تٌام خذاًٍذ جاى ٍخشد

صٌعت
هکول ّای تغزیِ ای
دس ایشاى ٍ جْاى
$چالص ّا ٍ فشصت ّا#

دکتش هحوذ هْذی احوذی ًیا
ًایة سئیس اتحادیِ ٍاسدکٌٌذگاى هکول ّای غزایی سطیوی

هٌظَس اص صٌعت هکولْای تغزیِ ای کلیِ تخطْای تاصاس ضاهل:

ٍ -1اسدات هحصَالت ساختِ ضذُ
 -2تَلیذ هحصَالت دس ایشاى
ٍ -3اسدات تالک ٍ تستِ تٌذی آًْا دس ایشاى  $تحت لیساًس ضشکت خاسجی
 -4تَلیذ تحت لیساًس ضشکتْای خاسجی
ٍ -5اسدات ٍ تَلیذ هَاد اٍلیِ ٍ ....

صٌعت هکول دس جْاى
صٌعتی ًسثتا جذیذ ٍ تطذت دس حال تَسعِ دس سغح جْاًی هیثاضذ :

سشعت سضذ جْاًی :
حجن تاصاس دس سال : 2117
پیص تیٌی حجن تاصاس دس سال : 2122
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صٌعت هکول دس ایشاى
هتاسفاًِ تذلیل ضعف ضذیذ دس آهاس ٍ اعالعات  ،همادیش دلیمی اص حجن تاصاس ایشاى
دس دست ًیست ٍلیکي تا تَجِ تِ آهاس ٍاسدات تْیِ ضذُ تَسظ اتحادیِ
ٍاسدکٌٌذگاى هکول ٍ اهاس تسیاس تمشیثی تَلیذ ،آهاس صیش تسیاس هحتول هی تاضذ :
ٍ -اسدات سال : 2117

 121تا  141هیلیَى دالس

 -تَلیذ سال : 2117

 311تا  411هیلیَى دالس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جوعا  $حجن تاصاس #

 421تا  541هیلیَى دالس

کِ دس چٌذ سال لثل اص  2117ایي همادیش تمشیثا تالعکس تَدُ است ٍ دس سالْای
دٍس تش حجن کل تاصاس تیص اص ایي تَدُ است !!

سضذ

کِ ایي تِ هعٌایسشعت

هٌفیاست.

ایي دس حالیست کِ تا تَجِ تِ ًسثت جوعیت یک دسصذی ایشاى تِ جْاى  ،حذالل
ظشفیت تاصاس هصشف داخلی ایشاى :
ً -یاص هصشف داخلی دس سال : 2117

 1.5هیلیاسد دالس

ٍ تا تَجِ تِ تاصاس اهشیکا  ،حذاکثش سمف کطَس ها اص هصشف داخلی ٍ صادسات :
 -سمف هصشف داخلی ٍ ظشفیت صادساتی سال : 2117
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ًتیجِ :

تا تَجِ تِ هَاسد ریل :
 اّویت هکولْا دس استما سالهت  ،کوک تِ دسهاى ٍ کاّص ّضیٌِ ّای دسهاىتا پیطگیشی اص تسیاسی تیواسیْای پشّضیٌِ ٍ ...
 تاهیي کوتش اص ًصف هتَسظ هصشف هکولْای تغزیِ ای جْاًی دس کطَس$اعن اص عشیك تَلیذ ٍ ٍاسدات ٍ #....
 ظشفیت ٍ هَلعیت ٍ فشصت تسیاس هٌاسة ایشاى تاتَلیذ اعن اص تحت لیساًسٍ داخلی ٍ ضعثات کاسخاًجات خاسجی ٍ صادسات هحصَالت تِ هٌغمِ تا
هیضاى تیص اص  8هیلیاسد دالس
 تَاى تالمَُ ٍاسد کٌٌذگاى تِ اًتفال تکٌَلَصی $تِ ضشط حجن فشٍش تاالیتشلیة کٌٌذُ#
 اّویت جایگضیٌی صادسات ًفتی تا هحصَالت غیش ًفتی دس کطَس هضشات تِ هشاتة تاالتش لاچاق هحصَالت سالهت هحَس تش سالهت هشدم...... ٍ -

تِ ٍضَح هیتَاى دسیافت کِ:
ها تاسسیذى تِ هتَسظ هصشف جْاًی هکولْا ٍ تاهیي سالهت اصایي ساُ ٍ تا
هتَسظ تاصاس جْاًی لاصلِ  211دس صذی داسین ٍ لادس تِ ایجاد تاصاس صادساتی ٍ
تثذیل ضذى تِ هشکض خاٍسهیاًِ ای ایي صٌعت هیثاضین  ٍ ،سیاستْای اًمثاضی ٍ
هحذٍد کٌٌذُ دس ّش یک اص تخطْای ایي صٌعت ّن اص لحاػ تاثیشات هٌفی تسیاس
فشاٍاى تش سالهت جاهعِ ٍ کیفیت هحصَالت ٍ ّن تلحاػ تاثیشات صیاى تاس ٍ هخشب
التصادی ٍ تَسعِ ای  ،داسای تثعات جذی ٍ گاُ جثشاى ًاپزیشی هیثاضذ.
ٍ ایي صیثٌذُ ّیچیک اص:
 اجضای صٌعت $اعن اص تَلیذ ٍ ٍاسدات ٍ صادسات ٍ تحت لیساًس ٍ هَاداٍلِ ٍ #...
 اّذاف ٍصاست تْذاضت دس تاهیي تْیٌِ سالهت هشدم ٍ استما کیفیتهحصَالت
 سیاستْای التصادی کطَسًثَدُ ٍ ًویثاضذ ٍ ٍاضحا دس تٌالض ٍ تضاد تا آًْا ًیض ّست .لزا دس حال حاضش
تواهی اجضا صٌعت ًیاص تِ سضذ ٍ حوایت َّضوٌذاًِ ٍ ّذفوٌذ ٍ تشًاهِ سیضی
تلٌذ هذت داسًذ تا تا جزب سشهایِ گزاساى داخلی ٍ خاسجی ٍ عشضِ هحصَالت تا
کیفیت تاال هَجة تاهیي سالهت هشدم ٍ تمَیت صادسات ٍ التصاد کطَس گشدد.

تشخی چالطْای ٍاسدات هحصَل ًْایی ٍ تالک :
 -1ثثت ٍ هذت صهاى کَتاُ  $یکسالِ  IRC #هکول ّا
 -2تعییي سمف ٍاسدات تشای ّش هحصَل ٍ عذم تجویع آى  $هحصَل اهشیکایی
 ٍ 151هحصَل غیش اهشیکایی ّ 411ضاس یَسٍ  #کِ هَجة عذم اهکاى تشًاهِ
سیضی گشدیذُ است.
 -3هطکالت اسصی ٍ تحشیوْا
 -4جلَگیشی اص ٍاسدات حذٍد  51للن هکول تِ جْت حوایت اص تَلیذ
 -5عذم حوایت صحیح اص تَلیذ تحت لیساًس  $تعییي حجن خشیذ ،
سیاستْای چٌذگاًِ دس حوایت اص تَلیذ تحت لیساًس ٍ تالک ٍ #.....
 -6لاچاق هحصَالت
 -7تعییي تعشفِ تاالی گوشکی ٍ ضکایت اص لیوت تاالی هکول ًسثت تِ هحصَل
تَلیذ داخل!
ٍ -8سضکستگی تسیاسی اص ضشکتْای ٍاسدکٌٌذُ تذلیل کاّص ضذیذ حجن
ٍاسدات تذالیل خاسجی ٍ داخلی
تٌظش هیشسذ دس ایشاى ًسثت تِ سایش کطَسّا تَجِ الصم ٍ کافی تِ ّیچیک اص
اجضای صٌعت هکول  $تاالخص ٍاسدات #صَست ًویگیشد دس حالیکِ ایي صٌعت یک
فشصت اسصضوٌذ ّن تلحاػ تاهیي تْیٌِ سالهت کطَس ٍ ّن تلحاػ حوایت اص
التصاد تغَس هستمین  $صادسات ٍ ّ ٍ #...ن غیش هسمین  $صشفِ جَیی ّضیٌِ
سالهت ٍ دسهاى ٍ افضایص تَاى ًیشٍی کاس  #هیثاضذ اهیذ کِ تا سفع چالطْا
فشصت سَصی ًکٌین.
تا اهیذ سٍصّای تْتش ٍ سالهتی تیطتش ایشاى ٍ ایشاًیاى

