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كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى
طرح راهبردى توسعه صادرات محصوالت كشاورزى

مهر 1396



1-مقدمه:

با افزايش توليد محصوالت كشاورزى به منظور رفع نياز غذائى جمعيت روبه رشد جهان نگرانى 
در مورد آينده تامين غذا و از طرفى توجه به حفظ محيط زيست و سالمت انسان ها و ساير 
موجودات زنده، حفظ منابع آب و خاك و استفاده بهينه از منابع طبيعى موجود در كره خاكى ، 
كشورهاى جهان، برنامه هاى مدونى را در جهت تأمين غذاى سالم براى جامعه خود و ساير جوامع 

در گستره جهان به مورد اجرا گذاشته اند. 
در كشورهاى توسعه يافته به اين نتايج دست يافته اند، مصرف سموم و كودهاى شيميايى، 
داروهاى شيميايى و هورمون ها در توليد مواد غذايى، آثار سوء آن در انسان ها و ساير موجودات 
زنده، بصورت مسموميت هاى غذايى، بيمارى هاى صعب العالج، ناهنجارى هاى ژنتيكى از يك سو 
و عدم دريافت مواد مغذى سالم شامل چربى هاى الزم، پروتئين و ويتامين هاى مورد نياز هر روز 

بيشتر نمايان مى گردد.
عليرغم وجود صدها ميليون نفر گرسنه در سطح جهان، امروزه كشورهايى مى توانند از راه 
صدور محصوالت كشاورزى به ساير كشورها كسب درآمد نمايند، كه محصوالت غذايى را عارى 

از مواد شيميايى و سرشار از مواد مغذى منطبق با استاندارد جهانى توليد و عرضه نمايند.



آمار ضايعات محصوالت كشاورزى طبق آمار سازمان جهاد كشاورزى استان لرستان در سال 95

 محصوالت باغبانى
 توليد 239،342 تن
 ضـايعات بطور متوسط

%30

 محصوالت دامى
  توليد 323،355 تن
 ضايعات بطور متوسط

%7

 محصوالت آبزيان
   توليد 23،870 تن

 ضايعات تقريبى متوسط
%20

 محصوالت زراعى
   توليد 23،870 تن

 ضايعات تقريبى متوسط
%20



 محصوالت باغبانى
71،803 تن

 محصوالت دامى
22،634 تن

 محصوالت آبزيان
4،774 تن

 محصوالت زراعى
576،478 تن

ضايعات به تن:

جمع كل ضايعات 675،689 تن كه ارزش اقتصادى آن چنانچه به طور متوسط هر تن محصول 
كشاورزى را 341 دالر حساب كنيم مجموعاً 230،409،949 دالر خواهد بود.



2-هدف طرح راهبردى توسعه صادرات محصوالت كشاورزى در استان لرستان

1-1-ارتقاء سطح كمى و كيفى محصوالت كشاورزى:
كاهش حداكثر سموم و مواد شيميايى در محصوالت زراعى، باغبانى و دامى بطوريكه 

مواد توليد شده منطبق با استانداردهاى بين المللى مواد غذايى باشند.
1-2-آگاهى و آموزش توليد كنندگان محصوالت كشاورزى در قالب طرح هاى كوتاه و بلند 

مدت
1-3-فراهـم شـدن هر چـه بيشتر زمينه صـدور محصـوالت كشاورزى با  همكارى  

كليه سازمان هاى مسئول در استان لرستان
1-4-ايجاد رونق اقتصادى در فعاليت هاى كشاورزى با مشاركت همه دست اندركاران 

ذيربط در بخش كشاورزى.



3-موقعيت استان لرستان:

استان لرستان در جنوب غربى ايران، محصور بين سلسله جبال زاگرس و در 
همسايگى استان هاى مركزى ، همدان، كرمانشاه، ايالم، خوزستان و اصفهان 
قرار دارد. مساحت اين استان كوهستانى 28،064 كيلومتر مربع با 3 طيف آب و 
هوايى، سرد معتدل و گرم، با ميزان متوسط بارندگى ساليانه 470 ميلى متر، 

داراى جنگل ها و مراتعى حدود 2 ميليون هكتار مى باشد.
دشت هاى حاصلخيز استان بالغ بر 350،000 هكتار از مجموع 785،000 اراضى 

قابل كشت است.
تنش هاى آب و هوايى در سطح منطقه و جهان، تأثير چشمگيرى بر كاهش منابع 
آبى استان داشته بطوريكه منابع آب استحصالى استان به كمتر از ده ميليارد 

مترمكعب كاهش يافته است.



4-آمار توليد محصوالت كشاورزى و دامى استان:

براساس آمارسال 1395 معاونت برنامه ريزى سازمان جهاد كشاورزى استان اراضى قابل كشت
 آبى و ديم مجموعاً   785،000 هكتار مى باشد كه حدود يك چهارم از اين سطح آبى و مابقى 

بصورت ديم كشت مى شود.

1- زراعت هاى آبى شامل:
غالت، حبوبات، محصوالت صنعتى، سبزيجات، جاليز و نباتات علوفه اى  

در سطح 141،889هكتار با عملكرد توليد 1،805،249 تن 

2- باغات شامل مثمر و نهال:
در سطح 49،750 هكتار با عملكرد (توليد) 239،342 تن 



جمع كل توليدات محصوالت زراعى، باغبانى و دامى بالغ بر 2،988،560 تن طبق آمار سال 1395 مى باشد.
با توجه به جمعيت استان 1،750،000 نفر و برآورد مصرف سرانه موادغذايى بطور متوسط 1،000 كيلوگرم ، كل مصرف 
داخل استان بالغ بر 1،750،000 تن مى باشد. چنانچه ضايعات و مصارف صنعتى از مواد كشاورزى را در مجموع 676،000 

تن برآورد نماييم حدود 562،000 تن محصوالت كشاورزى و دامى و باغى مازاد بر مصرف در استان موجود مى باشد.

4-آمار توليد محصوالت كشاورزى و دامى استان:

3- زراعت هاى ديم شامل غالت و حبوبات
در سطح 445،858 هكتار با عملكرد (توليد) 596،744 تن

4- توليدات دامى شامل:

 گوشت قرمز
28،480 تن

 گوشت مرغ
61،200 تن

 تخم مرغ
7،000 تن

آبزيان 
23،870 تن

عسل
 1،565 تن

 شير خام
225،110 تن



5-ضرورت اجراى طرح راهبردى توسعه صادرات محصوالت كشاورزى در استان 

از مجموع مازاد محصوالت كشاورزى توليدى يعنى حدود 750،000 تن (طبق آمار سال 94) 
تن   47،172 حدود  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  و  گمرك  كل  اداره  اعالم  اساس  بر 

محصوالت كشاورزى و دامى به ارزش اقتصادى 17،317،318 دالر شامل محصوالت:
دام زنده، ماهى قزل آال، سيب زمينى، لوبيا به كشورهاى عراق، كويت، قطر و عمان صادر 
شده است. اين مقدار 6/3 درصد از كل محصوالت مازاد را براى صدور به خود اختصاص 

داده است. 
چنانچه برنامه برهمين روال پيش برود ساليان زيادى طول خواهد كشيد كه حجم زيادى 
از محصوالت كشاورزى به خارج از كشور صادر شود. با توجه به رسالت اتاق بازرگانى و 
صنايع و معادن و كشاورزى استان، الزم است طرح توسعه صادرات محصوالت كشاورزى 

تدوين و ارائه گردد.



6-در طرح راهبردى توسعه صادرات محصوالت كشاورزى، باغبانى، دامى 
و داروهاى گياهى، سازمان هاى ذيل و مجموعه آنها مشاركت دارند:

9-مديريت باغبانى
10-مديريت زراعت

11-مديريت حفظ نباتات
12-مديريت تنظيم بازار

13-اداره كل تعاون روستايى
14-روابط عمومى سازمان جهاد كشاورزى

15-اداره كل استاندارد 
16-اداره كل گمرك 

1-دانشكده كشاورزى-دانشگاه لرستان از جمله برنامه هايى كه مى تواند به عنوان مثال در آن همكارى نمايد:
- تهيه طرح هاى تحقيقاتى در زمينه اهداف طرح

- آموزش پرسنل فنى كشاورزى
2- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: 

3- سازمان مديريت و برنامه ريزى استان: تصويب طرح و تخصيص اعتبار به سازمان هاى مجرى در جهت بهينه
 سازى توليد محصوالت كشاورزى و صادراتى

4-سازمان جهاد كشاورزى استان لرستان:
شامل معاونت ها و مديريت ذيربط از جمله:

1-معاونت فنى و توليدات گياهى
2-معاونت فنى مالى و ادارى

3-معاونت برنامه ريزى
4-معاونت تحقيقات، آموزش و ترويج

5-اداره كل دامپزشكى 
6-اداره كل منايع طبيعى 

7-اداره كل شيالت 
8-مديريت آموزش و ترويج



الف: برنامه هاى پيشنهادى، طرح كوتاه مدت:
توضيح: مجرى اصلى طرح هاى ارتقاء سطح دانش و مهارت توليد كنندگان و صادر كنندگان محصوالت 
ذيربط  هاى  مديريت  و  معاونت  لرستان،  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  عهده  به  دامى  و  كشاورزى 

خواهد بود.
دانشكده كشاورزى دانشگاه لرستان و ساير سازمان ها و مديريت هاى ذيربط در طرح، حمايت هاى 

تخصصى خود را به مورد اجراء خواهند گذاشت.
اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى خرم آباد نقش هماهنگ كننده را بعهده خواهد داشت.

برنامه هاى اين مقطع شامل: الف-برنامه هاى كوتاه مدت (3-1 سال)
1- شناسايى و معرفى، حدود 100 نفر از توليد كنندگان محصوالت دامى و كشاورزى، كه آمادگى حضور 
را داشته  نمايشگاه هاى داخلى و خارجى  بازديدها و سمينارهاى آموزشى و همچنين  در كارگاه ها، 

باشند.
2- آموزش حداقل 20 نفر از كارشناسان رشته هاى مختلف محصوالت دامى و كشاورزى در جهت توليد 

محصوالت سالم.
و  استان  دامى  و  كشاورزى  محصوالت  صادرات  مديريت  شركت   2 حداقل  راه اندازى  و  تأسيس   -3

استفاده از سيستم هاى حمايتى، مشوق هاى صادراتى براى توسعه فعاليت هاى اين مجموعه ها

7- اتاق بازرگانى،صنايع،معادن و كشاورزى استان لرستان
 كميسيون كشاورزى،آب و منابع طبيعى

4- برنامه ريزى و سياست گذارى در زمينه برندسازى و بازاريابى محصوالت كشاورزى و دامى استان
5- ايجاد پايلوت هاى توليدات دامى و كشاورزى در جهت ايجاد فضاى سالم عارى از مصرف سموم، 

كودهاى شيميايى و داروهاى شيميايى، به عنوان پايلوت هاى آموزشى-ترويجى.
6- تهيه برنامه هاى راديو و تلويزيونى در جهت كاهش مصرف مواد شيميايى و برنامه هايى كه غذاى سالم را 

تشويق مى كند.
7- تهيه نشريات، تراكت، ليفلت، پوسترهاى آموزشى-ترويجى با همكارى كارشناسان، اساتيد و هنرمندان 

به منظور ايجاد آگاهى در بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان محصوالت دامى و كشاورزى.
تحقيقات مركز  و  دانشگاهى  توسط مراكز  غذاى سالم  زمينه مختلف  در  تهيه طرح هاى تحقيقاتى   -8

 كشاورزى و منابع طبيعى.
9- اهداء جوايز نفيس و بازديدهاى تشويقى از برنامه هاى داخلى و خارجى به نفراتى كه در جهت توليد 

و صدور محصوالت دامى و كشاورزى، اقدام عملى و چشمگيرى را انجام داده اند.
10- گردهمايى ساالنه تحت عنوان بررسى طرح هاى در دست اقدام و ارائه اطالعات جديد در خصوص 

تهيه محصوالت سالم و خطرات مصرف مواد شيميايى

ب-برنامه هاى ميان مدت : (5-3) ساله شامل:
1-تهيه طرح هاى تحقيقى توسط مجموعه واحدهاى تحقيقاتى مركز كشاورزى و منابع طبيعى استان در زمينه 

تهيه و ارائه برنامه غذايى سالم براساس استانداردهاى جهانى
2-تهيه طرح هاى مشترك دانشكده كشاورزى و مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى در همين راستا 

3-تهيه طرح هاى مشترك تحقيقى-ترويجى در مراحلى كه طرح هاى تحقيقاتى به مرحله C.test مى رسند با 
همكارى مديريت آموزش و ترويج و همكارى بهره برداران پيشرو 

برداران توليد كننده محصوالت كشاورزى و  بهره  4-تشكيل كالس ها و كارگاه هاى آموزشى-ترويجى جهت 
دامى و شيالت و ...

و  بازديدها  سمينارها  در  استاندارد،  محصوالت  بردار  بهره  و  فنى  همكاران  شركت  زمينه  نمودن  5-فراهم 
نمايشگاههاى داخل و خارج از كشور ...

6-تشكيل برنامه هاى آموزشى جهت صادركنندگان محصوالت كشاورزى استاندارد و فراهم نمودن بازديد آنان 
از نمايشگاه هاى داخلى و خارجى.

7-چاپ نشريات و پوستر آموزشى - ترويجى و اطالع رسانى به نحو موثر در نقاط مستعد 
8-تنظيم برنامه هاى راديو و تلويزيون در جهت تنوير افكار مخاطبين در سطح گسترده 

9- ايجاد پايلوت هاى نمونه توسط بهره برداران با همكارى نيروهاى فنى و امكان فراهم نمودن بازديد توسط 
ساير كشاورزان...

10-ايجاد ميادين و بازارهاى فروش محصوالت سالم توسط شهردارى هر منطقه.
و  مواد الزم  ميزان  تعيين  و  و كودهاى شيميايى  كنترل سموم  آزمايشگاه تخصصى در جهت  با  11-همكارى 

ضرورى براساس استاندارد

ج-برنامه بلند مدت (10-5 ساله):
1-دانشكده كشاورزى دانشگاه لرستان با همكارى مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى طرح هايى كه 
تغذيه سالم را براى جامعه و مازاد آن براى ساير جوامع كشورها فراهم ميسازد تهيه و با همكارى ساير بخش 
هاى ذيربط مانند: دانشگاه علوم پزشكى-(دانشكده بهداشت... امور تغذيه) به اجرا درآورند الزمه اين برنامه ؛ 

هدف گذارى براى توليد و مصرف متنوع گروه هاى مختلف غذايى مى باشد. 
چرا داشتن تغذيه سالم مهم است؟

1-غذاى سالم تأمين كننده مواد مغذى مورد نياز بدن است.
2-عالوه بر تأمين انرژى بدن در حفظ عملكرد مغز، قلب و ماهيچه نيز اهميت دارد.

3-تغذيه سالم ريسك ابتال به بيمارى ها را كاهش مى دهد.
4-مصرف بيشتر ميوه ها و سبزيجات ريسك ابتال به ديابت، فشار خون باال و برخى انواع سرطان را 

كاهش مى دهد.
5-مصرف كمتر چربى ها اشباع شده و كاهش ريسك قلبى.

6-تغذيه سالم در جهت كنترل و بهبود عالئم بعضى از بيمارى ها كمك مى كند.
محصوالت  مصرف  و  توليد  در  تنوع  تعادل،  آن  الزمه  سالم  تغذيه  يك  اصول  داشتن  نهايت:  7-در 

كشاورزى و صدور مازاد آن به خارج از كشور.

2-مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى استان ضمن اجراى تحقيقاتى عارى از سموم و كودهاى 
شيميايى، موارد به نتيجه رسيده را (Ctest) در قالب طرح هاى مشترك به اراضى و مراكز توليد و پرورش 
محصوالت كشاورزى با هماهنگى مديريت هاى ذيربط در سازمان جهاد كشاورزى انتقال داده تا نتايج 
مطلوب به دست آمده در راستاى توليد غذاى مناسب در بين ساير مولدين محصوالت دامى و كشاورزى 

با آموزش پرسنل فنى مراكز خدمات كشاورزى بسط و گسترش دهد.
مولدين محصوالت  بيشتر  پوشش  و  تر  در سطح گسترده  آموزشى-ترويجى  هاى  كارگاه  3-تشكيل 

كشاورزى. 
4-تشكيل سمينار و كنفرانس هاى ساالنه با حضور اساتيد فن در استان.

به اجرائى  مديريت هاى  كارشناسان  تحقيقاتى،  مراكز  محققين  ذيربط،  اساتيد  از  گروهى  5-تشكيل 
 منظور نظارت و ارزشيابى و هدايت برنامه هاى تصويب شده كه ضامن ايجاد روند مثبت كارها در سطوح 

برنامه ريزى مى گردد.
صنايع بسته بندى و  محصوالت كشاورزى  توليد  و  تهيه  بمنظور  ساخت هاى الزم  زير  6-فراهم نمودن 

 منطبق با استانداردهاى جهانى
توضيح پايانى: همانطور كه بيان شد تمام عوامل ذيربط در اين طرح در راستاى وظايفى كه بر عهده 
دارند و برنامه هايى كه اكنون در سطح جهانى در ارتباط، توليد غذاى سالم و كاهش ضايعات و صدور 

مازاد آن اقدام شود.

ارزش افزوده محصوالت كشاورزى و دامى قابل صدور:
1-در برنامه كوتاه مدت:
2-در برنامه ميان مدت:
3-در برنامه بلند مدت:

با توجه به آمار سال 1394 (صادرات محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان به كشورهاى عراق، كويت، قطر 
به  ارزش  Kg   47،172،439 به حجم  سيب زمينى،  و  حبوبات  و  دام زنده  آبزيان،  شامل  مجموع كاال  عمان)  و 

  اقتصادى 17،317،318 دالر آمريكا گزارش شده است. 
ارزش كاال(Kg )=2/72 دالر

از مجموع 750،000 تن مازاد محصوالت كشاورزى و دامى در سال 1394 تنها مقدار 47،000 تن صدور محصوالت 
كشاورزى و دامى به خارج از كشور تحقق يافته است يعنى 6/71 درصد كل محصوالت مازاد بر مصرف استان 

لرستان.
سهم بخش كشاورزى طبق آمار 1394، ميزان 1،106،572Kg (2/47 درصد) و ارزش اقتصادى آن 435،580 دالر 

آمريكا بوده (2/5 درصد) از مجموع ارزش كل محصوالت دامى و كشاورزى به خارج از كشور...
نتيجه اينكه به فرض ثابت ماندن مازاد توليد محصوالت كشاورزى و دامى استان و ميانگين صدور را 7 درصد 
براى صدور آن الزم است و در  از 15 سال زمان  ، همين ميزان كاال، بيش  با وضعيت موجود  نمائيم  محاسبه 

صورتيكه شرايط و امكانات، و مقررات گمركى بر پايه شرايط امروز محاسبه گردد.
بر همين اساس الزم است، شرايط را در جهت افزايش حجم، ارتقاء كيفيت، و در نهايت باال بردن ارزش اقتصادى 

كاالهاى صادراتى استان بهبود بخشيد.

طرح پيشنهادى اين موضوع را يادآور مى شود در صورت همكارى موثر و همه جانبه كليه سازمان ها و افراد 
گسترش راستاى  در  تدريج  به  شرايط  عملى  علمى-  برنامه هاى  انجام  و  توصيه هاى فنى  اجراى  با  و  ذيربط 

 محصوالت قابل صدور ارتقاء دهيم.
مجريان  و  صادركنندگان   ، كنندگان  توليد  علمى  آموزش  سطح  ارتقاء  طرح  اجراى  و  ريزى  برنامه  نياز   *
محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان توجه به ارزش اقتصادى بيش از 562،000 تن محصوالت كشاورزى 
و دامى مازاد استان با ميانگين هر كيلوگرم 2 دالر آمريكا به فرض ثابت ماندن تمام فاكتورهاى شاخص اعم از 
حجم، كيفيت، وزن، قيمت در بازارهاى داخلى و خارجى، ارزش آن بالغ بر191،642،000 دالر (بر اسا هر تن 341 

دالر) مى باشد. 
طرح ارتقائ سطح دانش ، مهارت توليد كنندگان و صادر كنندگان محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان، 
با هدف افزايش كمى و كيفى و ارزش اقتصادى به اجرا گذاشته خواهد شد. لذا در صورت تأييد و اجراء مفاد 

مندرج، قطعًا در پايان اجراى آن بايد شاهد تغييرات مثبت در محصوالت كشاورزى و دامى استان باشيم.
تحقق به منظور  گام نخست  ذيربط  تشكيالت  و  سازمان ها  از طرف  اجراى طرح  در جهت  الزم  تخصيص اعتبار 

 اهداف ذيل مى باشد:
1-افزايش دانش و مهارت توليد كنندگان و صادركنندگان محصوالت كشاورزى و دامى

2-افزايش حجم، كيفيت محصوالت كشاورزى و دامى توليدى و متعاقب آن افزايش صادرات
نهايتًا افزايش درآمد اقتصادى و ايجاد اشتغال بيشتر و كمك به بهبود جامعه توليدى و بهره برداران محصوالت 

كشاورزى استان و كشور



الف: برنامه هاى پيشنهادى، طرح كوتاه مدت:
توضيح: مجرى اصلى طرح هاى ارتقاء سطح دانش و مهارت توليد كنندگان و صادر كنندگان محصوالت 
ذيربط  هاى  مديريت  و  معاونت  لرستان،  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  عهده  به  دامى  و  كشاورزى 

خواهد بود.
دانشكده كشاورزى دانشگاه لرستان و ساير سازمان ها و مديريت هاى ذيربط در طرح، حمايت هاى 

تخصصى خود را به مورد اجراء خواهند گذاشت.
اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى خرم آباد نقش هماهنگ كننده را بعهده خواهد داشت.

برنامه هاى اين مقطع شامل: الف-برنامه هاى كوتاه مدت (3-1 سال)
1- شناسايى و معرفى، حدود 100 نفر از توليد كنندگان محصوالت دامى و كشاورزى، كه آمادگى حضور 
را داشته  نمايشگاه هاى داخلى و خارجى  بازديدها و سمينارهاى آموزشى و همچنين  در كارگاه ها، 

باشند.
2- آموزش حداقل 20 نفر از كارشناسان رشته هاى مختلف محصوالت دامى و كشاورزى در جهت توليد 

محصوالت سالم.
و  استان  دامى  و  كشاورزى  محصوالت  صادرات  مديريت  شركت   2 حداقل  راه اندازى  و  تأسيس   -3

استفاده از سيستم هاى حمايتى، مشوق هاى صادراتى براى توسعه فعاليت هاى اين مجموعه ها

4- برنامه ريزى و سياست گذارى در زمينه برندسازى و بازاريابى محصوالت كشاورزى و دامى استان
5- ايجاد پايلوت هاى توليدات دامى و كشاورزى در جهت ايجاد فضاى سالم عارى از مصرف سموم، 

كودهاى شيميايى و داروهاى شيميايى، به عنوان پايلوت هاى آموزشى-ترويجى.
6- تهيه برنامه هاى راديو و تلويزيونى در جهت كاهش مصرف مواد شيميايى و برنامه هايى كه غذاى سالم را 

تشويق مى كند.
7- تهيه نشريات، تراكت، ليفلت، پوسترهاى آموزشى-ترويجى با همكارى كارشناسان، اساتيد و هنرمندان 

به منظور ايجاد آگاهى در بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان محصوالت دامى و كشاورزى.
تحقيقات مركز  و  دانشگاهى  توسط مراكز  غذاى سالم  زمينه مختلف  در  تهيه طرح هاى تحقيقاتى   -8

 كشاورزى و منابع طبيعى.
9- اهداء جوايز نفيس و بازديدهاى تشويقى از برنامه هاى داخلى و خارجى به نفراتى كه در جهت توليد 

و صدور محصوالت دامى و كشاورزى، اقدام عملى و چشمگيرى را انجام داده اند.
10- گردهمايى ساالنه تحت عنوان بررسى طرح هاى در دست اقدام و ارائه اطالعات جديد در خصوص 

تهيه محصوالت سالم و خطرات مصرف مواد شيميايى

7- اتاق بازرگانى،صنايع،معادن و كشاورزى استان لرستان
 كميسيون كشاورزى،آب و منابع طبيعى

ب-برنامه هاى ميان مدت : (5-3) ساله شامل:
1-تهيه طرح هاى تحقيقى توسط مجموعه واحدهاى تحقيقاتى مركز كشاورزى و منابع طبيعى استان در زمينه 

تهيه و ارائه برنامه غذايى سالم براساس استانداردهاى جهانى
2-تهيه طرح هاى مشترك دانشكده كشاورزى و مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى در همين راستا 

3-تهيه طرح هاى مشترك تحقيقى-ترويجى در مراحلى كه طرح هاى تحقيقاتى به مرحله C.test مى رسند با 
همكارى مديريت آموزش و ترويج و همكارى بهره برداران پيشرو 

برداران توليد كننده محصوالت كشاورزى و  بهره  4-تشكيل كالس ها و كارگاه هاى آموزشى-ترويجى جهت 
دامى و شيالت و ...

و  بازديدها  سمينارها  در  استاندارد،  محصوالت  بردار  بهره  و  فنى  همكاران  شركت  زمينه  نمودن  5-فراهم 
نمايشگاههاى داخل و خارج از كشور ...

6-تشكيل برنامه هاى آموزشى جهت صادركنندگان محصوالت كشاورزى استاندارد و فراهم نمودن بازديد آنان 
از نمايشگاه هاى داخلى و خارجى.

7-چاپ نشريات و پوستر آموزشى - ترويجى و اطالع رسانى به نحو موثر در نقاط مستعد 
8-تنظيم برنامه هاى راديو و تلويزيون در جهت تنوير افكار مخاطبين در سطح گسترده 

9- ايجاد پايلوت هاى نمونه توسط بهره برداران با همكارى نيروهاى فنى و امكان فراهم نمودن بازديد توسط 
ساير كشاورزان...

10-ايجاد ميادين و بازارهاى فروش محصوالت سالم توسط شهردارى هر منطقه.
و  مواد الزم  ميزان  تعيين  و  و كودهاى شيميايى  كنترل سموم  آزمايشگاه تخصصى در جهت  با  11-همكارى 

ضرورى براساس استاندارد

ج-برنامه بلند مدت (10-5 ساله):
1-دانشكده كشاورزى دانشگاه لرستان با همكارى مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى طرح هايى كه 
تغذيه سالم را براى جامعه و مازاد آن براى ساير جوامع كشورها فراهم ميسازد تهيه و با همكارى ساير بخش 
هاى ذيربط مانند: دانشگاه علوم پزشكى-(دانشكده بهداشت... امور تغذيه) به اجرا درآورند الزمه اين برنامه ؛ 

هدف گذارى براى توليد و مصرف متنوع گروه هاى مختلف غذايى مى باشد. 
چرا داشتن تغذيه سالم مهم است؟

1-غذاى سالم تأمين كننده مواد مغذى مورد نياز بدن است.
2-عالوه بر تأمين انرژى بدن در حفظ عملكرد مغز، قلب و ماهيچه نيز اهميت دارد.

3-تغذيه سالم ريسك ابتال به بيمارى ها را كاهش مى دهد.
4-مصرف بيشتر ميوه ها و سبزيجات ريسك ابتال به ديابت، فشار خون باال و برخى انواع سرطان را 

كاهش مى دهد.
5-مصرف كمتر چربى ها اشباع شده و كاهش ريسك قلبى.

6-تغذيه سالم در جهت كنترل و بهبود عالئم بعضى از بيمارى ها كمك مى كند.
محصوالت  مصرف  و  توليد  در  تنوع  تعادل،  آن  الزمه  سالم  تغذيه  يك  اصول  داشتن  نهايت:  7-در 

كشاورزى و صدور مازاد آن به خارج از كشور.

2-مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى استان ضمن اجراى تحقيقاتى عارى از سموم و كودهاى 
شيميايى، موارد به نتيجه رسيده را (Ctest) در قالب طرح هاى مشترك به اراضى و مراكز توليد و پرورش 
محصوالت كشاورزى با هماهنگى مديريت هاى ذيربط در سازمان جهاد كشاورزى انتقال داده تا نتايج 
مطلوب به دست آمده در راستاى توليد غذاى مناسب در بين ساير مولدين محصوالت دامى و كشاورزى 

با آموزش پرسنل فنى مراكز خدمات كشاورزى بسط و گسترش دهد.
مولدين محصوالت  بيشتر  پوشش  و  تر  در سطح گسترده  آموزشى-ترويجى  هاى  كارگاه  3-تشكيل 

كشاورزى. 
4-تشكيل سمينار و كنفرانس هاى ساالنه با حضور اساتيد فن در استان.

به اجرائى  مديريت هاى  كارشناسان  تحقيقاتى،  مراكز  محققين  ذيربط،  اساتيد  از  گروهى  5-تشكيل 
 منظور نظارت و ارزشيابى و هدايت برنامه هاى تصويب شده كه ضامن ايجاد روند مثبت كارها در سطوح 

برنامه ريزى مى گردد.
صنايع بسته بندى و  محصوالت كشاورزى  توليد  و  تهيه  بمنظور  ساخت هاى الزم  زير  6-فراهم نمودن 

 منطبق با استانداردهاى جهانى
توضيح پايانى: همانطور كه بيان شد تمام عوامل ذيربط در اين طرح در راستاى وظايفى كه بر عهده 
دارند و برنامه هايى كه اكنون در سطح جهانى در ارتباط، توليد غذاى سالم و كاهش ضايعات و صدور 

مازاد آن اقدام شود.

ارزش افزوده محصوالت كشاورزى و دامى قابل صدور:
1-در برنامه كوتاه مدت:
2-در برنامه ميان مدت:
3-در برنامه بلند مدت:

با توجه به آمار سال 1394 (صادرات محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان به كشورهاى عراق، كويت، قطر 
به  ارزش  Kg   47،172،439 به حجم  سيب زمينى،  و  حبوبات  و  دام زنده  آبزيان،  شامل  مجموع كاال  عمان)  و 

  اقتصادى 17،317،318 دالر آمريكا گزارش شده است. 
ارزش كاال(Kg )=2/72 دالر

از مجموع 750،000 تن مازاد محصوالت كشاورزى و دامى در سال 1394 تنها مقدار 47،000 تن صدور محصوالت 
كشاورزى و دامى به خارج از كشور تحقق يافته است يعنى 6/71 درصد كل محصوالت مازاد بر مصرف استان 

لرستان.
سهم بخش كشاورزى طبق آمار 1394، ميزان 1،106،572Kg (2/47 درصد) و ارزش اقتصادى آن 435،580 دالر 

آمريكا بوده (2/5 درصد) از مجموع ارزش كل محصوالت دامى و كشاورزى به خارج از كشور...
نتيجه اينكه به فرض ثابت ماندن مازاد توليد محصوالت كشاورزى و دامى استان و ميانگين صدور را 7 درصد 
براى صدور آن الزم است و در  از 15 سال زمان  ، همين ميزان كاال، بيش  با وضعيت موجود  نمائيم  محاسبه 

صورتيكه شرايط و امكانات، و مقررات گمركى بر پايه شرايط امروز محاسبه گردد.
بر همين اساس الزم است، شرايط را در جهت افزايش حجم، ارتقاء كيفيت، و در نهايت باال بردن ارزش اقتصادى 

كاالهاى صادراتى استان بهبود بخشيد.

طرح پيشنهادى اين موضوع را يادآور مى شود در صورت همكارى موثر و همه جانبه كليه سازمان ها و افراد 
گسترش راستاى  در  تدريج  به  شرايط  عملى  علمى-  برنامه هاى  انجام  و  توصيه هاى فنى  اجراى  با  و  ذيربط 

 محصوالت قابل صدور ارتقاء دهيم.
مجريان  و  صادركنندگان   ، كنندگان  توليد  علمى  آموزش  سطح  ارتقاء  طرح  اجراى  و  ريزى  برنامه  نياز   *
محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان توجه به ارزش اقتصادى بيش از 562،000 تن محصوالت كشاورزى 
و دامى مازاد استان با ميانگين هر كيلوگرم 2 دالر آمريكا به فرض ثابت ماندن تمام فاكتورهاى شاخص اعم از 
حجم، كيفيت، وزن، قيمت در بازارهاى داخلى و خارجى، ارزش آن بالغ بر191،642،000 دالر (بر اسا هر تن 341 

دالر) مى باشد. 
طرح ارتقائ سطح دانش ، مهارت توليد كنندگان و صادر كنندگان محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان، 
با هدف افزايش كمى و كيفى و ارزش اقتصادى به اجرا گذاشته خواهد شد. لذا در صورت تأييد و اجراء مفاد 

مندرج، قطعًا در پايان اجراى آن بايد شاهد تغييرات مثبت در محصوالت كشاورزى و دامى استان باشيم.
تحقق به منظور  گام نخست  ذيربط  تشكيالت  و  سازمان ها  از طرف  اجراى طرح  در جهت  الزم  تخصيص اعتبار 

 اهداف ذيل مى باشد:
1-افزايش دانش و مهارت توليد كنندگان و صادركنندگان محصوالت كشاورزى و دامى

2-افزايش حجم، كيفيت محصوالت كشاورزى و دامى توليدى و متعاقب آن افزايش صادرات
نهايتًا افزايش درآمد اقتصادى و ايجاد اشتغال بيشتر و كمك به بهبود جامعه توليدى و بهره برداران محصوالت 

كشاورزى استان و كشور



الف: برنامه هاى پيشنهادى، طرح كوتاه مدت:
توضيح: مجرى اصلى طرح هاى ارتقاء سطح دانش و مهارت توليد كنندگان و صادر كنندگان محصوالت 
ذيربط  هاى  مديريت  و  معاونت  لرستان،  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  عهده  به  دامى  و  كشاورزى 

خواهد بود.
دانشكده كشاورزى دانشگاه لرستان و ساير سازمان ها و مديريت هاى ذيربط در طرح، حمايت هاى 

تخصصى خود را به مورد اجراء خواهند گذاشت.
اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى خرم آباد نقش هماهنگ كننده را بعهده خواهد داشت.

برنامه هاى اين مقطع شامل: الف-برنامه هاى كوتاه مدت (3-1 سال)
1- شناسايى و معرفى، حدود 100 نفر از توليد كنندگان محصوالت دامى و كشاورزى، كه آمادگى حضور 
را داشته  نمايشگاه هاى داخلى و خارجى  بازديدها و سمينارهاى آموزشى و همچنين  در كارگاه ها، 

باشند.
2- آموزش حداقل 20 نفر از كارشناسان رشته هاى مختلف محصوالت دامى و كشاورزى در جهت توليد 

محصوالت سالم.
و  استان  دامى  و  كشاورزى  محصوالت  صادرات  مديريت  شركت   2 حداقل  راه اندازى  و  تأسيس   -3

استفاده از سيستم هاى حمايتى، مشوق هاى صادراتى براى توسعه فعاليت هاى اين مجموعه ها

4- برنامه ريزى و سياست گذارى در زمينه برندسازى و بازاريابى محصوالت كشاورزى و دامى استان
5- ايجاد پايلوت هاى توليدات دامى و كشاورزى در جهت ايجاد فضاى سالم عارى از مصرف سموم، 

كودهاى شيميايى و داروهاى شيميايى، به عنوان پايلوت هاى آموزشى-ترويجى.
6- تهيه برنامه هاى راديو و تلويزيونى در جهت كاهش مصرف مواد شيميايى و برنامه هايى كه غذاى سالم را 

تشويق مى كند.
7- تهيه نشريات، تراكت، ليفلت، پوسترهاى آموزشى-ترويجى با همكارى كارشناسان، اساتيد و هنرمندان 

به منظور ايجاد آگاهى در بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان محصوالت دامى و كشاورزى.
تحقيقات مركز  و  دانشگاهى  توسط مراكز  غذاى سالم  زمينه مختلف  در  تهيه طرح هاى تحقيقاتى   -8

 كشاورزى و منابع طبيعى.
9- اهداء جوايز نفيس و بازديدهاى تشويقى از برنامه هاى داخلى و خارجى به نفراتى كه در جهت توليد 

و صدور محصوالت دامى و كشاورزى، اقدام عملى و چشمگيرى را انجام داده اند.
10- گردهمايى ساالنه تحت عنوان بررسى طرح هاى در دست اقدام و ارائه اطالعات جديد در خصوص 

تهيه محصوالت سالم و خطرات مصرف مواد شيميايى

ب-برنامه هاى ميان مدت : (5-3) ساله شامل:
1-تهيه طرح هاى تحقيقى توسط مجموعه واحدهاى تحقيقاتى مركز كشاورزى و منابع طبيعى استان در زمينه 

تهيه و ارائه برنامه غذايى سالم براساس استانداردهاى جهانى
2-تهيه طرح هاى مشترك دانشكده كشاورزى و مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى در همين راستا 

3-تهيه طرح هاى مشترك تحقيقى-ترويجى در مراحلى كه طرح هاى تحقيقاتى به مرحله C.test مى رسند با 
همكارى مديريت آموزش و ترويج و همكارى بهره برداران پيشرو 

برداران توليد كننده محصوالت كشاورزى و  بهره  4-تشكيل كالس ها و كارگاه هاى آموزشى-ترويجى جهت 
دامى و شيالت و ...

و  بازديدها  سمينارها  در  استاندارد،  محصوالت  بردار  بهره  و  فنى  همكاران  شركت  زمينه  نمودن  5-فراهم 
نمايشگاههاى داخل و خارج از كشور ...

6-تشكيل برنامه هاى آموزشى جهت صادركنندگان محصوالت كشاورزى استاندارد و فراهم نمودن بازديد آنان 
از نمايشگاه هاى داخلى و خارجى.

7-چاپ نشريات و پوستر آموزشى - ترويجى و اطالع رسانى به نحو موثر در نقاط مستعد 
8-تنظيم برنامه هاى راديو و تلويزيون در جهت تنوير افكار مخاطبين در سطح گسترده 

9- ايجاد پايلوت هاى نمونه توسط بهره برداران با همكارى نيروهاى فنى و امكان فراهم نمودن بازديد توسط 
ساير كشاورزان...

10-ايجاد ميادين و بازارهاى فروش محصوالت سالم توسط شهردارى هر منطقه.
و  مواد الزم  ميزان  تعيين  و  و كودهاى شيميايى  كنترل سموم  آزمايشگاه تخصصى در جهت  با  11-همكارى 

ضرورى براساس استاندارد

7- اتاق بازرگانى،صنايع،معادن و كشاورزى استان لرستان
 كميسيون كشاورزى،آب و منابع طبيعى

ج-برنامه بلند مدت (10-5 ساله):
1-دانشكده كشاورزى دانشگاه لرستان با همكارى مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى طرح هايى كه 
تغذيه سالم را براى جامعه و مازاد آن براى ساير جوامع كشورها فراهم ميسازد تهيه و با همكارى ساير بخش 
هاى ذيربط مانند: دانشگاه علوم پزشكى-(دانشكده بهداشت... امور تغذيه) به اجرا درآورند الزمه اين برنامه ؛ 

هدف گذارى براى توليد و مصرف متنوع گروه هاى مختلف غذايى مى باشد. 
چرا داشتن تغذيه سالم مهم است؟

1-غذاى سالم تأمين كننده مواد مغذى مورد نياز بدن است.
2-عالوه بر تأمين انرژى بدن در حفظ عملكرد مغز، قلب و ماهيچه نيز اهميت دارد.

3-تغذيه سالم ريسك ابتال به بيمارى ها را كاهش مى دهد.
4-مصرف بيشتر ميوه ها و سبزيجات ريسك ابتال به ديابت، فشار خون باال و برخى انواع سرطان را 

كاهش مى دهد.
5-مصرف كمتر چربى ها اشباع شده و كاهش ريسك قلبى.

6-تغذيه سالم در جهت كنترل و بهبود عالئم بعضى از بيمارى ها كمك مى كند.
محصوالت  مصرف  و  توليد  در  تنوع  تعادل،  آن  الزمه  سالم  تغذيه  يك  اصول  داشتن  نهايت:  7-در 

كشاورزى و صدور مازاد آن به خارج از كشور.

2-مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى استان ضمن اجراى تحقيقاتى عارى از سموم و كودهاى 
شيميايى، موارد به نتيجه رسيده را (Ctest) در قالب طرح هاى مشترك به اراضى و مراكز توليد و پرورش 
محصوالت كشاورزى با هماهنگى مديريت هاى ذيربط در سازمان جهاد كشاورزى انتقال داده تا نتايج 
مطلوب به دست آمده در راستاى توليد غذاى مناسب در بين ساير مولدين محصوالت دامى و كشاورزى 

با آموزش پرسنل فنى مراكز خدمات كشاورزى بسط و گسترش دهد.
مولدين محصوالت  بيشتر  پوشش  و  تر  در سطح گسترده  آموزشى-ترويجى  هاى  كارگاه  3-تشكيل 

كشاورزى. 
4-تشكيل سمينار و كنفرانس هاى ساالنه با حضور اساتيد فن در استان.

به اجرائى  مديريت هاى  كارشناسان  تحقيقاتى،  مراكز  محققين  ذيربط،  اساتيد  از  گروهى  5-تشكيل 
 منظور نظارت و ارزشيابى و هدايت برنامه هاى تصويب شده كه ضامن ايجاد روند مثبت كارها در سطوح 

برنامه ريزى مى گردد.
صنايع بسته بندى و  محصوالت كشاورزى  توليد  و  تهيه  بمنظور  ساخت هاى الزم  زير  6-فراهم نمودن 

 منطبق با استانداردهاى جهانى
توضيح پايانى: همانطور كه بيان شد تمام عوامل ذيربط در اين طرح در راستاى وظايفى كه بر عهده 
دارند و برنامه هايى كه اكنون در سطح جهانى در ارتباط، توليد غذاى سالم و كاهش ضايعات و صدور 

مازاد آن اقدام شود.

ارزش افزوده محصوالت كشاورزى و دامى قابل صدور:
1-در برنامه كوتاه مدت:
2-در برنامه ميان مدت:
3-در برنامه بلند مدت:

با توجه به آمار سال 1394 (صادرات محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان به كشورهاى عراق، كويت، قطر 
به  ارزش  Kg   47،172،439 به حجم  سيب زمينى،  و  حبوبات  و  دام زنده  آبزيان،  شامل  مجموع كاال  عمان)  و 

  اقتصادى 17،317،318 دالر آمريكا گزارش شده است. 
ارزش كاال(Kg )=2/72 دالر

از مجموع 750،000 تن مازاد محصوالت كشاورزى و دامى در سال 1394 تنها مقدار 47،000 تن صدور محصوالت 
كشاورزى و دامى به خارج از كشور تحقق يافته است يعنى 6/71 درصد كل محصوالت مازاد بر مصرف استان 

لرستان.
سهم بخش كشاورزى طبق آمار 1394، ميزان 1،106،572Kg (2/47 درصد) و ارزش اقتصادى آن 435،580 دالر 

آمريكا بوده (2/5 درصد) از مجموع ارزش كل محصوالت دامى و كشاورزى به خارج از كشور...
نتيجه اينكه به فرض ثابت ماندن مازاد توليد محصوالت كشاورزى و دامى استان و ميانگين صدور را 7 درصد 
براى صدور آن الزم است و در  از 15 سال زمان  ، همين ميزان كاال، بيش  با وضعيت موجود  نمائيم  محاسبه 

صورتيكه شرايط و امكانات، و مقررات گمركى بر پايه شرايط امروز محاسبه گردد.
بر همين اساس الزم است، شرايط را در جهت افزايش حجم، ارتقاء كيفيت، و در نهايت باال بردن ارزش اقتصادى 

كاالهاى صادراتى استان بهبود بخشيد.

طرح پيشنهادى اين موضوع را يادآور مى شود در صورت همكارى موثر و همه جانبه كليه سازمان ها و افراد 
گسترش راستاى  در  تدريج  به  شرايط  عملى  علمى-  برنامه هاى  انجام  و  توصيه هاى فنى  اجراى  با  و  ذيربط 

 محصوالت قابل صدور ارتقاء دهيم.
مجريان  و  صادركنندگان   ، كنندگان  توليد  علمى  آموزش  سطح  ارتقاء  طرح  اجراى  و  ريزى  برنامه  نياز   *
محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان توجه به ارزش اقتصادى بيش از 562،000 تن محصوالت كشاورزى 
و دامى مازاد استان با ميانگين هر كيلوگرم 2 دالر آمريكا به فرض ثابت ماندن تمام فاكتورهاى شاخص اعم از 
حجم، كيفيت، وزن، قيمت در بازارهاى داخلى و خارجى، ارزش آن بالغ بر191،642،000 دالر (بر اسا هر تن 341 

دالر) مى باشد. 
طرح ارتقائ سطح دانش ، مهارت توليد كنندگان و صادر كنندگان محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان، 
با هدف افزايش كمى و كيفى و ارزش اقتصادى به اجرا گذاشته خواهد شد. لذا در صورت تأييد و اجراء مفاد 

مندرج، قطعًا در پايان اجراى آن بايد شاهد تغييرات مثبت در محصوالت كشاورزى و دامى استان باشيم.
تحقق به منظور  گام نخست  ذيربط  تشكيالت  و  سازمان ها  از طرف  اجراى طرح  در جهت  الزم  تخصيص اعتبار 

 اهداف ذيل مى باشد:
1-افزايش دانش و مهارت توليد كنندگان و صادركنندگان محصوالت كشاورزى و دامى

2-افزايش حجم، كيفيت محصوالت كشاورزى و دامى توليدى و متعاقب آن افزايش صادرات
نهايتًا افزايش درآمد اقتصادى و ايجاد اشتغال بيشتر و كمك به بهبود جامعه توليدى و بهره برداران محصوالت 

كشاورزى استان و كشور



الف: برنامه هاى پيشنهادى، طرح كوتاه مدت:
توضيح: مجرى اصلى طرح هاى ارتقاء سطح دانش و مهارت توليد كنندگان و صادر كنندگان محصوالت 
ذيربط  هاى  مديريت  و  معاونت  لرستان،  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  عهده  به  دامى  و  كشاورزى 

خواهد بود.
دانشكده كشاورزى دانشگاه لرستان و ساير سازمان ها و مديريت هاى ذيربط در طرح، حمايت هاى 

تخصصى خود را به مورد اجراء خواهند گذاشت.
اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى خرم آباد نقش هماهنگ كننده را بعهده خواهد داشت.

برنامه هاى اين مقطع شامل: الف-برنامه هاى كوتاه مدت (3-1 سال)
1- شناسايى و معرفى، حدود 100 نفر از توليد كنندگان محصوالت دامى و كشاورزى، كه آمادگى حضور 
را داشته  نمايشگاه هاى داخلى و خارجى  بازديدها و سمينارهاى آموزشى و همچنين  در كارگاه ها، 

باشند.
2- آموزش حداقل 20 نفر از كارشناسان رشته هاى مختلف محصوالت دامى و كشاورزى در جهت توليد 

محصوالت سالم.
و  استان  دامى  و  كشاورزى  محصوالت  صادرات  مديريت  شركت   2 حداقل  راه اندازى  و  تأسيس   -3

استفاده از سيستم هاى حمايتى، مشوق هاى صادراتى براى توسعه فعاليت هاى اين مجموعه ها

4- برنامه ريزى و سياست گذارى در زمينه برندسازى و بازاريابى محصوالت كشاورزى و دامى استان
5- ايجاد پايلوت هاى توليدات دامى و كشاورزى در جهت ايجاد فضاى سالم عارى از مصرف سموم، 

كودهاى شيميايى و داروهاى شيميايى، به عنوان پايلوت هاى آموزشى-ترويجى.
6- تهيه برنامه هاى راديو و تلويزيونى در جهت كاهش مصرف مواد شيميايى و برنامه هايى كه غذاى سالم را 

تشويق مى كند.
7- تهيه نشريات، تراكت، ليفلت، پوسترهاى آموزشى-ترويجى با همكارى كارشناسان، اساتيد و هنرمندان 

به منظور ايجاد آگاهى در بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان محصوالت دامى و كشاورزى.
تحقيقات مركز  و  دانشگاهى  توسط مراكز  غذاى سالم  زمينه مختلف  در  تهيه طرح هاى تحقيقاتى   -8

 كشاورزى و منابع طبيعى.
9- اهداء جوايز نفيس و بازديدهاى تشويقى از برنامه هاى داخلى و خارجى به نفراتى كه در جهت توليد 

و صدور محصوالت دامى و كشاورزى، اقدام عملى و چشمگيرى را انجام داده اند.
10- گردهمايى ساالنه تحت عنوان بررسى طرح هاى در دست اقدام و ارائه اطالعات جديد در خصوص 

تهيه محصوالت سالم و خطرات مصرف مواد شيميايى

ب-برنامه هاى ميان مدت : (5-3) ساله شامل:
1-تهيه طرح هاى تحقيقى توسط مجموعه واحدهاى تحقيقاتى مركز كشاورزى و منابع طبيعى استان در زمينه 

تهيه و ارائه برنامه غذايى سالم براساس استانداردهاى جهانى
2-تهيه طرح هاى مشترك دانشكده كشاورزى و مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى در همين راستا 

3-تهيه طرح هاى مشترك تحقيقى-ترويجى در مراحلى كه طرح هاى تحقيقاتى به مرحله C.test مى رسند با 
همكارى مديريت آموزش و ترويج و همكارى بهره برداران پيشرو 

برداران توليد كننده محصوالت كشاورزى و  بهره  4-تشكيل كالس ها و كارگاه هاى آموزشى-ترويجى جهت 
دامى و شيالت و ...

و  بازديدها  سمينارها  در  استاندارد،  محصوالت  بردار  بهره  و  فنى  همكاران  شركت  زمينه  نمودن  5-فراهم 
نمايشگاههاى داخل و خارج از كشور ...

6-تشكيل برنامه هاى آموزشى جهت صادركنندگان محصوالت كشاورزى استاندارد و فراهم نمودن بازديد آنان 
از نمايشگاه هاى داخلى و خارجى.

7-چاپ نشريات و پوستر آموزشى - ترويجى و اطالع رسانى به نحو موثر در نقاط مستعد 
8-تنظيم برنامه هاى راديو و تلويزيون در جهت تنوير افكار مخاطبين در سطح گسترده 

9- ايجاد پايلوت هاى نمونه توسط بهره برداران با همكارى نيروهاى فنى و امكان فراهم نمودن بازديد توسط 
ساير كشاورزان...

10-ايجاد ميادين و بازارهاى فروش محصوالت سالم توسط شهردارى هر منطقه.
و  مواد الزم  ميزان  تعيين  و  و كودهاى شيميايى  كنترل سموم  آزمايشگاه تخصصى در جهت  با  11-همكارى 

ضرورى براساس استاندارد

ج-برنامه بلند مدت (10-5 ساله):
1-دانشكده كشاورزى دانشگاه لرستان با همكارى مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى طرح هايى كه 
تغذيه سالم را براى جامعه و مازاد آن براى ساير جوامع كشورها فراهم ميسازد تهيه و با همكارى ساير بخش 
هاى ذيربط مانند: دانشگاه علوم پزشكى-(دانشكده بهداشت... امور تغذيه) به اجرا درآورند الزمه اين برنامه ؛ 

هدف گذارى براى توليد و مصرف متنوع گروه هاى مختلف غذايى مى باشد. 
چرا داشتن تغذيه سالم مهم است؟

1-غذاى سالم تأمين كننده مواد مغذى مورد نياز بدن است.
2-عالوه بر تأمين انرژى بدن در حفظ عملكرد مغز، قلب و ماهيچه نيز اهميت دارد.

3-تغذيه سالم ريسك ابتال به بيمارى ها را كاهش مى دهد.
4-مصرف بيشتر ميوه ها و سبزيجات ريسك ابتال به ديابت، فشار خون باال و برخى انواع سرطان را 

كاهش مى دهد.
5-مصرف كمتر چربى ها اشباع شده و كاهش ريسك قلبى.

6-تغذيه سالم در جهت كنترل و بهبود عالئم بعضى از بيمارى ها كمك مى كند.
محصوالت  مصرف  و  توليد  در  تنوع  تعادل،  آن  الزمه  سالم  تغذيه  يك  اصول  داشتن  نهايت:  7-در 

كشاورزى و صدور مازاد آن به خارج از كشور.

7- اتاق بازرگانى،صنايع،معادن و كشاورزى استان لرستان
 كميسيون كشاورزى،آب و منابع طبيعى

2-مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى استان ضمن اجراى تحقيقاتى عارى از سموم و كودهاى 
شيميايى، موارد به نتيجه رسيده را (Ctest) در قالب طرح هاى مشترك به اراضى و مراكز توليد و پرورش 
محصوالت كشاورزى با هماهنگى مديريت هاى ذيربط در سازمان جهاد كشاورزى انتقال داده تا نتايج 
مطلوب به دست آمده در راستاى توليد غذاى مناسب در بين ساير مولدين محصوالت دامى و كشاورزى 

با آموزش پرسنل فنى مراكز خدمات كشاورزى بسط و گسترش دهد.
مولدين محصوالت  بيشتر  پوشش  و  تر  در سطح گسترده  آموزشى-ترويجى  هاى  كارگاه  3-تشكيل 

كشاورزى. 
4-تشكيل سمينار و كنفرانس هاى ساالنه با حضور اساتيد فن در استان.

به اجرائى  مديريت هاى  كارشناسان  تحقيقاتى،  مراكز  محققين  ذيربط،  اساتيد  از  گروهى  5-تشكيل 
 منظور نظارت و ارزشيابى و هدايت برنامه هاى تصويب شده كه ضامن ايجاد روند مثبت كارها در سطوح 

برنامه ريزى مى گردد.
صنايع بسته بندى و  محصوالت كشاورزى  توليد  و  تهيه  بمنظور  ساخت هاى الزم  زير  6-فراهم نمودن 

 منطبق با استانداردهاى جهانى
توضيح پايانى: همانطور كه بيان شد تمام عوامل ذيربط در اين طرح در راستاى وظايفى كه بر عهده 
دارند و برنامه هايى كه اكنون در سطح جهانى در ارتباط، توليد غذاى سالم و كاهش ضايعات و صدور 

مازاد آن اقدام شود.

ارزش افزوده محصوالت كشاورزى و دامى قابل صدور:
1-در برنامه كوتاه مدت:
2-در برنامه ميان مدت:
3-در برنامه بلند مدت:

با توجه به آمار سال 1394 (صادرات محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان به كشورهاى عراق، كويت، قطر 
به  ارزش  Kg   47،172،439 به حجم  سيب زمينى،  و  حبوبات  و  دام زنده  آبزيان،  شامل  مجموع كاال  عمان)  و 

  اقتصادى 17،317،318 دالر آمريكا گزارش شده است. 
ارزش كاال(Kg )=2/72 دالر

از مجموع 750،000 تن مازاد محصوالت كشاورزى و دامى در سال 1394 تنها مقدار 47،000 تن صدور محصوالت 
كشاورزى و دامى به خارج از كشور تحقق يافته است يعنى 6/71 درصد كل محصوالت مازاد بر مصرف استان 

لرستان.
سهم بخش كشاورزى طبق آمار 1394، ميزان 1،106،572Kg (2/47 درصد) و ارزش اقتصادى آن 435،580 دالر 

آمريكا بوده (2/5 درصد) از مجموع ارزش كل محصوالت دامى و كشاورزى به خارج از كشور...
نتيجه اينكه به فرض ثابت ماندن مازاد توليد محصوالت كشاورزى و دامى استان و ميانگين صدور را 7 درصد 
براى صدور آن الزم است و در  از 15 سال زمان  ، همين ميزان كاال، بيش  با وضعيت موجود  نمائيم  محاسبه 

صورتيكه شرايط و امكانات، و مقررات گمركى بر پايه شرايط امروز محاسبه گردد.
بر همين اساس الزم است، شرايط را در جهت افزايش حجم، ارتقاء كيفيت، و در نهايت باال بردن ارزش اقتصادى 

كاالهاى صادراتى استان بهبود بخشيد.

طرح پيشنهادى اين موضوع را يادآور مى شود در صورت همكارى موثر و همه جانبه كليه سازمان ها و افراد 
گسترش راستاى  در  تدريج  به  شرايط  عملى  علمى-  برنامه هاى  انجام  و  توصيه هاى فنى  اجراى  با  و  ذيربط 

 محصوالت قابل صدور ارتقاء دهيم.
مجريان  و  صادركنندگان   ، كنندگان  توليد  علمى  آموزش  سطح  ارتقاء  طرح  اجراى  و  ريزى  برنامه  نياز   *
محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان توجه به ارزش اقتصادى بيش از 562،000 تن محصوالت كشاورزى 
و دامى مازاد استان با ميانگين هر كيلوگرم 2 دالر آمريكا به فرض ثابت ماندن تمام فاكتورهاى شاخص اعم از 
حجم، كيفيت، وزن، قيمت در بازارهاى داخلى و خارجى، ارزش آن بالغ بر191،642،000 دالر (بر اسا هر تن 341 

دالر) مى باشد. 
طرح ارتقائ سطح دانش ، مهارت توليد كنندگان و صادر كنندگان محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان، 
با هدف افزايش كمى و كيفى و ارزش اقتصادى به اجرا گذاشته خواهد شد. لذا در صورت تأييد و اجراء مفاد 

مندرج، قطعًا در پايان اجراى آن بايد شاهد تغييرات مثبت در محصوالت كشاورزى و دامى استان باشيم.
تحقق به منظور  گام نخست  ذيربط  تشكيالت  و  سازمان ها  از طرف  اجراى طرح  در جهت  الزم  تخصيص اعتبار 

 اهداف ذيل مى باشد:
1-افزايش دانش و مهارت توليد كنندگان و صادركنندگان محصوالت كشاورزى و دامى

2-افزايش حجم، كيفيت محصوالت كشاورزى و دامى توليدى و متعاقب آن افزايش صادرات
نهايتًا افزايش درآمد اقتصادى و ايجاد اشتغال بيشتر و كمك به بهبود جامعه توليدى و بهره برداران محصوالت 

كشاورزى استان و كشور



الف: برنامه هاى پيشنهادى، طرح كوتاه مدت:
توضيح: مجرى اصلى طرح هاى ارتقاء سطح دانش و مهارت توليد كنندگان و صادر كنندگان محصوالت 
ذيربط  هاى  مديريت  و  معاونت  لرستان،  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  عهده  به  دامى  و  كشاورزى 

خواهد بود.
دانشكده كشاورزى دانشگاه لرستان و ساير سازمان ها و مديريت هاى ذيربط در طرح، حمايت هاى 

تخصصى خود را به مورد اجراء خواهند گذاشت.
اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى خرم آباد نقش هماهنگ كننده را بعهده خواهد داشت.

برنامه هاى اين مقطع شامل: الف-برنامه هاى كوتاه مدت (3-1 سال)
1- شناسايى و معرفى، حدود 100 نفر از توليد كنندگان محصوالت دامى و كشاورزى، كه آمادگى حضور 
را داشته  نمايشگاه هاى داخلى و خارجى  بازديدها و سمينارهاى آموزشى و همچنين  در كارگاه ها، 

باشند.
2- آموزش حداقل 20 نفر از كارشناسان رشته هاى مختلف محصوالت دامى و كشاورزى در جهت توليد 

محصوالت سالم.
و  استان  دامى  و  كشاورزى  محصوالت  صادرات  مديريت  شركت   2 حداقل  راه اندازى  و  تأسيس   -3

استفاده از سيستم هاى حمايتى، مشوق هاى صادراتى براى توسعه فعاليت هاى اين مجموعه ها

4- برنامه ريزى و سياست گذارى در زمينه برندسازى و بازاريابى محصوالت كشاورزى و دامى استان
5- ايجاد پايلوت هاى توليدات دامى و كشاورزى در جهت ايجاد فضاى سالم عارى از مصرف سموم، 

كودهاى شيميايى و داروهاى شيميايى، به عنوان پايلوت هاى آموزشى-ترويجى.
6- تهيه برنامه هاى راديو و تلويزيونى در جهت كاهش مصرف مواد شيميايى و برنامه هايى كه غذاى سالم را 

تشويق مى كند.
7- تهيه نشريات، تراكت، ليفلت، پوسترهاى آموزشى-ترويجى با همكارى كارشناسان، اساتيد و هنرمندان 

به منظور ايجاد آگاهى در بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان محصوالت دامى و كشاورزى.
تحقيقات مركز  و  دانشگاهى  توسط مراكز  غذاى سالم  زمينه مختلف  در  تهيه طرح هاى تحقيقاتى   -8

 كشاورزى و منابع طبيعى.
9- اهداء جوايز نفيس و بازديدهاى تشويقى از برنامه هاى داخلى و خارجى به نفراتى كه در جهت توليد 

و صدور محصوالت دامى و كشاورزى، اقدام عملى و چشمگيرى را انجام داده اند.
10- گردهمايى ساالنه تحت عنوان بررسى طرح هاى در دست اقدام و ارائه اطالعات جديد در خصوص 

تهيه محصوالت سالم و خطرات مصرف مواد شيميايى

ب-برنامه هاى ميان مدت : (5-3) ساله شامل:
1-تهيه طرح هاى تحقيقى توسط مجموعه واحدهاى تحقيقاتى مركز كشاورزى و منابع طبيعى استان در زمينه 

تهيه و ارائه برنامه غذايى سالم براساس استانداردهاى جهانى
2-تهيه طرح هاى مشترك دانشكده كشاورزى و مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى در همين راستا 

3-تهيه طرح هاى مشترك تحقيقى-ترويجى در مراحلى كه طرح هاى تحقيقاتى به مرحله C.test مى رسند با 
همكارى مديريت آموزش و ترويج و همكارى بهره برداران پيشرو 

برداران توليد كننده محصوالت كشاورزى و  بهره  4-تشكيل كالس ها و كارگاه هاى آموزشى-ترويجى جهت 
دامى و شيالت و ...

و  بازديدها  سمينارها  در  استاندارد،  محصوالت  بردار  بهره  و  فنى  همكاران  شركت  زمينه  نمودن  5-فراهم 
نمايشگاههاى داخل و خارج از كشور ...

6-تشكيل برنامه هاى آموزشى جهت صادركنندگان محصوالت كشاورزى استاندارد و فراهم نمودن بازديد آنان 
از نمايشگاه هاى داخلى و خارجى.

7-چاپ نشريات و پوستر آموزشى - ترويجى و اطالع رسانى به نحو موثر در نقاط مستعد 
8-تنظيم برنامه هاى راديو و تلويزيون در جهت تنوير افكار مخاطبين در سطح گسترده 

9- ايجاد پايلوت هاى نمونه توسط بهره برداران با همكارى نيروهاى فنى و امكان فراهم نمودن بازديد توسط 
ساير كشاورزان...

10-ايجاد ميادين و بازارهاى فروش محصوالت سالم توسط شهردارى هر منطقه.
و  مواد الزم  ميزان  تعيين  و  و كودهاى شيميايى  كنترل سموم  آزمايشگاه تخصصى در جهت  با  11-همكارى 

ضرورى براساس استاندارد

ج-برنامه بلند مدت (10-5 ساله):
1-دانشكده كشاورزى دانشگاه لرستان با همكارى مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى طرح هايى كه 
تغذيه سالم را براى جامعه و مازاد آن براى ساير جوامع كشورها فراهم ميسازد تهيه و با همكارى ساير بخش 
هاى ذيربط مانند: دانشگاه علوم پزشكى-(دانشكده بهداشت... امور تغذيه) به اجرا درآورند الزمه اين برنامه ؛ 

هدف گذارى براى توليد و مصرف متنوع گروه هاى مختلف غذايى مى باشد. 
چرا داشتن تغذيه سالم مهم است؟

1-غذاى سالم تأمين كننده مواد مغذى مورد نياز بدن است.
2-عالوه بر تأمين انرژى بدن در حفظ عملكرد مغز، قلب و ماهيچه نيز اهميت دارد.

3-تغذيه سالم ريسك ابتال به بيمارى ها را كاهش مى دهد.
4-مصرف بيشتر ميوه ها و سبزيجات ريسك ابتال به ديابت، فشار خون باال و برخى انواع سرطان را 

كاهش مى دهد.
5-مصرف كمتر چربى ها اشباع شده و كاهش ريسك قلبى.

6-تغذيه سالم در جهت كنترل و بهبود عالئم بعضى از بيمارى ها كمك مى كند.
محصوالت  مصرف  و  توليد  در  تنوع  تعادل،  آن  الزمه  سالم  تغذيه  يك  اصول  داشتن  نهايت:  7-در 

كشاورزى و صدور مازاد آن به خارج از كشور.

2-مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى استان ضمن اجراى تحقيقاتى عارى از سموم و كودهاى 
شيميايى، موارد به نتيجه رسيده را (Ctest) در قالب طرح هاى مشترك به اراضى و مراكز توليد و پرورش 
محصوالت كشاورزى با هماهنگى مديريت هاى ذيربط در سازمان جهاد كشاورزى انتقال داده تا نتايج 
مطلوب به دست آمده در راستاى توليد غذاى مناسب در بين ساير مولدين محصوالت دامى و كشاورزى 

با آموزش پرسنل فنى مراكز خدمات كشاورزى بسط و گسترش دهد.
مولدين محصوالت  بيشتر  پوشش  و  تر  در سطح گسترده  آموزشى-ترويجى  هاى  كارگاه  3-تشكيل 

كشاورزى. 
4-تشكيل سمينار و كنفرانس هاى ساالنه با حضور اساتيد فن در استان.

به اجرائى  مديريت هاى  كارشناسان  تحقيقاتى،  مراكز  محققين  ذيربط،  اساتيد  از  گروهى  5-تشكيل 
 منظور نظارت و ارزشيابى و هدايت برنامه هاى تصويب شده كه ضامن ايجاد روند مثبت كارها در سطوح 

برنامه ريزى مى گردد.
صنايع بسته بندى و  محصوالت كشاورزى  توليد  و  تهيه  بمنظور  ساخت هاى الزم  زير  6-فراهم نمودن 

 منطبق با استانداردهاى جهانى
توضيح پايانى: همانطور كه بيان شد تمام عوامل ذيربط در اين طرح در راستاى وظايفى كه بر عهده 
دارند و برنامه هايى كه اكنون در سطح جهانى در ارتباط، توليد غذاى سالم و كاهش ضايعات و صدور 

مازاد آن اقدام شود.

7- اتاق بازرگانى،صنايع،معادن و كشاورزى استان لرستان
 كميسيون كشاورزى،آب و منابع طبيعى

ارزش افزوده محصوالت كشاورزى و دامى قابل صدور:
1-در برنامه كوتاه مدت:
2-در برنامه ميان مدت:
3-در برنامه بلند مدت:

با توجه به آمار سال 1394 (صادرات محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان به كشورهاى عراق، كويت، قطر 
به  ارزش  Kg   47،172،439 به حجم  سيب زمينى،  و  حبوبات  و  دام زنده  آبزيان،  شامل  مجموع كاال  عمان)  و 

  اقتصادى 17،317،318 دالر آمريكا گزارش شده است. 
ارزش كاال(Kg )=2/72 دالر

از مجموع 750،000 تن مازاد محصوالت كشاورزى و دامى در سال 1394 تنها مقدار 47،000 تن صدور محصوالت 
كشاورزى و دامى به خارج از كشور تحقق يافته است يعنى 6/71 درصد كل محصوالت مازاد بر مصرف استان 

لرستان.
سهم بخش كشاورزى طبق آمار 1394، ميزان 1،106،572Kg (2/47 درصد) و ارزش اقتصادى آن 435،580 دالر 

آمريكا بوده (2/5 درصد) از مجموع ارزش كل محصوالت دامى و كشاورزى به خارج از كشور...
نتيجه اينكه به فرض ثابت ماندن مازاد توليد محصوالت كشاورزى و دامى استان و ميانگين صدور را 7 درصد 
براى صدور آن الزم است و در  از 15 سال زمان  ، همين ميزان كاال، بيش  با وضعيت موجود  نمائيم  محاسبه 

صورتيكه شرايط و امكانات، و مقررات گمركى بر پايه شرايط امروز محاسبه گردد.
بر همين اساس الزم است، شرايط را در جهت افزايش حجم، ارتقاء كيفيت، و در نهايت باال بردن ارزش اقتصادى 

كاالهاى صادراتى استان بهبود بخشيد.

طرح پيشنهادى اين موضوع را يادآور مى شود در صورت همكارى موثر و همه جانبه كليه سازمان ها و افراد 
گسترش راستاى  در  تدريج  به  شرايط  عملى  علمى-  برنامه هاى  انجام  و  توصيه هاى فنى  اجراى  با  و  ذيربط 

 محصوالت قابل صدور ارتقاء دهيم.
مجريان  و  صادركنندگان   ، كنندگان  توليد  علمى  آموزش  سطح  ارتقاء  طرح  اجراى  و  ريزى  برنامه  نياز   *
محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان توجه به ارزش اقتصادى بيش از 562،000 تن محصوالت كشاورزى 
و دامى مازاد استان با ميانگين هر كيلوگرم 2 دالر آمريكا به فرض ثابت ماندن تمام فاكتورهاى شاخص اعم از 
حجم، كيفيت، وزن، قيمت در بازارهاى داخلى و خارجى، ارزش آن بالغ بر191،642،000 دالر (بر اسا هر تن 341 

دالر) مى باشد. 
طرح ارتقائ سطح دانش ، مهارت توليد كنندگان و صادر كنندگان محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان، 
با هدف افزايش كمى و كيفى و ارزش اقتصادى به اجرا گذاشته خواهد شد. لذا در صورت تأييد و اجراء مفاد 

مندرج، قطعًا در پايان اجراى آن بايد شاهد تغييرات مثبت در محصوالت كشاورزى و دامى استان باشيم.
تحقق به منظور  گام نخست  ذيربط  تشكيالت  و  سازمان ها  از طرف  اجراى طرح  در جهت  الزم  تخصيص اعتبار 

 اهداف ذيل مى باشد:
1-افزايش دانش و مهارت توليد كنندگان و صادركنندگان محصوالت كشاورزى و دامى

2-افزايش حجم، كيفيت محصوالت كشاورزى و دامى توليدى و متعاقب آن افزايش صادرات
نهايتًا افزايش درآمد اقتصادى و ايجاد اشتغال بيشتر و كمك به بهبود جامعه توليدى و بهره برداران محصوالت 

كشاورزى استان و كشور



الف: برنامه هاى پيشنهادى، طرح كوتاه مدت:
توضيح: مجرى اصلى طرح هاى ارتقاء سطح دانش و مهارت توليد كنندگان و صادر كنندگان محصوالت 
ذيربط  هاى  مديريت  و  معاونت  لرستان،  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  عهده  به  دامى  و  كشاورزى 

خواهد بود.
دانشكده كشاورزى دانشگاه لرستان و ساير سازمان ها و مديريت هاى ذيربط در طرح، حمايت هاى 

تخصصى خود را به مورد اجراء خواهند گذاشت.
اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى خرم آباد نقش هماهنگ كننده را بعهده خواهد داشت.

برنامه هاى اين مقطع شامل: الف-برنامه هاى كوتاه مدت (3-1 سال)
1- شناسايى و معرفى، حدود 100 نفر از توليد كنندگان محصوالت دامى و كشاورزى، كه آمادگى حضور 
را داشته  نمايشگاه هاى داخلى و خارجى  بازديدها و سمينارهاى آموزشى و همچنين  در كارگاه ها، 

باشند.
2- آموزش حداقل 20 نفر از كارشناسان رشته هاى مختلف محصوالت دامى و كشاورزى در جهت توليد 

محصوالت سالم.
و  استان  دامى  و  كشاورزى  محصوالت  صادرات  مديريت  شركت   2 حداقل  راه اندازى  و  تأسيس   -3

استفاده از سيستم هاى حمايتى، مشوق هاى صادراتى براى توسعه فعاليت هاى اين مجموعه ها

4- برنامه ريزى و سياست گذارى در زمينه برندسازى و بازاريابى محصوالت كشاورزى و دامى استان
5- ايجاد پايلوت هاى توليدات دامى و كشاورزى در جهت ايجاد فضاى سالم عارى از مصرف سموم، 

كودهاى شيميايى و داروهاى شيميايى، به عنوان پايلوت هاى آموزشى-ترويجى.
6- تهيه برنامه هاى راديو و تلويزيونى در جهت كاهش مصرف مواد شيميايى و برنامه هايى كه غذاى سالم را 

تشويق مى كند.
7- تهيه نشريات، تراكت، ليفلت، پوسترهاى آموزشى-ترويجى با همكارى كارشناسان، اساتيد و هنرمندان 

به منظور ايجاد آگاهى در بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان محصوالت دامى و كشاورزى.
تحقيقات مركز  و  دانشگاهى  توسط مراكز  غذاى سالم  زمينه مختلف  در  تهيه طرح هاى تحقيقاتى   -8

 كشاورزى و منابع طبيعى.
9- اهداء جوايز نفيس و بازديدهاى تشويقى از برنامه هاى داخلى و خارجى به نفراتى كه در جهت توليد 

و صدور محصوالت دامى و كشاورزى، اقدام عملى و چشمگيرى را انجام داده اند.
10- گردهمايى ساالنه تحت عنوان بررسى طرح هاى در دست اقدام و ارائه اطالعات جديد در خصوص 

تهيه محصوالت سالم و خطرات مصرف مواد شيميايى

ب-برنامه هاى ميان مدت : (5-3) ساله شامل:
1-تهيه طرح هاى تحقيقى توسط مجموعه واحدهاى تحقيقاتى مركز كشاورزى و منابع طبيعى استان در زمينه 

تهيه و ارائه برنامه غذايى سالم براساس استانداردهاى جهانى
2-تهيه طرح هاى مشترك دانشكده كشاورزى و مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى در همين راستا 

3-تهيه طرح هاى مشترك تحقيقى-ترويجى در مراحلى كه طرح هاى تحقيقاتى به مرحله C.test مى رسند با 
همكارى مديريت آموزش و ترويج و همكارى بهره برداران پيشرو 

برداران توليد كننده محصوالت كشاورزى و  بهره  4-تشكيل كالس ها و كارگاه هاى آموزشى-ترويجى جهت 
دامى و شيالت و ...

و  بازديدها  سمينارها  در  استاندارد،  محصوالت  بردار  بهره  و  فنى  همكاران  شركت  زمينه  نمودن  5-فراهم 
نمايشگاههاى داخل و خارج از كشور ...

6-تشكيل برنامه هاى آموزشى جهت صادركنندگان محصوالت كشاورزى استاندارد و فراهم نمودن بازديد آنان 
از نمايشگاه هاى داخلى و خارجى.

7-چاپ نشريات و پوستر آموزشى - ترويجى و اطالع رسانى به نحو موثر در نقاط مستعد 
8-تنظيم برنامه هاى راديو و تلويزيون در جهت تنوير افكار مخاطبين در سطح گسترده 

9- ايجاد پايلوت هاى نمونه توسط بهره برداران با همكارى نيروهاى فنى و امكان فراهم نمودن بازديد توسط 
ساير كشاورزان...

10-ايجاد ميادين و بازارهاى فروش محصوالت سالم توسط شهردارى هر منطقه.
و  مواد الزم  ميزان  تعيين  و  و كودهاى شيميايى  كنترل سموم  آزمايشگاه تخصصى در جهت  با  11-همكارى 

ضرورى براساس استاندارد

ج-برنامه بلند مدت (10-5 ساله):
1-دانشكده كشاورزى دانشگاه لرستان با همكارى مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى طرح هايى كه 
تغذيه سالم را براى جامعه و مازاد آن براى ساير جوامع كشورها فراهم ميسازد تهيه و با همكارى ساير بخش 
هاى ذيربط مانند: دانشگاه علوم پزشكى-(دانشكده بهداشت... امور تغذيه) به اجرا درآورند الزمه اين برنامه ؛ 

هدف گذارى براى توليد و مصرف متنوع گروه هاى مختلف غذايى مى باشد. 
چرا داشتن تغذيه سالم مهم است؟

1-غذاى سالم تأمين كننده مواد مغذى مورد نياز بدن است.
2-عالوه بر تأمين انرژى بدن در حفظ عملكرد مغز، قلب و ماهيچه نيز اهميت دارد.

3-تغذيه سالم ريسك ابتال به بيمارى ها را كاهش مى دهد.
4-مصرف بيشتر ميوه ها و سبزيجات ريسك ابتال به ديابت، فشار خون باال و برخى انواع سرطان را 

كاهش مى دهد.
5-مصرف كمتر چربى ها اشباع شده و كاهش ريسك قلبى.

6-تغذيه سالم در جهت كنترل و بهبود عالئم بعضى از بيمارى ها كمك مى كند.
محصوالت  مصرف  و  توليد  در  تنوع  تعادل،  آن  الزمه  سالم  تغذيه  يك  اصول  داشتن  نهايت:  7-در 

كشاورزى و صدور مازاد آن به خارج از كشور.

2-مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى استان ضمن اجراى تحقيقاتى عارى از سموم و كودهاى 
شيميايى، موارد به نتيجه رسيده را (Ctest) در قالب طرح هاى مشترك به اراضى و مراكز توليد و پرورش 
محصوالت كشاورزى با هماهنگى مديريت هاى ذيربط در سازمان جهاد كشاورزى انتقال داده تا نتايج 
مطلوب به دست آمده در راستاى توليد غذاى مناسب در بين ساير مولدين محصوالت دامى و كشاورزى 

با آموزش پرسنل فنى مراكز خدمات كشاورزى بسط و گسترش دهد.
مولدين محصوالت  بيشتر  پوشش  و  تر  در سطح گسترده  آموزشى-ترويجى  هاى  كارگاه  3-تشكيل 

كشاورزى. 
4-تشكيل سمينار و كنفرانس هاى ساالنه با حضور اساتيد فن در استان.

به اجرائى  مديريت هاى  كارشناسان  تحقيقاتى،  مراكز  محققين  ذيربط،  اساتيد  از  گروهى  5-تشكيل 
 منظور نظارت و ارزشيابى و هدايت برنامه هاى تصويب شده كه ضامن ايجاد روند مثبت كارها در سطوح 

برنامه ريزى مى گردد.
صنايع بسته بندى و  محصوالت كشاورزى  توليد  و  تهيه  بمنظور  ساخت هاى الزم  زير  6-فراهم نمودن 

 منطبق با استانداردهاى جهانى
توضيح پايانى: همانطور كه بيان شد تمام عوامل ذيربط در اين طرح در راستاى وظايفى كه بر عهده 
دارند و برنامه هايى كه اكنون در سطح جهانى در ارتباط، توليد غذاى سالم و كاهش ضايعات و صدور 

مازاد آن اقدام شود.

ارزش افزوده محصوالت كشاورزى و دامى قابل صدور:
1-در برنامه كوتاه مدت:
2-در برنامه ميان مدت:
3-در برنامه بلند مدت:

با توجه به آمار سال 1394 (صادرات محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان به كشورهاى عراق، كويت، قطر 
به  ارزش  Kg   47،172،439 به حجم  سيب زمينى،  و  حبوبات  و  دام زنده  آبزيان،  شامل  مجموع كاال  عمان)  و 

  اقتصادى 17،317،318 دالر آمريكا گزارش شده است. 
ارزش كاال(Kg )=2/72 دالر

از مجموع 750،000 تن مازاد محصوالت كشاورزى و دامى در سال 1394 تنها مقدار 47،000 تن صدور محصوالت 
كشاورزى و دامى به خارج از كشور تحقق يافته است يعنى 6/71 درصد كل محصوالت مازاد بر مصرف استان 

لرستان.
سهم بخش كشاورزى طبق آمار 1394، ميزان 1،106،572Kg (2/47 درصد) و ارزش اقتصادى آن 435،580 دالر 

آمريكا بوده (2/5 درصد) از مجموع ارزش كل محصوالت دامى و كشاورزى به خارج از كشور...
نتيجه اينكه به فرض ثابت ماندن مازاد توليد محصوالت كشاورزى و دامى استان و ميانگين صدور را 7 درصد 
براى صدور آن الزم است و در  از 15 سال زمان  ، همين ميزان كاال، بيش  با وضعيت موجود  نمائيم  محاسبه 

صورتيكه شرايط و امكانات، و مقررات گمركى بر پايه شرايط امروز محاسبه گردد.
بر همين اساس الزم است، شرايط را در جهت افزايش حجم، ارتقاء كيفيت، و در نهايت باال بردن ارزش اقتصادى 

كاالهاى صادراتى استان بهبود بخشيد.

7- اتاق بازرگانى،صنايع،معادن و كشاورزى استان لرستان
 كميسيون كشاورزى،آب و منابع طبيعى

طرح پيشنهادى اين موضوع را يادآور مى شود در صورت همكارى موثر و همه جانبه كليه سازمان ها و افراد 
گسترش راستاى  در  تدريج  به  شرايط  عملى  علمى-  برنامه هاى  انجام  و  توصيه هاى فنى  اجراى  با  و  ذيربط 

 محصوالت قابل صدور ارتقاء دهيم.
مجريان  و  صادركنندگان   ، كنندگان  توليد  علمى  آموزش  سطح  ارتقاء  طرح  اجراى  و  ريزى  برنامه  نياز   *
محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان توجه به ارزش اقتصادى بيش از 562،000 تن محصوالت كشاورزى 
و دامى مازاد استان با ميانگين هر كيلوگرم 2 دالر آمريكا به فرض ثابت ماندن تمام فاكتورهاى شاخص اعم از 
حجم، كيفيت، وزن، قيمت در بازارهاى داخلى و خارجى، ارزش آن بالغ بر191،642،000 دالر (بر اسا هر تن 341 

دالر) مى باشد. 
طرح ارتقائ سطح دانش ، مهارت توليد كنندگان و صادر كنندگان محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان، 
با هدف افزايش كمى و كيفى و ارزش اقتصادى به اجرا گذاشته خواهد شد. لذا در صورت تأييد و اجراء مفاد 

مندرج، قطعًا در پايان اجراى آن بايد شاهد تغييرات مثبت در محصوالت كشاورزى و دامى استان باشيم.
تحقق به منظور  گام نخست  ذيربط  تشكيالت  و  سازمان ها  از طرف  اجراى طرح  در جهت  الزم  تخصيص اعتبار 

 اهداف ذيل مى باشد:
1-افزايش دانش و مهارت توليد كنندگان و صادركنندگان محصوالت كشاورزى و دامى

2-افزايش حجم، كيفيت محصوالت كشاورزى و دامى توليدى و متعاقب آن افزايش صادرات
نهايتًا افزايش درآمد اقتصادى و ايجاد اشتغال بيشتر و كمك به بهبود جامعه توليدى و بهره برداران محصوالت 

كشاورزى استان و كشور



الف: برنامه هاى پيشنهادى، طرح كوتاه مدت:
توضيح: مجرى اصلى طرح هاى ارتقاء سطح دانش و مهارت توليد كنندگان و صادر كنندگان محصوالت 
ذيربط  هاى  مديريت  و  معاونت  لرستان،  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  عهده  به  دامى  و  كشاورزى 

خواهد بود.
دانشكده كشاورزى دانشگاه لرستان و ساير سازمان ها و مديريت هاى ذيربط در طرح، حمايت هاى 

تخصصى خود را به مورد اجراء خواهند گذاشت.
اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى خرم آباد نقش هماهنگ كننده را بعهده خواهد داشت.

برنامه هاى اين مقطع شامل: الف-برنامه هاى كوتاه مدت (3-1 سال)
1- شناسايى و معرفى، حدود 100 نفر از توليد كنندگان محصوالت دامى و كشاورزى، كه آمادگى حضور 
را داشته  نمايشگاه هاى داخلى و خارجى  بازديدها و سمينارهاى آموزشى و همچنين  در كارگاه ها، 

باشند.
2- آموزش حداقل 20 نفر از كارشناسان رشته هاى مختلف محصوالت دامى و كشاورزى در جهت توليد 

محصوالت سالم.
و  استان  دامى  و  كشاورزى  محصوالت  صادرات  مديريت  شركت   2 حداقل  راه اندازى  و  تأسيس   -3

استفاده از سيستم هاى حمايتى، مشوق هاى صادراتى براى توسعه فعاليت هاى اين مجموعه ها

4- برنامه ريزى و سياست گذارى در زمينه برندسازى و بازاريابى محصوالت كشاورزى و دامى استان
5- ايجاد پايلوت هاى توليدات دامى و كشاورزى در جهت ايجاد فضاى سالم عارى از مصرف سموم، 

كودهاى شيميايى و داروهاى شيميايى، به عنوان پايلوت هاى آموزشى-ترويجى.
6- تهيه برنامه هاى راديو و تلويزيونى در جهت كاهش مصرف مواد شيميايى و برنامه هايى كه غذاى سالم را 

تشويق مى كند.
7- تهيه نشريات، تراكت، ليفلت، پوسترهاى آموزشى-ترويجى با همكارى كارشناسان، اساتيد و هنرمندان 

به منظور ايجاد آگاهى در بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان محصوالت دامى و كشاورزى.
تحقيقات مركز  و  دانشگاهى  توسط مراكز  غذاى سالم  زمينه مختلف  در  تهيه طرح هاى تحقيقاتى   -8

 كشاورزى و منابع طبيعى.
9- اهداء جوايز نفيس و بازديدهاى تشويقى از برنامه هاى داخلى و خارجى به نفراتى كه در جهت توليد 

و صدور محصوالت دامى و كشاورزى، اقدام عملى و چشمگيرى را انجام داده اند.
10- گردهمايى ساالنه تحت عنوان بررسى طرح هاى در دست اقدام و ارائه اطالعات جديد در خصوص 

تهيه محصوالت سالم و خطرات مصرف مواد شيميايى

ب-برنامه هاى ميان مدت : (5-3) ساله شامل:
1-تهيه طرح هاى تحقيقى توسط مجموعه واحدهاى تحقيقاتى مركز كشاورزى و منابع طبيعى استان در زمينه 

تهيه و ارائه برنامه غذايى سالم براساس استانداردهاى جهانى
2-تهيه طرح هاى مشترك دانشكده كشاورزى و مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى در همين راستا 

3-تهيه طرح هاى مشترك تحقيقى-ترويجى در مراحلى كه طرح هاى تحقيقاتى به مرحله C.test مى رسند با 
همكارى مديريت آموزش و ترويج و همكارى بهره برداران پيشرو 

برداران توليد كننده محصوالت كشاورزى و  بهره  4-تشكيل كالس ها و كارگاه هاى آموزشى-ترويجى جهت 
دامى و شيالت و ...

و  بازديدها  سمينارها  در  استاندارد،  محصوالت  بردار  بهره  و  فنى  همكاران  شركت  زمينه  نمودن  5-فراهم 
نمايشگاههاى داخل و خارج از كشور ...

6-تشكيل برنامه هاى آموزشى جهت صادركنندگان محصوالت كشاورزى استاندارد و فراهم نمودن بازديد آنان 
از نمايشگاه هاى داخلى و خارجى.

7-چاپ نشريات و پوستر آموزشى - ترويجى و اطالع رسانى به نحو موثر در نقاط مستعد 
8-تنظيم برنامه هاى راديو و تلويزيون در جهت تنوير افكار مخاطبين در سطح گسترده 

9- ايجاد پايلوت هاى نمونه توسط بهره برداران با همكارى نيروهاى فنى و امكان فراهم نمودن بازديد توسط 
ساير كشاورزان...

10-ايجاد ميادين و بازارهاى فروش محصوالت سالم توسط شهردارى هر منطقه.
و  مواد الزم  ميزان  تعيين  و  و كودهاى شيميايى  كنترل سموم  آزمايشگاه تخصصى در جهت  با  11-همكارى 

ضرورى براساس استاندارد

ج-برنامه بلند مدت (10-5 ساله):
1-دانشكده كشاورزى دانشگاه لرستان با همكارى مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى طرح هايى كه 
تغذيه سالم را براى جامعه و مازاد آن براى ساير جوامع كشورها فراهم ميسازد تهيه و با همكارى ساير بخش 
هاى ذيربط مانند: دانشگاه علوم پزشكى-(دانشكده بهداشت... امور تغذيه) به اجرا درآورند الزمه اين برنامه ؛ 

هدف گذارى براى توليد و مصرف متنوع گروه هاى مختلف غذايى مى باشد. 
چرا داشتن تغذيه سالم مهم است؟

1-غذاى سالم تأمين كننده مواد مغذى مورد نياز بدن است.
2-عالوه بر تأمين انرژى بدن در حفظ عملكرد مغز، قلب و ماهيچه نيز اهميت دارد.

3-تغذيه سالم ريسك ابتال به بيمارى ها را كاهش مى دهد.
4-مصرف بيشتر ميوه ها و سبزيجات ريسك ابتال به ديابت، فشار خون باال و برخى انواع سرطان را 

كاهش مى دهد.
5-مصرف كمتر چربى ها اشباع شده و كاهش ريسك قلبى.

6-تغذيه سالم در جهت كنترل و بهبود عالئم بعضى از بيمارى ها كمك مى كند.
محصوالت  مصرف  و  توليد  در  تنوع  تعادل،  آن  الزمه  سالم  تغذيه  يك  اصول  داشتن  نهايت:  7-در 

كشاورزى و صدور مازاد آن به خارج از كشور.

2-مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى استان ضمن اجراى تحقيقاتى عارى از سموم و كودهاى 
شيميايى، موارد به نتيجه رسيده را (Ctest) در قالب طرح هاى مشترك به اراضى و مراكز توليد و پرورش 
محصوالت كشاورزى با هماهنگى مديريت هاى ذيربط در سازمان جهاد كشاورزى انتقال داده تا نتايج 
مطلوب به دست آمده در راستاى توليد غذاى مناسب در بين ساير مولدين محصوالت دامى و كشاورزى 

با آموزش پرسنل فنى مراكز خدمات كشاورزى بسط و گسترش دهد.
مولدين محصوالت  بيشتر  پوشش  و  تر  در سطح گسترده  آموزشى-ترويجى  هاى  كارگاه  3-تشكيل 

كشاورزى. 
4-تشكيل سمينار و كنفرانس هاى ساالنه با حضور اساتيد فن در استان.

به اجرائى  مديريت هاى  كارشناسان  تحقيقاتى،  مراكز  محققين  ذيربط،  اساتيد  از  گروهى  5-تشكيل 
 منظور نظارت و ارزشيابى و هدايت برنامه هاى تصويب شده كه ضامن ايجاد روند مثبت كارها در سطوح 

برنامه ريزى مى گردد.
صنايع بسته بندى و  محصوالت كشاورزى  توليد  و  تهيه  بمنظور  ساخت هاى الزم  زير  6-فراهم نمودن 

 منطبق با استانداردهاى جهانى
توضيح پايانى: همانطور كه بيان شد تمام عوامل ذيربط در اين طرح در راستاى وظايفى كه بر عهده 
دارند و برنامه هايى كه اكنون در سطح جهانى در ارتباط، توليد غذاى سالم و كاهش ضايعات و صدور 

مازاد آن اقدام شود.

ارزش افزوده محصوالت كشاورزى و دامى قابل صدور:
1-در برنامه كوتاه مدت:
2-در برنامه ميان مدت:
3-در برنامه بلند مدت:

با توجه به آمار سال 1394 (صادرات محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان به كشورهاى عراق، كويت، قطر 
به  ارزش  Kg   47،172،439 به حجم  سيب زمينى،  و  حبوبات  و  دام زنده  آبزيان،  شامل  مجموع كاال  عمان)  و 

  اقتصادى 17،317،318 دالر آمريكا گزارش شده است. 
ارزش كاال(Kg )=2/72 دالر

از مجموع 750،000 تن مازاد محصوالت كشاورزى و دامى در سال 1394 تنها مقدار 47،000 تن صدور محصوالت 
كشاورزى و دامى به خارج از كشور تحقق يافته است يعنى 6/71 درصد كل محصوالت مازاد بر مصرف استان 

لرستان.
سهم بخش كشاورزى طبق آمار 1394، ميزان 1،106،572Kg (2/47 درصد) و ارزش اقتصادى آن 435،580 دالر 

آمريكا بوده (2/5 درصد) از مجموع ارزش كل محصوالت دامى و كشاورزى به خارج از كشور...
نتيجه اينكه به فرض ثابت ماندن مازاد توليد محصوالت كشاورزى و دامى استان و ميانگين صدور را 7 درصد 
براى صدور آن الزم است و در  از 15 سال زمان  ، همين ميزان كاال، بيش  با وضعيت موجود  نمائيم  محاسبه 

صورتيكه شرايط و امكانات، و مقررات گمركى بر پايه شرايط امروز محاسبه گردد.
بر همين اساس الزم است، شرايط را در جهت افزايش حجم، ارتقاء كيفيت، و در نهايت باال بردن ارزش اقتصادى 

كاالهاى صادراتى استان بهبود بخشيد.

طرح پيشنهادى اين موضوع را يادآور مى شود در صورت همكارى موثر و همه جانبه كليه سازمان ها و افراد 
گسترش راستاى  در  تدريج  به  شرايط  عملى  علمى-  برنامه هاى  انجام  و  توصيه هاى فنى  اجراى  با  و  ذيربط 

 محصوالت قابل صدور ارتقاء دهيم.
مجريان  و  صادركنندگان   ، كنندگان  توليد  علمى  آموزش  سطح  ارتقاء  طرح  اجراى  و  ريزى  برنامه  نياز   *
محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان توجه به ارزش اقتصادى بيش از 562،000 تن محصوالت كشاورزى 
و دامى مازاد استان با ميانگين هر كيلوگرم 2 دالر آمريكا به فرض ثابت ماندن تمام فاكتورهاى شاخص اعم از 
حجم، كيفيت، وزن، قيمت در بازارهاى داخلى و خارجى، ارزش آن بالغ بر191،642،000 دالر (بر اسا هر تن 341 

دالر) مى باشد. 
طرح ارتقائ سطح دانش ، مهارت توليد كنندگان و صادر كنندگان محصوالت كشاورزى و دامى استان لرستان، 
با هدف افزايش كمى و كيفى و ارزش اقتصادى به اجرا گذاشته خواهد شد. لذا در صورت تأييد و اجراء مفاد 

مندرج، قطعًا در پايان اجراى آن بايد شاهد تغييرات مثبت در محصوالت كشاورزى و دامى استان باشيم.
تحقق به منظور  گام نخست  ذيربط  تشكيالت  و  سازمان ها  از طرف  اجراى طرح  در جهت  الزم  تخصيص اعتبار 

 اهداف ذيل مى باشد:
1-افزايش دانش و مهارت توليد كنندگان و صادركنندگان محصوالت كشاورزى و دامى

2-افزايش حجم، كيفيت محصوالت كشاورزى و دامى توليدى و متعاقب آن افزايش صادرات
نهايتًا افزايش درآمد اقتصادى و ايجاد اشتغال بيشتر و كمك به بهبود جامعه توليدى و بهره برداران محصوالت 

كشاورزى استان و كشور

7- اتاق بازرگانى،صنايع،معادن و كشاورزى استان لرستان
 كميسيون كشاورزى،آب و منابع طبيعى



حسين خديش؛
رئيس كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى
اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى استان لرستان


