتژیهای بخش

درصدی طی دوره سه ساله  400رشد ، پیش بینی شده است با اجرای این طرح ملی بازار تولید نمایند. که تولیدکننده دقیقا مطابق با نیاز

 در کشور اتفاق خواهد افتاد.ها یا ایجاد این مجتمع

، خوشههای ع ساختمانهای صنعتی با اشاره به طرح ایجاد مجتممسئول محترم دفتر توسعه بازار شرکت شهرک، جناب آقای سعادتی  -18

ها صنعتی با توجه به اهمیت موضوع پیگیری ایجاد این مجتمعهای را از الزامات دانست و بیان نمود: شرکت شهرکها اد این خوشهایج

عنوان  قابل پیگیری موضوعات مهماز صادراتی در حوزه گیاهان دارویی های ایجاد کنسرسیومهمچنین در میان مدت انجام خواهد داد. 

 .شد

و  ءعلمی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر عامل محترم شرکت فعال در عرصه تولید نشا هیأتعضو محترم ، وهیجناب آقای دکتر شک -19

ارگانیک همچنین عنوان کردند: این شرکت با فعالیت در عرصه تولید نشاء گیاهان دارویی از طریق کشت بافت و تولید و ارائه های نهال

اقدامی نوین در عرصه تولیدات گیاهان دارویی داشته است لذا طرح اجرایی این ، گیاهیدانش فنی الزم جهت فرموله کردن داروهای 

 باشد.می مرتبط و باالخص وزرات جهاد کشاورزیهای حمایت از سوی سازمان شرکت نیازمند پیگیری و

 

 جلسه مصوبات

متولی های با همکاری سازمان، ن دارویی استانمصوب گردید اتاق بازرگانی به عنوان متولی ایجاد بانک جامع تولید و تجارت گیاها .1

و مکاتبات با  انجامالزم را های پیگیری فردوسی مشهد و همچون سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان و دانشگاه

 متولی انجام پذیرد.های سازمان

دانشگاه فردوسی مشهد به کمیسیون از طریق مرکز رشد  مقرر گردید طرح اجرایی تولید گیاهان دارویی به روش کشت بافت .2

 طرح به وزارت جهاد کشاورزی از این طریق انجام پذیرد. جهت ارسال الزمهای ارجاع داده شود تا پیگیری
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