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  بولتن هفتگی
  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران

 کشورصداي کسب و کار صنعت آبزیان 

 1395 مردادماه 30 -بیست و دومشماره 

 هتوسع سازمان در يا جلسه گزارش يخبر بولتن از شماره نیا در
 يها شرکت جادیا يراهکارها و ها ضرورت با رابطه در تجارت
 فعاالن اکثر باًیتقر  .فرمود دیخواه هظمالح را یصادرات بزرگ
 بخش صاداقت بودن کوچک که اند دهیرس باور نیا به کشور ياقتصاد

 کریپ بر یسخت ضربات آن یعموم يناکارآمد و ضعف و یخصوص
 نیا صادرات حوزه در. کند یم و کرده وارد کشور اقتصاد

 رد ما که ينحو به است نموده آشکار را خود یخوب به يناکارآمد
 یپراکندگ شاهد آن يها حوزه شتریب در و يکشاورز بخش ریز

 عتنو ت،یفیک و براند تنوع محصول، یکنواختی عدم د،یتول
 و مناسب متیق بال محصو عرضه از کشور یناتوان و صادرکننده

 انیآبز حوزه. هستیم یجهان يها متیق متوسط با متناسب
 یعنی ردیگ یم انجام شرکت 232 توسط صادرات دالر ونیلیم350

 نیبزرگتر. است دالر ونیلیم 8/1 هرشرکت صادرات متوسط
 )صادرات کل % 5 از کمتر( دالر ونیلیم 7/16 تنها یمل صادرکننده

 بخش اقتصاد که دارد آن از نشان نیا و داده اختصاص خودش به را
 فعن به نیا و گرددیمکوچک  و خرد يها شرکت مدار بر ما یالتیش

  .ستین کشور
 ردخ يها شرکت حضور و بازار در یمنف يها رقابت وجود متاسفانه

 حوزه يبند میتقس عدم گر،ید يها شرکت هدف يبازارها در
 و خرد اقتصاد صیخصا از که...  و یمحصول ای ییایجغراف

 بر و تسین گویم صنعت ای انیآبز بخش به منحصر  استیرپویغ
 ها یشکن متیق شود، یم عنوان جلسات در که ییها گزارش اساس

 سیرئ اذعان به و افتد یم اتفاق هم یالملل نیب يباال سطوح در
 ود پروژه کی در یرسم جلسات در کشور تجارت و توسعه سازمان

 متیق )% 30 به کینزد معادل( دالر ونیلیم600 يدالر اردیلیم
 وردم دو ای کی به محدود نیا و است شده حاصل یمل انیز و یشکن

   .ستین

  

 نیا زا سخن هرگاه که گذشته يسالها یمنف تجارب گرید يسو از
 يریگ شکل رانت، جادیا از ترس دیآ یم انیم به ها شرکت گونه

 شهیهم ،کند یم یتداع را آنها مخاطرات و یتلخصو يشرکتها
 ثمبح نیا به دیترد دهید با یخصوص بخش که دهیگرد موجب
  .بنگرد

 يها نمونه از یکی صادرات توسعه يها صندوق یمنف تجربه 
 و جو سود يا عده توسط که است نهیزم نیا در غلط ماتیتصم

 شیپ چیه بدون  سوم برنامهدر  ماده کی از استفاده با طلب فرصت
 ادجیا تجارت  توسعه سازمان نیهم توسط یراه نقشه و يا نهیزم

 هنپیش روي ماست که  میکن یم مشاهده هم را آن جهینت و شدند
 کرده رستد کشور يبرا یمعضالت بلکه نکردند رفع را یمشکل تنها
 ره و میهست شاهد خودمان صنعت در این مشکل را بارز نمونه. اند

 توسعه صندوق نام به ینامشروع موجود مخرب آثار با روز
  . میهست رو روبه انیآبز صادرات

  2-3)  .......................................... 2صنعت آبزیان در کشور مالزي (

  4........  يکشاورز محصوالت مهیب صندوق از ها خواسته نیمهمتر رئوس

  5نرخ پایه صادراتی انواع آبزیان  ....................................................  

  5..............................    هفته گذشته در حوزه شیالت  ارخبعناوین ا

  12-13و   6-10............     .....رش جلسات در هفته گذشته  .گزا

  10آشنایی با شرکت بهتا اروند  .....................................................   

  14.................    کشور ....................... فضاي مجازي صنعت آبزیان

  14مکاتبات صادره و وارده اتحادیه  .............................................   

 ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات
esabzian@yahoo.com 

 22031625فکس:      2620437-80تلفن: 

mailto:esabzian@yahoo.com
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه مرداد 30 -بیست و دوم شماره

  پرورشی میگوي ● 

 293تن (به ارزش  32000پرورش میگو در مالزي با تولید بیش از 
، داراي سریعترین رشد در بخش 2003میلیون دالر آمریکا) در سال 

آبزي پروري آبهاي شور می باشد. به علت فصول آب و هواي مختلف 
 1980در مالزي، اگرچه تاریخچه این صنعت در این کشور به دهه 

برمیگردد، لیکن به لحاظ تجاري برداشت خوبی را نداشته است. انواع 
ي موزي، یگوتولیدات داراي صرفه اقتصادي شامل: میگوي سیاه ببري، م

میگوي آب شیرین، طی ده سال اخیر، در جدول ذیل نشان داده شده 
از ارزش کل محصوالت  %95میگوي سیاه ببري با اختصاص است. 

میلیون  519میلیارد رینگت مالزي ( 2ماهیگیري که تقریبا در حدود 
دو برابر شده، سهم اصلی  1999و در مقایسه با سال  دالر آمریکا) بوده

نوع غذاي جدید دریایی  140در حدود را در این بخش دارا می باشد. 
که بیشترشان در عمل آوري و  توسط دستگاههایی فرآوري می شوند

فرآوري میگو (همچنین بچه میگوي آب شیرین و میگوي موزي که به 
درصد کل تولید را شامل می شود) به کار می  34/2و  7/2ترتیب 

با ورود سیت الرو از تایوان که موجب  1980روند. در اوایل سال 
توسعه هچري ها شد، روش پرورش میگو در استخرها گسترش یافت. 

تأسیسات پرورش  1126هچري میگو ببري و  160با وجود داشتن 
تن در هکتار برآورد  5/3میگو، میانگین تولید ساالنه میگو این کشور 

  .، میگوي سیاه ببري می باشدشده که اصلی ترین نوع آن
 

واحد از تأسیسات فوق الذکر مخصوص امر صادرات می باشند.  109
کمپانی فرآورده هاي دریایی با اجراي سیستم  71از این تعداد نیز، 

 موفق به کسب مجوز صادرات به اتحادیه اروپا  (HACCP) حصپ

(EEC)  شده اند. اگرچه بخش عمده اي از صنعت ماهیگیري در این
تن  126400کشور به میگو اختصاص یافته، لیکن میزان تولید آن از 

کاهش یافته است. در  1998تن در سال  47200به  1992در سال 
تن در بخش آبزي پروري، دیگر میگو (با  32000تولید  با 2003سال 

ی توانست بخش عمده این صنعت تن در همان سال) نم 77500تولید 
را به خود اختصاص دهد. با رسیدگی به تولیدات بخش آبزي پروري 
سعی شده تا به افزایش ذخایر میگو کمک شود. انواع سیستم هاي 
پرورش میگو در استخر در مالزي شامل سیستم هاي وسیع یا غیر 

ستم یمتراکم، متراکم و نیمه متراکم می باشد. تفاوت اصلی بین این س
ها در نگهداري درجه هاي غلظت، تکنیک هاي مدیریتی و محصول 

 يها ستمیس از يمالز يتجار مزارع عمده بطور .مورد نظر آنها می باشد
  .برند یم بهره شده اصالح مترکم مهین و متراکم مهین يپرور يآبز

 تلخ بتجار تکرار از ترس و ها نقصان نیا از ینگران البته
. بماند فمتوق یاصول فکر نیا که شود مانع دینبا  گذشته

 ادجیا و یجانیه اقدام يجا به که گردد یم شنهادیپ لذا
 خشب در نمونه صورت به بزرگ، شرکت نیچند کبارهی
 جراا ،یشیآزما بصورت است تر آماده بسترها که ییها

 وسعهت گسترده بصورت آن صینقا رفع با سپس و شود
    .ابدی

 هیاتحاد مشخص شنهادیپ که رسد یم نظر به
  : که باشد نیا تواند یم رانیا انیآبز صادرکنندگان

 نقش اًصرف دولت گفته؛ شیپ نکات تمام به باتوجه -1 
 يها تیحما قالب در خصوصاً( یتیحما و يگر لیتسه

 و داشته) صادرات و دیتول يها رهیزنج جادیا به معطوف
 قواعد خوردن برهم موجب که یعمل دخالت هرگونه از

    .دینما يخوددار باشد آزاد تجارت

 ها نهیزم ینسب بودن آماده به باتوجه انیآبز بخش در -2
 هچرخ از( صادرات و دیتول رهیزنج که آن به تیعنا با و

 و يفراور و دیص و پرورش تا انیآبز يغذا و الرو دیتول
 البق در یشرکت نیچن لیتشک یکل یآمادگ) صادرات
 از تیحما صندوق حال نیع در و دارد وجود ومیکنسرس

 يبرا هیاول موافقت زین يکشاورز يگذار هیسرما
 ومیکنسرس نیا هیاول هیسرما نیتام يدرصد 49 مشارکت

 يکشاورز جهاد وزارت و التیش سازمان و نموده اعالم را
 ذال ند،ینما یم تیحما موضوع نیا از یاصول طور به زین

 تیحما با که دارد وجود یآمادگ نیا ما بخش در
 تشرک يریگ شکل به نسبت تجارت، توسعه سازمان
 .دیآ عمل به الزم اقدام انیآبز صادرات یتخصص
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه مرداد 30 -بیست و دوم شماره

جاري و ته نشین شده در براي رسیدن به استانداردها مناسب، مواد 
استخرها تا قبل از ورود به محیط زیست پیرامون شان باید مهار شود. 
همچنین مزارع براي تسهیل در برداشت میگوي پرورشی باید داراي 

 در موثر توسعه منظور به .سابقه کافی در نگهداري این سیستم باشند
 اختصاص امر نیا يبرا را هکتار 491359 از شیب دولت ،يپرور يآبز

 2700 ارزش به( گویم دیتول تن 150000 به دنیرس منظور به و داده
 صندوق .دارد نظر در را یاهداف ،2010 سال تا )يمالز نگتیر ونیلیم

 بخش در شتریب يها هیسرما جذب يبرا يگذار هیسرما مشوق يها
 يبرا و ورمنظ نیهم به. اند وستهیپ هم به گویم کشت ژهیبو يپرور يآبز

 درآمد، بر اتیمال و 1986 ل سا در يگذار هیسرما يتهایفعال رشد
 هب مساعدت نیچن هم و بخش نیا مشتاقان به ياعطا يبرا ییها مشوق
 در تیفعال يبرا و راستا نیا در تیفعال يبرا و راستا نیا در کهیکسان

 نظر در بودند، آمدشان در بر اتیمال پرداخت به موظف بخش نیا
 عیصنا و يکشاورز وزارت يکار اصول جزو ها مشوق نیا. شد گرفته
. گردد یم محسوب) MIDA( يمالز یصنعت توسعه سازمان زین و وابسته

 وگیم کشت بخش در که ییها یکمپان شامل ها مشوق نیا از یکی
 بر اتیمال از درصد 30 تواند یم یکمپان نیا و شده دارند، تیفعال

 بخش در نیهمچن و دینما پرداخت سال 5 طول در را خود یقانون درآمد
 فیتخف کی از تواند یم یکمپان کی ،يگذار هیسرما اتیمال کاهش

 مواحه خیتار از سال 5 گذشت ظرف( خود يها نهیهز در يدرصد 60
 رسدست در يشکلها نیهمچن .شود برخوردار) نیسنگ نهیهز نیاول با
 د،مجد يگذار هیسرما در فیتخف: شامل یاتیمال يها مشوق از يگرید

 نینهمچ و يکشاورز بخش در بزرگ فیتخف عمده، فیتخف در عیتسر
 ياه مشوق از يگرید نوع. باشد یم شرفته،یپ يآور فن با يها پروژه

 جمله از( يپرور يآبز بخش از دولت يها تیحما شامل زین مذکور
 ساخت ریز تدارك و بخش نیا توسعه مدت طول در) گویم پرورش

  .باشد یم آن، يها

 يها دوره هستند گویم پرورش به عالقمند کهیآنهائ يبرا نیهمچن
 نیا در شاغل کشاورزان به آن کنار در و شده دهید تدارك یآموزش
 به زین و شده ییها مساعدت یفن اطالعات ارائه خصوص در بخش

. تاس شده داده يا هیاول اطالعات بخش نیا در يگذار هیسرما مشتاقان
 ارائه توسعه و ،یپرورش محصوالت فروش در مساعدت منظور به

 يهمکار به آماده یدولت يها آژانس کشاورزان به ياعتبار التیتسه
  .باشند یم

INFOFISH International 5/2005 :منبع  
   مترجم: لیال ترکمنی

 برگرفته از سایت سازمان شیالت ایران 

    

 يزاا به متراکم مهین ستمیس در آب يشور غلظت درجه ينگهدار زانیم
در حالی که این میزان . باشد یم مربع متر در الرو پست 10 -15

 20 -25پراکنش پست الرو در سیستم نیمه متراکم اصالح شده، 
در متر مربع می باشد. همچنین میزان محصول نهایی مورد انتظار 

 4تن در هکتار و  2(مالزي) در سیستم نیمه متراکم به طور متوسط 
تن در هکتار در سیستم نیمه متراکم اصالح شده ، تخمین زده  5تا 

ماه پس از نگهداري پست الروهاي  4شده است. در این سیستم، 
    .آماده برداشت می باشدروزه) محصول  20قدیمی (

    حمایت دولت از زیربخش میگوي پرورشی *

دولت مالزي با آگاهی کامل از اهمیت و عوامل بالقوه آبزي پروري 
در مورد تولیدات غذایی، درآمدزایی و ارزآوري، و ضمن تأکید بر 
پیشرفت و توسعه فعالیت هاي آبزي پروري در کشورش، در عین 

توجه دارد که نگرانی هاي دیگري از قبیل: حال به این حقیقت نیز 
اثرات منفی توسعه نادرست آبزي پروري بر محیط زیست، کیفیت 
غذا و سالمتی، گرفتاري اقتصاد جامعه و پشتیبانی از پروژه هاي 
آبزي پروري در آتیه، وجود دارد. دولت مالزي با ارائه سیاست ها 

بزي توسعه پایدار آ و برنامه هایی سعی نموده که به طریق معقول به
پروري در کشورش، یاري رساند. در این راستا، این کشور یک 
منطقه ویژه صنایع آبزي پروري را که پروژه هاي مربوطه در آن راه 
اندازي شده، به یک روش منظم و صحیح، با کمترین تاثیرات منفی 
بر روي محیط زیست و به منظور جلوگیري از تداخل آن با دیگر 

اي اقتصادي، طراحی نموده است. براي ثبت مزارع آبزي فعالیت ه
پروري که تازه شروع به کار کرده اند، یک برنامه ملی منظور شده 

فعالیتهاي مناسب GAPs ( و همچنین دولت یک دستو العمل به نام
آبزي پروري) را براي عموم فعالیتهاي آبزي پروري (از جمله 

    .پرورش میگو) را مطرح نموده است

اي دستورالعمل آبزي پروري براي پرورش میگو شامل موارد اجر
کمترین تأثیر محیط زیستی منفی در طول دوره  .ذیل می باشد

پرورش، همکاري تصفیه خانه ها براي تصفیه آب استخرها، 
چگونگی جریان ورود و خروج آب استخرها، استفاده از پست الرو 

تی تم مدیریسالم و با کیفیت، نگهداري غلظت مناسب در سیس
تغذیه و سرعت غذادهی و همچنین تبادل جریان آب باید  .ورزیده

با میزان پرورش مناسب بوده و تنها داروهاي مجاز در دوره هاي 
   توصیه شده استفاده شود.

 



  رئوس مهمترین خواسته ها از صندوق بیمه محصوالت کشاورزي
موارد مورد نیاز جهت  اصالح آئین نامه و  16/5/95پیرو جلسه مورخ 

همچنین درخواست از صندوق بیمه براي رفع مشکالت صنعت 
براي جناب آقاي قربان زاده مدیر کل محترم  میگوشامل موارد ذیل

    و بودجه سازمان شیالت ایران ارسال گردید: برنامه ریزيدفتر 
     آئین نامه –الف 

بدلیل آن که در حال حاضر همزمان .		"پیش قرارداد"پیش بینی تنظیم  -1
با ذخیره آخرین استخر ، قرارداد بیمه شروع می گردد و ذخیره سازي نیز 
بعضاً دو تا چهار هفته کامل می شود و ممکن است طی همین فاصله براي 
اولین استخرها اتفاقی رخ دهد و طبیعتاً بدلیل آنکه سن استخرهاي اول با 
استخرهاي آخر متفاوت خواهد بود، درخواست می گردد این نقیصه با یک 
پیش قرارداد اولیه اصالح شود و هر استخر به محض ذخیره سازي تحت 

      .پوشش بیمه قرارگیرد
فاده رع عالقه مند به استبرخی مزا.  پیش بینی بیمه استخرهاي نرسري -2

از نرسري و سپس انتقال میگوها به استخرهاي رشد هستند و لذا الزم است 
    .در دوره نرسري بیمه در نظر گرفته شود

در حال .  هزار قطعه 320تا  220تعیین تکلیف براي تراکم هاي بین  -3
هزار قطعه  220حاضر در سیستم بیمه استخرهاي با ذخیره سازي کمتر از 

حال . هزار قطعه با هواده تعریف شده است  330بدون هواده و باالي 
هزار قطعه و استفاده از هواده  280ممکن است مزرعه داري بخواهد مثالً با 

این  .فعالیت کند ولی صندوق بیمه آن را مشمول بیمه هواده قرار نمی دهد
    .نقیصه نیز باید مرتفع گردد

بیماري در یک سایت به معناي آلودگی کل  پذیرش این که ظهور -4
درحال حاضر همواره نیاز است که براي هر مزرعه و هر . سایت است

استخر تاییدیه آلودگی صادر گردد درحالی که دامپزشکی بارها اعالم نموده 
که مشاهده بیماري در یک مزرعه را به منزله آلوده دانستن سایت می 

مبنی بر جمع آوري و صید تمام استخرها داند و چنانچه توصیه دامپزشکی 
باشد در آئین نامه پیش بینی شود که تشریفات تاییدیه صدور گواهی براي 

    .تک تک استخرها الزم نباشد
در حال حاضر .  مشخص شدن زمان پرداخت غرامت در قراردادها -5

هیچ الزامی از نظر تاریخ پرداخت غرامت براي صندوق بیمه وجود ندارد 
  مسأله تولید واحد خسارت دیده را براي دوره بعدي پرورش دچاراین 

کما این که در سال جاري همین مشکل به شدت خود (مشکل می نماید 
را نشان داده و بسیاري از استخرهاي مزارع خسارت دیده به تولید 

  لذا درخواست می گردد در متن قراردادها قید گردد که) نرسیدند
  رع خسارت دیده حداکثر طی دو ماه از وقوعمحاسبات پرونده هاي مزا
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه مرداد 30 -بیست و دوم شماره

خسارت تکمیل و پرداخت غرامت آنها نیز حداکثر تا سه ماه پس از خسارت 
انجام خواهد شد و با توجه به آن که خوشبختانه براي سال جاري ردیف 

    .بودجه اختصاص داده، شده این مهم قابل اجرا خواهد بود
ذشته گ محاسبات فعلی مربوط به سالهاي. اصالح مبلغ پرداختی خسارت  -6

است و با توجه به تغییرات در قیمت هاي پایه و همچنین تورم سالیانه ، 
مبالغ خسارت پرداختی نیز باید اصالح گردد که الزم است این امر طی 
جلساتی در شیالت استانها و مرکز بررسی و جمع بندي نهایی توسط سازمان 

    .شیالت به صندوق بیمه اعالم گردد
در  .ار غرامت مزارع داراي هواده با مزارع عادي اصالح تفاوت معنی د -7

میلیون  160هزار قطعه بدون هواده  220حال حاضر براي ذخیره سازي 
میلیون ریال 330هزار قطعه با هواده حداکثر  330ریال و براي ذخیره سازي 

با توجه به (درصدي 50غرامت پیش بینی شده است که این میزان اختالف 
  .غیر عادالنه است) تفاوت ندارد% 50 آن که محصول تولیدي

  .  ایجاد امکان پرداخت قسطی حق بیمه سهم مزرعه دار -8
آن  از .ایجاد امکان تهاتر طلب غرامت سال قبل با سهم بیمه سال جدید-9

جا که معموال متاسفانه غرامت با تأخیر پرداخت می گردد خوب است در 
 عه دار از محل مطالبات ويآیین نامه پیش بینی شود که حق بیمه سهم مزر

    .قابل محاسبه و منظور شدن باشد
ممکن است مزرعه دار . محاسبه پرداخت خسارت بر اساس هر استخر -10

تنها در یک یا چند استخر محدود دچار خسارت شده باشد که باید مورد 
بعضا مشاهده می شود که صندوق این اصل را نادیده می . حمایت قرار گیرد

درآمد مزرعه را محاسبه و از پرداخت غرامت استخر خسارت گیرد و کل 
    .دیده خودداري می نماید

ایجاد امکان بیمه تکمیلی به هزینه بیمه گذار براي مبالغ بیش از مبلغ  -11
    .حد اقلی تعیین شده

از آن جا که جذب سرمایه به صنعت . پذیرش طرفیت سرمایه گذار -12
به عنوان یکی از اصولی ترین اقدامات در جهت راه اندازي مزارع راکد تلقی 
شده و راهبرد مورد تایید وزارت جهاد و سازمان شیالت و اتحادیه 

و (صادرکنندگان است، صندوق بیمه مجاب شود که همانند سالهاي گذشته 
م گواتر نیز شریک سرمایه گذار را به در منطقه محرو) رویه فعلی در بوشهر

عنوان ذینفع اصلی مورد پذیرش قرار دهد و خسارت احتمالی را به خسارت 
     .پرداخت نماید) سرمایه گذار(دیده واقعی 

    رفع مشکالت اجرایی -ب
ل متاسفانه اداره ک.  اصالح قیمت پایه محاسباتی خسارات سال گذشته -1

قیمت هاي میگو را باالتر از قیمت واقعی شیالت بوشهر در سال گذشته 
معامالتی در زمان بروز خسارت اعالم نموده که این امر موجب تضییع حق 

    .ی مزرعه داران زحمتکش گردیده استحدود سه میلیارد تومان
با گذشت قریب یک سال از بروز خسارت  .تسریع در پرداخت غرامت -2

 .نشده استنوز پرداخت خسارت انجام مزارع بوشهر ه



  

                                                                                                                            

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5                                                                                                                  

 تعرفه شرح ردیف

ارزش 
صادراتی 
قبلی (هر 
کیلوگرم) 

 دالر

ارزش 
صادراتی 

جدید (هر 
کیلوگرم) 

 دالر
 2 1/20 03032600 مار ماهی 1

گرم 200کمتر از ماهی مرکب سایز  2  03033900 1/80 3 

گرم 500تا  200ماهی مرکب سایز کمتر از  3  03033900 3/3 60/3  

گرم به باال 500ماهی مرکب سایز کمتر از  4  03033900 4 50/4  
20/4 4/1 03033900 انواع ماهی سوف 5  

41-50میگوي پرورشی با سر سایز  6  03061700 4/70 80/5  

51-60سر سایز میگوي پرورشی با  7  03061700 4/4 40/5  

61-70میگوي پرورشی با سر سایز  8  03061700 4/10 5 

71-80میگوي پرورشی با سر سایز  9  03061700 4 70/4  
81-100میگوي پرورشی با سر سایز  10  03061700 3/7 30/4  

101-120میگوي پرورشی با سر سایز  11  03061700 3/5 4 

120-150سایز  میگوي پرورشی با سر 12  03061700 3/10 20/3  

10-40انواع میگوي دریایی با سر سایز  13  03061700 7/40 8 

به باال 41انواع میگوي دریایی با سر سایز  14  03061700 4/5 6 

70/6 6/4 03061700 انواع میگوي دریایی بی سر در سایزهاي مختلف 15  

بدون دم انواع میگوي دریایی بی سر پوست کنده با و 16  03061700 6/5 30/7  

 18 16 03061700 انواع میگوي دریایی و پرورشی خشک شده 17
30/6 5/5 03061700 انواع میگوي پرورشی بی سر در سایزها و بسته هاي مختلف 18  

80/6 5/5 03061700 انواع میگوي پرورشی پوست کنده با دم و بدون دم 19  

mix 03061700 4 80/4 میگوي پرورشی و دریایی    20  
30/4 4 03062100 خرچنگ دراز آب شیرین 21  
80/1 03038900 یال اسبی 22  50/3  
20/5 03031900 قزل آالي منجمد شکم خالی 23  40/5  
20/6 03021100 قزل آالي تازه شکم خالی 24  40/6  

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه مرداد 30 -بیست و دوم شماره

 نرخ پایه صادراتی جدید انواع محصوالت شیالتی  

پیرو توافق کنفدراسیون صادرات ایران با گمرك جمهوري اسالمی ایران 
مبنی بر اعالم نرخ  هاي پایه صادراتی و اخذ نظر اتحادیه بابت اصالح 
ارزش آبزیان، جدول ذیل پیشنهاد گردید که عیناً مورد  تایید گمرك 
جمهوري اسالمی قرار گرفت  و از دو هفته قبل در سامانه گمرك ثبت 
گردید.لدا بعد از این تاریخ انواع محصوالت شیالتی با قیمت هاي جدید 

مورخ  2824ارزش گذاري می گردد. این موضوع قبالً طی نامه شماره 
براي اعضاي محترم ارسال گردیده است و بدین وسیله  15/04/95

 مجدداً  اطالع رسانی می گردد .

 تهگذش هفته شیالتی اخبار تیتر 

 آبهاي در میگو بچه قطعه میلیون 35: 23/05/95
  شود. می رهاسازي هرمزگان

http://www.irna.ir/fa/News//٨٢١٨٦٤٩٧ 

 

  خزر. کیلکاي صید درصدي 32 : افزایش25/05/95
http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٥٣١٧٦ 

 

  شهر. قائم در اال قزل ساندویچ : توزیع26/05/95
http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٥٥٤٤٥ 

 

 مختلف مناطق در میگو صید روند : کاهش27/05/95
  بوشهر. استان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥٠٥٢
٧٠٠٠٦٥٤ 

 

  کردند. صید میگو تن 709 بوشهري : صیادان27/05/95
http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٥٦٧٩٧ 

 

 بین تاالب درون از ماهی بچه هزار 500 : 30/05/95
  شد. آوري جمع هامون المللی

http://www.irna.ir/fa/News//٨٢١٩٥٧٨١ 

 

 یک نصر:تولید جهاد موسسه : مدیرعامل30/05/95
  .1404 تا قفسی آبزیان تنی میلیون

http://isna.ir/news/٩٥٠٥٠١١٩١٣٤/ 

 

 :رییس پارك علم و فناوري استان اردبیل: 30/05/95
 ورشپر استخر آب تعویض بدون تصفیه براي دستاوردي

  ماهی.
http://isna.ir/news//٩٥٠٥٠١١٨٤٣٤ 

 

 اثر بر هرمزگان میگوي صیدگاه 3 : نابودي30/05/95
  غیرمجاز. صید

http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٦٠٢٢٤ 

http://www.irna.ir/fa/News/
http://www.iribnews.ir/fa/news/
http://www.iribnews.ir/fa/news/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=
http://www.iribnews.ir/fa/news/
http://www.irna.ir/fa/News/
http://isna.ir/news/
http://isna.ir/news/
http://www.iribnews.ir/fa/news/
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 بولتن هفتگی

  رکنندگان آبزیان ایراناتحادیه صاد
  1395 ماه مرداد 30 -بیست و دوم شماره

    گزارش جلسه در سازمان دامپزشکی با موضوع
  میگو روي صنعت پرورشکالت و موانع پیش بررسی مش

    17تا  14:30از ساعت  1395مرداد  24زمان : یک شنبه 
    سالن جلسات -طبقه پنجم –مکان : سازمان دامپزشکی 

حاضرین: آقایان دکتر رضائیان زاده، قاجاري، علوي، رخشان مهر از 
دامپزشکی، دکتر عبدالحی ، معدنی ، دندانی و خانم الواري از 

شیالت، دکتر متین فر، حسین زاده و ذریه زهرا از موسسه علوم 
 تحقیقات شیالتی و خدایی از اتحادیه 

      خالصه مباحث:
    :رکل دامپزشکی خوزستانگزارش آقاي دکتر کنارکوهی مدی -1
میلیون قطعه الرو 66استخر ذخیره سازي شد با  455در سال جاري  -

  میلیون وارداتی از بوشهر.25تولیدي استان و 
    فقره گواهی سالمت پست الرو صادر شد. 113 -
استخر  98مزرعه و  17خرداد مشاهده شد و تا کنون  19بیماري از  -

استخر معدوم  19پرورش دهندگان درگیر شده اند که با کمک خود 
    استخر صید اضطراري شده است. 79سازي و 

    همکاري پرورش دهندگان بسیار خوب بوده و قابل تقدیر است. -
پست قرنطینه ایجاد شده و توصیه هاي الزم شامل اعالم شرایط  -

قرنطینه، تامین کلر بخشی از معدوم سازي ها و ضد عفونی کردن ها ، 
، استفاده از ضدعفونی کننده هاي مجاز ، C ف ویتامین توصیه به مصر

دالیل عمده بروز بیماري و شیوع و رعایت مسایل بیوسکیوریتی و ... 
    یا تشدید آن به عوامل زیر مربوط می شود:

آلودگی شدید محیط به دلیل شرایط خاص جغرافیایی منطقه، به  *
نحوي که از نمونه هاي وحشی سخت پوستان منطقه هم ویروس جدا 
شده و براي نخستین بار حتی در زئوپالنکتون هاي محیط هم ویروس 

    گزارش شده است.
    * تاخیر بیست روزه در ذخیره سازي الرو

سالهاي گذشته) ، به نحوي که * نوسانات شدید دمایی (بیشتر از 
درجه (صبح ها) بوده  24درجه و در انتهاي هفته  32ابتداي هفته 

    است.
* عدم الیروبی کامل کانالها و انجام آن در آخرین روزها به نحوي که 
بعضاً همزمان با الیروبی، آبگیري از کانال درحال الیروبی ناقص انجام 

را داشت  نقصکه این  C4نال شد و بیشترین عالیم بیماري هم در کا
  مشاهده شد.

    * ناهماهنگی مراکز تکثیر با مزارع پرورشی 
    * عدم اصالح و درمان آب ورودي به طور کامل 

هاي ایمنی  محرك* استفاده نکردن برخی از مزارع از پروبیوتیک ها و 
    پیشنهادات:

* براي سال آینده مجوز فعالیت فقط و فقط با پیش شرط تریتمنت آب 
    داده شود.

 60* از روش تعویض حداقلی آب استفاده شود (برخی از مزراع تجربه 
    روز عدم تعویض آب را دارند) 

سطح مزارع به استخر ذخیره آب اصالح شده اختصاص  % 15* حداقل 
    می یابد.

  ده و غذا پاش و ... استفاده شود.* از تجهیرات مدرن پرورش شامل هوا
    کیفیت غذاي مصرفی مورد توجه جدي باشد.*

    * فصل پرورش و تقویم ذخیره سازي رعایت شود.
    * پرورش ماهیان دریایی در بخشی از مزارع انجام شود.

    * الزام به بیمه تمام خطر از ابتداي دوره.

    کتر بحرانی:گزارش آقاي د -2
سایت در استان بوشهر ذخیره  10مزرعه در  227میلیون الرو در 833 -

    سازي شد.
اختاري مشکالت سعلل بروز بیماري به سه عامل کلی بازگشت می نماید:  -

    مشکالت بهداشتیو  ضعف در مدیریت مزارع،
در بخش ساختاري موارد زیادي مطرح است که برخی از آنها عبارتند  -
    : از

* عدم الیروبی کانال آبرسان اصلی و در مضیقه بودن مزارع انتهاي کانال 
    ها.

* عدم الیروبی زهکش هاي اصلی جهت تسهیل خروج پساب مزارع . در 
برخی موارد هم که انجام شده لجن هاي کف روي دایک ها انباشت شده و 

    خود این عامل بروز مشکل شده است.
برخی استخرها که موجب خشک نشدن  * باال بودن کف زهکش ها از کف

    استخرهاست.
* در برخی سایت ها تداخل آب ورودي و پساب خروجی وجود دارد و در 
واقع آب خروجی و ورودي مخلوط می شود (بازگشت پساب) به عنوان 

    .18مثال سایت دلوار 
* شیب بندي نامناسب استخرهاي مزارع قدیمی (در اثر طراحی اولیه یا 

    در طول زمان) که به تجمع خاك سیاه انجامیده است.تخریب شیب 
* عدم وجود دریچه ثقلی معکوس در زهکش اصلی که همیشه آب درون 
کانال هست و مانع مزارع و سایت ها و نشت گازوئیل در محوطه ایستگاه 

 هاي پمپاژ می شود که احتمال آلودگی فلزات سنگین ایجاد می کند.
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عدم تعبیه ساختارهاي بهداشتی در مزارع (رختکن ، سرویس بهداشتی  *
    مناسب، چاله آهک و ...) .

بب کاهش ورودي و رسوب که س 14* ساخت اسکله موج شکن در دلوار 
   شده است. 18گذاري کانال آبگیري سایت دلوار 

    * استقرار مراکز تکثیر در داخل سایت هاي پرورشی.
و عدم  18* ایجاد تفرج گاه رئیس علی دلواري در داخل سایت دلوار 

  .  امکان کنترل رفت و آمدها
 (فقدان* عدم امکان صید اضطراري در مواقع حاد بدون تخلیه آب آلوده 

    تجهیزات صید بدون تخلیه آب).
    *  عدم استفاده از ژئوممبران در استخرها.

* خراب بودن دریچه ثقلی آبرسان و برگشت ثقلی آب در هنگام 
    جزر(کاهش زمان آبگیري مزارع).

  *ورود مستقیم آب زهکش به دریا (بدون تریت)

    :در بخش مدیریتی مشکالت زیر را داریم
  ل بیوسکیوریتی توسط پرورش دهنده.التزام ضعیف به مسایاعتقاد و  -
    عدم مستند سازي پارامترهاي فیزیکوشیمیایی آب -
همراهی نکردن برخی پرورش دهندگان در هنگام رخداد بیماري جهت  -

   معدوم سازي سریع
عدم وجود وسایل و ابزارهاي اولیه پرورش و وسایل صید اضطراري  -

    (سشی دیسک و ...) 
دم وجود حضور دائم پرورش دهنده و سپردن کار به افغان و بلوچ ها ع -

    و سنتی کار کردن 
سرکارگر مشترك ، همه کارگران در یکجا جمع می شوند. یکی از  -

معضالت این است که فراوان مشاهده شده در شب هنگام بسیاري از آنها 
نگام روز مشغول دیدن ماهواره هستند و این موجب خواب ماندن آنها در ه

    و عدم توجه کافی به کار پرورش می شود.
 Overfeedingغذا دهی غلط و  –دانش فنی پائین پرورش دهندگان  -
  د گواهی سالمت (مثال : بندر ریگ)در مواردي استفاده از بچه میگوي فاق -
برنامه ریزي نکردن براي مبارزه با پرندگان در طول پرورش و خصوصاً  -

    در هنگام بیماري
عدم راهکارهاي مناسب جهت برخورد بهینه با عوامل زنده و غیر زنده  -

    ناقل ویروس
    در بخش بهداشت مشکالت زیر را میتوان شمرد:

    عدم اجراي ضوابط بهداشتی  -
  عدم برقراري قرنطینه -

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه مرداد 30 -بیست و دوم شماره

    گزارش ننمودن واقعیت ها و مستندات -
    جابه جایی غذا بدون مجوز و مصرف غذاي میگوي بدون هویت -
استفاده از وسایل سنجش استخر بصورت مشترك (چرخیدن یک دستگاه  -

  شوري سنج یا اکسیژن متر میان چند مزرعه)

    راهکارها:
حل مشکل ساختاري: احصاء دقیق این مشکالت، دسته بندي آنها و تدوین 

. تصمیم گیري هر سایت با حضور 95راهکارهاي اجرایی حداکثر تا آبان 
و بررسی روش تامین هزینه رفع نواقص براي رفع مشکل مسؤلین اتحادیه ها 

  زیر ساخت ها و سپس تصمیم گیري در مورد شروع پرورش براي سال آتی

    مشکالت مدیریتی و بهداشتی:
    همگرایی سازمانهاي مرتبط (شیالت ، دامپزشکی و تحقیقات) -
    بازنگري دستورالعمل هاي اجرایی -
آنها براي قدرت دهی براي برخورد با  بازنگري حقوقی تشکل ها و تقویت -

    متخلفین 
حمایت قانونی از اتحادیه ها جهت ساماندهی امور بهداشتی و مدیریتی  -

    مزرعه 
آموزش و ارائه پکیج هاي آموزشی توسط شیالت و دامپزشکی ؛ جاي تاسف  -

نفر حاضر می  200نفر از  20است که در اکثر کالسهاي آموزشی حداکثر 
  شوند.

    قاي دکتر قاجاري:آ -3
به جز معدود افرادي که عالقه مند بوده اند و یا به خارج رفته اند و با  -

جدیت در دوره هاي آموزشی شرکت می کنند اکثر پرورش دهندگان با علم 
    روز دنیا بیگانه هستند.

یک کارشناس شیالتی در هر هزار هکتار مستقر نیست . من خودم مشاهده  -
تعویض  %50سانت عمق کار می کند ،  80ر در استخر با کردم که مزرعه دا

آب ، غذا دهی در شب ، تعویض آب در صبح و ... همه و همه غلط است و 
    این غلط هاي فاحش را در پرورش داریم.

حضور آقاي ستی بسیار در رشد و گسترش دانش پرورش میگو مؤثر بوده _
ر استفاده کنیم. از شیالت و لذا از کمک هاي سازمانهاي بین المللی هویت دا

انتظار است ولی دیوار دامپزشکی کوتاه است و دامپزشکی آخر خط درگیر 
    می شود.

علم تغذیه ، مدیریت آب، بستر ، مدیریت پرورش ، زمان پرورش، همه و  -
  همه علم محسوب می شود و کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

  م بیماري مواجه شویمکه با موج دوما براي آخر شهریور نگرانیم  -
گرمی در شرایط بیماري را فراموش کند. 18مزرعه دار برداشت میگوي  -

    
آماده سازي هنوز که هنوز است مشکل دارد ، خشک کردن زهکش و  -
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    آقاي دکتر رضائیان زاده: -4
تشکر از حاضرین خصوصاً گزارش کامل آقایان دکتر کنار کوهی و  -

    بحرانی 
  که داشتم در حوزه میگو بوده است.در این مدت کوتاه من تنها بازدیدي  -
آمد؟ از کجا آمد؟  w.sبعضی وقت ها سوال می شود که چرا ویروس  -

درحالی که این سوال درستی نیست که چرا آمد . مسلم است که ویروس 
وجود دارد و باید بپذیریم چگونه با ویروس زندگی کنیم و ما این مسئله را 

  در طیور و دام و سایر بخشهاي مرتبط داریم و چیز جدیدي نیست.
ل ها اري تشکدامپزشکی آماده همکاري است و هیچ پیشرفتی بدون همک -

و شیالت شدنی نیست . به توافقی به یک جمع بندي برسیم و به جد وارد 
    اجرا شویم.

در همین بازدید ها با پرورش دهنده هایی مواجه شدم که از دقت و  -
  دانش آنها لذت بردم و باید این ها را حمایت و تقویت کنیم.

     آقاي دکتر عبدالحی -5
دوستان ، بخشی از مطالب ارائه شده توسط ضمن تشکر از گزارشات جامع  -

    جناب دکتر بحرانی را قبول ندارم و باید بیشتر بررسی کنیم.
پیشنهاد می کنم که کمیته هاي استانی تشکیل شود و روي این مواردآنها  -

    بحث شود
روي بایوسکیوریتی باید محکم باشیم و جدي بگیریم و تمام موارد الزم  -

جمع بندي شده باشد و وظایف شیالت و دامپزشکی و  االجرا براي سال بعد
    بخش خصوصی را مشخص کنیم. 

آموزش بسیار مهم است؛ سرکارگر مشترك تجهیزات مشترك به هیچ  -
وجه قابل قبول نیست و به مدیران کل خواهیم گفت که این موارد را پایش 

    کنند.

    آقاي دکتر حسین زاده: -6
ارگروه مهم است یا حل مشکل! به نظر سؤال من این است که تشکیل ک -

  نمی رسد با تشکیل کارگروه هاي استانی مشکلی حل شود.
روي آئین نامه ها و بخش نامه ها و ... کار کنیم . اگر کارایی نداشته  -

اصالح کنیم و اگر هنوز کارایی دارد پس براي جا انداختن و اجرایی شدن 
    آن کار کنیم.

    آقاي دکتر خدایی:  -7
ابتدا از تشکیل این جلسه مهم و سپس از گزارش هاي دقیق آقایان  -

    دکتر کنارکوهی و دکتر بحرانی تشکر می کنم.
  پیشنهاد شد که کارگروه هاي استانی تشکیل دهیم . البته این کار خوبی  -

  

اما چرا مسأله را کش می  است و قطعاً در استانها باید کار دقیق انجام شود،
کارگروه استانى چه کار باید بکند که معجزه شود؟ همه مشکالت در دهیم؟ 

راه را رفته ایم پس % 90همین ها را حل کنیم اگر گزارش مدیران کل بود و ما 
ه ن را سرگرم کنیم؟ باخودم....فرصت سوزى کنیم و با کارگروه و کمیته و چرا

نظر من همین افراد راکارگروه و همین مطالب را بعنوان دستور کار بدانیم و 
و  نیمزار کگبالفاصله جلسه بعدى را با دستور کار رفع هریک از این موارد بر

    .پیگیر باشیم تا حصول نتیجه کامل

و با صراحت بدانیم چرا شیالت و  شودلیف هر بخش روشن ضمنا باید تک_	
تحقیقات نظاره گر هستند و وظایفشان را انجام نمى دهند و منفعل هستند و فقط 

   .بخش خصوصى و دامپزشکى باید فشار را تحمل کنند

دوشش است و  بخش خصوصى تکلیفش کامال روشن است و همه بارها بر_	
دامپزشکى گفتند بهترین همکارى را داشته  و همان طور که دوستان!! محکوم

   .است

	 دامپزشکى هم در حد توانش دارد کارش را انجام مى دهد و ما شاهد _
    .تالشهایشان با بضاعت اندك هستیم و البته توقعات بیشترى داریم

چرا شیالت منفعل است؟ حتى وظایف اولیه پیگیرى مسائلى مانند  در این میان_	
تها، اصالح زیر ساخت ها ،آموزش و ترویج، جذب اعتبارات، برق رسانى به سای

را کنار گذاشته حتی زورش به بیمه نمی رسد که داخل خود ... الیروبى و 
 البته واقعاً. کافی تیست.... وزارتخانه است؛ فقط اظهار همدردي و نگرانی و 

  .امیدوار هستیم دوستان ناراحت نشوند و از بیان صریح واقعیتها نرنجند

    آقاي دکتر متین فر: -8
این پاور پوینت ها نشان داد که همه چیز ما اشکال دارد؛ از پرورش دهنده تا  -

ساختار غلط ، اقلیم نامناسب و.... اما من چنین دیدگاهی ندارم. اگر این همه 
سیاهی هست پس آیا درست است که این طرح با این همه مشکل را ادامه 

وده و همه ظور سیاهنمایی نبدهیم. (پاسخ دکتر رضائیان و دکتر بحرانی : البته من
سایت ها این طور نیستند ولی به جز دیر و بردستان بقیه سایت ها مشکالتی 
دارند که باید بررسی و اصالح شود.ضمنا باید بپذیریم که به هر حال تعدادي 

    از پرورش دهندگان نابلدند ولی همه این طور نیستند) 
ولی من فکر می کنم دیدمان را وقتی همه چیز سیاه است چرا پرورش دهیم .  -

    باید عوض کنیم.
 spfپذیرفتن بیماري و کار در کنار بیماري خوب است ولی میرویم مولد  -

    میاوریم در یک محیط آلوده، این کار اشتباه است.
به گزینی مولد ها بصورت کامل  انجام نمی شود و متاسفانه هنوز این کارها  -

نمیگیرد ؛ بحث اصلی این است که مولد سازي توسط شیالت و دامپزشکی انجام 
    چگونه باشد؟ 

فرض کنیم همه این اشکاالت وجود دارد و باید درست شود، آیا به این فکر _
 ؟کرده ایم که به چه هزینه اي این اصالحات انجام شود

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه مرداد 30 -بیست و دوم شماره
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بله این وظایف باید تفکیک شود وهمه اش بر عهده دامپزشکی نباشد.  -
ارگانهاي مسؤل به وظایفشان به درستی عمل کنند ولی متاسفانه شیالت 

    منفعالنه عمل می کند درحالی که دامپزشکی فعالتر عمل می کند. 

     آقاي معدنی :  -9
 را دارد؛ اینشیالت ایران فقط وظیفه سیاستگذاري و هدایت و نظارت  -

شیالت همه کارها را بکند دیگر قدیمی شده  80که فکر کنیم مثل دهه 
    است.

استان پول دارد و می تواند اعتبارات جذب کند و به همین دلیل می  -
    گوئیم کارگروه ها در استان تشکیل شود.

این که پرورش دهنده پنهان کاري می کند مشکل شخصیتی است و ربطی  -
    امپزشکی ندارد.به شیالت و د

    کار ما این است که بیمه را وادار کنیم فعاالنه عمل کند.  -
من در دوران مسؤلیت خودم یک میلیارد تومان کارشناس آوردم و این  -

کار کمی نبوده است. همین آقاي ستی را ما ستی کردیم و گفتیم چه کار 
ه اند کند و ما راهش انداختیم. امسال پرورش دهندهاي خوزستان رفت

کارشناسی آورده اند که اصالً وانامی را نمی شناسد و مهندس دندانی از 
    وي ایرادهایی گرفت و معلوم شد اصالً کارشناس نیست.

می پرسند که نقش شیالت چیست؟ اگر ما روي مولد سازي کار نمی  -
    کردیم همین خوزستان و سیستان و بلوچستان امسال میگو نداشتند.

    :آقاي دندانی -10
بحث بیماري در همه جاي دنیا هست. عوامل بیماري فرصت طلبند و اگر  -

شرایط محیطی تضعیف شود ظاهر می شود و این دو راه دارد: پیشگیري و 
    تولید در کنار بیماري.

مادر بیماري ها  استرس است و  میگو هم موجودي حساس است . امسال  -
و سایز  PL6تحویل گیري دو مشکل اساسی داریم یکی کاهش  رشد بدلیل 

روز عقب خواهیم بود و دومی مشکل کمی  20کوچک الرو لذا فصل صید 
تومانی 2100و کیفی غذا. مسلم است که وقتی کسی از کرمانشاه غذا کیلویی 

    می آورد نتیجه چه خواهد شد.
    آقاي یاري: -11

تلفاتی  استخر معدوم و  96در گزارش آقاي دکتر کنار کوهی آمده بود که  -
تلفات بوده است!  %25هکتار بوده است؛ پس به یکباره بفرمائید که  455از 
که بیماري آمده است هنوز مسؤل بهداشت و دامپزشک مسئول  19/3از 

در سایت نیست ودکترمحمدي دوست استعفا داده اند. دامپزشک در محل 
  نیست وحتی پست قرنطینه نداریم. این ها همه اشکال است.

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه مرداد 30 -بیست و دوم شماره

     دکتر ذریه زهرا: -12
یکی از مقدمات بیوتروریسم  ورود پروبیوتیک است و متأسفانه به  -

پروبیوتیک وارداتی وابسته شده ایم. همکاران ما سه سال است پروبیوتیک 
بومی را تولید کرده اند که میتواند تولید انبوه شود ولی کسی متقاضی 
نیست. واکسن لکه سفید را در بدن شاه میگوي آب شیرین  تولید کردیم 

ه مرحله دانش فنی رسید ولی متاسفانه بدلیل مشکل مالی حمایت نشد. ب
بازبه به دالیل متعدد وارد چرخه  W.Sهمین طور مقوله کیت تشخیص 

میلیون به  5/1وارد می کنیم و قیمت آن  0IQ200نشد اما هنوز کیت 
  میلیون تومان رسیده است؛  5/3

    (توسط آقاي دکتر رضائیان) : جمع بندي
مقدارعملیاتی تر و کاربردي تر به موضوع نگاه کنیم و ببینیم ایرادات یک 

اصلی کجا است و آنها را بررسی و رفع کنیم. لذا این کار گروه باید این 
جا تشکیل شود و بقول آقاي دکتر خدایی این اولین جلسه کارگروه باشد 

ت الو دنبال کند. هیچ چیز جز اصالح نژاد نمی تواند خیلی از این مشک
    را حل کند.

موضوعات تفکیک شود و کمیته فرعی داشته باشد موضوع تغذیه در 
کمیته اي مطرح شود و فرموله و مسایلش بحث شود. موضوع  مولد و 
ژنتیک یک مسأله مهم دیگر است. یک زمانی شاید الزم بود پرورش 
دهنده را با مالیمت نوازش کنیم ولی حاال شاید الزم باشد به دادگاه 

رفی کنیم. به بیوسکیوریتی نمره و ضریب باال بدهیم و باتوجه به آن مع
که پرورش دهنده هاي فعال و با سواد هستند که از عدم رعایت دیگران 
ضربه می خورند آنها را حمایت کنیم. بنابر این ، جلسه حاضر به عنوان 
کارگروه اصلی است و مسایل را بررسی می کند و سپس هرچه مصوب 

  تان ابالغ می شود.شد به اس
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه مرداد 30 -بیست و دوم شماره

   مشترك؟ برند تحت یصادرات و يدیتول يواحدها محصوالت صادرات -
    یصادرات بزرگ يشرکتها خصوص در يشنهادیپ هرگونه و -    

    : نیحاضر نظرات خالصه) ب

 در شورک: مبلمان صادرکنندگان و دکنندگانیتول هیاتحاد ریدب انیاحمد -1
 فقط االن و داشت هیترک از مبلمان واردات دالر ونیلیم 250 شیپ سال ده

 راق،ع افغانستان، به صادرکننده ما بالعکس و دارد واردات دالر ونیلیم 10
 اعضا وسطت شرکت کی لیتشک با فقط کار نیا. میا شده هم...  و ترکمنستان

 میدیسر تیموفق نیا به یداخل مواد و ترك کار استاد استخدام با و شد انجام
 نییتع را هدف کشور 11 و کرد بازار مطالعات به شروع بزرگ شرکت نیا

 که میدار يهمکار نامه تفاهم ایتالیا مبلمان يبند بسته هیاتحاد با و میکرد
 وبخ بزرگ شرکت جادیا مقدمعت لذا میکن حل هم را يبند بسته ضعف
 دیاب اعضا یکدلی و تیحما البته و مناسب یزمان پروسه در اوالً یول است
 نسخه کی و کرد يساز مدل جداگانه دیبا بخش هر يبرا ضمناً. شود لیتشک

    .وشتنن ها بخش و عیصنا همه يبرا واحد

 يآقا ظرن برخالف: خشکبار صادرکنندگان هیاتحاد ریدب فرد شمس يآقا -2
 اشد،ب یصادرات بزرگ شرکت به ازین که میندار يدیتول مازاد ما انیاحمد
 اردیلیم 2 و کنند یم را کارشان دارند که میدار صادرکننده شرکت 270
 رز،ا انتقال مشکالت دولت. ستین زهایچ نیا ازشانین و دارند صادرات دالر
 .شود یم حل مشکل بردارد ها نیا راه سر از را...  و اتیمال ارز، لیتبد نرخ
 کایآمر ای و تن 4 ما و کند یم برداشت انگور هکتار هر در تن12 هیترک یوقت
 يا شهیر مشکل ها نیا لویک 900 ما و دارد یم بر هکتار هر در پسته تن 3

    . بزرگ شرکت جادیا نه و است

 يایمزا:  يانرژ و برق حوزه صادرکنندگان انجمن ریدب یصالح يآقا -3
 "ریسان" شرکت جادیا تجربه ما و است بزرگ يها شرکت يبرا یخوب اریبس
 نقش جادشیا در دولت) قبل سال22( ابتدا در اگرچه که میدار را برق در

 عراق رد امروز دینیب یم که نیا.است بوده موفق و دیمف اریبس یول داشت
 یرانیا يها شرکت یالملل نیب مانکاریپ و یمتقاض 16 انیم از گرجستان ای

هم  ییها ضعف یمنته .است بزرگ يها شرکت کار جهینت شوند برنده
 ثبت انریا در شرکت که است نیا من شنهادیپ. شود برطرف دیبا که هست

 9 شامل کند یم دیخر هرچه تا باشد نداشته یداخل فروش اجازه یول شود
    د.نشو افزوده ارزش %

 يکشورها تجربه: یمهندس و یفن خدمات صدور انجمن از زنگنه يآقا -4
 ایدن زرگب يها شرکت نیا با آنها که مینیبی م میکن یبررس که را گرید
 ببس که است مراکز و ها نمونه نیا از یکی ژاپن جترو. اند کرده فتح را

   يها تشرک يگذر نام يجا به البته .است شده ها یژاپن ریچشمگ تیموفق

  تتجار توسعه سازمان یمشورت يشورا جلسه نیچهاردهم گزارش 
    16 تا 14 ساعت از 27/5/95 چهارشنبه:  زمان
    اصفهان تاالر – تجارت و توسعه سازمان:  مکان
 سازمان از توانا خانم و یعقوبی ، يمودود ، راد یافخم انیآقا: نیحاضر
  .یخصوص بخش يها تشکل ندگانینما و تجارت و توسعه

    :  مباحث خالصه
 معاون يمودود يآقا توسط یساسا سواالت و جلسه موضوع طرح) الف
  توسعه تجارت سازمان کل

 ي بزرگ صادراتیها شرکت يریگ شکل در یدولت ينهادها فیوظا -1
   ست؟یچ
 و تعاون  ،یبازرگان يها اتاق(یخصوص بخش یمتول ينهادها فیوظا -2

 ها شرکت نیا يریگ شکل در...)  و ها تشکل و ها هیاتحاد اصناف،
  ست؟یچ
 یصادرات بزرگ يها شرکت جادیا مستعد ،ییکاال يها گروه کدام -3

   هستند؟
 بزرگ يها شرکت عضو کوچکتر يها شرکت محصوالت ایآ -4

  همگن؟ ریغ ای باشند همگن نوع از ،یصادرات
 اثربخش تیفعال و يریگ شکل يبرا را ییها تیحما و ها مشوق چه -5
  د؟یکن یم شنهادیپ ها شرکت نیا

 نهادشیپ چگونه را ها شرکت نیا يبرا الزم ساختار و یحقوق چارچوب -6
 تیریمد شرکت عام؟ یسهام خاص؟ یسهام شرکت د؟یکن یم

  .... و صادرات؟
 يها شرکت شدن سهامدار يبرا را ییارهایمع و ها شاخص چه -7

 نبودن؟ ای بودن يدیتول د؟یکن یم شنهادیپ ها نهاد نگونهیا در کوچکتر
 و اتردف داشتن ؟یمال توان محصوالت؟ تنوع نبودن؟ ای بودن یصادرات
  ..... و کشور؟ از خارج فروش یندگینما مراکز

 اتیه د؟یکن یم شنهادیپ چگونه را ها شرکت نیا یتیریمد ساختار -8
 خروج و ورود زمیمکان آنها؟ سهم زانیم و سهامداران بیترک موسس؟

  .... و ؟یصادرات بزرگ شرکت به کوچکتر يها شرکت
 -يدیتول يها شرکت با ها شرکت نیا يهمکار زمیمکان و روش -9

  است؟ بهتر باشد، چگونه عضو، یصادرات
  ؟یصادرات يبازارها در آن فروش و محصوالت دیخر -   
  فروش؟ یرسم یندگینما اخذ -   
  ؟یقطع صادرات يازا به نیمع يدرصد با کارمزد اخذ -   
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 تیحساس يحد تا مقابل طرف براي که( یصادرات بزرگ
 با ای يتجار يها شرکت نامب يگذار نام است بهتر) زاست
 يگذار هیسرما – يتجار يها شرکت ایتالیا هیتجر از اقتباس

    .باشد
 خدمات و کاال صادرکنندگان از پارسا محمد عوض يآقا -5

 و رقب صنعت در یخوب اریبس یصادرات و يدیتول توان: برق
 یول میدار سلول ونیلیم 252 تیظرف و دارد وجود تابلو
 هست بزرگ یخال تیظرف کی پس. میکنیم کار ونیلیم70

 یحت و یدولت مهین بزرگ يها شرکت ها وقت یبعض یمنته
 در و شوند یم ما بیرق گرید يجاها و عراق در ها یدولت

 تشرک شدن جمع. آورند یم نیپائ را متیق یمنف رقابت
 مندقدرت حضور و ومیکنسرس جادیا و توانمند یخصوص يها

 هب کار يواگذار سپس و آنها در شدن برنده و ها مناقصهدر 
 هم و میدار آن از یخوب تجارب همکه  است يراهکار اعضا

    .است رفته ایدن اکثر که است یراه
  :وریط و دام خوارك عیصنا انجمن از يریقد موافق يآقا -6

 رهاشا( هم را یدولت شبه و یدولت ينهادها فیوظا است خوب
 تیاکثر موافقت به توجه با. میکن یبررس) اول سوال به

 يبازارها در حضور تیتقو يبرا راهکار جادیا به نیحاضر
 هر يبرا تجارت و توسعه سازمان که است خوب یصادرات

 یط ربوطهم تشکل با و کند نییتع کارشناس یتخصص حوزه
 یمش خط جداگانه بطور صنف ره يبرا یکارشناس جلسات

  .شود نییتع

    :يبند جمع
 یم ظرن به که فرمودند نیحاضر از تشکر ضمن یافخم يآقا

 یمهندس خدمات با ییکاال يها حوزه يبرا تیوضع که رسد
 زج يا چاره یمهندس و یفن خدمات بخش در. باشد متفاوت

 يوق بزرگ شرکت جادیا و عیتجم سمت به که ستین نیا
 انعم و شود برنده را یالملل نیب يها کنتراکت که میبرو

    .کند عیتوز را کار داخل در سپس و گردد رقابت
 بخش هر یآمادگ صورت در هم ییکاال يها حوزه مورد در

 اًنسبت و يقو يها شرکت حداقل وگرنه شود انجام کار نیا
 ربزرگت يبرا معبر و راه و میکن ییشناسا را موجود موفق
  .میبازکن نهایا شدن

 بولتن هفتگی

  صادرکنندگان آبزیان ایراناتحادیه 
  1395 ماه مرداد 30 -بیست و دوم شماره

 آشنایی با شرکت بهتا اروند

 استان در واقع خرمشهر شهرستان در 1389 سال در اروند بهتا شرکت
 و نیمتخصص نظر تحت گویم و یماه يبند بسته و يفرآور منظور به خوزستان

 شرکت نیا سیتاس از هدف. دیگرد سیتاس شرفتهیپ يتکنولوژ از استفاده با
 کشور ینیپروتئ و ییغذا مواد از یبخش نیتام به کمک و منطقه در اشتغال جادیا

 و یماه محصوالت انواع دیتول و يبردار بهره از پس شرکت نیا و است بوده
 از استفاده با و يدیتول يتهایظرف شیافزا به نسبت يبند بسته صورت به گویم

 نهیزم در ،ییغذا عیصنا آزموده کار و مجرب نیمتخصص و مجهز يها شگاهیآزما
 تاس دهیرسان یجهان ياستانداردها حد در را خود ؛ییایدر يها فرآورده تیفیک
 و  ISO 22000:2005 يها نامهیگواه اخذ به مفتخر شرکت نیا جهت نیا از

ISO9001:2008 تبهداش و یمنیا ستمیس یجهان نشان نامهیگواه نیهمچن و 
اقدامات و اخیراً هم  است دهیگرد انگلستان کشور از HACCP ییغذا سالمت

جام را انالزم براي صادرات به کشور روسیه از طرف سازمان دامپزشکی کشور 
 سبد در ییایدر محصوالت وجود تیاهم به توجه با اروند بهتا رکتشداده است. 

 را خود محصوالت ان،یآبز طعم و طبخ در تنوع و مصرف در سهولت ها، خانواده
  .دارد یم عرضه دگانکنن مصرف هم به آن تیفیک و ییغذا ارزش حفظ با



  

  

  

  

  

  

  

  

  نمایشگاه مسکو -4                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12  

 بولتن هفتگی

  صادرکنندگان آبزیان ایراناتحادیه 
  1395 ماه مرداد 30 -بیست و دوم شماره

 اخبار اتحادیه

     یتنامیو یالتیش ئتیه دارید -1
به هزینه ه ورمایشهر 12 تا 5 از تنامیو تیو یچ ییغذا عیصنا گروه

 انزمیعز کشور به يسفر تجارت توسعه سازمان یهماهنگ اخود و ب
 ستنده یشرکت رانیمد از نفر دو نفره پنج أتیه نیا در داشت خواهند

 يها هنیزم یبررس يبرا .اند کرده يگذار هیسرما الئوس کشور در که
 ار نانیا حضور که است یخوب فرصت کشورمان در يگذار هیسرما
    .میبدان مغتنم
 توسعه سازمان يکشاورز دفتر با شده انجام يها یهماهنگ مطابق

 محترم ياعضا يواحدها از دیبازد و بوشهر به سفر نهیزم تجارت،
 بجنا سیالتاس دیجد واحد( انیآبز پارس ازاد،یدر يها شرکت شامل

 در یماه پرورش يواحدها زین و راموز الزك، هووراش، ،)یپورعل يآقا
 دواح از دیبازد نیهمچن. است شده فراهم گویم پرورش مزارع و قفس

 سسپ و شود یم انجام نینو فارس جیخل التیش شرکت يفراور يها
 حضور اشهریورماه در دفتر اتحادیه ب 8عصر روز دوشنبه  درجلسه اي 
    .داشت میخواه مند عالقه همکاران

  اقتصاد شرکت ها در رادیوتوانمندي معرفی فرصت  -2
 یم آبزیان تولیدى شرکتهاى مدیران خاصه محترم ياعضا اطالع به

 رانىای کاالى معرفى قالب در امکانى سیما و صدا با تماس در رساند؛
  .ستا آمده بوجود تولیدى شرکتهاى مدیران با مصاحبه انجام طریق از

 یم پخش زنده بصورت مفید ساعات در اقتصاد رادیو از برنامه این
 عموما که آن مزایاى و صنعت و صنف هر کلى معرفى ضمن و شود

 هر پذیرد؛ می صورت صنفى هاى اتحادیه یا دولتى مدیران توسط
 تهاىمزی قالب در خود يکاال یمعرف و شرکت یک حضور با زین جلسه
 صورت قهیدق 10 مدت به محصول، ویژگیهاى و امتیازات شده، مطرح

 کمیلت و تأیید هم صنفى مسؤل یا دولت ندهینما توسط و ردیپذ یم
    .گردد می
 عرفىم باشند؛ اتحادیه و شیالت تأیید مورد قبال که شرکتهایى لذا

 دعوت ها بخش این در فعال محترم ياعضا از نیبنابرا شد، خواهند
  .نمایند إعالم را خود آمادگى گردد، یم

 در هلند تور تجاري آموزشی همکاري با اروپا -3

در راستاي ایجاد مناسبات تجاري با اتحادیه اروپا و آشنا شدن بهتر و 
کامل تر تجار ایرانی با نحوه تجارت، بازاریابی، بازار سنجی و عقد 

یک تور تجاري آموزشی همکاري با اروپا در قراردادهاي بین المللی، 
مختلف از جمله انواع کنسرو و محصوالت در زمینه هاي کشور هلند 

  برگزار می گردد. آماده و نیمه آماده آبزیانغذایی 
از عالقه مندان دعوت می گردد براي کسب اطالعات بیشتر با ستاد 
اجرایی این تور بین المللی، به نمایندگی آقاي امیدي به شماره تماس 

ارتباط برقرار  09378516208و یا  2011داخلی  884492533
  نمایند. 

  صادرات مدیریت آموزشی دوره -5
 ریشات بازرگانی اتاق کار و کسب ترویج موسسه همکاري با تهران اتاق

)WIFI (یآموزش دوره برگزاري به نسبت ایران صادرات کنفدراسیون و 
   .نمایدمی  اقدام) Export Management( صادرات مدیریت

 اب آموزشی تور همراه به آموزشی بخش سه قالب در آموزشی برنامه این
 راهکارهاي-2)  روز 3(  المللی بین بازاریابی-1:میشود برگزار ذیل عناوین

 شفاهی و کتبی امتحان) + روز 3(  موردي مطالعه-3) روز3(  بازار به ورود
  )  روز B2B    )5جلسات شامل اتریش در آموزشی تور-4 آخر روز در

 وجهت با تا داشت خواهند فرصت ماه یک فراگیران دوم بخش اتمام از بعد
 داده انجام را موردي مطالعات دوم و اول هاي بخش در مطروحه مطالب به
  .باشند سوم بخش در شرکت آماده و

 سرکار   88107726  تلفن شماره با  اطالعات دریافت و راهنمائی جهت
  .نمائید حاصل تماس سرهنگی خانم
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 بولتن هفتگی

  ایراناتحادیه صادرکنندگان آبزیان 
  1395 ماه مرداد 30 -بیست و دوم شماره

    گزارش جلسه کمیسیون کشاورزي اتاق ایران
     31/5/95زمان : یکشنبه 

    طبقه ششم –مکان : اتاق بازرگانی ایران 
آقایان صادق زاده، فارغی ، شهریاري (رئیس و نواب رئیس  :حاضرین 

کمیسیون) ، اعضاي کمیسیون کشاورزي اتاق ایران، رؤساي کمیسیون 
هاي کشاورزي اتاق هاي شهرستان ها و میهمانان و کارشناسان و آقایان 
حسن نژاد، کریمپور  و سعیدي (رئیس و معاونین صندوق بیمه محصوالت 

  .کشاورزي)

    : احثمب خالصه
    اطالعات و اخبار -1
 هر دادن و يمرغدار صنعت انیز و ضرر سال دو از پس:  یفارغ يآقا -
 در باالخره کننده مصرف به کننده دیتول دیسوبس تومان1000 لویک
.دیرس تعادل به متیق ، دیتول يدرصد10 کاهش با يجار سال رماهیت

    
 جا چیه که اتیلبن صنعت یسنت يها شرکت:  مشهد اتاق ندهینما -2

 و  یاتیمال مشکالت نداشتن لیبدل ندارند هم مجوز و ستندین پاسخگو
 عیصنا کار و کسب رونق مانع شان سود هیحاش بودن باال و...  و مهیب

 الفمخ هم بهداشت و یدامپزشک که آن رغمیعل و هستند دار شناسنامه
 سهم %60 که است آن جالب. ندارد آنها کار به يکار یکس یول دارند
  . هاست یسنت نیا دست هم بازار

 همدان استان در تیوضع نیهم:  همدان اتاق ندهینما یسوزنچ يآقا -3
 زا متاسفانه که هستند یدامپزشک پروانه بدون واحد 175 و هست هم

 را هداتشتع ریش هم عیصنا شرکت. اند گرفته کسب پروانه اصناف اتاق
 5/18 پگاه فروش مردم دیخر قدرت کاهش با که چرا کند ینم عمل

 یم دیتشد مشکل و بدهند توانند ینم پول لذا و داشته فروش کاهش %
    .شود

 يراب یصنعت دیتول نقش که یزمان تا: مازندران اتاق از معلم دکتر-4
 لمشک نیهم يکشاورز بخش یصنعت يواحدها فتدین جا مردم و دولت

 نیا و مانند یم بدهکار یاجتماع نیتام و مهیب و بانک به و دارند را
  .هست کشور سراسر بلکه و مازندران استان در تیوضع

در خصوص آبزیان دو خبر هست که یکی مربوط به آقاي شهریاري :  -5
  پیگیري هاي انجام شده  از طریق اتحادیه صادرکنندگان آبزیان در

سفر اخیر آقاي دکتر طیب نیا رئیس ایرانی کمیسیون مشترك ایران به 
ایران و چین بود که موکول به چین براي عقد تفاهم نامه دامپزشکی 

سفر وزیر کشاورزي چین به ایران در مهرماه آینده شده و از کمیسیون 
به جد می خواهیم که در این ارتباط (که مشکل آبزیان و پاي مرغ و 
سایر محصوالت دامی را حل می کند فعال) باشند. خبر دوم آماده کردن 

رشی و رفع آن می پروپوزال بررسی علل سرقرمزي در میگوهاي پرو
باشد که تاثیر فراوانی در بازاریابی بهتر میگوي ایران و فروش و درآمد 
بهتر صنعت دارد و از ضروریات مغفول مانده این بخش است که آماده 
شده و به مطالعات راهبردي کشاورزي اتاق ایران ارائه شده که با تامین 

    .مالی مشترك اتاق و اتحادیه بتوان کار را پیش برد
در مورد بیمه متاسفانه عدم حمایت  دولت از صندوق بیمه به اصل  

سرمایه گذاري در بخش کشاورزي لطمه زده و جذب سرمایه با مشکل 
موجه شده و بدهی انباشته صندوق به کشاورزان بسیار مشکل ساز شده 

    و تولید را تحت الشعاع قرار داده است.
    صندوق بیمه :قائم مقام مدیرعامل آقاي حسن نژاد  -6
که قانون صنعت بیمه کشور تصویب شد براي تمام  1316از سال  -

بخش ها بوده ولی کشاورزي بدلیل ریسک باال هیچ وقت تحت پوشش 
  بیمه قرار نگرفت.

دولت وارد قضیه شد و با هدف حمایت این بخش  1363در سال  -
  صندوق بیمه را تاسیس کرد.

دارد در بیشتر کشورهاي دنیا هم اکار بخش کشاورزي ریسک باالیی  -
  می کنند منتهی با شرط و شروطی. بیمه تجاري ندارد و دولت ها ورود

    به این آمارها دقت فرمائید: -
کشور در دنیا پوشش بیمه اي بخش کشاورزي دارند که فقط  104* 

    کشور بیمه واقعی و قابل اتکا دارند. 40حدود 
سهم حق بیمه را دولت تقبل می  %60تا  20* در تمام این کشورها از 

کند. البته کشوري مثل استرالیا مستقیم هیچ پرداخت مالی به کشاورزان 
 ندارد ولی کارگزاران را حمایت می کند (حمایت غیرمستقیم از تولید)
* اغلب حمایت ها محدود، تک خطره و تک محصولی است و هیچ 

ی صول و گستردگکجاي دنیا همانند ما این تنوع پوشش خطر، تنوع مح
    جغرایایی را ندارد.

نوع محصول و فعالیت تحت  153نوع خطر براي  204* در ایران 
پوشش بیمه کشاورزي هستند و متاسفانه ما حتی خطرات حاصل از 
مدیریت کشاورزان را هم بیمه می کنیم و این یک سیاست بسیار غلط 

    است.
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه مرداد 30 -بیست و دوم شماره

خشکسالی، سرمازدگی، ریزگردها، مشکالتی که با طبق اصول بیمه اي  -
مدیریت صحیح قابل حل است (مثل بسیاري از بیماري ها و رفت آمدها) 

  و مواردي از این دست مورد بیمه قرار نمی گیرد.

میلیارد تومان  3300ساله شد) باید دولت  6در طول برنامه پنجم (که  -
ان آن را پرداخت کرد. میلیارد توم654به صندوق پول می داد که فقط 

میلیاردتومان هم از کشاورزان بابت حق بیمه خودشان گرفتیم ولی 1200
میلیارد تومان پرداخت کردیم یعنی  4200در طی این مدت 

قدار هنوز ممیلیارد تومان از بانک کشاورزي قرض کردیم  و البته 2346
  زیادي هم بدهی داریم.

ریال پرداخت 5/4ه گرفته ایم البته به ازاي هریک ریال سهم بیمه ک -
  کرده ایم!

با پیگیري آقاي مهندس حجتی و کمک هاي بسیار خوب مجلس قبل  -
براي نخستین بار صاحب ردیف بودجه شدیم ولی چه فایده که از 

میلیارد 654میلیارد (که بخشی از 200میلیارد تومان فقط 1450
نوز هم ریالی ه دریافتی طی برنامه پنجم بود) گرفته ایم و براي امسال

  نداده اند.

میلیارد تومان بوده  1250) برآورد خسارتها 94فقط در سال گذشته ( -
میلیارد دولت داده و تا امروز 200میلیارد از مردم گرفته ایم ، 275که 

  میلیارد پرداخت کرده ایم. 900

میلیون نفر هم 85/1میلیون نفر داریم که حق بیمه می دهند و  9/1ما  -
  ی گیرند!خسارت م

معضل بزرگی است که فساد آور است و  "تلفات شماري"متاسفانه  -
موجب شائبه می شود و حتی وزیر هم خواسته نوعی بساطش جمع شود 

  ولی تا سیستم و نظام بیمه اي را از پایه اصالح نکنیم درست نمی شود.

 خیلی به ما ایراد میگیرند که مبالغ پرداختی خسارتها ناچیز است. بله -
درست است ولی من وقتی می توانم خسارت به مبلغ واقعی بدهم که حق 
بیمه را هم متناسب با ضریب ریسک محصول ، بصورت واقعی اخذ کنم . 
نمی شود تعرفه بیمه پائین باشد ولی خسارت واقعی پرداخت شود . لذا 
تعهد بیمه به تنهایی باال نمی رود و واقعی نمی شود چرا که حق بیمه هم 

   د باال برود و این در توان تولید کننده و دولت نیست. بای

امکان دارد که بیمه هاي خصوصی وارد آقاي معصومی اصفهانی:  -7
  به آن بیمه ها تعلق گیرد؟شوند و حمایت دولت به جاي صندوق بیمه 

درست است که مشکل تامین مالی داشته اید ولی آقاي مرندي:  -8
میلیارد تومان از 900طبق فرمایش خودتان سال گذشته 

 %72میلیارد تومان خسارت وارده را پرداخت کرده اید یعنی 1250
اما متاسفانه علیرغم گذشت بیش از ده ماه از خسارت مزارع پرورش 
میگوي بوشهر حتی یک ریال هم پرداخت نکرده اید و کل مطالبات 

  پرداخت نشده گذاشتید و این بی عدالتی است. %38بخش ما را جزء 
ما سالهاست فریاد می زنیم که بیمه پوششی براي فارغی : آقاي  -9

دولت شده است؛ هنگامی که به شما گفته اند پوشاندن ضعف هاي 
تمام بیماري ها را پوشش دهید راهش این نیست که صورت مسأله را 
پاك کنید و پوشش بیمه را کم کنید بلکه باید تالش کنید و تالش 
کنیم دولت وظیفه اش را به درستی انجام دهد و مبالغ سهم خود را 

 درصد پوشش بیمه در صنعت بدهد. این را درد را باید به کجا گفت که
کاهش پیدا کرده  94در سال  %40به  91در سال  %75مرغداري از 

  است.
  آقاي حسن نژاد در پاسخ سواالت موارد ذیل را اظهار کردند : -10

بیمه هاي بخش خصوصی به دلیل غیر اقتصادي بودن کار بیمه در  - 
هر حال  بخش کشاورزي نخواهند آمد ولی ما استقبال می کنیم و در

معتقدم که در آینده تمام کمک هاي دولت به بخش کشاورزي فقط و 
    فقط باید از طریق حمایت بیمه اي باشد والغیر.

بهرحال عالوه بر اصالح رویه ها که باید با همکاري تشکل ها پیش  -
ببریم ، مطالبات از دولت و اجراي قانون و تامین بودجه یک اصل مهم 

    است که همکاري و هماهنگی مشترك را میطلبد. 
در خصوص میگو و باغات درست می فرمایند و عدالت رعایت نشده  -

در جلساتی که با آقاي خدایی داشتیم و مطالباتشان زیاد است . البته 
قول دادیم از محل اولین تخصیص بدهی مان به بخش میگو را تسویه 

    کنیم ولی هنوز هیچ دریافتی از دولت نداشتیم. 
  

  مکاتبات

    : لیذ شرح به نامه 10 جمعاً وارده يها نامه -1
 جلسه نیچهاردهم به دعوت:  نامه 2 تجارت و توسعه سازمان -

 ازمع ياقتصاد ئتیه حضور به دعوت زین و سازمان آن یمشورت يشورا
    .عمان کشور به
  .يهمکار درخواست: يترابر و راه هیریخ انجمن -
 مباحث محصوالت، دیجد يها متیق اعالم چهارنامه: هیاتحاد ياعضا -

    .اختالف رفع و یداخل بازار
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  فضاي مجازي

با درج اخبار گزارش جلسات و مالقاتهاي مهم در  "تولید و تجارت آبزیان"
حوزه صنعت شیالت ، ویژگی خود به عنوان منبع خبري اصلی در این زمینه 
را حفظ نموده است.  بازتاب مطالب  بولتن در سایر گروه هاي شیالتی و 

لید و انعکاس مجدد نظرات دوستان خارج از گروه در گروه تلگرامی تو
تجارت آبزیان در این هفته به بحث چالش مهمی در زمینه راهبردهاي اصلی 
پرورش آبزیان دریایی و خصوصاً ماهی باراموندي و مشکالت قیمت تمام 
  شده و تالش براي توسعه بازار داخلی و صادراتی آن، تبدیل گردید.

آبزي  نتجربی و انتقال دانش فنی میا –همچنان مباحث علمی  "کانال صمپا"
پروران را به درستی ادامه می دهد. این کانال هم در عرصه تجهیزات و 
هواده (البته از منظر کاربردي) و هم در عرصه قیمت و بازار (عمدتاً بر محور 
اخبار با منشأ تایلندي) و هم در عرصه تولید غذا و مصرف آن (جداول میزان 

ها می کند! گروه  مصرف و نوع و کیفیت غذا) پاي در کفش سایر گروه
تلگرامی صمپا هم همین مباحث را دنبال می کند و خوشبختانه به دور از 
حواشی کار خود را پیش می برد. تنها حاشیه آن در هفته گذشته به بحث 
چالشی مرتبط با جلسه دامپزشکی و این که کدام ارگان وظایفش را بهتر 

ه آن که این یا آن انجام می دهد و پرورش دهنده هم باید بدون توجه ب
  اختصاص داشت. سازمان چه می کند خودش به فکر حال خودش باشد

ه یکی از فضاهایی بود ک "تکثیر و پرورش ماهیان دریایی"گروه تلگرامی 
نسبت به بحث بازنگري قیمت تمام شده ماهی سی بس آسیایی (باراموندي) 
در بولتن خبري اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران حساسیت خوبی نشان 
داد و علیرغم نظرات مختلف تقریباً همه به این نتیجه رسیدند که باید 

ید و کاهش قیمت تمام شده و همچنان امیدوارانه در دو زمینه افزایش تول
همچنین بازارسازي و دستیابی به تکنیک فراوري بهتر ماهی اقدام نمود. 
همچنین انتقال مطالب علمی و به اشتراك گذاشتن دانسته ها در زمینه هاي 
آبزي پروري ماهیان دریایی، اخبار برگزاري کنفرانس و کارگاه هاي 

موضوع گروه از اهم مطالب  آموزشی و سایر اتفاقات حول و حوش مباحث
    هفته گذشته این گروه بود. 

گروه تجهیزات شیالتی با پس لرزه سالگرد تولدش خصوصاً در زمینه 
 239پاسخ از  32نظرخواهی اعضا کار خود را در این هفته شروع کرد که 

 %50سابقه عضویت بیش از شش ماه را داشته و  %88عضو رسیده بود که 
بوده اند. در این میان قول آقاي دکتر عبدالحی براي تولیدکننده آبزیان 

پیگیري صدور اسناد زمین، از نتایج این جشن تولد بود که اگرچه تجهیزاتی 
نبود(شاید هم چون تجهیزاتش باید روي زمین مستقر باشد تجهیزات 
حساب می شود) و اگرچه مثل بقیه قول هاي مسؤلین که در تب و تاب 

می کنیم قولی می دهند تا دلخوش شویم،  جوي که برایشان ایجاد
خوشحالمان کردولی امید داریم که این جشن تولد به جشن صدور اسناد 

 زمین هاي مزارع ختم شود.

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه مرداد 30 -بیست و دوم شماره

 انتخاب یرسان اطالع: تجارت و معدن صنعت، وزارت -
    .یاستان نمونه صادرکنندگان

 اصالح دیجد حهیال خصوص در یرسان اطالع: یبازرگان اتاق -
    . ها تشکل از یخواه نظر و کار قانون

 به دعوت يکشاورز ونیسیکم انیآبز و وریط دام، کارگروه -
 يورزکشا ونیسیکم در مشابه کارگروه ياعضا و سیرئ با جلسه

    .یاسالم يشورا مجلس
    :ریز شرح به نامه 12 تعداد به صادره يها نامه -2
 به مرتبط موضوعات با نامه پنج هیاتحاد عضو يها شرکت -

    . ها شرکت
 متیق دیجد فهرست اعالم مورد دو يا رهیزنج يها فروشگاه -
  .منجمد انیآبز يها
 رهدو از مانده یباق مشکالت اعالم شامل نامه دو التیش سازمان -

 مهیب صندوق با مشکالت و یصالح دکتر يآقا به پسابرجام
    .زاده قربان يآقا به يکشاورز محصوالت

 وگیم شاه صادرات مشکل رفع درخواست:  یدامپزشک سازمان -
    .ارس نیریش آب يگویم و
 ارائه و سازمان سیرئ به نامه: تجارت و توسعه سازمان -
 .یصادرات بزرگ يها شرکت خصوص در شنهاداتیپ

  جاريجلسات هفته 
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