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گزاري موفقیت آمیز اولین همایش شیالتی ایران و نروژ در اسفند ماه پس از بر
سال قبل، هسته اولیه نشست دوم در سطحی وسیعتر در اولین جلسات آقایان دکتر 

مشاور عالی  Cristian Mordalصالحی، مهندس امینی و دکتر گلشاهی با آقاي 
راي ان در جهت اجکنسرسیوم تولیدکنندگان غذاهاي دریایی نروژ بسته شد . ایش

موفق این برنامه با مشارکت اتحادیه در اردیبهشت ماه سفري به ایران داشته و 
 ولق ما اتحادیه از جلساتی با آقایان خدایی ، بصام و سلطانی برگزار کردند و

 قامم باالترین و دامپزشکی رئیس که داد قول هم موردال آقاي. گرفتند همکاري
 ولق یک و بیاورد تهران به سپتامبر اواخر در خود با را گذاري سرمایه از حمایت

 حضور همایش این در که کند راضی هم را شیالت وزیر که داد هم درصدي پنجاه
  .یابد

 با خود مذاکرات و داشتند ایران به سفري مجددا پیش ماه یک ایشان ادامه در
 مهرماه 8 روز ايبر اولیه برنامه و دادند ادامه حضوراً را اتحادیه و شیالت مسولین

 . گرفت قرار توافق مورد تهران پاالس اسپیناس هتل در
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 نمدعویگرفت.  قرار شیالت عهده بر ایرانی دولتی مسولین از دعوت 
 پیشنهاد به تجارت و پروري آبزي بخش دو در ایران خصوصی بخش

 و دندش مشخص اتحادیه و کیفیت بهبود تردف و پروري آبزي معاونت
 نام ثبت مندان عالقه و شد انجام قبل مدتها از تجارت بخش رسانی اطالع
 عوتنامهد و گلشاهی دکتر آقاي تایید با اتحادیه ارسالی فهرست و نموده

   .گردید ارسال صالحی دکتر آقاي جناب امضاي با ها

 سپس و کرج آالدر قزل یماه مزرعه یک از بازدید برنامه زمان، همان
 ارقر توافق مورد هم ماهی میکال شرکت فراوري واحد از بازدید برنامه

  .گرفت
 و امینی مهندس آقاي تالش و هماهنگی با ها برنامه تمام خوشبختانه

 رد که ما براي و شد انجام خوبی به موردال آقاي مدبرانه هاي پیگیري
 هب فراوانی درسهاي داشتیم رارق جامع برنامه این اجرایی اقدامات کوران
 اجراي و پیگیري جدیت، ریزي، برنامه درباره هایی درس ؛ داشت همراه
                                                                                                                               .ها برنامه کاست و کم بدون

 شدند تهران وارد مهرماه 7 و 6 شنبه سه و دوشنبه روزهاي طی میهمانان
 بش شنبه سه. کردند شروع تجاري طرفهاي با را مقدماتی مذاکرات و

 یرسف جمع به هم شیالت وزیر و بودند تهران در نخودشا سفارت میهمان
  د.شو کامل کننده حمایت تیم تا شد اضافه نروژي مسئولین سایر و

 هک شد مطرح خدادادي و بصام آقایان توسط شنبه سه عصر در خبري
 امام فرودگاه وارد تاخیر با پرواز طریق از ارسالی سالمون ماهی گویا

 فراوري درکارگاه چهارشنبه روز مهبرنا مشکل، این و شود می خمینی
میکال ماهی را بهم می ریزد. بالفاصله با دفتر جناب آقاي دکتر خلج 
صحبت شد و تقاضا شد که مسؤل محترم قرنطینه دامپزشکی مستقر در 
فرودگاه امام خمینی همکاري نموده و تاخیر ورود با تسریع در ترخیص 

 دامپزشکی به خوبی انجام  که این کار با همکاري ارزشمند جبران گردد

شد و ماهی حتی زودتر از زمان معمول هفته هاي قبل وارد کارگاه شد. 
آقاي خدادادي می فرمودند که چه می شد که همیشه این طور کارهاي 

    سریع انجام شود! 
هرحال بازدیدها طبق برنامه انجام شد . جناب وزیر نروژي با هیئت در 

نفره (با مهمانان ایرانی و مسؤلین  120همراه در دو اکیپ جمعاً حدود 
شیالتی) بازدید را انجام دادند و آن چه مهم بود رضایت کامل طرف 

    نروژي از امکانات ، پیشرفت ها و ظرفیت ها و توانایی ها بود. 
مهرماه ، جلسه اي دو ساعته با حضور رئیس و  7هارشنبه عصر روز چ

سایر مسؤلین تراز اول دامپزشکی کشور در دفتر ریاست آن سازمان با 
وزیر شیالت و رئیس دامپزشکی نروژ برگزار شد که به بحث و بررسی 
پیرامون ضوابط ، دستوالعمل ها و آشنایی با فرایند صدور گواهی ها 

اعتماد به نظام اداري یکدیگر و همکاري هاي  پرداخته شد و طرفین به
    بیشتر تاکید نمودند.

ثبت نام ها  10تا  9از ساعت  8/7/95روز موعود فرا رسید و پنجشنبه 
انجام شد و البته حضور افرادي که ثبت نام نشده بودند چندان جالب 
نبود و تا حدي سبب دلخوري آقاي موردال را فراهم آورد خصوصاً 

    ز حد دولتی هاي و یا بخش خصوصی غیر مرتبط. حضور بیش ا
درهرحال طبق برنامه با سخنرانی آقاي دکتر صالحی و سپس آقاي 
پرسنت برگ آغاز شد و طبق برنامه ادامه یافت که گزارش بخش هاي 

  مهم سخنان مطرح شده را خواهید خواند. 

در ، همه 17بود. پس از اتمام مراسم در ساعت آخرین برنامه هم جالب 
هاي فدراسیون غذاول ئیکی از سالن ها جمع شدیم و ابتدا خانم مارینا مس

طی سخنانی دقیق ، آموزنده و البته احساسی که با شعري  دریایی نروژ
از حافظ شروع شد (بیا تا گل براندازیم و می در ساغر اندازیم *** 

ا گزارشی از توانایی ه فلک را سقف بگشاییم و طرحی نو در اندازیم)
و اقدامات هماهنگ این تشکل در حمایت از تولید و صادرات آبزیان 

    نروژ ارائه داد که مورد تعجب و تحسین همه ما قرار گرفت.
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هزار تن صادرات 72درحالی که حداکثر ما از یک میلیون تن تولید و 
ن دالر ارزش صادرات آبزیان ایران صحبت کرده بودیم، میلیو350و 

میلیارد دالري کشورش از  9تنی و در آمد 2650ایشان از صادرات 
آبزیان (سالمون ، کاد ، هداك و ...) سخن گفت. خانم مارینا از سه نفر 
آشپز حرفه اي که همراه گروه به تهران آمده و غذاهاي دریایی بسیار 

خوشمزه براي معرفی به ایرانیان تهیه کرده  خوش آب و رنگ و البته
بودند به زیبایی تقدیر کرد و با دادن دسته گل هایی به آنان خواستار 

  تشویق این آشپزها شد.

سپس آقاي وزیر روي صحنه آمده و با خوش گویی  و چرب زبانی 
که مورد استقبال و خنده و شعف حضار قرار گرفت از بازدیدهایش از 

پروما و سوپرمارکت هاي غذایی شمال تهران سخن  بازار تجریش و
راند و مشخص بود از کشف این ظرفیت جدید براي توسعه بازار فروش 

  ماهی کشورش در ایران به شدت خوشحال است.

بعد از آن همگی به مراسم عصرانه آبزیان نروژي دعوت شدیم و در 
  میان استقبال خیلی خوب حاضرین مراسم خاتمه یافت.

ال و پر انرژي نروژي روز جمعه هم بی کار نبوده و با حضور وزیر فع
ماهی  سرو در فروشگاه  هایپراستار و پوشیدن روپوش و دستکش به

سالمون و معرفی آن به مردم تهران که براي خرید آمده بودند پرداخت 
و فرداي آن روز هم با حضور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی 

قرارداد شرکت هاي نروژي سازنده قفس با 13 شیالت شاهد امضاي
    شرکت هاي ایرانی بود.

  

جدا از شرایط خوبی که در خصوص توسعه روابط تجاري کشور پس از 
برجام ایجاد شده و صادقانه باید از مسؤلین کشور بابت ایجاد این شرایط 
سپاسگذاري نمود، آن چه از مجموعه این برنامه براي ما اهمیت داشت 

نگی ، برنا مه ریزي و تالش فوق العاده چشمگیر و البته موثر هماه
مسولین دولتی و تشکل ملی فراگیر آبزیان نروژ در حمایت از 

    تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورشان بود. 
فضایی که ما باید با اتحاد و صمیمیت در میان بخش خصوصی بوجود 

کل را سرلوحه کار تشآوریم ، خدمت به تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
مان قرار دهیم، از تفرقه و منیت بپرهیزیم و به فکر خدمت و حمایت از 
سرمایه گذاري مان باشیم؛ و همچنین بخش دولتی را با خود همراه کنیم 
و با خود به این طرف و آن طرف ببریم. بعضی از دوستان تصور می 

به  را با خود کردند و می کنند که گویا این وزیر بوده است که بقیه
تهران آورده در حالی که تمام هزینه این سفر توسط بخش خصوصی 
تامین شد و مطابق درخواست آنان بود که وزیر شیالت و رئیس 
دامپزشکی و باالترین مقامات حمایت از سرمایه گذاري به همراهی 

  پرداختند. 
در کشور ما تا کنون مرسوم بوده است که سفرهاي خارجی رئیس 

و وزرا بر مبناي مالحظات سیاسی ، تنظیم می شود و بخش  جمهور
خصوصی هم بعضاً به عنوان دکور و یا انجام برخی فعالیت هاي اقتصادي 
(در پوشش فرصت ایجاد شده) همراه هستند؛ ان شاا... کاري کنیم که 
در آینده نزدیک ، ما از رئیس جمهور و مقامات تراز اول بخواهیم که 

سفرهاي خود را تنظیم کنند و محور برنامه ها بخش  با اهداف اقتصادي
  خصوصی باشد و مقامات هم در حمایت از آنان همراهی نمایند.

  به امید آن روز ... 
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  یس سازمان شیالت ایرانئخالصه سخنرانی جناب آقاي دکتر صالحی معاون محترم وزیر و ر

 .از موقعیت مناسبی به جهت پرورش ماهی برخوردار است 	ایران با برخورداري از سواحل طوالنی شمال و جنوب کشور

زمینه آبزي پروري به دست آورده است که نتیجه این امر بهبود امنیت غذایی طی سال  		در سال هاي اخیر سازمان شیالت ایران دستاوردهاي بسیار خوبی در
برداري هاي متنوع به دنبال افزایش سطح اشتغال و حفظ بهرهاز طریق انجام فعالیتسازمان شیالت کشور با برخورداري از بهترین امکانات،  .هاي اخیر بوده است

  .پایدار بخش شیالت بوده است
  .آب دریا است 	میلیون تن مربوط به پرورش ماهی در 60میلیون تن رسید که از این میزان،  160سقف آبزي پروري در دنیا به 

اهیم به دنبال همکاري هاي مناسبی با کشور نروژ خو 	سعی در تقویت بخش شیالت کشور را داریم و در این ارتباطهاي نوین هم اکنون با استفاده از تکنولوژي
  .بود

ین امر پردازند که اهاي آبزي پروري میها به تولید و عرضه سازههاي نروژي خواهان همکاري با کشور ایران هستند، بسیاري از این شرکتبسیاري از شرکت
  هاي دوجانبه فراهم کند.مینه را براي توسعه همکاريتواند زمی

  شیالت نروژ  خالصه سخنرانی جناب آقاي پرسندبرگ وزیر محترم

میلیون نفري، قشر تحصیلکرده و  80کشور ایران با برخورداري از بازار 
شود موقعیت استراتژیک، گزینه مناسبی جهت همکاري با نروژ محسوب می

در  تکنولوژي نوین 	آمادگی الزم براي انتقال 		شور نروژ؛از سوي دیگر نیز ک
قبل از سفر به ایران حدس میزدم که این سفر  .را به ایران دارد 	این خصوص

چقدر می تواند جذاب و مفید باشد. دیروز از چند فروشگاه زنجیره اي تهران 
  و همچنین کارخانه فراوري قزل آال در کرج بازدید نمودم.

میلیون وعده غذایی  36زرگترین صادرکنندگان سالمون است و نروژ یکی از ب
در روز در جهان سالمون نروژ سرو می شود و امیدواریم که در سفره هاي 
ایرانی بیش از گذشته سالمون دیده شود و البته آبزیان ایران  را بر روي سفره 

یمتش ا قهاي نروژي ببینیم. من خاویار شما را تست کردم  و فوق العاده بود ام
  باالست و باید برگردم  و حقوقم را افزایش دهم!

میلیون تن پرورش ماهی داریم که سالمون عمده ترین آن است و ایران  1,3
نیز آبزي پروري خاص خود را دارد و براي هر دو کشور این پتانسیل وجود 

  دارد که آبزي پروري خود را بیش از پیش توسعه دهند. 
 

در  Aqua groupانی شکل گرفته و شرکت همکاري بین تجار ایر
تن آبزي پروري را دارد.در زمینه  5000جزیره قشم برنامه اي براي تولید 

هاي صیادي، بیمه، حمل ونقل و .. نیز امکان سرمایه گذاري وجود دارد 
و این تفاهم نامه امکان انعقاد  قرارداد هاي تجاري بین دو کشور را تسهیل 

که این سمینار منجر به افزایش تبادالت تجاري در  امید واریممی نماید. 
  این خصوص شود.
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مدیر توسعه تجارت کنفدراسیون سرمایه گذاري  سترسدال خانم کاترینا
  )NHOنروژ  (

هزار کارمند است و نیمی از  600زار شرکت با ه 25سازمان ما متشکل از 
مرکز منطقه اي داریم و در  18نروژ را حمایت می نماییم.  بخش خصوصی

 NHOنفر کارمند دارد.  800مرکز  18بروکسل نیز دفتر داریم. این 
موضوعات مشترك در بخش هاي مختلف صنعت را بررسی می نماید. دو 
سوم صنایع کشور نروژ از جمله ساختمان سازي، نفت، هواپیمایی، شیالت و 

بیش از یکصد سال سابقه  NHOکنفدراسیون هستند.  ... نقطه مشترك این
کار و گفتگو را بین کشور هاي مختلف و مدیران خود را دارد. همچنین با 
اتحادیه هاي کارگري همکاري داریم و این نشان می دهد که مردم ما چه 
می خواهند و چطور باید ارتباط برقرار نمائیم. کارکنان بخش تجارت نروژ به 

ی کنند و حفظ این اعتماد نیازمند رعایت نکات ریزي است و ما اعتماد م
به دنبال  NHOسرمایه گذاري در کشورهاي مختلف را تسهیل می کند و 

  ارتباط تجاري بیشتري با ایران است.

از آنجایی که اقتصاد نروژ بیشترین وابستگی را به سواحل خود دارد و یاد آور 
حل ل بودند. یک هزار کیلومتر ساوایکینگ هاست که به صید و صیادي مشغو

میلیون کیلومتر مربع  2داریم که تنها کشور کانادا از ما بیشتر دارد و البته 
زمین کشاورزي و آبزي پروري داریم که به ایجاد رقابت با سایر کشور ها می 

  صادرات نروژ را پوشش می دهد. % 40پردازیم و گاز و نفت 

سال است که توانسته فقر  10ین است که از مهمترین کارهاي کنفدراسیون  ا
تولید گازهاي گلخانه اي را کاهش دهد و اقدامات  % 40را ریشه کن نماید و 

  محیط زیستی را حمایت نماید. 

 100صنعت عرضه  و حمل و نقل ما بسیار پیشرفته است و توانسته ایم به 
تجارت  هکشور دنیا صادرات داشته باشیم.سالمون مهمترین و بزرگترین شاخ

کل پرورش سالمون آتالنتیک در قفس انجام می شود و  % 53نروژ است و 
از این طریق تولید می کند. ما کار آبزي پروري را با تولید  % 25شیلی تنها 

پایدار دنبال می کنیم و از کارکنان و کارگران این صنعت حمایت ویژه می 
مقدار مصرف آنتی  کنیم چرا که عقیده داریم همه با هم همکار هستیم و

  گرم در تن می باشد. 0,36بیوتیک در محصوالت شیالتی تنها 

وزارت امور  مدیرکل دفتر....   جمالیدکترآقاي سخنرانی 
  اقتصاد و دارایی:

مسئولیت واردات هر نوع سرمایه خارجی دارایی  و اقتصاد امور وزارت
این امور را کنترل می کند. بر اساس  FIPPAرا بر عهده دارد. قانون 

این قانون ما تمامی سرمایه گذاري خارجی را می پذیریم و در مورد 
منابع طبیعی ما هیچ گونه محدودیت نداریم و درصد هاي مساوي سهم 

ین و کارخانه را دارد. در دارند. و حتی سرمایه گذار حق مالکیت زم
  تجارت دو نوع ریسک داریم:

  ریسک غیر تجاري -2ریسک تجاري   -1

براي ارئه خدمات یک مرکز راه اندازي شده که تمام امکانات را در 
اختیار قرار می دهد و همه وزارت خانه هاي درگیر (خارجه، صنعت، 

ل به معدن و تجارت، کشاورزي، امور اقتصاد ودرایی ) در یک مح
  پاسخگویی می پردازند.

سرمایه گذار در مرحله اول طرح مطالعه اولیه تجارت را رائه می نماید 
دقیقه  20سپس فرم هاي درخواست را که سه صفحه است و براحتی در 

تکمیل می کند. سپس اطالعات و فرم ها را به هیئت مدیره سرمایه 
تصویب هیئت گذاري خارجی  وزارت خانه گزارش می دهیم و پس از 

مدیره به امضاي وزیر رسیده و به سرمایه گذار تحویل می گردد. محل 
سرمایه گذاري یکی از نکات کلیدي است که اگر این مکان پارك هاي 
علم و فناوري، مناطق آزاد و ویژه باشد مالیات آن تغییر کرده و کاسته 
می شود. همچنین براي ورود تجهیزات احداث کارخانه از معافیت 

  مالیاتی برخوردار می شوند.
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این که با واقعیت ها، ظرفیت ها و امید به افتتاحیه قسمت دوم را با خیر مقدم به شرکت هاي نروژي و آرزوي موفقیت آنها و آقاي دکتر خدایی 
و آماده  زیان ایران در این جلسه حاضرندایشان اظهار داشتند صادرکنندگان و واردکنندگان آب توانمندي هاي  کشور تاریخی ایران آشنا شوند آغاز نمودند.

  همکاري با همتایان نروژي خود می باشند.

ماه پیش فدراسیون غذاهاي دریایی  نروژ به من ماموریت داد که   8و اظهار تشکر از تشکیل این جلسه  اظهار داشتند  مضمن خیر مقد آقاي موردال:
قات نمایند الگسترش فعالیت و همکاري مشترك با ایران را پیگیري نمایم. در این همایش ما صادرکنندگانی از نروژ آوردیم که با وارد کنندگان ایرانی م

  ایران نیم نگاهی هم به کشورهاي همسایه ایران داریم. و عالوه بر

  دگتر خداییسخنرانی آقاي 

 آتی هاي برنامه و کنونی وضعیت،  ایران آبزیان صنعت ملی هاي اولویت

  :است زیر عناوین شامل که گردید هارائ بخش 5 در مطالب

I –ایران. اسالمی مهوريج در آبزیان بخش هاي فعالیت گستره با آشنایی  
II - ایران. آبزیان مهم هاي گونه  

III- اشتغال و سرانه مصرف وتولید  میزان. 
IV – ایران آبزیان تجارت. 
V- 2021 -1399( کشور توسعه ششم برنامه پایان در انداز چشم و توسعه هاي برنامه( 

 مهم ايه گونه و پروري آبزي و) جنوب و شمال آبهاي در(یدص از اعم کشور شیالتی تجارت و تولید فعالیتهاي گسترده عرصه دوم و اول بخشهاي در
 .گردید ارائه زیرو مطالب  جداول پنجم و چهارمسوم ،  هاي بخش در سپس. شد ارائه تصاویر با همراه ایران تجاري آبزیان

  

 بولتن هفتگی
ایران اتحادیه صادرکنندگان آبزیان  

1395ماه  مهر 14 -بیست و ششم شماره   seafood Sessionتجارت آبزیان بخش هاي سخنرانی-2 

  توسعه تجارت شیالت ایران و نروژ ویژه نامه



  ٧ 
 

 :گردید ارائه توسعه هاي سرفصل اختصار به هم  پنجم بخش در
   صیادي و صید بخش در -1
   دور آبهاي از برداشت سهم افزایش براي مدرن صیادي شناورهاي تامین در گذاري سرمایه -
    عمان دریاي و فارس خلیج در ماهیان فانوس ذخایر از برداشت به اولویت -
 صیادي هاي فعالیت از وري بهره افزایش و صیادي شناورهاي کمی توسعه توقف -

  
    پروري آبزي بخش در -2
   قفس در ماهی پرورش و شور لب ماهیان پرورش گذاري سرمایه توسعه -
   حلیسا نوار در میگو پرورش توسعه -
    خاویاري ماهیان پرورش توسعه -
   سردابی ماهیان تولید وري بهره افزایش در گذاري سرمایه -
   گرمابی ماهیان تولید وري بهره افزایش در گذاري سرمایه -
  سوکال و تیالپیا ماهی نظیر جدید هاي گونه پرورش توسعه -

  
    پشتیبانی هاي بخش و شیالتی صنایع بخش در -3
    باالتر افزوده ارزش با محصوالت عرضه و آبزیان فراوري و تولید تکنولوژي ردنک روزآمد -
   :طریق از آبزیان تجارت توسعه -
 72 از رسیدن.کشور نفتی غیر صادرات در آبزیان سهم ارتقاي و آبزیان صادرات میزان افزایش *

  .تن هزار 165 به تن هزار
 زده، چشم تخم مولد، آبزیان، غذاي( مزارع و جاتکارخان نیاز مورد هاي نهاده واردات افزایش *

 ماهی کشورنظیر در تولید غیرقابل محصوالت و فراوري و کارخانجات مصرف مورد هاي ماهی
    ...) و آبزیان غذاي تولید اولیه مواد ،....و تیالپیا هداك، کاد، سالمون،

    محصوالت نگهداري و انجماد فراوري، تولید، خطوط ظرفیت افزایش  -
   شیالتی هاي فراورده بازار کارایی افزایش -
 طحس افزایش و بازاریاتی و نقل و حمل هاي سیستم بهبود و توزیع بخش در گذاري سرمایه -

 از رانهس مصرف رساندن و آبزیان داخلی بازار مصرف توسعه - شیالتی محصوالت به دسترسی
  . کیلوگرم 13 به فعلی کیلوگرم 10

 700دستیابی به مجموع  
 هزار تن صید از دریا

 811دستیابی به مجموع  
هزار تن تولید آبزیان 

 پرورشی

دستیابی به ارزش 
میلیون دالري   600کل

 تجارت آبزیان
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ه بازار مدیر بخش توسع  Asbjorn Rortviet آقاي سخنرانی
  شوراي نظارت آبزیان نروژ

نروژ به خاطر دره هاي عمیق، کوه هاي بزرگ و تولید کننده آبزیان در 
میلیارد دالر  9ارزش صادرات آبزیان نروژ  جهان شناخته می شود.

 و کشور دنیا آبزیان صادر کرده ایم. 140به بیش از  2015آمریکاست. در 
مسئولیت من در شورا گسترش بازار آبزیان نروژ است. بخش بازار شوراي 
نظارت، بازار یابی و ایجاد ارتباط و مدیریت مخاطرات تجارت را پیگیري 
می کند. هدف بازاریابی ما افزایش تقاضاي مردم نروژ و همچنین اتحادیه 

صنف اروپا براي ماهی سالمون است. فعالیت هاي ما تمامی واحدهاي  
را از جمله صیادي، پرورش، تولید کنندگان، ماهی فروشان، مصرف 
کنندگان و ... را در بر می گیرد و هم در داخل و هم در خارج از مرزهایمان 
با انتشار بروشور، تبلیغات محیطی و دیجیتالی محصوالت شیالتی نروژ را 

  ترویج می دهیم. 

ورا پل ارتباطی بین کار دوم ما ارزیابی و مدیریت مخاطرات است. ش
شرکت ها، مردم و رسانه هاست و مشتریان همیشه با تیم ذي صالح 
شورا در ارتباط هستند و افزایش آگاهی براي عموم صورت می گیرد و 

  همه این کارها براي کنترل مخاطرات است.

ارائه دیدگاه و دسترسی به بازار تخصص ماست و در مورد هر بازار کامل 
ترین و پیشرفته ترین دیدگاه را در مورد بازار ارائه داده تا شرکت ها از 
این فرصت ها بهره ببرند. موضوع دسترسی به بازار و شناخت آن براي 

محصوالت  % 95صنعت شیالت نروژ بسیار با اهمیت است چرا که 
  ی را صادر می کنیم.شیالت

  نمونه بارز ارائه دیدگاه و شناخت بازار همین مراسم امروز در ایران است.

صه می شود: مهمترین هدف شوراي کل عرایضم در یک جمله خال
آبزیان نروژ حضور در بازار است و ما زمینه هاي جدید همکاري را در 

  کشورهاي مختلف فراهم می کنیم.

  در پایان می خواهم سه رکن اساسی شیالت نروژ را بیان نمایم:
  طبیعت نروژ: بهره برداري از آب سرد و خطوط ساحلی گسترده -1
ه مردم ما به اهمیت اقتصاد بزرگ کشورشان پی مردم و دریا: اینک -2

  ببرند و دریا را که به آن وابسته ایم را حفظ نمایند.
  کارهاي مسئوالنه: که باید طبق قوانین و مقررات به آن پایبند باشیم. -3
 

  آقاي الرسن صادر کننده برتر نروژسخنرانی 

صادرات به ایران  2016شرکت ما تولید کننده سالمون است و از سال 
حقایقی در مورد ایران وجود دارد و آن این که شما  را شروع کرده ایم.

میلیون جمعیت دارید و بعد از امارات بیشترین آبزیان را وارد می  80
  د.کنی

وقتی از فروشگاه هاي سطح تهران بازدید می کردم اطالعات جدیدي 
در خصوص آبزیان تازه و به ویژه سالمون مشاهده کردم. در شمال تهران 
قدرت خرید باالست و همین طور مردمش به سالمت غذا اهمیت می 
دهند. همچنین سالمون دودي و سوشی نیز بازار خوبی در ایران دارد 

در کل دنیا پرطرفدار است و در هایپر استار امکان فروش  البته که سوشی
  آن مهیا است.

مشکلی که وجود دارد کمبود توان حمل و نقل هوایی ماهی تازه است، 
هواپیمایی با قابلیت این توانایی خریداري  Iran Airالبته شنیدم که 

کرده است. ارتباط هوایی در ارسال ماهی تازه بسیار اهمیت دارد که در 
  کنار فعالیت هاي بانکی باید تسهیل گردد.
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جاد ارتباط گسترده با ماست. ما با مصرف موضوع دیگر چشم انداز ای
کنندگان سالمون در سرتاسر دنیا در ارتباط هستیم و می خواهیم که با 
ایران نیز داشته باشیم. البته بازار بسیار رقابتی است که هم براي هر 
دوطرف مفید و قابل بهره برداري است. ابهام در مورد اینکه مصرف 

اتی از سالمون دارند وجود دارد. چالش کنندگان نهایی ایران چه اطالع
دیگر مدارك و مستندات است که البته از شیالت نروژ خواسته ایم که 
رایزنی هاي الزم را با دامپزشکی ایران داشته باشد تا این امور نیز تسهیل 
گردد. به شخصه می توانم تضمین کنم هر مستنداتی که کشور نروژ 

است و گواهی مبدا و گواهی  صادر می کند صحیح و قابل اعتماد
بهداشت کامالً مستند و درست است. چالش دیگر عمر ماندگاري است 
که در ایران کوتاه و غیر کارشناسانه است که امیدواریم به تقویت حمل 
و نقل هوایی این مشکل برطرف گردد. ایران کشور بزرگ و پهناوري 

تجربیات خود را در  است و بازاري با ظرفیت باال دارد که ما می توانیم
  اختیار شرکت هاي ایرانی قرار دهیم.

امیدواریم این مطالبی که در قالب سخنرانی ها مطرح می شود و وعده 
هایی که ارائه می گردد در قالب اقدامات عملیاتی و برقراري ارتباطات 

 اجرایی عمیق در خارج تحقق یابد.

  خانواده آبی از شرکت سخنرانی آقاي بصام

 تولید و مصرف سالمون افزایش یافته است. FAOبا توجه به آمارهاي 
کیلو گرم است. اما در  10و در ایران  20مصرف سرانه آبزیان در دنیا 

ایران افزایش مصرف نسبت به نرخ رشد چشمگیر بوده و پیش بینی 
 1400کیلوگرم در سال  15رف سرانه برنامه ششم توسعه دستیابی به مص

می باشد.یکی از مشکالت واردات ماهی تازه اختالف بین وزن خالص 
و ناخالص است چرا که ماهی تازه احتیاج به یخ خرد دارد و گمرك به 
مسئله دقت الزم را ندارد و همچنین سایز ماهی که در قیمت آن اثر 

الي لوکس تلقی نموده گذار است. متاسفانه در گمرك ماهی تازه را کا
که تعرفه آن بی دلیل باالست و همچنین اطالعات غیر صحیح گمرك 

  که در این خصوص باید تجدید نظر صورت گیرد.

ورود غیر قانونی نیز یکی دیگر از مشکالت است، سالمون دودي توسط 
مسافران از دبی وارد ایران می شود که بازار را تخریب می نماید. همچنین 

و این قانون سازمان  انجماد زدایی در ایران تنها یکبار مجاز است
دامپزشکی مغایر با سایر کشور هاست و این یک چالش بزرگ براي 
واردکنندگان به شمار می رود. شکاف عمیقی بین مصرف آبزیان در حال 
و آینده وجود دارد، مشکالت تجهیزات فراوري، موقعیت سیاسی و 

  جغرافیایی ایران و ... پیش روي ماست.

تشکر از ایشان بحث لجستیکی ایران را هم  در اینجا آقاي موردال ضمن
اضافه نمودند که انتقال ماهی تازه به ایران از طریق هوایی بسیار اهمیت 

 دارد و الزم است که این امر تسهیل گردد.

صوص شرایط از نروژ در خ  Tarjei Brox Lingeسخنرانی آقاي 

  آبزیان حمل و نقل هوایی

انتقال هوایی دسترسی به بازار را سریعاً تسهیل می نماید. در حال حاضر 

پروازهاي ترکیه و دبی کار انتقال هوایی را براي ایران انجام می دهد اما 

عمر ماندگاري بسیار اهمیت دارد که متاسفانه این زمان در ایران بسیار 

غیر مستقیم کار را دشوار می کند. هواپیماهایی کوتاه است و پروازهاي 

تن قابلیت جابه جایی آبزیان را دارند که البته  1500تا  4هستند که از 

ضوابط خاصی را براي حجم هاي باال می طلبد. دماي نگهداري و حفظ 

آن در یخچال هاي هواپیما نیز اهمیت دارد به خصوص در تابستان که 

اورمیانه باالست و الزم است که تدبیر صورت اختالف دما بین اروپا و خ

بگیرد. با خروج محصول از فرودگاه دیگر کنترلی روي آن وجود ندارد و 

ساعته باید چاره اي بیندیشیم. پیشنهاد من تجهیز  12براي فاصله زمانی 

فرودگاه امام با ظرفیت و امکاناتی شبیه فرودگاه هاي ترکیه و دبی براي 

  ست.انتقال ماهی تازه ا
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  سخنرانی آقاي غالمی از گمرك جمهوري اسالمی ایران

آیتم وجود دارد که از طریق آن می توان هزینه هاي  3در حوزه واردات 
  گمرك را تسهیل نمود:

هزینه هاي  -3زمان صرف شده براي انجام امور  -2تعداد اسناد   -1
  بهمترت

دوستان در خصوص وزن ناخالص و استفاده از یخ ، عنوان شدن کاالي 
لوکس براي ماهی تازه، ورود غیر قانونی آبزیان توسط مسافران توریستی 
مطالبی را اشاره نمودند که این مشکالت از طریق نشست و مذاکره قابل 
حل است و دفتر واردات گمرك ج ا ا نهایت همکاري را مبذول می دارد. 

رخواست کاهش تعرفه هم از مواردي است که با ارائه مستندات و د
  دالیل و توجیهات الزم قابل بررسی است.

  در حوزه صادرات خدماتی که عرضه می گردد شامل:
بازنگري در تعرفه کاالهاي اساسی   -2ارئه خدمات بدون تعطیلی    -1
 -4امکان صادرات بدون اخذ مجوز توسط صادرکنندگان برتر     -3

ارزیابی کامیون ها بدون تخلیه  -5ارزیابی کارشناس گمرك در محل   
 -7امکان صدور کاال با عالمت استاندارد     -6و بارگیري مجدد   

  استفاده از پتانسیل هاي ورود موقت براي پردازش و صادرات مجدد

همچنین با توجه به اهمیت موضوع ماهی تازه سالمون وارداتی از نروژ 
م موضوع کریدور سبز گمرکی میان ایران و نروژ را مطرح می توانی

 نمائیم.

  سخنرانی آقاي دکتر خطیبی صادر کننده آبزیان ایران

خچه پرورش میگو در ایران داشتند و اینکه ایشان اشاره اي به تاری
میگوي ایران عاري از آنتی بیوتیک و سموم است. ایشان با پخش کلیپی 
نشان دادند که در اطراف مزرعه میگو هیچ مزرعه غیر میگو، خانه و 
شهرسازي نیست و زمینها بکر و عاري از آلودگی هاي شهري است و 

رهاي پیشرفته دنیا اجام می صادرات میگوي ایران به بسیاري از کشو
شود. تعداد زیادي از واحدهاي فراوري ایران که به تجهیزان مدرن مجهز 

و مجوز صادرات به اتحادیه اروپا می باشند.  ECهستند داراي کد 
همچنین محصوالت مختلف میگو که در ایران تولید می شود را در پایان 

 معرفی نمودند.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بولتن هفتگی
ندگان آبزیان ایراناتحادیه صادرکن  

1395ماه  مهر 14 -بیست و ششم شماره  

  توسعه تجارت شیالت ایران و نروژ ویژه نامه



  ١١ 
 

دفتر سخنرانی آقاي دکتر عطارد مسئول صدور مجوز واردات  
  سازمان دامپزشکی کشورقرنطینه 

سازمان دامپزشکی و دفتر قرنطینه مسئول صدور مجوز واردات آبزیان به 

  ست. ویژگی هایی که باید محصول وارداتی داشته باشد:ایران ا

  محصوالت تازه یا منجمد کامل باید حتماً شکم خالی باشند.-1

  ماهی باید بوي تازگی را داشته باشد. -2

شرکت هاي وارد  -4بافت و کیفیت آن مطلوب و قابل قبول باشد. -3

  کننده باید داراي نام و نشان مشخص باشند.

  اشتی آبزیان باید توسط شرکت مبدا کامل باشد.مستندات بهد -5
 

  ینا لند سورك رئیس دامپزشکی نروژسخنرانی خانم کریست

آن به سایر نقاط جهان صادر   % 40آبزیان نروژ به اتحادیه اروپا و  % 60
  می گردد.

داره ایمنی غذایی نروژ مسئول صدور گواهی بهداشتی است که بسیار ا
ه حجم بسیار باالیی گواهی صادر کرده ایم که معتبر است. در سال گذشت

دو سوم آن براي ماهی تازه و یک سوم این مجوزها براي آبزیان منجمد 
  است 

 

  قلب می باشد.که اوراق آن خاص و مشخص و داراي هولوگرام غیر قابل ت

در خصوص روند صدور گواهی، صادرکننده و یا فراوري کننده اقداماتی را 
ود را از هر جاي کشور از طریق ایمیل ارسال انجام می دهد و تقاضاي خ

می نماید. دفتر ما بعد از دریافت تقاضا و بررسی آن به همان صورت 
الکترونیکی پاسخ می دهد. در صورت بروز مشکل متقاضی درخواست 
بازبینی داده و درصورت نیاز به بازدید، نزدیک ترین مرکز این کار را انجام 

  می دهد.

یشتر صدور گواهی هاست که در آینده نزدیک در هدف تسهیل هر چه ب
  ساعت روز و به صورت شبانه روزي انجام خواهد شد. 24تمام 

ما قوانین بهداشتی خودمان را داریم و آنچه قوانین بهداشتی اتحادیه اروپا 
وضع کرده است را هم پوشش می دهد. ما کل زنجیره تولید را نظارت می 

پایش در مورد آلودگی ها، پایش داروهاي  کنیم و ممیزي ها، برنامه هاي
مصرفی دامپزشکی و تحلیل مخاطرات را به طور دائم داریم. این بخش 
تماماً دولتی است و پنج دفتر در سراسر کشور دارد و به رعایت ضوابط 
بسیار پایبند هستیم و با مشاهده کوچکترین مشکل احتمالی اقدام به جریمه 

  می کنیم.  و جمع آوري محصول از بازار
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 نبا توجه به اینکه مکان برگزاري برنامه هاي بخش آبزي پروري در طبقه اي دیگر ( سالن اصلی همایش) قرار داشت و همکاران اتحادیه در سال

بدالحی که ریاست ایرانی این بخش را بر تجارت مشغول بودند اطالعات کامل  و شرح مطالب  ارائه شده در دسترس نیست ، اماجناب  آقاي دکتر ع

 عهده داشتند در قالب پنج فایل مطالب برخی شرکت ها از جمله آبزي اکسیر کوثر، فرادانه و موسسه جهاد نصر  به معرفی خود پرداختند. 

که اهم آن استفاده از پتانسیل هاي این کشور می  تندبسیار مهم دانس
باشد که در این زمینه پیشرفته هستند. ایشان  اعالم نمودند که کشور 

راي کشور شیلی داشته و ب نروژ نقش چشمگیري در توسعه آبزي پروري
  توسعه فعالیت هاي تحقیقاتی و آموزشی درخواست همکاري نمودند. 

  
 دتولی( ششم توسعه برنامه در کشاورزيجهاد  اهداف وزارت به توجه با

این  اي میانتفاهمنامه   2013 سال در) قفس ماهی تن هزار 200
 سال، 10 عرض که در است شده امضا ایران شیالت سازمان موسسه و

 .آبزیان را به شرح ذیل تولید نماید هاي گونه از هزار تن  80

 عمان دریاي ،فارس خلیج خزر، دریاي در قفس ماهی تن 60000 .تولید
  .داخلیهاي  سد و ها دریاچه و
  خاویار تن 100 و خاویاري ماهیان تن 10000 تولید. 

 .کشور جنوب و شمال ساحلی آبهاي در میگو تن 10000  تولید. 

استان هاي  از هکتار 550 در پروري آبزي سنجی امکان مطالعه. 
  ایالم. و خوزستان

  

  
   نندهک تولید هاي شرکتیکی از بزرگترین  عنوان به فرادانه شرکت

 سالن( پروري آبزي بخش مطالب از عبدالحی دکتر آقاي گزارش

  ایشان نهایی بندي جمع و) اصلی

ی یران گزارشابتدا آقاي دکتر عبدالحی معاون آبزي پروري سازمان شیالت ا
از استراتژي و برنامه هاي آبزي پروري در کشور جمهوري اسالمی ایران را 

، پرورش ماهی در قفس"بصورت پاورپوینت ارائه کردند و تاکید نمودند که 
تنوع گونه اي، تعامل با کشورهاي صاحب صنایع، صنعتی کردن آبزي پروري 

ت مورد توجه سازمان شیال اهم موضوعات "و باال بردن راندمان تولید و کیفیت
  ایران در بخش توسعه آبزي پروري است.

سپس آقاي کریستین هنریکسن برنامه شیالت نروژ در آبزي پروري را ارئه 
نمودند و پس از آن آقاي جاکوب سردال از شرکت اکواژن برنامه هایی را ارائه 

 5دود تا ح نمودند که اشاره داشتند تخم قزل آالیی را تولید کردند که وزن آن
برابر قزل آالي آب شیرین است. همچنین  4کیلو گرم می رسد و قیمت آن 

آقاي مارتیسن در رابطه با بهداشت و بیماري هاي آبزیان و استراتژي کشور 
  نروژ در زمینه بیماري ها و تولید واکسن گزارشی ارائه نمودند.

رفیت ور، ظآقاي دکتر حسین زاده معاون موسسه تحقیقات علوم شیالتی کش
دگان کنن ها و توانمندي هاي تحقیقات علوم شیالتی کشور را براي شرکت

  نروژي ارائه نمودند.
در بعد از ظهر آقایان شم آبادي از موسسه جهاد نصر و یداللهی  از شرکت 

دقیقه در مورد پتانسیل  5فرادانه و پژمان حسینی از آبزي اکسیر کوثر هر کدام 
مجموعه خود و زمینه هاي توسعه همکاري گزارشی ها و توانمندي هاي زیر 

  ارائه نمودند.
دقیقه جمع بندي بخش آبزي پروري را  10در ادامه آقاي دکتر عبدالحی در 

ضمن تبیین فعالیت هاي جمهوري اسالمی ایران در زمینه هاي شیالتی، 
  کشور نروژ را در زمینه همکاري توسعه آبزي پروري براي ایران
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 طور به نفر 450 حدود زایی اشتغال زمینه خاورمیانه در آبزیان خوراك

  .تاس نموده فراهم را مستقیم غیر طور به نفر 1000 به نزدیک و مستقیم

عالوه بر توزیع در بسیاري از استانهاي محصوالت تولیدي این شرکت  
کشور هاي مختلف جهان به آبزي پرور کشور جمهوري اسالمی ایران 

صادر  گرجستانو   بنانل ترکیه، ،جیکستانتا ، ارمنستان ، اقرع ازجمله
   می گردد.

 مسیست حالل، ایران، استاندارد نشان هاي نامه گواهیشرکت فرادانه 
 اربردک پروانه و غذایی مواد ایمنی مدیریت، کیفیت کنترل مدیریت
  .را اخذ نموده است تشویقی استاندارد عالمت

  

  
  

رکت ش. است ایثارگران امور و  شهید بنیاد هاي مجموعه زیر شرکت این

 و کند می فعالیت پروري آبزي مختلف هاي زمینه درآبزي اکسیر کوثر 

 ملهج از هاي گونه، جغرافیایی شرایط به بسته مختلف هاي استان در

  دهند. می پرورش را...  و خاویاريو ماهی  آال قزل سرگنده، کپور

 امنیت بهبود داخلی، منابع از بهینه برداري بهرهاین شرکت   هدف

  .است  اجتماعی، رفاه و شتغالا غذایی،

در کنار پرورش نیز محصوالت شیالتی فراوري شده را نیز عرضه می 

  نمایند.

 از مطالب بخش تجارت آبزیانبندي آقاي دکتر گلشاهی جمع 

  زمینه هاي تجاري

 از اعم( کاال مرغوبیت به نروژ بودن معروف ،کشور دو بین تجارت سابقه
 از همکاري به مایل هاي شرکت تعداد ،سالمون برند و) تجهیزات و آبزي

 مصرف سریع رشد ،ایران توجه قابل جمعیت و گسترده بازار ،طرف دو هر
 می هک هایی گونه تولید در کشور دو مکمل توانایی ،ایران در آبزیان سرانه
  .کند کامل را تجارت مورد کاالیی سبد تواند

  زمینه هاي مکمل

، زیانآب فرآوري در نروژي جمله از و اروپایی تکنولوژي از استفاده به تمایل
 واحدهاي یازن اساس بر نروژ در مناسب تکنولوژیکی و تکنیکی امکانات وجود
 ماهی پرورش توسعه براي اخیر سالهاي خوب همکاري سابقه وجود ،ایران

 باالي یتظرف ،بردار بهره کاربران اعتماد ،نروژ تکنولوژي بر تکیه با قفس در
 نیاز ،قفس نپشتیبا صنایع و تبدیلی صنایع پروري، آبزي توسعه براي موجود

  .آموزش و فنی هاي مشاوره تجهیزات، به شیالتی صنایع واحدهاي
  پیشنهادات

 کشور دو بین اي قرنطینه و بانکی اي، بیمه گمرکی، تسهیالت ایجاد -1
  .کشور دو بین تجارت شدن تر راحت براي

 واحدهاي تجهیز براي نروژي هاي شرکت از تکنولوژي و تجربه انتقال -2
  فروش از پس مناسب خدمات با همراه ایران شیالتی صنایع

 روشف از پس خدمات و ایران در قفس تجهیزات تولید امکانات گسترش -3
  ایران در آن
 اطالعات تبادل و بازاریابی واحدهاي یا ها شرکت شاید و همکاري ایجاد -4

  نیاز مورد هاي زمینه در کشور دو بین بازار
 شورک اي منطقه بازاریابی و بازار توسعه براي ایران امکانات از استفاده -5

  cis کشورهاي و خاورمیانه حوزه در نروژ
 روپاییا هاي بازار توسعه براي نروژ کشور تجربیات و امکانات از استفاده -6

  ایران براي
 صنایع صاحبان و بازرگانان روي در رو دیدارهاي اي دوره برگزاري -7

 و کشور دو بین تجارت ضعف و قوت نقاط مرور براي طرف دو شیالتی
  .مشکالت رفع زمینه در همکاري

برد -برد شرایط در طرفین موقعیت به توجه  
 و آبزیان زمینه در کشور دو بین تجاري همکاري توسعه برنامه طراحی -8

  .7 بند در مندرج مشترك هاي نشست در برنامه اي دوره پایش
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 به ژنرو شیالت و صنعت تجارت، وزیر »برك پرسنت« گذشته هفته 
 رئیس خصوصی، بخش تجار و فعاالن شامل نفره 90 هیأت یک همراه

 تشرک براي کشور این صادرات از حمایت صندوق مسؤول و دامپزشکی
 ایران هب وابسته صنایع و پروريآبزي شیالت، المللیبین نمایشگاه در

 براي توانست و رسید کارهایش همه به روزه 5 سفر این در برك. آمد
 یابیبازار و تبلیغ -سالمون ماهی -کشورش شیالتی محصول ترینمهم
 زا همراهش هیأت با ابتدا در. دش ایران وارد  گذشته شنبهسه او. کند
 و فرآوري کارگاه یک سپس و آالقزل ماهی پرورش مرکز یک

 ازمانس رئیس با چهارشنبه روز.  کرد بازدید سالمون ماهی بنديبسته
. زد چانه سالمون ترسریع ترخیص براي و کرد دیدار ایران دامپزشکی

 عرفیم براي ار ايروزهیک سمینار تا رفت اسپیناس هتل به پنجشنبه
 کنار در. کند برپا آبزیان و شیالت حوزه در کشورش هايتوانمندي
 ونسالم طبخ به بودند آمده ایران به او همراه که نروژي آشپز 3 همایش،
 بازار رد برك پنجشنبه عصر. کردند سرو میهمانان براي را آن و پرداخته
 فروش و زیعتو وضعیت دیدن براي او. گذشت پروما فروشگاه و تجریش
 گیالن استانداران با مشترکی جلسه در سپس. بود رفته آنجا به سالمون

 پروريآبزي مشترك هايپروژه پیشبرد براي سیستان و بلوچستان و
  . کرد شرکت

 لباس آنجا در. گذراند هایپراستار در را خود جمعه نروژ شیالت وزیر
 به و پخت زد، برش کرد، پاك و آماده را سالمون ماهى پوشید؛ کار

 ستت و بخورند را آن تا کرد تعارف بودند حاضر فروشگاه در که مردمی
 او، ورحض در و آمد شیالت نمایشگاه به برك پرسنت شنبه روز!  کنند

   سازمان رئیس صالحی، حسن و کشاورزي جهاد وزیر حجتی، محمود

 نبی ماهی پرورش هايقفس تجهیز و تأمین زمینه در قرارداد 13 شیالت
. رسید امضا به نروژى شرکت 2 و ایران خصوصی بخش هاىشرکت
 است قفس در ماهی پرورش تن هزار 20 از بیش قراردادها این ظرفیت

 شبشنبه او. شودمی اجرا امسال آن تن 6500 حدود نخست فاز در که
 ضورشح روز چند در توانست و بازگشت اشخانه به پر دست با گذشته

 ورشکش تولیدات صادرکننده و تولیدکننده از حمایت نهایت ایران، در
 ردنک کار اینگونه. بگذارد نمایش به را جهانی بازارهاى در حضور راىب

 متایانه بیاموزند تا باشد ایرانی دولتمردان براي عملی اينمونه تواندمی
 نقاط گردی در خویش کشور تولیدات بازاریابی و تبلیغ براي شانجهانی

 کار باسل هایپراستار در اینکه از هرگز برك، پرسنت کنند؟می چه دنیا
 عارفت ایرانی مشتري به و کند طبخ و تمیز را سالمون ماهی و بپوشد

 رشکشو ملی تولید به گذاريارزش را آن بلکه نکشید خجالت کند،
 .  کرد راه این در را تالشش نهایت و دانست
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http://www.iribnews.ir/fa/news//1315633 
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  شود.می تولید ششم برنامه در پرورشی ماهی تن هزار 200 نروژ؛ و ایران شیالتی همکاري با
http://www.asre-eghtesad.com/detail/27269 

http://www.iribnews.ir/fa/news/
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http://jordannews.ir/
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  اروپا به ایران آبزیان صادرات تعرفه کاهش
 نصادرکنندگا اتحادیه رئیس خدایی، اکبرعلی دیدگاه بارهاین در

 »امروز وطن« با وگوگفت در خدایی. شدم جویا را ایران آبزیان
 هم ما: گویدمی نروژ شیالت و صنعت تجارت، وزیر اقدام درباره
 و تولیدکننده از اینگونه برك پرسنت که طورهمان داریم انتظار

 سر بر ایران گمرك مقامات با و کندمی حمایت اشصادرکننده
 دورکری تشکیل به اقدام و زندمی چانه سالمون واردات تعرفه کاهش

 والتمحص بیشتر صادرات براي راه تا کندمی نروژ و ایران میان سبز
 قانونی اختیارت از هم ایران کشاورزي جهاد وزارت مسؤوالن شود، باز

 دیگر مقامات با تجاري و صادراتی رایزنی براي و کنند استفاده خویش
  . شوند پیشقدم کشورها،

  رايب اروپا اتحادیه با گرفته صورت هايرایزنی به شارها با خدایی

 تعرفه این رقم که دهدمی ادامه ایران از آبزیان واردات تعرفه کاهش
 به رقم این تاکنون 2014 سال از اما بود درصد 4 بر بالغ 2013 سال تا

 درصد 4 رقم به دوباره داریم انتظار و کرد پیدا افزایش درصد12
 در ایران رقباي را اکوادور و هند او. هست نیز آن امکان و بازگردد
 رقم رهمذاک با توانستند که شمردبرمی اروپا به میگو و آبزیان صادرات

 .  برسانند درصد 4 به را تعرفه

 روپاا اتحادیه اقتصادي کمیسیون این از پیش که شودمی یادآور خدایی
 یشتريب تعرفه باید نفتی باالي درآمدهاي به توجه با ایران است گفته
 مناطق در ایران آبزیان کهحالی در بپردازد خود آبزیان صادرات براي

 صادرکنندگان اتحادیه نماینده اساس این بر. شودمی تولید محروم
 دیگر هفته 3 است قرار و است مذاکره حال در بروکسل در ایران آبزیان

 هب ایران آبزیان صادرکنندگان اتحادیه و شیالت سازمان از نماینده 2
 سؤوالنم است این ما انتظار حال. بروند اروپا اتحادیه اقتصادي کمیسیون

 کار این براي هاسفارتخانه و خارجه امور وزارت کشاورزي، جهاد وزارت
  عیپور شفی -روزنامه وطن امروز .برسد نتیجه به زودتر تا کنند کمک

http://vatanemrooz.ir/newspaper/page/ 1995/3/164566/0  
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