
وزارت جهاد کشاورزی موافقتت  ۲۳/۱/۲۸۳۱مورخ  ۰۸۳۱/۱۱۱بنا به پیشنهاد شماره  ۲۱/۲۱/۲۸۳۱هیئت وزیران در جلسه مورخ 

 :نمود

 :وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید-۲

با وظایف محوله در ساختار وزارتخانه و به شرر   ایجاد واحد متولی نوغانداری برای اعمال وظایف حاکمیتی، نظارتی و توسعه ای متناسب -الف

 .عررردو توسرررعه ت ررردیفتی و ردیرررف  دیرررد اعت ررراری برررا اسرررترادک از امدانررراا شررررک   ررررور  کررررو ابری ررر  ایررررا 

اکمیر  حرظ و توسعه ذخایر ژنتیدی کرو ابری   به واسطه تولید تخ  نوغا  الین، ا داد و والد و انواع درختا  توا مو ود در ایرا  برا ح -ب

 .کامل بخش دولتی

ا رائی طرحهای تحقیقاتی به منظور دستیابی به انواع هی ریدهای  ر محصول کرو ابری    دید طی برنامه زما  بندی  رن  سراله توسر   -ج

 .بخش دولتی

جاری که ظرف سرال بره اعمال نظارا فنی و کارشناسی بخش دولتی بر ا رای مطلوب  رور  تخ  نوغا  والد و تولید تخ  نوغا  هی رید ت -د

 .بخش غیر دولتی صفحی  دار واگذار می شود

ا حمای  از ک اورزا  تولید کنندک  یله تر هی رید و در اختیار نهاد  برخی از نهادک های تولید مانند تخ  نوغا  و نهال توا اصفح شدک بر - هت

 .لحاظ نمود  یارانه

اسب با شرای  اقلیمی با حرظ نقش حاکمیتی بخش دولتی بره منظرور ارتقرای سرط  انجاو طرحهای تحقیقاتی مرو  به درخ  توا متن – و

کمی و کیری تولید برگ توا با اولوی  استانهای گیف ، مازندرا ، گلستا ، خراسانهای شمالی، رضوی و  نوبی منطقه مرکزی ک رور و سرایر 

ک هزار هدتار از محل تسهیفا یارانه ای بخش خصوصری و اصرفح، استانهای نوغا  خیز ک ور و اصفح و احیای باغ های توا در سط  چهارد

 ترررررمی  و توسررررعه مراکررررز خ ررررد کررررن  یلرررره مو ررررود در ک ررررور طرررری یررررد برنامرررره زمررررا  بنرررردی دک سرررراله

( تلن رار هرای )تامین منابع اعت اری، یارانه تسهیفا و کمد طی برنامه زما  بندی  ن  ساله به منظرور احرداو و بازسرازی  ای راک هرای  -ز

 رور  کرو ابری   متناسب با شرای  اقلیمی و منطقه ای، ارتقای سط  کمی و کیری خدماا آموزشی و ترویجی نوغانرداری، آمروز  فنری و 

 مهارا  ذیری( برای عفقمندا  با اولوی  آموز  زنا  روسرتایی و ا ررای طرحهرای ال رویی توتسرتا  و تلن ارهرای کررو ابری ر )حرفه ای 

ز آزمای  اک مر ع دامپزشدی با حرظ ساختار ت دیفا فعلی سازما  دامپزشدی ک ور و در سقف اعت اراا مو ود در استا  اقداو به تجهی -ح

در  گیف  به منظور شناسایی و تأیید عوامل بیماری زای کرو ابری   وتأمین تسهیفا یارانه ای به منظور راک اندازی بخش بیماری کرو ابری  

 .هررای دامپزشرردی بخررش خصوصرری و همینررین تجهیررز و فعررال سررازی قرنطینرره هررای داخلرری و خررار ی آزمای رر اهها و کلینیررد

ی ارایه گزار  مربو  به عملدرد روند ا رایی این تصمی  نامه با همداری وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معاد ، علوو، تحقیقاا و فناور – ط

 .یع دستی و گردش ری و سایر بخ های ذی رب  هر شش مراک ید رار بره هیور  وزیررا و کار و امور ا تماعی و سازما  میراو فرهن ی، صنا

وزارت صنایع و معادن ظرف چهار ماه طرح الزم برای حمایت از اصالح ساختار و توسعه صنایع موجود و ایجاد صنایع جدیدی  -۱

 .التر را تهیته و اجرایت  نمایتدمرتبط با صتنعت ابریشتب بتا تدکیتد بتر توستعه صتنایع پتاییا دستت  بتا ارزا افت وده بتا

هتت متورخ ۲۳ت/۲۸۱۱آییا نامه اجرای  قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامته شتماره ( ۲کمیسیون ماده ) -۸

، سود بازرگان  سالیانه پیله و نخ ابریشب واردات  و سایر مشتقات مربوط به گونه ای تنظیب نماید که قابلیت رقابت نخ  ۳/۱/۲۸۱۸



تولیدی استحصال  از پیله های تولیدی و محصول نهای  داخل )پارچه ابریشب و فرا( در مقایسه با تولیتدات مشتابه ختارج  

 .حفظ گردد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ایجاد رشته های مرتبط با صنعت نوغانداری مانند ایجاد رشته مهندس  نساج  بتا  -۰

 .استت  ارشتتد در دانشتت اهها، بتتا اولویتتت استتتانهای نوغتتان خیتت  اقتتدام نمایتتدگتترایا ابریشتتب در مقاتتع کارشن

سازمان آموزا و فن  و حرفه ای کشور نسبت به تقویت دوره های آموزش  صنعت نوغانداری و ابریشب و صنایع جانب  اقدام  -۱

 .نماید

نخ ابریشب مورد نیاز بهره برداران خود  سازمان میراث فرهن  ، صنایع دست  و گردش ری و شرکت سهام  فرا ایران تدمیا -۳

 .از تولیدات داخل  را در الولیت قرار دهند


