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  بولتن هفتگی
  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران

  کشورصداي کسب و کار صنعت آبزیان                      
 5139ماه  مرداد 11   -بیستم شماره

  آنچه در این شماره می خوانید:
 5 .................صبا دماوند جبل شرکتآشنایی با                                                                     1سخن هفته    .................................................. 

                                                                                                    
                                                                                                             6-9.....................   هفته گذشته دو در جلسات                                                                     2-3  ......................... گزارش جهانی آبزیان 

                                                                                       
   10.......... ....................يمکاتبات و فضاي مجاز                                                                       4. ...................... دو هفته گذشته اخبار عناوین

       
                     

 ل نظرات، پیشنهادات و انتقاداتارسا
esabzian@yahoo.com 

 22031625فکس:      2620437-80تلفن: 

آغاز کردیم. حضرت امام شهادت امام صادق علیه السالم این هفته را با سالروز 
صادق علیه السالم رئیس مکتب فقه جعفري شیعه شناخته می شوند و عموماً نام 

 دانا شدن و"فقه و تفقه به معناي ترادف دارد. آن حضرت با فقه و فقاهت 
 "دانا شدن و فهمیدن سخن"؛ در لغت نامه دهخدا کلمه تفقه را است "فهمیدن

ه معنی نمود "دانستن و دریافتن "معنا کرده و فرهنگ معین هم فقه را معادل 
و این دانستن در هر  "می داند"است؛ لذا فقیه به طور کلی کسی است که 

  می تواند مطرح باشد.زمینه اي 
در شرایط فعلی معنی اصطالحی فقیه براي کسی که علم دین را می داندبه کار 
برده می شود ولی معناي عام آن در هر رشته اي کاربرد دارد. در سایر علوم 
هم داناي آن علم در واقع فقیه آن رشته است و از این منظر پلی میزنیم به این 

 "مهندسی"و  "پزشکی"و  "علم دین"در  که چه خوب است همان طور که
علم "در و ... به فقیه مراجعه می کنیم و دانش و تخصص او را قبول داریم 

 هم به تخصص و دانش مدیریتی و اقتصادي بها بدهیم. "اقتصاد"مدیریت و 
ل ریشه اصلی مشکالت کشور مشکاینک تقریباً به همگان ثابت شده است که 

 و ما در مسائلاست  "فقیه مدیریتی"متخصص و  مدیریت و عدم استفاده از
روزمره اي که در صنعت خودمان با آن مواجهیم جلوه هاي مختلف فاصله 

  مدیریتی کشور از تخصص و کارشناسی را شاهدیم.
خود را داناي کل می دانیم و در هر حوزه اي اظهار  -مردم ایران–بسیاري از ما 

ارشناسی و تخصص و علم کمرنگ نظر می کنیم و این موجب شده که نقش ک
شود، تصمیمات بدون پشتوانه عمیق دانش باشد و راه حل ها کمتر بر مبناي 

  شناسی ارائه گردد.رکا

براي آن که خیلی هم کلی گویی نکرده باشیم دو تصمیم مهم این 
به عنوان شاهد مثال بر عدم توجه به روزهاي دولت در حوزه تجارت را 

  :ذکر می کنیم "دانش" و "تفقه"

معرفی شرکت ها براي استفاده از کریدور "این دو تصمیم مهم یکی 
 "ایجاد شرکت هاي بزرگ صادراتی "و دیگري  "هسبز گمرکی روسی

است. وزارت جهاد کشاورزي و گمرك ج . ا . ایران مصر هستند که 
اسامی شرکت هایی براي معرفی در کریدور سبز گمرکی روسیه به 

س پیشنهاد گردد. چندین جلسه و نشست براي تعیین اسامی این طرف رو
 13شرکت ها تشکیل گردید و در یک مقطع (در بخش کشاورزي) نام 

شرکت بزرگ به طرف روس معرفی شد و با اعتراض سایر شرکت ها 
شرکت در حوزه شیالت)  59فهرست صدها شرکتی (از جمله  بارهیکبه 

  اعالم شد!
اي بزرگ صادراتی (که گزارش جلسه اخیر در خصوص ایجاد شرکت ه

آن در این بولتن خواهید خواند) هم بدون هیچ مطالعه کارشناسی و بدون 
وزارت ص. م. ت و آماده سازي زیر ساخت ها، فقط با فشار و اجبار 

  در صدد هستند که این شرکت ها را ایجاد کنند.خصوصاً شخص وزیر 
در امور مدیرتی کشور است این مدل تصمیم گیري ها دوري از فقاهت 

و تا آن هنگام که به دانش و تخصص ایمان واقعی نیاوریم امورات خود 
را با همین تصمیمات ضد ونقیض می گذرانیم تا بعدي ها بیایند و 

و متاسفانه همچنان غیر  –تصمیمات قبلی را خنثی سازند و طرحی نو 
  دراندازند. -کارشناسانه

ه کار برده و خواهد برد که حداقل در حوزه اتحادیه تمام تالش خود را ب
  مسئولیت خود، دانش و تخصص را به گیرد و بها دهد.  

mailto:esabzian@yahoo.com
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    تایلند شیالت در غذایی مواد ایمنی هاي کنترل●

 هدف با) تایلندي 2444( میالدي 1901 سال از تایلند در شیالتی مدیریت
 وزیعت از اطمینان. شد وضع شیالتی محصوالت از تعرفه و مالیات آوريجمع

 نای یگرد هاي هدف از صادراتی و داخل مصرف شیالتی محصوالت پایدار
 حفظ پروري،آبزي مدیریت به وظایف این 1921 سال در.  بود برنامه
 هايمش ياندازه و صید ادوات کنترل صید، فصل کنترل آبزي، ذخایر

 ماهیگیري مضر وسایل از استفاده از جلوگیري و ماهیگیري تورهاي
 که شد تاسیس دریایی جانوران حفظ معاونت 1926 سال در. یافت گسترش

 هاي سیاست و ها هدف. داد نام تغییر شیالت معاونت به 1954 لسا در
 در ماهیگیري تایلند، هاي آب در ماهیگیري شامل ماهیگیري ملی يتوسعه

 دولت 2003 سال در. است شیالتی صنایع و پروريآبزي دور، هاي آب
 دیدج ساختار. کرد نوسازي را کشور این شیالت سازمانی ساختار تایلند

 ایمنی کنترل. است مرکز/  موسسه/  بخش 9 ، دفتر 5 شامل ندتایل شیالت
 آبزي يتوسعه و تحقیق دفتر يعهده به شیالتی هايفرآورده و ماهی

 فترد شیرین، هاي آب ماهیگیري يتوسعه و تحقیق دفتر ، ساحل در پروري
 بازرسی خشب و شیالتی مدیریت دفتر ، دریایی ماهیگیري يتوسعه و تحقیق

 پروريزيآب يتوسعه و تحقیق دفتر يوظیفه. است ماهی کیفیت کنترل و
  : است زیر موارد شامل شیرین هاي آب ماهیگیري ي توسعه و ساحل در

  دهندگان؛ پرورش و کارشناسان آموزش
  موجود؛ استانداردهاي طبق پرورش و تکثیر مراکز از بازرسی
 و داروها ،ها پروبیوتیک غذا، شامل پرورشی مزارع هايورودي بازرسی

  میگو؛ الرو/  ماهی بچه

 يوسعهت و تحقیق دفتر .آبزیان پرورش و تکثیر مراکز تایید و ممیزي
 ناساییش و محیطی زیست و بهداشتی هايمراقبت مسوول دریایی ماهیگیري

 میگو زا بردارينمونه. است ماهیگیري مناطق و هاصیدگاه در سنگین فلزات
 هاي نمونه. است شیالتی مدیریت دفتر يعهده به نیز وارداتی تون و

 در مجاز غیر شیمیایی مواد و داروها شناسایی و آزمایش براي دریافتی
 بخش. شودمی ارسال ماهی کیفیت کنترل و بازرسی بخش به محصول
 شیالتی هاي فرآورده ي کلیه کنترل مسوول ماهی کیفیت کنترل و بازرسی

 ترینمهم .است نظر مورد تانداردهاياس با ها آن تطابق و صادراتی/  وارداتی
  : از عبارتند ماهی کیفیت کنترل و بازرسی بخش وظایف

  ياه فرآورده یمنیا و تیفیک کنترل
 2 لندیتا در یالتیش

 نظام و GMP اصول ، غذایی مواد بهداشت اصول اجراي از طمینانا -١
  آبزیان؛ فرآورش واحدهاي در گیرانهپیش کیفیت کنترل

  آبزیان؛ فرآوري هاي شرکت در حصپ اصول اجراي تایید و ممیزي -2
 محصوالت براي بهداشتی گواهی صدور و آزمایشگاهی خدمات يارایه -3

  صادراتی؛
 یا داخلی خام مواد بودن عاري از اطمینان براي زمال هاياقدام انجام -4

 زیست هايآالینده شیمیایی، مواد ماندهايپس از وارداتی هاي محموله
  .زابیماري عوامل و هابیوتوکسین محیطی،

 نظام فرآورش، فنون خام، مواد کیفیت بهبود براي پژوهش انجام -5
 و معتبر مایشگاهیآز هايروش يتوسعه و ابداع نیز و کیفیت مدیریت
 کارآمد.

 
  فنی هاي گروه●

  :دارند عهده به را زیر وظایف که هستند مراکزي فنی هاي گروه
  گواهی؛ صدور و بازرسی هاي روش تعیین و گذاري سیاست ▪
  بازرسی؛ و کنترل نظام ارتقاي و توسعه ▪
  التی؛شی تاسیسات يکلیه در قوانین و مقررات همیشگی اجراي از اطمینان ▪
  محصول؛ استانداردهاي تدوین و آوري جمع ▪
  آزمایشگاهی؛ هايروش يتوسعه ▪
 اجراي براي شیالتی محصوالت يواردکننده کشورهاي با مذاکره ▪

  ها؛ آن نقررات با انطباق و استانداردها
  زیست؛ محسط و محصول ، خام مواد بازرسی نتایج آوري جمع ▪
  ؛بهداشت گواهی و GMP و HACCP گواهی صدور ▪
  .صنعت به مشاوره و آموزش ▪

  مرکزي آزمایشگاه●
 دارد رارق بانکوك در تایلند شیالت مرکزي دفتر در که مرکزي آزمایشگاه

 شیمیایی، هاي آزمون براي مرجع آزمایشگاه عنوان به را مهمی نقش
 انجام ايه آزمایش نتایج کهصورتی در. است دارا حسی و فیزیکی میکروبی،

 مورد مناطق در ماهی کیفیت کنترل و بازرسی بخش ايه آزمایشگاه در شده
 الارس آزمایشگاه این به تایید براي نظر مورد هاينمونه شود واقع تردید

 بولق قابل همه براي نتیجه آخرین عنوان به آمده دست به نتایج. شوندمی
 بخش کارکنان آموزش مرکز چنینهم مرکزي آزمایشگاه. بود خواهد
 می باشد.  نیز ماهی یفیتک کنترل و بازرسی

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  مرداد 11 -یستمب شماره
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  ها استان در ماهی کیفیت کنترل و بازرسی بخش آزمایشگاهی مراکز ●

 و Sonkhla ، مرکز در Samutsakorn هاي نام به ییمنطقه آزمایشگاه سه
Suratthani شرخ به مرکز 3 این هايفعالیت.  اندشده واقع تایلند جنوب در 

  : است زیر
  شیمیایی؛ هاي آزمایش انجام ▪               ها؛ کارخانه و مزارع از بازرسی ▪
  . میکروبی هاي آزمایش انجام ▪

 و واهیگ صدور ، صادراتی شیالتی هايفرآورده کنترل در تایلند يتجربه
  محصول ردیابی قابلیت
 مزارع در) CoC( تایلند شیالت) کار آیین(  استاندارد اجراي گواهی صدور

 رقابتی اربسی محصولی میگو که است دریافته تایلند میگوشیالت پرورش
 .باشد عالی باید خارجی بازارهاي به عرضه براي میگو کیفیت. است

 مزرعه طحس در محصول ایمنی و کیفیت کنترل براي میگو پرورش استاندارد
 بر داستاندار ینا تدوین.  است شده تدوین جهانی استانداردهاي با تطابق و

 زیست مدیریـــــت استانداردهـــــــــاي نظیر جهانی استانداردهــاي اساس
 فائو استانداردهاي غذایی، مواد کدکس ،)ISO 14000( محیطـــــــــی

 این. است بوده) 9 يماده خصوص به مسووالنه ماهیگیري کار آیین(
 تولید هاي کارخانه ورش،پر و تکثیر مراکز يکلیه ها) کار آیین( استاندارد

 شامل ار صادرکنندگان و کنندگان توزیع فرآیندکنندگان، آبزیان، غذاي
  .شود می

 یرغ دارویی/  شیمیایی مواد از عاري محصولی تولید کار آیین این اجراي با
 خود به را باالیی قیمت مصرف بازار در که آن ضمن شده تضمین مجاز

 میگوي خصوص به پرورشی صولمح دلیل همین به. دهدمی اختصاص
. است رو روبه زیادي تقاضاي با خارجی و داخلی بازارهاي در پرورشی

 پرورش زندگی سطح افزایش باعث میگو صادرات از آمده دست به درآمد
 پرورش يمزرعه هر. است شده صنعت این سوددهی رفتن باال و دهندگان

 گواهی ممیزي و سیبازر از پس کند، اجرا را کار آیین این که آبزیان
  .کرد خواهد دریافت را) CoC( مربوط

  پرورشی میگوي در ردیابی قابلیت ●

 مواد نیایم يبرنامه اجراي و میگو کیفیت با تولید از پس تایلند شیالت
 گرفته نظر در محصول ردیابی اصول اجراي براي را هایی برنامه غذایی،

 وزیعت مزرعه، سطح تا و هشد شروع میگو تکثیر مراکز از برنامه این. است
 .یایدمی ادامه میگو فرآیندکنندگان و کنندکان

 در. شودمی صادر محصول ردیابی گواهی شده یاد مراحل از یک هر در
 .بود خواهد بهداشتی گواهی همراه هاگواهی این محصول فروش فرآیند

 مقدار زرعه،م مالک میگو، پرورش و تکثیر محل گواهی این روي بر
 یالتش. شود می ثبت هاآن تاریخ و شده خریداري یا و شده فرخته میگوي

 لتسهی براي. است محصول ردیابی گواهی صدور صالحذي مرجع تایلند
 میگو دهندگان پرورش ياتحادیه به وظیفه این ، گواهی این صدور در

  .است شده واگذار

  کانادا و تایلند نبی متقابل شناختن رسمیت به ينامهموافقت ●

 ينامه موافقت یک) MRA( متقابل شناختن رسمیت به ينامهموافقت
 خود، استانداردهاي کردن هماهنگ ضمن کشورها ، آن در که است جهانی

 می تایید ار یکدیگر تولیدي محصوالت کیفیت کنترل و بازرسی عملیات
 توجه وردم نیز جهانی تجارت سازمان مقررات در که موضوع، این. کنند
 آن و هکرد آسان را کشورها بین تجارت که است ابزاري است گرفته قرار

 گواهی هاي دستگاه اعتبار تایید MRA اصلی هدف. دهدمی بهبود را
 صادر کشور در محصول بازرسی هاي روش تطابق از اطمینان و دهنده
 مک و ورودي بندرهاي در بازرسی تناوب کاهش با کار این. است کننده

 يمهناموافقت. شودمی دادوستد سهولت موجب کاال، ترخیص موانع دهکر
 شیالت وزارت و تایلند شیالت بین 1997 سال در متقابل شناختن رسمیت به

 سطح ارتقاي براي ساله 10 ي برنامه یک تایلند شیالت. شد امضا کانادا
 ها هنام موافقت و ها برنامه این. است کرده تدوین شیالتی استانداردهاي

 هاي فرآورده واردکنندگان و خارجی بهداشتی مراجع اعتماد جلب باعث
  .است شده شیالتی

  نتیجه● 
 ردهفرآو و ماهی کیفیت کنترل نظام داراي حاضر حال در تایلند شیالت

 یارزیاب براي مختلقی هايپژوهش. است محصول ردیابی و شیالتی هاي
 تولید يچرخه درطول. است شده انجام شیالتی محصوالت در خطر

 , GHP , GMP , CoC نظیر مختلفی هايگواهی شیالتی محصوالت

HACCP بخشی اثر و کارآیی. شودمی صادر تایلند شیالت توسط 
 شبخ میان این در و است شده تشدید بازرسی و کنترل هاي آزمایشگاه
 یشیالت هايفرآورده ایمنی براي. است داشته خوبی مشارکت خصوصی
  .است گرفته صورت بهداشتی مراجع با نیز مناسبی هاي هماهنگی

 Virulhakul. Poonsap , 2014, Fish and Fishery Product Control System in :منبع

Thailand , Dep. Of Fisheries, Bangkok, Thailand. 
  مترجم : دکتر امیر رضا شویکلو

 برگرفته از پورتال سازمان شیالت کشور.

 بولتن هفتگی

  صادرکنندگان آبزیان ایران اتحادیه
 1395ماه  مرداد 11 -یستمب شماره



                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

4                                                                                                           

 هگذشت هفته دو  اخبار عناوین

  بوشهر. در آلوده یگويم پرورش استخر 8 سازيمعدوم/ کشور در میگو پرورش مزرعه 400 : فعالیت28/04/95
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥٠٤٢٨٠٠٠٨٦٠ 

  هرمزگان. از اسبی یال ماهیان دالري میلیون 64 : صادرات03/05/95
http://www.irna.ir/fa/News//٨٢١٦١٨٤٩ 

  دهند. می گسترش را شیالت بخش در همکاري ایران و جنوبی : کره04/05/95
http://www.irna.ir/fa/News//٨٢١٦٣٠٧٧ 

  است. یافته افزایش هزارتن 20 به قفس در ماهی : تولید05/05/95
http://www.irna.ir/fa/News//٨٢١٦٥٤٠٤ 

  قفس. در ماهی تن هزار 84 تولید براي قشم در :هدفگذاري06/05/95
http://www.irna.ir/fa/News//٨٢١٦٥٩٧٤ 

  شد. صید هرمزگان جاسک آبهاي در هوور ماهی هزارتن :سه06/05/95
http://www.irna.ir/fa/News//٨٢١٦٥٩٢٣ 

  ایران. شیالت حوزه در چین دالري میلیارد 3 گذاري : سرمایه06/05/95
http://www.irna.ir/fa/News//٨٢١٦٥٩٠٧ 

  ترکمنستان. به نمازندرا از کیلکا ماهی تن 100 : صادرات05/05/95
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥٠٥٠٥٠٠٠٥٤٧ 

  شدند. دریا راهی میگو صید براي صیادي هايلنج :بوشهر شیالت : مدیرکل06/05/95
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥٠٥٠٦٠٠٠٣٩٦ 

  .است نکرده دریافت مجوز ایران هايآب در صید براي خارجی شناوري : هیچ06/05/95
http://isna.ir/news//٩٥٠٥٠١٠٣٩٩٠ 

  رسد می کامل برداري بهره به هرمزگان در صیادي بندر سه :امسال06/05/95
http://www.irna.ir/fa/News//٨٢١٦٦٨٥٠ 
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  گیالن. در خاویاري ماهیان پرورش مزرعه 20 سازي: آماده09/05/95
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥٠٥٠٩٠٠٠٥٠٠ 

  ایزوایکو. توسط قفس در ماهیپرورش هايپروژه لجستیک بخش تامین :ایران شیالت سازمان : رئیس10/05/95
http://isna.ir/news//٩٥٠٥٠١٠٥٥٢٩ 
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 ند صباوجبل دماآشنایی با شرکت 
 هاي شرکت از) خاص سهامی( صبا دماوند جبل بازرگانی شرکت

 صندوق به وابسته جهاد صبا گذاري سرمایه شرکت زیرمجموعه
 داشتن اختیار در با 1368 سال شهریورماه در ، کشور بازنشستگی

 منطقه سطح در را خود المللی بین فعالیت یافته، سازمان و مجرب کادري
 تجارت: هاي حوزه در جنوبی آمریکاي و آسیا اروپا، خاورمیانه،

 تگوش انواع( پروتئینی غذایی مواد کشاورزي، محصوالت مستقیم
 خشکبار، زعفران، ،)مرغ گوشت و میگو صنعتی، ماهی انواع ز،قرم

 موسسات و ها شرکت با مشارکت و جات میوه حبوبات، غالت،
 گانیبازر گذاري، سرمایه هاي زمینه کلیه در ها بانک اعتباري، تجاري،

. است نموده آغاز) کشاورزي بزرگ هاي فارم و مزارع هاي حوزه در(
 ديتولی هاي شرکت با محکمی تجاري بطروا شرکت این حاظر حال در
 داشته شرقی آسیاي و جنوبی ،آمریکاي اروپا در معتبر تجاري و

 أمینت در خاورمیانه منطقه در ها شرکت ترین موفق از یکی بطوریکه
 نا،غ جنوبی، کره استرالیا، برزیل، کشورهاي از ماهی و قرمز گوشت

 ايه پروژه اجراي با سیس،تأ زمان از  و بوده ویتنام و تایلند اندونزي،
 ،)دگوسفن و گوساله( قرمز گوشت: مانند مختلف هاي حوزه در موفقی
 ذرت گندم، جو، جمله از دامی هاي نهاده صنعتی، ماهی مرغ، گوشت

 محصوالت همچنین و چربی پودر طیور، و دام کنسانتره انواع... ، و
 گاهجای به تاس توانسته...  و فوالد مانند آالت آهن و پتروشیمی خام

  .نماید جلب را خود تجاري شرکاء اعتماد و یافته دست مناسبی

  جبل دماوند صبا فعالیت هاي عمده شرکت

    المللی بین و اي منطقه بازارهاي در موثر حضور-1

 با یمشارکت و مستقیم بصورت گذاري وسرمایه تجاري روابط ایجاد-2
 یدولت و خصوصی هاي سازمان و ها بانک تجاري، موسسات ها، شرکت

 یجنوب آمریکاي اروپا، آسیا، خاورمیانه، منطقه همسایه، کشورهاي در
  . آفریقا و

 عمان ،تاجیکستان پاکستان، افغانستان، عراق، کشورهاي به صادرات-3
 غذایی مواد: جمله از مختلف هاي حوزه در اروپایی کشورهاي و

 ء،زعفران،آال قزل ماهی میگو، قرمز، گوشت ، مرغ: شامل پروتئینی
 دام خوراك هاي افزودنی ماهی، و مرغ کنسرو خصوصا کنسرو انواع

 .طیور و

 در جنوبی آمریکاي و آسیایی اروپایی، کشورهاي از واردات -4
 هاي افزودنی ، صنعتی ماهی منجمد، گوساله گوشت: هاي حوزه

  ...و ها نهاده انواع طیور، و دام خوراك

 در شورک هاي توانمندي به اتکاء با صبا دماوند جبل بازرگانی شرکت 
 انایر عزیز مردم به خدمات بهتر چه هر ارائه جهت خود رسالت تبیین

 در نوآوري ایجاد و گرا کیفیت مدیریت به رسیدن راستاي در و
 داردهاياستان به یابی دست چون اهدافی مستقیم، بطور گذاري، سرمایه

 محصوالت توزیع و هیهت صادرات، واردات، حوزه در المللی بین و ملی
 رضایت و وري بهره ،افزایش جدید محصوالت ،توسعه باالتر کیفیت با

 داخلی بازارهاي در موثر حضور و نفوذ برتر، برند ،ایجاد مشتریان
 عادالتم روند بر گذاري تاثیر و المللی بین و اي فرامنطقه اي، ،منطقه

 ونقر رمستقیم،غی بطور ،و آنها در گذاري سرمایه و تجاري اقتصادي،
 مکک داخلی، بازار در سالم رقابت فضاي ایجاد جامعه، در کار و کسب

 سبد رد مردم ضروري مایحتاج تامین و مصرفی کاالهاي بازار تنظیم به
   .کند می دنبال را ها خانواده مصرفی

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  مرداد 11 -یستمب شماره
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 نبهچهارش جلسه کمیسون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
 عباس آقایان: با حضور تهران اتاقدر  10 تا 8 ساعت از 23/4/95

 سید – اقدس ارض یمبهرا محسن – زاده امیر محمد – آرگون
 احمیدرض -نفس نیک شریفی مهدي -آقامیري حاجی رضی

 یرتضم – الهوتی محمد – صمدي کالهی علیرضا – لحیصا
 زا احمدي حسنآقاي  ازجمله جلسه میهمانان نفر 15 و لطفی

  .ایران آبزیان صادرکنندگان اتحادیه
ابتدا آقاي بهرامی ضمن خوشامدگویی به اعضاء و میهمانان ، به موضوع 
دستور جلسه در خصوص بررسی نحوه گزینش و استقرار رایزنان 

 ودیت ها وبازرگانی اشاره کرده و تاکید کردند که با توجه به محد
التی که در این فرآیند وجود دارد، بخش خصوصی از نهادهاي ذي کمش

ربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
همچنین سازمان توسعه تجارت انتظار دارد که اهتمام جدي براي تقویت 
ظرفیت هاي این بخش در جهت کمک به جذب سرمایه گذاري خارجی 

ي براي انعقاد قراردادهاي همیاري هاي مشترك را داشته و زمینه ساز
 باشند . 

در ادامه آقاي عباسقلی مدیر کل دفتر امور نمایندگی هاي سازمان 
فرآیند  توسعه تجارت ایران ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص

رد رایزنان بازرگانی کگزینش، استقرار، شرح وظایف و ارزیابی عمل
 رد زیر اشاره نمودند: خارج از کشور، به اهم موا

 گیري روند اعزام رایزنان بازرگانی بر اساس کلتشریح سابقه تاریخی ش-
 30، مبنی بر اعزام 73تفاهمنامه وزارت خارجه و وزارت صنعت در سال

  رایزن بازرگانی جهت استقرار در سفارتخانه کشورهاي هدف تجاري

نوان اد داوطلب به عتبیین الزامات و شرایط مورد نیاز براي انتخاب افر-
سال سابقه حضور  10رایزن بازرگانی از میان کارمندان دولت با حداقل 

سال سابقه حضور در دفتر تنظیم روابط بین الملل و  3در وزارتخانه و 
  آیلتس 5/5داشتن نمره 

تشریح فرآیند انتخاب و تعیین محل استقرار داوطلبین احراز پست -
دستگاه هاي  با حضور نمایندگان رایزنی در کشور هدف در هیاتی

ذیربط و همچنین پیگیري روند آموزش و ارتقاء دانش رایزنان در 
  .خصوص ظرفیت هاي همیاري دو کشور

 

 گزارش جلسات
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در ادامه آقاي بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون ضمن انتقاد از وجود برخی 
 سال سابقه کار 10محدودیت ها در شرایط احراز پست رایزنی از جمله شرط 

دولتی در وزارت صمت، لزوم بازنگري در شیوه نامه گزینش و استقرار و 
شرح وظایف رایزنان جهت ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در این خصوص و 
ایجاد زمینه بیارگیري فعالین اقتصادي معتبر در کشورهاي هدف در نقش 

 رایزنان تاکید کردند . 

 اه هاي خود در اینسپس دیگر اعضا و میهمانان نیز به ارائه دیدگ
  خصوص پرداخته و به اهم موارد زیر اشاره نمودند:

ضرورت هماهنگی و تشریک مساعی بیشتر کارشناسان اقتصادي سفارتخانه -
  .ها با رایزنان بازرگانی

پیشنهاد الگوبرداري از سایر کشورها در این زمینه و واگذاري نمایندگی -
ر کشور هدف و همچنین استقرار تجاري به فعالین اقتصادي بزرگ مستقر د

آنها در محلی خارج از فضاي سفارتخانه ها همچون مراکز تجاري به منظور 
  .ایجاد بستر الزم بکرایبرقراري تعامل و ایجاد اعتماد بیشتر در طرفین تجاري

لزوم تالش براي برنامه ریزي جهت بهبود عملیرد و کیفیت کار رایزنان -
اي اطالعاتی فعکالین اقتصادي دو کشور و برگزاري بازرگانی در ایجاد بانک ه

  .نشست هاي مشترك هدفمند جهت آشنایی و توسعه همیاري هاي دو جانبه

رد و خروجی هاي رایزنان در ارائه خدمات به بخش لکضرورت ارزیابی عم-
  .سال گذشته 20خصوصی طی 

 اب ازپیشنهاد استقرار رایزنان در اتاق هاي مشترك دو کشور جهت اجتن-
    .ها محدودیتهاي سیاسی حضور آنها در سفارتخانه

رد نامناسب رایزنان در کشورهاي مهم شریک کانتقاد به ضعف اطالعاتی و عمل-
تجاري همچون هند و امارات و عدم ارائه اطالعات تجاري و کمک به پیگیري 

  .الت حقوقی فعالین اقتصادي در این کشورهاکمش

ت نقش موثر اتاق به عنوان نماینده بخش تاکید بر لزوم پیگیري تقوی-
بازرگانی در شیوه نامه  درج نام اتاق قاز طری دخصوصی در این فرآین

 .گزینش، استقرار و ارزیابی عملیرد رایزنان بازرگانی

جهت ارائه اطالعات و  قپیشنهاد دعوت از تعدادي از رایزنان بازرگانی موف-
 قاي بهرامی  با اشاره به ایجاد شرایطسپس آ انتقال تجربیات خود در این زمینه

جدید در دوران پسا برجام، بر لزوم تجدید نظر و اصالح قوانین و آئین نامه 
هاي مربوط به روند گزینش و استقرار و همچنین بازنگري شرح وظایف رایزنان 

و  رد و افزایش بهره وري رایزنانکو به منظور بهبود عمل بازرگانی تاکید کرده
 خواستار ایجاد بستر قانونی ،ظ شان کشور در کشورهاي هدفنین حفهمچ
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الزم براي ورود اتاق بازرگانی در فرآیند گزینش و استقرار رایزنان 
انی ازرگاي ببازرگانی و یا حمایت دولت از تاسیس دفاتر تجاري اتاق ه

  .در کشورهاي هدف شدند
در ادامه دومین دستورجلسه در خصوص بازنگري مصوبه حمایت از 
توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی 

، آقاي 95اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال  قاقتصاد ملی و تحق
 به نظرات بهرامی ارض اقدس ضمن گالیه از عدم توجه کافی مسئولین

بخش خصوصی در تدوین ویرایش نخست این بسته حمایتی، از آقاي 
الهوتی خواستند که در این خصوص توضیحات کاملی را ارائه نمایند. 
بر این اساس آقاي الهوتی نیز که به نمایندگی از اتاق در جلسات 
 بازنگري این بسته حضور داشتند ضمن ارائه توضیحاتی گفتند ،پس از آن

ته مشوق صادرات، بدون نظر بخش خصوصی تدوین و ابالغ شده، بس که
اتاق به آن اعتراض کرد. این اعتراض مورد توجه معاون اول رییس 
جمهوري قرار گرفت و ایشان نیز آقاي ویسه را مامور رسیدگی به این 
اعتراضات کردند به نحوي که اکنون اجراي این بسته تشویقی متوقف 

 اعمال شود. شده تا اصالحاتی برآن 

بر این اساس جلساتی با حضور معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و دارایی 
ی را تکانفر از مدیران سازمان توسعه تجارت برگزارشد ،که ما نیز ن 9و 

جمع آوري کرده و پیشنهادات خود را ارائه کردیم که خوشبختانه اکثر 
 ین بستهموضوعات اعتراضی مورد توجه قرارگرفته و اصالحاتی در ا

اعمال شد. بر این اساس در مشوق صادراتی سازمان توسعه تجارت، کارت 
حقیقی حذف شده بود که قرار شد کارت حقیقی مجددا به این  بازرگانی

بسته مشوقها بازگردد. نرخ تسهیالت صندوق توسعه ملی براي 
درصد تعیین شده بود، که ما این استدالل  16و  14صادرکنندگان نیز بین 

درصد، نرخ تسهیالت باید حداکثر  10مطرح کردیم که با توجه به تورمرا 
دو تا سه درصد باالتر از نرخ تورم تعیین شود که در این خصوص قرار 

سود تسهیالت، هیات امناي صندوق تصمیم  شد براي بررسی کاهش نرخ
گیري کند. همچنین در این بسته حمایتی، صرفا اعتبار خریدار پیش بینی 

،که ما درخواست کردیم اعتبار فروشنده را نیز به این مشوق ها  شده بود
مورد کمک هزینه شرکت در نمایشگاه ها هم  7ه نکاضافه کنند. ضمن آ

پیش بینی شده بود که از نظر ما رقم آن اندك بود که پس از رایزنی ها 
  .از این کمک ها توافقاتی حاصل شد مورد 5،در خصوص 

میلیون  6میلیون تومان و  4بینی شده بود که در بخشی از آن چنین پیش 
 اجاره غرفه در نمایشگاه ها و کمک  تومان براي کمک هزینه امور ي چون

اجاره غرفه در نمایشگاه ها و کمک هزینه انبار اعطا  هزینه امور ي چون
میلیون تومان  10دیگر ادغام شود و کشود که ما پیشنهاد کردیم این دو با ی

ات اعطا شود که البته مورد موافقت نمایندگان توسعه ی از خدمکبه ی
خصوص به آقاي ویسه  تجارت قرار نگرفت و قرار شد نظرات ما در این

منتقل شود .در عین حال قابل ذکر است که بر اساس این بسته مشوقها، تنها 
صادرکنندگانی که حداقل یک میلیون دالر صادرات دارند، می توانند از 

    ره بگیرند.این مشوق ها به
در پایان پس از جمع بندي موضوعات مطروحه توسط رئیس کمیسیون، اهم 

 موارد ذیل توسط کمیسیون مصوب گردید: 

مقرر گردید کمیته اي با مسئولیت آقاي بختیاري در خصوص بررسی -
فرآیند گزینش، استقرار و شرح وظایف رایزنان بازرگانی تشییل و جمع 

گردد، و همچنین موضوع در جلسات آتی  سکبندي آن به کمیسیون منع
 ، مورد جمع بنديقکمیسیون با دعوت از تعدادي از رایزنان بازرگانی موف

  نهائی قرار گیرد.

مقرر گردید طی نامه اي به ریاست اتاق، پیشنهاد کمیسیون به دولت مبنی -
تخصیص ردیفی از بودجه حاصل از عوارض در یافتی از کاالهاي "بر 

ا درصدي از منابع حاصل از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به وارداتی و ی
 شود. سکمنع "تامین منابع مالی الزم براي اجراي بسته مشوق هاي صادراتی
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 جلسه نهمین -30/12 تا 30/10 ساعت از 29/4/95 شنبه سه
رت با موضوع ایجاد شرکت تجا توسعه سازمان مشورتی شوراي

 :آقایان با حضور تجارت توسعه هاي بزرگ صادراتی در سازمان
 ارتتج توسعه سازمان از توانا خانم و یعقوبی و مودودي ، افخمی

  .سراسري تشکل 21 نمایندگان و
      :مباحث خالصه

 يها شرکت ایجاد ضرورت و علل" عنوان تحت جلسه موضوع ابتدا -1
 کل معاون مودودي آقاي توسط "آن کارهايراه و صادراتی بزرگ
 شورک اقتصاد در بهردلیل که نمودند عنوان ایشان. گردید مطرح سازمان

 شورک صادرات اکثر و اند نگرفته شکل صادراتی بزرگ هاي شرکت ما
 دربازارهاي متاسفانه که کوچک هاي شرکت از زیادي تعداد توسط
 ایجاد مزایاي این بر عالوه.شود می انجام میکنند منفی رقابت هم با جهانی
    :باشد می ذیل شرح به هایی شرکت چنین

     المللی بین سطح در مذاکره فنون از استفاده باالي توان -
 وقحق در متخصص و کارآمد انسانی نیروي از بهتر برخورداري امکان -

     صادرکنندگان منافع حفظ براي الملل بین
    برند المللی ینب توسعه و سازي برند زمینه ایجاد -
    صادرات تولید زنجیره مدیریت کافی توان و امکانات بودن دارا -
    دولتی هاي کمک جذب امکان -
 حضور و انبار اجاره هدف، بازارهاي در تجاري دفاتر ایجاد توانایی -

  بازار در موثر
 که نمودند عنوان را مطالبی خصوصی بخش نمایندگان ادامه در -2

    :میگردد حطر ذیالً آن خالصه
 ستا خوب شد گفته که اهدافی با هایی شرکت چنین تشکیل اصل -

 اهداف اب شود تشکیل دولت توسط و بانک سرمایه با است قرار اگر ولی
    .دارد مغایرت آزاد اقتصاد سیاست و کشور کالن

 رکتش اهلیت تا کنید اخذ را ها تشکل نظر ها شرکت این تشکیل در -
    .کنند تایید را ها
 است؟ صادراتی بزرگ هاي شرکت نبود فقط ما صادرات موانع آیا -

 نای چرا کنیم؟ می حمایت را داریم االن که بزرگی هاي شرکت ما مگر
 اه شرکت این ایجاد با تنها پس. شوند می تر ضعیف روز به روز هم ها

 تپیشرف هر مانع اقتصاد در دولت رنگ پر نقش و شود نمی حل مشکل
  .است موفقیتی و
 دقیق ورط به باید را بزرگ شرکت لیکن است پذیرفتنی موضوع اصل -

 .کنیم تعرف

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  مرداد 11 -یستمب شماره

  انجام بازرسی و کنترل محصوالت آبزیان در بازار خرده فروشی
مصوبات جلسات قبلی و تصمیمات در راستاي وظایف اتحادیه و  پیرو 

اخیر که با حضور شرکت هاي فعال در امر تولید و عرضه آبزیان در 
با نمونه  23/04/95در مورخ سطح فروشگاه هاي کشور اخذ گردیده بود 

طبق ضوابط  برداري از محصوالت شرکت هاي مختلف عضو اتحادیه
یز قیق و نکدکس اقدام به توزین ، دیفراست ، شمارش و تعیین وزن د

نتایج حاصله براي تمام شرکت ها  بررسی کیفیت محصوالت شد.
 هایی که شایستگی تقدیربصورت جداگانه ارسال گردیده و از شرکت 

تشکر و تقدیر به عمل آمده و مواردي هم اخطاریه صادر شد  داشته اند
خوشبختانه همه شرکت ها (اعم از دریافت کنندگان تقدیرنامه و یا 

ماماً این اقدام را مورد تایید قرار داده و خواهان تداوم آن اخطاریه) ت
    بودند.

این رویه در هر دوره زمانی تکرار خواهد شد تا نقاط ضعف و قوت ها 
مشخص گردد و تولیدات به سمت کیفی تر شدن هدایت شود. به همین 
دلیل تصمیماتی هم در زمینه تعدیالت قیمتی اتخاذ شده تا با واقعی شدن 

ها زمینه حمایت از تولیدکنندگانی که با تولید کیفی، خدمکات  قیمت
بهتري به مشتریان ارائه می کنند فراهم گردد و مصرف کنندگان با 

 پرداخت بهاي واقعی قیمت، کاالي خوب و با کیفیت تحویل گیرد.

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

  95تیر  7  95مرداد  6  سایز
40  195  200  
50  190  195  
60  180  180  
70  165  175  
80  160  165  
90  150  160  

100  140  155  
  81  100  تعداد کامیون

 



                                                                                                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

9  

د ش آمار سطح زیر کشت تا حال حاضر توسط آقاي خدایی ارائهدر ابتدا  -1
 و سایت هرمزگان، بوشهر، خوزستان، استانهاي که بر اساس آن تا کنون در

هکتار  3و  9و  221، 1600، 2900،  400ن به ترتیبهاي گواتر و گمیشا
میلیارد  6/1هکتار)  و کل ذخیره سازي حدود 5520زیر کشت رفته (جمعاً 

  هزار تن وجود دارد.18قطعه الرو بوده که انتظار تولید 
 گزارش جلسات با ریاست صندوق بیمه محصوالت کشاورزيدر ادامه،  -2

اصالح آئین نامه پرداخت خسارت و نیز جلسه در سازمان شیالت براي 
آقاي سنگانیان اظهار کردند که با توجه به تجربه چابهار، صندوق مطرح شد. 

ر این د براي گرفتن خسارت حتماً باید از طریق نمایندگان مجلس اقدام شود.
رابطه آقاي بازرگان با آقاي مرادي نماینده بندرعباس و آقاي شهریاري با دو 

  نگی خواهند کرد.نماینده بوشهر هماه
مقرر شد که از در رابطه با اصالح قیمت میگوي اعالمی سال گذشته ،  -3

 شیالت خواسته شود که نسبت به بی اثر کردن نامه اداره کل شیالت بوشهر
اقدام نماید. ضمناً با پرورش دهندگان هم صحبت شود و آنها نیز در این 

  ارتباط فعال گردند. 
مودند که اساساً در دنیا هیچ کاري بدون بیمه آقاي بازرگان اظهار ن -4

پیشرفت نمی کند و در شرایطی که هیچ حمایتی صورت نمیگیرد چگونه 
ایشان پیشنهاد کردند که عالوه بر انتظار سرمایه گذاري می توان داشت. 

اقدامات فوق، نسبت به پیگیري بیمه خصوصی هم اقدام شود و کارهاي 
  ایی دنبال گردد.گذشته تا رسیدن به نتیجه نه

از طریق تماس با آقاي بخشنده و درخواست از ایشان و به کارگیري  -5
ارتباط نمایندگان (بخصوص نمایندگان خوزستان و بوشهر) مشکل بسته بودن 
سایت بیمه که مانع بیمه کردن مزارع شده ، حل شود و از آنان خواسته شود 

  که مشکل را بر طرف کنند.
اعتراض به اخذ حقابه توسط سازمان آب را مطرح  آقاي شهریاري بحث -6

و به جهت منافات آن با توسعه آبزي پروري یکی از مهمترین اقدامات  کردند
  جاري اتحادیه را پیگیري در این زمینه دانستند.

 براي تالش در ها چینی بازي اگرچه. شد انجام میگو بازار وضعیت تحلیل -7
 دهن تولید که داشت توجه باید یول بوده موفق حدودي تا قیمت کاهش
 فروشی ارزان و کرد مدیریت باید و است قوي هم تقاضا و است ضعیف
 در است هزارتن 20 تا 18 حداکثر امسال تولید که آن به توجه با و ننمود
مگر آن که خدایی نکرده ناهماهنگی  .بود نخواهد خاصی مشکل فروش زمینه

 شکل درست کند.برخی پرورش دهندگان و صادرکنندگان م

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  مرداد 11 -یستمب شماره

. ندک می وتو را تصمیمی هر ، بازار تنظیم ستاد نظیر مراکزي وجود -
 نآ تا و نداریم صادرات براي تولید ما! کوچک چه و بزرگ شرکت چه

 مخواهی را وضع همین کنیم صادر خواهیم می را داخلی ریز سر که هنگام
  .داشت

 ادهآم ها بستر که شرطی به است خوبی برنامه ها شرکت این ایجاد -
  .شوند

 و همبارک فوالد نظیر داریم؛ اکنون هم را صادراتی بزرگ شرکتهاي ما -
 قشین بلکه نکرده دوا ما از دردي تنها نه ها شرکت این....  و پتروشیمی

    . بیفتیم دام این در دوباره نباید و دان داشته را گري انحصار

 ایجاد اي منطقه و جغرافیایی را صادراتی بزرگ هاي شرکت است بهتر -
  ... و آفریقایی کشورهاي ،CIS کشورهاي و روسیه حوزه در مثالً. کنیم

 یماتتصم هاي نمونه از یکی صادرات توسعه هاي صندوق منفی تجربه -
 با طلب فرصت و جو سود اي دهع توسط که است زمینه این در غلط

 نهزمی پیش هیچ بدون بود آمده سوم برنامه در که خط یک از استفاده
 چه که کنیم می مشاهده هم را آن نتیجه و شدند ایجاد راهی نقشه و اي

    .اند کرده درست کشور براي معضالتی

 تجارب و ندباش داشته نقصان ها شرکت این که هستیم این نگران ما البته -
 پیشنهاد. یمنکن حرکت که شود مانع نباید این ولی شود تکرار گذشته لخت

 بلکه یمکن درست شرکت چندین و نشویم هیجانی دفعه یک که کنیم می
 نآ نقایص رفع با و کنیم ایجاد شرکت دو یا یک ، نمونه صورت به

    .دهیم توسعه

 بزرگ شرکت ایجاد. نگیرید را موجود بزرگ هاي شرکت جلوي -
  .ودش می درست چیز همه بکشد کنار را پایش دولت! کش پیش دولتی

 تشکیل از حمایت ضرورت بر مجدداً افخمی مهندس آقاي ادامه در -3
 قطف دولت جریان این در که نمودند اظهار و کردند تاکید ها شرکت این

 خود این داشت نخواهد حقوقی دخالت هیچ و کرد خواهد گري تسهیل
 دولت يها حمایت البته و بروند را راه این یدبا که هستند خصوصی بخش

  .شد خواهد ها زنجیره و بزرگ هاي شرکت از حمایت به معطوف هم

تا  16از ساعت که گزارش چهارمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه 
شد و  در دفتر اتحادیه تشکیل 28/4/95روز دوشنبه  30/18

  موارد ذیل مورد بحث قرار گرفت:
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 ایجاد فضاي رقابت -        اجراي بدون تبعیض قانون-

 حرکت در جهت آزاد سازي اقتصادي -               کاهش دخالت دولت-

گر حتی مشکالت دیگر را حل نکنیم ولی در جهت این چهار خواسته اخیر ا
  با جدیت حرکت کنیم، خیلی از مشکالت حل خواهد شد.

در ادامه آقاي دکتر سید فرشاد فاطمی استاد دانشگاه و مشاور کمیسون 
صنعت اتاق تهران گزارشی از یک پایش مهم در حوزه رقابت پذیري صنایع 
مختلف کشور ارائه کردند که البته اعداد و ارقام مفصلی داشت که گزارش 

  قرار دادیم. "تولید وتجارت آبزیان"آن را در گروه 
 جالب این گزارش جدول ذیل بود:از نکات مهم و 

سهم از   شرح
  تعداد

  سهم در اشتغال  سهم از ارزش افزوده

  % 35  % 65  3  نفر 400بنگاه هاي باالي 
  % 45  % 28  28,5  نفر 500تا  400       "

  % 20  % 7  68,5  نفر 50زیر      "
یکی از نکات بسیار مهم هم همین است که متاسفانه بدلیل شرایط خاص 

بر اقتصاد کشور، تعداد شرکت هایی که در یک پروسه عادي و با  حاکم
این یک ضعف نداریم.  ؛سپري کردن مسیري منطقی بزرگ شده باشند

بزرگ است که در کشور ما شرکت هاي بزرگ به یکباره بزرگ خلق می 
  شوند و اکثراً رانتی هستند همین مسئله فضاي رقابت را تخریب می کند.

وص ایجاد فضاي رقابت پذیري که باید در کشور ما مهمترین کار در خص
به آن توجه شود این است که راه را براي بزرگ شدن شرکت هاي کوچک 

  (ولی اصولی) باز کنیم.

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  مرداد 11 -بیستم شماره

شریعتمداري معاون  نامه اي به آقاي دکترمقرر شد که دبیرخانه  -8
اجرایی رئیس جمهور بنویسید و براي طرح مسایل اساسی تقاضاي وقت 

  ود.تشکیل ش و آقاي شهریاري هم دنبال کنند که این جلسه مالقات کند
 با ذکر صلوات خاتمه یافت. 30/18جلسه در ساعت 

 
  گزارش جلسه سمینار رقابت پذیري در اتاق تهران

هران سمیناري با حضور آقایان دکتر به همت کمیسیون صنعت اتاق ت
 05/05/1395فاطمی، شکر خدایی و پور قاضی (رئیس کمیسیون) در 

در اتاق تهران برگزار شد که مورد استقبال خوب نمایندگان تشکل ها نیز 
  قرار گرفت.

جالبی از آسیب شناسی مشکالت عدم رقابت ابتدا آقاي پور قاضی نکات 
  یان فرمودند که اهم آنها به شرح ذیل است:پذیري در صنایع کشور ب

 تشکل هاي صنوف ما عمیق نیستند و به مسائل سطحی می نگرند. -

همواره مشکالت را بیرون از صنف و از ناحیه دولت می انگارند در  -
 حالی که همه مشکالت این چنین نیست.

همه فکر می کنند همه چیز را می دانند! تشکل ها برنامه اي براي برون  -
 ت از مشکالت ندارند و از خدمات کارشناسی استفاده نمی کنند. رف

نگاه مدیریتی بنگاه ها (و تشکل ها) اشکال دارد و آن ها هیچ وقت خود  -
 را نقد نمی کنند.

 نگاه کمرنگ به بهره برداري نیروي انسانی، انرژي و سرمایه وجود دارد. -

 .م می شودسرمایه گذاري در اتوماسیون و تکنولوژي بسیار کم انجا -

خالقیت و نوآوري در واحد ها بسیار ،  R & Dبخش هاي پژوهشی و  -
 ضعیف است.

در پایشی که انجام شده تقریباً اکثر واحد هاي صنعتی این مشکل را دارند 
تعطیل شده یا  اولی در عین حال در همین شرایط که بسیاري از واحد ه

ت ه تنها بر مشکالورشکسته شده اند، واحدهاي فراوانی هم داشتیم که ن
   پیروز گشته اند بلکه توسعه هم داشته اند.

نیرویش  % 50ن نداریم؛ مدیر متوازن مدیري است که ما مدیران متواز
را به داخل تشکل یا بنگاه خود معطوف می کند ولی ما معموالً بیشترین 

 نیرو را در خارج از مجموعه و براي گرفتن امتیاز صرف می کنیم.

مدیران بنگاه ها و تشکل ها اکثراً وقت خود را صرف گرفتن امتیازات 
   خوب نیست. ما باید به دنبال این چیزها باشیم:ویژه می کنند و این اصالً

 مکاتبات

  نامه وارده داشتیم.  26نامه صادره و  35در دو هفته گذشته 
ندگی مای سه نامه به، چهار نامه به سازمان دامپزشکی صادره شاملنامه هاي 

 مهدو نا، چهار نامه براي سازمان شیالت، محترم ولی فقیه در دامپزشکی
آزمایشگاه صنایع غذایی و اتاق  بوده و بهفروشگاه هاي زنجیره اي 

اعضاي اتحادیه هم . نامه نگاري کردیمبازرگانی  هر کدام یک مورد 
مکاتبات دامپزشکی شامل اعالم برنامه  نامه اتحادیه بودند. 20مخاطب 

سفر جدید براي اعزام کارشناسان کنترل بهداشتی و کیفی به هندوستان، 
خاویار پرورشی بلوگا جهت صدور پروانه بهداشتی  شرح آنالیز محصول

درخواست از سازمان براي خروج از انفعال در موضوع بیماري لکه سفید و 
از آقاي دکتر خلج بابت حضور در مزارع پرورش میگو  شکرو نهایتاً ت

  بود.
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واقعاً باید به معجزه رسانه و اثر گذاري بی چون و چراي آن ایمان آورد! یکی  
بود  کافی "تجهیزات شیالتی"دو گزارش از کند شدن فعالیت مجازي گروه 

واقعی خویش را نشان دهند و به یکباره گروه را به همان  که مدیر گروه خود
حال و هواي اولیه و بمباران اطالعات تجهیزات شیالتی بازگردانند. دست 

مهندس  توانشان خصوصاًقاي مهندس اسماعیلی و همکاران پرمریزاد به آ
 محصوالت ، پاسخ به سواالت نمونهمعرفی رنجبر که با ارائه اطالعات دقیق ، 

هاي کاربردي حقیقتاً فضاي کسب و کار راهنمایی ارائه  شکال ها و و رفع ا
    این حوزه را به سمت و سوي بهبود پیش برده اند.

کار این گروه تا آنجا باال گرفت که عضو خارجی هم اضافه شد و کلی 
. همچنین طبق آخرین تصمیمات (البته گردیدارتباطات در این رابطه ایجاد 

قرار شده است که روزهاي زوج مباحث با مسؤلیت  اگر موقتی نباشد) ظاهراً
    یکی از متخصصین پیگیري شود.

 – با تکیه بر میگو -در مدت اخیر مباحث کشت و پرورش آبزیان  "مپاص"
همچنان بطور تخصصی پیش برده و در این مدت از وبالگ آقاي دکتر را 

ه این رده است. البتمطالب بیشتري را نقل ک "بزیستانآ"امپور با عنوان وق
مطلب کاهش  10اواخر (سه چهار روز اخیر) تعداد مطالب به روزانه حدود 

پیدا کرده بود که احتماالً مربوط به سرگرم شدن مدیر خارج نشین آن در 
ماهیان گرمابی ، قفس ،  ز پرورش دهندگان ااعم _	سایر گروه هاي شیالتی 

که بوي ماهی به و خالصه هرکجا آبزیان و تجارت  ، تولید  ماهیان دریایی
ن خریآیکی از امتیازات ارزشمند این گروه استفاده از  است. _مشام برسد 

و تصاویر جدید مرتبط با آبزي پروري و خصوصاً میگو و تیالپیا است فیلم ها 
که واقعاً نقش سازنده و مفیدي دارد و باید باز هم از دست اند کاران آن و 

 .ام پور تقدیر و تشکر کردوتر قخصوصاً آقایان مهندس موسی زاده و دک
به مدیریت مهندس ترکمانی به آرامی مباحث  "گروه پرورش ماهی در قفس"

حی الو البته اخبار بازدید آقاي دکتر صحوزه خود را اطالع رسانی می کند 
و همراهانشان از طرح هاي ماهی در قفس هرمزگان و قشم و آمارهاي اعالم 

ی بطور کلی قرار گرفت ولمورد تردید برخی از اعضا شده حول و حوش آن 
می شود ، رشد و توسعه قابل  آن چه از اخبار و اطالعات این گروه استباط 

  فبول این بخش است که به شدت مورد حمایت دولت می باشد.
س ، منعکبیش از چهارصد عضو با "کثیر و پرورش ماهیان دریاییت"گروه  

کننده اخبار امیدوار کننده اي در حوزه تکثیر ماهیان آب شور نظیر هامور، 
حتی ماهیان زینتی آب شور است. ، جلبک هاي دریایی ، صدف و  -، شانگ

ین بخش به روري بر اطالعات ارائه شده در این گروه ، رشد و توسعه ام با
  روند ادامه داشته باشد.همچنان این  بی قاب درك است و ان شاا... کهخو

ویه مطابق ر هم "فتگوي شیالتیگ"و  "لید و تجارت آبزیانتو"هاي گروه 
و آبزیان و نیز مباحث عمومی حوزه اقتصاد  گذشته خبرهاي مرتبط با شیالت

را کما فی السابق رصد می کنند و هر از گاهی هم بحث و گفتگو میان اعضا 
  پیش می آید که اکثراً ختم به خیر می گردد.

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  مرداد 11 -بیستم شماره

نمایندگی ولی فقیه شامل تعیین سهم هر شرکت بابت واردات از اسپانیا، 
همکاري در خصوص واردات از اروگوئه و تاییدیه پرداخت سهم یکی از 

نامه سازمان شیالت خطاب به  چهاراعضا بابت اعزام ناظرین محترم می باشد. 
ا ب بابت برخورد فعال در مسئله بیماري لکه سفید و دیگريدکتر صالحی آقاي 

موضوع رایزنی ایشان با دامپزشکی جهت صادرات سایر آبزیان پرورشی (غیر 
دریافت مجوز براي یکی از اعضا جهت تولید  نیزمیگو) به اتحادیه اروپا و 

گلشاهی در انواع آبزیان خارج از ایران و یک نامه هم خطاب به آقاي دکتر 
خصوص پیشنهاد اتحادیه در خصوص نرخ پایه اقالم صادراتی بود. مهمترین 
مکاتبات اعضا، دو مورد شرکت هاي تولید کننده بودند که یکی اعالم نتایج 
بررسی کنترل کیفی اتحادیه بر روي انواع محصوالت عرضه شده در فروشگاه 

روموشن فروشگاه پ smsهاي زنجیره اي و دیگري اعالم شرایط حضور در 
در داشتیم ها در مرداد ماه بود. با شرکت هاي وارد کننده هم مکاتبه اي 

انعقاد تفاهم نامه با اتحادیه آبزیان کشورهایی که اظهار نظر در زمینه خصوص 
  به ایران صادرات دارند، داشتیم.

 صادرات )، کنفدراسیون7)، اتاق بازرگانی (6نامه هاي وارده شامل اعضا (
) شرکت هاي برگزار کننده 3) سازمان شیالت (2سازمان توسعه تجارت ( )،2(

،  سفارت نروژ )دعوت به جلسه()، وزارت ص م ت 3همایشهاي بین المللی (
  و دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد هر کدام یک نامه بود.

مکاتبات اعضا با اتحادیه شامل درخواست شرح آنالیز خاویار پرورشی براي 
)، اعالم 3اخذ پروانه تولید، تخفیفات اعالم شده به فروشگاه زنجیره اي (

واع آبزیان نهزینه سفر اعزام ناظر محترم شرعی به اسپانیا، تولید و بسته بندي ا
نامه هاي اتاق دعوت به جلسه و دوره آموزشی، شرایط  در خارج از کشور بود.

تجلیل از کارآفرینان برتر، طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور و تشکر اتاق 
ایران و چین از اتحادیه بابت نظرات کاربردي تسهیل صادرات در نشست 

  مشترك دو کشور را شامل بود.
نیز یک مورد دعوت به جلسه اتاق فکر و دیگري  کنفدراسیون صادرات

اصالح دستور العمل مالیاتی بود. سازمان شیالت یک مورد آقاي دکتر 
عبدالحی دعوت جلسه در خصوص تدوین استاندارد هاي آبزي پروري داشتند 
و یک مورد آقاي دکتر گلشاهی اطالع رسانی نمایشگا هاي ارمنستان، اکراین 

رئیس محترم سازمان آقاي دکتر صالحی درخواست و روسیه و آخري نیز 
  لوگوي اتحادیه جهت نمایگاه آبزي پروري را داشتند.

عمان را اطالع رسانی نموده، سفارت  -وزارت ص م ت نیز نمایشگاه مسقط
نروژ پاسخ نامه اتحادیه در مورد انعقاد تفاهم نامه با اتحادیه آبزیان آن کشور 

ه صادرات) معرفی شرکت هاي واجد شرایط و دکتر شجري (رئیس دفتر توسع
  استفاده از امتیازات کریدور سبز گمرکی توسط اتحادیه را خواستار بودند.

  

 فضاي مجازي


