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  بولتن هفتگی
  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران

  کشورصداي کسب و کار صنعت آبزیان                      
 1395ماه  مهرماه 03   -پنجم  شماره بیست و

 در ار ترافیک پر کاري روز ده و گذاشتیم سر پشت را کاري پر اي هفته
  .  داریم پیش
 و ویتنامی هاي طرف با مذاکرات و جلسات روزمره جاري امور بر عالوه

 آماده سسپ و چینی گروه با جلسه تدارك در هفته این و داشتیم را رومانیایی
 و تشیال المللی بین نمایشگاه سپس و نروژ اجالس برگزاري براي شدن

  .   هستیم آن هاي همایش
 ضايام خبر شد رسانی اطالع تلگرام طریق از هم قبالً که خوب بسیار خبر

 اورزيکش وزیر حضور با چین و ایران کشور دو میان دامی قرنطینه نامه تفاهم
 و ستا پیگیري سال چند نتیجه شود محقق اگر که بود تهران در کشور آن

 و فتحى دکتر جناب از خصوصا و دارد اندرکاران دست همه به تبریک جاي
 نیست کار ایانپ این البته .مینماییم تشکر تالشهایشان بابت اختیارزاده دکتر

 جهاد محترم وزیر همت با ینى،چ طرف نظر مورد هاى رویه صالحا تا باید و
 یزن و تعرفه کاهش موضوع. گرفته شود نظر در را میانبرى هرا کشاورزى

 شورک به آبزیان مستقیم صادرات امکان برايها  شرکت فهرست تکمیل
 و چینی هاي طرف با مذاکره موضوعات فهرست در و است مهم هم چین

  .دارد قرار هم کشاورزي جهاد وزارت و شیالت سازمان مدیران از درخواست
 هب که ها ناهماهنگی برخی احتماالً فرمائید مطالعه را جلسات گزارش اگر

 مشکالت نیز و کرد خواهید احساس را شده منجر هایی سوزي فرصت
 رفع زمینه در همچنان هنوز و داریم ها زمینه از بسیاري در که زیرساختی

  . ایم نکرده کاري هیچ آنها
  یدآ می بوجود کاري حوزه در که مداخالتی و قانونی هاي تشکل ناهماهنگی

 هاي طرف هم و سازد می مشکل دچار را مجلس و دولتی گیران تصمیم هم
  . را خارجی

 کلتش محترم مدیران با داخلی جلسات در را موضوع این که آن لحاظ به
 و نیت حسن به باتوجه و نموده طرح صیادي و گرمابی ، سردابی هاي

  اریمد ها ناهماهنگی این کاهش به فراوانی امید ها تشکل مدیران سالمت
 صوصخ در بهتري اخبار که امیدواریم و نماییم می بسنده مقدار همین به

  . باشیم داشته سازنده تعامالت تشدید و افزایی هم
 شبخ در ما شیالتی اقتصاد تئوریک و سازمانی ضعف دیگر طرف از

 بموج ، دولتی بخش در بنیادین ناقص هاي ساخت زیر نیز و خصوصی
 صادرات و درآئیم حرکت به باید که چنان آن نتوانیم که است شده

 مبگوئی هم هرچه و شده گفته بارها. بدهیم جدي سامان سرو را آبزیان
 تولید رد تمرکز عدم ، کننده صادر تعدد ، کننده تولید تعدد که است کم

 حجم با محصول استاندارد و یکنواخت عرضه امکان عدم نتیجه در و
 وانعیم همه و همه تجاري، هاي اخالقی بد و بدبینی ، منفی رقابت ، کافى
 مندتوان هاي شرکت و بزرگ خریداران با ما تعامل راه سر بر ساخته خود

  .  است خارجی
 هاي شرکت با جلسه از _ داشتیم ایام این در که جلساتی تمام در

 ها رومانیایی همین تا ویتنامی و تایلندي و فرانسوي و نروژي خصوصی
 و هماهنگی ، تمرکز شاهد روشن بصورت – بودند ایران در اخیراً که

 مانه به و ایم بوده کشورها این خصوصی بخش هاي شرکت قدرتمندي
 را یداخل هاي شرکت ضعف و  ناهماهنگی ، پراکندگی متاسفانه میزان،

  .  ایم دیده هم
 مسیر در حدودي تا اجباري توفیق به بنا روسیه خصوص در اگرچه

 رد تر قدرتمند حضور براي ولی ایم گذاشته گام کردن عمل هماهنگ
 ، گذشتگی خود از نیازمند خارجی توانمند هاي طرف با تجاري جلسات

 دتوانمن و افزایی هم سمت به حرکت و تر دقیق کار تقسیم و اعتماد
 .داریم یکدیگر سازي
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در بخش اول این گزارش، به مرور تجارت کلی صنعت آبزیان در جهان 
پرداخته شد و در ادامه (بخش دوم) تجارت گونه هاي مهم و انواع آبزیان 

صورت جداگانه بررسی گردید که پیرو همین مبحث سه محصول دیگر به 
  را بررسی می کنیم:

  سرپایان

) اپ هشت و مرکب ماهی پا، ده( سرپایان مصرف و تقاضا اخیر هاي سال در
 و کننده فمصر بزرگترین ژاپن و ایتالیا اسپانیا،. است یافته افزایش کمی

 پرو و آرژانتین چین، اسپانیا، تایلند،. اند مانده باقی آبزیان این واردکننده
 راکش،م که حالی در ، هستند پا ده و مرکب ماهی کنندگان صادر بزرگترین
 نوبج در. شوند می محسوب پا هشت اصلی صادرکنندگان چین و موریتانی

 جمله زا سرپایان، براي را خود بازارهاي توانسته ویتنام کشور آسیا شرقی
 یزن اندونزي و هند مانند آسیایی کشورهاي دیگر. دهد توسعه مرکب ماهی
  .شوند می محسوب سرپایان مهم کننده تامین

 و اپ ده به نسبت پا هشت بازار در اي توجه قابل افزایش ،2014-15 درسال
 مواقع، برخی در آرام آرام 2015 سال اواخر در. شد ثبت مرکب ماهی
 این پی در شد، نمایان) پا ده( فیش کاتل براي بازار بهبود از هایی نشانه
 که حالی در 2015 سال همین در.شد کاسته نیز مرکب ماهی منابع از اتفاق
 شد، همراه کاهش با آن عرضه وضعیت در بهبود به توجه با پا هشت قیمت
 وعن این کم تقاضاي  آن اصلی علت که یافت کاهش هم مرکب ماهی قیمت
  .بود ماهی
  ماهی پودر

 شود، یم شناخته نینو ال پدیده آن اصلی علت که ساالنه نوسانات به توجه با
 یافت، کاهش تدریج به 2005 سال از ماهی پودر تولید

 )  سوم(بخش  تجارت جهانی آبزیان
 FAO 2016مجله 

 سال اواخر از قیمت که جایی تا است، افزایش به تقاضا رو کلی طور به اما
  2015 سال اواسط تا آن از پس اما. رسید خود تاریخی اوج نقطه به 2014
 به قوي نینو ال خاطر به که زمانی در و. یافت کاهش ماهی پودر قیمت
 دراز در. داشت وجود ها قیمت افزایش شروع براي انتظارات آمده وجود
 اقیب باال  ثابت، تقاضاي دلیل به ماهی پودر قیمت رفت، می انتظار مدت
  اما بود باالتر 2014 سال با مقایسه در تولید کل مقدار ،2015 سال در. بماند
 این و داشت کمتري تولید محصول این بزرگ صادرکننده عنوان به شیلی

 ثبت را گذشته سال شش در صادرات حجم ترین پایین پرو، همراه به کشور
 و ماند باقی ماهی پودر واردات در پیشرو کشوري عنوان به چین. نمودند

  .بود 2014 سال سطح همان در 2015 سال در آن واردات حجم
  ماهی روغن

 یاصل علت که است، داشته کاهشی روند ماهی، روغن تولید کلی طور به
 مواد وير بر سختگیرانه بندي سهمیه و التین آمریکاي در تولید کاهش آن،
 اتنوسان افزایش به و قیمتی مشکالت منجر نهایتاً که شود می ذکر خام

 کاهش کمی 2014 با مقایسه در ماهی روغن تولید ،2015 سال در. گردید
 قیمت. بود رنگ پر کاهش این ثبت در شیلی ویژه به و پرو سهم که یافت،
 سال اواسط تا آن از پس اما رسید خود اوج به 2014 سال در ماهی روغن
 چرا است باال همچنان ماهی روغن براي تقاضا. بود همراه کاهش با  2015

 یلتشک مواد عنوان به همچنین و انسان براي غذایی مکمل یک عنوان به که
 قرار استفاده مورد شده انتخاب گوشتخوار ماهیان خوراك در مهم دهنده

 متقی  رود نمی انتظار رشد، به رو و مداوم تقاضاي به توجه با. گیرد می
 .برگردد تر پایین سطوح به مدت دراز در ماهی روغن

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395 مهرماه 03 -یست و پنجمب شماره
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 نتیآ مصرف علیه مبارزه کشورها، دیگر با همکاري طریق از بریتانیا دولت
 انیجه استراتژي یک قالب در شده متعهد و دهد می ادامه را دارویی بیوتیک

 قصد ت،تحقیقا  انجام و گذاري سرمایه با دولت این .نماید مقابله مشکل این با
  .یابد دست بیوتیکی آنتی جدید ترکیبات به دارد

 مشکل این خصوص در که اونیل، جیم لرد هاي توصیه به کرد اعالم دولت
 بخش در ها بیوتیک آنتی. نمود خواهد عمل بود شده ارائه 2016 می در

 مورد آن از استفاده لذا و شود می مقاومت بروز موجب اغلب کشاورزي
 رد توان می که بود این اونیل لورد گزارش به دولت پاسخ و است سرزنش

 گذاري هدف را بیوتیک آنتی مصرف کاهش دامپروري، هاي بخش کلیه
 آنتی از ادهاستف که افتاد، اتفاق طیور درصنعت موفقیت با آنچه مانند به نمود

  .یافت کاهش درصد 44 میزان به 2015 تا 2012 هاي سال بین در بیوتیک
 از استفاده کاهش به) Defra( روستایی امور و غذا زیست، محیط دپارتمان

 در گرم میلی 50 متوسط حد تا پرورشی ماهیان و ها دام در بیوتیک آنتی
 در بیوتیک آنتی مصرف میزان(. است شده متعهد 2018 سال تا کیلوگرم

 تا بخش این اختصاصی اهداف همچنین) بود mg / kg 62 معادل 2014 سال
  .شد خواهد تنظیم 2017 سال

 و يکشاورز بخش با درگیر هاي گروه توسط گسترده طور به دولت مواضع
 امپزشکید انجمن. گرفت قرار استقبال مورد بیوتیک آنتی کنندگان مصرف
 ماا هستیم خودسرانه اهداف تنظیم مخالف  که حالی در گفت) BVA( بریتانیا

 دونب( حیوانات درمان در دامپزشکان توانایی افزایش به تواند می هدف این
 بر نیمبت ابزاري از استفاده با آنها تا نماید کمک) بیتویک آنتی مصرف
 به کمک براي کرد اضافه BVA. نمایند اقدام بیوتیکی آنتی مقاومت کاهش
  .باشد می دولت با همکاري آماده اهداف تنظیم

 داروها از مسئوالنه استفاده" تشکل کل دبیر فیتزجرالد، جان حال، همین در
 ساسا بر بریتانیا دامپروري صنعت": داشت اظهار ")RUMA( کشاورزي در

 به ،2014 سال در دامپزشکی داروهاي اداره توسط شده ثبت فروش میزان
 سال در درصد 19 حدود تا بیوتیک آنتی از استفاده کاهش در خود نوبه

 به اعتماد با ما اما ، بود خواهد آزمون یک این. داشت خواهد سهم 2018
  ".تداش خواهد را رشد توان هم چالش  این با صنعت که دادیم تشخیص  نفس

 http://www.oceanaquaorbit.com/news/shownewspublic.php?id:منبع

 داخلی مصرف کرده، افول شدت به چین میگوي صادرات که آنجا از
 در شده ارائه هاي داده اساس بر .است کرده رشد سرعت به میگو

 میگو مصرف ،)GOAL( پروري آبزي جهانی انداز چشم ساالنه کنفرانس
 رشد 2005 سال به نسبت % 123 معادل 2015 سال در چین کشور در

 افتاده اتفاق 2015 تا 2010 سالهاي طی افزایش این از % 60. است داشته
 دانشگاه از آندرسون جیم پروفسور آقاي توسط که زیر جداول. است

 7/1 حدود به ها چینی میگوي مصرف دهد می نشان شده ارائه فلوریدا
 5/1 زیر مقدار این 2011 سال در که حالی در است رسیده تن میلیون
 اعداد این است ممکن آندرسون گفته به البته.  است بوده تن  میلیون
 صادرات منهاي و واردات عالوه به تولید معادله یک از و نباشد دقیق

 شیب یک با چین میگوي صادرات میان این در. است آمده دست به
 حدود به کاهش % 37 با 2011 سال در تن هزار 500 از سابقه بی نزولی
 از یعوامل از ترکیبی امر این علت. است کرده سقوط تن هزار 300

 رود می انتظار و است داخلی تقاضاي رونق و تولیدات کاهش جمله
  .افتد تولید اتفاق کاهش این مجدداً 2016 سال در که

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395 مهرماه 03 -یست و پنجمب شماره

 یآنت از استفاده کاهش دنبال به بریتانیا دولت
 .است پرورشی محصوالت در بیوتیک

 دو 2005 سال به نسبت چین در میگو مصرف
   .است شده برابر

http://www.oceanaquaorbit.com/news/shownewspublic.php?id
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 بولتن هفتگی

  ایراناتحادیه صادرکنندگان آبزیان 
 عناوین    اخبار    شیالتی 1395 مهرماه 03 -یست و پنجمب شماره

 مللال بین قوانین به ایرانی صیادان : دکتر صالحی: پایبندي23/06/95
 .ارتقاءیافت

http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٩٤٤٥١ 

  کشور. در آال قزل ماهی تن هزار 140 :تولید25/06/95

http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٩٧٨٧٣ 

  یافت. افزایش درصد70 عمان هايآب در ماهیان فانوس : صید27/06/95

http://www.iribnews.ir/fa/news//١٣٠٠٠٣٤ 

  ها. ایرانی جدید تنقالت دار طعم خشک کیلکاي : ماهی28/06/95

http://www.irna.ir/fa/News//82234348 

 التشی صنعت انتظار در هوا و آب تغییر از ناشی میلیاردي :زیان29/06/95
  جهان.

http://eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-/152208 

  ایرانی. ماهی تن هزار 150 مشتري : رومانی کشاورزي : وزیر29/06/95

http://isna.ir/news//95062918198 

  کشور. شمال در تراریخته ماهی : تولید29/06/95

http://isna.ir/news//95062918209 

 عربی متحده امارات کشور به چابهار بندر از میگو تن 120: 31/06/95
  شد. صادر

http://www.irna.ir/fa/News//82237550 

 روسیه، اب ایران آبزیان مبادالت ایران: آبزیان صادرکنندگان اتحادیه دبیرکل
  شد. تازه دوره وارد نروژ و ویتنام تایلند،

http://iana.ir/fa/news//34771 

 

 

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

  شهریور  15  شهریور 21  شهریور 31  سایز
40  200  195 195  
50  195  190 190  
60  190  180 180  
70  175  170 170  
80  155  160 160  
90  140  145 140  

100  130  130 125  
  81  78  82  تعداد کامیون

  
  دالر آمریکا قیمت میگوي تازه با سر اکوادور

  قیمت  سایز  قیمت  سایز  قیمت  سایز
36  3,45  51  2,95  71  2,25  
41  3,35  61  2,55  91  1,75  

 با تشکر از مهندس موسی زاده

 و ولیدت اتحادیه دبیرکل و رئیس معاون هی کوي آقاي گفته به بنا
 که رسد می نظر به) CAPPMA( چین آبزیان صادرات و فراوري

 اگرچه .باشد تن میلیون 3/1 تا 2/1 بین 2016 سال میگوي تولید
 هاي گروه و است مناقشه مورد چین میگوي تولید واقعی میزان

 هی کوي آقاي اما کنند می مطرح تن هزار 600 آمار حتی مختلف،
 2015 سال در را تولید مقدار میگو، غذاي فروش میزان استناد به

 ادامه هم تولید افت علت. کند می برآورد تن میلیون 5/1 معادل
 اکوسیستم چه چنان و است دیگر هاي بیماري و EMS سندروم
 دشوار بسیار EMS کنی ریشه نکند تغییر میگو مزارع و استخرها

  .است

 گگوان و هانیان و دونگ گوانگ مانند جنوبی استانهاي در تولید
 ماا  است، پائین دارند را چین میگوي تولید اصلی سهم که سی

 از سنتی ورط به که لیائونینگ و جیلین مانند شمالی استانهاي تولید
 ودش نمی محسوب چین در میگو تولید اصلی آفرینان نقش جمله

 EMS از ناشی عوارض و مشکالت آنها و است افزایش حال در
 زایشاف هم تولید یابد، افزایش ها قیمت اگر که گفت او. ندارند را

  .یافت خواهد
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395 مهرماه 03 -یست و پنجمب شماره

  15تا  14از ساعت  27/6/95زمان : شنبه 
  مکان : سازمان توسعه تجارت، تاالر اصفهان

حاضرین : آقایان مودودي، یعقوبی و چند نفر از مسؤلین سازمان 
توسعه تجارت ، نمایندگان اتاق بازرگانی، گمرك وزارت جهاد 
کشاورزي، استاندارد وزارت صنایع و سایر مسئولین دولتی عضو 

اب صادرکنندگان نمونه و نمایندگان تشکل هاي بخش کمیته انتخ
  .خصوصی

    خالصه مباحث :
ابتدا آقاي مودودي در مورد سوابق کار و جلسات ابتدایی که برگزار 
شده بود توضیحاتی ارائه فرمودند و سپس در مورد هریک از بخش 
ها با حضور مسؤل تشکل مربوط بحث و بررسی و جمع بندي نهایی 

مهرماه) بصورت  28جلسه روز ملی صادرات (احتماالً  براي اعالم در
    صورتجلسه اي که به امضاي مسؤلین کمیته رسید انجام شد.

در خصوص آبزیان با توجه به جلسات و پیگیري هاي قبلی و ثبت 
نام هایی که انجام شده بود دو شرکت مه پروتئین و الزك بوشهر 

میع جهات و عوامل واجد شرایط تشخیص داده شدند که باتوجه به ج
امتیاز در  624گانه موثر در رتبه بندي شرکت مه پروتئین با 18

امتیاز شرکت الزك بوشهر به عنوان رتبه برتر ملی و  447مقابل 
صادرکننده نمونه کشوري انتخاب گردید . از نظر میزان صادرات 

میلیون دالر  5/11میلیون دالر و الزك  7/16شرکت مه پروتئین 
میلیون دالر صادرات ماهی 12بته شرکت مهر بخش گیل که بوده و ال

کپور دارد هم مطرح بود که با توجه به سایر عوامل در مجموع 
    شرکت مه پروتئین انتخاب گردید.

آقاي دکتر خدایی در جلسه ضمن تشکر از همکاري ها و پذیرش  
دیدگاه هاي و نظرات اتحادیه و حمایت کامل از این انتخاب از 

سازمان توسعه و تجارت درخواست اکید کردند که باتوجه مسؤلین 
اجحاف سال گذشته و عدم انتخاب نماینده بخش آبزیان ، در سال 
جاري حتماً این توجه وجود داشته باشد که خداي نا کرده غلضتی 
در این خصوص صورت نگیرد. ایشان با اظهار این مطلب که از 

ن جلسه مطرح بودند، گروه کاالیی کل کشور که در ای 13مجموع 
بخش آبزیان در رتبه هفتم و باالتر از مجموعه هاي بزرگی چون 
قطعات یدکی ، لوازم انرژي بر و غیر انرژي بر ، الستیک، تجهیزات 
پزشکی و حتی مصالح ساختمانی قرار دارد این شایستگی براي 
حمایت از این بخش پیشرو وجود دارد و درخواست اعالم صادرکننده 

    بخش آبزیان یک خواسته منطقی و به حق است.نمونه 

  1394گزارش جلسه کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 
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نماینده وزارت جهاد کشاورزي نیز این موضوع را کامالً تایید نمودند و اظهار 
گان . نماینداردداشتند که وزارت کشاورزي توجه ویژه اي به بخش شیالت د

سازمان توسعه تجارت هم قول قطعی دادند که شرکت مه پروتئین نماینده 
  برتر بخش آبزیان حتماً جزء معرفی شدگان خواهد بود. 

گزارش جلسه با مدیرکل صادرات گمرك جمهوري 
 اسالمی ایران

    16تا  14از ساعت  28/6/95زمان : یکشنبه 
  مکان : گمرك جمهوري اسالمی ایران 

حاضرین : آقایان غالمی و بیگدلی از گمرك ، مدبیگی (شیالت)، دکتر رادمهر 
  (دامپزشکی) ، نبی زاده (سردابی) ، الویري (گرمابی) و خدایی.

    خالصه مباحث :
آقاي غالمی مدیرکل  24/6/95مورخ  115804/95در پی نامه شماره  -1

دفتر صادرات گمرك جمهوري اسالمی ایران به اتحادیه که رونوشت آن 
براي دامپزشکی، شیالت و اتحادیه هاي گرمابی و سردابی و صیادي نیز 
ارسال شده بود، آقاي غالمی ضمن خیر مقدم اعالم کردند که گمرك 

و عمل مسألیت احتمالی  جمهوري اسالمی ایران در سال اقتصاد مقاومتی اقدام
این بخش و موانعی که هم در گمرك و هم در سایر بخش هاي دولتی در 
زمنیه صادرات آبزیان مطرح است را بررسی کنیم و در ابتدا از آقاي دکتر 

    خدایی خواستند که مطالب خود را مطرح نمایند.

آقاي دکتر خدایی ضمن تشکر از این دعوت و توجهی که گمرك نسبت  -2
ه رفع موانع صادراتی دارد اعالم کردند که در وهله نخست باید گفت که ب

اگرچه در زمینه واردات مشکالتی وجود دارد ولی حقیقتاً در بخش صادرات 
 «مشکل عمده اي نداریم و مدیریت جدید گمرك و کارشناسان و مدیران آ
 هدر جهت موانع به خوبی موفق عمل کرده اند که جاي تشکر دارد. سپس ب

چند مورد مشکل در گمرکات بوشهر، بندرعباس و چابهار اشاره کردند که 
  اکثراً جنبه سخت افزاري دارد که خالصه آنها به شرح زیر است 

آقاي غالمی ضمن تشکر و یادداشت تمام موارد اعالم کردند که اکثر  -3
 این موارد به اداره بندر مربوط است و گمرك نقشی در آن ندارد لیکن حتماً
پیگیري خواهند کرد و همین موانع را هم مرتفع خواهند نمود. سپس ایشان 
تاکید کردند که اگر در رابطه با نقش و وظایف شیالت یا دامپزشکی هم 

  مشکلی وجود دارد مطرح گردد. 



   
 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395 مهرماه 03 -یست و پنجمب شماره

آقاي خدایی اظهار کردند که اصوالً شیالت همواره پشتیبان و مدافع  -4
بوده و در مواردي که سازمان شیالت مربوط می شود به سرعت عمل 
می شود و مشکلی در رابطه با موضوع صادرات از ناحیه این سازمان 

د لیکن در مورد دامپزشکی علیرغم تالش فراوان همکاران وجود ندار
دامپزشک کاستی هایی مالحضه می شود. البته در مورد محموله اخیر 
قزل آال واقعاً همکاري بی نظیري صورت گرفت و ما انتظار داریم که 
همیشه به همین شکل عمل شود . کمبود امکانات آزمایشگاهی ، 

ظر گرفته نشدن امکان صادرات قزل مشکالت پروتوکل با روسیه (درن
آال و سایر ماهیان پرورشی) پذیرش درخواستهاي اضافی طرف روس 

) ، جلسات کم نتیجه با طرف روسی براي اصالح EC(مازاد بر قواعد 
موارد و ازودن شرکت هاي جدید به فهرست مجاز و ... از جمله این 

اً بده ه و بعضمشکالت است هرچند که می دانیم بخشی از آن فنی نبود
ستان هاي دیگر مطرح است ولی در هرحال انتظار ما این است که این 

    موارد مرتفع گردد.
آقاي دکتر خدایی سپس نظرات بخش خصوصی در زمینه رفع موانع 

  واردات را هم فهرست وار بیان کردند.

آقاي دکتر نبی زاده هم ضمن تشکر از همکاري دامپزشکی در  -5
ر (هرچند هنوز از کشور خارج نشده) گالیه هاي ارسال محموله اخی

فراوانی از سازمان دامپزشکی بابت عدم معرفی شرکت هاي قزل آالیی 
به طرف روس و این که فقط شرکتهاي میگویی خطه جنوب معرفی 
شده اند مطرح نمودند که در این خصوص بنا به درخواست آقاي غالمی 

از دامپزشکی بابت  توضیحاتی توسط آقاي دکتر خدایی ارائه و
اشکاالت فهرست رفع اتهام شد چرا که طبق توافق مسؤلین دامپزشکی 

 EC) کد 93دو طرف مقرر شد که هر واحدي که در آن زمان (آذرماه 
معتبر داشت معرفی گردد و سپس به تدریج فهرست اضافه شود که 
 دامپزشکی هم همین کار را کرد و اتفاقاً دو شرکت که در استان تهران

و البرز هستند هم جزء شرکت هایی هستند که آبزیان پرورشی (به 
  جزء میگو) را نداده که این در حال رایزنی است.

آقاي الویري اظهار داشتند که تا کنون هیچ مشکلی از بابت گمرك  -6
یا دامپزشکی براي صادرات ماهی کپور به عراق وجود نداشته و هر دو 

و اتحادیه گرمابی برنامه هاي مفصلی سازمان کمال همکاري را دارند 
براي توسعه صادرات به روسیه به را هم دارد که به زودي اعالم خواهد 

  نمود.

  آقاي دکتر رادمهر ضمن یادداشت ریز مشکالت مطرح شده توسط -7

بخش خصوصی اعالم کردند که سازمان دامپزشکی در  نمایندگان
خصوص صادرات رویکرد شدیداً حمایتی دارد و البته رعایت الزامات 
بهداشتی یک اصل است که خط قرمز و از جمله خود بخش خصوصی است 

  و در هرحال آماده ایم که بیشترین سطح همکاري را داشته باشیم.

حقیقتاً در مورد صادرات مشکل  آقاي مدبیگی نیز اظهار داشتند که -8
خاصی نیست و همان طور که آقاي دکتر خدایی بیان کردند چند مورد در 
زمینه صادرات مشکل خاصی نیست. و فقط مسأله مجوز حمل مسافري هر 

کیلوگرم خرچنگ ارس از مرزهاي نور دوز و جلفا جاي سوال است 50نفر 
ه می دهد که این کار که چرا چنین مجوزي صادر شده و چرا گمرك اجاز

    صورت گیرد. 
آقاي غالمی سوال کردند که مشکل این کار چیست که آقایان خدایی و 
مدبیگی توضیح دادند که با توجه به محدودیت ذخایر عمالً با این تصمیم 
شرکت هاي اصلی که سرمایه گذاري و بازاریابی کرده اند از صحنه حذف 

پرداخت عوارض از کشور خارج  می شوند و مقادیر زیادي خرچنگ بدون
شده و در اختیار رقیب (کشور ارمنستان) قرار می گیرد و واردکنندگان 
اروپایی به شرکت هاي قدیمی و ریشه دار اما اعتراض می کنند که چرا 
همان محصول با قیمت هاي پائین تر توسط ارمنستان پیشنهاد می گردد 

رزانتر حمل و نقل هوایی از (به علت عدم پرداخت عوارض و هزینه بسیار ا
ارمنستان به اروپا) و لذا باید حتماً جلوي این کار گرفته شود که آقاي 

  غالمی از شیالت خواستند که در این خصوص نامه رسمی ارسال نماید. 

در پایان جناب آقاي غالمی ضمن تشکر مجدد اظهار امیدواري کردند  -9
و دقتر صادرات هم که با کمک هم مسایل هرچه سریعتر حل شود 

  همچنان آماده پذیرش نظرات دوستان می باشد.  
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  رومانی گزارش جلسه با وزیر کشاورزي

   17تا  15از ساعت  29/6/95زمان دوشنبه 
  سالن جلسات شهید نعمتی جم –مکان : وزارت جهاد کشاورزي 

حاضرین : آقاي ایرینسکو وزیر جهاد کشاورزي رومانی ، سفیر 
نفر از فعاالن اقتصادي بخش کشاورزي  10رومانی در تهران و 

ران یرومانی، آقاي دکتر رکنی به همراه حدود بیش از بیست نفر مد
بخش هاي مختلف امور دام وزات جهاد کشاورزي (از جمله آقاي 

  دکتر گلشاهی) و نیز مدیران تشکل هاي دام، طیور و آبزیان 

    خالصه مباحث :
خیر مقدم توسط آقاي دکتر رکنی و ارائه گزارش از توانمندي هاي  -1

 جمهوري اسالمی ایران و خالصه اي از مذاکرات امروز صبح
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کشور اروپایی) صادر می کنیم  9کشور دنیا (ازجمله  41محصول را به 
بسیار خوشحال می شویم که محصوالت مان به رومانی هم صادر شود. 
کشور ما یک کشور پهناور است و انواع ماهیان سردابی و گرمابی و نیز 
میگو و ماهیان خاویاري در تمام فصول سال تولید می شود و لذا آماده 
ایم که با دوستان رومانیایی در خصوص صادرات این محصول مذاکره 

    داشته باشیم.
در ادامه گروه رومانیایی به معرفی خود پرداختند و در ابتدا رایزن  -4

اقتصادي سفارت رومانی در تهران خود را معرفی کردند و اعالم آمادگی 
نمودند که در جهت توسعه همکاري هاي تجاري فعال بوده و اطالعات 
الزم را تبادل می نمایند. سپس چند نفر از هیئت رومانیایی به معرفی 

د پرداختند که غالباً دامدار و پرورش دهنده گوسفند بوده و یکی از خو
میلیون رأس به تنهایی تولید کرده و 5/1میلیون رأس و دیگري  4آنها 

مازاد فروش دارند. همچنین مدیرعامل اتحادیه  %40اعالم نمودند که 
دامداران رومانی هم توضیحاتی از حجم باالي کار و تولیدات اعضاي خو 

    رائه نمود. را ا
از جمله حاضرین گروه رومانیایی مسؤل یکی از شرکت هاي مشاوره و 
خدمات و بیمه اي بود که تسهیالت مالی ، بذر ، نهاده و ... در اختیار 
کشاورزان می گذارد و به عنوان سرحلقه زنجیره عمل کرده و محصول 

ند. را هم جمع آوري و در بازارهاي داخلی و خارجی به فروش می رسا
سال است که وارد اتحادیه اروپا شده و  13وي اعالم کرد که رومانی 

ساالنه سه میلیارد یورو  بودجه بخش کشاورزي دریافت می کند و بخشی 
از این تسهیالت می تواند براي معامله با ایران (خرید یا فروش) مورد 

    استفاده قرار گیرد.
زیر یران و تشکر از وسفیر کشور رومانی ضمن تشکر از پذیرایی گرم ا

کشاورزي خودشان بابت انجام این سفر، به تجار هر دو کشور اعالم کرد 
که براي افزایش سطح مبادالت تجاري درنگ نکنند و فرصت ها را مغتنم 
 بشمارند و مطمئن باشند که اراده رومانی براي همکاري بسیار باالست.

  الم کردند که:در پایان آقاي دکتر رکنی در جمع بندي مباحث اع
* با توجه به آمادگی آقاي دکتر ورناصري براي بازدید از امکانات مرکز 
اصالح نژاد دام و مواد ژنتیکی و نیز آمادگی آقاي شهریار صفاري دامدار 
سرشناس عضو مهاد روزهاي سه شنبه و چهار شنبه بازدیدي از این دو 

 د که باتوجه بهمرکز  انجام خواهد شد. از آقاي دکتر گلشاهی خواستن
اظهار عالقه مندي طرف رومانیایی براي خرید ماهی علیرغم تعطیلی فردا 
و عدم هماهنگی قبلی ، خوب است سعی شود در اطراف کرج و در مسیر 

    بازدید دامپروري یک پروژه شیالتی هم مورد بازدید قرار گیرد. 
* طرفین درمذاکرات خصوصی نسبت به کشف زمینه هاي همکاري و 

    امین نیازهاي یکدیگر اقدام کنند.ت
در پایان جلسه با توجه به آن که هیچ یک از افراد طرف رومانیایی با 
موضوع آبزیان مرتبط نبودند با رایزن اقتصادي هماهنگی شد که 

 اطالعات از طریق ایشان رد و بدل شود.

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395 مهرماه 03 -یست و پنجمب شماره

وزراي کشاورزي دو کشور و اظهار عالقه مندي طرف رومانیایی براي 
فروش محصوالت دامی و غالت و خرید محصوالت شیالتی و مرکبات و 

    سبزیجات را ارائه دادند.
آقاي وزیر کشاورزي رومانی هم ضمن تشکر از مهمان نوازي طرف  -2

میلیون  80میلیون جمعیت و ایران با  20ایرانی اعالم کرد که رومانی با 
جمعیت دو کشور هستند که روابط تجاري و سیاسی دیرینه اي داشته 
اند و زمینه تعامل اقتصادي بیشتر میان آنها وجود دارد. در حال حاضر 

ادالت تجاري در حد پائینی است و باید تالش کرد که افزایش سطح تب
میلیون 500یابدو ما خواهان این هستیم که محصوالت ایرانی را به بازار 

میلیون رأس دام داریم که مازاد  40نفري اتحادیه اروپا معرفی کنیم. ما 
بر نیاز داخلی را صادر می کنیم و می دانیم که ایران هم از کشورهاي 

گوشت قرمز وارد می کند. همچنین حجم باالیی از غالت و دانه  دیگر
هاي روغنی در کشور ما تولید می شود و می تواند یک زمینه خوب براي 
تجارت باشد عالوه بر آن ما تولیدکننده تنباکو و واردکننده آن هستیم 
و تبدیل به سیگار می کنیم و یکی از بزرگترین صادرکننده هاي سیگار 

هستیم. از طرف دیگر در فصول سردسال که امکان کشت در جهان 
سبزیجات در رومانی نیست ما خریدار محصوالت شما هستیم و مرکبات 

من متوجه شدم که شما و پسته ایران می تواند به رومانی صادر شود. 
هزار دالر تن واردات  150حجم زیادي از تولیدات آبزیان دارید و ما هم 

عالقه مند هستیم گوشت گوسفند را با  واردات ماهی آبزیان داریم و بسیار 
    از ایران مبادله کنیم.

رومانی هفت میلیارد یورو واردات مواد غذایی و همین مقدار صادرات 
  دارد و بخشی از این میزان می تواند به ایران اختصاص داشته باشد.

سپس آقایان طارمی از معاونت امور دام ، عزیزالهی مدیرعامل  -3
ادیه دامداران ، ورناصري از مرکز اصالح نژاد دام، مقدسی انجمنن اتح

صنفی گاوداران، دکتر شجري مدیرکل دفتر صادرات وزارت جهاد 
کشاورزي، دکتر گلشاهی، مهندس امینی از معاونت امور دام ، ملک 
احمدي رئیس گروه دانه هاي روغنی وزارت جهاد کشاورزي دکتر حزبه 

مور دام و تعداد دیگر از حاضرین ایرانی به اي از شرکت پشتیبانی ا
معرفی خود و حوزه فعالیتشان پرداختند. آقاي دکتر گلشاهی آمار تولید 
یک میلیون تنی آبزیان کشور و زمنیه هاي مختلف آبزي پروري و 

 360صیادي و خصوصاً ماهی در قفس را توضیح دادند و صادرات 
لهاي آتی را مطرح نمودند و میلیون دالري و افق یک میلیارد دالري سا

جهت صادرات به اروپا  ECشرکت مجوز  90اعالم کردند که بیش از 
  را اخذ نموده اند.

 آقاي دکتر خدایی اظهار خوشحالی کردند که یکی از اقالم مورد نیاز
 نوع 17طرف رومانیایی آبزیان است و ما که در حال حاضر بیش از 
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 ایمیل اعالم ، اي مبادله ارز مشکالت اعالم: نامه 3 تجارت توسعه سازمان -
 نندهک صادر ممتاز هاي شرکت معرفی و خبري بولتن دریافت براي اتحادیه
  کشور آبزیان

 نروژ و ایران همایش به علی سید آقاي دعوت صادرات ضمانت صندوق -
  ایشان براي سخنرانی بینی پیش و
 اهنمایشگ در حضور جهت اتحادیه نمایندگان معرفی جنوبی کره سفارت -

  کره بوسان
 و لیتحصی سال مناسبت به تخفیف طرح اعالم ، اي زنجیره هاي فروشگاه -

   پائیز فصل
 رنامهب در معرفی جهت تولیدي برتر هاي شرکت معرفی:  مهربانو موسسه -

   تلویزیونی
 ناخالص وزن بابت توضیح:  إیران اسالمى جمهورى کمرك واردات دفتر -
   گمرکی حق پرداخت  محاسبه روش إصالح و آبزیان گلیز و
 نظرات ارائه و شده مطرح سواالت به پاسخ:  دادگستري داور وکیل -

 کارشناسی

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395 مهرماه 03 -یست و پنجمب شماره

  :   ذیل شرح به نامه 16 جمعاً وارده هاي نامه
 يگذار سرمایه و تجاري هیئت با نشست رسانی اطالع:  نامه 3 ایران اتاق -

 اعزام همچنین و استرالیا و ایران تجاري همایش رسانی اطالع ، مکزیک
     جمهوري ریاست اول معاون جهانگیري آقاي معیت در تجاري هیئت

 آنالیز درخواست خصوص در معدنی آقاي نامه یک نامه 2 شیالت سازمان -
 اىاعض و بابایی و خدایی آقایان دعوت دیگري و مزرعه در میگو کیلو هر

  ینچ خصوصى بخش و شیالتی مسئولین با جلسه به مدیره هیئت محترم
 صادراتی نمایشگاه خصوص در رسانی اطالع نامه 3 تجارت توسعه سازمان -

 نمونه صادرکننده انتخاب کارگروه جلسه به دعوت ، اوکراین در ایران
 آن اطالعات إرسال جهت اتحادیه ایمیل آدرس درخواست و آبزیان حوزه

  سازمان
 خصوص در جلسه به دعوت نامه یک ایران اسالمی جمهوري گمرك -

  آبزیان صادرات مشکالت بررسی
  کارگروه جلسه به دعوت  إیران اتاق آبزیان و طیور ، دام کارکروه

 ريدیگ و گمرکی قانون اصالح الیحه خصوص در اعضا از یکی نظر اعالم -
  ویتنام به شرعی ناظر اعزان هاي هزینه اعالم

 رکتش معرفی جهت مهربانو تلویزیونی برنامه به دعوت مهربانو موسسه - -
  محصوالتشان و کننده تولید هاي

 سواالت به پاسخ و راهنمایی درخواست دادگستري منصوب داور وکیل -
   اختالفى مورد یک خصوص در ایشان

 ملی روز نامه ویژه در ها شرکت معرفی شرایط اقتصاد عصر روزنامه -
  مهرماه در صادرات

 ادراتىص قیمت در نظر تجدید درخواست ایران صنعتی صید کنسرسیوم -
  اسبى یال

  : است زیر شرح به نامه 14 تعداد به صادره هاي نامه 
 نرژ همایش حضوردر شرائط اعالم یکی نامه 2 اتحادیه عضو هاي شرکت -
 نکلیسىا زبان به اتحادیه در اعضا از یکى عضویت تاییدیه دیگري و ایران و

  خارجیشان طرف براى
 رد یکی  گلشاهی دکتر جناب براى نامه دو شامل:  نامه 3 شیالت سازمان -

 اصالح دیگري و نروژ همایش در حضور براي اتحادیه معرفی خصوص
 و نیامی آقاي دفتر دیگري و تجاري و صنعتی ماهیان انواع گمرکی قیمت
  نروژ همایش ، تکمیلی رسانی اطالع

 مکاتبات

 فضاي مجازي

 و تجدی با شیالتی مجازي فضاهاي در اطالعات تبادل و گفتگوها و بحث
  .دارد ادامه آرامش
 و تچ بر عالوه "بهشهر شهرستان گرمابی ماهیان دهندگان پرورش اتحادیه

 شکالتم طرح و تجارب تبادل با همچنان ، شخصی بعضاً و کوتاه گفتگوهاي
 کم و کاربردي بسیار گروه ،یک اعضا سایر توسط مشورت ارائه و روزمره

 راداف نظرات نقطه ارائه از این و استفاده مورد و مفید واقعاً و است حاشیه
  .  است مشخص کامالً
 عنوان هب  غالبا که دهد می نشر خوبی بسیار عمومی اطالعات بلوآکوا کانال
 آبزي کنفرانس اطالعات اخیر مدت در البته و است استفاده مورد مرجع

 آقاي با مرتبط موضوعات کلیه نیز و) مهرماه 30 تا 28( سنگاپور پروري
 اشتراك رمف سفید، لکه شناسایی کیت ، آموزشی کارگاه( چیان شیشه دکتر
 شانای یادداشت ، مجله این در آگهی سفارش ، پروري آبزي هاي تازه نشریه

 بمطال حال عین در و است نموده رسانی اطالع خوبی به را) دانشمند مجله در
 کیفیت بهبود ، آبزیان پرورش در خوراك اهمیت خصوص در ارزشمندي

  .  است گذاشته اختیار در...  و میگو و ماهی پرورش استخرهاي خاك
 در اطالعات واقعاً که شرایطی در هم "دریایی ماهیان پرورش و تکثیر گروه

 عضايا براي رسانی اطالع در خوبی نقش ، باشد می محدود تقریباً بخش این
  مختلف هاي گونه معرفی نظیر علمی و دقیق هاي پست البته و دارد خود
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395 مهرماه 03 -یست و پنجمب شماره

 يگفتگوها شدن بدل و رد کنار در آن پرورش هاي ویژگی و دریایی ماهیان
 در را )گروه فعالیت موضوع با مرتبط عمدتاً( اعضا برخی طرفه دو کوتاه

 رد آفتاب از گفتن سخن که چرا گوئیم نمی زیاد "صمپا" از. شاهدیم آن
 اشاره هنکت این به اما به دل نمی چسبد؛ است تابیدن حال در خود که شرایطی

 اعضاي هب کشور شیالتی متون طنز استاد نویسی طنز ویروس که کنیم می
  :خوانیم می هم با را آن از اي نمونه که است کرده سرایت هم گروه این

 و جیره بی مشاوران از جمعی میان در  روزگاري روزي روزي
 میگو  ممات و حیات بحث سائلی ئیان، میگو  سلسله در  مواجب

  .ما آشفته سخت آنها تربیت در که  داشت عرضه  را خود ي
 چهآن  دوستان  دلخوشی و  خدا رضاي محض  مجرب  مشاوران 
 درازا هب سخن لیکن نمودند عرضه  داشتند تجارب کشکول در

 انبان مه مشاوران  الباقی   نگشت، حاصل اي نتیجه و  کشید
 بیابد درزي مبادا که داشتند نگه نخورده دست را خود علمی  هاي
  تهکش کار مشاوري میان این در   کند، رخنه آن در اي موریانه و
 چرا  النف بن فالن اي که برآشفت سخت جمشیدیان تبار از

 گرفتار البه و عجز به  رزم میدان در تا  نکردي راه چراغ را اندیشه
 او بر پرستی وطن عرق که سیامی لشکر از هم دیگري.  نگردي
 اندیش، خوش  کافرکیش بزرگانی از چند ،فتاوایی گشته مستولی
 هزیمت آهنگ دعا، به دست لشکر این مبادا که کردي  پیک مدام
  گریز و نگج میان در که جایی تا  پیچد هم در صلح طریقت و  گیرد
  تدعو صبوري به را  عزیزان   دوستانه اي نسخه ارسال با

 لسهج مدیر  حکم در سخندانی مشاورات، ختام حسن در.فرمودي
 در وا  ندانستید را  سائل منظور مشاوران اي  که آورد بر فریاد
 بر ترسی  و  است تر آگاه ما بر آتش و با و خاك و آب  امور
 عرصه نه  ستا ترکستان به رفته راه این  مبادا که گشته حاکم او

 با الکن زبانی با طینت، بد خردانی کم هم  میان این در.تولید
 مبادا ات زده بهم را افراد میانه زیرکانه،  هایی خط دست ارسال

 شاعر که دان شنیده چون.  بروند یاد از فرسایی قلم میدان این در
   برفت دیده از آنکه هر برود دل از: است فرموده

: خاکیان  يا که  گشت صادر فرود فرمان رسید جا بدین داستان چو
 وقتیم  آسمان پهنه در اقامتتان  دارید خاك گرو در دل که مادامی
 با  ذنمو صداي ناگهان. روید خود کار درپی و برخیزید زود  است
  .کرد ربیدا خواب از  اي گانه دو اداي براي را ما دلنشینی آهنگ
  . باد خوش و خرم دالن بیدار بر زندگی

   جدید هاي قفس از هایی عکس ارسال با "قفس در ماهی پرورش" گروه

 برجسته نقش اعضا فعالیت اطالعات و اخبار نیز و گرفته قرار بازدید مورد یا النصب
 و دارد اعضا انسجام سمت به حرکت و رویه وحدت ایجاد و همسونگري در اي

 نوید ستا شده گروه سوپر یک به تبدیل که گروه محترم مدیر خوش خبر با بویژه
 "یالتیش تجهیزات" گروه محترم مدیر.  نمائیم می احساس را آن بیشتر بخشی اثر

 دست مولمع طبق آن! رنکینگ بردن باال خودشان قول به و گروه کردن فعالتر براي
 و( شهردار و مدیر چون عناوینی از افراد سازي فعال و زده خالقیت و نوآوري به

 علمی معلومات و مکنونات بلکه تا اندکرد استفاده... ) و دار بخش آیندهدر احتماالً
 نای خوانندگان که است حیف واقعاً. رود باال گروهوري  بهره و گردد رهاظ افراد
 تعامل و رسانی اطالع شیوه بهترین تبیین در مدیر زیباي بسیار و سلیس متن از بولتن
  : بخوانیم باهم. باشند محروم گروه این اعضاي ترین داشتنی ازدوست یکی
 راي آخري گزینه هب تا و کجاست مشکل ببینه کنه می فکر داره جان خادم تا ها، بچه

 خادم .اشیمب داشته برجسته دهنده پرورش این عملکرد به نگاهی یه خوبه نداده،
 او. دیدم 93 اسفند در بوشهر هوادهی کارگاه در بار اولین براي رو جان
 می سوال ندت تند و دوم ردیف نشسته یکی دیدم فقط شناختم نمی را
 خادم فهمیدم بعد!!!سوالی آقاي گذاشتم رو اسمش ذهنم توي!! کنه

 محرم .آوري نو و تحقیق عاشق و عمرانه مهندس و جانه خادم به ملقب
 روز هر. زرعهم سر برمیگرده بعدش کنه، می خیرات کربال میره میشه که

 از یکی اگر و کنه می تنظیم رو ها هواده ها استخر تو میزنه شیرجه صبح
!! چیه میگو وير عطسه تاثیر میپرسه گروه تو میاد کنه، عطسه کارگرانش

 کارهاش ن،پرسید با معتقده جان خادم !!فرسته می هم عکس تا دو یکی
 خادم!!! یرهم آبروم پرسیدن، با معتقدم که من برعکس میره جلو بهتر
 داره دشای ولی میدونه خودش هم رو ها پرسش از بسیاري پاسخ جان
 تا کنن می مطرح پرسش یه کالس توي که ها معلم مثل میده، ما یاد
 برا و دور این یکس میگو پژوهشکده هاي بچه از اگر!!بیاین فکر به ها بچه

 پژوهشکده زا بیشتر دارن ها جان خادم و جان خادم که بگم یواشکی نباشه
 هاي مولکول رتاثی بدونن آنکه بدون و کنن می کاربردي تحقیقات کار

 سطح ایشافز در میگو هپاتوپانکراس درونی بافت دوم الیه روي ازت
 افزایش يکاربرد راهکارهاي دارن  چیه غربی پاسفید نر میگوي هورمونی

 ابایی جان خادم!!میدن یاد ها بچه به مستقیم عیر یا مستقیم رو وري بهره
 دمشون استخر فالن میگوهاي یا خرابه کفش استخرش فالن بگه که نداره
 کارش دمیخوا چون کنه می بزرگنمایی رو کارش ایرادات اتفاقاً!! کجه
 بهش یا خندنب بهش ها بچه که نیست نگران من برعکس او! بشه بهتر
 برعکس او داریم دوست خادم،!! خادمه واقعاً جان، خادم. بگیرن ایراد
 خادم. یرنبگ ایراد بهش یا بخندن بهش ها بچه که نیست نگران من
  .داریم دوست خادم،!! خادمه واقعاً جان،

   تموضوعا انعکاس شیالتى مجازى فضاهاى تمام در بکوییم هم را این
 اعدف حماسه داشتبزرگ أیام نیز و غدیر تاریخى واقعه خصوصا و مناسبتى

  .داشت یرىشمگچ تبلور مقدس


