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مقدمٍ:
ثشسعی کبسؽٌبعی ًؾبى هیذُذ عشصِبی آثضی پشّسی ( اصذاث ّ تزِیض ّتْعؼَ ) دس ثخؼ آثضی
پشّسی ثب هؾکل تْریَ التصبدی سّ ث شّ ثْدٍ ّ اص عشفی ػوال" ًیض اعتمجبل خْثی اص عشیك تْلیذ
ک ٌٌذگبى دس اصالس ّ تزِیض هضاسع صْست ًوی گیشد ّ یب عشهبیَ داساى اص عشصِبی آثضی پشّسی
اعتمجبل ًوی کٌٌذ ّ فمظ هتمبضیبى اص عشیك اخز تغِیالت ثبًکی ثَ ایي ؽغل سّی هی آّسًذ ّ اغلت دس
ثبصپشداخت ُب ثب هؾکل هْارَ ُغتٌذ.
لزا ثشای دّام ّ ثمبی فؼبلیتِبی آثضی پشّسی کَ هی تْاًذ ثخؾی اص ًیبصُبی پشّتئیٌی ربهؼَ سا تبهیي
کٌذ ّایزبد اؽتغبل ًوبیذ  ٬ثبیذ چبسٍ رْیی ؽْد .ثبیذ ثَ ایي هْضْع پشداختَ ؽْد کَ آیب دس ثشًبهَ ُبی
تْعؼَ ّ افضایؼ تْلیذ آثضیبى ؽبخص تْریَ التصبدی ربیگبُی داسد ؟ اگش عشصی ُش چٌذ هْسد ًیبص
ربهؼَ ّ کؾْس ثبؽذ ّلی تْریَ التصبدی ًذاؽتَ ثبؽذ٫چَ ثب یذ کشد؟ چَ ثشًبهَ ُب ّ عیبعتِبیی سا ثبیذ
دس پیؼ گشفت؟ هٌغمی اعت ثشای کبسؽٌبعبًی کَ ثیؾتش ثَ رضییبت ّ اصْل کبسؽٌبعی تْرَ هی کٌٌذ
ثبیذ هؾخص گشدد کَ دس ایي گًَْ ؽشایظ چَ ث بیذ کشد؟ عجیؼی اعت ثٌگبُِبی اػتجبسی هخل ثبًک ُب
ثَ عشس ُبیی تغِیالت هی پشداصًذ کَ داسای تْریَ التصب دی ثبؽذ .هتبعفبًَ اکخش عشس ُبیی کَ ثَ
ثبًکِب اسائَ هی ؽْد اص ًظش تْریَ التصبدی خْة پشداصػ ًوی ؽًْذ ّ فبلذ رذ اّل ّ هضبعجبت
التصب دی ُغتٌذ یؼٌی دس آى ثَ هْضْػب تی اص لجیل هضبعجبت هبلی عْد ّ صیبى – ًضٍْ ثبصپشداخت ّ
غیشٍ پشداختَ ًوی ؽْد  .دس صبلیکَ اگش ثَ ایي هضبعجبت پشداختَ ًؾْد ًوی تْاى ثَ تْریَ التصب دی
عشس دعت یبفت .دس ایي گفتبس ضوي اؽبسٍ ثَ عَ ًکتَ صیش ثَ تْلیذ  ٫تزبست ّ هصشف آثضیبى دس
رِب ى ّ ایشاى ّ عیبعتِب ّ ساُجشدُبیی کَ دس رِت صوب یت اص تْلیذ آثضیبى الصم اعت  ٬اؽبسٍ خْاُذ
ؽذ.
 -1دعتیبثی ثَ تْلیذ ثیؾتش ّ ثب کیفیت ثِتش ًیبص کؾْس اعت ّ تْلیذ کٌٌذٍ ُن ثَ ایي ُذف ّالف اعت اهب
ثبیذ ثشای دعتشعی ّ دّام ّ ثمبی ایي ُذف ؽشایظ ّ عبصکبسُبی الصم فشاُن ثبؽذ.
 -2تْعؼَ پبیذاس همْلَ ای اعت کَ ُوَ ثذاى اػتمبد ّ تْرَ داسًذ  ٫لزا دس توبم ثشًبهَ ُبی ػولی ّ
ارشایی ثبیذ ثَ تْعؼَ پبیذاس اًذیؾیذ ّ ثشای دّام ّ ثمبی التصبدی آى دس آیٌذٍ ثشًبهَ سیضی کشد .ثبیذ
تؼشیف کٌین کَ ثب چَ عیبعتِب ّ اعتشاتژی ّ ساُکبسُبیی هی تْاًین تْعؼَ پبیذاس ّ التصبدی ثْدى
تْلیذ سا تضویي کٌین.
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 -3ثب تْرَ ثَ ایٌکَ عشهبیَ التصبدی ثخؼ کؾبّسصی فمظ  ℅ 10عشهبیَ التصبد کؾْس سا دس ثرش هری
گیررشد ٫لررزا ؽررذیذا تض رت ترربحیش عرربیش فؼبلیتِرربی التصرربدی لررشاس گشفتررَ ّ تررْاى سلبثررت ث رب عرربیش ثخؾررِبی
التصبدی ًذاؽتَ ّ آعیت پزیشی ّ هؾکالت التصبدی ّ ًبسضبیتی دس ایي ثخرؼ هضغرْط هری ثبؽرذ .دس
صبلی کَ ثخؼ کؾربّسصی ثرَ تربهیي ًیربص صیربتی ربهؼرَ پشداخترَ ّ دس عرالهت ّ پیؾرشفت ربهؼرَ تربحیش
هغتمین داسد .لغؼب تْرَ ًکشدى ثَ ایي هْضْع هْرت هیؾْد کرَ کؾرْس  ٬ررضء کؾرْسُبی ّاسد کٌٌرذٍ
الالم کؾربّسصی گشدیرذ ٍ ّ ّ فؼربلیي ثخرؼ کؾربّسصی ثرب ضرشس ّ صیربى هْاررَ ؽرًْذ .اهرشّصٍ صتری دس
رْاهغ پیؾشفتَ کَ اص التصبد عبلن ّ هتْاصًی ثشخْسداس ُغتٌذ .اص ثخؼ کؾربّسصی صوبیرت ُربی ّیرژٍ
ای ثؼول هی آّسًذ ّ اص عشفی ًیبص ّ گرشایؼ ّ صغبعریت ربهؼرَ ثرَ غرزای عربلن ّ ثرب کیفیرت ّ هغورئي
ثخبعش پیؾشفت ػلْم ّ تکٌْلْژی ثغیبس صیبد ؽذٍ اعت.
تًلید٬تجارت ي مصرف آبسیان در جُان
 -1سًّذ تْلیذ رِبى ًؾبى هی دُذ کَ ثغیبسی اص گًَْ ُبی دسیبیی ثب هؾکل آعیت رذی صیغت هضیغی
ّ صیذ ثی سّیَ هْارَ ثْدٍ ّ ثبیغتی فؾبس ثش ایي رخبیش اص عشیك تْعؼَ آثضی پشّسی دس آثِبی
داخلی ّ سػبیت هغبئل صیغت هضیغی کبُؼ یبثذ.
 -2پیؼ ثیٌی ًؾبى هی دُذ کَ ثخبعش افضایؼ روؼیت دس آیٌذٍ  ٬تمبضب ثشای هصشف آثضیبى افضایؼ
خْاُذ یبفت  .لزا ثبیغتی ثَ تْلیذ التصبدی آثضیب ى ّ تْاى سلبثت آى ثب عبیش ثخؾِبی التصبدی اًذیؾیذ ّ
دس رِت ایزبد تْاصى هٌغمی ثیي ُضیٌَ ّ عْد آّسی ّ ػشض َ ّ تمبضب تالػ ًوْدٍ ّ ثشای تؼییي
ربیگبٍ ّ اهٌیت ّ حجبت صمْق تْلیذ کٌٌذٍ ّ هصشف کٌٌذٍ چبسٍ اًذیؾی کشد.
 -3سًّذ تزبست رِبًی ًؾبى دادٍ اعت  ٬کَ دس عْل دَُ اخ یش ثب هْاصًَ هخجت تزبست آثضیبى دس
کؾْسُبی دس صبل تْعؼَ اص ایي کؾْسُب سًّذ صبدسات گًَْ ُبی ثباسصػ ثَ عْی کؾْسُبی تْعؼَ
یبفتَ تؾذیذ گشدیذٍ اعت .پیؼ ثیٌی هی گشدد دس عْل عبلِبی آتی ایي سًّذ ثیؼ اص پیؼ تؾذیذ ؽذٍ ّ ثَ
دًجبل ایي ّضؼیت هصشف عش ا ًَ آثضیبى دس کؾْسُبی تْعؼَ یبفتَ افضایؼ ّ ایي هصشف دس
کؾْسُبی دس صبل تْعؼَ کبُؼ یبثذ کَ ایي اهش ثبػج ثَ خغش افتبدى اهٌیت غزایی دس ایي کؾْسُب
خْاُذ گشدیذ.
 -4عغش هصشف فشاّسدٍ ُبی آثضیبى کؾْسُبی تْعؼَ یبفتَ ثخبعش دساهذ ثیؾتش ّ آگبُی ثِتش ثیؾتش
ثْدٍ ّلی دس کؾْسُبی تْعؼَ ًیبفتَ ػلیشغن اسصاى ثْدى هصشف آثضیبى  ٬پبییي اعت.
 -5ثَ دًجبل تؾکیل عبصهبى تزبست رِبًی ( ّ ) WTOػضْیت ًبگضیش کؾْسُبی دس صبل تْعؼَ دس
آى هؼبدلَ ُب  ٬صبدسات ّ ّاسدات آثضیبى ثباسصػ ّ کن اسصػ ثیي دّ گشٍّ تْعؼَ یبفتَ ُب ّ دس صبل
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تْعؼَ ُب ثَ عشف کؾْسُبی دس صبل تْعؼَ خْاُذ ثْد ّ ایي کؾْسُب دس اػوبل عیبعتِبی هجتٌی ثش
هٌبثغ هلی دچبس هؾکالت رذی خْاٌُذ ثْد.
ً -6بهؾخص ثْدى ُضیٌَ التصبدی تْلیذ آثضیبى پشّسؽی ّ ًشط فشّػ رضئی ّ کلی هضصْالت
آثضیبى هْرجبت ثی حجبتی لیوت ّ ًبسضبیتی ّ ثی اػتوبدی هصشف کٌٌذٍ ّ تْلیذ کٌٌذٍ سا دس ثبصاس
فشاُن کشدٍ اعت.
 -7عبصهبًِبی اػتجبسی (ثبًکِب) دس رِت تبهیي ًمذیٌگی ثشای صیبداى ّ پشّسػ دٌُذگبى تْاًبیی الصم
ًذاسًذ ّ صٌذّق ُبی صوبیت اص تْلیذات آثضیبى دس کؾْس تؾکیل ًگشدیذٍ اعت.
 -8ػلیشغن اعتمشاس صٌبیغ تجذیلی دس عْل عْاصل ثذلیل ثبّسُبی هشدم ٬هصشف هبُی ثیؾتش ثصْست
تبصٍ ّ ؽکن پش صْست هی گیشد ّ.اص عشفی هضصْالت فشاّسی ؽذٍ اص آثضیبى ثْیژٍ آثضیبى پشّسؽی
اص ثبصاس ّ صشفَ التصبدی هٌبعجی ثشخْسداس ًیغت.
 -9اهکبًبت تْصیغ ّ ػشضَ آثضیبى ثَ ًغجت عبیش فشاّسدٍ ُبی پشّتئیٌی دس کؾْس هٌبعت ًجْدٍ ّ
ٌُْص اهکبى دعتشعی یکغبى ثشای ػوْم هشدم ثَ خْثی فشاُن ًؾذٍ اعت.
 -10دس صبل صبضش ُیچگًَْ ضبثغَ ّ لبًْى ّ ًظبست ّ اًغزبم ُذفوٌذی دس ػشصَ ثبصاس ػشضَ
ّ تْصیغ ّ فشّػ ؽکل ًگشفتَ ّ اػوبل ًوی گشدد ّ داًؼ آًِب اص ؽشایظ ّ اصْل ػشضَ هبُی ثَ
ثبصاس ّّعبئل کٌتشل کیفی هضذّد اعت.
 -11روغ ثٌذیِبی اعالػبت اص ّضؼیت ّ ًظشات آثضی پشّساى ًؾبى هیذُذ کَ عیبعتِبی افضایؼ
تْلیذ آثضیبى ثصْست یک ربًجَ دًجبل ؽذٍ ّ ثَ رٌجَ ُبی التصبدی ّ تْعؼَ ثبصاس آثضیبى کوتش پشداختَ
ؽذٍ اعت.
 -12عِن پشّتئیي هبُی دس کل پشّتئیي هْسد هصشف دس ایشاى ًغجت ثَ هتْعظ رِبًی پبییي اعت ّ
هصشف آثضیبى داسای تْصیغ صهبًی ّ رغشافیبیی ًبهتؼبدل هی ثبؽذ.
 -13ثشسعی ُبی اًزبم ؽذٍ ًؾبى هی دُذ کَ دس عی عبلِبی اخیش ثتذسیذ ّ ثَ دًجبل افضایؼ دساهذ
هشدم  ٬هصشف گْؽت هبُی افضایؼ یبفتَ ّ عِن ثیؾتشی سا دس هصشف پشّتئیي صیْاًی ثذعت آّسدٍ
ّ هغتوشا" ربیگضیي ثخؾی اص گْؽت لشهض گشدیذٍ اعت .پیؼ ثیٌی ُبی آتی ًؾبى هی دُذ کَ ایي سًّذ
اداهَ داؽتَ ّ دس آیٌذٍ تشکیت هصشف دگشگْى خْاُذ ؽذ ّ رِت تغشیغ دس آى ّ تضمك هٌظن ّ هٌبعت
آى ثبیغتی ثب هؾکالت اثضاسی ّ فشٌُگی – ارتوبػی هصشف آثضیبى ثشخْسد هٌبعت ّ دساص هذت
ثؼول آیذ.
 -14ػلی سغن الذاه بت اًزبم گشفتَ دس عبلِبی اخیش رِت افضایؼ صبدسات آثضیبى ٬گغتشػ ثبصاسُبی
ُذف ّ هتٌْع ؽذى گًَْ ُبی صبدسات آثضیبى ٌُْ ٬ص صبدسات آثضیبى ثب اؽکبالت عبختبسی ّ
هؾکالت هضیغی سّثشّ اعت کَ اص آى هیبى هی تْاى ثَ هؾکالت لْاًیي ّ همشسات ّ عیبیتِبی پْلی
ّ اسصی ّ غیش هٌبعت ثْدى لیوتِب  ٬پبیَ صبدساتی  ٬ػذم حجبت دس عیبعتگزاسیِب  ٬ضؼف عیغتن اعالع
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سعبًی  ٬ضؼف عیغتن گوشکی  ٬ضؼف صٌبیغ ثغتَ ثٌذی ّ فشآّسی  ٬ضؼف دس عیغتن صول ّ ًمل ٬
ػذم ّرْد استجبط ؽفبف ثیي عبصهبًِبی ریشثظ دس اهش صبدسات ( تْلیذ کٌٌذگبى  ٬صبدس کٌٌذگبى٬
هشاکض اداسی دّلت ی) غیش صشفَ ای ثْدى صبدس کٌٌذگبى ّ ...کَ هٌزش ثَ ػذم ّرْد ؽشایظ هغلْة
رِت صوبیت رذی ّ هذاّم گشدیذٍ سّثشّ ُغتین .

تًلید ي عرضٍ ي تجارت آبسیان در ایران

 -1دس صبل صبضش ثذًجبل الذاهبت ّ عیبعت گزاسیِبی اًزبم ؽذٍ  ٬ؽیالت هْفك گشدیذٍ ثَ عبهبًذُی
صیذ دس دسیبی خضس  ٬خلیذ فبسط ّ دسیبی ػوبى پشداختَ ّ ثَ تْعؼَ آثضی پشّسی دسآثِبی داخلی
دعت یبثذ .رذّل صیش آخشیي آهبس صیذ ّ تْلیذ آثضیبى سا ًؾبى هیذُذ.
ٌُْ -2ص اعتؼذادُبی ثبلمٍْ فشاّاًی ثشای تْعؼَ ّ افضایؼ تْلیذ آثضیبى دس آثِبی داخلی ّ ًیض افضایؼ
صیذ دس آثِبی آصاد ّرْد داسد.
 -3ؽیالت داسای اُشهِب ّ اهکبًبت لبًًْی الصم ثشای عیبعتگزاسی ّ اػوبل هذیشیت دس التصبد ّ
ت ٌظین ثبصاس آثضیبى ًوی ثبؽذ .اًزبم ایي کبس ًیبصهٌذ اثضاس لبًًْی ّ ربیگبٍ هٌبعت عبصهبًی ّ ُوبٌُگی
ثب عبیش عبصهبًِبی هشتجظ دس عغْس هلی ّ هٌغمَ ای هی ثبؽذ.
 -4اکخش ثبصاسُ بی فؼلی آثضیبى کؾْس یک ثبصاس عٌتی اعت کَ ػوال" ثؼٌْاى ػبهل هضذّد کٌٌذٍ سؽذ
تْلیذ ّ هصشف آثضیبى ػول هی ًوبیذ .ؽجکَ تْلیذ ّ ػولیبت خشیذ ّ فشّػ هبُی دس ایي ثبصاس ؽفبف
ًجْدٍ ّ ایي ثبصاس ثصْست سلبثتی ًبلص فؼبلیت هی ًوبیذ.
 -5اهکبًبت تْصیغ آثضیبى دس داخل کؾْس ًیض داسای ؽشایظ هٌبعجی ًوی ثبؽذ .کٌتشلِبی ثِذاؽتی دس
هغیش تْصیغ آثضیبى ثصْست هغلْة صْست ًوی گیشد ّ لزا ثب افت کیفیت ّ ضبیؼبت دس ایي هغیش
سّثشّ ُغتین کَ ایي ػبهل ًیض هْرت ثی اػتوبدی هصشف کٌٌذگبى ثَ عالهت ّ کیفیت هضصْل
گشدیذٍ ّ تصوین گیشی خشیذاس سا ثشای خشیذ ّ هصشف هبُی ثب تشدیذ هْارَ هی ًوبیذ.
رذّل صیش خالصَ ّضؼیت آهبسی تْلیذ ّ هصشف ّ اسصػ التصبدی آثضیب ى دس کؾْس سا ًؾبى هی
دُذ.
رذّل -1آهبس ثشآّسدی تْلیذ ّ هصشف عشاًَ ّ اسصػ التصبدی تْلیذات آثضیبى دس کؾْس دس عبل
90
ًْع
تْلیذ
دسیبیی

همذاس تْلیذ (ثَ تي)

هصشف عشاًَ

400000
5

اسصػ التصبدی (ثَ

ضشیت سؽذ

هیلیْى سیبل)

عبالًَ تْلیذ

24000000000
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پشّسؽی

250000
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10000000000

روغ

650000

-

124000000000

-

ُذف اص عشس رذّل فْق ایي اعت کَ آیب ثشای " چشخَ التصبدی تْلیذ" آثضیبى ثب ُضیٌَ  124تشلیْى
سیبلی صٌؼت آثضی پرشّسی چرَ عیغرتن ّ اُرشم ًظربستی ّ کٌتشلری دس کؾرْس هرب پریؼ ثیٌری ؽرذٍ ّ چرَ
تضویٌبتی ثشای حجبت ّ سًّك ّ تْعؼَ پبیذاس ایي صٌؼت ّرْد داسد؟

رذّل  -2خالصَ ّضؼیت تْلیذ ّ هصشف عشاًَ رِبًی آثضیبى
همذاس کل تْلیذ

هتْعظ هصشف عشاًَ رِبًی

ػوذٍ تشیي کؾْسُبی

آثضیبى ثَ هیلیْى تي

ثَ کیلْگشم

تْلیذ کٌٌذٍ آثضیبى
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چیي ٬آهشیکب٬
پشّ٬ژاپي٬اسّپب.....

برای ارتقاء بازار آبسیان چٍ باید کرد؟
 -1عبهبًذُی ّ تمْیت ُوَ ربًجرَ هرذیشیت ثربصاس آثضیربى دس ؽریالت رِرت ترذّیي ّ پیگیرشی عیبعرتِب ّ
ثشًبهَ ُبی کالى دس ثضج ثبصاس آثضیبى  ٬اًزربم ایري هْضرْع همذهرَ کربس ثرشای تضمرك هرْاسد ثؼرذی هری
ثبؽذ.
 -2اصذاث ثبصاسُبی هٌبعت خشیذ ّ فرشّػ هرب ُی دس هکبًِربی ػورذٍ تْلیرذ ّ هصرشف ثرب ُرذف توشکرض
ثخؾرریذى دس اهررش خشیررذ ّ فررشّػ هرربُی تْعررظ ؽررِشداسیِب  ٬تؼرربًّی ُررب ّ ثررب ُوکرربسی ؽرریالت ٬اصررذاث
ثبصاسُبی هزکْس اثتذا دس هٌبعك ػوذٍ ؽیالتی ًظیرش سؽرت ثصرْست ثربصاس ثرضس

ّ هرذسى ثرب ررزاثیت

ُبی تْسیغتی ّ ُو چٌیي ایزبد ثبصاسچرَ ُربی ػشضرَ هربُی ثرَ صرْست حبثرت دس هشاکرض ؽِشعرتبًِبی
اعتبى
 -3استمررربء تکٌْلرررْژی صرررٌبیغ ػورررل آّسیً ٬گِرررذاسی ّ صورررل ّ ًمرررل آثضیررربى ّ اعرررتفبدٍ اس اهکبًررربت
ُوکبسیِبی ثیي الوللی ّ عبصهبًِبی هلی ثشای آهْصػ ّ پؾتیجبًی اص ّاصذُبی صٌبیغ ؽیالتی دس رِت
استمبء کیفیت تْلیذات
 -4صوبیت ّ پؾتیبًی دس تذّیي ّ ارشای ثشًبهرَ ُربی تشّیزری ّ آهْصؽری ثرشای افرشاد دعرت اًرذس کربس
فشایٌذُبی تْلیذ ّ تْصیغ ّ هصشف آثضیبى
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 -5تمْیت ّ صوبیت اص تؼبًّی ُبی صیبدی ّ آثضی پشّسی ثشای ایفبی ًمؼ هضْسی آًِب دس ثبصاسیبثی
هٌبعت آثضیبى ّ تذّیي همشسات ایزبد تغِیالت ّ تمْیت هذیشیت ثبصاس آثضیبى .
 -6تزِیض ًبّگبى صول ّ ًمل آثضیبى ثَ اهکبًبت ّ تزِیضات هٌبعت ّ اعتبًذاسد ًوْدى ایي تزِیضات
 -7فؼبل ؽذى عبصهبًِبی اػتجبسی دس اػغبی اػتجبسات پؾتیجبًی هبلی فشایٌذ تْلیذ تب هصشف
 -8رلت هؾبسکت ثخؼ ُبی خصْصی ّ تؼبًّی دس رِت تذّیي همشسات  ٬تغِیل اهْس ثبصاس سعربًی
ّ تمْیت ثبصاس
 -9ایزبد ّ تمْیت هشاکضاعالع سعبًی ثبصاس آثضیربى رِرت اعرتفبدٍ هصرشف کٌٌرذگبى ٬تْلیرذ کٌٌرذگبى ّ
ػبهلیي ثبصاس داخلی
 -10اػورربل کٌتشلِرربی ثِذاؽررتی دس تورربهی هغرریش تْلیررذ تررب هصررشف خصْصررب" دس هشاکررض تخلیررَ صرریذ ٬
ػوذٍ فشّؽی ٬خشدٍ فشّؽری ّ هشاکرض ػورل آّسی ّ اررشای عرشس ُوربٌُگی ّ تضْیرل گیرشی هربُی ثرب
کوک دعتگبُِبی ریشثظ.
 -11اػوبل صوبیت ُوَ ربًجَ اص تْلیذ کٌٌذگبى ّ هصشف کٌٌذگبى اص عشیك عبهبًذُی ثبصاس ّ لبًًْوٌرذ
ًوْدى ًمؼ ّاعغَ ُب دس فشایٌذ تزربست آثضیربى ّ تؼیریي ًرشط ثربصاس ػورذٍ فشّؽری ّ خرشدٍ فشّؽری اص
عشیك کویتَ صوبیت اص تْلیذ کٌٌذٍ ّ هصشف کٌٌذٍ.
 -12اسائَ آهْصؽِبی ُذفوٌرذ ّ ثشًبهرَ سیرضی ؽرذٍ ثرَ هصرشف کٌٌرذگبى ترب صرذی کرَ ثرب اػوربل خْاعرتَ
ایؾبى لبدس ثَ ُذایت ّ کٌتشل عیغتن تْصیغ ثبؽٌذ ّ گغتشٍ هصشف آثضیبى افضایؼ یبثذ.
 -13اًزبم فؼبلیتِربی فشٌُگری ّ تیلیغری رِرت آگربُی ثیؾرتش هرشدم ًغرجت ثرَ اسصػ ُربی هربُی ثؼٌرْاى
غزای عالهتی ّ تٌذسعتی ّ ًیض تجیي خصْصیبت کیفی آثضیبى ٬ثَ ؽریٍْ ُربی هختلرف اص رولرَ دسد دس
کتت دسعی ّ اعتفبدٍ اصسعبًَ ُبی گشُّی.
 -14گغتشػ ػشضَ هبُی دس فشّؽگبُِبی صًزیشٍ ای ّیژٍ ػشضَ پشّتئیي ّ سعرتْساًِبی غرزاُبی
آثضیبى دس ؽِشُبی تْسیغتی اص عشیك ثکبسگیشی اثضاسُبی تؾْیمی ّ تشّیزی ّ صوبیتی.
 -15اعررتوشاس تؾررکیل ًوبیؾررگبُِبی تخصصرری ػشضررَ هرربُی دس عشاعررش کؾررْس رِررت تجلی ر هصررشف
آثضیبى ّ هتؼبدل کشدى تْصیغ رغش افیربیی ّ صهربًی هصرشف ّ ایزربد فشّؽرگبٍ ًوًْرَ ػشضرَ آثضیربى اص
عشیك تؼبًّی ُبی هصشف اداسات ؽیالتی اعتبًِبی هختلف رِت الگْعبصی ّ افضایؼ آگبُی هشدم ثرب
سّؽِبی هٌبعت ّ هْسد تبییذ ؽیالت دسػشضَ آثضیبى.
 -16هٌغ کبهل ّاسدات آثضیبى ثَ کؾْس ثخبعش صوبیت اص تْلیذات داخلی.
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راَکارَای تًسعٍ صادارات آبسیان

 -1هؾخص ًوْدى عیبعتِبی صربدساتی ؽریالت ّ تؼ یریي کبالُربیی کرَ الضاهرب" ثبیرذ ثرَ ایري عروت رِرت
گیشی ؽًْذ.
 -2اػوبل صوبیتِبی ُوَ ربًجَ اػن اص صوبیتِبی لبًًْی  ٬هبلی٬تضمیمبتی  ٬اص کبالُبی هشثْط ترب صهربًی
کَ ایي کبالُب لبدس ثَ سلبثت ثب سلجبی ثیي الوللی خْد ثؾًْذ.
 -3ثشسعرری ّضررؼیت ّ ؽررٌبخت تٌگٌبُِرربی هشثررْط ثررَ صرربدسات فررشاّسدٍ ُرربی دسیرربیی رِررت تؼیرریي
عیبعتِبی تؾْیمی ّ صوبیتی الصم .
 -4عبه بًذُی فؼبلیتِبیی کَ تْلیذات آًِب ثَ عوت ثبصاس خبسد رِت گیشی ؽذٍ اًذ  ٬ثٌضْی کرَ فربدس ثرَ
تْلیذ ثب ُضیٌَ لبثل سلبثتی دس ثبصاسُبی رِبًی ثبؽٌذ.
 -5رلت هؾبسکت ثخؼ خصْصی دس ثبصاس خبسد ّ صوبیت رذی اص اتضبدیَ صبدسکٌٌذگبى .
 -6رلررت هؾرربسکت عررشهبیَ گرربساى خرربسصی رِررت ػوررل آّسی ثغررتَ ثٌررذی ّ فررشاّسدٍ ُرربی صرربدساتی
ثوٌظْس ثذعت آّسدى اسصػ افضّدٍ ثبالتش
 -7رلررت ًظررش عرربیشهشاکض ریررشثظ دعررت اً رذسکبس اهررش صرربدسات رِررت اػورربل صوبیتِرربی ضررشّسی اص
کبالُبی تْلیذی ّ صبدساتی تْلیذی ّ صبدساتی دس صبل سؽذ ّ ؽفبف ًوْدى همشسات اداسی
 -8ثَ لضربػ ایٌکر َ همرذاس فؼلری تْلیرذ ّ صربدسات لربدس ثرَ پْؽربًذى ُضیٌرَ ُربی ثبصاسیربثی دس خربسس اص
کؾْس ًوی ثبؽذ٬
لزا ضشّسی اعت کَ ؽیالت ثب دسًظش گشفتي ُضیٌَ ُبی اّلیَ رِت اًزبم تضمیمبت ثبصاسیبثی ّ ؽشکت
دس ًوبیؾر گبُِبی خرربسری ّ تِیررَ اهکبًرربت اعررالع سعرربًی دس ایرري اهررش هِررن صرربدسات کٌٌررذگبى سا تضررت
صوبیت رذی لشاس دٌُذ .
 -9رلت هشاکض پؾتیجبًی کٌٌذٍ ًظیش صٌذّق صوبیت صبدسات ّ اتبق ثبصگبًی ّ گوشک رِت صوبیت اص
صبدسات فشاّسدٍ ُبی ؽیالتی
 -10کٌتررشل ًوررْدى کویررت ّ کیفیررت ؽررشکتِبی صرربدس کٌٌررذٍ اص عشیررك اػغرربی کرربست ثبصسگرربًی ّیررژٍ
صبدسات فشاّسدٍ ُبی آثضیبى ثَ صبدس کٌٌذگبى ّارذ ؽشایظ هٌبعت
 -11اػوبل اعتبًذاسد ُبی کیفی دس تْلیذات آثضیبى اص هشصلَ تْلیذ تب ػشضَ
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 -12صضررْس فؼرربل دس کٌفررشاًظ ُرربی رِرربًی هشثررْط ثررَ تزرربست آثضیرربى ّ ًوبیؾررگبُِبی ثرریي الوللرری
صبدسات .

اَداف ي سیاستُای راَبردی تًسعٍ بازار آبسیان

فؼبلیتِبی آثضی پشّسی دس کؾْس رٌجَ التصبدی داسد ثَ ػجربستی پرشّسػ هربُی یرک فؼبلیرت التصربدی
اعت  .پشّسػ دٌُذگبى هبُی ُذف تزبسی ّ کغت دسآهذ داسًرذ  ٬لرزا ترالػ آًِرب ثبیرذ هٌتِری ثرَ کغرت
ثِشٍ ّ عْد ثبؽذ.
هصشف کٌٌذگبى ًیض اًگیضٍ ث ِشٍ ثرشداسی اص گْؽرت هربُی سا داؽرتَ ّ ترْرِی ثرَ ایٌکرَ هربُی چگًْرَ
تْلیذ ؽذٍ ًذاسًذ .
ثیؾتش هشدم ثرَ لضربػ لزیرز ثرْدى گْؽرت هربُی ٬داؽرتي پرشّتئیي صیربد ّ لیورت  ٬آى سا ثرَ گْؽرت لشهرض
تشریش هی دٌُذ .
همذاس هبُی کَ هشدم هی خشًذ ثرَ عرلیمَ آًربى ً ٬رْع هربُی  ٬کیفیرت ػشضرَ ّ اص ُورَ هِوترش ثرَ لیورت
هبُی ثغتگی داسد  .ثٌبثشایي دس تزبست ّ التصبد هبُی تْلیذ کٌٌذٍ ّ هصشف کٌٌذٍ ًمؼ داؽتَ ّ ثَ ُن
ّاثغتَ ُغتٌذ .الصم اعرت ُوضهربى ثرب تْعرؼَ آثرضی پرشّسی دعرتیبثی ثرَ ػلرْم ّ فٌرْى آثرضی پرشّسی ٬
استمرربء عررغش داًررؼ آثررضی پررشّساى رِررت ُررش چررَ التصرربدی کررشدى تْلیررذ آثضیرربى ّ اص عشفرری صوبیررت اص
چشخَ التصبدی تْلیذ اص عشیك هتْلیبى اه ْس هرْسد تْررَ ّ صوبیرت ثیؾرتش لرشاس گیرشد .چرشا کرَ دّلتِرب
ُوررْاسٍ خررْد سا صرربهی ّ پؾررتیجبى تْلیررذ کٌٌررذگبى هؼشفرری هرری کٌٌررذ ّ ّػرذٍ دادٍ اًررذ ثررب کوررک ّ یرربسی ّ
هؾبسکت آًِب هؾکالت سا اص عش ساٍ تْعؼَ ثَ کٌبس خْاٌُذ صد.
ؽٌبخت هؾکالت اّلیي لذم دس صل هؾکالت هضغْة ؽذٍ ّ ثؼذ اصآى ثبیذ ثب لضبػ کشدى ُرذف ثرَ تؼیریي
ّ تشعین عیبعتِب ّ ثشًبهَ ُبی ساُجشدی ثشای دعتیبثی ثَ ُذف تالػ ًوْد  .آًچَ دس پی هی آیذ اُذاف
ّ عیبعررتِب ی ساُجررشدی اعررت کررَ ثررشای تْعررؼَ ثرربصاس آثضیرربى ّ ثِجررْد ّضررؼیت ّ دّام التصرربدی تْلیررذ
آثضیبى تؼییي ؽذٍ اعت  ٬اهیذ اعت هْسد تْرَ لشاس گیشد.
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رذّل  -3خالصَ اُذاف ّ عیبعتِبی ساُجشدی تْعؼَ ثبصاس آثضیبى
اُذاف ّ عیبعت
 -1افسایص ارز آٍری
هحػَالت ضیالتی ٍ ایجبز زهیٌِ
رًٍق ٍ زٍام ٍ بقبی اقتػبزی

ساُکبسُبی ارشایی
 -1ارتقبء سطح زاًص ٍ آگبّی تَلیس کٌٌسگبى زر هَرز کیفیت هحػَالت کطبٍرزی.
 -2ارتقبء زاًص ٍ في آٍری زر اهر عول آٍری ٬حول ٍ ًقل ٍ ًگْساری هحػَالت کطبٍرزی برای
غبزرات.
 -3استقرار استبًسارزّبی الزم زر عرغِ تَلیس ٍ عول آٍری ٍ کٌترل کیفیت.

تَلیس

 -4ضٌبذت ٍبررسی ببزارّبی ببلقَُ غبزراتی هحػَالت ٍ ایجبز زهیٌِ ّبی ارتببط ببزرگبًی .
 -5بررسی قَاًیي ٍ هقررات  ٬هَاًع ٍ هحسٍزیتْبی هَجوَز زر بروص گورکوی – ارزی ٍ رٍضوْبی

 -2تَسعِ غبزرات آبسیبى

اعوبل استبًسارزّبی ببزارّبی ّسف ٍ تالش برای کبّص ّر چِ بیطتر تعرفِ ّبی گورکی ببزارّوبی
ّسف.

 -3بْبَز سْن غبزرات آبسیبى

 -6افسایص سرعت ٍ زقت زر فرایٌس غسٍر هجَزّبی غسٍر هحػَالت
 -7آهووَزش غووبزرکٌٌسگبى زر ذػووَظ مووَاب هقووررات ٍ اسووتبًسارزّبی بووبزار جْووبًی بووَیصُ

پرٍرضی

استبًسارزّبی  ٍ HACCPجبهعِ ارٍپب (ISOٍ )EC
 -8ارائِ تسْیالت ارزاى قیوت الزم بِ غبزرکٌٌسگبى بِ هٌظَر ایجبز غرفِ اقتػوبزی ٍ توَاى رقببوت
ببزرگبًی.
 -9سبهبًسّی ٍ آهَزش ٍ تَجیِ فعوبلیي غوبزرات ٍ ایجوبز سیسوتن ًظوبرتی قوَی بورای پیطوگری از
عَاهل ایجبز ًباهٌی ٍ بی مببطِ ضسى رًٍس غبزرات هحػَالت.
 -11تطکیل گرٍُ ترػػی ببزرگبًی هحػَالت کطبٍرزی ( بوب عووَیت زسوتگبُ هتوَلی تَلیوس –
ازارُ کل ببزرگبًی – هراکس هلی تحقیقبت فراٍری هحػَالت کطبٍرزی).
 -11رفع هطکل اًتقبل ارز بِ کطَر ٍ یکسبى ًوَزى ًرخ ارز.

راّکبرّبی اجرایی

اّساف ٍ سیبستْب
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 -1بْبووَزٍکٌترل کیفیووت ٍافووسایص  -1کوب ٍ ًظبرت بر احساث ببزارّبی هٌبسب ذریس ٍ فرٍش هبّی زر هکبًْوبی عووسُ تَلیوس ٍ

هػرف سوراًِ آبسیوبى بعٌوَاى یو ای
سالهتی ٍ توبهیي ًیوبز ٍتٌوَذ یو ایی

هػرف آبسیبى
 -2ایجبز ببزارّبی جسیوس ٍ تقَیوت هراکوس ا والذ رسوبًی بوبزار آبسیوبى بورای حوبیوت از تَلیوس
کٌٌسکبى ٍ هػرف کٌٌسگبى

جبهعِ

 -3ارائِ آهَزضْبی برًبهِ ریسی ضسُ ٍ ّسفوٌس بِ هػرف کٌٌسگبى زر هَرز رٍضْبی هرتف بد
آبسیبى

 -2تقَیت فرٌّگ ٍ هػرف آبسیبى  -4ارائِ آهَزضْبی برًبهِ ریسی ضسُ ٍ ّسفوٌس بِ هػرف کٌٌسگبى زر هَرز ضوٌبذت گًَوِ ّوبی
ٍ ایجبز تعبزل زر هیساى هػرف سراًِ هرتلف آبسیبى ٍ کبربری ّر یب زر اًَاذ ی اّب

ٍ بْبَز ٍمعیت عرمِ ٍ تقبمب

 -5بررسی راّْبی هٌبسب جْت آضٌب کرزى هػرف کٌٌسگبى بب اًَاذ هحػوَالت فورآٍری ضوسُ
آبسیبى
 -6ترییب هػرف کٌٌسگبى بِ هػرف هبّی پرٍرضی ٍ زریبیی از ریوق بْبوَز تکٌَلوَشی غویس

 -3حوبیت عبزالًِ اقتػلسی از تَلیس
کٌٌسُ ٍ هػرف کٌٌوسُ ٍ کووب بوِ

ٍحول ٍ ًقل زر زریب ٍ ذطکی ٍ بْبَز فرآٍری ٍ تٌَذ تَلیس
 -7اًجبم فعبلیتْبی فرٌّگی ٍ اًجبم تبلیغبت زر جْت آگبّی هػرف کٌٌسُ ًسبت بوِ ارزضوْبی

رًٍق ٍ زٍام ٍ بقوبی اقتػوبزی تَلیوس هبّی بعٌَاى ی ای سالهتی ٍ تٌسرستی ٍ ًیس ذػَغیبت کیفی آبسیبى

آبسیبى

 -8گسترش عرمِ هبّی زر فرٍضگبّْبی ٍیصُ عرمِ هَاز پرٍتئیٌی  ٬فرٍضگبّْبی زًجیرُ ای ٍ
تَسعِ رستَراًْبی ی اّبی زریبیی ( از ریق بکبرگیری ابسارّبی تطَیقی  ٬ترٍیجی ٍ حوبیتی )

 -4ایجوووبز زهیٌوووِ اقتػوووبزی بووورای

 -9کوب بِ تطکیل ًوبیطگبّْبی ترػػی عرمِ هبّی زر ضْرّبی هرتلف برای تبلیغ هػرف
آبسیبى

بکبرگیری هٌببع ببلقَُ آبوسی پورٍری
زر جْت تَلیس ٍ اضتغبل

 -11اجراِی برًبهِ ّبی ترٍیجی ٍ آهَزضی برای پرسٌل زست اًسر کبر تَزیع آبسیبى ٍ حوبیت از
فعبالى برص تَزیع ٍ عرمِ آبسیبى ٍ اًجبم برًبهِ ّبی تحقیقی
 -11کوب بِ تجْیس ًبٍگبى حول ٍ ًقل بِ اهکبًبت ٍ تجْیسات هٌبسوب ٍ اسوتبًسارز ًووَزى ایوي
تجْیسات
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 -12ایجبز سیستن ّبی ًظبرتی ٍ کٌترلْبی بْساضتی زر توبهی هسیر تَلیس تب هػرف آبسیبى
 -14سبهبًسّی ببزار ٍ هطرع کرزى ًقص ٍ ٍظیفِ ٍاسطِ ّب زر فرایٌس تجبرت آبسیوبى ٍ ًْبیتوب"
سیستوبتیب کرزى ٍاسطِ ّب
 -15ارائِ آهَزضْبی الزم بِ هػرف کٌٌسگبى بطَریکِ بب اعوبل ذَاستِ ّبیطوبى قوبزر بوِ کٌتورل
سیستن تَزیع ببضٌس.
 -16بْبَز تکٌَلَشی فورآٍری ٍ عوول آٍری آبسیوبى ٍ حوبیوت از تَلیوس کٌٌوسگبى ٍ غوبحببى
غٌبیع ضیالتی جْت ارتقبء کیفیت تَلیسات
 -17کوب ب ِ اجرای هقررات استبًسارز سبزی هحػَالت آبسیبى ٍ بْبَز کیفیت
 -18اعطوبی اعتبووبرات ٍ پطوتیببًی هووبلی از اتحبزیوِ تَلیووس کٌٌوسگبى  ٬تعووبًٍی غویبزاى ٍ اعطووبی
تسْیالت جْت پیطرفت سیستن ّبی حول ٍ ًقل آبسیبى  ٬ببزاریببی ٍ غبزرات ٍ حفظ ٍ کٌترل ٍ
بْبَز کیفیت هحػَالت ضیالتی ٍ عرمِ آى
 -19تطکیل کویتِ اقتػبز ٍ تٌظین ببزار آبسیبى زر جْت تسٍیي سیبسوتْب ٍ راّکبرّوبی ًظوبرت ٍ
کٌترل ٍ تعیویي ٍ اعوالم ًورخ تَلیوس ٍ قیووت عرموِ آبسیوبى زر جْوت حوبیوت عبزالًوِ از تَلیوس
کٌٌسگبى ٍ هػرف کٌٌسگبى ( زذبلت برای ثببت ببزار)
-21تبهیي اعتببر کبفی ٍ هٌبسب برای تَلیس کٌٌوسگبى ( پرزاذتْوبی حووبیتی) زر غوَرتیکِ سوطح
قیوت از فیوت پبیِ اقتػبزی هحػَل کبّص پیسا کٌس.
 -21ایجبز هحسٍزیت زر تَلیس ( زر غَرتیکِ عرمِ هبزاز ببزار ٍجَز زاضتِ ببضس)
 -22ترػی ع تسْیالت ارزاى قیوت زر جْت حوبیت اقتػبزی از تَلیس ٍ کبّص ّسیٌِ ّب
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