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نشست مشترك مهمترین شرکت هاي  19/04/1395شنبه مورخ 
فعال در صنعت آبزي پروري فرانسه و فعاالن  و محققان صنعت 

همت شرکت شیالت گستر سبالن، شرکت فرانسوي  شیالت ایران به
اتحادیه صادرکنندگان آبزیان و بخش بازرگانی  گروپ،گلدن

و با هماهنگی و حمایت ) Business Franceسفارت فرانسه (
 IFADبا شعار سازمان شیالت ایران و سفارت فرانسه در ایران  

 16اق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست تدر محل ا 2016
، AQUALANDE ،BIOMAR ،BIOVACشرکت فرانسوي 

CLEXTRAL ،CLS ،DIANA AQUA/ AQUATIV ،FAIVRE ،
FMD ،GOLDEN GROUP،HTS BIO  ،IDEE 

AQUACULTURE ،LE GOUESSANT ،OLMIX ،

STURGEON ،VET'EAU  وVIVIERS DE SARRANCE  به
معرفی فعالیت هاي خود و گفتگوي مستقیم با فعاالن صنعت شیالت 

همچنین در پایان این نشست با حضور رییس محترم کشور پرداختند. 
سازمان شیالت کشور جناب آقاي دکتر صالحی و سفیر محترم کشور 
فرانسه در ایران و شرکت هاي شرکت کننده در این نشست و 

ونمایی رتمبر یادبود این گردهمایی مسوولین شرکت پست کشور، از 
ي ي در راستااین نشست، بحث هاي مفید جمع بندي نتایجشد. در 

ارتقاء همکاري هاي فنی و اقتصادي بین دو کشور در جهت افزایش 
تولید آبزیان، مطرح و قراردادهاي  ورود فناوري هاي جدید و افزایش

  متعدد همکاري فی مابین شرکت هاي دو کشور منعقد گردید. 

امید است این نشست سرآغاز افزایش همکاري فعاالن شیالتی دو 
فرانسه و استفاده از تجربیات شرکت هاي مطرح کشور ایران و 

فرانسوي که از معتبرترین شرکت هاي اروپایی در آبزي پروري 
هستند، باشد و نتایج آن منجر به افزایش تولید داخلی و کمک به 

  افزایش صادرات محصوالت شیالتی گردد.
  گريدکتر رضا عس                                                      
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خالصه سخنرانی جناب آقاي دکتر صالحی معاون محترم وزیر و 
 رییس سازمان شیالت ایران

ی پروري یک	هاي کشاورزي و تولید مواد غذایی، آبزي در میان فعالیت
هایی است که در طی دو دهه اخیر از روند توسعه چشمگیري 	از بخش

میلیون تن  140است. میزان تولید آبزیان در جهان از برخوردار بوده 
رسید. درحالی که  2013میلیون تن در سال  190به  2003در سال 

هاي داخلی از افزایش اندکی برخوردار 		میزان صید از دریاها و آب
درصد در  30بوده است، سهم آبزیان پرورشی از مجموع کل تولید از 

افزایش یافت  2015صد در سال در 50میالدي به نزدیک  2003سال 
پروري مستقیما وارد سفره 		و میزان آبزیان خوراکی که ازطریق آبزي

درصد می رسد. این بدان معنی است  50مردم شده است، به بیش از 
کیلوگرم  10کیلوگرم مصرف سرانه آبزیان در جهان حدود  20که از 

شور حاصل شور و 		هاي شیرین، لب		آن از مزارع پرورش آبزیان در آب
  .می شود

در کشور ما نیز نرخ رشد پرورش آبزیان بسیار باالتر از متوسط نرخ 
رشد بخش کشاورزي و حتی نرخ رشد تولید مواد غذایی است. تولید 

هزارتن در  415به  1383هزار تن در سال  125آبزیان پرورشی از 
رسید که به معنی بیش از سه برابر شدن میزان تولید است  1394سال 

هاي تحت حاکمیت و آب هاي  	 		و با افزودن آبزیان صید شده در آب
 1394فراسرزمینی و بین المللی، مجموع تولید آبزیان کشور در سال 

رسد. میزان مصرف سرانه کشور در سال  به بیش از یک میلیون تن می
کیلوگرم برآورد شده است که هنوز با میانگین  10بیش از  1394

  تفاوت فاحشی دارد.  مصرف سرانه در جهان

د الرش		هاي سریع پروري در جهان توجه به گونه	رویکرد توسعه آبزي
با ضریب تبدیل غذایی مناسب، عدم نیاز به غذاي دستی، کاهش تلفات 

شور 		هاي شور و لب		و نیز استفاده از منابع آب 		ها 		ناشی از بیماري
م قابلیت هضم و جذب بیشتري که هغذاهایی است. همچنین استفاده از 

پروتیین حیوانی کمتري استفاده شده باشند و نیز بهبود روش داشته، 
بهبود کیفیت محیط پرورش در اولویت راهبردهاي  		هاي پرورش و

توسعه آبزي پروري قرار دارد. بالغ بر چهل درصد از پرورش آبزیان 
  هدآب شیرین کشور را ماهیان سردآبی (قزل آال) تشکیل می د

هزارتن قزل آال رتبه اول جهانی تولید این ماهی در آب  140ایران با تولید و 
ز آب استفاده ا. از آنجا که این تولید با شیرین را به خود اختصاص داده است

شیرین انجام می شود، توجه به الزامات توسعه پایدار این فعالیت ضروري می 
زده سالم و باکیفیت، تامین تجهیزات بهبود کیفیت 		باشد. تامین تخم چشم

آب و پساب و توسعه بازار مصرف آن، از الزامات اصلی ادامه روند توسعه 
هاي اروپایی 		ضر از شرکتباشد که بخشی از آن درحال حا این فعالیت می

  .هاي فرانسوي تامین می شود	و ازجمله شرکت

 هاي		شور دریاي خزر از دیگر سیاست		توسعه پرورش قزل آال در آبهاي لب
اجرایی سازمان شیالت ایران است که به سرعت درحال گسترش می باشد. 
 عالوه بر این با توجه به ظرفیت هاي بالقوه توسعه پرورش ماهی در قفس در

هاي خلیج فارس و دریاي عمان، شیالت ایران پرورش ماهیان دریایی  		آب
در قفس را به عنوان یکی از راهبردهاي اصلی خود مدنظر قرار داده و براي 

  .گذاري نموده است	هدف 1400هزار تن در سال  200دستابی به تولید 

ه پروري در پنج سال آینده دستیابی ب	برنامه شیالت ایران براي توسعه آبزي
است. تحقق این  1400هزارتن انواع ماهیان پرورشی در سال  		820تولید 

هدف نیازمند توسعه زیرساخت هاي الزم ازجمله توسعه دانش فنی تولید 
خوراك آبزیان، تولید واکسن، تامین تجهیزات افزایش بهره وري آب، تامین 

بازارهاي داخلی و خارجی مصرف است. ها و همچنین توسعه 		پروبیوتیک
باتوجه به برنامه شیالت براي توسعه پرورش آبزیان در قفس در دریاها و 

توانند به ویژه  		 		جایگاه ویژه اي که آزادماهیان و ماهیان خاویاري می
هاي فرانسوي در این توسعه  	 	دریاي خزر داشته باشند، جایگاه شرکت 		در 

اشد. کشور فرانسه از دیرباز در این راه همکار خوبی نیز غیرقابل انکار می ب
هاي ایرانی بوده است و امیدوار هستم که با برگزاري این  		 		براي شرکت

تی هاي شیال 		 	تري براي توسعه همکاري 	هاي جدید و گسترده¬نشست افق
گذاري شرکت هاي فرانسوي  		 		بین دو کشور گشوده شده و حجم سرمایه

 ش تجارت شیالتی بین دو کشور، ارتقا یابد.در ایران و افزای
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در زمینه پرورش در دریا و تولید تخم ماهی در ایران   Aqoalandشرکت 
در طرح جزیره قشم پروژه جدید  2015فعالیت می کند و در سال 

 با 2004 سال از این شرکت دریایی ماهی پرورش بخش در آنهاست.
 به ایران در ماهی بچه پرورش منظور به آال قزل زده چشم تخم پرورش

  .دارد حضور محصول این اصلی کننده تامین عنوان

 استخر از آال قزل ماهی تخم تولید متخصص عنوان به Viviersشرکت 
 هک کند می تولید ماهی تخم میلیون 60 از بیش سالیانه خود ماهی پرورش

 یک با شرکت این .شود می صادر ایران به تولیداتش درصد 40 تا 20 بین
 را آال قزل ماهی تخم2011 سال از و دارد مشارکت ماهی پرورش استخر
  .کند می تولید ایران در ویویر لیبل برند تحت

 ه،اولی مواد تامین در نیز در تامین مواد اولیه، نیز Golden Groupشرکت 
 فعالیت و دارد تخصص ماهی تولید براي نیاز مورد خدمات و تجهیزات

 در فرانسوي مختلف هاي شرکت به مساعدت براي 2002 سال از را خود
  .است کرده آغاز ایران

 فنی دانش انتقال زمینه در مساعدت هرگونه از فرانسوي هاي شرکت
 .کرد نخواهند دریغ ایران به تجهیزات و جدید

  سنمو فرانسواخالصه سخنرانی جناب آقاي 
 سفیر محترم فرانسه در ایران

آقاي آلن معاون امور شیالتی فرانسه در سفر ماه قبل خود با هیات 
فرانسوي از عالقه شرکت هاي فرانسوي براي همکاري با همتایان 
خود در ایران استقبال کرده بودند و این همایش در راستاي همان 

ضمن تشکر از آقاي دکتر صالحی و  توافقات بعمل آمده است.
نس که مجري این برنامه هستند شرکت گلدن گروپ و بیزنس فرا

ضر در همایش نیز خیر مقدم عرض می انسوي حارشرکت ف 16از 
   .کنم

 تحدهم ایالت از کشور فرانسه دومین کشور از نظر قلمرو دریایی پس
 اروپا اتحادیه چهارم رتبه در صید ماهی، %10آمریکا ست و با سهم 

 1تی آن رقم معامالتی محصوالت شیال 2014در سال  .قراردارد
هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در  93میلیارد یورو بوده و 

  این صنعت مشغول اند. 

 فرهنگ به دریایی محصوالت فرآوري و پروري آبزي دریا، در صید
 یهتغذ و زندگی در و دارد تعلق شیالت زمینه در فرانسوي هویت و

 ینا ساحلی مناطق اجتماعی و اقتصادي بافت پویایی و فرانسویان
 هس داراي فرانسه در ماهی پرورش .کند می ایفا اساسی نقش کشور
 هبرک در پرورش و دریا در ماهی سالمون، ماهی پرورش متمایز بخش
 50 از بیش مجموع در 2014 سال در بخش سه این تولید. است
  .است بوده یورو میلیون 200 از بیش معامالتی رقم با تن هزار

 ستلزمم شیالت به مربوط هاي فعالیت و دریایی منابع تداوم تضمین
 لیتفعا اصلی محور بنابراین. است منابع آن از پایدار برداري بهره
 ،نوسازي به آن پایدار توسعه و فرانسه پروري آبزي و شیالت هاي

 که دارد بستگی دریایی حوزه از شناخت ارتقاي و سازي مدرن
 ایانهمت با ها شناخت و اهداف این تقسیم براي فرانسوي هاي شرکت
 یفیت،ک بر تاکید با را تولید فنون تا اند آمده ایران به خود ایرانی

 نتقلم دریایی اکوسیستم و زیستی تنوع رعایت با و ها گونه تنوع
   .کنند
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نماینده این شرکت در ایران و شرکت مادر در کشور دانمارك قرار دارد 
است و در زمینه تولید خوراك آبزیان فعالیت می آقاي لوبر فرانسه و اسپانیا 

ما بزودي ا می شود فروش این شرکت به ایران از طریق فرانسه انجام . البتهکند
 1000. بیش از خواهد شدکارخانه این شرکت در کشور همسایه راه اندازي 

آقاي به ایران خوراك ماهی عرضه می نماید.  2002و از سال  شتهکارمند دا
هدف ما آبزي پروري پایدار است و بسیار مشتاقیم که در "لوبر اشاره داشت: 

اقصی نقاط جهان من جمله در به همین منظورراستاي ایمنی غذا پیش برویم. 
شیلی، کاستاریکا، نروژ، جزایر قناري مرکز تحقیقات جهت رسیدن به 

خوراك تولید شده براي تمامی مراحل  "فرموالسیون جدید احداث کرده ایم.
  . ندکنپرورش بوده و در ایران خوراك قزل آال، سی باس و سیبریم عرضه می 

آقاي پتیت نماینده شرکت هستند. شرکت پیشرو در پرورش متراکم آبزیان به ویژه قزل آال 
تولید می میلیون قطعه  500آب شیرین می باشند. و از طریق انتخاب ژنتیکی بیش از 

کیلو گرمی) داشته و سعی در تولید  3تا  2هزار تن قزل آال سایز درشت (  10کنیم.پرورش 
تن از تولید فعلی محصول ارگانیک است.   1300ارگانیک محصوالت خود دارد به نحوي که 

در فرانسه دو کارخانه فراوري دارند یکی براي تولید تازه و منجمد و دیگر براي ماهی دودي 
ماهی دودي این کارخانه دوسوم نیاز فرانسه را تامین می کند. و از تخم چشم زده تا  است.

وزن بازاري را تولید می کنند. براي اصالح ژنتیکی ارتباط تنگاتنگی با مزرعه داران داریم و بر 
اساس نیاز آنها تولید می کنیم. سویه هاي انتخابی دو نوع است یکی به اصطالح سایز بشقاب 

ي وزن هاي باالتر که بر اساس نیاز مزرعه دارن مانند مقارم در برابر استرس، کیفیت و دیگر
  گوشت، شکل و مورفولوژي ماهی، اشپل ماهی گزینش و اصالح ژنتیکی صورت می پذیرد.

/. 25گونه بچه ماهی تولید می کنیم. صادرات وزن هاي  85داراي دو هچري دریایی و 
گرمی را انجام می دهیم و در حمل ونقل الروها بصورت دریایی و زمینی و حتی  10تا 

میلیون بچه ماهی میش  2تا  1میلیون سیبریم اروپایی و  65هوایی اشراف کامل داریم. 
نسل رسیدیم  5سال است کار می کنیم و به  20سیبریم  و شانک تولید داریم. در مورد

، مقاوم بودن به FCRکه این نسل هاي اصالح نژاد شده بر اساس راندمان فیله، کاهش 
بیماري می باشد. در ایران در سه فاز فعالیت می کنیم. مرحله اول انتقال بچه ماهی سی 

اد سایت تولید مولد براي گرم، دوم تکمیل هچري و سوم تولید؛ یعنی ایج 5بریم تا 
ماهی هایی مثل گروپر و کوبیا و سایر نژاد هاي ایرانی. در قشم مرکزي براي تولید گونه 
هاي بومی ایران راه اندازي کرده ایم و در حقیقت مرکز تکثیر شرکت تیاب پران قشم 

  را براي این کار تجهیز کرده ایم.
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یک مجموعه کامل از ماشین آالت و تجهیزات آبزي 
پروري شامل هواده ها، فیلتر هاي ورودي آب، 

کیلو )، سورتر (با  4شمارشگر ماهی (از یک کیلو تا 
گرم  1000تا  500گرم،  500تا  100اندازه گیري 

 200گرم) و پمپ (از یک لیتر تا  4000تا  10و 
ی ري و کارایلیتر) را عرضه می نماید. کیفت، ماندگا

باال در کنار سهولت استفاده از ویژگی محصوالت 
شرکت فور است و این که براي هر مزرعه ست 

  کامل مورد نیاز آنها را طراحی و ارائه می دهیم.

سال پیش شروع نموده و از   16جزء نخستین شرکت هایی است که کار روي خاویار پرورشی را از 
اولین شرکت هایی است که خاویار استحصال نموده و  پرورش بصورت غیر متراکم در فرانسه را 

که با انواع طعم دهنده ها سالهاست که در بازار عرضه می گردد.  Sturiaدنبال می کند. برند خاویار 
نخستین استحصال خاویارصورت  1993گونه هاي خاویاري ما انتخاب ژنتیکی شده اند. در سال 

پنج تن  و در حال حاضر ده تن تولید می کنیم و چشم انداز  2005یک تن،  2001گرفت، در سال 
حصوالت مختلف خاویار همچون خاویار کالسیک (قدیمی)، خاویار تنی را در نظر داریم. م 40تولید 

 % 60تازه با ده روز ماندگاري، خویار در سنین مختلف ماهی و همچنین نوع دانه درشت را تولید و 
تن گوشت ماهی خویاري نیز تولید می شود. ویژگی  700محصول را صادر می کنیم. در کنار خاویار 

که هاي معمولی پرورش را انجام می دهیم و تولید ما به باالنس اکولوژیکی تولید ما این است که در بر
منطقه بستگی دارد و استانداردهاي بسیتر باالیی را رعایت می کنیمو ما در ابتدا آسیپنسر بري تولید 

  نیمی از تولید را به گونه دیگر اختصاص دادیم. 2012می کردیم اما بعد از سال 

اروپا را تحت  %60تولید کننده واکس اوتوژن است که 
پوشش خود دارد. این نوع واکسن ها  در واقع از پاتوژن 
میکروارگانیسم هاي ماهیان مریض و آلوده دریافت و 
تولید می شود و مجدداً به همان ماهی تزریق می گردد. 

نیم. کپس کامال تخصصی واکسن هر مزرعه را تولید می 
آگاهی و  -2کیفیت در تشخیص -1سه ویژگی کار ما 

کیفیت واکسن تولیدي. تمام مراحل  -3اطالعات کامل 
تولید واکسن با رعایت باالترین دقت، استاندارد 

)GMP.و ایمنی انجام می گردد(  
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 امنیت ايه برنامه ، آبزیان بیماري مشاوره امور در که است آبزیان آن بخش یک که است دامپزشکی تیم یک واقع در و است فرانسه دامپزشکی دفتر شرکت این
. داریم تشخیص آزمایشگاه 7 و هستند) آبزیان بخش( گروه این در دامپزشک 85. نماید می ارائه خدمات را داروها و بهداشتی محصوالت تامین ، بهداشتی و زیستی

 امر که. یمده می انجام نیز دار مزرعه پرسنل آموزشی هاي دوره همچنین. است ماهی انواع براي واکسن تولید بیماري تشخیص و زیستی امنیت از بعد ما کار ترین مهم
  .است شیرین آب سپس و دریایی آبزیان در فعالیت عمده. نمائیم می صادر معتبر گواهی آنها براي نهایت در که است حیاتی و مهم بسیار

  : از عبارتند ما اصلی کارهاي
  .آزمایشات انجام -                                                                            .بیماري تشخیص براي داران مزرعه به مشاوره -
  .آنها مصرف موارد و دارو تولید -                   .                                                      شایع هاي بیماري مورد در کامل تحقیقات انجام -
  دامپزشکان آموزش-                                           .بهداشتی هاي توصیه ارئه و مستمر صورت به مزارع از ها بازدید انجام -

 و بخوانند همگی ایدب که دهیم می دهندگان پرورش تمام به کتابی. است بیوسکیوریتی موارد رعایت و کنترل سپس آموزش، بیکه نیست بیماري تشخیص ما اصلی کار
ولی این امکان را ایجاد کرده ایم که مزرعه داران  دارد قرار تولوز در ما مرکزي آزمایشگاه. است ماهی مختلف هاي گونه واکسیناسیون ما دیگر کار. کنند رعایت

له ایران آمدیم و  در قدم بعدي می خواهیم  2003مشاوره اي و در خارج از فرانسه است. براي اولین بار در سال  کارهاي % 40خودشان نمونه برداري و آزمایش کنند. 
ر دانشگاه و د ا در تولوزدفتري باز کنیم و فعالیت مان را توسعه بخشیم. به عنوان یم نکته کلیدي می خواهم بگویم که آموزش کارکنان در مزرعه بسیار مهم است و م

  و مدرك اعطا می کنیم و آنان در مزارع مشغول فعالیت می شوند. این کار را انجام دادهگنگ 

این شرکت رهبر جهانی مدیریت سیستم هاي ماهواره اي می باشد که خدمات 
یعنی کنترل و شیوه آبزي  INDESOاجرایی و کاملی را ارائه می دهد. مفهوم 

پروري را بر عهده دارد. اطالعات کاملی از اقیانوس شناسی را در اختیار 
 هیگیريسازمان شیالت و دولت می گذارد براي مثال کنترل کشتی ها، ما

غیرقانونی، فصل ماهیگیري، کنترل کیفی و کمی آب اقیانوس ها و بدین ترتیب 
سازمان شیالت درك بهتر و دقیق تري از تمام مناطق دریایی خود کسب می 

    کند.

براي حکومت اندونزي تمام زیر ساخت ها و سیستم هاي اینترنتی را راه اندازي 
شناسان و مدیران اندونزیایی را را فرستادند و کار PHDکارشناس  9کرده و 

میلیون دالر هم دولت فرانسه کمک کرده است. می دانید  30آموزش دادند و 
که اندونزي مجموعه بسیار گسترده از جزایر می باشد و این اطالعات ماهواره 
اي درك بهتري از تمام مناطق دریایی ارائه می دهد. این اطالعات عالوه بر 

مدیریت صحیح فعالیت هاي آبزي پروري، جلوگیري  جلوگیري از قاچاق سبب
از آلودگی هاي ساحلی و انجام فعالیت هاي تحقیق و توسعه است. می توان 

  گفت این سیستم، آبزي پروري اندونزي را به شدت متحول کرده است.
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آنها  هدفدر زمینه بیوتکنولوژي دریایی فعالیت می کنند . 
ساخت یک زنجیره کامل تغذیه سالمت برپایه آلگ ها و 
جلبک هاست که هم ارزش غذایی هم اثر دارویی دارند. 

منابع  %80کشور صادر می شود که  22محصوالت آنها به 
مالی را تشکیل می دهد. اما چرا جلبک ها ، چون صد در صد 

کثیر ت طبیعی است، رشد سریع دارد، تغذیه پذیر، تنوع باال و
آسان دارند. همه این عوامل باعث کاهش مصرف آنتی 
بیوتیک ، محدود کردن مقاومت آنتی بیوتیک و در نهایت 

  باعث افزایش محصول نهایی می شود.

تولید کننده اکسترودرهاي گوي محور (دومحور) هستند که از این نظر در 
جهان پیشرواند. ماشین هاي اکسترودر دو محور امکان تولید خوارك آبزیان 
با ارزش غذایی باال، هضم بهینه و حداقل هدر روي خوارك را فراهم می کند. 

میلی متر می باشد. اکسترودرهاي  30 میلی متر تا 1اندازه هاي خوراك از 
  گوي محور دو دغدغه را مرتفع می نماید:

  امکان کنترل دقیق بر روي پارامترهاي عملیاتی مانند دما و فشار -1
وابستگی تولید خوارك آبزیان را به یک ماده اولیه (پروتئین حیوانی)  -2

به حداقل می رساند که این صرفه جویی در قیمت را به دنبال دارد. 
تولیدات آنها براي پرورش آبزیان در دریا و آب شیرین مورد استفاده 

  قرار میگیرد.

کار اصلی آنها بیوتکنولوژي است و این تکنیک در زمینه هاي مختلف از جمله 
تصفیه خانه ها ، زمین هاي آلوده ، توالت میگو را پاك سازي می کنند. در 

تولید کردند که باعث حذف و تجزیه مواد  VIVAمحصولی بنام  2013سال 
وع این موض آلی استخر و هم مقابله با ویروس ویبریوس را به دنبال داشت.

  باعث افزایش راندمان پرورش واحدهاي تولید میگو از تمام دنیا می شود. 
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تخم چشم زده قزل آال تولید می کنند که در حال حاضر 
میلیون عدد می باشد و به مزارع مختلف دنیا صادر  60

کم ترا می کنند. این محصول عمدتاً مقاوم به دسترسی ،
باال و از غذاي گیاهی استفاده می کنند. در تولید تنها از 
آب چشمه استفاده می کنند که عاري از بیماري است. در 

    حضور داریم. 2007ایران از سال 
در شمال کشور با همکاري یک شرکت ایرانی در حال 
تولید تخم چشم زده قزل آال می باشند. عالوه بر استفاده 

وصی، به طور کامل تحت نظارت از دامپزشکان خص
دامپزشکی دولتی هستیم و اخیراً آقاي دکتر خلج هم براي 

  بازید مرکز ما آمده اند.

هزار تن تولید ساالنه  900تولید خوارك حیوانات در فرانسه با حدود متخصص 
پخش  ، تولید و. حوزه آبزیان لگوسان فرموالسیونکارخانه شناخته شده است 7در 

خوراك هاي اکسترود براي آزاد ماهیان، ماهیان دریایی، ماهیان آب شیرین و 
ي، مراکز تکثیر، مولد سازمیگو را انجام می دهد. تمامی محصوالت تولیدي مناسب 

بچه ماهی و پروار بوده و به تمام شرایط پرورش (استخربتنی و خاکی، قفس، مدار 
  بسته) آداپته می باشند.

. محصوالتمان در فرانسه و مابقی در خارج از فرانسه فروخته می شود % 50
محصول ما غذاي این ماهی است  % 30تخصص ما تولید غذاي قزل آالست. ولی 

ا بقی غذاي سی بریم و سی باس است که به اسپانیا، کراوسی و ... می فروشیم و م
و مقداري هم غذاي ماهی خاویاري به روسبه صادر می کنیم. آمادگی داریم با 

  شرکت هاي ایرانی براي تولید غذاي آبزیان همکاري کنیم.

یک شرکت مطالعاتی و مهندس مشاور در زمینه آبزي 
از جمله پروري هم در حوزه دریا و هم آب شیرین است. 

ممیزي ، انتخاب سایت پرورش، مهارتهاي آنها انجام 
امکان سنجی، تجزیه و تحلیل اقتصادي، کنترل روند آبزي 

است و کمک فنی و پروري، طراحی سیستم بازیافت 
نجام می دهند. دفتر اصلی در شهر شیمیایی در پرورش را ا

نفر  10مون پولیه است و دفتري هم در انگلستان داریم. 
کشور  15نیروي اصلی و مهندسین متخصص هستند و در 

تا کنون کار کرده ایم که عمدتاً اروپایی هستند ولی در 
 ایران، عراق و کویت سابقه کار داریم.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 بولتن هفتگی
 اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران

1395ماه  مرداد 2 -نوزدهم شماره  

IFAD 2016   ویژه نامھ

ویویرز شرکت  

ایده شرکت  

لگوسان شرکت  



  ٩ 
 

. این شرکت، بیشتر مشاوره احداث نفر پرسنل داریم 1000یک شرکت بزرگ در زمینه غذا (انسان و دام) و یک واحد از هولدینگ بزرگ   هستیم و  
به (در هر کجاي دنیا که آبزي پروري وجود دارد حضور داشته  این که چگونه از مواد دریایی براي غذاي آبزیان استفاده شود.خط تولید می دهد و 

هشت یم. وجز ایران) و در مورد باراموندي، سی باس، میگو، قزل آال، سالمون و ... تجربه داریم. ما سعی می کنیم هر چه بیشتر به مشتریان نزدیک ش
و با بزرگترین تولید کننده کنسرو تون همکاري داریم. ما می دانیم که در مواد خام غذایی چه  مریکا التین و تایلند مشتریان ما هستندکشور در آ

منبع ایمن تامین غذاي خام هستیم و تکنولوژي هیدرولیز کردن آنزیم ها و باال بردن ارزش بیولوژیک استانداردهایی باید رعایت شود و به نوعی 
  قابل جذب شوند. دو پیشنهاد داریم:  % 100صوالت را داریم تا مح

 مزیت هاي تامین مواد غذایی براي تولید کنندگان غذا  -1

 مزیت هاي بیولوژیکی براي صاحبان غذا -2

 رد هیدرولیز شده رادر مورد ایران مواد اولیه اي که در داخل هست را بررسی می کنیم و سپس دو نوع مواد اولیه یکی با منشا دریایی و دیگري مو
  و عملی براي تامین تقاضاي روز افزون خوراك که کیفیت غذا را باال می برد..  راهکار طبیعیمشخص می کنیم و ارائه 

هاي باالترین کیفیت براي انواع ماهیان پرورشی آببا هدف توسعه صنعت آبزي پروري و شروع واردات خوراك آماده و با شرکت شیالت گستر سبالن 
تاسیس گردید.  1382تخصصی در سال  ایران و همچنین تخم چشم زده ماهی قزل آال و نیز تجهیزات و لوازم مورد نیاز آبزي پروري بصورت کامالً

 شرکت در حوزه شیالت در قالب شرکت شیالتو در ادامه با توجه به تخصصی بودن  نام داشتاین شرکت در ابتدا شرکت توسعه تجارت سبالن 
این شرکت بعنوان نمایندگی انحصاري تعدادي از بزرگترین و معتبرترین شرکتهاي اروپایی در ایران فعالیت   د.گستر سبالن به فعالیت خود ادامه دا

  د.تخصصی خود را در زمینه آبزي پروري و تامین نیازهاي این صنعت در سراسر کشور دنبال می نمای

  اهداف شرکت شیالت گستر سبالن در انتخاب شرکاء خارجی خود مبتنی بر مواضع زیر بوده است:

 شناخت نیازهاي اساسی مزارع پرورش ماهی و تامین آن از معتبرترین شرکتهاي خارجی -

  انتخاب محصوالتی با بهتـرین کیفیت ممکن در جهت بهبـود بخشیدن و ارتقاي بـهره وري در واحدهاي تولیدي -

 ارائه دستگاهها و تجهیزات با آخرین تکنولوژي روز دنیا -

 
زرگترین تخصصی با ب شرکت شیالت گستر سبالن به منظور وارد نمودن آخرین فناوري و تکنولوژي روز دنیا در صنعت آبزي پروري بطور کامالً

ر دکمپانی هاي اروپایی وارد مذاکره گردیده و هم اکنون نمایندگی انحصاري شرکتهاي شرکت کننده در گردهمایی روز شیالت ایران و فرانسه را 
ش ده حداکثر توان و تالشرکت افتخار دارد که در طول مدت فعالیت خود توانسته است در زمینه هاي یاد شاین زمینه هاي یاد شده در اختیار دارد. 

 خود را بکار بسته و همواره در جهت رسیدن به آینده اي بهتر در صنعت آبزي پروري گام بردارد .
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هزار تنی قزل آال  200در تامین تخم چشم زده اشاره داشتند و تولید 
ز و نیدر سخنان سفیر فرانسه اما در آب لب شور خزر را نوید دادند 

کرد هاي کامالً متفاوتی آمارها و رویمدیران شرکتهاي فرانسوي 
  شد. مشاهده 

کشور فرانسه صاحب دومین قلمرو دریایی دنیا پس در شرایطی که 
مین کشور شیالتی اروپا معرفی شد از ایاالت متحده آمریکا و چهار

 ودرآمد یک میلیارد یورویی سخن گفته شد هزار نفر شاغل با  93از
میلیون دالر  350هزار شاغل و  200است که کشور ما این در حالی 

در مقایسه با یکدیگر گویاي خیلی صادرات دارد و این نسبت ها کامالً 
هزار تن اعالم  50روري فرانسه کل تولیدات آبزي پاز چیزهاست. 

و با این مقدار تولید، توسعه پایدار، نوسازي و مدرن سازي و شد! 
ارتقاي شناخت از حوزه دریایی و آبزي پروري در اولویت آنها قرار 

عمل فقط و فقط بر دارد، چیزي که ما شعار آن را می دهیم ولی در 
افزایش تولید و آمار و ارقام تاکید می کنیم و به اول بودن ها دلخوش 

  هستیم.
 اعالم کردند که از باالترین رتبه در کیفیت اکثر شرکت هاي فرانسوي

و استفاده از تحقیق و توسعه برخوردارند و اساساً تولید غیر علمی براي 
سنگ ها فاصله میان تولید ما آنان هیچ معنا و مفهومی ندارد؛ همین فر

و آنها را نشان می دهد و امید که این مراودات و ارتباطات موجب 
تحریک و تشویق ما به اهمیت قایل شدن به دانش و تکنولژي و علم 

  روز آمد آبزي پروري باشد.

همان گونه که مالحظه فرمودید گزارش روز شیالت ایران و فرانسه تقدیم 
حضورتان شد. این برنامه که به همت سازمان شیالت ایران و همکاري 
شرکت گلدن کلوپ و شرکت ایرانی شیالت گستر سبالن و اتحادیه 

 ر سالن همایشصادرکنندگان آبزیان ایران به شکلی وزین و آبرومند د
هاي اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي ایران برگزار شد مورد 

استقبال بسیار خوب آبزي پروران، وارد کنندگان و صادر کنندگان آبزیان  
ونیز مدیران کل شیالت و مسئولین تراز اول سازمان دامپزشکی کشور قرار 

  گرفت.
شرکت فعال فرانسوي که اتفاقاً  16عالوه بر ارائه مطالب و معرفی مختصر 

بسیار خوب، مختصر و مفید و مطابق برنامه اجرا شد، مذاکرات ارزشمندي 
نیز میان طرف هاي ایرانی و فرانسوي انجام شد و در این رابطه مدیریت 

و دکتر عسگري که دلسوزانه و بسیار خوب جناب آقاي علی محمدي 
انه نسبت به بهروري مطلوب از این نشست زحمت کشیدند بسیار عهدمت

  جلوه گر بود که نباید به سادگی از آن گذشت.
نکات درس آموز این مراسم براي ما در ال به الي سخنان هر یک از 

شرکت فرانسوي و نیز جناب آقاي دکتر صالحی و  16سخنرانان و مدیران 
  مل است.سفیر محترم فرانسه مشهود و قابل تا

اگر جناب آقاي دکتر صالحی بر توانمندي هاي شیالتی کشور تاکید کردند 
کیلو گرم  10و تولید آبزیان کشور را یک میلیون تن و مصرف سرانه را 

و از رتبه نخست تولید قزل آالي آب شیرین ایران در جهان اعالم نمودند 
  يسخن گفتند و در عین حال به نقش شرکت هاي فرانسوي و نروژ
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 به قلم دکتر علی اکبر خدایی
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ر چه اگو تراز تجاري مان با این کشور در بخش آبزیان منفی است، 
شاید در نظر اول میزان مطلوب نباشد لیکن نشان دهنده توجه ما به 
نکات اصلی و پیوند خوردن با یک تکنولوژي برتر براي توسعه آبزي 
پروري صنایع شیالتی کشورمان است که قطعاً نوید توفیق هاي آتی 
را می دهد و اصوالً این گونه ارتباطات سبب رشد و توسعه آبزي 

  خواهد بود.پروري کشور 
در میان تمام این مطالب که توصیه می شود دوستان و مخاطبان به 

آبزیان مطالب آن بپردازند، مطالب بخش دامپزشکی مجدد مرور 
که ساختار هاي  CLSو نیز خدمات شرکت  VET,EAUفرانسه 

اساسی و زیر بنایی تحقیق و توسعه شیالت اندونزي را نوسازي و 
  تجهیز نموده بسیار خواندنی و درس آموز است. 

مدیر کل محترم دفتر بهداشت و مبارزه با بیماري هاي آبزیان 
سازمان دامپزشکی به همراه تعدادي دیگر از مسئولین آن سازمان 

متاي فرانسوي خود بوند که امکانات، در شرایطی شنونده سخنرانی ه
ماري هاي یشرایط و دانش بسیار محدود ما در زمینه بهداشت و ب

آبزیان به عنوان کشور داراي رتبه نخست تولید قزل آال آب شیرین 
دنیا، قابل مقایسه با فرانسوي هاي که ظاهراً از نظر میزان تولید به 

  گرد پاي ما هم نمی رسند نبوده ونیست.
دامپزشک متخصص آبزیان و هفت آزمایشگاه تخصصی  85 حضور

و تاکید بر روش هاي امنیت زیستی، آموزش مستمر، ارائه خدمات 
تشخیصی و درمان و آزمایشگاهی و... آنچنان توانی براي فعاالن 
عرصه تولیدات شیالتی فرانسه فراهم ساخته که در بستري آماده و 

 نسازي کیفیت محصوالتشاصرفاً به تولید و به دون هیچ نگرانیب
ی نین امکاناتحالی است که دامپزشکی ما فاقد چمشغولند. این در 

است و مسئولتی عظیم بر عهده اش قرار گرفته و پرورش دهنده ما 
  هم همواره در فضاي ترس و استرس از بیماري به تولید مشغول است.

اگر بشود وظیفه اي در شرایط فعلی براي شیالت تعریف کرد ایجاد 
به عنوان  CLSهمان زیر ساخت هایی است که نماینده شرکت 

ر اندونزي بر شمرد. آیا ریاست محترم از کشوتجربه اجرائیش 
و معاونین ایشان و مدیران کل شیالت استانهاي ما شیالت سازمان 

که به طور مستقیم مخاطب این سخنان بودند، چنین الگو سازي را 
وظیفه خود می دانند؟ و آیا به غیر از گزارش جلسات و مصاحبه هاي 
بعد از آن و به فکر برگزاري جلسات بعدي با کشور هاي دیگر بودن، 

  شمند خواهند داشت؟از این جلسه ارزاندکی پس انداز 
فعاالن بخش خصوصی شیالت ایران بهره هاي الزم را از این 

جلسه برده اند و خواهند برد و بسیار امید داریم که بخش 
دولتی ما هم با دریافت این رهیافت ها؛ در مسیر اصالح گام 

  بردارد.
  ان شاءاهللا
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