
 

                                                                                                                

               

                     

                       

 

 

 

 

 

                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بولتن هفتگی
  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران

  کشورصداي کسب و کار صنعت آبزیان                      
 1395ماه مهر 24   -هفتمشماره بیست و 

  هفته سخن
 فضاي در جاري مهرماه 12 تا 10 از هم آبزیان و شیالت المللی بین نمایشگاه

 بین و عمومی روابط اعالم مطابق. شد برگزار تهران میالد برج نمایشگاهی
 ، پرورش ، تکثیر هاي حوزه در غرفه 114 با نمایشگاه این ایران شیالت المللی

 ایرانی، هاي شرکت بر عالوه. شد برپا...  و آالت ماشین و تجهزات ، فراوري
 ، دانمارك ایتالیا، ، کره ، نروژ کشورهاي خصوصی بخش از شرکت چندین
  . داشتند حضور نمایشگاه این در هم چین و فرانسه و ترکیه

 نیکان سالمت سروش ،) تحفه( جنوب آرمان هاي شرکت اتحادیه اعضاي از
 ادجه ،)آفرید( بوشهر صید آرام سامی، پروتئین قزل بیضا، ، فرادانه ،)  شارین(

 الفع حضور نمایشگاه این در سیانس البراتورهاي و ساعی گستران آبزي نصر،
 هاي فعالیت معرفی به آن طی که گرفت اختیار در اي غرفه هم اتحادیه و داشتند

  .شد پرداخته آنها محصوالت و اعضا عرفیم ، اتحادیه
 جهت در تحریم پسا شرایط در خصوصاً چنینی این هاي نمایشگاه برگزاري

 رسای فعاالن با کشور خصوصی هاي بخش شیالتی هاي همکاري توسعه و تقویت
 فراوري و پروري آبزي عرصه در پیشرو کشورهاي بویژه کشورها

 نتایجی مهمترین از یکی. بود خواهد موثر و سودمند بسیار شیالت محصوالت
 دندبو حاضر نمایشگاه این در که اکثر دوستانی و گردید حاصل ملموس بطور که
 ارتباطات و بسط ایجاد در نمایشگاه این نسبی موفقیت گذارند می صحه آن بر

 فعالیت به مربوط شوق و شور و صمیمی و گرم فضاي مشاهده البته. بود خارجی
 از دیگر یکی عنوان به که است دیگري مهم موضوع خود ، ها شرکت امیدوارانه

  .کرد یاد آن از توان می نمایشگاه این دستاوردهاي ترین اصلی
 موضوعات با بخش سه در که شد برگزار نمایشگاه حاشیه در هم هایی همایش

 و صید و) آخر روز صبح و اول روز عصر در بخش دو(  پروري آبزي
 اه سخنرانی براي که فضایی متاسفانه .شد رگزارب) دوم روز عصر( صیادي

 و همهمه وجود و بود کار این براي الزم شرایط فاقد بود شده گرفته نظر در
 سخنرانی متن و مقاالت نمایش پرده از استفاده امکان عدم ، فراوان صداي و سر

  نمایشگاه این شدن گنجانده عدم به توجه با که رسد می نظر به هرحال در
 توسعه سازمان با آن مسئولیت که المللی بین هاي نمایشگاه فهرست در

 به که احترامی علیرغم( مجري نسبی ضعف و سو یک از است تجارت
 می نهاآ به هم نباشید خسته و هستیم قائل کنندگان برگزار مجموعه

    . نمود عمل بهتر هاي هماهنگی با بعدي موارد براي باید) گوئیم
 تداش نمایشگاه این از معنوي حمایت ایران آبزیان صادرکنندگان اتحادیه

 این ، اتحادیه به اي غرفه اختصاص با که مجري و شیالت مجموعه از و
    . نماید می سپاسگذاري گفتند پاسخ را معنوي حمایت

 به آبزیان تجارب به مندان عالقه از نفر 38 تعداد گاهنمایش طول در
 دهندگان پرورش را آنها از بسیاري که داشتند مراجعه اتحادیه غرفه
 خصوص در که داد می تشکیل خاویاري و سردابی و گرمابی ماهیان

 تک تک با.  داشتند اتحادیه هاي همکاري به نیاز محصوالتشان صادرات
 امکان حد تا و) شود می یا( شده حاصل تماس داشتند مراجعه که افرادي
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 در اديصی و صید به نسبت ،پروري آبزي شیالت، صنعت جدید رویکرددر 
 بخش این توسعه براي داریم تالش و است گرفته پیشی آزاد هاي آب

 التشی زنجیره کل در روز هاي تکنولوژي و دانش المللی، بین هاي همکاري
  .کنیم تقویت را

 پرورش روش از استفاده اساسی اقدامات از یکی پروري آبزي بحث در
 االنهس را آبزیان تولیدات شیوه این با تواند می ایران و است قفس در ماهی

 ايه آب در قفس در ماهی پرورش روش. برساند سال در تن میلیون یک به
 اوارهخان اي تغذیه سبد در شهرها رونق بر عالوه کشور جنوب و شمال آزاد

  .بود خواهد تاثیرگذار نیز

 ،است جهانی مصرف نصف ایران شیالتی محصوالت مصرف سرانه اکنون
 ایران رد آبزیان مصرف سرانه سازي فرهنگ و تولید افزایش با داریم تالش

  .برسانیم سال در کیلوگرم 20 به را

 از نیز خاویاري هاي ماهی و میگو پرورش قفس، در ماهی پرورش بر عالوه
 رد صادرات، توسعه هدف با داریم تالش و است برخوردار اي ویژه یگاهجا

  .باشیم داشته تولید بخش این

 جیرهزن نروژ، جمله از پیشرفته کشورهاي تجارب از استفاده با امیدواریم
 هاي گذاري سرمایه تا خارجی و داخلی بازاریابی از ایران شیالت صنعت

 خصوصی هاي بخش بین شیالتی دقراردا 13 و امروز .یابد توسعه مشترك
  .رسدمی  امضا به تن هزار 20 ظرفیت نروژ به و ایران

 در جزایر و ساحلی خطوط کیلومتر 5800 حدود با ایران اسالمی جمهوري
 زا یکی در خزر یعنی جهان دریاچه بزرگترین و عمان دریاي فارس، خلیج

 تجاري و دریاي ظرفیت نظر از جهان اقتصادي و تجاري مناطق ترین مهم
 و سفار خلیج حاشیه کشورهاي میان در نخست رتبه کسب با و شده واقع

 و دریایی صنعت توسعه و رشد براي فراوان هاي قابلیت داراي عمان دریاي
  .است آبزیان و شیالت
 رب نظارت و ریزي برنامه گذاري، سیاست ماموریت ایران شیالت سازمان

 حفاظت اب و داشته عهده بر را کشور آبی منابع و ذخایر از پایدار برداري بهره
 و مدیریت توسعه با همراه موجود ذخایر ثرمو بازسازي و آبزي منابع از

 ارتقاي کنار در پروري آبزي و صیادي هاي زیرساخت احداث و نگهداري
 جمهوري حاکمیت تحت هاي آب در تولید عوامل و منابع برداري بهره

  .نماید می فعالیت دور هاي آب و ایران اسالمی
 ايه زیستگاه یمترم و احیاي و ذخایر بازسازي به توجه آبزیان، منابع از

 تولید در یتکیف بهبود کنار در مصنوعی هاي زیستگاه توسعه آبزیان، طبیعی
 پرورش ویژه به پروري آبزي نوین هاي شیوه به توجه آبزیان، عرضه و

 در افزوده ارزش ایجاد و ضایعات کاهش ساحل، و قفس در دریایی ماهیان
 یريماهیگ اجراي دي،صیا شناورهاي تجهیز و نوسازي سفره، تا صید زنجیره

 توسعه ،) IUU( غیرقانونی و غیرمجاز صید با جدي مبارزه و مسئوالنه
 اقیانوس و عمان دریاي فارس، خلیج خزر، دریاي در اي منطقه هاي همکاري

 اهیانم تون کمیسیون خزر، دریاي زنده منابع کمیسیون در عضویت با هند
 آسیا رد پروري آبزي اکزمر شبکه شیالتی، اي منطقه کمیته هند، اقیانوس

 ذخایر از مشاوره خدمات و رسانی اطالع المللی بین سازمان و اقیانوسیه و
 الاعم صید، ابزار بر مدیریت صیادي، شناورهاي افزایش ممنوعیت آبزي،
 و کنترل خطر، معرض در آبزي هاي گونه براي صید ممنوعیت فصول
   .خُرد  صید بر نظارت

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه مهر 24 -یست و هفتمب شماره

وزیر محترم جهاد  کتر حجتیسخنرانی آقاي دخالصه 
 در افتتاحییه نمایشگاه کشاورزي

پیام آقاي دکتر صالحی رئیس سازمان شیالت ایران به 
 مناسبت نمایشگاه شیالت و آبزي پروري  
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  بررسی جایگاه ایجاد ارزش افزوده در
  ماهیان ریز

  در توسعه زیر بخش شیالت

 موجود وضعالف) 

  1394 سال در شیالتی صنایع -١

 میلیون 569 تولید ظرفیت با واحد134 سازي کنسرو هاي کارخانه تعداد
  سال در قوطی
 هزار 50 ولیدت ظرفیت با واحد 46 استاندارد ماهی پودر کارخانجات تعداد

  سال در پودر تن
 ظرفیت به واحد 124 ساحلی نوار در آبزیان اختصاصی سردخانه تعداد
  تن هزار 169
   تن هزار 665 ظرفیت به واحد 144 فرآوري واحدهاي تعداد

  مصرفی پروتیین گرم و سرانه مصرف  -2
 بوده کیلوگرم 10,2 معادل 94 سال در آبزیان انواع سرانه مصرف میزان -

  .رسید خواهد سال در نفر هر براي کیلوگرم 13 حدود به ،1399 درسال که
 بوده روز در گرم5,12  ،94 سال در آبزیان مصرفی پروتئین گرم میزان -

  .رسید خواهد نفر هـر براي روز در گـرم6,7 به 99 درسال که
  ریز ماهیان و ماهیان ساردین محصوالت کننده تولید اصلی کشورهاي -3

  ترکیه تونس، و مراکش: آفریقا شمالغرب و مدیترانه زهحو کشورهاي
  لیتوانی و لتونی: اروپا شرق شمال کشورهاي
  ایسلند و نروژ دانمارك،: اروپا غرب شمال کشورهاي
 ژاپن، مالزي، فیلیپین، اندونزي، تایلند،: آسیا شرق جنوب و شرق کشورهاي

  جنوبی کره چین،
  رژانتینآ و شیلی پرو،: جنوبی آمریکاي کشورهاي

  ماهیان ساردین محصوالت کننده مصرف اصلی کشورهاي-4
 ترکیه، تونس، و مراکش: آفریقا شمالغرب و مدیترانه حوزه کشورهاي

  بالکان حوزه یونان، لبنان، سوریه،
  کراینا بالروس، روسیه، لیتوانی، لتونی،: اروپا شرق شمال و شرق کشورهاي
 ا،اسپانی انگلستان، ایسلند، و نروژ دانمارك،: اروپا غرب شمال کشورهاي

  پرتقال

 و ستهواب صنایع و پروري آبزي شیالت، المللی بین نمایشگاه برگزاري
 10-12 در شیالت در گذاري سرمایه و بازار توسعه هاي فرصت همایش
 و ها نمایشگاه مرکز– تهران در 2016 اکتبر سوم تا یکم با برابر مهرماه
 اهداف به لنی براي مناسبی بسیار فرصت میالد برج المللی بین هاي همایش

  .بود خواهد المللی بین و داخلی عرصه در ایران شیالت کیفی و کمی

 گذاري سرمایه هاي فرصت آبزیان، بازار توسعه همایش چهار برگزاري
 و صید هاي فعالیت و خاویاري ماهیان و میگو قفس، در ماهی پرورش در

 وريفرآ آبزیان، پرورش و تکثیر موضوعات به توجه همچنین و صیادي
 دریایی، هاي قفس ساخت صنایع آالت ماشین و تجهیزات آبزیان،

 و نایعص و آبزیان صادرات براي بندي هبست امکانات به مربوط تجهیزات
 واهدخ فراهم را شرایطی قفس در ماهی پرورش زنجیره پشتیبانی امکانات

 .باشیم شاهد کشور در شیالت توسعه در را توجه قابل جهشی که نمود

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395اه ممهر 24 -یست و هفتمب شماره

سخنرانی آقاي دکتر گلشاهی مدیر کل دفتر بهبود کیفیت و 
 فراوري سازمان شیالت ایران در گارگاه آموزشی نمایشگاه  
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه مهر 24 -یست و هفتمب شماره

 کره ین،چ ویتنام، ژاپن، مالزي، فیلیپین، ي،اندونز تایلند،: آسیایی کشورهاي
  سریالنکا تایوان، جنوبی،

  متحده ایاالت برزیل، شیلی، پرو،: آمریکایی کشورهاي
  محصوالت تولید ترکیب-5

 دودي و خشک درصد 7، تازه درصد 7 ،کنسرو درصد 23، پودر درصد 61
  محصوالت سایر درصد 2 ،خشک

  خام ماده قیمت اساس بر تولید در گذاري سرمایه بازدهی میانگین -6
 در درصد 77 تا 67 و تبدیل اولین در درصد 40 تا 22: کنسروي محصوالتی

  زنجیره
 درصد 79 تا 62 و تبدیل اولین در درصد 50 تا 31: کنسروي غیر محصوالت

  زنجیره در
 درصد 204 تا 100 و تبدیل اولین در درصد 73 تا 50: پودري محصوالت

  )   آبزیان خوراك در سهم احتساب بدون( زنجیره کل در
  کشور نیاز -7

  سال در ماهی پودر تن هزار 60 حداقل به نیاز پروري، آبزي توسعه
 سال در ماهی پودر هزارتن 70 حداقل به نیاز قفس، در ماهی پرورش توسعه
  ششم برنامه پایانی

  آبزیان پروتئین به نیاز و جمعیت افزایش
  اشباع رغی چرب اسیدهاي و پروتئینی غناي

  صادراتی پتانسیل
  توسعه ششم برنامه در حرکت مسیر ب)

  توسعه ششم برنامه ایران در شیالت سازمان اصلی هاي گیري جهت -1
   غذایی امنیت تامین

   موجود ساختهاي زیر از بهینه گیري بهره 
 کاهش با توام صید و پروري آبزي هاي فعالیت در وري بهره افزایش 

   ضایعات
   آبزي منابع از مسئوالنه و پایدار يبردار بهره  
 با قانون مدار بر موثر و جدي برخورد  ،آبزیان ذخایر موثر سازي باز  

 ازاریابیب و سازي بازار ، رسانی بازار و بازار ساختار اصالح  ،صیادي متخلفین
   آبزیان سرانه مصرف افزایش  ،آبزیان

  يگر تصدي از روجخ و دولتی غیر بخش به ممکن هاي فعالیت واگذاري  
  

  توسعه ششم برنامه در کیفی اهداف -2
  بنایی زیر هاي گذاري سرمایه توسعه

  تولید املعو و منابع وري بهره ارتقاء 
  غذایی امنیت تامین در شیالت محصوالت سهم بهبود 

  دریایی منابع بهسازي و بازسازي ، حفاظت
  ریز دور و ضمنی صید وضعیت ساماندهی 
  برداران بهره و کننندگان تولید از حمایت افزایش 
  خصوصی بخش به گري تصدي امور ي واگذار 
  تیشیال فعالیتهاي با بطمرت مقررات و قوانین و سازمانی ساختار اصالح 
  آبزیان عمناب از برداري بهره و تولید در المللی بین ظرفیتهاي از گیري بهره 

  توسعه ششم برنامه در کمی اهداف -3
   برنامه پایانی سال در آبزیان انواع تن هزار 450 و میلیون 1 به تولید افزایش
 67 از صید سهم کاهش و درصد 42 به 33 از پرورشی آبزیان سهم افزایش
   درصد 58 به درصد

 برنامه پایان سال در روز در گرم 6,7 به مصرفی پروتیین گرم سرانه افزایش
  نفر هر براي ششم

   سال در کیلوگرم 13 به سرانه مصرف افزایش
  دالر میلیون 540 نسبی ارزش به شیالتی محصوالت تن هزار 160 صادرات

 در درصد 2 به چهارم برنامه پایان سال در درصد 5 از مشهود ضایعات کاهش
   پنجم برنامه پایان سال

 در درصد 5 به چهارم برنامه پایان سال در درصد32 از پنهان ضایعات کاهش
  پنجم برنامه پایان سال

  واحد 2 ساردین پایه بر ریز ماهیان اختصاصی کنسرو واحدهاي تعداد افزایش
 جنوب در واحد 4 دودي و خشک ریز ماهیان تولید صنعتی واحدهاي افزایش

  شمال در واحد 2 و
 فرآورده و باال کیفیت با محصوالت تولید براي شده سازي به واحدهاي تعداد
    میکتوفیده پایه بر واحد 2 جانبی هاي
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه مهر 24 -یست و هفتمب شماره

سخنرانی آقاي دکتر خدایی دبیر گل اتحادیه 
 صادرکنندگان آبزیان ایران در گارگاه آموزشی نمایشگاه  

  نبایدها و بایدها ، میگو صنعت جایگاه در جستاري

 اب کشور در میگو پرورش تجاري تجربه سال 23 از پس شرایطی امروزدر
  :که گوییم می سخن هم

 الیمب می خود به،است گرفته قرار توجه مورد که ایم هشد صنعتی صاحب
 هب آن مختلف هاي حلقه، ایم آورده خشکی به دریا از را میگو تولید که

 در هکارآزمود انسانی نیروي و شده بومی آن دانش، اند گرفته شکل خوبی
 به یشتازپ کشورهاي حتی و پذیرفته را ما دنیا، اند شده تربیت سطوح تمام
 ازب ما روي به بازارها، هستند ما کشور در مشارکت و گذاري یهسرما فکر
 پیشرو مزارع، شده صادر دنیا کشور 17 به ایران پرورشی میگوي و است

 را بهبود و اصالح راههاي و ندارند کم خود رقباي و همتایان از چیزي ما
 ها ده و شده آماده کشت براي زمینها از هکتار 20000 به نزدیک، ایم یافته

 رانای اسالمی جمهوري سیاستگذاران نظر از، دارد وجود ظرفیت هزارهکتار
 اهداف به، است گذاري سرمایه اولویتهاي از میگو پرورش طرح همچنان

 سبوک وآبادانی امنیت،عمران مزیت،ایجاد اشتغال،خلق توسعه یعنی اولیه
  ... و  ،ایم یافته دست ارزي درآمد
 رزمینس این کوشاي زنان و مردان الشت همت به دیگرکه توفیقات بسیاري
                 :است آمده بدست
 راوانف هاي ناشناخته کارووجود بودن نوکارنهراسیدند،  ازسختی که آنانی

 ونآزم هاي وسختی وتلفات وکمبودها ونامالیمات نساخت، نگران را ها آن
 خوش و شجاع مدیران پایمردي و همت و نگرداند ناامیدشان دائم وخطاهاي

 یننو صنعت این از حمایت به مختلف سطوح در که نگري آینده و فکر
  .فرستیم می درود آنان همه به و برد نخواهیم ازیاد را پرداختند

 دهش عمل قرآنی دستور این به میگو صنعت در شود دقت درستی به اگر
 وَ االَرضِ منَ اَنشَاَکُم هو": است فرموده هود سوره 61 آیه در که است

 اناییتو و کرده ایجاد زمین از را شما که است خدایی آن "فیها استَعمرَکُم
 بادانیآ و استعمار به آن در خواسته شما از و بخشیده شما به را آن آبادسازي
  . بپردازید

 نقد با و شد نخواهیم غافل آن از که هست هم مشکالتی و مسائل اما
 را مان آینده راهبرد نیست هم کم که ضعفی نقاط به توجه و عملکردمان

 ستا ایرانیان ما عملگراي الگوي که السالم علیه حسین امام. زد خواهیم رقم
  :    فرمایند می
 از دارد، دوست را تو که کسی اَغراك اَبغَضَک من و نَهاك اَحبک من

مجید می ت تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و
  .کند

لذا یادآوري و بلکه مرور بر شواهد و قرائنی که همه کما بیش بر آن واقف 
هستیم، آن هم در این جمع که  سرمایه هاي دانش و تجربه میگوي کشور 
در آن حاضرند  از باب سیاه نمایی و خداي ناکرده منفی بافی نخواهد بود 

ر الح و بازسازي مسیو بلکه تذکاري است بر ضرورت بازاندیشیدن و اص
  آینده.

 صرفا از بعد اجرایی و –با همین نگرش، چالشها و نقاط ضعف مهم فعلی 
  را فهرست وار در چهار بخش  مرور می کنیم:  –عملیاتی 

  محدودیت هاي  اقلیمی
باید بپذیریم که بهرحال از نظر پارامترهاي اقلیمی ،کشور ما از مزیت 

قی و آمریکاي التین که در بهترین کشورهاي پیشرو در آسیاي جنوب شر
موقعیت جغرافیایی قرار دارند برخوردار نیست.برخی از محدودیتهایی که 

د خشکی و تابش شدی * با آن مواجهیم عبارتند از: * نوسانات شدید دمایی
*کوتاه بودن دوره پرورش و عدم امکان دو یا سه  آفتاب و تبخیر باال

 محدودیت هاي شوري و دمایی * برداشت در سال  در اکثر سایت ها
  *مشکالت بافت خاك در بسیاري از مناطق

  مزارع مدیریتی و تکنیکی مشکالت
 مزارع با تکثیر مراکز ناهماهنگی*  الرو سازي ذخیره در مکرر تاخیرات* 

  قراردادها عقد در پرورشی
 کارخانجات، برخی تعهد عدم* غذا کارخانجات با دهندگان پرورش ناهماهنگی* 

 و محصول آوري جمع در ها ناهماهنگی* مزارع غذایی نیازهاي اوج در وصاخص
   فروش

   مالی هاي پرداخت در میگو خریداران برخی تعهد عدم* 
 رعایت و فنی دانش ارتقاء در دهندگان پرورش تالش بودن ناکافی و ضعف *

   پرورش اصول
 و موجود ساختارهاي به توجه با) تراکم( آبزي پرورش ظرفیت رعایت عدم* 

  )آن متعاقب اکسیژن کمبود و دمایی نوسانات آب، باالي شوري( محیطی شرایط
 پرورش دوره طول در هواده از بهینه و کافی مناسب، استفاده عدم* 

 شب راواخ در بخصوص اکسیژن کمبود از ناشی مدیریتی متعدد بروزمشکالت(
   )تلفات بیگاه و گاه مشاهده و صبح به منتهی

 شیمیاییفیزیکو و محیطی پارامترهاي ثبت و سازي مستند در وجهیت بی و ضعف*
 مزارع برخی در بیومتري به توجهی وبی غذادهی میزان ثبت عدم حتی و آب

) متعدد موارد در -آن اندك تولید یا -استخر بودن خالی و بقا عدم مشاهده(

5 



 

   

 جهت بیماري رخداد مورد در دهندگان پرورش از برخی همراهی عدم*
 شیوع ریسک کاهش جهت در...  و اضطراري صید ، سریع سازي معدوم
  ها دستورالعمل ياجرا و بیماري

 جهت دیسک سشی مانند پرورش اولیه ابزارهاي و وسایل وجود عدم* 
 اضطراري صید امکان و ونبودوسایل... مترو PHسنج، گیري،شوري اندازه

  گیري نمونه یا و
 صرف اتکاي و پرورش دوره طول در دهنده پرورش دائم حضور عدم* 
 ینب مشترك کارگرسر از استفاده بعضا*  کارگري نیروهاي تجارب به

 ومیگ پرورش اصول رعایت در دهندگان پرورش فنی دانش ضعف * مزارع
 سیاه، خاك و لجن افزایش آن متعاقب دوره اول در نیاز از بیش دهی غذا( 

                                                                       ...)و آب اصولی غیر و نامناسب تعویض
 سایت از آبرسان اصلی کانال الیروبی از ناشی لجن و خاك جخرو عدم* 
  کانال مجاور استخرهاي ها دایک مجاورت در آن بهداشتی غیر دپوي و

     کامل طور به ورودي آب درمان و اصالح عدم* 
   ایمنی هاي محرك و ها پروبیوتیک از مزارع از اکثر نکردن استفاده* 

  محیطی زیست و بهداشتی مشکالت
 علی ها سایت برخی ورودي در اي قرنطینه و بهداشتی ضوابط عایتر عدم*

  شیالت و دامپزشکی تاکید رغم
 داشتیبه ضوابط اعمال به دهندگان پرورش از بسیاري التزام و اعتقاد عدم* 
  خود مزارع در بیوسکیوریتی اصول اجراي و

 خودرو تردد کنترل براي پرورش مزارع ورودي قرنطینه برقراري عدم* 
 المتس و صالحیت تایید فاقد میگوي بچه از استفاده مواردي در*  افراد و

 سازي آماده مجوز فاقد مزارع در آن سازي ذخیره و دامپزشکی توسط
   )ریگ بندر سایت: مثال(

 مزرعه اصلی ورودي از غیر مبادي سایر از استخرها به دسترسی امکان* 
                                                                                                                                رضرو غیر و فرعی ورودي راههاي انسداد عدم بدلیل

 هشد تعبیه شده پاره تورهاي اصالح عدم یا و ورودي توري کردن حذف* 
 حوضچه به ورودي لوله اصلی، سرپمپ توري از اعم مزارع آب ورودي در

 آبرسان کانال به آب ورودي ایستاده و اي کیسه هاي توري یا و آرامش
 انماهی و پوستان سخت پررنگ حضور امکان و برداران بهره توسط مزرعه
  میگو پرورش تغذیه رقباي و بیماري مخازن بعنوان

 یمنیا سیستم هاي کننده تقویت از دهندگان پرورش از معدودي استفاده* 
 طول رد آبزي ایمنی سیستم ارتقاي در...  و ها پروبیوتیک ، ها مکمل از اعم

           پرورش دوره

 هب آبزي نرمال غیر عالئم یا و تلفات موارد سریع و موقع به دهی گزارش عدم*
                                      شیالت و دامپزشکی

 شتركم بطور کار ابزار یا و محیطی پارامترهاي سنجش هاي دستگاه از استفاده* 
 انامک را آن سریع شیوع و رخداد از پس بیماري انتقال امکان مزارع برخی بین

.                                                                                                       سازد می پذیر
                                                                                                                          مزارع ینب در قاچاق غذاي و هویت بدون غذاي جابجایی * 

 در بویژه پرورش دوره طول در پرندگان با مبارزه جهت مناسب برنامه عدم* 
  بیماري بروز زمان

 دهزن غیر و زنده عوامل با بهینه برخورد جهت مناسب راهکار اندیشی چاره عدم* 
                                             خرچنگ همانند مزاحم

 به ،خوزستان در منطقه جغرافیایی خاص شرایط دلیل به محیط شدید آلودگی*  
 شده جدا ویروس هم منطقه پوستان سخت وحشی هاي نمونه از امسال که نحوي

 دهش مشاهده ویروس هم محیط هاي وپالنکتونزئ در حتی بار نخستین براي و
  .است

 رايب محیطی زیست حیاتی و مهم مسائل بودن فانتزي بلکه و نداشتن اهمیت* 
    .گنجد نمی مجمل این در که است مفصلی حدیث که برداران؛ بهره اکثریت

     فیزیکی ساختار مشکالت
 روزها آخرین در یالیروب انجام 95 سال مورد در[ کانالها کامل الیروبی عدم* 
 اقصن الیروبی درحال کانال از آبگیري الیروبی، با همزمان بعضاً که نحوي به

 مشاهده داشت را نقص این که C4 کانال در هم بیماري عالیم بیشترین و شد انجام
                                                                                     .]                                                                                           شد
 طول در کافی آب تامین عدم و آبرسان اصلی کانال مناسب الیروبی عدم *

 در سالم آب به دسترسی جهت تهدید باعث که ها سایت از برخی در پرورش
  .است شده مزارع کانال انتهاي

 جهت اصلی زهکش کانال نیز و مزارع بین زهکش هاي کانال الیروبی عدم* 
  پساب خروج تسهیل

 بویژه ها سایت غالب در اصلی هاي زهکش از ورودي آب کنترل امکان عدم* 
  آنها خود به مزارع پساب بازگشت و مد زمان در
 بازگشت و اولیه طراحی زمان در ها سایت برخی در ها کش زه سطح بودن باال* 

 بر راستخ آب تخلیه امکان موارد برخی در بطوریکه استخر به ابپس آب دائم
 خلیهت و ساخته ممکن غیر را پرورش زمان در استخر شیب و ارتفاع اختالف اساس

 می صورت دایکت روي واز لوله و کش کف هاي پمپ با صرفا صید و آب
  پذیرد

 شپرور هاي سال در آن تدریجی رفتن ازبین و ها دایکت متغیر بسیار عرض* 
 مالیاحت پوستان سخت حضور نیز و استخر داخل به زهکش آب نفوذ امکان که
.                                 است نموده مقدور را پرورش استخرهاي به آن ورود و زهکش در
 متمادي سالیان طول در شیب اصالح عدم یا و استخرها نامناسب بندي شیب*

 دوره پایان در ساله هر و ساخته مشکل ار آب مناسب خروج و ورود و پرورش
  .هستیم استخرها این نقاط از برخی در سیاه خاك تجمع شاهد پرورش

 معضلی بعنوان ها سایت اصلی زهکش در معکوس نقلی دریچه وجود عدم* 
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه مهر 24 -یست و هفتمب شماره

 سازي آماده و میگو برداشت عملیات از پس مزارع نمودن خشک در بزرگ
 سایت این مزارع غالب که بطوري داشته وجود پرورش بعد هاي سال براي

 بودن الفع غیر دوره در استخر بستر گرفتن قرار آفتاب معرض در امکان ها
  .ندارد وجود استخرهایشان

 برخی در سایت اصلی خروجی زهکش و اصلی آبگیري کانال مجاورت* 
  )18 دلوار سایت: مثال( ها سایت

 این تداوم و امر بدو در ها سایت مناسب روبروي قرنطینه طراحی عدم* 
 تانبردس سایت: مثال( برداران بهره توسط ها سایت برخی در معیوب روند
  )18 دلوار و دیر
 تساخ ، دلواري رییسعلی سد( سایتها محدوده در دیگر ارگانهاي دخالت* 

 ورودي آب میزان کاهش منجربه که 1 دلوار سایت ورودي در جدید اسکله
  ....)و ها ،پتروشیمی شده محیطی زیست آلودگی و

 و 14 دلوار:  مثال(  پرورش هاي سایت برخی در تکثیر مراکز استقرار* 
                         )                               حله
  آلوده آب خروج بدون اضطراري صید جهت مناسب راهکار طراحی عدم* 
  )یگر( جذر هنگام آب وبرگشت آبرسان کانال ثقلی دریچه بودن خراب *
  مزارع تمام در رزروار استخر وجود عدم * 

   دریا به مستقیم بصورت زهکشها کانال آب قیممست ورود* 
*******************************  

 براي کمابیش مسائل این که دهد می نشان پیشرو کشورهاي تجربه بررسی
 آیا .اند داده انجام را اصالحی اقدامات هم ها آن و داشته وجود هم ها آن

 رسد خود قرآنی هآموز از و بیاییم خود به باید هم ما که کنیم نمی فکر
 تا نکردند گردش زمین در آیا« :فرمایدمى آیه این در که جا آن بگیریم؟

 لَم أَو( شد کشیده کجا به »بودند آنها از قبل که کسانى عاقبت بنگرند
 اه آن) قَبلهِم منْ الَّذینَ عاقبۀُ کانَ کَیف فَینْظُرُوا الْأَرضِ فی یسیرُوا

 ینانا از بیش) آبادى و زراعت براى( را زمین و بودند ینانا از نیرومندتر
 و الْأَرض أَثاروا و قُوةً منْهم أَشَد کانُوا( کردند آباد و ساختند دگرگون
 سراغشان به آشکار دالیل با پیامبرانشان و) عمرُوها مما أَکْثَرَ عمرُوها
 رابرب در و کردند، سرىخیره آنها اما). یناتبِالْب رسلُهم جاءتْهم و( »آمدند

 نکرد، ستم آنان به هرگز خداوند ؛ دیدند را خود کیفر و نشدند تسلیم حق
 نُواکا لکنْ و لیظْلمهم اللَّه کانَ فَما( !»کردندمى ستم خودشان به آنها

مهونَ أَنْفُسمظْلی.(  
 نواقص رفع عدم و مدیریتی لاصو به توجه عدم با که هستیم ما این 

  زیستی امنیت و بهداشتی مسائل به توجهی بی و ساختاري

 .     کنیم می ظلم خودمان به

 :دارد روشنی بسیار پاسخ کرد باید چه اما و

  کشور اقلیمی هاي ویژگی از فادهاست با پرورش نظام تطابق
   فیزیکی ساختارهاي اصالح
   مدیریت بهبود و دانش ارتقاي
  زیستی ایمنی اصول رعایت و بهداشت به التزام

  !سادگی همین به
 خصوصی بخش در الزم ساختار نداشتن کند می سخت را کار که چه آن

 موارد این براي را ساختن فعل که فراگیر و کارامد تشکلی غیبت و است
 این در حرکت ما همه اصلی وظیفه جانب این نظر از لذا و کند صرف
 ذیرپ مسئولیت و مقتدر هاي تشکل مشابه ساختاري اصالح: است مسیر

 توسعه رمسی بهبود و اصالح مبناي ترین اصلی عنوان به پیشرو کشورهاي
 کشور میگوي صنعت

 
 نعتص با مرتبط دولتی هاي ارگان ساختارهاي در ضعف به بود الزم شاید
 است ممکن که اصلی وظایف از شیالت شدن دور شد؛ می اشاره هم میگو

 زشکیدامپ ناکارامد و ضعیف ساختار گردد، تعبیر عملی بی و رهاسازي به
 و ضوابط ،تدوین ها آزمایشگاه کارشناسی، نیروي کمبود خصوصا و

 ختارسا د؟،هستن اجرایی غیر) ناموجه و موجه دالیل به( اکثرا که مقرراتی
 است مواردي همه.  همه...و ها بانک کشاورزي، بیمه صندوق حاصل بی
 یکنل کرد؛ سیاه صفحاتی و نمود بحث ها ساعت ها آن باره در توان می که
 حمیت و غیرت ایجاد و خصوصی بخش درون از خود به نگاه رویکرم من

 خودمان ما تا که چرا. است اصالح جهت در حرکت براي بخشی درون
 نخواهیم تیدول بخش از جانانه و کنیم توجه مشکالت این به باید که نپذیریم

 ايه ضعف با مرتبط مسائل همواره البته. بود خواهد منوال همین به وضع
 قول هب ولی نیست اي ناشناخته و پنهان وموضوع شده  بیان دولتی بخش

 :سروده زیبا گه ما بیابانکی و خور شاعر این جندقی یغماي

  
  بنم دل اي که شیرین خسرو مشگفت

  است فرهاد کند کوه این من عهد در که کان          
  گوید گرمم ناله شنود یغما، هرکه                    

   است فوالد از دلش کوبی چه سرد آهن                            
  نم ناله اگر وناله تو گوش اگر گوش                                    

 است فریاد نرسد جایی به البته آنچه                                             
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 عناوین    اخبار    شیالتی 1395ماه مهر 24 -یست و هفتمب شماره

 دریاي خاویاري ماهیان طبیعی تکثیر در ایران تازي یکه: 10/07/95
 .خزر

http://www.irna.ir/fa/News/ 82251500/  

 .هرمزگان آبهاي در میگو صید آغاز: 10/07/95

http://www.irna.ir/fa/News/ 82251328/  

 غذاي یک به ماهی روغن درتبدیل ایرانی محققان موفقیت: 14/07/95
 .نانو فناوري با فراسودمند

http://www.irna.ir/fa/News/ 82256613/  

 بومی ايه گونه ماهی بچه تجاري تولید فنی دانش به ستیابید: 16/07/95
 .شد محقق کشور در بار نخستین براي فارس خلیج

http://www.irna.ir/fa/News/ 82259665/  

 .مازندران دریاي در استخوانی ماهیان صید فصل آغاز: 17/07/95

http://www.irna.ir/fa/News/ 82260997/  

 و کشاورزي هاي شهرك و ها مجتمع توسعه نامه تفاهم: 18/07/95
 .شد امضا شیالتی

http://www.irna.ir/fa/News/ 82262481/  

 .بوشهر از اسبی یال ماهی تن هزار یک از بیش صادرات: 18/07/95

http://www.irna.ir/fa/News/ 82262040/  

 چابهار گواتر پرورشی مزارع از میگو تن 570 بر افزون: 18/07/95
 .شد برداشت

http://www.irna.ir/fa/News//82262249 

 درصدي38امسال؛افزایش نخست ماه 5 دردکتر خدایی: : 22/07/95
 .دالري میلیون380صادرات بینی پیش/آبزیان صادرات

http://www.mehrnews.com/news/ 3794214/  

 .پرورشی میگوهاي از نیمی برداشت :22/07/95

http://www.iribnews.ir/fa/news/ 1333734/  

   قیمت میگوي تازه با سر وانامی در بازار ماهاچاي تایلند
  تایلند  bahtقیمت به 

  مهر 24  مهر 15  شهریور 21  سایز
40  195 200  195  
50  190 195  190  
60  180 175  165  
70  170 165  150  
80  160 150  130  
90  145 130  110  

100  130 125  105  
  116  79  78  تعداد کامیون

 

    در شهرستان بابل تازه ماهیان گرمابیقیمت 
  قیمت به تومان

  مهر 24  مهر 15  نام ماهی
  7500-8500  7000-8000  کپور
  10500-12000  9500-11000  آمور

  4500-5500  4500-5000  کیلو 1-1,5فیتوفاك 
  5500-6500  5000-5500  کیلو 1,5-2,5فیتوفاك 

  4000-5000  4000  کیلو 1-3بیگ هد 
  6000  5000-5500  کیلو 3بیگ هد باالي 
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه مهر 24 -یست و هفتمب شماره

    12:30الی   10از ساعت  12/7/95دوشنبه زمان: 
    مکان: سالن جلسات طبقه سوم اتاق تهران 

حاضرین : آقاي زرگران (رئیس کمیسیون) خانم اصفهانی (نائب رئیس)، 
خانم فدائی ( دبیر جلسه) آقایان مختاري (سازمان توسعه تجارت) 
شایسته (خانه کشاورز) معصومی (عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران) 
فروزان ، صادقیان، سعیدي ، قاجاري (مدیرکل بهداشت و بیماري هاي 

دامپزشکی) دکتر اختیار زاده (مدیرکل دفتر بین الملل آبزیان سازمان 
سازمان دامپزشکی کشور) خاموشی (روابط عمومی اتاق)، آقا زاده 
(اتحادیه ماهیان گرمابی) نبی زاده (اتحادیه ماهیان سردابی) دوجی 

  (اتحادیه صیادي) و بابایی (اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران)

و شناسایی فرصت هاي زنجیره سرمایه دستور جلسه : بررسی مشکالت 
     گذاري ، تولید و صادرات آبزیان ایران

در شروع جلسه آقاي زرگران اهم عناوین اخبار حوزه کشاورزي را در 
هفته گذشته مروري داشتند. سپس ضمن خوشامد گویی به تشکل ها و 
اتحادیه هاي حاضر در جلسه از آنها خواستند که مشکالت خود رادر 

بزیان بیان نمایند. سپس خانم فدایی مروري بر صادرات و حوزه آ
واردات و همچنین تولید آبزیان در دو سال گذشته نمودند . ارزش 

میلیون دالر عنوان نمودند که مقدار  234 94صادرات آبزیان را در سال 
 93را نسبت به سال  %3هزار تن عنوان شد که رشد  75آن نزدیک به 

  به دنبال داشته است. 
ضمن تشکر از دعوت اتاق دو سوال را مطرح نمودند : آقاي آقا زاده: 

این جلسه قرار است مشکالت کالن و در سطح کشور را مطرح نماید  -1
یا فقط در سطح استان را مد نظر دارد. اگر موضوع کشوري است چرا 
اتاق تهران ؟ و اگر در سطح استان است چرا اطالع رسانی بهتر نشده 

آمار صادرات (مقدار)  -2ستانی اتحادیه  نیز دعوت نمائیم؟ از اعضاي ا
با آن چه که ما در میدان عمل می بینیم تقاوت آشکار دارد و این مقدار 
بسیار باال و نادرست می باشد؟ منبع این آمار کجاست؟ (در این جا 
آقایان زرگران اشاره داشتند که آمار استخراجی از سازمان شیالت و 

    شاورزي می باشد)وزارت جهاد ک
در ادامه ایشان اظهار کردند که یکی از مشکالت صنعت تولید آّبزیان 
پرورشی (گرمابی) تولید بدون برنامه است که این بی برنامه گی را 
سازمان شیالت به وجود آورده است. مشکل بعدي واردات بی رویه 

  گزارش جلسه در کمیسیون کشاورزي اتاق تهران
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را سازمان شیالت به وجود آورده است. مشکل بعدي واردات بی رویه 
هزار تن از این ماهی وارد  18تیالپیا به کشور است که در سال گذشته 

ش وکشور شده است و تمام بازار را بدست گرفته و دیگر فرصتی براي فر
 ماهی نای واردات آبزیان پرورش گرمابی و سردابی نیست و تعرفه پائین

 زیان و ضرر روز به روز و است زده دهندگان پرورش به فراوانی صدمات
 که ایم کرده درخواست شیالت سازمان از بارها.  یابد می افزایش آنها

  . دتنهس توجه بی موضوع این به نسبت همچنان اما بگیرد را واردات جلوي

 تندداش بیان آقازاده آقاي اول سوال دو تکرار ضمن ایشان: زاده نبی آقاي-
 اول بخش. باشد می بخش چند در سردابی دهندگان پرورش مشکالت که
 اردچ استخرها براي غذا تامین در ما دهندگان پرورش که است تولید در

 مین ظلحا را الزم کیفیت داخلی خوراك تولید کارخانجات هستند، مشکل
 تدق غذا واردات در هم آنها بر نظارت در هم دامپزشکی متاسفانه و کنند
 می دهنده پرورش گیر گریبان مشکالت همه نهایت در و ندارد را الزم
 شا نمونه که داریم فراوانی مشکالت نیز زرده چشم تخم واردات در. شود
 لمشک. است ضعیف متاسفانه ها نظارت که است قاچاق و مجاز غیر ورود
 هک آمده قانون در صریح صورت به که است بها آب نرخ تولید در دیگر

 اما! است کشاورزي جهاد وزارت نرخ کننده تعیین کشاورزي مزارع در
 تمام قیمت که شده سبب و نموده ورود زمینه این در نیرو وزارت متاسفانه

    . نیست کارشناسی اصالً آنها نرخ تعیین و یابد افزایش بسیار شده

 رطو به. است دامپزشکی و شیالت جمله از دولتی هاي ارگان دوم شبخ
 هر ما و دهند نمی چندانی بهاي ها اتحادیه به شیالت سازمان در مثال

 خیلی سازمان که این یا. کنیم عملیاتی نتوانستیم ایم گرفته نیز تصمیمی
 ایراد زیست محیط و دامپزشکی ولی دهد می استخر احداث مجوز راحت

 ندآور می وجود به دهندگان پرورش براي اي عدیده مشکالت و ندگیر می
 اتوارد متوجه سوم بخش. است ضعیف دولتی هاي ارگان بین هماهنگی و
 فتندگ شد مطرح قفس در پرورش بحث که ابتدا. است قفس در تولید و

 دیابن می پرورش ها قفس این در فارس خلیج و خزر بومی هاي گونه که
 رد پرورش با ما. کردند شروع خزر در را آال قزل که یمدید متاسفانه اما

 نظرم این از و نیست آال قزل پرورش مناسب دریا اما نداریم مشکل قفس
 . دهد می انجام را زیادي گیري سخت که است زیست محیط با حق



 

   
 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه مهر 24 -یست و هفتمب شماره

باید ابتدا زیر ساخت قزل آال در قفس مهیا شود سپس اقدام به تولید 
نمود. مورد دیگر واردات تیالپیا است که آقاي آقازاده هم اشاره 

شی وارد کشور داشتند. ابتدا قرار شد که این محصول به طور آزمای
شود اما االن می بینیم که به راحتی جایگزین آبزیان پرورشی داخلی 
شده است. سال گذشته پرورش دهندگان از این موضوع بسیار عصبانی 
بودند و تصمیم داشتند در مقابل سازمان شیالت و جهاد کشاورزي 
تجمع اعتراض آمیز داشته باشند. بخش چهارم موضوع صادرات است. 

روسیه بسیار می توانست به پرورش دهندگان ما کمک نماید اما بازار 
سازمان دامپزشکی در پروتکل فی مابین ایران و روسیه آبزیان 

 500پرورشی از جمله قزل آال را قرار نداده است. ما در روسیه مشتري 
روز طول کشید که بتوانیم  40تنی داریم و با آن قرارداد بسته ایم اما 

رات نمائیم. همه جاي دنیا یک کارخانه می تواند تحت تن صاد 20تنها 
برند و لیسانس شرکت دیگر تولید نماید و در این جا از مسولین 
سازمان دامپزشکی حاضر در جلسه می خواهیم که این مشکل را 

 برطرف نماید چرا که این امر عادي در سرتاسر دنیاست. 

زاده اظهار کردند که در پاسخ به آقاي نبی آقاي دکتر اختیار زاده: -
در پروتکل فی مابین ایران و روسیه موضوع صادرات آبزیان پرورشی 
از جمله قزل آال نیز دیده شده است اما هنگام معرفی شرکت هاي 
مجاز صادرات به روسیه شرکتی متقاضی قزل آال براي صادرات نبوده 

. شاهد دشرکت اعالمی اکثراً تولیدکننده میگو و سایر آبزیان بودن 19و 
تن قزل اال به روسیه است که اگر در  20این موضوع همین صادرات 

پروتکل قید نشده بود آن را هم نمی توانستیم صادر نمائیم. رایزنی هاي 
شرکت افزایش می یابند و  19الزم انجام شده و در آینده اي نزدیک 

شرکت هایی که در صادرات قزل آال فعالیت می کنند نیز در لیست 
 نده خواهد شد. گنجا

ضمن تایید صحبت هاي دکتر اختیار زاده اشاره آقاي زرگران: -
داشتند که به روس ها فشار آورده ایم که شرکت هاي جدید از جمله 
پرورش دهندگان را نیز مجوز بدهند که در آینده نزدیک لیست 

  شرکت هاي مجاز افزایش خواهد یافت.
 نای در اما داشتیم کیلکا راتصاد تن هزار دو ما ساالنه: دوجی آقاي- 

 ازارب این جدید صیادي هاي کشتی خریداري با گذشته سال دو یکی
    .است شده گرفته ما از روسیه

ترین مشکالت اتحادیه ما را می توان جدي نگرفتن و در تصمیمات اساسی 
مشارکت نکردن اتحادیه توسط ارگان هاي دولتی است. در همه جاي دنیا 
تصمیم هاي کالن و اساسی با مشاورت و همکاري اتحادیه ها گرفته می 
شود. مشکل بعدي این است که خریداران خارجی نمی دانند که براي 

د به چه کسی مراجعه نمایند. باید نظامی اتخاذ گردد خرید محصول بای
که شرکت ها با مشتریان خارجی به راحتی ارتباط داشته باشند. در مورد 
تولید در قفس ما نیز حمایت می کنیم. و البته که بهتر است از گونه هاي 
بومی استفاده شود ولی محصوالتی مثل قزل آال، کپور در قفس نیز جزء 

  یفیت براي صادرات می باشد. محصوالت با ک
با اشاره به این که اعضاي اتحادیه صادر کنندگان آبزیان آقاي بابایی: -

هم در حوزه صادرات و هم واردات و نیز تولید داخلی فعالیت می کنند 
اشاره کردند و اظهار کردند که در حوزه صادرات مهمترین مشکلی که 

از  اي مثال میگوي ایران یکیهست کمبود تولید صادراتی آبزیان است. بر
باالترین کیفیت هاي جهانی را دارد اما به دالیل گوناگون هر ساله تولید 

هزار تن نمی رسد یا قزل آالي تولیدي ما به علت قیمت  20آن بیش از 
تمام شده باال قابل رقابت با سایر کشورها نیست. دیگر مشکل صادرات 

دون این که ارزش افزوده اي مسئله خام فروشی است که محصوالت ما ب
روي آن صورت بگیرد صادر می شود. البته جا دارد از زحمات سازمان 
دامپزشکی بابت انعقاد تفاهم نامه صادرات مستقیم آبزیان به کشور چین 
تشکر کنم. البته این آغاز راه است و باید تا حصول نتیجه نهایی پیگیري 

آبزیان ایران به شمار می شود چرا که چین کشور مهمی براي صادرات 
رود. در حوزه واردات مشکلی که اخیراً با آن رو به رو شده ایم برداشتن 
ناگهانی ارز مبادله اي است ما هم با اقدام دولت موافقیم اما الزم بود که 
قبل از اجرایی نمودن آن زمینه سازي صورت می گرفت و در مورد تیالپیا 

ري مخالف آقایان نبی زاده و آقازاده که خیلی موضوع بحث قرار گرفت نظ
هزار  18هزار تن است نه  10دارم. واردات تیالپیا به کشور نزدیک به 

هزار تن را هم مبنا قرار دهیم و با توجه به تولید  18تن البته اگر همان 
میلیون تن می باشد این مقدار چیزي  1آبزیان ایران که ساالنه نزدیک به 

است. پس نمی تواند مشکل جدي براي ماهیان  کل تولید % 2کم تر از 
هزار تن باشد. باید تالش  140هزار تن و سردابی با  240گرمابی با تولید 

کنیم که قیمت تمام شده تولید کاهش یابد وگرنه با جلوگیري از واردات 
این محصول دردي، دوا نمی شود و باید به این موضوع نیز دقت شود که 

تخاب دارند و نمی توانیم آنها را مجبور کنیم که آن چه ما مردم ما حق ان
 می خواهیم مجبورند مصرف کنند.
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  12تا  9از ساعت  14/7/95زمان : چهارشنبه 

  سالن مروارید -مکان: سازمان توسعه تجارت

حاضرین : آقایان خسرو تاج ، مودودي ، بازاري و تعدادي دیگر از 
  نفر از نمایندگان تشکل ها 41مدیران سازمان توسعه تجارت و 

    خالصه مباحث:
، ضمن خیر مقدم به حضور نمایندگان تشکل ها ، اشاره آقاي خسروتاج -1

داشتند که متاسفانه بسیاري از تشکل ها در فراخوان چاپ کتاب و 
بروشورهاي در حال انتشار توسط سازمان مشارکت نکرده اند و من متوجه 

است و لذا در این جلسه از تشکل ها دعوت شدم که ارتباط ما با شما ضعیف 
کرده ایم که ارتباطات و تعامالت فیمابین تشکل ها و سازمان را آسیب 
شناسی کنیم. لذا انتظار داریم که ما را نقد کنید. ما در سازمان توسعه 

تجارت هیچ کاري نداریم جز حفظ منافع شما. در مورد حضور وزرا و هیات 
ریفات و مالقاتهاي رسمی با ماست ولی بقیه هاي خارجی سازماندهی تش

مسایل را در زمینه نیازهاي تان باید شما بگوئید ایشان سپس از افراد 
  خواستند که نظرات خود را مطرح نمایند. 

ضمن تشکر، ما از این نوع آقاي نورانی (اتحادیه محصوالت ارگانیک):  -2
این که ما بگوئیم  جلسات خسته شده ایم و فقط درد دل می کنیم. به جاي

  شما از همکارانتان بخواهید بگویند در سه سال گذشته چه کرده اند؟
قبالً میز کاالیی در سازمان بود و هر ماه آقاي شمس (اتحادیه خشکبار):  -3

جلسات برگزار می شد و بهرحال مسولین در جریان مشکالت قرار می گرفتند 
ي نداریم !) اما االن این میزها (حاال اگر مشکل حل می شد یا نمی شد را کار

  تعطیل شده است . مشکالت بیمه و مالیات هنوز به قدرت خود هست. 
این که ما سراغ شما نمی آئیم آقاي مرادمند (انجمن معادن سرب و روي):  -4

علت دارد و اگر پدري فرزندش را تحویل نگیرد دیگر حرفش را به پدرش 
دید و بالعکس عوارض براي صادرات نمی گوید. شما مشکالت ما را حل نکر

    معدنی گذاشتید. 
اگر سازمان رویکردش را عوض آقاي ابویی (سندیکاي لوله و پروفیل):  -5

کند و از نظر کارشناسی از بدنه تشکل ها استفاده کند خیلی از مسایل حل 
می شود . شما به تنهایی موفق نخواهید شد و باید سایر بخش هاي دولتی را 

ید. متاسفانه دولت نظر بخش خصوصی واقعی را اولویت نمی دهد و همراه کن
  بیشتر چشمش به خصولتی هاست.

) علت ضعف تعامل ، دو عامل است که نوع تعامل ITآقاي کالهی (انجمن  -6

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه مهر 24 -یست و هفتمب شماره

 تجارت توسعه سازمان رئیس تاج خسرو آقاي با جلسه گزارش

 اتمناف مقاومتی افتصاد با قفس در ماهی تولید: مختاري آقاي-
...  و قفس ادوات خوراك، ،ماهی بچه تامین در که چرا دارد،

 اشدب بازار نیاز اساس بر باید ما تولیدي هاي گونه. ایم وابسته
 نآ که گردد می آماده اردیبهشت در قفس در آال قزل مثال براي
 سبا سی پرورش جنوب در یا نیست صادرات براي مناسب زمان

 ترجیح پرورشی به را دریایی نوع عربی کشورهاي که داریم را
 ازارب شناخت و باشد محور بازار باید ما محصوالت پس. دهند می

 هک است شده تمام قیمت دیگر مهم مطلب و دارد اهمیت بسیار
    .دهیم کاهش را آن مختلف طرق به باید
 اما ستا خوبی مشتري اروپا و است کیفیت با بسیار ما آالي قزل

 شکلم این بیشتر البته. ماست روي پیش دامپزشکی مشکالت
 به ولمحص دریابی و ریسک ارزیابی بابت باید که است اي هزینه

 تپرداخ مبلغ این میگو براي حاضر حال در. بدهیم اروپا اتحادیه
 ینا باید ها شرکت کافی منابع وجود عدم به توجه با و شود می

  . آوریم بدست را خوب بازار این تا نمایند متقبل را هزینه

 در کشاورزي جهاد وزارت نماینده جا این در من: سعیدي آقاي-
 می صورت بهتري رسانی اطالع که بود بهتر و هستم کمیسیون

 به من اما. یافت می حضور جلسه در هم شیالت نماینده تا گرفت
 وعن این که میکنم اعالم دارم سازمان این در که اي سابقه دلیل

 و شده انجام شیالت زمینه در خوبی هاي گذاري سرمایه محصول
 این هک کرد عنوان باید تیالپیا مورد در. ایم شده کفا دخو تقریباً

 یشترینب یافته توسعه کشورهاي و است پرطرفدار بسیار محصول
. نماید مخالفت آن واردات با تواند نمی دولت و دارند را واردات

 ارمد اطالع که آنجایی تا که است تعرفه افزایش بعدي کار راه
  .است داشته افزایش امسال

 مشارکت از تشکر ضمن جلسه بندي جمع در رگران:ز آقاي-
 ها تشکل از اي نامه طی که کردند اظهار بحث در ها اتحادیه
 ات نمایند ارائه را مشکالت اهم که کرد خواهند نظرخواهی ذیربط

 کشاورزي جهاد محترم وزارت به اي نامه طی بندي جمع از بعد
  .نمائیم اعالم را خود خواسته
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 بولتن هفتگی

  اناتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایر
 1395ماه مهر 24 -یست و هفتمب شماره

: علت ضعف تعامل ، دو عامل است که نوع )ITآقاي کالهی (انجمن  -6 
تعامل (هرکدام از زاویه دید خود نگاه می کنیم) و دیگري گرفتاري 
هاي اتحادیه ها به مسایل روزمره خود و این که به کارهاي اساسی نمی 

  رسند.
روابط تشکل ها دو طرفه نیست انجمن سنگ آهن): آقاي حمزه نژاد ( -7

و ما در جریان هیئت ها قرار نمی گیریم و اگر هم هست در آخرین 
  لحظات و بی برنامه است.

ابطه در رآقاي حسینقلی (نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران):  -8
با تصمیمات بخش معدن در سازمان توسعه تجارت تصمیمات بدون 

  ها گرفته می شود.  حضور موثر تشکل
گفتن از مشکالت و مسایل آقاي محمدولی (اتحادیه طال و جواهر):  -9

گذشته حاصلی ندارد پیشنهادم این است که جلسات برنامه ریزي شده 
باشد تا مثل دو سال گذشته صنعت طال و جواهر روبه تعطیلی نرود و 

  صادراتمان تعطیل نشود. 
در اساس نامه تمام خانگی):  آقاي انصاري (انجمن محصوالت – 10

تشکل ها کاهش نقش دولت . ایفاي نقش در تصمیم سازي ها و ... آمده 
است ولی این نقش در عمل به تشکل ها داده نشده و لذا ارتباط ضعیف 

  است. 
بهردلیل این احساس در آقاي زمانی فر (سندیکاي صنعت برق):  -11

اي کارکرد سازمانهجمع بخش خصوصی نیست که جهت گیري قوانین و 
  دولتی حمایت ار صادرات است , علت عدم ارتباط همین احساس است. 

گالیه از دیر خبر دادن ورود خانم کامرانی (انجمن لوازم خانگی):  -12
  هیئت هاي خارجی.

 از ظرفیت هاي قانونآقاي قنبري (نماینده کنفدراسیون صادرات):  -13
 نشده، رایزنان بازرگانی دربهبود مستمر محیط کسب و کار استفاده 

کشورهاي خارجی با نظر بخش خصوصی و از خود بخش خصوصی 
  .باشند؛ کارهاي غیر حاکمیتی را به تشکل ها بسپارید

 و عراق بازار دو ما صنعت براي): سیمان انجمن( شیخان آقاي -14 
 تهرف پیش کارما بوده همراه صنعت وزیر هرگاه و است مهم افغانستان

 علت به است؟ موفق  صادرات در ترکیه چرا ، نه صورت این غیر در و
 خصوصی بخش مشکل حل براي جمهور رئیس حتی و وزراء رأساً که آن

  .کند می دخالت
 هک اند گرفته تماس ما با): مولیبدن انجمن( مجد کالنتر آقاي -15

 و هست ما وبسایت در اطالعات این تمام خوب ، بدهیم اطالعات
 رس بر مشکالت آنقدر! کنید تهیه اطالعات همان وير از را کاتالوگ

   رسند. نمی کارها این به که است ریخته ها انجمن

 کنان آشتی امروز جلسه):  گردانان تور جامعه(  الرضا مخاد آقاي -16
 رد گردشگري بخش است تجارت توسعه سازمان با خصوصی بخش
 اردد قدردانی و تشکر جاي و شده رونق پر بسیار امید و تدبیر دولت

  . دارد مشکل ها ساخت زیر ولی
 تجارت توسعه سازمان رابطه): چین و ایران اتاق( حریري آقاي – 17

 شما از اشکال هم این و نیست که باشد یافته سازمان باید ها تشکل با
 ولتد در سازي تشکل. هست کشور کل در وضعیت این بلکه نیست
 سفرهاي در را ما دولت که است بازي خصوصی مثل و دارد وجود

 بخش به مثالً که آورد می در ادا و برد می خود همراه را ما اش خارجی
 يساز تشکل! است بازي خصوصی همان این ولی دهد می بها خصوصی

 خواستدر بهرحال. شود ایجاد نیاز اساس بر باید تشکل وبلکه نکنید
 تجارت  توسعه سازمان در شما حداقل که است این جنابعالی از من

 هستید رفتنی پست این از بقیه مثل هم شما چون کنید درست را ساختار
  .بگذارید الصالحات باقیات ولی
 کامل سازي اعتماد): مهندسی فنی خدمات انجمن( زنگنه آقاي -18

 لتحوی را ها تشکل اگر. بدهید سرعت شما است الزم ولذا است نشده
 شوند یدام نا اعضا و برسانند خدمت خود اعضاي به نتوانند آنها و نگیرید
 لذا ید،رس نمی جایی به ضعیف تشکل با شما و شود می ضعیف تشکل

  . اشندب داشته برنامه با و منظم جلسات ها لتشک با تخصصی معاونین
 مهبرنا تشکل هر باید): پزشکی تجهیزات انجمن( قاسمی خانم -19

  . باشد داشته صادراتی استراتژیک
 معاونین و شما مدیران با بارها ما): سازان قطعه( بخش نعمت آقاي -20

 حویلت ولی بدهیم کارشناسی نظرات خواهیم می و میگیریم تماس وزیر
 بدون هم سال آخر. است ادبی بی ها ندادن جواب این و گیرید نمی
 چقدر دبع و) بسته دربهاي پشت(  دهند می تغییر را ها تعرفه ما نظر اخذ

  . کنیم اصالح بگذاریم نیرو باید  شما و ما
 را این شهامت): پوشاك و نساجی اتحادیه( قهرودي صادقی آقاي -21

 و ودش رفع موانع ، کنید اصالح را ولتد بدنه ساختار که باشید داشته
  .بیاید پائین شده تمام قیمت

 لیخی ارتباطات جلسه، تشکیل از تشکر ضمن: پور حاجی آقاي -22
 اب شما که حاال و شده تعریف ها تشکل و اتاق ، سازمان میان خوبی
 قطعاً ، اید گرفته قرار سمت این در دولتی و خصوصی بخش قوي تجربه

 و سازمان ، اتاق هرگاه داده نشان تجربه. داشت خواهد خوبی تاثیرات
 دستب کشور براي هم خوبی نتایج اند داشته خوبی تعامل ها تشکل
 که آید می بوجود ها بخش منافع تعارض موارد برخی در. است آمده
 در نقشی هیچ حاضر حال در اتاق و ها تشکل. کنیم حل تعامل با باید

. شود هداد نقش آنها به باید و ندارند نهاآ برگزاري و نمایشگاهی تقویم
 دتوان می که را هایی بخش تجارت توسعه سازمان کنم می پیشنهاد
 دتوانن می که را هایی بخش هم ها تشکل و نماید مشخص کند واگذار

  .شود باز بیشتر تعامل راه تا کنند معلوم بپذیرند مسئولیت
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه مهر 24 -یست و هفتمب شماره

 فرصت در تخصص متاسفانه): مبلمان اتحادیه( احمدیان آقاي -23
 سازمان ساختار در تحول باید اید آمده شما که حال و اریمد سوزي
 که کنید رصد و بگذارید هم ممیزي کنید. ایجاد تجارت  توسعه

 ها کلتش با رابط که فرد یک تعیین و میزها ایجاد ؟ شد چه تصمیمات
  .است مهم بسیار باشد

: )پتروشیمی و گاز و نفت صادرکنندگان اتحادیه( پرندا آقاي -24
  .دهیمب شما به مجانی مشاوره ما باشید داشته ما با جلسات مندیمخواهش

): تهران اتاق کشاورزي کمیسیون رئیس( زرگران کاوه آقاي -25
  . است خام ماده باالي قیمت کشاورزي بخش مساله مهمترین

 رد صادرات خصوص در گیري تصمیم): تبریز اتاق( فاخر آقاي -26
 نهادپیش. صادراتند مانع نحوي به هرکدام ارگانها و نیست جمع جا یک

 و اختیار برسد مجلس تصویب به که اي واحده ماده طریق از میکنم
 اب تجارت توسعه سازمان به صادرات حوزه در نهایی گیري تصمیم

  .شود واگذار تام اختیارات

 به تجارت، و توسعه سازمان ساختاري مشکالت: خدایی آقاي -27
. هستیم مشکل داراي نحوي به ما همه و میگردد باز ها تشکل و دولت
 اعضا هب تشکل اگر. است اعضایمان با ما رابطه از تابعی ما با شما رابطه

 یم پول نه مان تشکل در ما. شود می تر قوي رابطه این بدهد سرویس
 یم پیگیري را اعضا مشکالت فقط بلکه...  و وام نه و یارانه نه دهیم
 من ولی است تشکل وظیفه تمشکال حل از اي عمده بخش. کنیم

 از هم را مشکالت ترین ابتدایی حل جلسه این در دوستان که شاهدم
 نیمک حل را مشکالت باشیم توانمند خودمان باید ما. دارند انتظار شما

 الحساب علی % 4 مانند( ماست اختیار و قدرت حیطه از خارج آنچه و
 انکب بیمه، شکالتم صادراتی، ارز نرخ تسعیر مالیات واردات، مالیات

 مشکالت این نتوانید شما اگر حال. کنیم حل شما طریق از را...)  و ها
 کسع هیچ و بوده چنین کنون تا متاسفانه که( کنید حل را اي ریشه

 عرض که موارد این مقابل در تجارت توسعه سازمان سوي از العملی
. اشدب میقع شما با مان رابطه ما که دارید توقعی چه) نشده مشاهده شد

 پذیر مکانا موانع این رفع براي شما تالش و پیگیري با فقط رابطه تعمیق
  .است

 تعرف هم کمک با را صادرات توسعه استراتژي: محمودي آقاي -28
 یمنمائ تعیین مسول آن براي و کنیم مشخص پروژه 1000 مثالً و کنیم

 آن. سیمرب نتیجه به تا کنیم پافشاري استراتژي این روي بر قدر آن و
 نتیجه حصول تا را پروژه این مسئول باشد نداشته حق هم دولتی هیچ گاه

  .کند عوض

     تاج خسرو آقاي توسط بندي جمع
 کردند مطرح را خود ارزشمند مطالب که عزیزانی همه از تشکر ضمن
 از و دل درد مطالب برخی که هرچند( کردم یادداشت را موارد تمام

 باید حتماً را زیر موارد نظرم به و) بود خارج امروز سهجل دستور حوزه
  :دهیم انجام

 يمحور کاالهاي زمینه در و کرد خواهیم فعال دوباره را کاالیی میزهاي •
  . کنیم می پیگیري تخصصی بطور دارند کلیدي نقش که

 که انداخت خواهیم راه هدف کشور 50 براي هم کشوري میزهاي •
  .نماید تعقیب را کشور آن ادراتیص هدف بازار خاص مسایل

 ، مالیات الحساب علی %4 نظیر مشترك و اصلی مباحث خصوص در •
 و مالیاتی امور سازمان رئیس از...  و گمرك و بیمه ، ارز تسعیر مالیات

 ار هایشان استدالل هم آنها تا کرد خواهیم دعوت...  و بیمه صندوق یا
  . کنند مطرح

 شکلت از بارها.  داریم صادراتی مشخص برنامه و استراتژي به نیاز ما •
 زا ها تشکل در ظاهراً ولی دهند نظر  ها زمینه این در که ایم خواسته ها

  .دهیم آموزش موارد این در حاضریم ما و دارد وجود ضعف جهت این

 لذا و کنیم می اندازي راه را "یک ماده کمیسیون" تعرفه، مورد در •
  . کنید یشنهادپ را شود اصالح باید هرچه

 هک باشید مطمئن و مخالفم کامالً الساعه خلق تصمیمات با هم بنده •
  .کنم می مقابله گیري تصمیم نوع این با هم من

 را يچیز اگر و هستم منطق تابع که بوده این من هاي ویژگی از یکی •
  .دارم شنوا گوش و کنم می عمل بدانید شدم قانع

 می دنبال هم ما و باشید تجارت هتوسع سازمان دادن قدرت دنبال •
 تجارت بخش با مرتبط هاي گیري تصمیم تمام در تمرکز یک که کنیم

 مکنی کمک هم با همه دارد نیاز واحده ماده اگر و کنیم ایجاد کشور در
  .باشد الخطاب فصل سازمان یک و شود انجام

 به خصوصاً و باشید ارتباط در ما با و کنیم می تقویت را ها تشکل •
  .بزنید سر ما سایت

 بکس و بگیرم تماس شما با که دهید اجازه دانید قابل را بنده اگر •
  ... کنم نظر و راهنمایی
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه مهر 24 -یست و هفتمب شماره

  16الی  14از ساعت  17/07/95زمان: شنبه 
  اتاق جلسات -طبقه پنجم -مکان: اتاق بازرگانی ایران

 ابویی، مروج، نژاد، حمزه الهوتی، محمد و علی آقایان: حاضرین
  .دیگر تشکل 15 نمایندگان و خدایی الرضا، خادم خصال، نیکو

  خالصه مباحث و مصوبات:
را  95ماهه نخست سال  6ابتدا جناب آقاي الهوتی آمار صادرات  -1

یک ردیف به  1395ارئه نمودند. نکته جالب این است که در سال 
سال هاي ارقام درآمدهاي صادراتی کشور اضافه شده است که در 

 14,4است!  حدود  "گازهاي طبیعی "گذشته وجود نداشته و عنوان آن 
صادرات غیر نفتی را این آیتم به خود اختصاص داده که روي آن باید   %

افزایش صادرات  % 6بحث شود. در هر حال شش ماهه نخست امسال 
  داشته ایم و جهت گیري هاي بهتر شده است.

 % 15,7سال گذشته به  % 33رات از نکته مهم این است که سهم اما
کاهش پیدا کرده و در عوض کره و کشورهاي اروپایی اضافه شده اند. 

سهم صادرات جاي افغانستان را گرفته و پنجمین  % 8,2جمهوري کره با 
)، امارات % 18,4شریک صادراتی شده است. البته همچنان چین (

یف هاي اول تا چهارم ) در رد10,7) و ترکیه (% 13,7)، عراق (% 15,7(
کشور اول هدف  10هستند. نکته مهمتر این که ژاپن هم به جمع 

  صادراتی ایران اضافه شده و این یعنی رفتن به سمت شرکاي با ثبات.
آقاي ایوبی اشاره داشتند که البته این آمار ها را باید از یک زاویه  -2

 ش لوله و پروفیلدیگر هم مورد توجه قرار دهیم. مثالً در حالیکه در بخ
دالر است ولی نرخ  400تا  330ارزش صادرات واقعی و معامالتی 

دالر ثبت می شود. رقابت نابرابر بخش خصوصی با  700گمرکی 
خصولتی ها و خصوصاً فوالد مبارکه وجود دارد و در حالی که با کمتر از 

دالر می فروشند.  700دالر صادرات می کنند به داخلی ها  400تنی 
تن صادرات ورق داریم و همچنین  1,080,000ب این است که ما جال

مقدار هم واردات داریم و وارداتمان گران و صادراتمان ارزان است و 
 40چنین چیزي یعنی اینکه ما صادرات واقعی نداریم. علیرغم کاهش 

درصدي قیمت جهانی فوالد، فوالد مبارکه قیمت هاي داخلی را پایین 
م تعرفه واردات را باال برده که انحصار ایجاد شود نمی آورد و دولت ه

  و این هاست که می بایست نگاه به آمار را عوض کند.
در مجموع مقرر شد که کنفدراسیون در مورد مسائل صنعت لوله و 
پروفیل بصورت جداگانه بررسی هاي الزم را با کمک سندیکاي تولید 

  لوله و پروفیل انجام دهد.
صادرکننده نمونه مباحثی صورت گرفت و برخی در مورد انتخاب  -3

  تشکل ها همچنان انتقاد داشتند لیکن آقاي خدایی اعالم کردند

 ال گذشته بود امسالکه با توجه به انتقادات شدیدي که به روند س
هماهنگی هاي الزم با سازمان توسعه تجارت به خوبی انجام شد و در 
بخش آبزیان ما مشکلی نداریم. در مجموع قرار شد پس از برگزاري 
مراسم امسال براي سال بعد فرایند انتخاب با ارائه پیشنهادات اصالحی 

  د گردد.او نقش آفرینی بیشتر اتاق و کنفدراسیون و تشکل ها پیشنه
انتقادي هم به انگیزه بخش نبودن و عدم کارایی انتخاب ها شد  -4

که مقرر شد که در پیشنهادات، موضوع مشوق هاي الزم براي 
صادرکننده نمونه (از جمله جوایز مالی، کمک براي حضور در نمایشگاه 

  ها و ...) هم مورد پیگیري قرار گیرد.
و عه تجارت و حضور آقاي خسربا توجه به تغییر رئیس سازمان توس -5

تاج که کامالً رویکرد و برنامه هاي سازمان را عوض کرده، این 
تغییرات مثبت ارزیابی شد. در این رابطه آقاي الهوتی از آقاي دکتر 
خدایی درخواست کردند که با توجه به حضور در جلسه تشکل ها با 

ایشان هم آقاي خسروتاج، گزارشی از جلسه مذکور ارائه نمایند که 
مثبت بودن جلسه و تغییر ادبیات رئیس جدید نسبت به آقاي افخمی 
اشاره نمودند. در این جلسه به تعامل بیشتر با تشکل ها تاکید شد. 
درخواست در مورد انتخاب رایزنان بازرگانی در کشورهاي مختلف با 
نظر اتاق و بخش خصوصی مطرح شد. همچنین ارائه الیحه یا ماده 

در خصوص این که سازمان توسعه تجارت به عنوان مرجع واحده اي 
رسمی و ارگان تصمیم گیر نهایی در مورد سیاستهاي حمایت از 
صادرات شناخته شود ارائه گردید و این که آن سازمان بدنه 
کارشناسی اش را با تشکل ها هماهنگ کند. نکته دیگري هم که توسط 

فانه در این جلسه و آقاي دکتر خدایی مطرح شد این بود که متاس
جلسات مشابه دوستان تشکلی و نمایندگان بخش خصوصی هم به 
موضوع جلسات کمتر توجه دارند، به عنوان مثال در این جلسه که 
موضوع آن نحوه تعامل سازمان توسعه تجارت با تشکل ها بود، اکثر 
دوستان از مشکالت و مسائل صنفی خود صحبت کردند. در حالی که 

آنها به آقاي خسروتاج ارتباطی نداشت. لذا ما هم باید در  بسیاري از
جهت تقویت تشکل ها و آموزش نحوه استفاده بهینه از فرصت ها اقدام 

  کنیم.

 نایرا صادرات کنفدراسیون فکر اتاق جلسه گزارش
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    10تا  30/8از ساعت  18/7/95زمان : یکشنبه 
  دفتر ریاست سازمان –ان دامپزشکی طبقه پنجم مکان : سازم

حاضرین : آقاي دکتر خلج ، عباسی ، محمدیان و قاجاري از سازمان 
  .دامپزشکی و خدایی ، خدادادي ، بصام و نوري از اتحادیه

    خالصه مباحث : 

خیر مقدم آقاي دکتر خلج و اعالم آمادگی ایشان براي توسعه * 
  موانع و تسهیل بهتر امور.همفکري و همکاري ها براي رفع 

* تشکر و سپاسگذاري ، آقاي دکتر خدایی بابت تشکیل این جلسه 
    تبریک روز دامپزشک و طرح مطالب به شرح ذیل: 

 صادرات -الف 

 تغییر ماه 6 از بیش به) کدEC( اروپا به صادرات مجوزهاي اعتبار -1
. ستا بر هزینه ها شرکت براي زمان صرف بر عالوه تمدید پروسه. یابد
 : گردد می پیشنهاد ارتباط این در

 .گردد یک ساله صادر دوم و اول بار براي -الف

 زا اعتراض وصول ویا تخلف عدم و پیاپی دودوره تمدید صورت در-ب
 رصاد ساله ،گواهی دو اي دوره بازدید از پس البته و خارجی مشتریان

 .گردد

 این در. یابد افزایش پاسخ سرعت و کاهش برداري نمونه زمان -2
 یم پیشنهاد) هرمزگان در خصوصا( کار باالي حجم به توجه با خصوص

 : گردد

 .باشد کار مشغول آزمایشگاه نیز پنجشنبه روزهاي -الف

 .گردند معرفی هستند سازمان اعتماد مورد که هایی آزمایشگاه -ب

 رد جدید بخشنامه با که دارد تشکر جاي آزمایشات: اعتبار زمان -3
چند  تا حتی سردخانه در) ترموگراف(مستندات و ارائه  وجود صورت

 از(  ااستانه برخی لیکن در ؛ گردد می تمدید اعتبار آزمایشات نیز ماه
 مستدعی لذا است روز 20 زمان اعتبار آزمایشات تنها )بوشهر جمله
 .گردد عمل هماهنگ فرمایند دستور خصوص این در است

 شرکتهاي میان چالشی همیشه برداري نمونه مقدار و تعداد-4
 گردد سازي شفاف خصوص این در لطفا. است سازمان و صادرکننده

 .شود حل همیشه براي مسأله این که

 منعقد چین با تفاهمنامه سرانجام که است سپاسگذاري و تشکر جاي -5
 امکان تا گردد تفاهم زودتر هرچه هم جزئیات است نیاز و شده

 .گردد فراهم شیپرور آبزیان مستقیم صادرات

 پیگیري مورد روسیه خصوص در موضوع دو که خواستاریم مجدانه -6
 :گیرد قرار

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه مهر 24 -یست و هفتمب شماره

    روسیه به پرورشی آبزیان صادرات نامکا ایجاد -الف
  روسیه مجاز فهرست در جدید شرکتهاي نام شدن وارد -ب

  واردات -ب
  :شامل 76 ماده کمیسیون ابالغی مصوبات اجراي  -1

 بازدید یا دامپزشک اعزام به ماهی واردات مجوز نشدن منوط - الف
 زینهه با کارشناس اعزام ، سازمان اصرار صورت در ؛  مبدأ کشور از

  .گردد انجام دامپزشکی سازمان
 رفع قانون 38 ماده 4 بند طبق مجوز صدور و بوروکراسی کاهش  -ب

  تولید موانع
  ها بخشنامه و مقررات و قوانین زود به زود و دائمی تغییر عدم  -2
 یگوم عرضه و مجدد بندي بسته میگو، روزانه دیفراست مجوز ارائه  -3

  .کشور سراسر در منجمد و تازه
 ماهی و فیله) ماه 18 به ماه 12 از(  میگو ماندگاري عمر افزایش  -4

 آن توضیح. ماه 15 به 12 از غیرچرب ماهی و) ماه 12 به 9 از(  چرب
 حمل ماه دو و حمل تا صید زمان ماه یک اقل حد فعلی شرایط در که

 ها نآ فروشگاهها ضوابط طبق دیگر سوي از. کشد می طول ترخیص و
 نمی را باقیمانده زمان چهارم یک از کمتر با محصول عرضه اجازه
 دارد وجود محدودیت ماه 5/4 حدود عمالً یعنی) ماه 2,5 حدود( دهند

 حدوديم بسیار زمان توزیع و بندي بسته و بازاریابی براي واردکننده و
  .دارد

 جناب که داریم ویژه همکاري درخواست تازه ماهیان خصوص در  -5
  . کرد خواهند مطرح مشروح ورتبص را تقاضا بصام

   مدیریتی مباحث - ج
  : سازمان کارشناسی بازوي عنوان به اتحادیه نقش پذیرش  -1

  سازمان و اتحادیه فیمابین منعقده تفاهمنامه کردن اجرایی-الف
 و کارشناسی جلسات و کمیسیونها در اتحادیه نماینده حضور  -ب

   ها بخشنامه تصویب و ها گیري تصمیم
 واگذاري قابل و  حاکمیتی غیر مقدماتی اقدامات از بخشی رجاعا _ ج

  اتحادیه مسئولیت هاي حوزه در اتحادیه به سازمان
 رامو در آن اجرایی ساختار و سازمان و اتحادیه ظرفیت از استفاده -د

  صادراتی و داخلی بازارهاي در شرکتها عملکرد بر نظارت
 نهاياستا در دامپزشکی نسازما ساختار نیز و علمی توان تقویت  -2

  زیانآب هاي بیماري با مبارزه و بهداشت زمینه در پرور آبزي و ساحلی
 با مبارزه ترویجی و آموزشی هاي دوره بیشتر هرچه برگزاري  -3

  اتحادیه همکاري با) مستمر و منظم بصورت( آبزیان هاي بیماري

 شورک دامپزشکی سازمان رئیس خلج دکتر آقاي با جلسه گزارش
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه مهر 24 -یست و هفتمب شماره

    * آقاي بصام   
روز براي ماهی هاي جدید سه  8در خصوص ماهی تازه براي سالمون  -

روز  14روز مدت ماندگاري می دهند که این باید زیاد شود (نروژ 
    است) 

ته هاي کوچک بصورت کاالهاي مسافري می آید و بدون ماهی در بس -
هیچ نظارتی و پرداخت عوارضی در فروشگاه ها عرضه می شود که باید 

    جلوي آن گرفته شود.
اجازه واردات ماهی تون تازه از سی شل بدالیل نامعلوم داده نشده  -

  است. 
    * آقاي خدادادي 

قی است و دامپزشکی مشکالت ارسال قزل آال به روسیه همچنان با - 
    روسیه هنوز فهرست را اصالح نکرده است . 

خرچنگ آب شیرین ارس بدون هیچ نظارت دامپزشکی بصورت  -
    مسافري از مرزهاي آذربایجان و ارمنستان قاچاق می شود. 

ماه هنوز سازمان دامپزشکی ضوابط واردات ماهی سالمون  11بعد از  -
  ست. دودي را از امارات اعالم نکرده ا

    * آقاي نوري 
جدیداً کشور امارات براي صادرات میگو آزمایش ماالشیت گرین را  -

هم درخواست کرده که اوالً غیر معمول است و ثانیاً دامپزشکی خوزستان 
    امکان آزمایش ندارد و کار طوالنی شده است. 

شنبه و جمعه  5آزمایشگاه هاي دامپزشکی استانهاي جنوبی روزهاي  -
    ارند و کار عقب می افتد. کشیک ند

براي واردات غذاي میگو نیاز به ثبت شده و از آن مهمتر گفته اند  -
  کنید. چرا باید این مشکالت باشد؟ مسؤل فنی (دامپزشک) معرفی

    * آقاي دکتر خلج 
طی تماس با آقاي دکتر جانباز بر موضوع فعالیت آزمایشگاه در  -1

د و در مورد تامین مالی هم به روزهاي پنجشنبه و جمعه تاکید کردن
    ایشان قول مساعد دادند. 

پس از بحث با آقایان دکتر  ECدر مورد شش ماهه بودن اعتبار کد  -2
عباسی و محمدیان و سؤال از آقاي دکتر اختیار زاده اعالم کردند که با 

  موافقت دارند. ECاعتبار یک ساله تمدید اعتبار کدهاي 
یش نمونه برداري هاي انجام شده کاالهاي مدت زمان اعتبار آزما -3

روز اولیه ، در صورت ارائه ترموگراف  20صادراتی عالوه بر مدت 
 درجه اعتبار داشته و تمدید -18سردخانه و اثبات عدم کاهش دما از 

    می گردد. 

    . گردد می
 شکانپزدام یا ایران به چینی هیئت سفر مستلزم چین با تفاهمنامه -4

 زئیاتج بررسی و بحث نیز و ها گواهی متن تدوین براي چین به ایرانی
 خانه وزارت الملل بین و فتحی آقاي از هم شما و است...  و آزمایشات

    .نمائید مطالبه
 داده انجام را ها پیگیري و ها همکاري تمام ما روسیه خصوص در-5

 با همذاکر کار و نیست انجام قابل که دارند مطالباتی ها روس ولی ایم
 تشرک فهرست تا هستیم پیگیر حتماً هرحال در و است سخت آنها
 اتمذاکر ها غربی با ما که باشید داشته توجه. شود اضافه  جدید هاي
 ایم فرستاده MOU نروژ و رومانی با حتی و رود می پیش راحت مان

 دشو نهایی امضاي ایم داده دولت هیئت به و  اند کرده تایید آنها و
    . است مشکل کمی کار ها روس با ولی

 لنج که دارد تاکید اعزامی همکاران گزارش هندوستان مورد در -6
 و راوريف تا صید فاصله و نیستند مناسب کیفیت داراي صیادي هاي

 فشار مه کمک با لذا.  دارد کیفیت افت و است زیاد پکینگ تا فراوري
 جا این در. شود انجام خرید EC کد داراي هاي کشتی از که بیاوریم

 خرید EC کد داراي کارخانه از وقتی که دادند توضیح خدایی آقاي
 چرا کنید می آزمایش و برداري نمونه گمرك در هم شما و شود می

 مکنی گران ماهی خرید به مجبور را کارخانجات و کنیم محدود را خود
 هیچ و است پائین مردم و کارخانجات خرید قدرت که حالی در
    . است نکرده ممنوع را صید نوع این مصرف و ورود هم شوريک

 EC کد داراي هاي کشتی واردات مجوز فعالً که شد قرار مجموع در
 هند دار صالحیت مرجع با موارد سایر مورد در و گردد صادر سریعاً

  . شود انجام هماهنگی و مکاتبه) است کشور آن شیالت ظاهراً که(
 شرکتی هر که شد مقرر آن افزایش و ماندگاري عمر خصوص در -7

 بولق مسولیت و دهد پیشنهاد را تاریخ است مطمئن خود تولید به که
 عباسی دکتر آقاي تاکید به عنایت با لذا. کند نظارت هم سازمان و کند

 نظر اب الزم کار سازو و ارسال نظارت دفتر به پیشنهادات که شد مقرر
    . شود تدارك مثبت

 طریق از و ضوابط طبق بهرحال اگرچه مسافر همراه يکاال مورد در -8
 نوع هر که خلج دکتر آقاي تاکید به توجه با ولی آمده هوایی مرز

 می حساب قاچاق باشد دامپزشکی مجوز بدون که دامی خام فراورده
) هرانت دامپزشکی( نژاد برایی دکتر آقاي هماهنگی با شد مقرر شود

 ماما فرودگاه نیز و شود می عرضه که هایی فروشگاه در الزم بررسی
    . شود مقابله پدیده این با قضایی حکم با و انجام خمینی

  یواردات هاي شرکت براي فنی مسؤل از استفاده به اجبار خصوص در
 وجود مصوبه از عدول امکان که عباسی دکتر آقاي تاکید علیرغم
 از که هایی شرکت مورد در فرمودند خلج دکتر آقاي جناب ندارد،

 یا و دهکر طی هم را ثبت پروسه و برخوردارند خوبی اعتبار و رنکینگ
  .شود مساعدت هستند، کردن طی حال در
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  انآبزی و طویر ، دام کارگروه جلسه پنجمین گزارش
 ایران اتاق کشاورزي کمیسیون

    16تا  14از ساعت  19/7/95زمان : دوشنبه 
    مکان : دفتر انجمن صنفی کشتار صنعتی طیور 

حاضرین : آقایان خلجی ، اصغري فرد ، رسولی ، شفیعی ، صابري، 
  خداداد، قربان زاده ، کمالی ، ترکاشوند، وزوایی ، توکلی و خدایی.

    خالصه مباحث و مصوبات :
حاضرین و تسلیت ایام سوگواري اباعبدا... علیه پس از خیر مقدم به 

السالم و قرائت دستور جلسه توسط آقاي خدایی و طرح برخی مباحث و 
  نقطه نظرات حاضرین موارد ذیل تصویب گردید: 

 سپ این از شد مقرر قدیرى دکتر جناب زحمت قبول از تشکر ضمن. 1
 ریقط از عمولم حسب ها دعوتنامه ارسال و جلسات تشکیل  ریزى برنامه

 طفوى)مص سید جناب عزیزمان پیشکسوت و (سرور کارگروه محترم دبیر
 .گردد انجام

 یستن مناسبى شیوه اعضا از یکى سربرگ با کارگروه دعوتنامه ارسال. 2
 اورزىکش کمیسیون نظر از چنانچه شد مقرر بررسى و بحث از پس لذا و

 اگر و ودش استفاده کمیسیون سربرگ از باشد نداشته وجود مشکلى اتاق
 اشیهح یا ذیل در که شود طراحى کارگروه عنوان با ساده سربرگ یک نه

 .گردد اسکن هم عضو تشکلهاى تمام لوگوى آن

 نمدعوی تمام نام پس این از افراد، تمام دعوت از اطمینان حصول براى. 3
 رد و گردد ذکر _اتاق کمیسیونهاى هاى دعوتنامه مشابه _ نامه یک در

 .دشو آورده غایبین و حاضرین نام نیز اعضا براى ارسالى لسهصورتج

 نهادىپیش محوریت با " بانکى سیستم از درخواستها" جلسه دستور. 4
 یک افزودن با موارد اکثر و گرفت قرار بررسى مورد دام خوراك انجمن

 تایید ىاصالحات انجام با و _قربانزاده جناب پیشنهاد اساس بر _ جدید بند
 تنم اصالحات. باشد دستورى غیر و روانتر نیز آن ادبیات شد ررمق و شد
  .رفتگ قرار صابرى مهندس جناب عهده بر

 :شد مقرر 19 ماده پیگیرى خصوص در. 5

 ىط که جلسه آخرین نتیجه تا شود پیگیرى 76 ماده دبیرخانه از _اوال 
 ارائه)  "سازمان دامپزشکی " و  "کارگروه"(  طرف دو پیشنهادات  آن

 شود اعالم نهایى نتیجه 76 ماده کمیسیون وىس از بایست مى و گردیده
 .گیرد قرار پیگیرى مورد

 سازمان با جداگانه بصورت زمینه این در دیگرى جلسه هیچ _ثانیا
 جددم جلسات تشکیل به دامپزشکى سازمان چنانچه و باشیم نداشته
  و مطرح کارگروه در موضوع اى جلسه هر از قبل باشد، داشته تأکید

  .شود رىگی تصمیم مجددا

 مروري بر فضاي مجازي شیالتی

طبیعی است که فضاي مجازي حاکم بر بسیاري از گروه هاي شیالتی  
همانند همه کشور تحت تاثیر دهه محرم و ایام سوگواري حضرت 

  اباعبدا... الحسین علیه السالم رنگ و بوي خاصی داشت. 
که با هوشمندي مدیر آن  "هیزات شیالتیتج"در این میان اما ، گروه 

براي به فعالیت وا داشتن اعضا دست به کار ابتکار جالبی زده و هر روز 
یک نفر را به عنوان شهردار گروه تعیین کرده بود در برخی موارد 
موفق و البته در بیشتر روزها رونق چندانی نداشت چرا که یا شهرداران 

شهرداران در مباحثه مشارکت نمی  سرکار خود نبودند و یا اعضا با
کردند؛ اما بهرحال این گروه همچنان در اطالع رسانی موضوع فعالیت 

  .ي مزرعه داران مفید واقع شده استخود موفق عمل می کند و بویژه برا
پر  "گروه اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرمابی شهرستان بهشهر"

فعالیت آن تقریباً سراسري  تعداد ترین گروه شیالتی فعلی است و دامنه
است که در آن عالوه بر اطالع رسانی در همه زمینه هاي مورد نیاز 
اعضا (از جمله تبادل تجارب پرورشی، پرسش و پاسخ در مورد بیماري 
ها، شرایط پرورش ، خرید فروش ماهی و بچه ماهی و حتی مزرعه و 

بابل و رشت و ...) هر از گاهی نرخ هاي معامالتی ماهی در بازارهاي 
... را اعالم می کند که از این شماره در بولتن اتحادیه هم از آن استفاده 
خواهیم نمود؛ و چه خوب است چنین اطالع رسانی هایی، چرا که ما از 

می شویم اما قیمت هاي بازارها خودمان را  بازار ماهاچاي تایلند خبر دار
  چندان توجه نداریم.
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این گروه از نظر مباحثه و گفتگوي فیمابین اعضا بسیار پویا و فعال است و مدیریت محترم 
فراوان بر مباحث نظارت دارند تا گفتگوها از مسیر عادي خارج آن به درستی و با دقت 

  نگردد. 
 حوش و حول در یا که چرخد می گفتگوهایی مدار بر همچنان "شیالتی گفتگوي" گروه

 دیرم شده پذیرفته دوستانه جمع این در که سنتی طبق. اجتماعی مباحث سایر یا و میگوست
 سرگرم و مختلف مطالب از جنگی شاخص اعضا از تعدادي تا اند گذاشته باز را فضا محترم
 پناه در تکراري و طرفه دو گفتگوهاي بعضاً که هرچند گذارند، اشتراك به را کننده
    .شود می خارج عرف حد از گروه مدیر متانت و صبر

 با مجموع در و است نوسان در متناوب طور به "قفس در ماهی پرورش" گروه فعالیت
 بخش فعاالن و دولتی مدیران از اعم( قفس در ماهی ملی ژهپرو فعاالن آوري جمع

 گام اعضا فکري هماهنگی ایجاد و رسانی اطالع امور به دادن سروسامان در) خصوصی
 المللی بین آموزش کارگاه گروه این اخیر هاي رسانی اطالع جمله از. است برداشته

 19 تا 15 از خارجی ینمدرس از تن پنج مدرسین حضور با که است قفس در پروري آبزي
    . گردد می برگزار) ره( خمینی امام عالی آموزش مرکز در ماه آبان

 گونه همان و شود می گرم موتورش کم کم هم "دریایی ماهیان پرورش و تکثیر" گروه
 هم گروه این اعضاي است گیري اوج حال در کشور در ماهیان نوع این پرورش طرح که

 مشکالت، و مسایل انعکاس و شور آب ماهیان تکثیر زمینه در ارزشمند اطالعات تبادل با
 رسانی اطالع. هستند خود میان الزم دانش و اطالعات شدن بدل و رد و مباحث رونق موجب

 خبري اقدامات از هم قفس در آبزیان پرورش آموزش کارگاه با همزمان جنبی نمایشگاه
  . است  بوده گروه این مهم

 از خود هاي پیام در "آبزیان تجارت و تولید" گروه اعضاي اتفاق به قریب بلکه و اکثریت
 اطالعات تبادل روند خوشبختانه و دارند رضایت اظهار گروه رسانی اطالع و اخبار نوع

 ، لقب مدتی اگرچه. است گردیده تبدیل اي شده تثبیت امر به و شده نهادینه خوبی به آن در
 ریاتنش از یکی با آبزیان صادرکنندگان تحادیها خبري ارتباط اعضا ترین محترم از یکی

 لاص اهمیت بر تکیه با اعضا اکثریت که رسد می نظر به ولی بود داده قرار انتقاد مورد را
 اب که است طبیعی نداشتند؛ انتقادي چنین خصوصی بخش نظرات انعکاس و رسانی اطالع

 از یشب اتحادیه با "آبزیان تجارت و تولید" مستقیم وابستگی بلکه و گرم ارتباط به توجه
 !   نمود افشاگري اتحادیه خبري بولتن در گروه این مورد در توان نمی این

 مکاتبات

 ایمیل احتساب بدون ماه مهر ابتداي هفته سه طی
 صادره نامه 12 و وارده نامه 24 مجموعاً ها

 به صادره هاي نامه بودن کم علت که داشتیم
 یم باز اعضا با مکاتبات در اتحادیه رویه تغییر
 ارسال طریق از اعضا با مکاتبات مدهع که گردد
 خواهد ادامه رویه این و است شده انجام ایمیل
    . داشت

 سازمان از وصولی نامه 6 شامل وارده هاي نامه
 به دعوت آن مهمترین که بوده تجارت توسعه
 آن گزارش که باشد می سازمان ریاست با جلسه

 نامه 8 تعداد. است آمده خبري بسته همین در
 ، ها تشکل  معاونت شامل( ایران اتاق زا وصولی

 ، صادرات کنفدراسیون ، الملل بین امور
 دام کارگروه و تهران اتاق کشاورزي کمیسیون

 از وصولی نامه پنج. ایم داشته) آبزیان طیور ،
 نمایشگاه امور با رابطه در نیز نامه چهار و اعضا
 در شیالت سازمان از هم نامه یک و مختلف هاي

  . است بوده شیالت المللی بین نمایشگاه با رابطه
 هاي فروشگاه ، سیما صدا به صادره هاي نامه

 و اعضا تجارت توسعه سازمان ، اي زنجیره
 .است شده ارسال مدیره هیئت
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