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 گردش کار پرونده

واصله به  یو گزارش ها اتیاز حقوق عامه و با توجه به شکا انتیو ص ییغذا تیامن یتوجه به مؤلفه ها تیبه اهم تیبا عنا

اظهارات  ی، اقدام به جمع آور1399در سال  ژهیجلسات متعدد به و یمرجع با انجام مکاتبه و برگزار نی، ا1393از سال  ونیسیکم

 نیدر آخر ونیسینموده است. کم یاسالم یمرتبط در مجلس شورا یها ونیسیوزارتخانه ها و کم ندگانیدانشمندان، صاحبنظران، نما

 یاقدام به طرح سئوال ها ،یرکارشناسیو غ یاز انعکاس نظرات کل زیموضوع و پره یتخصص یابیارز یبرا یدگیجلسه رس

. دینما یو اسناد به صورت مکتوب م ظراتمرتبط و اخذ ن یوزارتخانه ها و سازمان ها تیو مسئول تیفعال طهیدر ح یتخصص

 افتةیرییسهم محصوالت تغ ،ییخودکفا یریو امکان پذ یو ضرورت واردات محصوالت اساس زانیم طهیسواالت مطروحه در ح

بوده است نیگزیجا یمحصوالت و راهبرد ها نیا یابیارز ی(، روش هاختهی)ترار یکیژنت . 

 

شده و سپس  هیارا ختهیمرتبط با محصوالت ترار یواصله از دستگاه ها یاز نظرات و پاسخ ها یگزارش حاضر ابتدا خالصه ا در

 یینظر نها زیشود. در خاتمه ن یپنبه، برنج و کلزا پرداخته م ا،یمحصوالت ذرت، سو رامونیمرتبط پ یدستگاه ها هیجواب یابیبه ارز

شده است میتقد رانیا فیمحترم و مردم شر ندگانینما یهآگا یزم براال یشنهادهایو پ . 

 

ختهیمرتبط با محصوالت ترار یواصله از دستگاه ها یخالصه پاسخ ها   

 

1. یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  

 

وزارت مذکور  خته،یمدت و بلند مدت مصرف محصوالت ترار انیم یها یبررس جیبر ارائه نتا یمبن ونیسیپاسخ به سوال کم در

 یابیمطالعات ارز خچهیتار یصرفاً بررس خته،یمحصوالت ترار یو صدور مجوِز ورود برا رشینموده است که مالک پذ حیتصر

ان شده استعنو نانیحاصل کامال قابل اطم جینتا نیباشد و بنا بر ا یم ییااروپ یحاصل از آنها در کشورها جیخطر و نتا . 

 

 ،ینیبال شاتیبر آزما یخطر مبتن یابیمستقل و معتبر ارز شاتیآزما هیکل جیبر ارائه نتا یمبن ونیسیتوجه به درخواست کم با

از  یگریمستند د ،یشیمورد صورتجلسه هم اند کیدر داخل کشور، متاسفانه به جز ارسال  رهیغدد و غ سم،یمتابول ،یمونولوژیا

اصل  تیو رعا یاغلب دستگاه ها به الزام برچسب گذار زیمذکور ن یشیهم اند ی. در جمع بندستوزارتخانه ارائه نشده ا نیجانب ا

وزارتخانه ارائه نشده است،  نیتوسط ا یگریمستند د نکهینموده اند. با توجه به ا دیتاک ختهیدر مواجهه با محصوالت ترار زیآم اطیاحت

را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ختهیسالمت محصوالت ترار دییکه تا یداخل یگزارش ها اسناد، پژوهش ها و ریلذا سا

از درجه اعتبار  خته،یسالمت برنج ترار دییدر تا زدی یصدوق دیشه یجمله گزارش دانشگاه علوم پزشکمنتسب نموده است من یپزشک

 .ساقط است

 

 یوزارتخانه مذکور در اجرا ی: عالوه بر سهل انگاریدرخصوص پاسخ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ونیسیکم نظر

رسد  یم یجمع بند نیبه ا ونیسیقانون برنامه ششم توسعه کشور(، کم فی)بر اساس تکل ختهیمحصوالت ترار یقانون برچسب گذار

محصوالت  یمصرف برخ دییا به مدارک اظهار شده وارد کنندگان و فقط تابا اتک تنهاکه آن وزارت به عنوان پاسدار سالمت جامعه، 

و  مدتانیم شاتیمدارک اظهار شده توسط وارد کنندگان و صرف نظر از انجام آزما ییآزما یاروپا، بدون راست هیدر اتحاد ختهیترار



نموده است  ختهیسالمت محصوالت ترار دییتا اقدام به ر،در داخل کشو ختهیمحصوالت ترار یمخاطرات احتمال یابیمدت ارز یطوالن

باشد یقابل قبول نم هیرو نیلذا ا . 

 

ستیز طیسازمان حفاظت مح -2  

 

 ستمیاکوس یبر رو یو مخاطرات احتمال دیحشرات مف تیها بر جمع ختهیترار اهانیبر "اثر کشت گ یمبن ونیسیپرسش کم درخصوص

 ختهینموده است که برنج ترار حیموضوع را رصد کرده است و تصر نیشده است که "ا یمدع ستیز طیکشور، سازمان مح یها

نداشته است یریتاث زین رهدفیغ وداتبه سموم کمتر، بر موج ازیعالوه بر ن یرانیا ". 

 

 یمستند چیه ستیز طیسازمان حفاظت مح ون،یسی: بر خالف درخواست کمستیز طیدر خصوص پاسخ سازمان مح ونیسیکم نظر

ارائه  ستیز طیمح یبر رو ختهیو به طور اخص برنج ترار ختهیترار اهانیسوء گ ریبر عدم تاث یسازمان مبن نیا یادعا دییدر تا

سنجش و  ش،یپا طهیسازمان در ح نیخطر ارائه شده است؟ ا یها یابیبر اساس کدام ارز ختهیترار اهانیگ دیتائ ستیننموده و معلوم ن

مصرف و  ،یرهاساز د،یمراحل تول هیآنها، در کل یخطرات احتمال تیریو مد ختهیمحصوالت ترار یِ ستیز طیمح یخطرها یابیارز

نداده و با اعتماد محض به اظهارات و مدارک  جامان یمستقل ییآزمایو راست شیآزما چیدرازمدت آن، ه راتیپس از مصرف و تاث

 یها شیپا یسازمان در خصوص گزارش دوره ا نیاز جانب ا یمستند چیه نینموده است. همچن تیاز خود سلب مسئول ان،یمتقاض

ارائه نشده است خته،یبرنج ترار یبعد از رهاساز یطیمح ستیز . 

 

در نظر گرفته شود تا عالوه  یستیز یمنیدر قانون ا یداتیتمه ،یطیمح ستیز یها یابیارز تیضرورت دارد با توجه به اهم نیبنابرا

همه جانبه انجام شود یها شیبر آزما یبه صورت مستقل و مبتن ییها ییآزما یراست ،یاسناد و اظهارات متقاض یبر بررس . 

 

یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق -3  

 

الزم  یدانشگاه یمختلف و رشته ها یو پژوهش ها قاتیتحق ،یو فناور قاتیارائه شده توسط وزارت علوم، تحق یتوجه به پاسخ ها با

باشد یدر حال انجام م ییغذا ،یجانور ،یانسان ،یکشاورز یها شیدر گرا یناورف ستیمرتبط با رشته ز یلیدر مقاطع تحص . 

 

 ی( و مهندسختهی)ترار یکیژنت افتةیرییشاخه دارد که مبحث محصوالت تغ ریز یاز س شیب یفناور ستیز عی: علم وسونیسیکم نظر

گردد.  تیتقو دیبا نهیزم نیغافل شد و آموزش و پژوهش در ا یفناورستیز یهارشاخهیز ریاز سا دیاز آنهاست لذا نبا یکی کیژنت

و  کیژنت یمهندس نهیدر زم قاتیو رشد تحق شودیبه شدت در کشور احساس م یستیز یمنیا یدر حال حاضر، کمبود رشته تخصص

اطره استپرمخ اریبس یستیز یمنیالزامات ا تیو رعا یستیز یمنیا النیالتحصبدون حضور فارغ خته،یمحصوالت ترار . 

 

رانیاستاندارد ا یسازمان مل -4  

 

 4و  3موضوع ماده  ییاجرا یها( متوجه دستگاهختهی)ترار یکیژنت افتهیرییتغ یسازمان کنترل محصوالت و  فراورده ها نینظر ا از

به کشور را محتمل  یکیشده ژنت یدر ورود محصوالت دستکار سمیوتروریمانند ب یسازمان خطرات نیاست. ا یستیز یمنیقانون ا

نموده است شنهادیپ یاحتمال یها بیآس یریمحصوالت را به منظور جلوگ نیورود ا تیدانسته و اعمال ممنوع . 



 

رکن  کیاستاندارد به عنوان  یسازمان مل ینینقش آفر تیو نظارت و اهم یمختلف فن یها یدگیچیوجود پ رغمی: علونیسیکم نظر

قانون   3سازمان در ماده  نیمرتبط با ا فیمتاسفانه شرح وظا خته،یمحصوالت ترار یمخاطرات احتمال شیدر سنجش و پا یاساس

شود یمشاهده نم یستیز یمنیا یمل یاعضاء دائم شورا بیسازمان در ترک نیاز ا یکشور مغفول مانده و اثر یستیز یمنیا . 

 

کشور یفرهنگستان علوم پزشک -5  

 

سالمت جامعه به  یبان دهینهاد، رسالت خود را در د نیرسد ا یبه نظر م یفرهنگستان علوم پزشک یالسوابق مکاتبات ارس یبررس با

باشد یم ریاست که شامل موارد ز دهیانجام رسان : 

 

 دییقاطع در تا یاز اظهار نظرها زیمحترم دربارة "پره نیو معاون یمحترم بهداشت، درمان و آموزش پزشک ریمتعدد با وز مکاتبات

یبدون شواهد متقن علم ختهیت محصوالت ترارسالم "، 

 

 یها یبه کمپان روابستهیمستقل و غ یهاتوسط مجموعه ختهیسالمت محصوالت ترار شیخطر و پا یابیارز یهایبر انجام بررس دیتاک

خته،یترار دیتول  

 

محصوالت  یبر ضرورت برچسب گذار دیو سازمان غذا و دارو با تاک یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ریمتعدد با وز مکاتبات

خته،یترار یمحصوالت خوراک یگذاربرچسب تیاز عدم رعا یمندهیو گال ختهیترار  

 

کل کشور یسازمان بازرس -6  

 

 یو رها ساز دیتول نهیدر زم یکل کشور، ابهامات و تخلفات متعدد یشده از سازمان بازرس افتیدر گزارش در ،یکل یابیارز کی در

و ضعف در اطالع  یقانون یدر اعمال نظارت ها هیعدم وحدت رو ،یالملل نیو ب یمل نیو عدم انطباق آن با قوان ختهیمحصوالت ترار

شود یخته مشاهده میمحصوالت ترار تیماه یرسان . 

 

رتاهنا" که "کا یستیز یمنیالزامات قانون پروتکل ا تیبدون رعا ،ییطارم موال ختهی، برنج ترار1383گزارش، در سال  نیا یمبنا بر

شده است. متعاقباً حدود  یو کشت تجار یشمال کشور رها ساز یزارهایاز شال یعیدر آن زمان الزم االجرا بوده است، در سطح وس

گزارش،  نیبه عمل آمده تا لحظه تدو یها یشده است که بر اساس بررس دیبذر تول هیته یبرا 1384تن شلتوک برنج در سال  102

بذرها حفظ شده است نیار او انتش ریتکث تیقابل . 

 

نبوده، بلکه  یمل دینه تنها تول ،یو کشت تجار یدرخواست مجوز رهاساز یشده برا یسازمان، پنبه معرف نیا یها یبررس طبق

 یبا نام تجار 2006در سال  ختهیپنبه ترار نی. کشت اباشدی"مونسانتو" م ییکایامر یو متعلق به کمپان MON531 اصالتاً رقم

 شیدایدر اثر پ ییزامانند خسارت ی، عوارض نامطلوب2008سابقه است و متعاقباً در سال  به"بولگارد" در کشور هندوستان مسبوق 

بذر و عوارض نامطلوب  ییکایصرف نظر از اصالت امر خته،یپنبه ترار یها یابیارز جینتا یآفات مقاوم گزارش شده است. بررس



بروز نداده و از نقاط ضعف  یدانیم یها شیرا در آزما دهادعا ش یها تیمز ختهیدهد پنبه ترار یآن در کشور هندوستان، نشان م

برخوردار است یفراوان . 

 

درصد محصوالت  98شده و  اهیگ 8در جهان، محدود به  شدهیتجار ختهیترار اهانیکل کشور تنوع گ یگزارش سازمان بارزس در

و پنبه محدود شده است ایمحصول، ذرت، کلزا، سو 4به  زیشده ن یتجار ختهیترار . 

 

 یبرچسب گذار تیمتبوع و عدم رعا یمستندات اظهار شده وارد کنندگان توسط وزارتخانه ها ییآزما یسازمان، عدم راست نیا

 یمنیا یمل یراکرده است که مصوبات شو حیعنوان نموده و تصر ییاجرا یاز نقاط ضعف دستگاه ها یکیرا  ختهیمحصوالت ترار

باشد یمموضوعه ن نیقوان ریدر تطابق با سا یستیز . 

 

در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت به منظور  جیمزرعه، علوم ترو تیریبه مد ژهیسازمان توجه و نیدر گزارش ا نیهمچن

محصوالت  دیتول شیافزا یبرا یاصل یها تیبه عنوان اولو یو عملکرد محصوالت کشاورز دیتول زانیم نیکاهش شکاف ب

ذکر شده است یکشاورز . 

 

یوتکنولوژیو انجمن ب کیانجمن ژنت -7  

 

کلزا و پنبه  ا،یذرت، سو رینظ ختهیترار اهانیگ دیتول زانیکشت و م ریآمار درخصوص سطح ز انیمذکور صرفاً به ب یها انجمن

 ینیگزیبتواند جا د،یتول زانیکشور، به لحاظ م یفعل طیکه در شرا یبارز تیمز چیمذکور ه یاشاره کرده اند. در گزارش انجمن ها

است دهیکشور باشد ارائه نگرد یایو سو رتبه واردات ذ یرفع وابستگ یبرا . 

 

رعاملیسازمان پدافند غ -8  

 

 نیو همچن داتیاثر کردن تهد یو ب یبخش تیمصون یدر کشور، در راستا داتیتهد یبه عنوان متول رعاملینظر سازمان پدافند غ از

تا  ستیاز نفوذ دشمن، ضرور یریجلوگ نیو سالمت جامعه و همچن ستیز طیمح ،ییغذا تیها در حوزه امن یریپذ بیکاهش آس

مربوطه، از  ینامه ها نییو مقررات، دستوالعمل ها و آ نیقوان یکنترل و نظارت، بازنگر ش،یرصد و پا یساخت ها ریز لیتکم

دیبه عمل آ یریمحصوالت جلوگ نیا هیرو یبو واردت  ،یتجار دیتول ،یهرگونه رهاساز . 

 

9- پنبه، برنج و کلزا ا،یپنج محصول ذرت، سو رامونیپ یاقدامات انجام شده وزارت جهاد کشاورز یابیارز  

 

ذرت -الف : 

 

انجام شده در حوزه  یها تیموضوع درخواست گزارش فعال ونیسیدر پاسخ به سئواالت مطروحه توسط کم یجهاد کشاورز وزارت

 ونیلیم 13 /5و   یتن ذرت دانه ا ونیلیم 2 /1کرده است که ساالنه   حیذرت، تصر یدام یبه دانه و نهاده ها یو رفع وابستگ دیتول

 یموجود در داخل کشور م ختهیرتراریغ یبا اتکا به بذرها دیموارد، تول هیشود که در کل یم دیولدر داخل کشور ت یتن ذرت علوفه ا



ساالنه کشور به واردات ذرت  ازین خته،یرتراریاز نوع غ یعلوفه ا یذرت ها دیدر تول ییوزارتخانه با اعالم امکان خودکفا نیباشد. ا

 ریالزم است سطح ز ،یذرت دانه ا دیدر تول ییخودکفا یکه برا یبه نحو استتن برآورد نموده  ونیلیم 8 /9از   شیرا ب یدانه ا

ابدی شیافزا یفعل رکشتیبرابر سطح ز 8محصول تا  نیکشت ا . 

 

ارقام ذرت  ایثبت بذور  یبرا ییتقاضا چیلحظه ه نیبذر و نهال در خصوص ذرت تا ا یثبت و گواه قاتیمکاتبه با موسسه تحق طبق

 خته،یذرت ترارصورت کشت  نیباشد و در ا یمحصول مفروض م نیاست لذا عدم کشت ا دهیموسسه ارائه نگرد نیبه ا ختهیترار

شود یتخلف محسوب م . 

 

ایسو -ب : 

 

در داخل  ایهزار تن سو 50نموده است که ساالنه حدود  حیتصر ونیسیکم نیدر پاسخ به سئواالت مطروحه ا یجهاد کشاورز وزارت

 ازیوزارتخانه ن نیباشد. ا یموجود در داخل کشور م ختهیرتراریغ یهابا اتکا به بذر دیموارد، تول هیشود که در کل یم دیکشور تول

 دیدر تول ییخودکفا یبرا یکنون طیتن عنوان نموده است. در شرا ونیلیم 2 /5را بالغ بر   ایو کنجاله سو نهساالنه کشور به واردات دا

ابدی شیافزا یکشت فعل ریبرابر سطح ز 62محصول تا  نیکشت ا ریالزم است سطح ز ایسو . 

 

به کشور،  یروغن یو دانه ها یدام یهاکاهش واردات نهاده یدر راستا یوزارت جهاد کشاورز یشنهادیپ یخصوص برنامه ها در

 نیا یوزارتخانه گزارش نشده است. ظاهراً بدنه کارشناس نیتوسط ا ختهیو استفاده از محصوالت ترار دیبر تول یمبن یابرنامه چیه

به  یو کاهش وابستگ دیتول شیافزا یرا برا ختهیترار یایاز کشت ذرت و سو ریغ یگرید یها و راهکار ها تیوزارتخانه اولو

محصوالت مد نظر قرار داده اند نیواردات ا . 

 

 ایثبت بذور  یبرا ییتقاضا چیلحظه ه نیتا ا ایبذر و نهال در خصوص سو یثبت و گواه قاتیبر اساس مکاتبه با موسسه تحق نیهمچن

صورت کشت  نیباشد و در ا یمحصول مفروض م نیاست. لذا عدم کشت ا دهیسسه ارائه نگردمو نیبه ا ختهیترار یایارقام سو

شود یتخلف محسوب م خته،یترار یایسو . 

 

در داخل کشور  ختهیو ذرت ترار ایگونه رقم و بذر سو چیلحظه ه نیتا ا نکهی: با توجه به اایدرخصوص ذرت و سو ونیسیکم نظر

 چیه ختهیترار یو ذرت، استفاده از بذرها ایسو دیکشت و کمبود تول ریرسد با توجه به خالء سطح ز ینشده است لذا به نظر م دیتول

کشوردر  ازیو خوراک دام مورد ن یروغن یدانه ها نیتام ینکرده و الزم است برا ایذرت و سو داتبه وار یبه رفع وابستگ یکمک

شود دهیشیالزم اند ریتداب ،یابانیو ب میمحصوالت د تیبا محور ایذرت و سو نیگزیجا یمحصوالت زراع ریخصوص توسعه سا . 

 

پنبه و برنج -و د ج : 

 

 ریبا سا اسیکشت پنبه در ق یاقتصاد تیبرداشت و کاهش مز د،یتول یها نهیمانند باال بودن هز یعوامل یجهاد کشاورز وزارت

سطح  یکاهش سه برابر لیدال نیرا به عنوان مهمتر یو کمبود منابع آب یزراعت ها مانند برنج و زعفران، در کنار عامل خشکسال

ً و م ریکشت پنبه در دو دهه اخ ریز محصول بر شمرده است نیواردات ا شیافزا تعاقبا . 

 



 رغمینشده و عل یدر اقتصاد کشاورز ختهیبه ضرورت و نقش برنج ترار زین یاشاره ا چیه یوزارت جهاد کشاورز یپاسخ ها در

ارائه نشده است یمجوز 1383در سال  ختهیو کشت برنج ترار یرهاساز . 

 

" در ختهیترار اهانیگ یدانیمحصوِر م یهاشیآزما یآورده است که "دستورالعمل ها ونیسیدر پاسخ به نامه کم یجهاد کشاورز ریوز

 یمجموعه وزارت جهاد کشاورز ریل )که زبذر و نها یکه در پاسخ موسسه ثبت و گواه یو ابالغ شده است در حال هیته 1399سال 

از  ختهیبرنج ترار دیتول نیال 8و  ختهیپنبه ترار دیتول نیال 2 یدو درخواست برا 1394شده است که در سال  حیباشد( تصر یم

 اتیبا حضور اعضاء ه ایغرب آس سامانهستی)ز یشرکت خصوص کیاز  زیو دو درخواست ن یکشاورز یوتکنولوژیپژوهشکده ب

 یمعرف یبرا خته،یپنبه ترار دیتول نیال کیو  ختهیرارت یکلزا دیتول نیال کی ی( برارانیا یکشاورز یوتکنولوژیپژوهشکده ب یعلم

حال  نیبا ا یداخل بوده است. ول دِ یذکر شده، تول ختهیارقام گزارش شده است. بنا بر اظهار درخواست کنندگان، ارقام ترار نیو ثبت ا

 ختهیارقام ترار یدانیم یها شیمطرح نشده است و دستورالعمل نحوه انجام آزما یا ختهیرقم ترار چیرقم، ه یمعرف تهیتاکنون در کم

است دهیمراجع مربوط نرس بیتاکنون به تصو یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یتوسط سازمان تحق . 

 

 یها شیشده است که آزما انی(، بیکشاورز یوتکنولوژیپژوهشکده ب ی)متقاض ختهیپنبه و برنج ترار دیتول یها نیال درخصوص

یارزش زراع نییتع (VCU)  که موسسه مذکور اقدام به اعزام  یبذر و نهال انجام نشده است. در حال یتوسط موسسه ثبت و گواه

است. عدم  واقع نشده دییدر عمل مورد تا ،یمتقاض یپنبه و برنج نموده است و ادعا ختهیربه مناطق کشت ارقام ترا یکارشناسان فن

شده است دییکشور هم تا یگزارش توسط سازمان بازرس نیدر ادامه ا ختهیپنبه ترار یعملکرد تیوجود مز . 

 

بذر  یرسم دیدر کشور تول یا ختهیرقم ترار چیبذر اظهار شده است که " تاکنون ه یاز پاسخ ها، موسسه ثبت و گواه گرید یبخش در

نشده است افتیموسسه در نیتوسط ا ختهیعملکرد ارقام ترار سهیبذر و مقا دیدر خصوص تول زین ینداشته است و گزارش ". 

 

عملکرد پنبه در واحد سطح،  شیدر افزا یداخل ختهیرتراریبودن ارقام اصالح شده و غ زیآم تی: با توجه به موفقونیسیکم نظر

نسبت به رفع  یوزارت جهاد کشاورز یستیداشت که باپنبه نقش خواهند  دیتول شیدر افزا ختهیترار یاز استفاده از بذرها ریغ یعوامل

دیعوامل اقدام نما نیا . 

 

 یقیتلف ک،یولوژیدر کنترل آفات )کاربرد عوامل ب یتیریمهم عوامل مد اریو نقش بس جیاصالح نباتات را تیبا لحاظ ظرف نیهمچن

در مزارع برنج کشور و امکان  ینظام خرده مالک نیمحصول آن و همچن میمردم و مصرف مستق ییبرنج در سبد غذا تیو...( و اهم

با توجه  نیندارد. همچن یدر مزارع کشور ضرورت ختهیکشور، کشت برنج ترار یبوم یهاو برنج ختهیفرار ژن و اختالط برنج ترار

 یضرور نیبا متخلف یبرخورد قانون یطیمح ستیو ز یعملکرد یها یابیبدون انجام ارز خته،یانبوه برنج ترار دیو تول یبه رهاساز

انتشار  یبا توجه به مخاطرات احتمال ستیمشخص ن نیآمد. همچن واهدبعمل خ ونیسیکم یاز سو زین یراستا اقدام قانون نیاست و در ا

 ریبه صورت غ یرقم از موسسه ثبت و گواه یثبت و معرف یقبل از تقاضا ختهیبرنج و پنبه ترار ،یبذر، با کدام مجوز قانون

کشت شده اند؟ ستیز طیمحصور و در بستر مح  

 

 چینکته اشاره کرد که در حال حاضر ه نیتوان به ا یبذر و نهال م یارائه شده توسط موسسه ثبت و گواه یپاسخ ها یجمع بند در

 رییالت تغمحصو یدانیکشت م یحال در موارد نیشود. با ا ینم دیو تول یدر کشور معرف یبه صورت رسم یا ختهیگونه رقم ترار

صورت گرفته است که  ،یوزارت جهاد کشاورز یو الزامات ابالغ یالملل نیب یاستانداردها تیا( بدون رعختهی)ترار یکیژنت افتهی

ردیقرار گ یمورد بررس صالحیدر مراجع ذ ستیبا یاز آن م یتخلف و تبعات ناش نیا . 

 

کلزا -هـ : 



 

 یدانه روغن دیکشت و تول ریشده و سطح ز دیهکتار تول 1۵0هزار و  2۴1هزار تن کلزا در سطح  ۴20، 98-9۷ یسال زراع در

کشت کلزا توسعه کشت کلزا در  یبرا یوزارت جهاد کشاورز یآت یداشته است. از برنامه ها یخوب اریرشد بس 90کلزا از سال 

کلزا به منظور  یکشور، توسعه کشت نشائ یو هواشناس یمیالعات اقلو اط یاراض بکشور بر اساس نقشه تناس یو آب مید یاراض

کشت و عملکرد کلزا در  ریسطح ز شی، افزا1۴01-1۴00هزار هکتار تا سال  100از منابع آب و خاک تا سطح  شتریب یبهره ور

به منظور  یزاریشال یاراضکلزا در  کشتتوسعه  ا،یروز دن یو دانش و تکنولوژ یزراعاصول به یریکشور با بکارگ یآب یاراض

باشد یم یپس از برداشت شال یزایشال یاز اراض نهیاستفاده به . 

 

 نیدر ب دیتول زهیدهندة انگغلط و کاهش یها استیکلزا در کشور س دیاز مشکالت تول یدرخصوص کلزا: برخ ونیسیکم نظر

 یمحصوالت به خصوص در کشت ها ریسا متیبا ق یروغن یهادانه ینیتضم یها متیعدم تناسب ق نیباشد. همچن یکشاورزان م

 یباال تیحال با توجه به ظرف نیکلزا است. با ا دیموجود در تول یهال از چالش یاز س یبهاره و تابستانه، واردات و خسارات ناش

 30تنها حدود  یرفدر کشور وجود ندارد. از ط ازیمورد ن یبذور کلزا دیدر تول یمشکل یدر کشور از نظر فن جیاصالح نباتات را

است و  ختهیرتراریکشت کلزا غ ریدرصد از سطح ز ۷0اختصاص دارد و لذا  ختهیجهان به ترار یکشت کلزا ریدرصد از سطح ز

فراهم  ختهیرتراریآن هم از نوع غ یآن از منابع خارج نیکشور، امکان تام یضرور ازیو ن یاز منابع داخل نیدر صورت عدم تام

 .است

 

یینها یبند جمع  

 

باشد و الزم  ختهیرتراریواردات از نوع غ دیبه واردات، با ازیاوالً در صورت ن ا،یبه واردات ذرت و سو یوابستگ دیتهد درخصوص

ً یبرنامه هفتم توسعه حذف گردد. ثان انیکاهش و تا پا یبه صورت پلکان ختهیترار ایاست حجم واردات ذرت و سو  یا ژهیکارگروه و ا

 رعامل،یو سازمان پدافند غ یاسالم یمجلس شورا یصنعت، معدن و تجارت، مرکز پژوهش ها وزارت ،یزدر وزارت جهاد کشاور

مقابله با  نهیبه قانون در زم ازیقرار داده و در صورت ن یو خوراک دام را مورد بررس یروغن یدانه ها دیدر تول ییموضوع خودکفا

 یاسالم یبه مجلس شورا بیتصو یبرا ندهیماه آ 6ظرف  یکشاورز دتوسط وزارت جها یقانون شنهادیکشور پ ییغذا تیامن داتیتهد

 .ارائه شود

 

 ریز یقانون فیو خوراک دام، وظا یروغن یکشور به دانه ها ازیمصرف در به حداقل رساندن ن یتوجه به ضرورت اصالح الگو با

وزارت بهداشت،  ،یدو برابر متوسط جهان زانیدر کشور به ممغفول مانده است: اوالً با توجه به باال بودن سرانه مصرف روغن 

 یمضرات مصرف روغن خوراک حیدر جهت تشر یهمگان یکه چرا در خصوص آموزش ها دپاسخ ده دیبا یدرمان و آموزش پزشک

ً یکرده است؟ ثان یدر کشور، کوتاه یو اقدام موثر در جهت به حداقل رساندن مصرف روغن خوراک  دیبا یرزوزارت جهاد کشاو ا

 عاتیکاهش ضا یبرا یاقدام موثر ،یروغن یواردات خوراک دام و دانه ها یپاسخگو باشد که چرا با توجه به مشقت ها و تنگناها

نهاده ها انجام نداده است؟ نیا عیتوز رهیزنج یو سامانده یدام ینهاده ها  

 

و  ختهیمحصوالت ترار سکیر تیریسنجش و مد ش،یو نظام پا یمزرعه ا ،یدانیم ،یشگاهیاستاندارد آزما یو ابالغ روش ها نیتدو

طرف  یب نیباشد. عدم وجود ضابط ی( مختهی)ترار یکیژنت افتةیرییمحصوالت تغ طهیدر ح تیاولو نیضوابط مربوطه مهمتر جادیا

را سلب نموده است نیبا متخلف یفریو ک یو برخورد حقوق ییهر گونه ضمانت اجرا ،یستیز یمنیا . 

 

و حقوق مصرف  یو حفظ منافع مل زیآم اطیاصل احت تیرعا کردیبا رو یستیز یمنیتوجه به موارد مطروحه، اصالح قانون ا با

باشد یم یاسالم یمجلس شورا یها تیکنندگان، از اولو . 



 

 تیز شفافا یستیز یمنیا یمل یشورا یجلسات و مصوبه ها یخروج خته،یبودن محصوالت ترار زیو چالش برانگ تیاهم رغمیعل

باشد یالزم برخوردار نم . 

 

 ییها یقانون، شبهات و ناهماهنگ ریدر تفس یموضوعه کشور، گاه نیاز قوان یبا برخ یستیز یمنیقانون ا یتوجه به ناهماهنگ با

 یروزرسانمثال به یبرقرار باشد. برا یموضوعه کشور نیقوان ریقانون و سا نیا انیشود که الزم است تطابق کامل م یمشاهده م

 6ظرف  یباشد لذا وزارت جهاد کشاورز یم یضرور ختهیبا توجه به موضوع محصوالت ترار زمال راتییقانون بذر و اعمال تغ

دیارائه نما یاسالم یمجلس شوا یکشاورز ونیسیخود را به کم یها یبررس جیماه نتا . 

 

 یهیاست. بد یضرور ختهیدر حوزة محصوالت ترار یتخلفات قانون به یدگیو رس یبررس ،یسازمان بازرس یتوجه به گزارش ها با

 یطیمح ستیسالمت و خصوصاً ز یها نهیرا در زم یتبعات ،یالمللنیب یهادستورالعمل تیو بدون رعا یرقانونیغ یها تیاست فعال

 ییقضا صالحیو تخلفات انجام شده به مراجع ذ ردیمجدد قرار گ یها مورد بازرس تین فعالیبه همراه خواهد داشت. الزم است ا

 .گزارش شود

 

مانند  یستیز یمنیا یمل یاز سازمان ها در شورا ی(، حضور برخختهی)ترار یکیژنت افتةیرییتوجه به مخاطرات محصوالت تغ با

مورد توجه  یستیز یمنینون ادر اصالح قا دیمهم با نیباشد. ا یم یضرور اریعامل بس ریاستاندارد و سازمان پدافند غ یسازمان مل

ردیقرار گ . 

 

طرح اصالح قانون مذکور را ظرف سه ماه  سینو شیمجلس پ یمرکز پژوهش ها ،یستیز یمنیتوجه به ضرورت اصالح قانون ا با

ردیقرار گ یاسالم یدر دستور کار مجلس شورا بیتصو یتا برا دیارائه نما ونیسیکم نیو به ا هیته ندهیآ . 


