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 هشبرکت ٍ ّوجستگی اعضب ؛یدٍلت یّبٍ ارگبى کبیسٌذ ییّن افسارییس ّیئت هذیرُ سٌذیکب: 

 

 هطبسکت ٍ ّوجستگی اػضب
 

ثٹز  زٞتط خسیسذطیس  ؾٷسی٧بی نٷبیٕ ٦ٷؿطٸ ایطاٴ اظ ٲٽٱ تطیٵ ا٢ساٲبت زض ؾبٮی ٦ٻ ٪صقت

ټابی   زاٶیٱ تب اظ قط٦ت ٲی . ثطذٹز الظٰثب ٲكبض٦ت اًٖب ٲیؿط ٪طزیس ذٹقجرتبٶٻ ٦ٻ ایٵ ٲٽٱ

 ایٵ ا٢اساٰ اضظقاٳٷس   آٸضیٱ.ضٸغیٵ تب٤، ٪ٯجط٨ ٚصایی ٦ٹضٸـ ٸ ٲٽطاٰ ت٣سیط ٸ تك٧ط ثٻ ٖٳ٭ 

 .ثٹزاټساٜ ؾٷسی٧ب آٚبظ٪ط حط٦تی ثعض٨ ثٻ ؾٹی اؾتح٧بٰ ثیكتط ٸ ټٳٹاضؾبظی 

 

 دس تطکل ذست چبًِ صًی ٍ الثی گشیق

الثی ٪طی اظ ٲٽٳتطیٵ اثعاضټبیی اؾت ٦ٻ ی٥ تك٧٭ تٹاٶٳٷاس ثبیاس ذاٹز ضا     ٢سضت چبٶٻ ظٶی ٸ

َطی١ ٲ٧بتجبت تب اظ  ٶٳٹزٺ ثٻ آٴ ٲدٽع ٶٳبیس. ؾٷسی٧بی نٷبیٕ ٦ٷؿطٸ ایطاٴ ٶیع ټٳٹاضٺ تالـ

اظ ٲهطٜ ٦ٷٷاس٪بٴ   ٸظاضت خٽبز٦كبٸضظی، ٸظاضت نٳت، ؾبظٲبٴ حٳبیتٸ حًٹض زض خٯؿبت 

تبثیط٪اصاض ثاب    بت، ؾبظٲبٴ ٚصا ٸ زاضٸ ؾبظٲبٴ اؾاتبٶساضز، قایالت ٸ ... اضتجبَا   ٸ تٹٮیس ٦ٷٷس٪بٴ

ټابی   زٖاٹت اظ ؾاٷسی٧ب خٽات قاط٦ت زض ٦ٳیؿایٹٴ     بیاس، اظ ایاٵ ضٸ   ثط٢طاض ٶٳ ٲطاخٕ شیطثٍ

اضائاٻ   ٶٓطذاٹاټی ٸ اذاص اؾاتٗالٲبت الظٰ ٸ   ،  ټب ٲدٯؽ قٹضای اؾالٲی ٸ ؾبیط اض٪بٴ ترههی

 ٶكبٶ٫ط ایٵ ٲٹيٹٔ اؾت.زض پبؾد، ٦بضقٷبؾی قسٺ تٹؾٍ ؾٷسی٧ب ټبی  ٪عاضـ

 

 

 دٍلتیّبی  ّن افضایی سٌذیکب ٍ اسگبى

اضائاٻ  ، ټٳ٧ابضی زض  زضیبٞت ؾٽٳیٻ ضٸٚٵ ٲهطٞی نٷبیٕ ٦ٷؿطٸ ٦كٹض اظ ؾاتبز تٷٓایٱ ثابظاض   

آٲبضټبی ؾُح ظیط ٦كت ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی ٸ ٲیعاٴ تٹٮیاس ضة ٪ٹخاٻ ٞطٶ٫ای زض ٦كاٹض ٸ حًاٹض      

ؾاٷسی٧ب زض زٞتاط خابٮیعی ٸظاضت خٽابز      ٸ نابزضات  ٦بضقٷبؾبٴ ٦ٳیتٻ ٞٷی ضة ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی

اٲاٹض ناٷبیٕ   حًٹض زض خٯؿبت ٦ٳیتٻ تؿاٽی٭ ٲٹاٶإ تٹٮیاس، اضتجابٌ ٲؿاتٳط ثاب       ٦كبٸضظی، 

ٸ تاالـ ثاطای آظاز    بیت تٳسیس ٲٽٯت نبزضات ضة ٪ٹخٻ ٞطٶ٫یٚیطٞٯعی ٸظاضت نٳت ٸ زض ٶٽ

تب اَالٔ ثبٶٹی، ٣ٖس تٟبټٱ ٶبٲٻ ثب ؾبظٲبٴ حٳبیت اظ تٹٮیس٦ٷٷاس٪بٴ ٸ ٲهاطٜ    ؾبظی نبزضات

حًاٹض ٶٳبیٷاس٪بٴ   ٦ٷٷس٪بٴ ٸ ټٳبټٷ٫ی ثب ایٵ ؾبظٲبٴ زض ظٲیٷٻ ٢یٳات ا٢االٰ ٦ٷؿاطٸی ٸ...    

ضا  ٸ ټٳؿاٹیی  ٢اسضت خٳٗای ٲكاتط٤   ٞٷای ؾاٷسی٧ب   ټبی  شیطثٍ زض ٦ٳیتٻټبی  اضقس اض٪بٴ

٦ٷؿاطٸ   بیٕټط چٻ ثیكتط ناٷ ٸ پٹیبیی  آیٷسٺ ٶعزی٥ قبټس اضت٣ب سٸاضیٱ زضٲیتك٧ی٭ زازٺ ٦ٻ ا

 ثبقیٱ.
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 سخي دثیر

 

 سٍصّبی سخت صٌؼت 

 ٲٹخات قاسٺ اؾات ٦اٻ     ... ٸ، تحطیٱ ټب، ٪طاٴ قسٴ ثی ؾبث٣ٻ، تاٹضٰ  19قیٹٔ ثیٳبضی ٦ٹیس 

 ٸیاطٸؼ  ٦اٻ  ضٸظی تب خٽبٴ ټبی٦كٹضزض زی٫ط  ذٹزیبٴ ټٳتبؾبیط  ٲبٶٷسٶیع  ایطاٶی قٽطٸٶساٴ

 ٸیاطٸؼ . ٦ٷٷاس  تدطثاٻ  ضا ٲٗبنط تبضید زٸضٺضٸظټبی  تطیٵ ؾرت ٶكااٹز ٦كیسٺ ثٷس ثٻ ٦طٸٶب

 ثاط  ثاعض٨  تیاذؿابض  اؾااات،  ٪طٞتاٻ زض خٽبٴ  ضا ټعاضاٴ ٶٟط خبٴ ایٷ٧ٻ ثط ٖالٸٺ ٲط٪جبض٦طٸٶب

 ټاعاض  ناسټب  ٸ قااٛ٭ ٲیٯیٹٴټب  زٺ ،اؾاات ٶٳٹزٺ ٸاضز ٶیع ٦كااٹضټب ا٢تهبز ٸ ٦بض ٸ ٦ؿاات

 ٸ قااٹٰ پیبٲسټبی اٶ٫یعتطیٵ ٚٱ ٸ ثستطیٵ اظ ی٧ی. اؾت ٦طزٺ ٶبثٹز ضا ثعض٨ ٸ ٦ٹچ٥ ثٷاا٫بٺ

 خبٲٗاٻ  زض ایاٵ  اظ پاااؽ  ٦اٻ  اؾاات خٽبٶی اٞؿااطز٪ی ٦طٸٶب، ٸیطٸؼ ٪ؿتطـ ٶباٲیس٦ٷٷسٺ

 ٶابٴ  ٸ خابٴ  اٶتربة زضٸ خٹاٲٕ  زاز ذٹاټس ٶكبٴ ضا ذٹز ٲرتٯٝ ټبی ق٧٭ ثٻ ٪ٹٶب٪ٹٴ ټبی

 ضٸٶ١ زټٷس. ضا قسٺ تُٗی٭ ٦بضټبی ٸ ٦ؿاات ٸ ٦طزٺ اٶتربة ضا ٶاابٴ ٶب٪عیطٶس

 

 کوک کبس دٍلت ّستٌذ کبسفشهبیی ثب سبثقِ طَالًی؛ّبی  تطکل

ټب  ثرف ؾبیط ا٢تهبز ٸ ٦الٴ ا٢تهبز اٲطٸظ، ؾرت قااطایٍ زض ٦ٻ ٦طز ٶجبیس چٻ ایٷ٧ٻ ثطاثط زض

 ٸ ٚیطزٸٮتای  ٲاسٶی  ٶٽبزټابی  ټٳاٻ  اٲاطٸظ  ذبل ٲٹ٢ٗیت زض ٦ٻ قس یبزآٸض ثبیس، ثجیٷس آؾیت

 ؾاط  پكات  ضا تٯاد  ضٸظټابی  ایاٵ  ی٧اسی٫ط  زؾت زض زؾتٸ  ثبقٷس ٲتحس ثبیس زٸٮتی ٶٽبزټبی

ـ  ضٸظټابی  ثاٻ  ٸ ٦اطزٺ  ٖجاٹض ټب  ثحطاٴ اظ ٦ٻ ٦كٹضټبیی اؾت زازٺ ٶكبٴ تدطثٻ. ث٫صاضٶس  ذاٹ

 تكاسیس  اظ خٯاٹ٪یطی  ضاټجاطز  ٸ زازٺ ٢اطاض  ٦ابض  زؾاتٹض  زض ضا ٸا٢ٗای  اتحبز ٖٳ٭ زضاٶس  ضؾیسٺ

 ًٞاب  ٦اطزٴ  زٮٷكیٵ ٸ اٞعایی ټٱ ٲؿیط زض ٸ ټٱ ثب ضا ؾبظټبیكبٴ ٸ ٦طزٺ اخطایی ضاټب  اذتالٜ

 ٶكابٴ  ؾارت  زٸضٺ ایاٵ  زض ثبیاس  ٸ ٦اطز  ذٹاټس زاٸضی ټٳٻ ضٞتبض زضثبضٺ تبضیداٶس.  ٦طزٺ ٦ٹ٤

 ٸ ټؿاتیٱ  ذاب٤  ٸ آة ایٵ اظ نیبٶت ٸ زٸؾتی ٲیٽٵ ثبالی تطاظ ٸ ؾُح زض ٲسیطاٶی ٦ٻ زټیٱ

 تدطثاٻ  .ٶیؿاتیٱ  زی٫اطاٴ  ٦اطزٴ  ٢طثابٶی  ثٻ حبيط قٛٯی اضت٣بی یب ٲٹ٢ٗیت ٸ ٲ٣بٰ حّٟ ثطای

 ٦اٻ  ٦كااٹضټبیی زټس، ٲی ٶكبٴ اذیط ټبی ؾسٺ ٸیػٺ ثٻ تبضید پٹیف زض ثكااطی ټبی خبٲٗٻ

 ٦ابض٪طی،  ٲاسٶی  ٶٽبزټابی  اظ اٖاٱ $ ٲاسٶی  ٶٽبزټابی  ٲیابٴ  ټٳجؿت٫ی ٸ تٗبز٬ تٹاظٴ، آٶٽب زض

 ټابی  تكا٧٭ اٶاس.   ثاٹزٺ تاط   ٦بٲیابة  ثاٹزٺ  ثط٢اطاض ...# ٸ ٪طزقا٫طی  ټٷاطی،  نٷٟی، ٦بضٞطٲبیی،

ٜ  ثاطای  زاضٶاس  اضٸپاب  زض ٸ ٚطة َٹالٶی زض ؾبث٣ٻ ٦ٻ ٦بضٞطٲبیی  تكا٧ی٭  ٪ٹٶاب٪ٹٴ  ټابی  ټاس

 ثٻ. اؾت زٸٮت ټبی ظیطٲدٳٹٖٻ ٸټب  زٸٮت ٦بض قسٴتط  آؾبٴ آٶٽب تطیٵ ٲٽٱ اظ ی٧ی ٦ٻاٶس  قسٺ

 ایٷ٧اٻ  خابی  ثاٻ  ناٳت  ٸظاضت٦ٷؿاطٸ   نٷٗت ثرف ٦٭ ٲسیطیت ٲثب٬ َٹض ثٻ ٦ٻ ٲٗٷی ایٵ

 ٲٷترجبٴ ثب ٦ٷس ٸ٪ٹ ٪ٟت ٸ ظٶی چبٶٻ٦ٷؿطٸ  ٦بضذبٶٻ نبحت ٸ ؾٽبٲساض ٸ ٲسیطټب  زٺ ثب ضٸظاٶٻ

تاط   اخطایای  ٸ ٞٽاٱ  ٢بثا٭  ٸ آؾابٴ  ٦بضټاب  ٸ ٦ٷس ٲی ٸ٪ٹ ٪ٟت ؾٷسی٧بی نٷبیٕ ٦ٷؿطٸ زض آٶٽب

 ذٹاټٷاس  ٲای  ٸ ٦ٷٷاس  ٲای  ٞٗبٮیات  ٦ٻ اؾت تٹخیٻ ایٵ ثب ٦بضٞطٲبیی ټبی تك٧٭. قس ذٹاټس

 ٸ ٲثجات  تٗبٲا٭  ٶیاع  ٲطتجٍ ٶٽبزټبی ٸ زٸٮت ثب ذٹز اًٖبی اظ ٲٷ٣ُی ٸ قسیس حٳبیت يٳٵ

 ټابی  تكا٧٭  تاطیٵ  ٢اسیٳی  اظ ی٧ای  ٦اٻ  ؾٷسی٧بی نٷبیٕ ٦ٷؿطٸ ایطاٴ. ثبقٷس زاقتٻ ؾبظٶسٺ

 ټابی  ثراف  ٲاسیطاٴ  ټٳاٻ  ٸټاب   زٸٮات  ټٳٻ ثب اؾت زازٺ ٶكبٴ آیس ٲی حؿبة ثٻ ٦بضٞطٲبیی

 ایاٵ  زاضز آٲابز٪ی  ټٳیكاٻ  ٸ زازٺ ضااٶدبٰټب  ټٳ٧بضی ثیكتطیٵ ٸ زاقتٻ ؾبظٶسٺ تٗبٲٯی ٲطتجٍ

 .زاضز ٶ٫ٻ ٦بض زؾتٹض زض ضا ثبقس ٲثجت َطٜ زٸ ټط ثطای ٶتیدٻ ایٷ٧ٻ قطٌ ثٻ ټٳ٧بضی
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 )قسوت دٍم( گسارش تحلیلی ٍضعیت صٌعت کٌسرٍ هبّی

 گضاسش تحلیلی ٍضؼیت صٌؼت کٌسشٍ هبّی

 (قسوت دٍم) 

 

 

 1398الی  1392هیضاى ٍاسدات اًَاع تَى هبّیبى طی سبلْبی 

 

ثشاثش اسصش ٍاسدات آثضیبى ثَدُ ٍ ، پٌج ٍ ًین 98 سبلاسصش صبدسات آثضیبى دس 

سیضدّن اسصش صبدسات آثضیبى اسصش ٍاسدات تَى هبّیبى طی ایي سبلْب حذٍد یک 

قٹز زض نٹضتی٧ٻ حسٸز ی٥ زټٱ اضظـ نبزضات  ٲی ثٷبثطایٵ ٲالحٓٻ کطَس ثَدُ است.

آثعیبٴ ٦كٹض نطٜ ٸاضزات تٹٴ ٲبټیبٴ ٪طزز ایٵ نٷٗت تب حسٸز ظیبزی اظ ثحطاٴ پیف ضٸ 

 ضټبیی ذٹاټس یبٞت. 

اضظـ ٲحهٹالت ٲیعاٴ ٸ َج١ آذطیٵ آٲبض اضائٻ قسٺ تٹؾٍ ؾبظٲبٴ قیالت ایطاٴ 

ثٹزٺ    41739011   ثٻ اضظـ تٵ21979 ٲبټیبٴ تٹٴ  98ٸاضزاتی آثعیبٴ زض ؾب٬ 

هیضاى ٍ اسصش هحصَالت صبدساتی آثضیبى طی سبل   14952000 تي ثِ اسصش  3115ٸ اؾت

 ثبضذ. هی 98

  « ٍضؼیت صیذ داخلی تَى هبّیبى»

صیذ  98-99صیذ  ّضاس تي هبّی تَى دس فصل 70دس خَضجیٌبًِ تشیي حبلت حذٍد 

ضذُ ٍ ایي دس حبلی است کِ سبصهبى ضیالت ایشاى سبالًِ هیضاى صیذ داخلی تَى 

 ًوبیذ.  هی ّضاس تي ثشآٍسد 200تب  150هبّیبى سا ثیي 

 

 

 

  471,001,420                            251,345              جوغ کل
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 )قسوت دٍم( گسارش تحلیلی ٍضعیت صٌعت کٌسرٍ هبّی

 «گیشی اص ظشفیت صبدسات کٌسشٍ هبّی ثْشُ»

ٲٹ٢ٗیت خٛطاٞیبیی ایطاٴ ٸ زؾتطؾی ثٻ آثٽبی آظاز ٸ ظیؿت٫بٺ انٯی تٹٴ ٲبټیبٴ، ٲعیت 

ض٢بثتی ٢بث٭ تٹخٽی زض ؾُح ٲٷ٣ُٻ ثطای ایطاٴ ایدبز ٶٳٹزٺ اؾت تب ثب ثٽطٺ ٪یطی اظ ایٵ 

ٖٳ٭ تط  ٞٗبالٶٻ هٌطقِ هضیت سقبثتی دس صهیٌِ صبدسات کٌسشٍ هبّی ثِ کطَسّبی

ټٳؿبیٻ ٲبٶٷس ٖطا٠، اٞٛبٶؿتبٴ، تط٦یٻ ٸ ٦كٹضټبی تبظٺ اؾت٣ال٬ ٶٳبیس. ثبظاض ٲهطٜ ٦كٹضټبی 

ٲیٯیٹٴ ٶٟط، ٞطنت ثی ٶٓیطی ثطای  500یبٞتٻ حبقیٻ قٳبٮی ٦كٹض ثب خٳٗیتی ثبٮٙ ثط 

تٹاٴ ثب ثطٶبٲٻ ضیعی ز٢ی١ ٸ ثب تٹخٻ ثٻ  ٲی نبزضات ٦ٷؿطٸ ٲبټی ٞطاټٱ ٶٳٹزٺ اؾت ٦ٻ

ٴ َٗٱ ٦ٷؿطٸ ٲبټی ٦كٹض اظ ایٵ ٞطنت ٶعزی٧ی ٞطټٷ٫ی ثب ٲطزٰ ایٵ ٲٷب١َ ٸ ٲُٯٹة ثٹز

 ثٻ ثٽتطیٵ ٶحٹ ٲٳ٧ٵ ثٽطٺ ثطز.

اظ ؾبیط تٹٮیس٦ٷٷس٪بٴ تط  ټعیٷٻ حٳ٭ اظ ایطاٴ تب ایٵ ثبظاضټبی ټسٜ ٶیع ثؿیبض ٲ٣طٸٴ ثٻ نطٞٻ

 ثبقس.  ٲی آؾیبی زٸض

، تٷٽب استفبدُ ثْیٌِ اص ظشفیت صبدسات کٌسشٍ هبّیثب تٹخٻ ثٻ ٦بټف اضظـ پٹ٬ ٲٯی، 

 تٹاٶس تٽسیس ٞٗٯی ضا ثٻ ٞطنتی ثی ثسی٭ تجسی٭ ٶٳبیس. ٲی ٦ٻ ٲدبٮی اؾت
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 )قسوت دٍم( گسارش تحلیلی ٍضعیت صٌعت کٌسرٍ هبّی

 «ساّکبسّبی ػولیبتی ًجبت صٌؼت کٌسشٍ هبّی کطَس»

     تؿٽی٭ ٸاضزات تٹٴ ٲبټیبٴ ٸ زض نٹضت اٲ٧بٴ ترهیم اضظ ثب ٢یٳات اضظاٶتاط اظ ثابظاض

 آظاز

 اظ َطی١ ایدابز ؾابٲبٶٻ    ؾبٲبٴ ثركی نیس زاذٯی تٹٴ ٲبټیبٴ اظ ٮحبِ ٦ٳی ٸ ٦یٟی

 خبٲٕ ضزیبثی تٹٴ ٲبټیبٴ

         ٦ٷتط٬ ٸ ٶٓبضت ثط ٢یٳت تٹٴ ٲبټیبٴ نایس زاذا٭ ثاب تٹخاٻ ثاٻ ترهایم ؾاٹذت

 ثٻ قٷبٸضټبی نیبزیای  یبضاٶٻ

    ثب تٹخٻ ثٻ اٞعایف ٢یٳت زالض، اتربش تساثیط پیك٫یطاٶٻ ثٻ ٲٷٓٹض خٯاٹ٪یطی اظ ٞاطٸـ

 ٲبټی تٹٴ زض زضیب

  ٲٷٓٹض اؾتٟبزٺ ثٽیٷٻ اظ ؾٽٳیٻ ایطاٴ زض آثٽبی ثیٵ اٮٳٯٯیت٣ٹیت ٶبٸ٪بٴ پطؾبیٷط ثٻ 

  ٜ ٦ٷؿاطٸ  ٦ٷٷاسٺ   تالـ زض خٽت پیك٫یطی اظ اٞعایف ٢یٳت تٳبٰ قسٺ ٸ ٢یٳت ٲهاط

ٲبټی ثٻ ٲٷٓٹض پیك٫یطی اظ ذطٸج ایٵ ٦بال اظ ؾجس ٲهطٜ ٦بال زض ا٢كبض ٲتٹؾاٍ ثاٻ   

 پبئیٵ خبٲٗٻ

  َ طیا١ آ٪ابټی ثركای زض    ٦ٹقف زض خٽت تطٸیح ٲهطٜ ٦ٷؿطٸ ٲبټی زض خبٲٗاٻ اظ 

 اؾتٟبزٺ اظ ٲٹاز ٶ٫ٽساضٶسٺثٻ  ذهٹل ؾبٮٱ ثٹزٴ ایٵ ٲحهٹ٬ ٸ ٖسٰ ٶیبظ

        ثب تٹخٻ ثٻ َٗٱ ذٹقبیٷس ٸ زٮپصیط ٦ٷؿطٸ ٲبټی تاٹٴ ؾابذت ایاطاٴ ٸ ثاب تٹخاٻ ثاٻ

 ٦بټف اضظـ پٹ٬ ٲٯی، اؾتٟبزٺ ثٽیٷٻ اظ ٞطنت نبزضات ٦ٷؿطٸ ٲبټی تٹٴ

 ی زٸٮت ثٻ ا٢كبض آؾیت پصیط٢طاض زازٴ ٦ٷؿطٸ ٲبټی زض ؾجس ٦بالی حٳبیت 

  ٦ٷتط٬ ٸ ٶٓبضت ثط ٲحهٹالت ٦ٷؿطٸ ٲبټی ٦كٹض اظ ٶٓط ٦یٟیت ٸ ؾالٲت ٸ حتی

ٸ  GMPثط اؾبؼ ضٖبیت انٹ٬ نٷبیٕ ٸ ٦بضذبٶدبت ایٵ حٹظٺثٷسی  االٲ٧بٴ ضتجٻ

 ٸ ٦یٟیت ٲحهٹالت تٹٮیسیاٮٳٯٯی  ثیٵ اؾتبٶساضزټبی ٲٯی ٸ

 

 تٽیٻ ٦ٷٷسٺ: ٲؿٗٹز ثرتیبضی ضییؽ ٦ٳیتٻ نٷٗت ٦ٷؿطٸ آثعیبٴ 
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 (؛ ساًت صدایی اص صٌؼتکذثبًَ)ت هذیشُ ضشکت صٌبیغ غزایی ئهحوذ اسوبػیل قذس سییس ّی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   قذس یلهحوذ اسوبػ          

:    سییس ّیأت هذیشُ ضشکت صٌبیغ غزایی کذثبًَ )دلپزیش( تبکیذ کشد            
 

 

دایی اص صٌؼت اٍلَیت دٍلت آیٌذُص ساًت  

کِ ساًت سا  ثشداضتي ساًت اص صٌؼت ثبیذ اٍلَیت اٍل دٍلت آیٌذُ ثبضذ ٍ ثشای ایي

ضَد، تب  ثشداسین، ثبیذ اقتصبد سا تک ًشخی کٌین، کبسی کِ دس ّوِ جبی دًیب اًجبم هی

ثبضین،  ّبی غلط اص ًبحیِ ثشخی اص اقالم ساًتی دالس داضتِ کبس سا ًکٌین ٍ قیوت ایي

 .تَاًین سقیجی ثشای کبالّبی تَلیذ ضذُ دس دًیب ثبضین ًوی

ّبی  ثب تَجِ ثِ هفَْم کلی اهٌیت غزایی، تَلیذ غزای اسصاى یکی اص هؤلفِ

ضَد، اص آًجب کِ دستشسی ثِ غزای سبلن  یبفتگی دس کطَسّب هحسَة هی تَسؼِ

ّبیی ثبیذ  ، چِ اّشم اىثبضذ، ثشای تَلیذ غزای اسص ّبی اداسُ کطَس هی یکی اص اٍلَیت

دس ًظش گشفتِ ضَد؟

قٹز، َجیٗتب قبټس تٹضٰ ثبال  ٦ٻ ظیبز قٹز، ٦ٱ ٲی خبی ایٵ ضٸظ ثٻ ثٻ زض ٦كٹضی ٦ٻ زضآٲس ضٸظ

٦ٷٷس، زٸ  ٦ٷٷس، ذطیس ٲی اٲب ٲعز پبییٵ ټؿتیٱ، اظ آٶدب ٦ٻ اٞطاز ٲٗبز٬ ضیبٮی ٦ٻ زضیبٞت ٲی

ٻ ٢یس ٲهطٜ ثطذی اظ ا٢الٰ ضا ثعٶٷس، زٸٰ ایٷ٧ٻ ٦ ح٭ ثطای ایٵ ٲٹيٹٔ ٸخٹز زاضز، اٸ٬ ایٵ ضاٺ

 . اظ ٲیعاٴ ذطیس ٦ٱ ٦ٷٷس تب ثتٹاٶس ٲٗبز٬ پٹٮی ٦ٻ زاضٶس، ذطج ٦ٷٷس

تط اٲب ثب حّٟ ٦یٟیت تٹٮیس  ثٷبثطایٵ اٮعاٰ زض ایٵ اؾت ٦ٻ ثتٹاٶیٱ ٦بالټب ضا ثب ٢یٳتی اضظاٴ

آیس،  تی زضآٲسټب پبییٵ ٲیټبی الظٰ ٸخٹز ٶساضز، ٸ٢ ٦ٷیٱ، ٲتأؾٟبٶٻ ثٻ ایٵ زٮی٭ ٦ٻ ٦ٷتط٬

ضٸٶس. ا٪ط ٲب ثتٹاٶیٱ ا٢تهبز ضا آظاز ٦ٷیٱ،  ٦ٳیت ٲی ټب ثٻ ؾٳت تٷع٬ ٦یٟیت ٸ تٹٮیس ٦ٷٷسٺ

ٞٽٳٷس ٸ ؾٗی زض تٹٮیس ثب  ضا ٲی٦ٷٷسٺ  ٲبٶٷس ٦ٻ ٦یٟیت ٸ ٲهطٜ ټبیی زض نٷٗت ٲی ی٣یٷبً آزٰ

ٸضی ثبال تٹٮیس ٦طزیٱ،  ٦ٷٷس، ٸ٢تی ثب ثٽطٺ ٸضی ثبال تٹٮیس ٲی ٦یٟیت ذٹاټٷس زاقت ٸ ثب ثٽطٺ

قٹٶس چطا ٦ٻ ثٻ ازاٲٻ تٹؾٗٻ  تط اؾت ٮصا اٞطاز ثٻ ؾٹز ٦ٱ ټٱ ٢بٶٕ ٲی ٢یٳت تٳبٰ قسٺ پبییٵ

https://eghtesadsabzonline.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%e2%80%8c%d8%b2%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87/
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 (؛ ساًت صدایی اص صٌؼتکذثبًَ)ت هذیشُ ضشکت صٌبیغ غزایی ئهحوذ اسوبػیل قذس سییس ّی

    

ټب ذٹاټس قس. زض حب٬ حبيط  اٖت٣بز زاضٶس؛ ٲدٳٹٔ ایٵ ضاټ٧بضټب ثبٖث پبییٵ آٲسٴ ٢یٳت

تٹخٻ ثٻ  نٹضت اؾت ٦ٻ ٢یٳت تٳبٰ قسٺ ضا ثی ٪صاضی ثٻ ایٵ ٲتأؾٟبٶٻ زض ٦كٹض ٲب ضٸـ ٢یٳت

ټبی  ٦ٷٷس، ٲك٧٭ زی٫ط ٞطٸق٫بٺ اٶس حؿبة ٲی ٫ٹٶٻ ٸ ثب چٻ خٷؿی تٹٮیس ٦طزٺچ٦ٻ  ایٵ

ټب ضا  تب ٢یٳت زټٷس ای ٲی ټبی ظٶدیطٺ ټب اخٷبؼ ضاثٻ ٞطٸق٫بٺ ای ټؿتٷس، تٹٮیس ٦ٷٷسٺ ظٶدیطٺ

 30زضنسی ٢بٶٕ ٶیؿتٷس ٸ يٳٷبً  30ټب ټٱ ثٻ ٦ٳتط اظ ؾٹز  ٦بټف ثسټٷس، ایٵ ٞطٸق٫بٺ

٦ٷیٱ،  زضنس ټٱ ٢هس ترٟیٝ ثٻ ٲكتطی ضا زاضٶس، تب ثٻ آٶٽب ث٫ٹیٷس ٦ٻ ٲب اضظاٴ ٞطٸقی ٲی

زضنس ٞطٸـ ٦كٹض، تٹؾٍ ٞطٸق٫بٺ  ٦20ٻ ٸا٢ٗیت ایٵ اؾت ٦ٻ ا٪ط ٞطو ٦ٷیٱ  زضحبٮی

 30زضنس ثٻ آٶٽب ثسټس ٸ  ٢30طاض اؾت، ٦ٷٷسٺ  زضنس ٦ٻ تٹٮیس 20اؾت، زض ایٵ  ای ظٶدیطٺ

زضنس خبٲٗٻ ثٻ ایٵ  80زضنس ترٟیٝ ثٻ ٲكتطی، ٶبچبض اؾت، ٢یٳت ضا اٞعایف ثسټس ٮصا ثٻ 

زټس. ی٧ی اظ ٖٹاٲ٭ ٪طاٶی ټٳیٵ  ٶطذی ثبقس، ٢یٳت ضا زٸ ثطاثط ٲی تٹاٶس زٸ ٖٯت ٦ٻ ٶٳی

٦ٷٷس ٸ ٲساٰ ایٵ  تٷس ٦ٻ ثٻ ْبټط ټٳٻ اظ ٦ٯٳٻ ترٟیٝ اؾتٟبزٺ ٲیای ټؿ ټبی ظٶدیطٺ ٞطٸق٫بٺ

 .ضٸز ٲی٦ٷٷسٺ  ٦ٷٷس، اٲب زض ح٣ی٣ت اظ خیت ٲهطٜ ٢ًیٻ ضا تجٯیٙ ٲی

 این ّوبًٌذ ثشخی اص کطَسّب استشاتژی تَسؼِ صٌؼتی داضتِ ثبضین؟ چشا هب ًتَاًستِ

ایٱ ٸ تٷٽب ثٻ زٶجب٬ نٷٗت ضٸظٲطٺ ټؿتیٱ، آیب ٦ؿی  ثٻ ایٵ زٮی٭ ٦ٻ ثٻ ایٵ ٲٹيٹٔ ٧ٞط ٶ٧طزٺ

حب٬ ثٻ ایٵ ٲٹيٹٔ ٧ٞط ٦طزٺ ٦ٻ چ٫ٹٶٻ ٲك٧٭ ٲط٘ ٸ ترٱ ٲط٘ ضا ثطای ټٳیكٻ زض ٦كٹض  تبثٻ

 10ټؿتٷس، زض حبٮی٧ٻ  4200زٶجب٬ ٸاضزات ٸ اضظ  ! اٞطازی زض ایٵ ٲٳٯ٧ت ټؿتٷس ثٻ ح٭ ٦ٷس

ایٵ ٲك٧٭ ضا ٶساقتیٱ ٸ ایٵ ٲحهٹالت ثٻ ټط اٶساظٺ ٦ٻ ٶیبظ زاقتیٱ ٲٹخٹز ثٹز ؾب٬ پیف 

٪طٞت؛ ؾبث١ اؾتطاتػی ٲكرهی تٹؾٍ تٹٮیس  ای ٦ٻ حتی نبزضات ایٵ ا٢الٰ نٹضت ٲی ٪ٹٶٻ ثٻ

ټب ٸ نٷٝ ٲطٚساضاٴ تٗطیٝ قسٺ ثٹز اٲب االٴ ایٵ اؾتطاتػی ضا ٶساضیٱ؛ ایٵ ٲثبٮی ؾبزٺ  ٦ٷٷسٺ

قٹز، زض تٳبٰ ٲٹيٹٖبت انٹالً اؾتطاتػی تٹؾٗٻ  ٭ تٳبٰ ٲٹاضز ٲیاؾت، ٲٹيٹٖی ٦ٻ قبٲ

ټبی ٲرتٯٝ ثبقس، ٢بث٭  ټب ٸ ؾپؽ تٹؾٗٻ نٷٗت زض ضقتٻ نٷٗتی ٦ٻ ٲجٷبی آٴ ظیطؾبذت

 .اٶدبٰ اؾت ٸ ایٵ اٲ٧بٴ ضا زاضیٱ ٦ٻ اظ ٦ٹچ٧تطیٵ نٷبیٕ قطٸٔ ٦ٷیٱ ٸ آټؿتٻ خٯٹ ثطٸیٱ

 

 ثٌبثشایي ثِ خَدکفبیی اػتقبد داسیذ؟

ٶٓطٰ ټیچ ٦دبی زٶیب ٦بٲالً ذٹز٦ٟب ٶیؿت، ٲب ثبیس تٗطیٝ ٲكرهی اظ ایٵ ٸاغٺ زاقتٻ  ثٻ

َٹض  ثبقیٱ، اٸالً زض نٷٗتی ٦ٻ زاضیٱ ذٹز٦ٟب ثبقیٱ ٸ ثبٶیبً ٸاضز نبزضات ٚیطٖبزی قٹیٱ، ثٻ

ٶٳٹٶٻ ٲب زض تٹٮیس ٸ نبزضات ٞطـ ایٵ اٲ٧بٴ ضا زاضیٱ، اٲب زض نٷٗت ؾبذت ټٹاپیٳب ٲ٫ط 

ز٦ٟب ثٹز، ٲب ٶٻ تٹاٴ ایٵ ٦بض ضا زاضیٱ ٸ ٶٻ زٮیٯی زاضز ٦ٻ ثٻ زٶجب٬ ایٵ ٢ًیٻ تٹاٴ ذٹ ٲی

تٹاٶیٱ ټٹاپیٳب ثؿبظیٱ؛  ثطٸیٱ، ٸ٢تی ٲب ټٷٹظ زض تٹٮیس ٲبقیٵ ٲٹ١ٞ ٶیؿتیٱ چُٹض ٲی

زضؾتی تٗطیٝ ٶكسٺ اؾت، ذٹز٦ٟبیی ثٻ ایٵ ٲٗٷی ٶیؿت ٦ٻ  ذٹز٦ٟبیی زض ٲٳٯ٧ت ٲب ثٻ

ٲبٴ تٹٮیس ٦ٷیٱ! ٲٗٷی ذٹز٦ٟبیی ایٵ اؾت زض نٷٗتی ٦ٻ چٻ ٲٳٯ٧ت ٶیبظ زاضز ضا ذٹز ټط

تٹاٶیٱ اضظـ اٞعٸزٺ زاقتٻ ثبقیٱ ٸ ض٢بثتی ثب زٶیب ٦ٷیٱ ټٱ ذٹز٦ٟب ثبقیٱ ٸ ټٱ  ٲی

٦ٻ زض ټٳبٴ نٷٗت ټٱ ٲٳ٧ٵ اؾت ٲ٣ساضی ٸاضزات زاقتٻ ثبقیٱ ثٻ  . يٳٵ ایٵ نبزض٦ٷٷسٺ

ت ٦ٷیٱ، چطا ٦ٻ الظٰ اؾت ی٥ ض٢یت تٹاٶیٱ نبزضا ایٵ زٮی٭ ٦ٻ ا٪ط ٸاضزات ٶساقتٻ ثبقیٱ ٶٳی

 .ذبضخی اٮ٫ٹیی ثطای ٲب ایدبز ٦ٷس تب ثتٹاٶیٱ اظ آٴ خٯٹ ثعٶیٱ

 

ٲٷجٕ: ا٢تهبز ؾجع
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    1400عبهل ثب دًیب، اٍلَیت اٍل سبل ایراى؛ ت هسعَد ثختیبری ًبئت رییس ّیأت هذیرُ سٌذیکبی صٌبیع کٌسرٍ

 

 
 

 1400اٍلَیت اٍل سبل ، ثیي الوللیتؼبهل 
هسؼَد ثختیبسی ًبئت سییس ّیأت هذیشُ سٌذیکبی صٌبیغ کٌسشٍ 

 دس گفتگَ ثب سٍاثط ػوَهی اتبق ثبصسگبًی ایشاى ایشاى

٪طزز ثٻ پبؾد ایٵ  زض ی٥ ٦الٰ ثطٲی 1400ایطاٴ ٸيٗیت ا٢تهبزی 

 پطؾف:

اٮٳٯٯی  ثیٵ ٸ اضتجبَبتؾبیط ٦كٹضټبی زٶیب ت٧ٯیٝ ٲب زض اضتجبٌ ثب  -

 چیؿت؟

ت٧ٯیٝ زٸٮت ثب ثرف ذهٹنی چیؿت؟ آیب ثب ټٳبٴ ضٸیٻ ؾبث١ ٸ  -

 ا٢تهبز زٸٮتی پیف ذٹاټیٱ ضٞت؟
زاٶٷس،  ٲی ٶی٥ زٸٮتٳطزاٴ ٸ ٞٗبالٴ ا٢تهبزی ٦كٹضثٻ ٪ٳبٴ ٲٵ ٲؿبئ٭ ا٢تهبزی ٲب ضا 

ٸ ٲب ٶجبیس زضنسز اذتطأ ٲدسز چطخ  تدطثٻ ٦كٹضټبی پیكطٸ زٶیب پیف ضٸی ٲبؾت

زؾت ثطزاضیٱ  اظ ا٢تهبز زٸٮتی. ٲب ثبیس زازٺ قٹزثبیس ثٻ ثرف ذهٹنی ضقس  ؛ثبقیٱ

ٽب زض پطتٹ ضقس ٸ تٹؾٗٻ ثرف ذهٹنی ثبقیٱ. ٸا٢ٗیت ایٵ اؾت ٦ٻ ٲب تٷؾبظ  ظٲیٷٻ ٸ

ضقس ٸ پٹیبیی ا٢تهبز ؾبظ  تٹاٶیٱ ظٲیٷٻ ٲی اؾت ٦ٻاٮٳٯٯی  ثیٵ تٗبٲالت ؾبظٶسٺ ی

٦كٹض ثبقیٱ. ایٵ پٹیبیی ٶیع ثسٸٴ ؾطٲبیٻ ٪صاضی زاذٯی ٸ ذبضخی اٲ٧بٴ پصیط 

ٸ ایدبز ؾبذتبضټبیی اٮٳٯٯی  ثیٵ ؾطٲبیٻ ٪صاضی ا٢تهبزی، تٗبٲالتؾبظ  ٶیؿت. ظٲیٷٻ

زض اٮٳٯٯی  ثیٵ ت. قٹضثرتبٶٻ ٦كٹض ٲب ثب اؾتبٶساضزټبیثٻ ٲٷٓٹض ثجبت ا٢تهبزی اؾ

بز ٞبنٯٻ زاضز ٸ زض قطایُی ٦ٻ ا٢تهبز زٸٮتی ثط ضٸ ی تٳبٰ هظٲیٷٻ پٹیبیی ا٢ت

ضٸ ثٻ خٯٹیی زاقتٻ ثبقیٱ. ٲب ثبیس زؾت  حط٦تتٹاٶیٱ  ٶٳی تهٳیٳبت ؾبیٻ اٶساذتٻ

.یع ٞطاټٱ ؾبظیٱټٳ٧بضی ثٻ تٳبٲی ٦كٹضټبی زٶیب ثسټیٱ ٸ اٲ٧بٴ ضقس زض زاذ٭ ضا ٶ
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 اًتخبة ضذُ صبدسات سة:ّبی  ثبصاس

ثابظاض اٶترابة قاسٺ ثؿایبض ٲٽاٱ ٸ      ټبی  زض ٞطٸـ ټط ٦بالی تدبضی اٶتربة ثبظاض ٸ ٸیػ٪ی

٦ٯیسی اؾت. ٲٹاضزی ٲبٶٷس ؾٹز تدبضی، ؾٹز ا٢تهابزی، ضقاس آتای، اؾاتٟبزٺ اظ ٦كاف      

ذٹاټیٱ اٶتربة ٦ٷیٱ ثؿت٫ی  ٲی ثبظاض اٶتربة قسٺ یب ثبظضای ٦ٻټبی  ٢یٳتی ٸ ... ثٻ ٸیػ٪ی

 زاضز.

ایتبٮیب ثٻ ٖٷٹاٴ ثطتطیٵ نبزض٦ٷٷسٺ ضة ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی ثٻ ٮحبِ اضظـ زالضی ثیكتط ثٻ ضٸی 

پٷح ٲ٣هاس اٸ٬ ضة نابزضاتی ٪ٹخاٻ ٞطٶ٫ای ایتبٮیاب،      ثبظاضټبی اضٸپبیی تٳط٦ع ٦طزٺ اؾت. 

ض زض ٲدٳاٹٔ  ٦كٹضټبی آٮٳبٴ، ٞطاٶؿٻ، ثطیتبٶیب، ٮیجی ٸ ټٯٷس اؾت. خٳٗیت ایٵ پاٷح ثابظا  

ٲیٯیٹٴ ٶٟط اؾت. ثبظاضی ٸؾیٕ ٸ ٲتٷٹٔ اظ ٮحبِ ٞطټٷ٩ ذٹضا٤.  خسای  243.619ثبٮٙ ثط 

ٶساضٶاس. زٸضتاطیٵ ثابظاض اظ ثایٵ      آٴاظ خٳٗیت ثبظاضټبی ٲٽٱ ایٵ ٦كٹض ٞبنٯٻ چٷساٶی ثاب  

٦كٹضټبی یبز قسٺ ثطیتبٶیبؾت. ٶ٧تٻ ٲٽٱ زی٫ط زضآٲس ؾطاٶٻ ثبظاضټبی ٲ٣هس ضة نبزضاتی 

زض ایاٵ   زالض اؾت. ٲكرهبً 937/45ت. ٲیبٶ٫یٵ زضآٲس ؾطاٶٻ ایٵ ٦كٹضټب ثطاثط ثب ایتبٮیبؾ

ٸ احتٳابال ایاٵ ٲحهاٹ٬ زض ثبظاضټابی یابز قاسٺ زاضای       تط  حٳ٭ پبییٵټبی  ٸيٗیت ټعیٷٻ

 ٦كف ٢یٳتی ٦ٳتطی اؾت.

اٸٮیاٻ آٴ  ثطذالٜ ایتبٮیب ٦ٻ تٳبٲی ثبظاضټبی چیٵ اٲب اظ تٷٹٔ ثبظاض ٲتٟبٸتی ثطذٹضزاض اؾت؛ 

زټٷس چیٵ ثیكتط نبزضات ذٹز ضا ٶٻ ثٻ ٦كٹضټبی ٦ٹچ٥  ٲی ضا ٦كٹضټبی ٶعزی٥ تك٧ی٭

٦ٷس؛ اظ اضٸپب تاب آٞطی٣اب. ٲ٣هاسټبی     ٲی ټٳؿبیٻ ثٯ٧ٻ ثٻ ثبظاضټبیی ثب ٞٹان٭ ثبالتط ٶیع نبزض

اٸ٬ نبزضاتی ضة ٪ٹخٻ نبزضاتی چیٵ، ٦كٹضټبی ایتبٮیاب، ٶیدطیاٻ، ضٸؾایٻ، ٚٷاب ٸ تٹ٪اٹ      

ٲیٯیٹٴ ٶٟاط اؾات. پطخٳٗیات تاطیٵ ثابظاض       182.159ت ایٵ ثبظاضټب ثطاثط ثب ټؿتٷس. خٳٗی

ٲیٯیٹٴ ٶٟط  7.9ٲیٯیٹٴ ٶٟط ٸ ٦ٱ خٳٗیت تطیٵ آٶٽب تٹ٪ٹ ثب حسٸز  159.9ټسٜ ٶیدطیٻ ثب 

اؾت. اذتالٜ ٲیبٶ٫یٵ زضآٲس ؾطاٶٻ ثبظاضټبی ټسٜ ایٵ ٦كٹض ثب ایتبٮیب حتای اظ ایاٵ ټاٱ    

زالض اؾت. ا٪ط ایٵ  205/17اٶٻ ثبظاضټبی چیٵ ثطاثط ثب ٲیبٶ٫یٵ زضآٲس ؾط.  چكٳ٫یطتط اؾت

اٶتربة ثبظاض ضا ٦بٲال ثب ثطٶبٲٻ ٸ ثط اؾابؼ ټاٹـ ٸ آیٷاسٺ ٶ٫اطی تدابضی زضٶٓاط ث٫یاطیٱ        

احتٳبال ثط اؾبؼ ایٵ ثٹزٺ اؾت ٦ٻ ټٱ زض ثبظاضی ثب تٹاٴ ذطیاس ثابال ٸ ټاٱ زض ثابظاضی ثاب      

ثبقس؛ قبیس چیٵ ؾٹز ذٹز ضا اظ ثبظاض زاضٶس حًٹض زاقتٻ تطی  ٲطزٲی ٦ٻ تٹاٴ ذطیس پبییٵ

ٝ   ٲی ٦كٹضټبی ثب زضآٲس ؾطاٶٻ ثبالتط ٦ؿت ٶیاع ٦اٻ ثاطای    تاط   ٶٳبیس ٸ زض ثبظاضټابی ياٗی

خصاة ٶیؿت ٶٟٹش ٦طزٺ تب ثتٹاٶس ثٻ ؾبیط ٲ٣بنس تدبضی ٸ یب حتی ؾیبؾای ذاٹز   ټب  ذیٯی

 ثطؾس.

تبٮیاب ٸ چایٵ ٦اٻ     ٸ ثاطذالٜ ای تط٦یٻ ٶیع ی٧ی اظ ٦كٹضټبی نبحت ٶبٰ زض ایٵ حٹظٺ اؾت 

ٲاب  ای  تٹاٶس ض٢یت ٲٷ٣ُاٻ  ٲی ٞبنٯٻ خٛطاٞیبیی ظیبزی زاضٶس زض ټٳؿبی٫ی ٲب حًٹض زاضز ٸ

ٲكاتط٤ یاب ٲكابثٻ#    ټبی  زض ایٵ ٲحهٹ٬ $ٸ اٮجتٻ زض تٳبٲی ٦بالټبی ٶٽبیی یب ٲٹاز  اٸٮیٻ

ثت ضؾس ٦ٻ تط٦یٻ ثٻ ٮحبِ ثٗس ٲؿبٞت ٸ تٷٹٔ خٛطاٞیبیی ثبظاض ثٻ خبی ض٢ب ٲی ثبقس. ثٻ ٶٓط

ثب ایطاٴ ضاٺ چیٵ ضا زض پیف ٪طٞتٻ ثبقس ٸ حتی اظ آٴ ٦كٹض ٶیع ٞطاتط ضٞتٻ ثبقس. ای  ٲٷ٣ُٻ

 خبٮجی ثطذٹضزاض اؾت. ثٷسی  ٲ٣بنس اٸ٬ $پٷح ٦كٹض ثطتط# تط٦یٻ اظ تط٦یت
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اظ قط٠ آؾیب تب ذبٸضٲیبٶٻ، اضٸپب ٸ اظ اضٸپب تب آٲطی٧بی قٳبٮی ضا تحت پٹقف نابزضات ضة  

. ټٳبٶُٹض ٦ٻ احتٳبال ٢بثا٭ حاسؼ ثبقاس پاٷح ٦كاٹض اٸ٬ ٮیؿات       ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی ذٹز زاضز

 زټٷس. ٲی ٲ٣بنس تط٦یٻ ضا ٖطا٠، آٮٳبٴ، غاپٵ، ؾٹضیٻ ٸ اثبالت ٲتحسٺ آٲطی٧ب تك٧ی٭

ٲیٯیٹٴ ٶٟط ضا ثط٪عیسٺ اؾت. ٲیبٶ٫یٵ زضآٲس ؾاطاٶٻ   590تط٦یٻ ثبظاضی ثب خٳٗیت ثیف اظ 

ضا زض ٶٓط زاقتٻ ثبقیٱ ٦ٻ ثركی اظ . ایٵ ٶ٧تٻ 1زالض اؾت 975/43ایٵ خٳٗیت زض حسٸز 

ایٵ اٖساز خصاة ثٻ ٮُٝ حًٹض ایبالت ٲتحسٺ زض ٮیؿت ٲ٣بنس اثتسای ٦كٹض تط٦یٻ ضٚاٱ  

ذٹضزٺ اؾت. ٶ٫بضٶسٺ ایٵ ٪عاضـ ٶیع اظ ٸظٴ زټی ثٻ ٦كٹضټب ثطاؾبؼ ٲیعاٴ ٸاضزات ذٹز ٸ 

ا٢اساٰ   بًیب ټط ضٸـ زی٫طی ثٻ ٲٷٓٹض خٯٹ٪یطی اظ پیچیس٪ی ٦بض چكٱ پٹقی ٦طزٺ ٸ ناطٞ 

 ثٻ اضایٻ خٳٗیت ثٻ نٹضت تدٳیٗی ٸ زضآٲس ؾطاٶٻ ثٻ نٹضت ٲیبٶ٫یٵ ٶٳٹزٺ اؾت.

ایتبٮیب ثٻ ٮُٝ ٲٷ٣ُٻ خٛطاٞیبیی ذٹز ثٻ ثبظاضټبیی ثب زضآٲس ؾطاٶٻ ثبال زؾتطؾی زاضز؛ چیٵ 

ثٻ ٮحبِ ٪ؿتطٺ تدبضی، خٳٗیت، ٸؾٗت ؾطظٲیٷی ٸ اؾتٟبزٺ زضؾت اظ ایٵ ٲاٹاضز خٽات   

قاتٻ اؾات.   اثٽطٺ ثٻ ٲ٣یبؼ اٲ٧بٴ اؾاتٟبزٺ اظ ثبظاضټابی ٲتٷاٹٔ ضا ز    ثٽطٺ ٪یطی ثیكتط اظ

تط٦یٻ ٶیع ثب تٹخٻ ثٻ ثطٶبٲٻ ضیعی تدبضی ذٹة ٸ ثٻ ٸاؾُٻ ثبظاضیبثی ٢ٹی، ت٣طیجب ثٻ ټاطزٸ  

ٲعیت ٦كٹضټبی پیف ٪ٟتٻ زؾت یبٞتٻ اؾت؛ ا٪طچٻ ټٷٹظ ثٽطٺ ٦بٲ٭ ضا ٶجطزٺ اؾت. حب٬ 

 ٹٶٻ اؾت.٫ثبیس زیس ٸيٗیت ایطاٴ چ

                                                           
1
یدٻ آٴ ٦ٳجاٹز زازٺ،  ٶتزضآٲس ؾطاٶٻ ؾٹضیٻ زض ایٵ ٲیبٶ٫یٵ ٮحبِ ٶكسٺ اؾت. خٷ٩ ذبٶٳبٴ ؾٹظ زاذٯی ایٵ ٦كٹض ٸ زض  

اٲ٧بٴ ٲحبؾجٻ ز٢ی١ ایٵ قبذم ضا اظ ٲب ٪طٞتٻ اؾت. پطٸايح اؾت ٦ٻ ا٪ط ایٵ قابذم ٢بثا٭ ٲحبؾاجٻ ثاٹز ثاب تٹخاٻ ثاٻ        

 قطایٍ ؾٹضیٻ حس ٲیبٶ٫یٵ ثٻ قست اٞت ٲی ٦طز.

اٴ تطخیح زازٺ اؾت تب ثٻ ثبظاضټبی ثؿیبض ٶعزی٥ چكٱ ثسٸظز ٸ ثیكتط تٹاٴ ذاٹز ضا زض  ایط

ضؾس ثایف   ٲی ایٵ ثبظاضټب ثٻ ٦بض٪یطز. ایٵ ٦بض ٶٻ ایٵ ٦ٻ ثس یب اقتجبٺ ثٹزٺ ثبقس اٲب ثٻ ٶٓط

اظ ایٵ ٦ٻ ثطاؾبؼ ثطٶبٲٻ ثٹزٺ ثبقس ثطاؾبؼ ٖبزت ٸ ٖسٰ ضیؿ٥ پصیطی ٸ ٲتبؾاٟبٶٻ ٖٯای   

ٶبقی اظ ٖسٰ اٖتٳبز ثٻ ٶٟؽ، ض٢بثت پصیطی، ضٸحیٻ ض٢بثتی ٸ ټطآٶچٻ آٴ  ضٚٱ ٦یٟیت ذٹة

ضا ٶبٰ ٪صاضی ٦ٷیٱ اؾت. ٲ٣بنس ٲٽٱ نبضزات ضة ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی ایاطاٴ ٦كاٹضټبی ٖاطا٠،    

اٞٛبٶؿتبٴ، ضٸؾیٻ، پب٦ؿتبٴ ٸ ٦ٹیت اؾت. خبی ذٹقحبٮی زاضز ٦ٻ ثرت ثب ٲب یابض ثاٹزٺ ٸ   

ٞطٶ٫ی زٶیب یٗٷی ٖطا٠ ټٳؿبیٻ زیٹاض ثٻ زیٹاض  ی٧ی اظ ثعض٨ تطیٵ ٸاضز ٦ٷٷس٪بٴ ضة ٪ٹخٻ

ٲبؾت؛ یب ایٵ ٦ٻ ی٧ی اظ ٦كٹضټبی ثب زضآٲس ؾطاٶٻ ثبال ٲبٶٷس ٦ٹیت ٶیع ټٳیٵ ٸياٗیت ضا  

 زاضز.

 



 
 

  

 

 

 گسارش تحلیلی ٍضعیت صٌعت کٌسرٍ رة گَجِ فرًگی

 ثخص ا ٍل  
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ٲیٯیٹٴ ٶٟط خٳٗیت ثب ٲیبٶ٫یٵ زضآٲس ؾطاٶٻ  436.437ثبظاض اٶتربثی ایطاٴ چیعی زض حسٸز 

ٲٷٽابی ثابظاض   –زالض زاضز. ثطذالٜ ایتبٮیب ٸ چیٵ ٦ٻ زض ٚبٮت ثبظاضټبی ٲٽٱ ذٹز  920/19

ثبیؿت ثب زی٫ط ټٳؿبیٻ ٲكتط٤  ٲی ض٢بثتی ثبټٱ ٶساضٶس، ایطاٴ زض ثبظاض ٖطا٠ -زاذٯی ایتبٮیب

 ض٢بثت ٦ٷس ٸ زض ثبظاض ضٸؾیٻ ثب ض٢یت خٽبٶ٫یطی ثٻ ٶبٰ چیٵ. یٗٷی تط٦یٻ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

زض ٶ٫بٺ اٸ٬ ٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ شټٵ ٲربَت ٦ٱ تدطثٻ زض نبزضات ثطؾس ٦ٻ اضظـ ؾٹز ٲبٮی 

نبزضات ٪ٹخٻ تبظٺ ثیكتط اظ ضة ٪ٹخٻ اؾت ٸ ثٷبثطایٵ ثٽتط اؾات تاب ا٢اساٰ ثاٻ نابزضات      

زاٶٷس ٦ٻ ایاٵ اَالٖابت    ٲی تدبض ثب ؾبث٣ٻ ثٻ ذٹثی٪ٹخٻ ذبٰ ٶٳبییٱ. اٲب تٹٮیس٦ٷٷس٪بٴ ٸ 

ثبقس ٸ ٶٻ ٲحهٹ٬  ٲی ٲطثٹٌ ثٻ ٲحهٹٮی ٦ٻ ثب ٲٹٞی٣ت اظ ٪ٳط٤ ٲ٣هس ذبضج قسٺ اؾت

ثط٪كت ذٹضزٺ ٸ یب پیف اظ ٸضٸز ثٻ ٪ٳط٤ ٲ٣هس ثٻ يبیٗبت ٸ تٯٟبت تجسی٭ قاسٺ اؾات.   

ؾٷدف اضظـ  زض ذهٹل تٯٟبت نبزضات ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی خٽتای  ٲتبؾٟبٶٻ ټیچ ٪ٹٶٻ زازٺ

 ٸخٹز ٶساضز ٦ٻ ایٵ ذٹز ٲبٶٗی ٲٽٱ خٽت ؾٷدف ز٢ی١ ٲیعاٴ ذؿبضت اؾت.

نبزضات ٪ٹخٻ تبظٺ، ضة ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی اظ ٲبٶس٪بضی ثبالتطی ټبی  زض ثطاثط ٲك٧الت ٸ ؾرتی

تط  ٸ ثٷبثطایٵ ضیؿ٥ يطض ٲبٮی آٴ ثؿیبض پبییٵتط  ثطذٹضزاض اؾت ٸ يطضټبی تٯٟبت آٴ ٦ٱ

زی تٹٮیس ٸ ٲیعاٴ ؾٹز ا٢تهبزی حبن٭ اظ نٷبیٕ تجسیٯی ٶیع اؾت. زض ذهٹل اضظـ ا٢تهب

 زی٫ط ٶیبظ ثٻ تكطیح ٶساضز.
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 -نبزضات ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی تبظٺ  -ٶٳٹزاض اٶُجب٠ ٪ٹخٻ تٹٮیس قسٺ 

 #تٵ$نبزضات ضة ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی 

 ٪ٹخٻ اؾتٟبزٺ قسٺ زض ضة ٪ٹخٻ تبظٺ نبزض قسٺ ٪ٹخٻ تٹٮیس قسٺ
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 ایشاى )ثشحست اسصش دالسی(: صبدسات ٍضؼیت
 

 ٲیابٶ٫یٵ .  اؾات  ثاٹزٺ  ٶٹؾبٴ زاضای ایطاٴ نبزضات ٶیع زالض اؾبؼ ثط نبزضات ؾٷدف زض

 اؾت. ٲ٣بیؿٻ قسٺ ٲحبؾجٻ" 49/31 ثب ثطاثط 2018 تب 2001ټبی  ؾب٬ َی ایطاٴ ضقس ٶطخ

 زض "524 ٦ٳای  ضقاس  ٸ ثٹزٺ خصاة 2018 ٸ 2001 ؾب٬ زض ایطاٴ زالضی نبزضات ٲیعاٴ

 ٲیسټس. ٶكبٴ 2001 ؾب٬ ثٻ ٶؿجت 2018 ؾب٬

 000/480/208 ٲیاعاٴ  ثاٻ  ضا ذٹز زالضی نبزضات ثیكتطیٵ ایطاٴ ٲیالزی 2016 ؾب٬ زض

 نابزضات  حاس  ثیكاتطیٵ  ٶیع ٸظٶی ٮحبِ ثٻ ایطاٴ قسٺ یبز ؾب٬ زض. اؾت ٦طزٺ تدطثٻ زالض

 .اؾت ضؾیسٺ ضٸیت ثٻ پیكیٵ ٶٳٹزاضټبی زض ٦ٻ زاقتٻ ضا ذٹز
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 #ثطاؾبؼ اضظـ زالضی$ٶٳٹزاض نبزضات ایطاٴ 

هٌجغ: هذیشیت تجبست آسیبیی هیَاى ثِ سفبسش سٌذیکبی صٌبیغ کٌسشٍ ایشاى 

سبهبًِ َّضوٌذ اطالػبت کطبٍسصی 

هتحذ  هلل کطبٍسصی ٍ خَاسثبس سبصهبى– FAO 

)هشکض تجبست ثیي الوللی )جْبًی 
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 هَفقیت در افسایص تَلیذ ٍ فرٍشثبزارّبی جذیذ کلیذ طالیی 

 

 
ًٖٹ ٦ٳیتٻ ٦ٷؿطٸټبی  ،«قبٶب ٵیٶ٫ ییٚصا ٕینٷب»قط٦ت  طٖبٲ٭یٲحٳسظازٺ ٲس ٩یث ٵیحؿ

  :٪ٟت ا٢تهبز ٶٳبیك٫بٺضٸاثٍ ٖٳٹٲی زض ٪ٟت ٸ ٪ٹ ثب ٚیط٪ٹقتی ؾٷسی٧بی نٷبیٕ ٦ٷؿطٸ ایطاٴ 

ثبال ضٞتٵ  ٭یثٻ زٮ ٺاٲطٸظ ؛ٍ فشٍش ذیتَل صیدس افضا تیهَفق ییطال ذیکلذیجذ یثبصاسّب

اؾت ٦ٻ  یتیٸا٢ٗ ٵیزټٷس ٸ ا یٲ یاؾتطاتػ طییثبظاض زض ٦ٹتبٺ ٲست تٛ یضٞتبضټب ،یؾطٖت ت٧ٷٹٮٹغ

 ٱیضا ٪طزٴ ٖٹاٲ٭ ٲرتٯٝ اٶساذت ٲب تالـ ٦طز طیتٹاٴ ت٣ه ٶٳی اٶس ٸ طٞتٻیتٳبٰ تبخطاٴ آٴ ضا پص

 .ٱیٸزض ثبظاض خٯٹ ثط طاتییتٛ ٵیټٳ٫بٰ ثب ا ٱیٸ ثتٹاٶ ٱیچبث٥ ثبق

 

 

ٸتٳط٦ع  ٭یپتبٶؿ س،یٸ ٲك٧الت ٲرتٯٝ زض ثرف تٹٮټب  ضٚٱ ٸخٹز چبٮف یحب٬ حبيط ٖٯ زض

زض نٷٗت  یذٹث یزٸضٶٳب یثرف اظ نٷٗت ٦كٹض ٸخٹز زاضز اٲب ثٻ َٹض ٦ٯ ٵیزض ا یذٹث بضیثؿ

 ٵی. اٮجتٻ الظٰ اؾت ثٻ ابٞتیتٹاٴ ثٻ آٴ زؾت  ٲیټب  ٦كٹض ٸخٹز زاضز ٦ٻ ثب ازاٲٻ تالـ ییٚصا

 یبضیتٹاٶس ثٻ ح٭ ثؿ ٲی یزض ٦ٷبض حّٟ ثبظاض زاذٯ سیخس یاقبضٺ ٦ٷٱ ٦ٻ تٹخٻ ثٻ ثبظاضټب عیٶ٧تٻ ٶ

 .نٷٗت ٦ٳ٥ ٦ٷس ٵیت زض ااظ ٲك٧ال

زض ٦كٹض ٸخٹز  ٱیٸ تحط ی٦ٻ اٲطٸظ تحت ٖٷٹاٴ خٷ٩ ا٢تهبز ییا تٹخٻ ثٻ ٲك٧الت ٸ چبٮف ټب

ثٻ پطؾٷ٭ ذٹز  عیزضنس ٶ 20زض حسٸز  یعیٸ چ ٱیذٹز ضا حّٟ ٦ٷ یطٸټبیٶ ٱیزاضز ٲب تٹاٶؿت

 تیؾب یثب ضاٺ اٶساظ ٱیذٹة زض ثرف نبزضات زض تالـ ټؿت یبثیٸ ثب اٶدبٰ ثبظاض ٱیايبٞٻ ٦طز

 .ٱیذٹز ضا زٸ ثطاثط ٦ٷ یطٸټبیثٻ آٴ اقبضٺ قس تٗساز ٶتط  فیزض اؾتبٴ اٮجطظ ٦ٻ پ سیخس

 ٦ٻ ټٳٹاضٺثٹزٺ  یٲب اٶتربة قسٴ ثٻ ٖٷٹاٴ نبزض٦ٷٷسٺ ثطتط اؾتبٶټبی  تیٲٹ٣ٞ ٵیاظ ٲٽٳتط ی٧ی

 .بقسث ٲی ٲب یانٯ تیاٸٮٹ ،یٲكتط تیضيب
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 هٌْذس فشّبد اسکٌذسی    

       ى هبّیبى سٌذیکبی صٌبیغ کٌسشٍ ایشاىَهسئَل کویتِ ٍاسدات ت    

  

ٴ ٲٹضز ٲهطٜ ٢كط ٦ٱ زضآٲستط خبٲٗٻ ثٹز، ٲحهٹٮی ٦ٻ ٖالٸٺ ثط ٹاظ ٪صقتٻ ٦ٷؿطٸ ٲبټی ت

زاقتٵ اضظـ ٚصایی ثبال ؾٽٱ ظیبزی زض ؾالٲت ٸ ایٳٷی ٚصایی خبٲٗٻ زاضز. ٦بالیی اضظاٶی، ثب 

اؾتطاتػی٥ ثطای حٳبیت اظ آؾیت زیس٪بٴ ثالیبی َجیٗی چٹٴ ؾی٭، ظٮعٮٻ ٸ ذٹضا٦ی ٮصیص زض 

 .زاٶكدٹییټبی  ؾٟطٺ

 هب ًبگْبى چِ ضذ ؟ا

انٯی . ٶطخ اضظ زاضز ٴ اضتجبٌ ٲؿت٣یٱ ثٻ تٹضٰ ٸٹثٽبی تٳبٰ قسٺ ٲٹاز اٸٮیٻ ٦ٷؿطٸ ٲبټی ت

تطیٵ ٞب٦تٹض ذٹز ٲبټی اؾت. ٲبټی ٲهطٞی چٷس ثطٶس ٲحسٸز ٸ ٲُطح ٦كٹض نس زض نس 

ٸاضزاتی اؾت، ثب ٞطآیٷس نیس ٸ اٶدٳبز ثؿیبض پیكطٞتٻ ثب حّٟ ٦ٯیٻ ٞب٦تٹضټبی ٚصایی ٲبټی، 

 .زضؾت ثٻ تبظ٪ی ٮحٓٻ نیس

ٹخٻ ثٻ ٞهٯی ثٹزٴ نیس ٲبټی زض ٦ٷٷس ٸ ثب ت ٲی زی٫ط ثطٶسټب اٲب اظ ٲبټی نیس زاذ٭ اؾتٟبزٺ

زاذ٭ ٸ حدٱ نیس ٲحسٸز، تٹٮیس٦ٷٷس٪بٴ ا٪ط ٶرٹاټٷس تٵ ثٻ تُٗیٯی ٦بضذبٶٻ ٸ ثی٧بضی 

ٴ ټؿتٷس ٦ٻ اٮجتٻ ٦یٟیتی ثٻ ٲطاتت ثبالتط اظ نیس ٹ٦بض٪طاٴ زټٷس، ٶبچبض ثٻ ٸاضزات ٲبټی ت

 . زاذٯی زاضز

ٲبټی ټٳبٴ ٲبټی اؾت ٸ ٢یٳت ؿجت ثٻ ضٸظ٪بضی ٶٻ چٷساٴ زٸض، ظٲؿتبٴ ؾب٬ ٶٹز ٸ پٷح، ٶ 

خٽبٶی آٴ ثب ٶٹؾبٴ ثؿیبض ٦ٳی ټٳطاٺ ثٹزٺ، اٲب زض ټٳیٵ ٞبنٯٻ پٷح ؾبٮٻ ټٳعٲبٴ ثب اٞت 

ٞبحف اضظـ پٹ٬ ٲٯی زض ثطاثط اضظټبی خٽبٶی، ٢یٳت تٳبٰ قسٺ ٲبټی ٸاضزاتی زض ایطاٴ ټكت 

 .اثط قسٺ اؾتثطاثط ٸ ٢یٳت ٲبټی نیس زاذ٭، قبٶٻ ثٻ قبٶٻ ټٱ ٶٹٔ ٸاضزاتی ت٣طیجب زٺ ثط
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ؾٷ٫یٵ اضظی اٶت٣ب٬ پٹ٬ ثٻ ذبضج اظ ٦كٹض قسٺ ٸ ٦كٹضټبی ټبی  ثبٖث اذص ٦بضٲعزټب  تحطیٱ

 . ثطٶس ٲی ٲبٴ ضا ثٻ یٛٳب ٲٷبثٕ اضظیټب  زی٫ط ثطای ٦ٳ٥ ثٻ ٲب زض زٸض ظزٴ تحطیٱ

ٲُطح ذبضخی زض ایطاٴ، ثطای ضؾبٶسٴ ٲبټی اظ ثٷابزض زٶیاب   ټبی  ثٻ زٮی٭ ٖسٰ ٞٗبٮیت ٦كتیطاٶی

ثٻ ؾٹاح٭ ٦كٹضٲبٴ، ثٗس اظ تٗٹیى چٷس ثبضٺ ٦بٶتیٷطټبی یرچبٮی حابٸی ٲابټی ٲٷدٳاس ثاٻ     

ز٢ی٣اب  ای  ٸ قط٦تٽبی ثبظض٪بٶی ٶبچابض ثاٻ پطزاذات ټعیٷاٻ    ټب  خٽت ٞطاض اظ تحطیٱ، تٹٮیس٦ٷٷسٺ

ٲٗبز٬ زٸ ثطاثط ٢یٳت حٳ٭ زض قطایٍ ٚیط تحطیٳی ٸ ٖبزی ټؿاتٷس. ثاٻ زضاظا ٦كایسٺ قاسٴ     

ت ٲابټی ټٷ٫ابٰ خاب ثاٻ خابیی ٦بٶتیٷطټاب، ذاٹز ٲٹياٹٔ زضزٶاب٤          ظٲبٴ حٳ٭ ٸ اٞات ٦یٟیا  

 .  زی٫طیؿت

٦ٳجٹز ٲٷبثٕ ثبٶ٥ ٲط٦عی زض خٽت ترهیم اضظ ثطای ٸاضزات، حصٜ ٲبټی اظ ٮیؿت ٲكٳٹ٬ 

زضیبٞت اضظ یبضاٶٻ ای، ضٸٶس َٹالٶی ٸ َب٢ت ٞطؾبی ٖٳٯیبت ثجت ؾٟبضـ زض ؾبٲبٶٻ خبٲٕ 

 .ٶیؿتاؾت ٦ٻ ٲطټٳی ثطایكبٴ ټبیی  تدبضت ظذٱ

اٞعایف ٶدٹٲی ٢یٳت ضٸٚٵ ٸ ثحطاٴ ٖطيٻ آٴ زض ٦كٹض ثٻ زالی٭ ٲكبثٻ، اٞعایف ٢یٳت ٸض٠ 

ٞٹالزی خٽت تٹٮیس ٢ٹَی ٦ٷؿطٸ ثٻ زالی٭ ٲكبثٻ، اٞعایف ٢یٳت زضثٽبی آؾبٴ ثبظ قٹی 

ٲٹضز اؾتٟبزٺ زض نٷٗت ٦ٷؿطٸؾبظی ثٻ زالی٭ ٲكبثٻ، اٞعایف ٢یٳت ټعیٷٻ چبح ٢ٹَی ٸ 

ټعیٷٻ ؾطثبض زی٫ط، ټٳٻ ٸ ټٳٻ زؾت ثٻ زؾت ټٱ زازٶس تب ټب  ٲكبثٻ ٸ زٺثٻ زالی٭ ثٷسی  ثؿتٻ

ٴ ٦ٻ ضٸظ٪بضی ثط ؾٟطٺ ٢كط ٦ٱ زضآٲستط خبٲٗٻ ثٹز ثٻ ٦بالیی ٮٹ٦ؽ تجسی٭ ٹ٦ٷؿطٸ ٲبټی ت

قسٺ ٸ ثب اٞعایف قكهس زضنسی ٢یٳت زض ٲست پٷح ؾب٬، ایٵ ذٹضا٤ ٮصیص ٸ ثب اضظـ اظ 

 .ؾجس ٚصایی ٲطزٰ آټؿتٻ آټؿتٻ حصٜ قٹز

ټبی  ثب ٦ٱ قسٴ حدٱ تٹٮیس،٦بض٪طاٴ ثؿیبضی ثی٧بض قسٺ ٸ تٷٽب زض نٷٗت ٦ٷؿطٸ، ٦بضذبٶٻ

اظ تٹاٴ ٸا٢ٗی ٸ اؾتٟبزٺ اظ ٲبټی ثسٸٴ تط  ٸ یب ثب ْطٞیتی پبییٵاٶس  ثؿیبضی ضٸ ثٻ تُٗیٯی ضٞتٻ

ٲك٧الت ثط ؾط ضاٺ نبزضات، ذٹز اٶس.  ٦یٟیت ثٻ ؾٹی ٦ٱ ٦طزٴ ټعیٷٻ تٳبٰ قسٺ حط٦ت ٦طزٺ

 .ټؿتٷسټب  ٚٳ٫یٵ زی٫طیؿت ٦ٻ ثیكتط آٶٽب زض ٶتیدٻ اثط تحطیٱ زاؾتبٴ

 

 دس اًتْب

زض ٖهط حبيط ټط ٦كٹضی ثطای ث٣ب، ٶب٪عیط ثٻ ثط٢طاضی اضتجبٌ ثب خبٲٗٻ خٽابٶی، ضٞإ ٶیبظټابی    

ٸ ضٸٶا١ ا٢تهابزی   آٸضی  زاذٯی اظ َطی١ ٸاضزات ٸ ټٱ چٷیٵ نبزضات ٲحهٹ٬ ذاٹز ثاطای اضظ  

 .اؾت

ٶجاٹز قاٟبٞیت     FATF چاٹٴ اٮٳٯٯای   ثیٵ ٖسٰ اٮحب٠ ثٻ ٢طاضزاټبی ظیط ؾبیٻ ؾٷ٫یٵ تحطیٱ ٸ

ٲبٮی ٸ ټعاضاٴ ټعاض ٲحسٸیت ٶبقی اظ تحاطیٱ ټایچ ضاټای ثاطای ضٸٶا١ تٹٮیاس ٶیؿات ٸ ایاٵ         

 .آذط تٹٮیس، ضٸظی ثطای ټٳیكٻ ٢ُٕ ذٹاټس قسټبی  ٶٟؽ
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 فٌی سٌذیکبی صٌبیغ کٌسشٍ ایشاىّبی  گضاسش کویتِ

 گَجِ فشًگی سة کٌسشٍ کویتِ فٌی

ٲساٸٰ ؾٷسی٧ب ٸ ٸظاضت خٽبز ٦كبٸضظی ثب ټسٜ ټٱ ټبی  اٸٮیٵ خٯؿٻ اظ ؾٯؿٯٻ ٶكؿت

.ثط٪عاض ٪طزیس ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی  ضة ٦ٷؿطٸ ٸ نبزضات اٶسیكی زض ضاثُٻ ثب ٞطاٸضی ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی  

 

٦ٻ ثب ټسٜ ټٱ اٶسیكی ٸ اؾتٳبٔ ٶٓطات ٞٗبالٴ حٹظٺ ٞطاٸضی ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی زض ای  زض خٯؿٻ

نجح زض ٲح٭ ؾبٮٵ خٯؿبت ٲٗبٸٶت ظضاٖت ثب حًٹض آ٢بی  10:30ؾبٖت  03/12/99تبضید 

ٸ خبٮیعی، آ٢بی ثهیطی ٲسیط٦٭ زٞتط تٹؾٗٻ ثبظاض، ای  انٛطی ٲسیط٦٭ زٞتط ٲحهٹالت ٖٯٹٞٻ

آ٢بی اٶهبضی ٲؿئٹ٬ ٪طٸٺ زٞتط نٷبیٕ تجسیٯی ٸ ٚصایی،آ٢بی ٲٗتٳس ٲٗبٸٶت ثبظض٪بٶی ؾبظٲبٴ 

تٗبٸٴ ضٸؾتبیی، آ٢بی ٲیطضيٹی زثیط ؾٷسی٧ب، ذبٶٱ ٶٗٳتی ضٸاثٍ ٖٳٹٲی ؾٷسی٧ب، آ٢بی 

ی٥ ی٥، آ٢بی شٸاٮ٣ٟبضی قط٦ت  آٲٹظ٪بض قط٦ت ٪ٯؿتبٴ ٖهبضٺ $زٮٷس#، آ٢بی ٲبٶسٶی قط٦ت

ٸ خبٮیعی، ای  ضٸغیٵ تب٤ ثط٪عاض ٪طزیس؛ آ٢بی ٲٽٷسؼ انٛطی ٲسیط ٦٭ زٞتط ٲحهٹالت ٖٯٹٞٻ

خٷٹثی ٦كٹض ذٹاؾتبض ټبی  يٳٵ اضائٻ اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ تٹٮیس ٲحهٹ٬ ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی اؾتبٴ

ایطاٴ ثٻ  تٗبٲ٭ ٸ ٲكبض٦ت ټط چٻ ثیكتط ٸظاضت خٽبز ٦كبٸضظی ثب ؾٷسی٧بی نٷبیٕ ٦ٷؿطٸ

زټس  ٲی ٖٷٹاٴ تٷٽب تك٧٭ ثرف ذهٹنی ٦ٻ ثرف ثعض٪ی ضا اظ ایٵ نٷٗت تحت پٹقف ٢طاض

قسٶس. زض ازاٲٻ خٯؿٻ پؽ اظ ثحث ٸ تجبز٬ ٶٓط زض ٲٹضز ٲٹاضز ٲُطٸحٻ ذهٹنبً يطٸضت 

٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی ٸ يطٸضت زض ٶٓط ٪طٞتٵ خٳیٕ خٽبت زض ټٷ٫بٰ ٲساذٯٻ ضة  پبیساضی نبزضات 

 :ٲٹضز تهٹیت ٢طاض ٪طٞت زض ثبظاض ٲٹاضز شی٭

ضة ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی ٦ٷٷسٺ  اًٖبی تٹٮیسټبی  ایٵ خٯؿبت ثب ټسٜ ٶعزی٥ قسٴ زیس٪بٺ-1 

 .ؾٷسی٧ب ٸ ٸظاضت خٽبز ٦كبٸضظی ثٻ نٹضت ٲؿتٳط ثط٪عاض ٪طزز

پؽ اظ ٸا٪صاضی ٞطایٷسټبی ٲطتجٍ ثٻ تٷٓیٱ ثبظاض ٲحهٹالت ٦كبٸضظی اظ خٳٯٻ ٲؿئٯٻ  -2

ٸظاضت ٲتجٹٔ اظ ٶٓطات ؾٷسی٧بی نٷبیٕ ٦ٷؿطٸ ایطاٴ زض تٷٓیٱ نبزضات ضة ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی ثٻ 

 .ثبظاض ٲحهٹ٬ ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی اؾتٟبزٺ قٹز

َطح ٲسیطیت ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی نٷٗتی ٦كٹض ثب خعییبت آٴ قبٲ٭ نٷبیٕ ټٳ٧بض، ٸيٗیت  -3

 ؾٷسی٧ب َطٜ اظ …اؾت٣طاض زض اؾتبٴ ټب، ْطٞیت اؾٳی ٸ ٞٗب٬ ٦بضذبٶدبت، ٶیبظ ٲبټبٶٻ ٸ

 .٪طزز ت٣سیٱ خٽبز ٸظاضت ثٻ پی٫یطی ٸ ثطضؾی خٽت
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هذاٍم کویتِ فٌی سة گَجِ فشًگی ٍ کویتِ صبدسات سٌذیکب ّبی  ثب پیگیشی

ثالهبًغ اػالم  1400صبدسات سة گَجِ فشًگی دس احجبم هختلف تب پبیبى آرسهبُ 

 .گشدیذ

زض ثحث ضنس ثبظاض ضة ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی ٸ اضتجبٌ ثب ؾبظٲبٴ تٹؾٗٻ تدبضت زض خٽت ٲیعاٴ 

ؾُح ظیط ٦كت ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی ٸ ټٳیٵ َٹض ٲیعاٴ تٹٮیس ضة ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی زض احدبٰ 

ٲرتٯٝ ٸ ٲیعاٴ تٹٮیس ضة اؾپتی٥ خٽت ٲهطٜ زاذ٭ ٸ نبزضات ٶیع ټط ټٟتٻ اَالٖبت 

٦٭ زٞتط ټٳبټٷ٫ی نبزضات ٲحهٹالت ٲسیط ثطٸظ ضؾبٶی قسٺ ٸ َی چٷسیٵ ٶبٲٻ ثٻ 

ٸ خٷبة آ٢بی ٲٽٷسؼ ثبظاضی ثحث نبزضات ضة ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی  ٦كبٸضظی ٸ نٷبیٕ تجسیٯی

 ٸض ٶٳٹزٺ ایٱ.آٶٓطذٹاټی اظ ؾٷسی٧ب ٢ج٭ اظ اتربش تهٳیٱ ثطای ایٵ ٲٽٱ ضا یبزٮعٸٰ 

تذاٍم صبدسات سة گَجِ فشًگی ٍ تخصیص اسص جْت ٍاسدات تَى هبّیبى دٍ 

 تَلیذکٌٌذگبى صٌبیغ کٌسشٍ خَاستِ اصلی

هحوذ هیشسضَی دثیش سٌذیکب دس جلسِ کویسیَى کطبٍسصی هجلس هطشح کشد:  

تذاٍم صبدسات سة گَجِ فشًگی ٍ تخصیص اسص جْت ٍاسدات تَى هبّیبى دٍ 

 . خَاستِ اصلی تَلیذکٌٌذگبى صٌبیغ کٌسشٍ است

٦ٻ ضٸظ زٸقٷجٻ ای  خٯؿٻزض  ثِ گضاسش سٍاثط ػوَهی سٌذیکبی صٌبیغ کٌسشٍ ایشاى

ثبحًٹض خٷبة آ٢بی ؾبزاتی ٶػاز ضیبؾت ٲحتطٰ ٦ٳیؿیٹٴ ٦كبٸضظی ٲدٯؽ  1400تیطٲبٺ 7

نٷبیٕ ٚصایی، ز٦تط ټبی  قٹضای اؾالٲی ایطاٴ ٸ آ٢بیبٴ ز٦تط ٖعیعپٹض زثیط٦بٶٹٴ اٶدٳٵ

٢بؾٳی ضییؽ ٦ٳیؿیٹٴ ٦كبٸضظی اتب٠ تٗبٸٴ ایطاٴ ٸ ٲحٳسٲیطضيٹی زثیط ؾٷسی٧بی نٷبیٕ 

طٸ ایطاٴ ٸ ؾبیط ٲسٖٹیٵ زض ٲدٯؽ قٹضای اؾالٲی ثط٪عاض قس، زثیط ؾٷسی٧ب ٪ٟت: ٦ٷؿ

٪صقتٻ ؾجت قس ٦كبٸضظاٴ ضٚجتی ثٻ ټبی  خٯٹ٪یطی اظ نبزضات ضة ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی زض ؾب٬

خبی٫عیٵ اظ خٳٯٻ چٛٷسض ضٸی ثیبٸضٶس. ټبی  ٦كت ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی ٶساقتٻ ثبقٷس ٸ ثٻ ٦كت

زض ثبظاض ثٹزٺ اؾت. ٲیطضيٹی ثباقبضٺ ثٻ ایٷ٧ٻ  ٦ٱ قسٴ ٪ٹخٻټبی  ذك٧ؿبٮی ٶیع اظ ٖٯت

ثبقس ٸ  ٲی تٹٮیس ضة ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی ثبٖث اقتٛب٬ ټعاضاٴ ٦كبٸضظ ٸ ٦بض٪ط زض ٦بضذبٶدبت

٦ؿت ٦ٷس ٮصا ای  نبزضات ضة ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی ایطاٴ ٶیع تٹاٶؿتٻ اؾت زض خٽبٴ خبی٫بٺ اضظٶسٺ

ٷی ضا زض پیف ذٹاټس زاقت ٸ ضٸقټبی  ازاٲٻ نبزضات ضة ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی ثب یبضی ٲؿئٹٮیٵ ا١ٞ

 .٪طزز ٦ٻ نبزضات ٲیٹٺ ٪ٹخٻ ٞطٶ٫ی ٲتٹ٢ٝ ٪طزز ٲی پیكٷٽبز

ایكبٴ زض ازاٲٻ ایٵ خٯؿٻ ٪ٟتٷس: ٦ٷؿطٸ ٲبټی تٹٴ ٚصایی ٲٛعی ثطای ٢كط ٲتٹؾٍ يٗیٝ 

 ذبٶٹاض ؾٟطٺ اظ آٴ قسٺ تٳبٰ ثٽبی زٮی٭ ثٻ ا٦ٷٹٴ ټٱ ٦ٻ ثٹز  $٦بض٪ط، ٦بضٲٷس ٸ زاٶكدٹ#

ټیبٴ ټٳچٹٴ ٦بالټبی ٲب تٹٴ ٸاضزات خٽت ٦ٻ قس زضذٹاؾت پبیبٴ زض. اؾت قسٺ حصٜ

 . اؾبؾی اظ اضظ زٸٮتی اؾتٟبزٺ قٹز

 ٍ کویتِ صبدسات گَجِ فشًگی سة کٌسشٍ ّوکبسی کویتِ فٌی 

زض ازٸاض ٪صقتٻ تجٗبت ثؿیبض ٲٷٟی ثطای  ٞطٶ٫ی تٳسیس ٲ٣ُٗی نبزضات ضة ٪ٹخٻ

ثیکبسی کبسگشاى دائوی ٍ فصلی کِ ضة ٦كٹض زاقتٻ اؾت.  تٹٮیس٦ٷٷس٪بٴ
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ٍ ػذم اًگیضُ کطبٍسصاى ثشای کطت گَجِ اًذ  دسکبسخبًجبت هطغَل ثِ کبس ثَدُ

جبیگضیي اص جولِ چغٌذس قٌذ اص هْوتشیي ّبی  فشًگی ٍ سٍی آٍسدى ثِ کطت

تٳسیس  ثبضذ. هی هَاسد ػذم صذٍس هجَص صبدسات سة گَجِ فشًگی تب اطالع ثبًَی

نبزضاتی ثٻ ؾٳت ثبظاضټبی ض٢یت ؾٹ٠ ټبی  ٲكتطی ثؿیبضی اظٲ٣ُٗی نبزضات ثبٖث قس 

اظ ثیٱ ٖسٰ تٳسیس ٲدسز نبزضات ضة ٲٹضز ٶیبظ ذٹز ضا قت ٲكتطیبٴ ذبضخی پیسا ٦طزٺ ٸ 

ثط ایٵ اؾت ٦ٻ ٲیعاٴ نبزضات ٶؿجت ثٻ   ٦ٻ ټٳیٵ ٲٹضز زٮیٯی ذطیساضی ٶٳبیٷسٖیس 

ؾبیط ٲٹاضزی ٦ٻ نبزضات ایٵ ٲحهٹ٬ ضا ثب بټف پیسا ٦ٷس. ٲست ٲكبثٻ زض ؾب٬ ٪صقتٻ ٦

 ثبقس: ٲی ٦ٷس ثٻ قطح شی٭ ٲی ضٸثطٸ طٺٲربَ

 
ٲكتطیبٴ نبزضاتی ایطاٴ ٦ٻ ثب تالـ چٷسیٵ ؾبٮٻ خصة قسٺ ثٹزٶس ؾٹ٠ یبٞتٵ  -

 ثٻ ؾٳت ثبظاضټبی تط٦یٻ، اٲبضات ٸ ٖطثؿتبٴ 

زض ٲحهٹالت نبزضاتی  ٢یٳتاضظیبثی تٛییطات ٲهٹة زض ذهٹل تأذیط زض ثجت  -

 ؾبیت ٪ٳط٤ 

 ٲتٟبٸت ٦ٻ زض زضاظ ٲست ٶتبیح ٲُٯٹثیټبی  ٲحهٹالت ٲرتٯٝ ثب ٦یٟیتنبزضات  -

 ضا زض پی ٶرٹاټس زاقت.

زضج خٳالت ٞبضؾی ٸ ٖجبضت ؾبذت ایطاٴ ٸ ، ٲٹخٹز#ټبی  $ثب ٖٷبیت ثٻ تحطیٱ -

 قسٺ اؾت.ٶكبٶی ایطاٴ ثبٖث ٖسٰ نبزضات ثٻ ٦كٹضټبی اضٸپبیی 

 ٖسٰ ٪ؿتطـ ثبظاض نبزضاتی  -

اٶٹأ ټبی  ٖسٰ ثطٶبٲٻ ضیعی خٽت نبزضات ثب تٹخٻ ثٻ اٞعایف ؾطؾبٰ آٸض ٢یٳت -

 ٲٹاز اٸٮیٻ

ټبی  ٲٽٱ تطیٵ ٲكتطیزض قطایٍ ٲٹخٹز $تٳسیس ٲ٣ُٗی ٸ ٸخٹز تحطیٱ ټب#،  -

ٲطزٰ . زض حب٬ حبيط ثبقٷس ٲی نبزضاتی ایطاٴ ٶبچبضاً ٦كٹضټبی ٖطا٠ ٸ اٞٛبٶؿتبٴ

ٶیع ٸيٗیت ٲبٮی ذٹثی ٶساقتٻ ٸ ٢سضت ذطیسقبٴ ٦بټف یبٞتٻ  ایٵ ٦كٹضټب

 .اؾت، زض ٶتیدٻ اظ ٲیعاٴ نبزضات ثٻ ایٵ ٦كٹضټب ٶیع ٦بؾتٻ قسٺ اؾت

گشدد ثب ػٌبیت ثِ ایٌکِ ّن اکٌَى هَجَدی سة کطَس  هی دس پبیبى پیطٌْبد 

ّضاس تي ثَدُ ٍ دس هشداد هبُ سبل جبسی هیضاى ثشداضت گَجِ 100حذٍد 

گشدد؛ دسهَسد تصویوبت ًبهِ ضوبسُ  هی تَلیذ سة هطخص فشًگی جْت

کبسگشٍُ صبدسات ًسجت ثِ توذیذ صبدسات  22/02/1400هَسخ  58342/60

 سة گَجِ فشًگی هحذٍدیت صهبًی اػوبل ًگشدد.
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 کویتِ کٌسشٍّبی غیشگَضتی  

 اضظـ ٪صاضی نبزضاتی

ب ٮیؿات اضظـ  ٞٷای ؾاٷسی٧  ټابی   ثب ټٳ٧بضی ٦ٳیتٻ ٦ٷؿطٸټبی ٚیط٪ٹقتی ٸ ؾبیط ٦ٳیتاٻ 

٪صاضی نبزضاتی اٶٹأ ؾاؽ، ضة، ٲطثاب، ٦ٷؿاطٸټبی ٚیط٪ٹقاتی زض ؾابٲبٶٻ اضظـ ٪اصاضی       

 ٪ٳط٤ ایطاٴ ثطٸظ ضؾبٶی ٪طزیس.

 کویتِ فٌی صبدسات

 ٧بینبزضات ؾاٷس  یٞٷ تٻیخٯؿٻ ٦ٳ طاٴ؛ی٦ٷؿطٸ ا ٕینٷب ی٧بیؾٷس یثٻ ٪عاضـ ضٸاثٍ ٖٳٹٲ

  .سیثط٪عاض ٪طز سیٸ ضٕٞ ٲٹاٶٕ تٹٮ ٭یٶكؿت ؾتبز تؿٽ ٵیټٳعٲبٴ ثب چٽبضٲ

نابزضات   یٲحتاطٰ زٞتاط ټٳابټٷ٫    ط٦٭یٲس یٲٽٷسؼ ثبظاض یخٯؿٻ ثبحًٹض خٷبة آ٢ب ٵیا

٦ٳپاٹت   عیا ٲحتاطٰ ٲ  بؾتیض یؾط٦بض ذبٶٱ ٲؿٗٹز  ،یٯیتجس ٕیٸ نٷب یٲحهٹالت ٦كبٸضظ

نابزضات   تاٻ ی٦ٳ ؽییٖجساهلل ض یٸ آ٢ب طیزث یطضيٹیٲ یٸ٦ٷؿطٸ ؾبظٲبٴ تٹؾٗٻ تدبضت، آ٢ب

ٸظاضت نٳت، زٞتط نابزضات ٪ٳاط٤، ازاضٺ    یطٞٯعیٕ ٚیاضقس زٞتط نٷب ٷس٪بٴیٸ ٶٳب ٧بیؾٷس

 ػٺیا ٲٷاب١َ آظاز ٸ  یٖابٮ  یقاٹضا  طذبٶاٻ یٸ نابزضات زث  یاٲاٹض٪ٳط٦  ،ینبزضات ثبٶ٥ ٲط٦ع

نبزضات اتاب٠   ٹٴیؿیاتب٠ تٗبٸٴ، ٦ٳ یطٶٟتیتٹؾٗٻ تدبضت ٸ نبزضات ٚ ٹٴیؿی٦ٳ ،یا٢تهبز

 طاٴیا نٷٗت، ٲٗسٴ ٸ تدبضت ا بٶٻاٮٳٯ٭ ٸ تٹؾٗٻ نبزضات ذ ٵیاٲٹض ث تٻی٦ٳ طاٴ،یا یثبظض٪بٶ

 طاٴیا ٦ٷؿاطٸ ا  ٕیناٷب  ینبزضات-یسیتٹٮ یٲؿبئ٭ ٸ ٲك٧الت ٸاحسټب یثب زؾتٹضخٯؿٻ ثطضؾ

 ٭یا ٲؿابئ٭ ش  طاٲاٹٴ یپ ٸ، سیا ثط٪اعاض ٪طز  طاٴیؾبظٲبٴ تٹؾٗٻ تدبضت ا الزیزض ٲح٭ ؾبٮٵ ٲ

  ٲس.ٸ تجبز٬ ٶٓط ثٻ ٖٳ٭ آ یثطضؾ

 ینبزضاتټبی  ٲكٹ٠ دبزیا

ٰ   یبٮیا ٦اٻ ثاٻ ناٹضت ض    ینابزض٦ٷٷس٪بٶ  یٲك٧الت ثبظ٪كت اضظ ثاطا  یثطضؾ  نابزضات اٶداب

   زټٷس ٲی

 ٪طزز ټب ٲی ٷٻیټع فی٦ٻ ٲٹخت اٞعا ٱیثٻ َٹض ٲؿت٣ یاٲ٧بٴ اضؾب٬ ٲحٳٹٮٻ نبزضات ٖسٰ

  ٲحهٹ٬ یبثیپؿت خٽت ثبظاض ١یاظ َط یٲكتط یٖسٰ اٲ٧بٴ اضؾب٬ ٲحهٹ٬ ٶٳٹٶٻ ثطا

 یاٮٳٯٯ ٵیث ییٲٹازٚصا یك٫بټٽبیقط٦ت زض ٶٳب یثطا عایٸ بٞتیٲك٧الت زض ٲٹاٶٕ ٸ

 ك٫بټٽبیحًٹض زضٶٳب یثطاټب  ٦ٳجٹز ٲكٹ٠

  ٲٹيٹٔ نبزضات ضة یثطضؾ

 بظیا خٽت ٸاضزات ا٢االٰ ٲاٹضز ٶ   ٧بیاضظ حبن٭ اظ نبزضات نبزض٦ٷٷس٪بٴ ًٖٹ ؾٷس میتره

 ٦ٷؿطٸ ٕینٷب

 

ٸ ٲاٹاضز شیا٭ ٶیاع     ٢اطاض ٪طٞات   كاتط یث یٲٹاضز ٲٹضز ٶٓاط زض زؾاتٹض ثطضؾا    یتٳبٲ بٴیپب زض

 زضذٹاؾت ٪طزیس.
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تاب   طزیا ٸاضز ٦ٷٷاس٪بٴ ًٖاٹ ٢طاض٪   بضیزض اذت ٧بیؾٷس٦ٷٷسٺ  نبزض یحبن٭ اظ نبزضات اًٖب اضظ 

َ  ی٦ٷؿطٸ  چٹٴ ٲبټ ٕینٷب یا٢الٰ اؾبؾ ؾابظز   ٲای  ٸ...  ٸاضز ٪اطزز. ذابَط ٶكابٴ    یتٹٴ،  ٢اٹ

 . ٷسیٶٳب ٲی زالض نبزض ٹٴیٯیٲ175ټعاض تٵ ضة ثٻ اضظـ ٧230بیؾٷس یاًٖب

ٸ ٪ٳط٤ اضؾب٬ ذٹاټاس   یضا ثٻ ثبٶ٥ ٲط٦ع یٲ٧بتجبت ٧بیاًٖب، ؾٷس یبٮیض یزض ضاثُٻ ثب تٗٽس اضظ

 .٦ٷس ٲی سایازاٲٻ پ ییٶٽب دٻیتب حهٹ٬ ٶتټب  یطی٫یٶٳٹز ٸ پ

 نابزض  ییاضٸپاب  ی٦ٻ ثٻ ٦كاٹضټب  یا٢الٰ ٦ٷؿطٸ یضٸ طاٴیزض ضاثُٻ ثب ٖسٰ زضج ٖجبضت ؾبذت ا

 .طزی٪طزٶس ٲؿبٖست الظٰ نٹضت پص ٲی

اظ نابزضات ټااط ٲحهااٹ٬ ثااب   یطیٸ خٯااٹ٪ یٲحهااٹالت ناابزضات تیا ٟیزض ضاثُاٻ ثااب ٦ٷتااط٬ ٦ 

ؾاالٲت ثاٻ ٖٽاسٺ     تیٶكابٴ ؾا   بٞات یٸ زض تیٟی٦ٻ ثحث ٦ ییٶبٲٷبؾت اظ آٴ خبټبی  تیٟی٦

ضاثُاٻ ثاب زٸ ؾابظٲبٴ     ٵیا زض ا ٧بیثبقس ؾاٷس  ٲی ؾبظٲبٴ اؾتبٶساضز ٻیسییؾبظٲبٴ ٚصا ٸ زاضٸ ٸ تب

 . سیٲٹضز ش٦ط ٲصا٦طٺ ٶٳب

 

 1400هبُ  رسصبدسات سة گَجِ فشًگی دس احجبم هختلف تب پبیبى آ 

 ّوچٌبى اداهِ داسد.
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 ثِ اعضبی سٌذیکب رٍغي سْویِ تخصیص ٍضعیت 

 اداهِ تخصیص سٍغي

ثبظاض ثٻ ثرف نٷٗت ٸ ثٻ  ٱیضٸٚٵ اظ خبٶت ؾتبز تٷٓ ٭یثط تحٹ یٲجٷ ی٢جٯ ٳبتیتهٳ طٸیپ

ثب حًٹض خٷبة ای  خٯؿٻ 29/02/1400ضٸٚٵ ضٸظ چٽبضقٷجٻ  ٻیؾٽٳ ٭یاٞتبزٴ تحٹ ١یتٗٹ

ٖبٲ٭ ٲحتطٰ  طیٲس یٲٽٷسؼ ٲٷعٸ یٸ آ٢ب طاٴی٦ٷؿطٸ ا ٕینٷب ی٧بیؾٷس طیزث یطضيٹیٲ یآ٢ب

ٸ  ٕیتٹظ،  ٵیتأٲضیعی،  ؾطپطؾت ٲحتطٰ ثطٶبٲٻ یط٢بيیق یقط٦ت ٲٽطاٰ زض زٞتط خٷبة آ٢ب

ٸ اٲ٧بٴ  ی٦ٷٹٶ یثحطاٶ تیخٯؿٻ اثتسا ٸيٗ ٵی. زض اسیثبظاض ٸظاضت نٳت ثط٪عاض ٪طز ٱیتٷٓ

اظ خٳٯٻ ضٸٚٵ ٲٹضز ثحث ٸ  ٻی٦ٳجٹز ٲٹاز اٸٮ ٭ی٦بضذبٶدبت ثٻ زٮ یٯی٪ؿتطزٺ ٸ تُٗ ی٧بضیث

ذبٶٹاض ثٹزٺ،  یضٸٚٵ اثتسا ثطا میتره تی٦ٻ اٸٮٹ ییاظ آٴ خب سی٪طز ٢طاض ٪طٞت ٸ ٲ٣طض یثطضؾ

ثب  دٻیٸ زض ٶت سٺیضٸٚٵ ثرف نٷٗت ا٢ساٲبت آٚبظ ٪طز ٭یٶؿجت ثٻ تحٹ عیٶ ٷسٺیزض ټٟتٻ آ

 ٕیثٻ اٶدٳٵ ٲحتطٰ ضٸٚٵ، تٹظ طاٴی٦ٷؿطٸ ا ٕینٷب ی٧بیټط قط٦ت اظ َطٜ ؾٷس ٻیاٖالٰ ؾٽٳ

 اٶدبٰ قٹز. یٲبٶٷس ٲطاح٭ ٢جٯ

 

ثب دسیبفت گضاسش ثْیي یبة ٍ  ی سٌذیکبسْویِ سٍغي ثیي اػضب

 تَصیغ گشدیذ.هَسد ًیبص، سبیش هذاسک 
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 ثرگساری جلسبتخالصِ ای از 

 اص ثشگضاسی جلسبتای  خالصِ

 یف ٢یٳت ثی ضٸیٻ قیكٻ اخٯؿٻ ثب اٶدٳٵ قیكٻ ؾبظاٴ زض ضاثُٻ ثب اٞع

 خٯؿٻ ثب ؾبظٲبٴ حٳبیت اظ تٹٮیس٦ٷٷس٪بٴ ٸ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ

 ؾبظٲبٴ ٲٯی اؾتبٶساضز  ثب خٯؿٻ

 خٯؿٻ ثب ؾبظٲبٴ ٚصا ٸ زاضٸ

 خٯؿٻ ٦ٳیؿٹٴ ٦كبٸضظی ٲدٯؽ قٹضای اؾالٲی

ثرتیبضی زض خٯؿبت ټیأت ٶٳبیٷس٪بٴ اتب٠ ایطاٴ ٸ پی٫یطی ٲُبٮجبت حًٹض ٞٗب٬ آ٢بی ٲٽٷسؼ 

 حًٹض ٞٗب٬ زض خٯؿبت ٦ٳیؿیٹٴ ٦كبٸضظی اتب٠ تٽطاٴ اًٖب

 ثط٪عاضی خٯؿبت ټیئت ٲسیطٺ

ثط٪عاضی خٯؿبت ثب نبزض٦ٷٷس٪بٴ ٦بالټبی ٦ٷؿطٸی ٸ ٲٗطٞی ٸاحسټبیی ٦ٻ آٲبز٪ی نبزضات 

 زاضٶس ثٻ ٦كٹضټبی ټسٜ
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 جلسِ هطتشک سبصهبى غذا ٍ داسٍ ٍ سٌذیکبی صٌبیغ کٌسشٍ ایشاى

 سالهت غزایی جبهؼِ استکٌٌذُ  سبصهبى غزا ٍ داسٍ تأهیي

 
دکتش ػضیضی دس ًطست صویوبًِ ثب آقبی ثختیبسی ًبئت سییس ّیأت هذیشُ سٌذیکبی 

سالهت غزایی جبهؼِ کٌٌذُ  کشد: سبصهبى غزا ٍ داسٍ تأهیي صٌبیغ کٌسشٍ ایشاى هطشح

 .است

پیطٸ ثط٪عاضی خٯؿٻ ٞطا٦ؿیٹٴ ًٞبی تٹٮیس ٸ ٦ؿت ٸ ٦بض ٲدٯؽ قٹضای اؾالٲی زیساض 

ٚصایی ٸ آقبٲیسٶی ټبی  ثب حًٹض خٷبة آ٢بی ز٦تط ٖعیعی ٲسیط٦٭ ٞطاٸضزٺای  نٳیٳبٶٻ

اٲٹض يٹاثٍ ٸ پطٸاٶٻ ټب، آ٢بی ٲٽٷسؼ ؾبظٲبٴ ٚصا ٸ زاضٸ، ذبٶٱ ٲٽٷسؼ ؾٳیٗی ٦بضقٷبؼ 

ایٵ ؾبظٲبٴ، خٷبة آ٢بی ثرتیبضی ٶبئت ضییؽ ټیأت ٲسیطٺ ټبی  ضيبیی ٦بضقٷبؼ اٲٹض ؾبٲبٶٻ

ؾٷسی٧بی نٷبیٕ ٦ٷؿطٸ ایطاٴ ٸ ذبٶٱ ؾٹؾٵ ٶٗٳتی ظاز ٲؿئٹ٬ ضٸاثٍ ٖٳٹٲی ؾٷسی٧ب نجح 

 .یسزض ٲح٭ ؾبظٲبٴ ٚصا ٸ زاضٸ ثط٪عاض ٪طز1400ذطزاز ٲبٺ 11ضٸظ ؾٻ قٷجٻ 

ثٻ ٪عاضـ ضٸاثٍ ٖٳٹٲی ؾٷسی٧ب، زض اثتسای ایٵ ٶكؿت ز٦تط ٖعیعی ثب اقبضٺ ثٻ ؾبث٣ٻ 

ترههی نٷٗت ٚصا، ٮعٸٰ ٶٓطذٹاټی اظ ثرف ذهٹنی ټبی  ټٳ٧بضی َٹالٶی ذٹز ثب تك٧٭

 .ضا زض خٽت اتربش تهٳیٳبت قبیؿتٻ اٲطی يطٸضی زاٶؿت

تأٲیٵ اٲٷیت ؾالٲت خبٲٗٻ زاضز ٸ زض  ز٦تط ٖعیعی ٪ٟت: ؾبظٲبٴ ٚصا ٸ زاضٸ ٶ٣ف ٦ٯیسی زض

ایٵ ضاٺ ټٳٹاضٺ تٳبٲی ټٳت ذٹز ضا ثٻ ٦بض ثطزٺ تب ثب تسٸیٵ ٢ٹاٶیٵ خبٲٕ ٸ ت٧یٻ ثط قٗبض ضٕٞ 

 .ٲٹاٶٕ تٹٮیس، زض اٲط ذسٲت ضؾبٶی تؿٽی٭ ایدبز ٦ٷس

 

 

 1400ؾبظٲبٴ ٚصا ٸ زاضٸ ثطای ؾب٬ ټبی  ثطٶبٲٻ

ذٹقجرتبٶٻ ذجطټبی ثؿیبض ٲؿطت ثركی ثطای ٚصایی ٸ آقبٲیسٶی ٪ٟت: ټبی  ٲسیط٦٭ ٞطاٸضزٺ

نٷٗت ٚصا زض ضاٺ اؾت ٦ٻ اٲیسٸاضیٱ تب ضٸظ خٽبٶی ایٳٷی ٚصا اظ زؾتبٸضزټبی ایٵ ؾبظٲبٴ ٦ٻ 

ٶتیدٻ تالـ قجبٶٻ ضٸظی زؾت اٶسض٦بضاٴ ؾبظٲبٴ ٚصا ٸ زاضٸ اؾت ضٸٶٳبیی ٪طزز. ایكبٴ ضاٺ 

# ضا ثٽساقتی نٷبیٕ ٚصاییټبی  اٶٻؾبٲبٶٻ خبٲٕ نسٸض ٸ تٳسیس پطٸ$ IRC اٶساظی ؾبٲبٶٻ خبٲٕ

 ٦بض تٹنیٝ ٦طزٶس.حط٦تی اضظٶسٺ زض خٽت تؿٽی٭ ٞطایٷس ٦ؿت ٸ 

ٶیع زض ټب  آٲٹظقی ٲؿئٹٮیٵ ٞٷی ٸ ٣ٖس تٟبټٱ ٶبٲٻ ثب اٶدٳٵټبی  ٖعیعی اٞعٸز: ثط٪عاضی زٸضٺ

 .  زؾتٹض ٦بض ایٵ ؾبظٲبٴ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت

 
  خٽت ټٳ٧بضی ثب ؾبظٲبٴ ٚصا ٸ زاضٸٖٯٹٰ پعق٧ی ټبی  تك٧ی٭ زثیطذبٶٻ زض زاٶك٫بٺ

ذٹز ضا ثٻ ٸاحسټبی ٖٯٹٰ پعق٧ی ټبی  تٹاٶٷس ٶٓطات ٸ زیس٪بٺ ٲی ټٱ ا٦ٷٹٴ ٸاحسټبی تٹٮیسی

اؾتبٴ ذٹز زض ٲیبٴ ث٫صاضٶس تب ؾبظٲبٴ ٚصا ٸ زاضٸ ثب تدٳیٕ ٸ ٲسیطیت ایٵ زیس٪بٺ ټب، ٶٽبیتبً 

 . ؾیبؾت ٪صاضی خبٲٗی اٶدبٰ زټس

 
ٹٴ ًٞبی تٹٮیس ٦ؿت ٸ ٦بض ٲدٯؽ قٹضای اؾالٲی ثب ضییؽ ؾبظٲبٴ پطثبض ثٹزٴ خٯؿٻ ٞطا٦ؿی

 ٚصا ٸ زاضٸ

ٲؿٗٹز ثرتیبضی ٶبئت ضییؽ ټیأت ٲسیطٺ ؾاٷسی٧بی ناٷبیٕ ٦ٷؿاطٸ ایاطاٴ ثط٪اعاضی خٯؿاٻ       

ٞطا٦ؿیٹٴ ًٞبی تٹٮیس ٦ؿت ٸ ٦بض ٲدٯؽ قٹضای اؾاالٲی ثاب ضیایؽ ؾابظٲبٴ ٚاصا ٸ زاضٸ ضا      

ی ثطای ثط٪عاضی ایٵ ٶكؿت ٶیاع ٦اٻ ٲتٗب٢ات خٯؿاٻ     ثؿیبض پطثبض زاٶؿت ٸ اظ آ٢بی ز٦تط ٖعیع

 . ٞطا٦ؿیٹٴ ثٹز ٦ٳب٬ تك٧ط ٸ اٲتٷبٴ ضا زاقتٷس
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ثرتیبضی ٪ٟت: نٷٗت ٦ٷؿطٸ اضتجبٌ تٷ٫بتٷ٫ی ثب ؾبظٲبٴ ٚاصا ٸ زاضٸ زاقاتٻ ٸ اظ ٪صقاتٻ تاب     

ثاب زض ٶٓاط    اٮجتٻ ضا ضٕٞ ٦ٷس.٦ٷٷسٺ  ٦ٷٹٴ ثب زیس٪بٺ ؾالٲت ٲحٹض ٦ٹقیسٺ اؾت تب ٶیبظ ٲهطٜ

ٶٳبیٷس٪بٴ ثرف  تٹاٴ اٲ٧بٶبت ٲٹخٹز ضا اٶ٧بض ٶٳٹز ثٷبثطایٵ  ٲی ٲرتٯٝټبی  ٪طٞتٵ ٲحسٸزیت

ٸ ٲٹاٶٕ ضا ثٻ ٪ٹـ ٲؿئٹٮیٵ ثطؾبٶٷس ٸ زض ایٵ ضاٺ ٪بټابً  ټب  ذهٹنی ٲٹْٝ ټؿتٷس ٦ٻ زٚسٚٻ

 . زاضز يطٸضتنطاحت ٮٽدٻ ٶیع 

 

 تؿطیٕ زض ضٸٶس ٦ؿت ٸ تٳسیس پطٸاٶٻ ټب

تٹاٶاس تٳابٲی    ٶٳای  ثراف زٸٮتای   ٦كاٹضی ٧ب ٪ٟات: زض ټایچ   ٶبئت ضییؽ ټیأت ٲسیطٺ ؾٷسی

ضا ثط ٖٽسٺ ث٫یطز ٸ قبیؿتٻ اؾت ٦ٻ ثٻ ثرف ذهٹنی اٖتٳبز ٶٳبیس. ټاٱ ا٦ٷاٹٴ   ټب  ٲؿئٹٮیت

 قٹز ٸ زض ایٵ ظٲیٷٻ پیكٷٽبز ٲی ٲبټٻ ٲٹاخٻ ٦6ؿت ٲدٹظ تٹٮیس ٲحهٹ٬ خسیس ثب ٸ٢ٟٻ ٪بټبً 

ٲؿائٹٮیت ضا ثاٻ تٹٮیس٦ٷٷاسٺ    ٦ٷٷاسٺ   تٹٮیس٪طزز زض نٹضت نالحسیس ثب اذص تٗٽس اظ ٸاحس  ٲی

 .ٸا٪صاض ٶٳبیٷس

 ٚاصا ٸ زاضٸ زض ایاٵ ظٲیٷاٻ ٪ٟات: ثاب ضاٺ اٶاساظی ؾابٲبٶٻ       ټابی   ضيبیی ٦بضقٷبؼ اٲٹض ؾبٲبٶٻ

IRC    ثؿیبضی اظ ٲك٧الت نسٸض ٸ تٳسیس ٲدٹظټب ٲطتٟٕ ٪طزیسٺ ٦ٻ زض ایٵ ضاٺ الظٰ اؾت ٦اٻ

ـ الظٰ ضا ثجیٷٷس ٸ تٳبٲی ٲطاحا٭ ثجات ٶابٰ ٸ اذاص     ٲؿئٹٮیٵ ٞٷی ٸاحسټبی تٹٮیس٦ٷٷسٺ آٲٹظ

ٲدٹظ ضا زض ؾبٲبٶٻ ٸاضز ٦طزٺ ٸ پؽ اظ ثطضؾی ٲٹاضز اضؾبٮی ٸ تبییس ٶٽبیی ؾابظٲبٴ ٚاصا ٸ زاضٸ   

٪طزز ٸ زض ایٵ ٲؿایط اٲ٧بٶابت ٸاحاس تٹٮیاسی، زؾتطؾای ثاٻ        ٲی ز٢ی٣ٻ نبزض 3ٲدٹظټب َی 

تٹاٶس زض ضٸٶس ٦ؿت ٲدٹظذٯا٭ ایدابز    ٲی ایٷتطٶت، ت٧ٳی٭ اَالٖبت ؾبٲبٶٻ ثٻ نٹضت ٶبزضؾت

٦ٷس ٦ٻ ټٳ٫ی ثٻ ٲطٸض ظٲبٴ ٢بث٭ پیكطٞت ٸ چبضٺ خٹیی اؾت ٮصا ټٳ٧بضی ٶعزی٥ ٲؿائٹٮیٵ  

 . ضا اظ ثیٵ ثجطزټب  تٹاٶس ا٦ثط زٚسٚٻ ٲی ٞٷی

 ثطضؾی ٸيٗیت نسٸض ٲدٹظټبی اٞعایف ْطٞیت ٦بضذبٶدبت تٹٮیس ٦ٷؿطٸ

یات ٦بضذبٶدابت ٲؿاتٯعٰ ناطٜ ٸ٢ات      ثرتیبضی ٪ٟت: ټٱ ا٦ٷٹٴ ناسٸض ٲداٹظ اٞاعایف ْطٞ   

 ضا …چٹٴ ٸظاضت نٳت، ٸظاضت خٽبز، ٲححایٍ ظیؿات ٸ   ټبیی  ثؿیبضی اؾت ٦ٻ تبییس اض٪بٴ

 یاب  ٲحًاطی  تٗٽسٶبٲاٻ  زاٶیاس  ٲای  ناالح  چٷبٶچاٻ  زاضیٱ اؾتسٖب: ٦طز پیكٷٽبز ٸی. زاضز الظٰ

 ضا ذاٹز  ْطٞیات  ٸاحاسی  ټاط  ٸ قٹز ٪طٞتٻ تٹٮیسی ٸاحس ٖبٲ٭ ٲسیط اظ زی٫طی تٗٽس ټط٪ٹٶٻ

ټابی   ٸ ثاٻ ٲٗبٸٶات   ٪اطزز  نبزض ٲدٹظ ثالٞبنٯٻ ٦بضقٷبؼ ٪صاضی نحٻ اظ ثٗس ٸ ٦ٷس ٲكرم

 . ٲرتٯٝ اثال٘ ٪طزز

آ٢بی ز٦تط ٖعیعی زض پبؾد ثٻ ایٵ ٲٹياٹٔ ٪ٟات: ټٳبٶ٫ٹٶاٻ ٦اٻ اؾاتٟبزٺ اظ ْطٞیات ذابٮی        

 اؾت ثٹزٺ …٦بضذبٶدبت ٪بٲی ثٯٷس زض خٽت تؿٽی٭ ٲٹاٶٕ تٹٮیس، اقتٛب٬ ظایی، ثطٶسؾبظی ٸ 

 ٪یطی ثٻ ٖٳا٭  ؾرت ٲدٹظ ٦ؿت اٸ٬ ٲطتجٻ زض ٣ٍٞ ٶیع ٦بضذبٶدبت ْطٞیت اٞعایف ظٲیٷٻ زض

آیس ٦ٻ ایٵ ٲك٧٭ ٶیع زض ؾبٲبٶٻ چبضٺ خٹیی قسٺ ٸ اظ َطی١ ؾیؿتٱ تی٧ت پكتیجبٶی الظٰ  ٲی

 . ایٱ تب زض اتالٜ ٸ٢ت ٶیع نطٞٻ خٹیی ثٻ ٖٳ٭ آیس آیس ٸ ٦ٹقیسٺ ٲی اظ ؾبٲبٶٻ ثٻ ٖٳ٭

 

زض ت٧ٳی٭ ایٵ ٲجحث اٞعٸز: ټب  ٦بضقٷبؼ اٲٹض يٹاثٍ ٸ پطٸاٶٻذبٶٱ ؾٳیٗی   

 ت٧ٳی٭ ثب ٦ٻ  اظ پیف تٗییٵ قسٺ ثط اؾبؼ اَالٖبت ٢جٯی ٸخٹز زاضزټبیی  ٞطٰ IRC زض ؾبٲبٶٻ

 زضج اَالٖبت ٦ٻ ظٲبٶی ٸ ٪طزز ٲی نبزض ؾبٲبٶٻ زض ٲحهٹ٬ اَالٖبت اؾبؼ ثط ٲدٹظټب ټب، آٴ

 ثب ضاثُٻ زض ٲٹضز ایٵ ٦ٻ ٪یطز ٲی ٲدٹظ َٗٱ 17 ثب ثیؿ٧ٹیت ی٥ ٶٳٹٶٻ ثطای قس ثطضؾی ٸ

 اَالٖبت ٦ٻ ظٲبٶی ٸ ٦ٷس ٲی نس٠ ٶیع …ٸٚٵ، ؾیط، ؾجعی ٸض زض ٲبټی تٹٴ ٦ٷؿطٸ اٶٹأ

 ٞٷی ٲؿئٹ٬ تٹؾٍ ؾبیط ثرف زض ٲٹضز ایٵ ٶجبقس، ٲٹخٹز ؾبٲبٶٻ زض ٲحهٹ٬ ظٲیٷٻ زض ٢جٯی

 ٢جالً ٦ٻټبیی  پطٸاٶٻ: ٪ٟت ؾٳیٗی. قٹز اٖالٰ ٶتیدٻ ٦بضقٷبؾبٴ ثطضؾی اظ پؽ تب قٹز ٲی ش٦ط
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ٸ تٳبٲی ٲٹاضزی ٦ٻ زض اؾتبٶساضز ٲدبظ قٷبذتٻ  ٶساضٶس ثطضؾی ثٻ ٶیبظی زی٫طاٶس  قسٺ نبزض

.  قٹٶس ٲ٫ط ایٷ٧ٻ زض ؾبٲبٶٻ ٲدٹز ٶجبقس ٦ٻ ٶیبظٲٷس ضؾیس٪ی اؾت ٶٳی ٲدسزاً ثطضؾیاٶس  قسٺ

ٲحهٹالت ذٹز ضا زض  ثٻ َٹض خبٲٕ ٸ ٪ؿتطزٺ ت٥ ت٦٥ٷٷسٺ  يٳٷبً ا٪ط ی٥ قط٦ت تٹٮیس

ؾبٲبٶٻ ٸاضز ٦ٷس ؾبیط تٹٮیس٦ٷٷس٪بٴ ټٱ نٷٝ زی٫ط ٶیبظی ثٻ زضج اَالٖبت ٸ ش٦ط ٲحهٹالت 

  .ت٧طاضی ٶساضٶس

 ایجبد ٍحذت سٍیِ دس استبى ّب

زض ټب  ٲٽٷسؼ ثرتیبضی زض ازاٲٻ خٯؿٻ ثب قٳطزٴ ٲك٧التی ٦ٻ ٶجٹز ٸحست ضٸیٻ زض اؾتبٴ

 ٲبټی تٹٴ ٦ٯٳٻ زضج: خٳٯٻ اظ اؾت ٦طزٺ ایدبز ٲحهٹالٴ ٦ٷؿطٸی ثٷسی  ضاثُٻ ثب ثؿتٻ

 تٳبٲی ٦ٻ اؾت الظٰ: ٪ٟت …ٶسٺ، ٲبټی ٚصای ؾالٲتی ٸ ٶ٫ٽساض ٲٹاز ثسٸٴ ،3اٲ٫ب حبٸی

 ٦ٯٳبت ایٵ زضج ٶجبیس ٸ قٹٶسثٷسی  ثؿتٻٲٷس  ٶٓبٰ ٸ ٸاحس ضٸیٻ ی٥ َج١ ٦ٷؿطٸی ٲحهٹالت

 ٦بض٪طٸٺ ی٥ تك٧ی٭ ثطای ضا ؾٷسی٧ب آٲبز٪ی ایكبٴ. ثبقس ذبل٦ٷٷسٺ  تٹٮیس ی٥ ثطای ٲعیتی

 . ٶٳٹز اٖالٰ ٲٹيٹٔ ایٵ پبیف ٸ

زض پبیبٴ ایٵ ٶكؿت خٷبة آ٢بی ز٦تط ٖعیعی اظ ثط٪عاضی خٯؿبت ٲساٸٰ ثب ؾٷسی٧ب ٸ ٣ٖس 

ترههی ټبی  تٟبټٱ ٶبٲٻ ٸ ټٳ٧بضی ثیكتط اؾت٣جب٬ ٶٳٹزٶس ٸ اثطاظ اٲیسٸاضی ٦طز ٦ٻ تك٧٭

 . ثبقٷس ٲی ثبظٸی ٲحط٤ ثرف زٸٮتی
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 98العبدُ هٌتْی ثِ سبلهجوع عوَهی عبدی ثِ طَر فَقثرگساری 

 

ؾٷسی٧بی نٷبیٕ ٦ٷؿطٸ  98ٲدٳٕ ٖٳٹٲی ٖبزی ثٻ َٹض ٞٹ٠ اٮٗبزٺ ٲٷتٽی ثٻ ؾب٬ 

ٸ زض ایٵ  ٲكبض٦ت حسا٦ثطی اًٖب ثط٪عاض ٪طزیسایطاٴ ثٻ نٹضت حًٹضی ٸ آٶالیٵ ثب 

 خٯؿٻ ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز ټیأت ٲسیطٺ تٹؾٍ آ٢بی ٲیطضيٹی ٢طائت ٪طزیس. 

 

 ٢طائت ٪طزیس. 29/12/98ٲبٮی ٸ تطاظ ٲٷتٽی ثٻ ؾب٬ ټبی  ٪عاضـ ذعاٶٻ زاض نٹضت -2اٮٝ

 ٢طائت ٪طزیس.  ظازٺ  ٪عاضـ ثبظضؼ تٹؾٍ آ٢بی پیطٸظ ٲٯ٥ -3اٮٝ

 ٲطثٹَٻ تٗییٵ قس.ټبی  اَالٖبت ثٻ ٖٷٹاٴ ضٸظٶبٲٻ ٦ثیطاالٶتكبض خٽت زضج آ٪ٽیضٸظٶبٲٻ  -ة

ٞٹ٠ اٮص٦ط ٸ اؾتٳبٔ ٶٓطات ٲربٮٟیٵ ٸ ٲٹا٣ٞیٵ ٸ َطح ؾٹاالت ټبی  ٲدٳٕ پؽ اظ اؾتٳبٔ ٪عاضـ -ج

اظ ؾٹی اًٖب ٸ اضائٻ پبؾد الظٰ اظ ؾٹی ټیأت ٲسیطٺ ٪عاضـ ٖٳٯ٧طز اخطایی ٸ ٲابٮی ټیاأت ٲاسیطٺ ٸ    

 ضا تهٹیت ٦طز. 29/12/98ی ثٻ ؾب٬ ٲبٮی تطاظ ٲٷتٽ

ثٻ ؾٳت ثابظضؼ اناٯی ٸ آ٢ابی ٚالٲطياب ٮُاٝ اهلل ٶیاب ثاٻ ؾاٳت ثابظضؼ          ظازٺ  آ٢بی پیطٸظ ٲٯ٥ -ز

 اٮجس٬ تك٧٭ ثطای ٲست ی٧ؿب٬ اٶتربة قسٶس ٸ ٢جٹ٬ ؾٳت ٶٳٹزٶس. ٖٯی
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 ّبی دثیرخبًِ سٌذیکبهرٍری ثر سبیر فعبلیت

   

   

 تفبّن ًبهِ ّب

 ٣ٖس تٟبټٱ ٶبٲٻ ثب ؾبظٲبٴ ٚصا ٸ زاضٸ

 ټبی ثیٵ اٮٳٯٯی ٶٳبیك٫بٺ٦ٷٷسٺ  ٣ٖس تٟبټٱ ٶبٲٻ ثب قط٦ت ٲیٹآٴ ثط٪عاض

 ٣ٖس تٟبټٱ ٶبٲٻ ثب ثبٶ٥ ٦بضآٞطیٵ

 ا٢الٰ ٦ٷؿطٸیټبی  زضیبٞت آٶبٮیع ٢یٳت

 ًٖٹ 80 تٗساز اًٖبی خسیساٮٹضٸز

 466 اضؾبٮی ٸ ٸاضزٺ زثیطذبٶٻټبی  تٗساز ٶبٲٻ

 ذجطی ؾٷسی٧بټبی  ثطٸظ ضؾبٶی ؾبیت ٸ ٪طٸٺ

 foodsyndicate.irضاٺ اٶساظی پیح ایٷؿتب٪طاٰ ؾٷسی٧ب ثٻ آزضؼ 

 ضٸظ نٷٗت ٚصا ټبی  اَالٔ ضؾبٶی ټٳبیف ټب، ٶٳبیك٫بٺ

 کبیسٌذ تیسا دس سب شاىیکٌسشٍ ا غیصٌب یکبیسٌذّبی  آخشیي اخجبس ٍ ضشح فؼبلیت

 .ذییًوب دًجبل www.foodsyndicate.irآدسس ثِ 

 

    
     

 

  

http://www.foodsyndicate.ir/
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 ّبی دثیرخبًِ سٌذیکبهرٍری ثر سبیر فعبلیت

       

 


