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 .1شرح کلی ،اهمیت و اهداف مورد نظر برای طرح
استفاده از محصوالت کشت بافتی برای ایجاد یکدستی و استفاده از نهال و نشای سالم بسیار موثر است و سبب کاهش
افت محصول بر اثر انواع بیماریها و افزایش عملکرد میشود .کشور ما در تولید محصووالت کشوت بوافتی از گای واه
خوبی در م نطقه برخوردار است و در صادرات بعضی از محصوالت به بازارهای منطقه تجربه دارد .همچنین بسویاری از
مراکز کشت بافتی درون کشور نیازمند واردات بعضی موواد ییواهی اصویز از تولیدکننودیان هسوتههوای اولیوه معتبور
بین المللی هستند .به دلیز ابهام در متن و اگرای دستورالعمزهای حقوق بهنژادیر و ثبت رقوم و قرنطینوه بورای موواد
ییاهی وارداتی و صادراتی ،ناهمخوانی این دستورالعمزها با دستورالعمزهای بین المللی و مسائز مربوو بوه یوایش و
ره یری محصوالت کشت بافتی در بعضوی از کشوورهای هودا صوادراتی ،مشوکرتی بور سور راه صوادرکنندیان و
واردکنندیان مواد ییاهی و محصوالت کشت بافتی وگود دارد .هدا از این طرح ،تدوین دستورالعمز گوام ،،شوفاا و
یام به یام صادرات و واردات مواد ییاهی ارقام تجاری و بومی و محصوالت کشت بافتی با هماهن ی نهادهای ذیورب
و به نحوی است که برای مراکز کشت بافت کشور قابز استفاده باشد.
 .2ذینفعان
شرکتهای خصوصی کشت بافت – نهالستانها و باغداران -محققان و سایر واردکنندیان مواد ییاهی – سوازمان حفو
نباتات کشور -موسسه تحقیقات ثبت و یواهی بذر و نهال ،موسسه تحقیقات علوم باغبانی -یژوهش اه بیوتکنولوژی
 .3مشخصات فنی طرح
دستورالعملی که تدوین میشود باید ویژییهای زیر را داشته باشد:
 -1شفافیت ،یام به یام بودن ،گام،ن ر بودن و ساده بودن :مخاطب این دستورالعمز تولیدکنندیان محصوالت کشت
بافتی و سایر افرادی هستند که نیازمند واردات و صادرات مواد ییاهی به کشور میباشوند .بوه هموین دلیوز بایود
دستورالعملی گام ،،با در نظر یرفتن حداکثر حالتها و شرای ممکن برای صادرات و واردات ارقام تجاری و بومی
و نیز در عین حال مختصر و همهفهم تدوین شود.
 -2قالب انتشار و دسترسی مناسب
 -3امکان به روز شدن با تغییرات قوانین کشور :قالب انتشار به نحوی باشد که امکان به روز شدن برای دسوتورالعمز
تدوین شده وگود داشته باشد و اطرعرسانی شود
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 .4محدوده مکانی مورد نظر برای اجرای طرح (در صورت امکان)
محدوده مکانی برای این طرح وگود ندارد
 .5محدوده طرح و رئوس شرح خدمات مورد انتظار
احصاء قوانین و دستورالعمزها از مراگ ،ذیرب
بررسی تجربیات واردکنندیان مواد ییاهی با مصاحبه میدانی
بررسی تجربیات صادرکنندیان با مصاحبه
بررسی تطبیقی دستورالعمزهای مشابه در کشورهای منتخب
ارایه شیوه نامه در خصوص ارقام بومی با مشارکت بانک ژن ییاهی کشور و موسسه ثبت و یواهی نهال بذر
گم،بندی ،طراحی قالب و انتشار شیوه نامه
 .6مدت زمان اجرای طرح و محدودیتهای زمانی کلی(در صورت وجود)
 6ماه
 .7محصوالت ،مستندات قابل تحویل و محدوده طرح
تمام قوانین ،دستورالعمز ها و استانداردهای تدوین شده درون کشور مورد نیاز برای تدوین دستورالعمز با گزییات (ذکور
دقیق مرگ ،و محز اثر قانون)
مستندات مصاحبه با واردکنندیان و صادرکنندیان
دستورالعمز نهایی
 .8استانداردهای مورد انتظار برای طرح(در صورت وجود)
مطابقت با آیین نامه اگرای قانون ثبت ارقام ییاهی و کنترل و یواهی بذر و نهال و بانک ژن
مطابقت با استانداردهای حمز و نقز انواع نهال ،واردات و صادرات مواد ییاهی سازمان حف نباتات
مطابقت با دستورالعمزها و قوانین سازمان یمرک گمهوری اسرمی ایران
مطابقت با دستورالعمزها و اصول کلی سازمان یدافند غیر عامز
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 .9فرآیند تحویل طرح به ستاد
مستندات و ییشنویس دستورالعمز به ستاد توسعه زیست فناوری ارائه شده و در صورت تأیید متن دستورالعمز به ستاد
یاد شده تحویز داده میشود.
 .11ریسکها و محدودیتهای احتمالی اجرای طرح
 .11حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار تیم پیشنهاددهنده
تخصص اقتصاد کشاورزی باغبانی
 .12چارچوب پروپوزال
کلیه ییشنهادات باید در قالب چارچوب تعریف شده برای یرویوزال که در ییوست موگود میباشد تهیه و ارسال یردد.
 .13نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
یرویوزالها بعد از تهیه باید به ستاد توسعه زیستفناوری به آدرس زیر ارسال شوند:
خیابان شیخ بهایی شمالی-میدان ییروزان -خیابان ییروزان -نبش کوچه زاهدی -یرک  -11ستاد توسعه
زیست فناوری
نام مسئول مربوطه :خانم زهرا مختارزاده
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