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 .1شرح کلی ،اهمیت و اهداف مورد نظر برایطرح
باتوجه به سیاستگزاری و برنامه ریزی بخش کشاورزی در راستای اجرایی نمودن برنامه های اقتصاد مقاومتی با رویکرد
درونزایی ( افزایش ضریب خود اتکایی و تقویت بنیه تولید داخلی ) و دستیابی به وضعیت رقابتی در صادرات محصوالت
باغبانی که از مزیت نسبی و رقابتی باالیی برخوردار می باشدد ( رویکدرد برونزایدی )  ،احیدای باغدات قددیمی و غیدر
اقتصادی وایجاد باغ های باعملکرد تجاری و مناسب نیاز به تولید میلیونها نهال از ارقام باکیفیت و متحمد بده تدنش
های محیطی که از بازارپسندی کافی برخوردار است،تولید میلیونها نهال در ختان میوه از رقم های تجاری و بده روز
دنیا مورد نیاز می باشد که امکان تامین آنها بدون کاربرد فن آوری های نوین تولید مقدور نیست لذا تقویت و حمایدت
از تولید نهال از طریق کشت بافت ضروری می باشد .
 .2ذینفعان
کشاورزان باالخص باغداران
نهالستان ها
دارندگان باغ مادری
تولید کنندگان محصوالت کشت بافتی
 .3مشخصات فنی طرح
 .4محدوده مکانی مورد نظر برای اجرای طرح (در صورت امکان)
اجرای طرح به صورت ملی در کلیه باغات کشور اعم از باغ های فرسودهکلیه نهالستان ها توسط شرکت های کشت بافتی
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 .5محدوده طرح و رئوس شرح خدمات مورد انتظار
 مطالعات نیاز سنجی تولید نهال  ،نشاء و بذر کشور تخمین ظرفیت اسمی تولید نهال از طریق کشت بافت برآورد ظرفیت واقعی تولید نهال از طریق کشت بافت جایگاه جهانی بازار تولیدات کشت بافت از لحاظ اقتصادی چالشهای موجود تولید و توزیع نهال کشت بافت بررسی مدل های اقتصادی نوع و نحوه تخصیص یارانه نظر خواهی از افراد و خبرگان در خصوص چگونگی ایجاد تغیر در زیرساخت های سنتی تولید نهال کشور بارویکرد افزایش ظرفیت تولید کشت بافت

 .6مدت زمان اجرای طرح و محدودیتهای زمانی کلی(در صورت وجود)
مدت زمان اجرای طرح تا حصول نتیجه نهایی  4ماه می باشد
 .7محصوالت ،مستندات قابل تحویل و محدوده طرح
 -ارایه شیوه نامه برنامه عملیاتی پیشنهادی و مستندات پشتیبان قاب ارایه به سایر دستگاه ها
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 .8استانداردهای مورد انتظار برای طرح(در صورت وجود)
نتایج طرح ،قاب اجرا توسط وزارت جهاد کشاورزی باشد.
 .6فرآیند تحویل طرح به ستاد
در پایان طرح ،نتیجه مطالعات نهایی طرح به صورت شیوه نامه  ،برنامه عملیاتی پیشنهادی و اسناد مکتدو بده سدتاد
ارایه خواهد شد
 .11ریسکها و محدودیتهای احتمالی اجرای طرح
نتایج ارایه شده باید قابلیت ارایه به دستگاه های قانونی و اجرایی ذیصالح در وزارت جهاد کشاورزی را دارا بوده و برای
آن سازمان ها نیز اجرایی باشند.
 .11حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار تیم پیشنهاددهنده
تسلط به حوزه تخصصی زیست فناوری کشاورزی اقتصاد کشاورزی به ویژه محصوالت کشت بدافتی گیداهی ،شدناخت
بازار محصوالت زیستی کشاورزی و انجام محاسبات و تحلی های اقتصادی
 .12چارچوب پروپوزال
پروپوزال تکمی و آماده ارایه می باشد
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 .13نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
پروپزالها بعد از تهیه باید به ستاد توسعه زیستفناوری به آدرس ذی ارسال شوند.
گروه/کارگروه :کارگروه زیست فناوری کشاورزی
نام مسئول مربوطه :خانم مهندس حبیب پور
آدرس :زعفرانیه-خیابان شهید فالحی -کوچه شیرکوه -پدال  -11سداختمان دو معاوندت علمدی و فنداوری ریاسدت
جمهوری
آدرس پست الکترونیک مسئول مربوطهagbiotech@biodc.isti.ir :
شماره تماس99414122 )1114( :

