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  بولتن هفتگی
  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران

  کشورصداي کسب و کار صنعت آبزیان                      
 1395مرداد ماه  23   -بیست و یکمشماره 

  آنچه در این شماره می خوانید:
 5 ..........جهان شیل  ............ شرکتآشنایی با                                                                     1سخن هفته    .................................................. 

                                                                                                    
                                                                                                                       6-11.............. ....  هفته گذشته دو در جلسات                                                                     2-3  ......گزارش جهانی آبزیان  ...................

                                                                                       
   11-13... ...............مکاتبات و فضاي مجازي                                                                            4. ........................ هفته گذشته اخبار عناوین 

       
                     

 ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات
esabzian@yahoo.com 

 22031625فکس:      2620437-80تلفن: 

 ماما. گفت تبریک را السالم علیه رضا امام حضرت ایران کشور امیر الشموس، شمس حضرت میالد دارد جا هرچیز از پیش
 و مبارك ایام این به اگرچه. است نازنین وجود این به افتخارش زمین ایران خاك و است عاشقان و عارفان و عالمان پناه که مهربانی

 ها دل و درد و ها گالیه است بهتر شده، همراه نیز المپیک دگاهروآ در مان ملی قهرمانان درخشش با که کشور عمومی سرور و شادي
 یهسرما و بوشهري و خوزستانی دهندگان پرورش هاي نگرانی دل ولی کنیم می کوتاه را سخن هم دلیل همین به و بگذاریم کنار را

 فراموش دنبای را...  و ضعیف زیربنایی امکانات! مالی مشکالت غذا، کمبود سفید، لکه ویروس تهدیدهاي تداوم از میگو صنعت گذاران
 نانآ سر بر حمایتی چتر دولتی هاي وعده و گوها و گفت هیاهوي در و نشود فراموش زحمتکش قشر این از حمایت که آن امید. کرد
    .گیرد قرار
 توسعه" و "شیالت" دولتی سازمان دو و کرده پیدا متولی دو که است آبزیان و شیالت المللی بین نمایشگاه برگزاري دیگر نکته

 آن بدون ما و است دفاع غیرقابل ناهماهنگی این واقعاً. اند کرده طلب را ها تشکل یاري و شده ماجرا وارد نحوي به هرکدام "تجارت
 ترجیح که است معلوم پیش از اگرچه شود؛ گیري تصمیم این از بهتر داریم انتظار نمائیم ارائه قضاوتی و شویم ماجرا جزئیات وارد که

   .هاست تشکل قوي حضور و ارگانها سایر هماهنگی با متولی سازمان توسط کار اجراي به شیالت بخش زیر فعاالن

mailto:esabzian@yahoo.com
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. تاس شده شناخته مالزي اقتصاد رشد سوم موتور عنوان به پروري آبزي
 -2010 سال از ،)-3NAP( ملی پروري آبزي سوم برنامه چارچوب در

 به تا شود آمد روز و یابد توسعه پروري آبزي بخش است قرار ،1998
 ماهیگیري بخش زیر. شود مطرح کشور در زا درآمد مهم بخش یک صورت

 شهايبخ از یکی باشد، می وابسته صنایع و کشاورزي وزارت نظر زیر که
 اصلی اهداف به رسیدن و شدن آمد روز و توسعه آن هدف که است مهمی

3 NAP- است.  
 ملی خزانه به آمریکا دالر میلیون 419 ماهیگیري بخش ،2003 سال در

 دالر میلیون 86/384 مقدار، این 2002 سال در حالیکه در کرد، کمک
 و ژاپن از بعد کیلوگرم، 6/59 آبزیان مصرف سرانه با مالزي کشور. بود

 در ريماهیگی صنعت .باشد می کننده مصرف بزرگ کشور سومین مالدیو،
 داخلی ناخالص تولید به درصد 37/1 حدود 2003 سال طول در مالزي

)GDP (و صیاد 89400 اشتغال مستقیم بطور چنین هم و کرده کمک 
 یاديز بسیار افراد اشتغال مستقیم غیر بطور و ماهی دهنده پرورش 21100

 48/1 نهایی تولید به شد موفق صنعت این. است کرده فراهم سال این در را
 )مالزي رینگت بیلیون 29/5( آمریکا دالر بیلیون 39/1 ارزش به تن میلیون

 گذشته سال با مقایسه در که درصدي 37/1 میزان به ارزشی نیز و برسد
 ینهای تولید کل از. دهد اختصاص خود به را یافته کاهش) درصد 69/1(

 اختصاص خود به ماهیگیري بخش را) درصد 7/86( تن میلیون 28/1 فوق،
 خشب .است کرده کمک توازن این به پروري آبزي بخش آنکه حال و داده

 صنعت این به تن میلیون 08/1 عمق کم و ساحلی آبهاي در ماهیگیري
 خود به را ماهیگیري بخش تولید درصد 85 مبلغ این که کرده کمک

 می دریا اعماق در ماهیگیري بخش به مربوط آن مابقی و داده اختصاص
 و ماهر کارگران همچون امکاناتی به دسترسی عدم علت به که باشد

 مناسب توسعه به آن، ملزومات و ها کشتی همچو مناسب هاي زیرساخت
  . اند نیافته دست هنوز
    دریایی ماهیگیري ●
 ناناطمی براي گوناگونی اقدامهاي کشور، براي سودآوري افزایش هدف با
 لهجم از. است شده انجام دریاها، اعماق بخش از ماهیگیري صنعت توسعه از

 دریا اعماق از صید جدید مجوزهاي و پروانه صدور به توان می موارد این
 دح به بخش این هاي کشتی عملکرد گرچه. کرد اشاره صیادان آموزش و

 نانهمچ خارجی، ماهر کار نیروي به آنها اتکاي لیکن شده، نزدیک آستانه
 . است باقی خود قوت به

 مالزي  کشور صنعت آبزیان در

 ارگرانک بکارگیري صنعت این توسعه در تسریع براي که رسد می نظر به
 30008 به 2002 سال در 17809 از آنها تعداد رو این از. باشد الزم خارجی

 يماهیگیر هاي کشتی تعداد همچنین. است یافته فزونی 2003 سال در نفر
 نیروي نفر 89433 و( فروند 35458 به 2003 سال در مالزي مجوزدار

 نواحی رد مطلوبی بسیار سطح در ها کشتی این بیشتر. است رسیده) شاغل
 اعطاي و مدیریتی سیاست اعمال با مسیر، این در. اند داشته فعالیت ساحلی

 در صید به مذکور هاي کشتی صیادي، هاي کشتی براي جدید مجوزهاي
 در صید مجوز داراي هاي کشتی کل تعداد. شوند می هدایت دریا اعماق
 سال در فروند 813 به که بود فروند 615 میالدي 2002 سال در اعماق
 صید( بخش این در تولید افزایش رود می انتظار. است یافته افزایش 2003

  . کند کمک کشور این در ماهی تولید فزونی به) اعماق در
 باالتر و  70GRT هاي کشتی توسط عمدتا دریا از قسمت این در ماهیگیري

 و قالب و پرساین ، ترال تورهاي مانند( خود خاص ابزارهاي از استفاده با و
 این ساحلی آبهاي مایلی 30 محدوده در) کولی ماهی صید ویژه هاي دسته

  .شود می انجام کشور
    پروري آبزي ●

 تولید کل از درصدي 3/13 سهم اختصاص با کشور، این در پروري آبزي
 بخش زیر رشد سطوح سریعترین از یکی ،) تن 196874 میزان به( ماهی

 درش به رو بخش یک عنوان به پروري آبزي چه اگر .باشد می ماهیگیري
 نسبتا مزارع. است نشده محقق آن از کلی برداري بهره هنوز اما شده واقع

 کی عنوان به را بخش این در تولید اساسا کشور، این در متوسط و کوچک
 زيآب مزارع از محدودي بسیار تعداد فقط. نمایند می فراهم خانوادگی شغل

 شبخ این در پایدار مدیریتی سیستم و نوین آوري فن با تجاري پروري
  .هستند کار به مشغول

 سال به نسبت %24) نفر 21114( بخش این شاغلین کل تعداد 2003 سال در
 دهندگان پرورش کل از درصد 79. است یافته کاهش) نفر 21164( 202

 ارک به مشغول دریاها و شور آبهاي در آنها مابقی و شیرین آبهاي در مذکور
  . باشند می
    شیرین آبهاي در پرورش ●

 در را پروري آبزي نهایی تولیدات از درصد 26 بخش، این در پروري آبزي
 46403 از بخش این تولیدات افزایش با و داده اختصاص خود به 2003 سال
 درصدي 6/7 افزایش یک 2003 سال در تن 49947 به 2002 سال در تن
  در که رسیده مالزي رینگت میلیون 241 به آن نهایی ارزش و داشته را

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  مرداد 23 -بیست و یکم شماره
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 از نوع این. است داشته را درصد 4/1 کاهش یک گذشته سال با مقایسه
 پن و شیرین آب هاي مخزن ها، قفس استخرها، ها، حوضچه در ماهی پرورش

 ،قرمز تیالپیاي: شامل شیرین آب هاي ماهی انواع پرورش شامل و شده انجام
 پورک و سیاه تیالپیاي علفخوار، کپور اي، رودخانه ماهی گربه ماهی، گربه

  .باشد می سرگنده
    دریایی محیط و شور لب آبهاي در پرورش ●

 را پروري آبزي محصوالت مجموع از درصد 74 نیز، پروري آبزي نوع این
 به 2002 سال در تن 78700 از) cockle( کوکل تولید اگرچه و شده شامل

 تنها شور آب استخرهاي در پرورش و یافته کاهش 2003 سال در تن 71000
 مجموع درصدي، 7 افزایش یک با لیکن بوده، 2003 سال در تن 29000

 سال در تن 146926 به 2002 سال در تن145440 از بخش این تولیدات
 کشور این در 2003 سال در قفس در پرورش همچنین. است یافته ارتقا 2003

 آبهاي در پرورشی هاي ماهی اصلی انواع .است بوده تن 11000 حدود در
 ،سیاه ببري میگوي ماهی، مار آسیائی، بس سی هامور، شانک،: شامل شور

 گیريبکار با. باشد می جلبکها همچنین و ها صدف تنان، نرم سفید، میگوي
 کی با آتی سالهاي در پروري آبزي تولیدات رود می انتظار جدید، فضاهاي
 اورزيکش نوین هاي آوري فن بکارگیري با. یابد افزایش ثابت رشد آهنگ
 ند،باش می تجاري پروري آبزي دنبال به که خصوصی بخش فعاالن توسط
 میلیون 604 ارزش به(  تن 000/600 به بخش این محصوالت رود می انتظار

    .یابد فزونی 2010 سال تا) آمریکا دالر
    تزئینی ماهیان ●

 رینگت میلیون 9/29 ارزش به( قطعه میلیون 408 از بخش این تولیدات کل
 رینگت میلیون 64/97 ارزش به( قطعه میلیون 428 به 2002 سال در) مالزي
  . است یافته افزایش 2003 سال در) مالزي

     ماهی بچه تولید ●
 شور آب هاي ماهی بچه و شور آب میگوي و ماهی و شیرین آب هاي ماهی

 شتربی شیرین آب هاي ماهی بچه این .اند شده تولید دولتی هاي هچري توسط
 اهی،م تولید. باشد می اي رودخانه کپور و قرمز تیالپیاي کپور، نوزاد شامل
 لشام بیشتر که بوده قطعه میلیون 210 شور هاي آب هاي ماهی بچه و میگو

  . باشد می شیرین آب درشت میگوهاي و ببري میگوي بس، سی
    تجارت و فرآوري ●

 رد شیالتی محصوالت و ماهی تجاري بازار کننده، تولید ترین مهم مالزي
 بعنوان سال، در کیلوگرم 60 مصرف سرانه با کشور این .باشد می منطقه

  .ددار قرار اش مربوطه نمودار رأس در و آسیا در ماهی کننده مصرف بزرگترین

 صید از آن عمده که صدف و ماهی تن میلیون 5/1 ساالنه تولید با مالزي
 آبزي از) تن 000/200( آن مابقی و) تن میلیون 3/1 میزان به( دریایی
 آبزي محصوالت تن 000/600 تولید به رسیدن قصد باشد، می پروري
 با مالزي تجاري، کشور یک عنوان هب. دارد 2010 سال تا را پروري

 محصوالت از توجهی قابل مقدار واردات و صادرات امر به پرداختن
 دالر میلیون 567( مالزي رینگت میلیارد 15/2 میزان به درآمدي دریایی،
 طریق این از را باشد، می 1999 سال در برابر 2 تقریبا که را) آمریکا
: انندم باال، کیفیت با کشور این دریایی محصوالت .است نموده کسب

 ده،ش خشک دریایی غذاهاي سفالوپودها، ماهیان، تنم ببري، سیاه میگوي
 نقاط اقصی در کشور یکصد از بیش به افزوده، ارزش با محصوالت و

 دمقاص ترین اصلی عنوان به آمریکا و اروپا ژاپن، .است شده صادر جهان
 هاي فرآورده و ماهی تن 000/250 سالیانه مالزي و بوده ماهی بازار

 ورکش به صنعت، این در برداري بهره و بومی مصارف براي را شیالتی
  .کند می وارد خود

  ادامه دارد...

INFOFISH International 5/2005 :منبع  
  مترجم: لیال ترکمنی

 شیالت ایرانبرگرفته از سایت سازمان 

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  مرداد 23 -بیست و یکم شماره
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 گذشته هفته اخبار عناوین

   است. ریال میلیارد 90 تا 80 میگو دهندگان پرورش به پرداختی غرامت :کشاورزي بیمه : صندوق11/05/95
http://www.irna.ir/fa/News//٨٢١٧١٧٦٣ 

  .بوشهر استان در میگو خوراك تن هزار 21 ساالنه تولید: 12/05/95
http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٣٧١٢١ 

  هرمزگان. آبهاي در آبزي انواع تن هزار 8 غیرمجاز : صید12/05/95 
http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٣٦٧٠٢ 

  .شد معدوم خوزستان در میگو پرورش استخرهاي تولید درصد چهار: 16/05/95
http://www.irna.ir/fa/News/٨٢١٧٧٥٤٧/  

  .هرمزگان در آبزیان خوراك تولید مجهز کارخانه اندازيراه و احداث: 18/05/95
http://isna.ir/news//٩٥٠٥٠١١١٠١٠ 

  .دکن حفظ را جهان در خاویار صادرات و تولید کرسی باید ایران: تخصصی مادر شرکت مدیرعامل: 19/05/95
http://www.irna.ir/fa/News//٨٢١٨١٧٦١ 

  .پرورشی میگوي صادرات نخست اولویت ، اروپایی بازارهاي: خدایی دکتر: 20/05/95
http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٤٦٩٧٤ 

  .هرمزگان از آبزیان صادرات دالري میلیون 17 ارزآوري امسال نخست ماه چهار در: 13/05/95
http://www.irna.ir/fa/News//٨٢١٧٣٥١٢ 

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  مرداد 23 -بیست و یکم شماره

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

  95مرداد  14  95مرداد  6  سایز
40  195  195  
50  190  190  
60  180  180  
70  165  175  
80  160  170  
90  150  155  

100  140  145  
  63  100  تعداد کامیون

 با تشکر از مهندس موسی زاده

http://www.irna.ir/fa/News/
http://www.iribnews.ir/fa/news/
http://www.iribnews.ir/fa/news/
http://www.irna.ir/fa/News/
http://isna.ir/news/
http://www.irna.ir/fa/News/
http://www.iribnews.ir/fa/news/
http://www.irna.ir/fa/News/
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 فراوري و کننده تولید دهه، دو به نزدیک براي شیل جهان شرکت
 سال در شرکت این. است کیفیت با دریایی محصوالت انواع کننده
 ويمیگ کنندگان صادر ترین برجسته از یکی به و تاسیس 1377

 جدید هاي فرصت ایجاد به مشتاق ما. شد تبدیل ایران در منجمد
 در ساله 20 تجربه این و هستیم خود فعالیت توسعه و رشد براي

 انواع از سال در تن 2500 از بیش عرضه به قادر را ما آبزیان، صنعت
  . است نموده باال کیفیت با دریایی محصوالت

 مانند خارجی بازارهاي به "شیل جهان" برند  تحت ما میگوي
 گردد می ادرص غیره و ویتنام دبی، مصر، چین، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا،

  .ودش می فروخته و توزیع "پالیا" تجاري نام با کشور داخل در و

 استان کالهی ماهیگیري بندر اسکله کنار در شرکت کارخانه
 ودور دروازه و هرمز تنگه از میگو صید منطقه قلب در واقع هرمزگان،

 یابت میگوي پرورش سایت نزدیکی در نیز و فارس همیشه خلیج به
 میگوي هم که سازد می قادر را شیل جهان موقعیت این .دارد قرار

 کوتاه در و کیفیت باالترین با و تازه کامال را پرورشی هم و وحشی
 .نماید تولید زمان ترین

 عرضه و فراروي براي روز در میگو تن 40 گرفتن تحویل به قادر مجموعه 
  .است کشور از خارج و داخلی بازارهاي به آن
 به منجمد میگوي صادرات براي EC کد داراي شرکت این حاضر حال در

  .است اروپا اتحادیه
 ظرفیت با مربعی متر 2500 تولید سالن یک در میگو بندي بسته و فرآوري

 که تجهیزاتی و امکانات. گیرد می انجام کاري شیفت 3 در پرسنل 420
 اي شیوه به فراوري باشد موفق صادرات در شیل جهان سازد می قادر

 ریزرف میگو، سورتر: شامل اصلی تجهیزات این. است کارآمد و سریع ساده،
 يپودر یخ تولید سرد، سازي ذخیره واحد انجماد، تونل افقی، اي صفحه
 بدون سر بی و رگ با سر بی سر، بی صورت به شده فراوري میگو. است
  .گردد می بندي بسته رگ

 میگوي ،GMP و HACCP سیستم از استفاده با روزانه کیفی کنترل بازرسان
 فراوري انتقال، طول در را مزارع از شده خریداري یا و دریا از شده صید

 تحویل ريمشت به فیتکی با محصولی تا نمایند می کنترل بندي بسته و
  . گردد
 عهدمت منجمد میگوي محصول بهترین و برتر خدمات ارائه به شیل جهان
 از متعددي هاي نامه گواهی شیل جهان خدمات، این ارائهدلیل  به. است
 طول رد بار چندین براي استانی و کشوري نمونه کننده صادر افتخار جمله

 .است آورده دست به را گذشته سالهاي
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 جهان شیلآشنایی با شرکت 

 بر متر 70000 در زمینی مساحت تن 500 مجتمع کالهی با ظرفیت 
 است. این شده و ساخته طراحی اروپایی استانداردهاي آخرین اساس

 و آالت ماشین فراوري، استاندارد هاي سالن از متشکل مجموعه
 ورترس دستگاه تولید پودر یخ، مانند امکانات و نیاز مورد تجهیزات

 تهبس سرد، سازي ذخیره اتاق انجماد، تونل صفحه اي، فریزر میگو،
 .انبارها می باشد و بندي
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 رحضو با ایران صادرات کنفدراسیون فکر اتاق جلسه هفدهمین
 ضار توکلی، عالنور حسینقلی، حسن الهوتی، محمد آقایان جناب
 اکبر علی احسانفر، محمدرضا عمید، محمدکاظم الرضا، خادم

 حمزه علی نیکوخصال، محمد راد، سیاسی سیدعلیرضا خدایی،
 دهوحی خانم سرکار و طباطبائی محمدمهدي کاوه، امیرحسین نژاد،

 هب قاسمی کاظم میري، مرتضی سید و فکر اتاق اعضاي رضائی
 16/05/1395 مورخ شنبه روز 30/16 ساعت در میهمان عنوان
  . شد تشکیل

 و نمودند مطرح صادراتی آمارهاي درخصوص را زیر موارد الهوتی آقاي
 تطبیق و بندي جمع جهت را خود صادرات آمار محترم اعضا جلسه، ادامه در
 قايآ جناب توسط حاصله نتیجه ارائه و دولت سوي از شده ارائه آمارهاي با

  :نمودند مطرح افخمی جناب با آتی هفته آمار تحلیل درجلسه الهوتی
  :95 سال ماهه سه به نسبت 94 صادراتی ماهه سه آمارهاي خصوص در
 نظر از 96/31 و داشته منفی رشد ارزشی نظر از 21/35 گازي میعانات-

  . وزنی
 رشد وزنی نظر از 65/12 و منفی رشد ارزشی نظر از 78/3 پتروشیمی-

  . مثبت
 25 و ارزشی نظر از 9/9) کشاورزي و صنعتی معدنی،: شامل(کاالها سایر -

  .مثبت وزنی رشد درصد
 تن هر ارزش میانگین و دالر 370 ماهه سه صادرات تن هر ارزش میانگین-

  .دالر 1240 واردات
  .است بوده مثبت دالر میلیون سیصد و میلیارد یک تجاري تراز-

  :94 سال چهارماهه به نسبت 95 صادراتی ماهه چهار آمارهاي خصوص در
 درصد 21 و ارزشی نظر از تن، میلیون 41 ماهه 4 غیرنفتی صادرات میزان-

  .است داشته افزایش
  . مثبت رشد درصد 41 صادرات، دالر میلیارد 8/6 پتروشیمی-
  .مثبت رشد درصد 26 صادرات، دالر میلیارد 5 صنعت-
  .منفی رشد درصد 9 صادرات، دالر میلیارد 9/2 میعانات-
  . منفی رشد درصد 8 صادرات، دالر میلیارد 5/1 کشاورزي-
  .مثبت رشد درصد 76 صادرات، دالر میلیون 408 معدن-

 را خود بخش واقعی هاي آمار وضعیت که شد خواسته حاضرین از سپس
 هماه چهار با ماهه سه آمارهاي یکباره به رسد می نظر به که چرا دهند ارائه

 .نباشد اشکال از خالی احتماالً و دارد فاحش تفاوت

 گزارش جلسات
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  :ایران روي و سرب معادن و صنایع هاي فراورده صادرکنندگان اتحادیه
  .است داشته منفی رشد صادرات آمار-

  :ایران آهن سنگ صادرکنندگان و کنندگان تولید انجمن
 اول ماهه سه در و تن میلیون 2/4 ،95 سال اول ماهه سه در صادرات آمار
  .تاس داشته منفی رشد صادرات نتیجه در و بوده تن میلیون 5/4 ،94 سال

  :ایران دستباف فرش صادرکنندگان و تولیدکنندگان اتحادیه
  . است داشته مثبت رشد درصد 29 صادرات آمار-

  :تورگردانان جامعه
 می واقعی توریست نفر میلیون 5/1 گردشگري در معکوس صادرات آمار-

 سال به نسبت(. گردد می دالر میلیارد 4 معادل دالر 2500 نفر هر که باشد
  )است داشته صعودي رشد گذشته هاي

  :فوالدي پروفیل و لوله کنندگان تولید سندیکاي
  . است داشته کاهش و منفی رشد صادرات آمار-
 در و رحمط کنفدراسیون با نشستی در فوالد صنعت مشکالت گردید مقرر-

 کاوه آقاي جناب از گفتگو شوراي یا صادرات عالی شوراي با اي جلسه
  . آید عمل به دعوت فوالد صنعت مشکالت طرح براي

  :زابل سیمان صنایع
 8/1 کلینکر که باشد می تن میلیون 4/4 ماهه 4 در سیمان صادرات آمار-

  . ستا داشته کاهش و منفی رشد باشد، می تن میلیون 5/2 سیمان و تن میلیون
 صنعت مشکالت از صادراتی هدف بازارهاي حفظ براي دولت حمایت عدم-

  .باشد می سیمان
 االب: مانند( اقتصادي هاي فرصت ایجاد در سیاست ابزار از استفاده عدم-

  ) ستانافغان بازار در پاکستان به نسبت ایران ورودي هاي تعرفه ارزش بودن
  .باشند می خاموش سیمانی هاي کوره درصد 35-

  :ایران نساجی صنایع انجمن
 انواع شامل( صادرات دالر میلیون 213 سال اول ماهه سه در صادرات آمار
 ،10 پارچه انواع ،5/15 نخ انواع ،7/15 الیاف انواع 5/63 ها پوش کف
 آمار و. است داشته افزایش درصد 19 ،)دالر میلیون 2/7 پوشاك انواع

) دالر میلیون 58 نخ ،75 پارچه ،77 الیاف شامل(دالر میلیون 1/348 واردات
  .باشد می درصد 4 منفی صادرات تراز کل در و بوده

  :ایران آبزیان صادرکنندگان اتحادیه
 48 ارزش به بوده، صادرات هزارتن 18 کالً اول ماهه سه در صادرات آمار

 مثبت آن تراز و داشته ارزش رشد % 18 و وزنی رشد % 35 که دالر میلیون
  .باشد می

  :خشکبار اتحادیه 
 درپسته و افزایش) کشمش و خرما(کاال دوقلم در ماهه سه صادرات آمار

  .باشد می منفی ارزشی سبد گذشته سال به نسبت مجموع در و داشته کاهش
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  : نتیجه
 مثبت تراز واردات به نسبت میلیارد 4 جاري سال نخست ماهه 4 آمار در-

 ایدب ناگهانی، افزایش به توجه با که داشته رشد صادرات درصد 21 و بوده
  .گیرد قرار توجه مورد ها آمار آزمایی راستی و تحلیل

 طرح و 95 سال صادراتی اهداف از ها تشکل نماینده گزارش خصوص در
  :مشکالت

 بخش در افزوده ارزش بر مالیات استرداد درخصوص آهن سنگ انجمن-
 را خود مشکالت مکتوب صورت به گردید مقرر و نمودند اشاره معدن
  .نمایند ارسال

  :گردید مطرح زیر موراد بازرگانی رایزنان انتخاب خصوص در
 ساتحریمپ ستاد و تجارت تسهیل کمیسیون در موضوع اینکه به عنایت با-

 رتفعم مشکل اگر است، گرفته قرار اتاق رئیسه هیات کار دستور در و 
  . گردد می ارجاع جهانگیري آقاي جناب به نگردد

 مستمر ارتباط و نداشته خروجی و کارنامه رایزنان اعزام سال 27 از بعد-
  .اند نداشته مستقیم و
  .خارجه امور وزارت با تجارت معدن صنعت وزرات بین اختالف وجود-
 بودن دولتی دلیل به خصوصی بخش به رایزن اتخاب واگذاري عدم-

  . رایزن کارمند
 ایزنر عنوان به پایلوت صورت به تایلند در مقیم ایرانی یک انتصاب-

  . افخمی آقاي جناب توسط افتخاري
  :پیشنهادات

 که هاکشور از بسیاري در ها تشکل کارمندان از افتخاري رایزن انتصاب-
  .ندارند رایزن

 و انتخاب طرح اجراي و هزینه تقبل و ایران بازرگانی اتاق فاینانس-
  .رایزن استقرار

 الماق تعدد دلیل به هدف کشورهاي در پرسنل چند با سازمان یک ایجاد-
  .کشورها در
  .ددهن انجام هم را بازرگانی رایزنان وظایف مشترك بازرگانی هاي اتاق-
 هک مشترك، هاي اتاق و خصوصی بخش از مرکب سازمانی ایجاد جهت-

  .ببرد مجلس به را اي الیحه دولت باشد داشته نیز ارزیابی قابلیت
  .ددگر الگوبرداري...  و چین آلمان، مثل کشورهایی در موفق رایزنان از-
  .گردد حذف رایزن بودن دولت کارمند گزینه-
 و اتاق مطالعات مرکز و الملل بین امور همکاري با اي اولیه طرح-

  هتج اند کرده بررسی دیگر کشورهاي در که مشاورینی و کنفدراسیون

 

  . گردد ارائه بررسی
  :بندي جمع

  .شود بازنگري باید وظایف شرح-1
 را کشور کنونی شرایط به دهی سرویس پوشش توانایی اعزامی رایزنان-2

  .ندارند
 به را خدمات تمام بازرگانی رایزنان که هدف این به رسیدن براي-3

 می جدید وظایف شرح به نیازمند دهند ارائه ایرانی واردکننده یا صادرکننده
 ودجهب و اصالح قانون، نیازمند که وظایف شرح آن به رسیدن براي که باشد
 خشب نماینده عنوان به بازرگانی اتاق که گیرد شکل اي کمیته باشد می

 نامه شیوه امورخارجه وزارت و تجارت توسعه سازمان همراه به خصوصی،
 با و باشد نیز خصوصی بخش فعاالن نظر مورد که نمایند تدوین را جدیدي
 قدیمت وزارتخانه یا مجلس به را خروجی کشورها دیگر با تطبیقی بررسی
  . نمایند

  .گردد اجرا هدف کشور 6 یا 5 در-4
  :گردید مطرح موضوعات سایر در
 مشوق قالب در دولت معوقه بدهی پرداخت صادرات عالی شوراي جلسه در

 امینت به منوط باشد می دولت دیون جزو که صادرکنندگان به صادراتی هاي
  .است گردیده منابع

  
 18 هدوشنب ،عسل زنبور و آبزیان ، طیور ، دام کارگروه جلسه گزارش

 با حضور ایران بازرگانی اتاق در 30/16 تا 30/14 ساعت از 5/95/
 و رئیس نایب رئیس،( مصطفوي سید و خدایی قدیري، آقایان

 و آبزیان ، طیور دام، ملی هاي تشکل نمایندگان و) دبیرکارگروه
  .عسل زنبور

    مباحث:  خالصه
در ابتدا آقاي خدایی به حاضرین خیرمقدم گفتند و از  حضور جامع و همه 
جانبه نمایندگان تشکل ها تشکر نموده  به تداوم این حضور اظهار امیدواري 

 کردند.
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 سازمان سیرئ و وزیر معاون صالحی دکتر آقاي با جلسه گزارش
ر ایشان با در دفت 11 تا 9 ساعت از 19/5/95 شنبه سه  ایران شیالت
 و یاري صفی مهندس گلشاهی، دکتر صالحی، دکتر آقایانحضور

 قربانی، حاج سلطانعلی، ادیبزاده، و شیالت از قربانی مهندس
 و آقاجانی لطیفی، طاهري، دکتر طاهري، میرزاخانی، ، خدایی

  .خصوصی بخش از مشتاقیان
    : مباحث خالصه

 یتاهم بر گلشاهی دکتر آقاي ، صالحی دکتر جناب ، مقدم خیر از پس -1
 زیربخش در تولید محرك نیروي عنوان به بازار بخش به توجه ضرورت و

  .رداختندپ خود معرفی به ها شرکت نمایندگان سپس و نمودند تاکید شیالت
 انجام مثبت هاي حرکت اطالعاتی و آمارها ارائه با خدایی آقاي سپس -2

 هب جمله از که برشمردند مواردي ذکر با را فراوري و تولید بخش در شده
 ايه نظارت بر تمرکز گذاري، قیمت ساماندهی حمایت، سازمان با تفاهمنامه

 در آن مصرف و شده فراوري محصوالت تولیدات رشد ، کیفی و کمی
 عنوان به میگو سهم افزایش همچنین. شد اشاره اي زنجیره هاي فروشگاه
 که لمونسا و تیالپیا ، آال قزل سپس و( ها فروشگاه در معرفی رقم باالترین

 یک عنوان به) دهد می تشکیل را فروشگاهی فروش % 80 حدود مجموع در
    .شود می تلقی موفقیت

 لذی شرح به آنها اهم که پرداختند خود مطالب طرح به حاضرین سپس -3
    :باشد می

 اهی،م کنسرو صنایع استاندارد در تغییرات ایجاد موضوع:  ادیبزاده آقاي -
  .شاورزيک نرخ به برق هزینه احتساب کشاورزي، بانک توسط تسهیالت ارائه

 اب رابطه در شیالت سازمان مشخصات و دولت برنامه: طاهري دکتر آقاي -
 ارداتو حجم کاهش یا تعرفه افزایش با چیست؟ روسیه به صادرات افزایش
 والتمحص همه روي بر این و یابد می افزایش ماهی این قیمت قصعاً تیالپیا
  است؟ دهش فکري آیا مشکل این منفی اثر دفع براي. گذارد می تاثیر دیگر

 شکاه موضوع در تولیدکنندگان از دولت دفاع اهمیت: سلطانعلی آقاي -
 به اراجب نیز و قانونی غیر هاي مارژین اخذ به اي زنجیره هاي فروشگاه فشار

    .رویه بی تخفیفات
. داریمن خالی هاي ظرفیت و نیست جامع ها نگاه متاسفانه:  مشتاقیان آقاي -

 کاري چرخه لذا و کنند نمی توجه را موضوعات جامعیت کنندگان تولید
 فراوري قابلیت کشور در موجود ماهی هاي گونه. است شده عیب دچار

    .گیرد قرار توجه مورد باید ها این و ندارند) تیالپیا مشابه(
 میزان و شده زیاد ذخایر به فشار که دهد می نشان آمارها: طاهري آقاي -

 گردی که است اي گونه به صید ترکیب امروزه و آمده پائین داخلی صید
  .است کم خیلی یا و نیست شوریده شیر، ، حلوا مثل هایی ماهی از خبري

  ذاريگ سرمایه علیرغم باراموندي ماهی روي بر ما تجربه: قربانی حاج آقاي -

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  مرداد 23 -بیست و یکم شماره

پنج موضوع چالش ها و سپس آقاي سید مصطفوي دستور جلسه شامل 
راهکارها ، تعیین ضرورت ها و اولویت ها ، تشکیل فراکسیون قوي بخش 

مسؤلیت ها و شناسایی قوانین  دام ، طیور و آبزیان ، ارائه راهکارها و قبول
    را مطرح کردند. ، مقررات و آئین نامه هاي مخل محیط کسب و کار

سپس هریک از حاضرین به ارائه نظرات و دیدگاه هاي خود پرداختند که 
    خالصه آن در موارد ذیل منعکس می باشد:

    استقبال حاضرین از تشکیل این کارگروه و ضرورت آن. -1
که ظرفیت این کارگروه به عنوان تابعی از اتاق ایران به توجه به این  -2

فضاسازي ، البی گري، ارائه نقطه نظرات کارشناسی و طرح دیدگاه هاي 
تخصصی است و لذا نیاز است که حرف و سخن دقیق و کارشناسانه مطرح 

    شود.
تشکل ها هرکدام مسؤل رفع موانع و مشکالت حوزه کاري خود هستند  -3

له اي قابل طرح در کارگروه نخواهد بود. تنها مشکالت و و لذا هرمسأ
موانعی که از حوزه توان تشکل خارج بوده و یا عمومیت داشته و مشکل 

    همه بخش هاست در کارگروه پیگیري خواهدشد.
باتوجه به آن که شرایط عمومی و کلی کشور (اعم از ایراداتی که به  -4

س و ...) را همه می دانیم می مدیریت دولتی وجود دارد و ضعف در مجل
بایست به جاي درد دل و ابراز گالیه و ... با درك همین شرایط و محدودیت 

    ها راهکار ارائه نمائیم.
تدوین نقشه راه کارگروه و انتظارات و اهداف و اثراتی که طی یک  -5

    و لذا مقرر شد که : دوره معین خواهد داشت از ضروریات کار است
تا جلسه آینده نقشه راه و چشم انداز بخش خود و انتظاراتی هر بخش  -1-5

    که از کارگروه دارد را بصورت مکتوب اعالم نماید.
 عنوان به...)  و آبزیان ، طیور ، دام( بخش هر مختلف هاي تشکل -2-5

 – بخشی ندرو جلسات تشکیل با و شده تلقی ها بخش این تخصصی کمیته
 شکالتم و مسایل طرح به نسبت - کارگروه این زیرگروه جلسات عنوان به
    .نمایند اقدام راهکارها و
 مرکز کشاورزي، جهاد وزارت( مرتبط ارگانهاي نمایندگان از -3-5

 نظام مجلس، آبزیان و طیور دام، کمیته نماینده مجلس، هاي پژوهش
 وعموض و جلسه دستور تناسب به...)  و تجارت و توسعه سازمان مهندسی،

 کارگروه جلسات که شد گیري تصمیم پایان در .آید عمل به دعوت
 برگزار اتاق در 16 تا 14 ساعت از بار یک هفته دو هر دوشنبه روزهاي

 مجلس رد ششم برنامه بررسی اهمیت به باتوجه بعدي جلسه دستور و گردد
  .باشد داشته اختصاص امر این به اسالمی شوراي
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 در و پذیرفت باید را ها واقعیت فرمودند صالحی دکتر آقاي پایان در -5
 هم تدول و اند فرموده ابالغ رهبري که مقاومتی اقتصاد سیاستهاي چارچوب

 اصول .ببریم جلو را کار باید کرده ایجاد مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد
 ابستگیو یابد، افزایش نفتی غیر صادرات که است این سیاستها این اي پایه

 درصورت( اولیه هاي نهاده و اساسی کاالهاي واردات کند، پیدا کاهش ها
 به نیاز خالصه و باشد صادرات افزایش و تولید افزایش هدف با) وجود عدم
    :داریم انتظار چند لذا. یابد کاهش نفتی دالر
 ذاریمنگ و باشیم داشته برنامه و طرح سیاستها این چارچوب در خودمان -یک

 پیش را مانه و بکنیم باید چه ببینیم خدمان. بگیرند تصمیم ما براي دیگران
 موضع وقعم آن بگیرند تصمیم ما براي دیگران و باشیم منفعل اگر اما. ببریم

    .شود می سخت کارمان بگیریم دفاعی
 مصرف دست به گران کشاورزي محصوالت که این علل از یکی – دوم

 در هابروکر نقش به البته( است ضرور غیر هاي واسطه وجود مییرسد کننده
    .هستیم عامل این حذف دنبال به ما شیالت در)  معتقدیم معقول حد

 هک اید کرده نوینی و خوب بسیار کارهاي شما از برخی گذشته در -سوم
 مهادا باید این شود وارد خانوار مصرف سبد در آبزي محصوالت شده سبب
    .باشید داشته نوآوري و شود نو به نو همیشه و یابد

 زنجیره شگاهفرو فکر به و نیستید توزیع شبکه یک ایجاد دنبال به چرا -چهارم
 از %10 و شود قدم پیش اتحادیه است خوب باشید؟ نمی خودتان براي اي
 و بیندازید راه را کار این و کنید خرج را دهید می....  و شهروند به چه آن
 براي شده مرجعه ما به االن. کنید شروع مجازي فروش از توانید می را این

 جا است ممکن نکنید حرکت جدي اگر و تخصصی هاي فروشگاه ایجاد
    .بمانید

...  و استانداردها اصالح برق، موضوع ، ها حمایت ، بانکی وام خصوص در
 بگویم هم را ینا. برسد نتیجه به تا باشید پیگیر و هستیم هماهنگ کامل طور به

 به مقاومتی اقتصاد راستاي در والبته نیستیم تیالپیا واردات حذف دنبال ما که
 براي یاصول موافقت خودتان به یزد استان در و هستیم ماهی این تولید دنبال

    .دهیم می پرورش
 سوف ، میش سوکال، هامور، شانک، صبیتی، نظیر بازاري هاي گونه روي االن

 ستا ممکن ولی کنیم می فکر هم سالمون به حتی و کنیم می کار کپور و
  .ستا مشکل حل حال در که باشد می مشکالتی پرورش و تکنولوژي در هنوز
 باال را نآ تعرفه که باشد آن زمان موقع آن شاید افتاد راه تیالپیا پرورش اگر

 اماندهیس دنبال به تجاري و صنعتی  ماهیان خصوص در جد به و قطعاً ما ببریم
 اجبار دگفتن قربانی آقاي که این. نداریم قبول را فعلی روش و هستیم جدید
 به ما یول نیست عملی خیلی ببرند شده بندي بسته و منجمد ماهی همه کنیم

 ارهاییک یک هم گلشاهی دکتر آقاي و داریم نیاز رفته پیش و نوین بازارهاي
 .است نرفته پیش هنوز ولی اند کرده

 بولتن هفتگی

  صادرکنندگان آبزیان ایراناتحادیه 
 1395ماه  مرداد 23 -بیست و یکم شماره

 شنهاديپی قیمت به توجه با که داد نشان زیاد زیان و ضرر تحمل و فراوان
 غیر و باالست شده تمام قیمت دهندگان، پرورش توسط ماهی این باالي

 ابلق وارداتی ماهیان با پرورشی آبزیان قیمت باید لذا و است اقتصادي
    .باشد رقابت

 و علمی بصورت را مکتوبی گزارش... شاا ان:  میرزاخانی آقاي -
 لحیصا دکتر آقاي البته. نمود خواهیم ارائه خدمتتان شده کارشناسی

 عرض ایشان خدمت دادن پس درس عنوان به و هستند استاد خودشان
. است مطرح جانشین کاالي عنوان به مهم بحث یک اقتصاد در که کنم می

 وجود نآ جانشین کاالي که بگوئیم سخن تیالپیا حذف از توان می وقتی
 نشد مصرف و ماند قدر آن شد وارد تیالپیا که پیش سالها. باشد داشته

 هس از استفاده و ماهی این شناخت با ولی گذشت آن مصرف تاریخ که
 االن سهل، فراوري نوع و مناسب، قیمت ، فراوان کمیت مهم عامل

 محصوالت سایر و بس سی و آال قزل. است شده الگو حتی و ماندگار
 را املع سه این که شوند ماهی این جایگزین توانند می وقتی پروتئینی

 همه رايب تیالپیا حذف نشده فراهم شرایط این وقتی تا و باشند داشته
  . دارد منفی تاثیر) کنندگان مصرف و فراوري واحدهاي(
 شرح به مطالبی هم قربانی مهندس و گلشاهی دکتر آقاي ادامه در -4

    :نمودند بیان ذیل
 هب نسبت قبل سالهاي برخالف مردم امروزه:  گلشاهی دکتر آقاي -

 ومیگ جامعه که دهد می نشان این و هستند حساس ماهی قیمت تغییرات
 نآبزیا کاالي سمت به هدفمند و انتخابی بصورت و شده خور ماهی و

  .است مهمی بسیار موفقیت این و رود می
 و فراوري هاي شرکت نقش گیرد قرار توجه مورد باید که اي نکته -

 به ظاهر در اگرچه و است آبزیان مصرف چرخه کل در کنندگان وارد
 رصهع در ولی باشد کم ماهی تن میلیون یک از اینان سهم که آید می نظر

 نای سهم اي زنجیره هاي فروشگاه خصوصاً و فروشی خرده فروشگاهی
    .است عمده و برجسته بسیار بخش

 یبرخ در و کشاورزي تعرفه با استانها برخی در برق هزینه مورد در -
 ادح مشکل فارس استان در خصوصاً و شود می حساب صنعتی استانها

 رویه وحدت که شود درخواست نیرو وزرات طریق از است الزم و شده
    .باشد حمایتی هم رویکرد و آید بوجود

 در قانونی ابزارهاي از استفاده که رسد می نظر به: قربانی مهندس آقاي
 رضوي خراسان در نمونه عنوان به. باشد مهم کارخانجات رونق ایجاد

 تبصور محصوالت عرضه که نموده الزام را ها فروشگاه همه دامپزشکی
  .است بوده موثر بسیار این و باشد بندي بسته
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 هن بوده دستورالعمل بررسی بر قرار. است سوال مورد کار گردش نحوه -
 دامپزشکی سازمان رئیس اختیار حوزه در هم دستورالعمل و 19 ماده اصل
 است این سوال. هستیم بررسی حال در ذینعان با جلسات طی که است

  .است شده گذاشته جلسه چرا نشده تمام ها برسی این هنوز که درحالی
 دهع! مواجهیم همایش و سمینار با کارشناسی کار جاي به جلسات این در -

 وانیمت نمی گستردگی این به جلسه این در و آورند می تشریف افراد زیادي
    .کرد گیري نتیجه

 بندي جمع با قبلی جلسه در حاضرین اکثریت :ورزي سالح آقاي -3
 نظرات حذف دلیل بخش این در شما مخالف و اند بوده موافق کارشناسی

    .نیست دیگران
 دیمش متوجه بررسی حین در ولی بود دستورالعمل ابتدا که است درست -

  .دارد ایراد 19 ماده اصل
 را يهمکار بیشترین که است سازمانهایی از دامپزشکی :زاده امین خانم -4

 نظر ذال است مهم شما پیشگیري و بهداشتی نقش که دانیم می ما و داشته
  .کنیم بررسی تا بفرمائید را تان کارشناسی

 این در لذا و نشده کارشناسی خوب موضوع این :صفري دکتر آقاي -5
    .نیست بررسی قابل جمع

) قوه سه نمایندگان نفر شش ما( 76 ماده کمیته اعضاي: کهزادي آقاي -6
 همه بلکه ،شوید قانع نباید که است معلوم و! شما نه برسیم بندي جمع به باید

 و باشد شما نظر موافق چه داد خواهیم را نهایی نظر شنویم می ما را نظرات
  .باشند تابع همه باید و مخالف چه
 هب متاسفانه ولی هستیم آمد و رفت در که است دوسال ما :قدیري آقاي -7

    !شود می مشکل رویم می جلوتر هم هرچه و ایم نرسیده نتیجه
 ارانتظ و نیستیم طرف نظام سازمان با ؛ است پذیرش مورد نظارت اصل -

 نشده اجرایی نامه آئین این چرا که کند بررسی دامپزشکی سازمان که داریم
  .دارد وجود مشکل که بپذیرد و
  )کار عالی شوراي در کارفرمایان نمایندگان از یکی( رازقی آقاي -8
 حمیلت دلیل به شده تمام قیمت بودن باال ما کشور در مشکالت از یکی -

    .است کننده تولید به اضافی نیروهاي
 ستنده رعیت) تولیدکنندگان( مردم و است ارباب دولت که نگاه این تا -

    .دارد وجود گرفتاري این نشود درست
  .وصیخص بخش یا است حاکمیت وظیفه فنی نظارت که شود روشن باید -
 یگرد و است کار قانون تابع که است خصوصی بخش کارمند ناظر اگر -

 ظارتین وظیفه و است دولت کارمند اگر و دارد معنایی چه مالی ارتباط قطع
 که بدهد را حقوقش باید خصوصی بخش چرا که دارد عهده بر را دولت
  .آید وجود به کاري ارتباط

 مسایل ما از تر سخت اگر دنیا کشورهاي سایر :محمدي شاپور آقاي -9

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  مرداد 23 -بیست و یکم شماره

 توانیم می ماهی تن هزار 200 دهد می نشان ها بررسی هم روسیه مورد در
 ل،نق و حمل ، بانکی( ها زیرساخت ولی کنیم هدفگذاري بازار آن براي

 هیچ که این عین در ولی نیست فراهم...)  و دولتی اداري بوروکراسی
 نزدیکی ام کلی سیاست ولی بفرستد روسیه به کرد نخواهیم اجبار را کس

 که تاس المللی بین نمایشگاه مورد در آخر نکته. است اوراسیا بازار به
  .کنید شرکت و شود می برگزار مهر 10-12
  

 در 76 ماده موضوع کمیته نشست نهمین و سی جلسه گزارش
 بهداشتی نظارت اجرایی نامه آئین 19 ماده بررسی خصوص

 اتاقدر  16 تا 14 ساعت از 19/5/95 شنبه سه، دامپزشکی
 ايآق و زاده امین خانم با حضور ایران معادن صنایع و بازرگانی

 محمدي شاپور جمهور، رئیس حقوقی معاون نماینده رستمی
 حمیدرضا و کهزادي بورس، سازمان رئیس و اقتصاد وزیر معاون
 مجلس، هنمایند خانی قره قضائیه، قوه نمایندگان آشتیانی فتحی
 ،76 ادهم دبیرکمیته ورزي سالح ایران، اتاق دبیرکل بخش فیاض
 ی،دامپزشک سازمان از خانقاهی دکتر و عباسی دکتر خلج، دکتر
  .خصوصی بخش نمایندگان و دامپزشکی نظام از صفري دکتر

    :  مباحث خالصه
 خمور کارگروه بندي جمع و قبلی جلسه از ورزي سالح آقاي گزارش -1

     : شامل دبیرخانه پیشنهاد و 31/3/95
 جهت در دامپزشکی بهداشتی نظارت نامه آئین 19 ماده اصالح) الف

 قشن به تصریح و مربوط موانع رفع تولیدي، واحدهاي هاي هزینه کاهش
     ؛ مرتبط هاي دستورالعمل تدوین در ها تشکل

 فنی مسؤلین الزحمه حق منظورتامین به  مستقل بودجه ردیف تعیین) ب
   ؛خصوصی بخش به سالمت بر نظارت هزینه تحمیل عدم و بهداشتی و
  هداشتیب فنی مسؤلین و ها شرکت بین ما فی مستقیماً قرارداد انعقاد) ج
 یتصالح تایید و نظارت به دامپزشکی سازمان اختیارات کردن محدود و

  زشکی؛پ تجهیزات صنایع و غذایی صنایع در متخذه مکانیزم مشابه ، آنها
 و)) بهداشتی و فنی مسئول(( عبارت از)) فنی(( کلمه حذف) د

 حوزه از خارج فنی مسائل در بهداشتی ناظرین دخالت از جلوگیري
  .آنها تخصصی

    :خلج دکتر آقاي توضیح -2
 باید که آنهایی شود می نوشته نظارت براي قانون وقتی که است طبیعی -

        .معترضند بدهند پس حساب
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  . داشتیم وارده نامه 26 و صادره نامه 19 گذشته هفته دو در
 جدید برنامه موضوع با دامپزشکی سازمان به نامه یک شامل صادره هاي نامه

 رفیمع و شیالت سازمان براي نامه دو هندوستان، به سازمان آن کارشناسان اعزام
 هب نامه یک تسهیالت، دریافت جهت کشاورزي بانک به اتحادیه عضو دو

 انواع)  95 ماه مرداد( جدید لیست اعالم موضوع با اي زنجیره هاي فروشگاه
 جهت ذاییغ صنایع آزمایشگاه با اي مکاتبه و بوده  آبزیان بندي بسته محصوالت

 انایر اسالمی جمهوري گمرك به اي نامه در ماهی، نوعی کیفی کنترل آزمایش
 الماع سبز کریدور فهرست در حضور براي شرایط واجد صادرکنندگان اسامی

 تركمش کمیسون رئیس و دارایی و اقتصاد محترم وزیر به نامه آخر در و گردید
 دننمو مطرح و درخواست به رسیدگی بابت نیا طیب آقاي جناب چین و ایران

 نامه 12 مخاطب هم اتحادیه اعضاي. بود کمیسیون این در اتحادیه پیشنهادات
 بودند کننده تولید هاي شرکت مورد 8 اعضا، مکاتبات مهمترین. بودند اتحادیه

 شده رضهع محصوالت انواع روي بر اتحادیه کیفی کنترل بررسی نتایج اعالم که
 يا مکاتبه هم میگو کننده عرضه اعضاي با. بود اي زنجیره هاي فروشگاه در

 گاهفروش در میگو انواع جدید هاي قیمت زمینه در نظر اظهار خصوص در داشتیم
 زا ها شرکت سهم اعالم بابت اعضا از یکی به نیز اي نامه در و اي زنجیره هاي

  .شد رسانی اطالع شرعی ناظرین اعزام
 ،)2( صادرات کنفدراسیون ،)7( بازرگانی اتاق ،)6( اعضا شامل وارده هاي نامه

 ایران نمایشگاه( ت م ص وزارت ،)6( شیالت سازمان) 4( تجارت توسعه سازمان
 و) رادیویی برنامه در اتحادیه کل دبیر دعوت( اقتصاد رادیو ،)ترکمنستان و

  .بود نامه یک کدام هر) جلسه به دعوت(  76 ماده کمیته
 انواع جدید هاي قیمت بابت نظرآنها اعالم خصوص در اتحادیه اعضاي با

 استدرخو شامل اتاق هاي نامه. داشتیم مکاتبه تخفیفات و آبزیان محصوالت
 حمایت سازمان نامه تصویر کاال، قاچاق با مبارزه قوانین بابت اتحادیه نظر اعالم

 هجلس به ،دعوتاجتماعی تامین بیمه جرائم بخشودگی ها، قیمت خصوص در
 ادراتص مدیریت کالس برگزاري پاکستان، تجاري نشست کشاورزي، کمیسون

 می عضاا اطالع به باید که مواردي که بود تجارت تسهیل کمیسیون به دعوت و
  .شد رسانی اطالع محترم اعضاي به ایمل طریق از تماماً رسید

 السک دیگري و فکر اتاق جلسه به دعوت مورد یک نیز صادرات کنفدراسیون
 آقاي توسط شیالت سازمان هاي نامه از مورد سه. بود صادرات آموزشی هاي

 نیز ردمو دو و قزاقستان و مسکو نمایشگاه رسانی اطالع بابت گلشاهی دکتر
 هجلس به دعوت  کاکولکی دکتر آقاي نیز مورد یک و بود؛ جلسه به دعوت
 نظر اعالم خصوص در معدنی آقاي و زاده قربان آقاي نیز مورد دو و نمودند

  . داشتند اي مکاتبه بیمه صندوق نامه آئین اصالح جهت در اتحادیه نظر
 خابانت جلسه به دعوت بالروس، به صادرات شرایط نیز تجارت توسعه سازمان

 آخر در و المللی بین نمایشگاه رسانی اطالع آبزیان، نمونه صادرکننده
 .اشتندد مکاتبه اتحادیه با را تجاري نشان و نام ترویج پیشنهادي العملردستو

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  مرداد 23 -یکمبیست و  شماره

 این چگونه هاآن ببینیم است بهتر و گیرند نمی تر راحت نگیرند را بهداشتی
 که افرادي از فهرست یک است خوب لذا دهند، می انجام را ها کنترل

 یستمس در ما که خبره حسابداران مثل( شود تهیه هستند صالحیت صاحب
  .بگیرند عهده بر را نظارت وظیفه این آنها و) داریم اقتصادي

    :بندي جمع
 یدامپزشک سازمان رییس از متشکل کارگروهی آینده هفته یک ظرف"

 حقوقی معاونت نماینده کشور، دامپزشکی نظام سازمان رییس کشور،
 تشکلهاي از نماینده سه و 76 ماده کمیته دبیرخانه نماینده جمهوري، ریاست

 ینآی همزمان بررسى ضمن ماه یک مدت طى و تشکیل کشور کارفرمایی
 ییاجرا دستورالعمل اصالح به نسبت مربوطه دستورالعمل و اجرایى نامه
 نانچهچ و کنند اقدام دامپزشکی بهداشتی نظارت اجرایی نامه آیین 19 ماده

 انجامید، دستورالعمل اصالح خصوص در توافق به دستیابى عدم به
  .نماید قداما دامپزشکی بهداشتی نظارت نامه آیین اصالح به نسبت کارگروه

 و شیالت بخش در نیاز مورد هاي استاندارد تدوین اهمیت: جلسه
 سالن 12 الی 10 ساعت از 20/05/95 چهارشنبه "پروري آبزي

  .ایران شیالت سازمان جلسات
 دوینت فنی کمیته رئیس نائب عبدالحی دکتر آقاي سخنرانی با جلسه

 میزان از ایشان که شد آغاز TC 234 ایران آبزیان المللی بین استانداردهاي
 قايآ سپس. داشتند بیان را ارقامی و آمار و اطالعات ایران در پروري آبزي
 حوزه در ملی استانداردهاي وضعیت  234TC  کمیته رئیس مطلبی دکتر

 یکسري قبل هاي سال در که داشتند اشاره و کرده تشریح را آبزیان
 هک شده تدوین آبزیان صنعت هاي بخش از بعضی در ملی استانداردهاي

 هک ها بخش سایر در و گردد بازنگري مجدداً المللی بین نگاه با باید
  .گردند تدوین جهانی استانداردهايبا  نیز نشده تعریف استانداردي

 دهش انجام کارهاي از گزارشی کمیته دبیر اعمام بنی خانم جلسه ادامه در
 لمللیا بین استاندارد تدوین پیشنهاد را اقدام مهمترین که کردند بیان را

 یندهنما عنوان به که بابایی آقاي! دانستند ISO به وانامی میگوي سازي مولد
 وشبختانهخ یا متاسفانه که کردند عنوان داشتند حضور جلسه این در اتحادیه

 در استانداردها گونه این )واردات و صادرات( آبزیان تجارت حوزه در
 ایرس و مبدا کشور بهداشت گواهی و نیست عمل مالك الملل بین قوانین

 يبرا آینده در که دادند  پیشنهاد و است کار مبناي بهداشتی مجوزهاي
 نیقانو هاي اتحادیه و ها تشکل از  شده تدوین هاي استاندارد شدن اجرایی
 یم اعالم را آمادگی این آبزیان صادرکنندگان اتحادیه که گیرند کمک

 ویبتص تا پیشنهاد روند استاندارد سازمان از نصیري خانم پایان در .دارد
  .نمودند تشریح را المللی بین استاندارد یک نهایی

 مکاتبات
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  مرداد 23 -بیست و یکم شماره

 التیشی تجهیزات گروه سالگی یک جشن ، مدت این اتفاق مهمترین
 که– اعضا از زیادي تعداد مشارکت و گروه مدیر ابتکار به که بود

 بخش انعکاس. شد انجام خوبی به! بودند...  ساکتین جزء آنها از بخشی
 و لطف از خالی مجازي فضاي در تولد جشن این مطالب از هایی

  :نیست شیرینی
 در دم اجتماعی هايشبکه اولین: کریمی علی مهندس آقاي جناب
  !شد شروع هاخونه
 شوهر دختر کردن،می پاك سبزي مینشستند هامامان که جایی

 ناولی زمانی یه... کردنمی ردوبدل اخبار میگرفتن، عروس دادن،می
 نابج ابتکار با میگو پرورش با مرتبط و ایران در  اجتماعی شبکه

 هک  "شریمپ ایران":.گرفت شکل هو یا در  عزیز اسماعیلی مهندس
 هبویژ ، مدیران پروران، آبزي دربین واال بس جایگاهی خود زمان در

 بعضی هم و اجتماعی هم بود تخصصی هم که. داشت پروران میگو
 ولی نداشت مویی تار شان کله که آنهایی هم و دوآتشه سیاسی اوقات

 آوري نف پیشرفت و زمان جبر حسب بر  .میداد زیاد سبزي قورمه بوي
 لکهب جایگاهش  بابت از نه رفت افول به رو اجتماعی هاي شبکه هاي

 شریمپ ایران...  و  اپ واتس و تلگرام همچون ابزاري ورود نظر از
 را جایش... و تلکس و تلفنگرام و تلگراف. خلفش اجداد همچون هم
  .داد دیگري به

 کتسا توانست نمی عزیز اسماعیلی مهندس ابداعات قدرت  بارهم این
 22 با مصادف هم امروز و انداخت راه میگوپروري تجهیزات. بنشیند
 النب هم قبل روز دو یکی و میگیرد جشن دارد تاسیس سالگرد مرداد

  .کرد هوا را تولدش
 میشود انجام خوبی فنی هاي بحث و است تخصصی و خوب گروه
 ايه سیستم تجهیزات زمینه در اسماعیلی مهندس خود آنکه بویژه

 مطالب از است آموزشی هاي دوره مدرس و نظر صاحب هوادهی
 صرفا گروهها سایر همچون هم گروه این اگرچه بردم استفاده خوب

 راوانف ماشااهللا اال سیاسی و اجتماعی مطالب گاه و نیست تخصصی
 موش لهت و  پالستیکی آفتابه از هم صنایع از برخی و میشود رواردف

 ،اکسترودر و بلند و کوتاه بازو هواده تا  میذارن عکس استیل
 طوریکهب مرتبطه ظروف قانون و تروا نیمه و تروا شلنگ تا  اکستروژن

  .بودیم چه دنبال میرود یادمان

 کارشناسی خوب هواده زمینه در بخصوص است گروهی خوب الحق
 بردب بکار را هواده اصلی اسامی میکند سعی خیلی مهندس اگرچه میشود

 ریکا میگوید هرچه و جت ایران و سون فورس تجاري مصطلح نام نه و
  شنوا کسی گوش است تجاري نام... و پاف پیف و دریا و زیراکس و

 المک اطاله آزاد مطالعه و جشن و تعطیل و بود جمعه روز ببخشید نیست
 بزيآ عام بطور و پروري میگو تجهیزات یکسالگی سخنی در هر از و شد

  .میمون و مبارك محترم اعضا همه و آدمین بر پروري
 مرام خوش اسماعیلی دکتر جناب:  نژاد میگلی مهندس آقاي جناب
  چیه؟؟ کار دستور

  .افتادم ارزوهام یاد دیدم کهرا  میگوها و شدم بیدار تازه من
  .خیر به روز و سالم:  خدایی دکتر آقاي جناب

  :است زیر موارد شامل برتر مدیران مشترك ویژگی 16 گویند مى
   شغلی غرور -3 آراسته و مرتب ظاهري -2 موفقیت کسب به مایل -1
  خوب حافظه داشتن -6 صراحت و صداقت -5ارتباطات در مهارت -4
  خود به اتکا -9 عاقالنه تصمیمات -8 سنگین کار ظرفیت -7

  پذیري ریسک و دوراندیشی -11 ترس بر غلبه -10
  مثبت انرژي ایجاد -14 انتقادپذیري -13 بودن سالم -12
  دیگران به عالقه -16 خود از ارزشیابی به تمایل -15

 لىم سرمایه و پیشکسوت و قدیمى دوست در خصوصیات این همه ....و
 داشتنى دوست و بزرگوار اسماعیلى ایراهیم مهندس جناب ما صنعت
  .هست
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  مرداد 23 -بیست و یکم شماره

 گروه و هست؛ درخشش و اعتماد هست اسماعیلى کجا هر این بر بنا
 .نیست مستثنى قاعده این از هم شیالتى تجهیزات

 محمد امیرزا االدوات شیخ احواالت اندر:  هراجی مهندس آقاي جناب
 مدآ دنیا به سعدي و حافظ دربالد که اند آورده اسماعیلی خان ابراهیم

 بلد نفی تهران به را او داشت تر کم دیار آن مردم خصلت چون ولی
  .بود تر فراوان فنر و جوش و جنب جا درآن که کردند

 دنیا هب وقتی  که جایی تا داشت عالقه تعمیر ادوات و ابزار به کودکی از
  .نمود تعمیر را کردن رستمینه براي قابله ابزار الفور فی آمد
 و نمود بسیار وادي این در تحصیل به  که بود پایدار بدانجا تا عالقه این
 وير تعمیرات و ادوات تحصیل به شریف نام به معروف خانه مکتب در

 بآ در طفل نآ تعمیرات ابزار اتفاق برحسب روزي که این تا اورد
 زیانآب و آب به ابزار یافتن براي آب در شدن ور  غوطه از پس و اوفتاد
 بیانرو و داشت فراوان وپاي دست که  روبیان به باالخص شد مند عالقه
 برد بود او خواه خاطر که جایی نآ تا و انداخت او برگردن اي رشته
 هیگا و روبیان ازگاهی هر و بود تر محکم ادوات رشته که این از غافل

 امد ونبر مکاشفت بحر از ما شیخ که این تا کشیدند می را رشته ادوات
 ودب گروهی الفنی فرقتا الحق و نمود تاسیس الروبیان ادوات گروه و

 و بحر دربین و اورد خود گرد را تر جوش و جنب پر خود از وجمعی
 نناظرا بزرگ جمعی و پرداختندي مکاشفات به ادوات و روبیان و بر

  .کردندي تلمذ و نموده استفاده همی و بودندي فرقه این
 شداا ایشان از شده شروع پیامبر نام با نامش که جایی نآ از او سالله اندر
 ربتض طرف یک از دشمنان بر لیکن موختآ را بینهم رحما و الکفار علی
 به را او نسب برخی سبب همین به و نهاد می مرحم طرف یک از و زدي

  .دانستند ذوالیمینین
 گبزر بتان یا او دیار در ولی موختآ شکنی بت اهللا خلیل ابراهیم از

 به و داده دشنام بتان به گاهی چند از هر پس کوچک او تبر یا بودند
  .کرد بسنده همین

 در نچو اما دادند نسب اسماعیلیه فرقه به را او برخی او کنیه سبب به
 ادزی نسب این بر بود حرام دبستانی یار اوازیدن و سراییدن او دوران

  .نشده مکاشفت

 انهندوست بالد به ننهاد وقعی زیاد کسی او نصایح به دیار این در چون
 انهندی زبان از را او نصایح تا وردآ دیار این به دیار نآ از افرادي و رفت

 سیارب هند اهالی از الروبیان شبانان و بود او که مهندسی الحق و بشنوند
  .نمودند تلمذ
 تا دنمو جمع را خبرگان ملت دو و هفتاد از و نکرد بسنده این به ما شیخ

  .دهد رونق روبیان کسب به و بیاورند دینار
 درك او مقام و بشناسند را او ارض کره تمام در نوناک سبب همین به

  .االدوات به جماعتی و الروبیان به برخی کردند
 خان اکبر علی که چقدر هر که طوري دارد ابرام و اصرار رفاقت در

 انیباست مکاشفات و شوید می روزگار صفحه از را او مکتوبات خدایی
 او رفاقت بر خان ابراهیم نماید می جایگزین را رسولی خان رضا علی

 داشتنی دوست یار الحق و است ابراهیم حق به که دارد ابرام و اصرار
  .خان اکبر علی این است

 انخ اکبر علی کنی فرسایی قلم این از بیش اگر که رسد می ندا دور از
 خواهد محو روزگار صفحه از مکتوباتت و کرده نفوذ هم فرقه این در
  .شد

  .الحسین ابن مرتضی خان االبراهیم تلمیذ االحقر
  :رسید چهارتا به هدایا:  اسماعیلی مهندس آقاي جناب

  .میده غذاپاش خریدار اولین به تخفیف درصد 10 میگه پین از جرج -1
  .میده ها بچه همه به تخفیف درصد 5 میگه جان مریدي -2
  .کنه می قوي پیگیري رو مزارع اسناد موضوع عبدالحی دکتر -3
 50 وري بهره افزایش و یابی عارضه مطالعه و مشاوره در جان پهلوانی -4

  .میده تخفیف درصد
 گروههاى این که اومده پیش برام سئوالى من:  زاده لطفی آقاي جناب

 طفق اینکه یا هست؟ متصور هم منافعى اش ادمین براى صنفى مجازى
  زحمته؟

 جان هزاد لطفی بودیم شما خدمت صبح بله: اسماعیلی مهندس آقاي جناب
  . کردم هم ادب عرض و

 و همراه و دوست 239 داشتن. دارد وجود ادمین براي زیادي منافع بله
 هرچه و کنم می افتخار بدان بنده و است ثروت بزرگترین یار، و همکار

 بجی از پولی اینکه هست، مادي منافع منظورت اگر. است کم کنم دعا
 میگوي همایش مثل دیدي وقت یه!!!! کنیم می شکر رو خدا نگذاریم

 هم نهمی!!! بنده و خدایی دکتر گردن افتاد هزینه از بخشی که شد 2016
  !باقیه شکرش جاي


