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 :جلسهدستورکار
 ارائه و بررسی طرح بازارچه تخصصی گیاهان دارویی 

  

 :اهم موارد مطرح شده
با توجه : گفت 69 کمیسیون در سالهای  در ابتدای جلسه نائب رئیس محترم کمیسوین کشاورزی و آب جناب آقای صادقی با اشاره به برنامه -1

به اهمیت توسعه کشت و بازاریابی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به عنوان یه جایگزین صادارت نفتی کمیسیون کشاورزی و آب در سال 

قرار راهکارهای توسعه صادرات گیاهان دارویی  جدید یکی از دستورکارهای خود را بررسی مشکالت حوزه کشت و بازاریابی گیاهان دارویی و

 . داد

در ادامه بر اساس مصوبه جلسه قبلی کمیسیون کشاورزی و آب مبنی بر ارائه طرح بازارچه گیاهان دارویی توسط اتحادیه گیاهان دارویی  -2

دارویی با کمک سازمان جهاد اتحادیه گیاهان : ین طرح بیان نمودخراسان رضوی، نماینده این اتحادیه جناب آقای رضاییان با عنوان ا

 . چه گیاهان دارویی رو تهیه نموده است و تا کنون اقدامات اولیه این طرح انجام شد استاررزی خراسان رضوی طرح بازکشاو

و پس از در ادامه با پرسش نائب رئیس محترم کمیسیون از نماینده اتحادیه مبنی بر توضیح بیشتر در مورد دالیل ایجاد این بازارچه  -3

طرح باید کمک به سیاست گذاری هایی برای توسعه  هدف از این: گفت ب رئیس کمیسیون کشاورزی و آب، نائاینده اتحادایهمتوضیحات ن

 و مراکز عرضه گیاهان دارویی صرفاهای  ایجاد مکانی برای مجتع شدن عطاری در غیر اینصورتکشت و بازاریابی گیاهان دارویی باشد 

 .بخش باشدتواند کمکی به توسعه بازاریابی و حل مشکالت این  نمی

بر سیاست گذاری توسعه کشت و  تأکیدپس از آن عضو محترم هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد جناب آقای دکتر رضوانی مقدم با  -4

انند با مصرف ه تولیدکنندگان گیاهان دارویی نتوتا زمانیک: بازاریابی گیاهان دارویی مشکل اصلی این بخش را نبود بازار عنوان کرد و گفت

 . نمایند مشکل نبود بازار حل نخواهد شد و دیگر توسعه کشت هم توجیه نخواهد داشت رو صادرکنندگان این بخش ارتباط برقرا کنندگان

هدف از ایجاد این بازارچه بسیار مهم است : یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی جناب آقای دکتر شباهنگ در ادامه گفت -5

 استان فروش صنعتی و سنتی گیاهان دارویی را داریم و نیازی به ایجاد یک مرکز جهت گردآوری این مراکز فروشزیرا ما هم اکنون در 

 . تواند تنها دلیل توجیهی برای ایجاد این بازارچه باشد نمی

ی باشد و تنها به مراکزی مجوز امه دار کردن محصوالت داروینتواند استاندارسازی و شناس می یکی از اهداف این بازارچه: در ادامه ایشان گفت -9

 . ورورد به بازارچه داده شود که محصول شناسنامه دار عرضه نمایند

کارشناس تنظیم بازار سازمان جهادکشاورزی جناب آقای صالح آبادی در ادامه با ازئه گزارش اقدامات انجام شده توسط سازمان جهاد و  -7

نیازهای است تا در کنار هم ها  هدف اصلی از ایجاد این بازارچه مجتمع کردن عطاری: گفتاتحادیه در خصوص طرح بازارچه گیاهان دارویی 

 . مشخص شود بازار

و تجار در کنار هم جمع شوند تا زنجیره تولید آن تکمیل  در این بازارچه هدف اصلی این است که کشاورزان، فروشندگان گیاهان دارویی -8

 .گردد

دارویی به این سبک فعلی و تنها  نبازارچه گیاها :توان اشاره کرد می نظرات خود را بیان کردند که از اهم آندر ادامه سایر حاضرین در جلسه  -6

د خرده فروشان داده شود و زه وروه نباید اجادر این بازارچ. ا به اهداف برساندتواند ما ر نمی سطح شهرهای  به هدف گردآمدن عطاری

 . یم گرددساماندهی فروش عمده فروشان باید تنظ

مرتبط از جمله های  ایجاد یک اتاق فکر با حضور تمام ارگان پس از آن اعضا محترم در جلسه نیاز اصلی حوزه گیاهان دارویی استان را  -11

ش و طریق بتوانیم به معضالت اصلی این بخاین دانستند تا از .. .خصوصی، استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی وهای  آزمایشگاه

 .بپردازیمصادرات بهبود بازار فروش گیاهان دارویی و  معضل نبودمه مهم تر هاز 
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یم با یکی از پیشنهادات خوب و قابل اجرا در زمینه بازاریابی گیاهان دارویی ایجاد سایتی عنوان شد که در آن بازرگانان بتوانند به طور مستق -11

ارتباط باشند تا هم کشاورز بتواند با اطمینان و آگاهی کامل از بازار فروش محصوالت خود اقدام به کشاورزان تولید کننده گیاهان دارویی در 

اهان دارویی داف بلندمدت خود در حوزه صادرت گیگسترش کشت گیاهان دارویی نماید و هم از طرف دیگر بازرگانان و صادرکنندگان به اه

 .برسند

 

  :مصوبات جلسه
 کز بر بررسی مشکالت حوزه بازریابی و صادرات گیاهان دارویی و ارائه راهکارهای الزمایجاد اتاق فکر با تمر

 

 :حاضرین در جلسه
 رضاییان ،صالح آبادی ،گازران ،شباهنگ ،رضوانی مقدم ،عیدی زاده ،صادقی :آقایان 

 حسینی ،سبزواری :ها خانم 


