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  بولتن هفتگی
  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 صداي کسب و کار صنعت آبزیان کشور

 1395 شهریور ماه 13 -بیست و سومشماره 

  فتهسخن ه 
با توجه به پیگیري هایی که در اجراي مصوبه هیئت مدیره محترم اتحادیه با 
هماهنگی اتحادیه شرکتهاي تعاونی پرورش میگوي بوشهر در ارتباط با مسأله 
صندوق بیمه کشاورزي داشتیم ترجیح داده شد نامه ارسالی به ریاست محترم 

  جمهوررا به عنوان سخن هفته تقدیم نماییم.
   یروحان دکتر يآقا نیوالمسلم السالم حجت جناب مبارك محضر

  رانیا یاسالم يجمهور محترم استیر
  کمیعل سالم

 يراستا در شیپ از شیب قیتوف يآرزو با و سبحان خداوند درگاه از استعانت با
 بخصوص یاسالم رانیا پرور دیشه و قهرمان امت به ارزشمند خدمات ارائه

 وشهرب استان توسعه يمحورها از یکی یسازندگ و تالش کار، هصعر ندگانیپو
 راستحضا به لیذ بشرح تیمز نیا که دهیگرد لحاظ گویم پرورش صنعت

 32 گو،یم پرورش مزرعه 267 گو،یم بچه ریتکث مرکز 12 وجود. رسدیم
 17 و گویم يغذا دیتول کارخانه 3 ان،یآبز يآور عمل و يفراور کارخانه
 سال رد باال عوامل به تیعنا با و دارند تیفعال نهیزم نیا در خی دیتول کارخانه

 دیگرد گویم دیسف لکه مهلک يماریب دچار استان نیا يگویم پرورش مزارع 94
 شده يساز هریذخ الرو پست مقدار اساس بر دیتول ینیب شیپ زانیم کهیبصورت

 به وفقم فقط شده ادی يماریب وعیش بخاطر متأسفانه که است بوده تن 12000
 و شده مواجه دیتول تن 3500 کاهش با ناًیع که دهیگرد گویم تن 8500 دیتول
 25000 تینها در دهیگرد صنعت متوجه انیز و ضرر الیر اردیلیم 500 بر بالغ

 خانوار 25000 سفره نان دهیگرد باعث و دهید بیآس صنعت مجموعه در شغل
 یبانیپشت يراستا در دیام و ریتدب دولت يها استیس رغم یعل. نشود نیتأم بموقع

 نیا در يگذار هیسرما تیامن نهیزم جادیا و يکشاورز داتیتول از تیحما و
 تمحصوال مهیب صندوق از مکرر يهایریگیپ به تیعنا با متأسفانه نهیزم

   دیتول به خسارت انیز و ضرر بعنوان الیر کی یحت کنون تا يکشاورز

 یمنف مسائل و دهینگرد پرداخت صنعت نیا برداران بهره و کنندگان 
 رهیذخ کاهش با يجار سال کشت عمال کهیبصورت داشته یدرپ يا دهیعد

  .است دهیگرد مواجه يساز
 شتریب دیتول زهیانگ جادیا بخاطر و يخدا يرضا محض است خواهشمند لذا
 ارز و داریپا اشتغال جادیا ، هدف یصادرات يبازارها به یابی دست لحاظ به

 نییتع محاسبات در اوال دیفرمائ صادر ژهیو دستور گویم صادرات يآور
 ورتص نظر دیتجد رانیا التیش سازمان از مجدد استعالم اساس بر خسارات

)  ه(  ندب متن مطابق اًیثان و نگردد عییتض گان دهید خسارات حق تا ردیپذ
 الیر اردیلیم 13500 یمحل از حداقل 95 سال بودجه قانون 13 تبصره
 صندوق هب گویم پرورش مزارع به وارده خسارات سهم شده ینیب شیپ اعتبار
 نهیزم و. بود خواهد یتعال حق یمرض مورد ناًیقی شود داده اختصاص مذبور
 يها تیسا زرعی لم و زار شوره يها نیزم در داریپا اشتغال د،یتول مساعد

 رقم دیتول شتریب زهیانگ و یدلگرم تینها و يآور ارز جادیا گویم پرورش
 عموضو تیحساس و تیاهم به توجه با بود خواهد امتنان دیمز خورد خواهد

  .ردیگ قرار خاص توجه مورد تیفور به مهم نیا دیصبادرفرمائ دیدستوراک

  پیشنهادات و انتقاداتارسال نظرات، 
esabzian@yahoo.com 

 22031625: فکس     2620437-80: تلفن

          FAO 2016(                                 6-2تجارت جهانی آبزیان (مجله 

            7                         عناوین مهم اخبار اتحادیه و صنعت آبزیان کشور  

  8-17گزارش جلسات اتحادیه                                                        

  18مکاتبات                                                                                 
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 بولتن هفتگی

  صادرکنندگان آبزیان ایراناتحادیه 
  1395 ماه شهریور  13 -بیست و سوم شماره

   .تجارتی متفاوت می باشد  منطقه و بسته به نوع کاال توجهی قابل
 توجهی قابل طور به اخیر هاي دهه در شیالتی محصوالت جهانی تجارت

 از بیش 2014-1976 است، به طوري که در بازه زمانی یافته گسترش
 از نظر مصرف درصد 515و ) وزن زنده( مقدار نظر از درصد 245

نشان می دهد که در سال  1انسانی افزایش یافته است. نمودار شماره 
از تولیدات آبزیان صادر شده لیکن در طی سال هاي  % 25تنها  1976

هم افزایش داشته و نسبت  % 40تا  2005بعد، این سهم در سال 
  رسیده است. % 29به  2014صادرات به کل تولید با افت مجدد در سال 

میلیارد  8صادرات محصوالت شیالتی رشد بسیار قابل توجهی داشته و از 
رسیده است.  2014میلیارد دالر در سال  148به  1976دالر در سال 

استثناهایی به وجود آمد  2012و  2009البته در دو مقطع در سال هاي 
 2008افت در مقایسه با سال  % 6به دلیل شرایط خاص اقتصاد جهانی  .

در سال  % 17و  2010رشد در سال  % 15ایجاد شد اما بالفاصله با 
 2012در  میلیارد دالر اقزایش یافت. 130ارزش معامالت به  2011

حدود شد درصد م 1درصدي به  17و  15این رشد هاي خیره کننده  
که علت آن کاهش تقاضاي بازارهاي اصلی به دلیل رکود اقتصادي ، باال 
بودن موجودي انبارها و مقاومت بازار به قیمت برخی از گونه هاي خاص 

با  2015آبزیان پرورشی بود. قرائن حاکی از این است که در سال 
میلیارد  135کاهش مجدد ده درصدي ارزش کل صادرات آبزیان به 

کاهش خواهد داشت. به احتمال بسیار زیاد این کاهش ده درصدي دالر 
  درصدي مقدار همراه خواهد بود. 3تا 2ارزش تنها با کاهش 

 

  (بخش اول)تجارت جهانی آبزیان 
 FAO 2016 گزارشبرگرفته از 

 و کند یم فایا يادیص و يپرور يآبز بخش  در یاساس نقش تجارت
 شدر به کننده کمک زا، درآمد زا، اشتغال بخش کی عنوان به التیش

  .است مطرح ییغذا مواد تیامن و غذا نیتام منبع توسعه، و ياقتصاد
 خدمات نیا. است خدمات ارائه ان،یآبز تجارت يها نهیگز از یکی
 ؛یتیریمد تخصص: شامل که است ها تیازفعال يا گسترده فیط

 ینتنتریا فروش ؛یرگیمو نظارت و يگذار استیس ؛يفراور و برداشت
 آنها؛ آموزش و ها یکشت يبرا خدمه استخدام آن؛ به مربوط خدمات و

 ناتامکا و ساز و ساخت ،يریگیماه يها یکشت اجاره ها، یکشت ریتعم
. دباش یم ها داده لیتحل و هیتجز و سهام یابیارز پژوهش، ؛ییربنایز

 راچ ستین دسترس هنوزدر یالتیش خدمات نیا شده جادیا یکل ارزش
  .رسند یم ثبت به هم با گرید يها تیفعال با آنها معموال که

 ییذاغ مواد بخش يها تجارت نیبزرگتر از یکی معرف انیآبز صنعت
 تجارت در محصوالت نیا از درصد 78 حدود که چرا است، جهان در

 اداقتص يبرا. رندیگ یم قرار فروش و رقابت معرض در یالملل نیب
 مناطق در تیفعال رونق جهت انیآبز صادرات کشورها از ياریبس

  .است يضرور يامر ،یداخل يها آب و ها رودخانه ،یساحل متعدد
 يکاالها کل ارزش از درصد 40 از شیب ،2014 سال در مثال، يبرا

 و ویلدما سلند،یا نلند،یگر فارو، ریجزا کوبا، يکشورها در ، شده معامله
 تجارت سال، همان در و داشت اختصاص انیآبز تجارت به شلیس

 جز به( يکشاورز محصوالت صادرات کل از درصد 9 از شتریب انیآبز
  .شد شامل را جهان در کاال تجارت کل ارزش از درصد 1 و) چوب

  محصوالت واردات و صادرات کشور 200 بیشتراز ،2014 سال در

  طور به تجارت و الگوي ساختار .شیالت را گزارش کرده اند
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه شهریور 13 -بیست و سوم شماره

  انطباق، قیمت پایین کاالها و کاهش جریان تجارت و سرمایه است.
 را دنیاواردکننده آبزیان  و ده کشور بزرگ صادرکننده 1شماره  جدول
 از همچنان اما است، اصلی آبزیان در دنیا کننده تولید دهد. چین می نشان
که  ندچ هر می باشد، شیالتی محصوالت کننده صادر بزرگترین 2002 سال

کشور پهناور چین را  تجاري صادرات کل از درصد 1 بخش آبزیان تنها
ن ای و رشد است حال در نیز چین شیالتی محصوالت واردات.شامل می شود
لبته ا. می باشد جهان وارد کننده کشور تا کنون سومین 2011کشور از سال 

دیگرکشورها، براي  سپاري برون حدودي نتیجه تا چین واردات افزایش
 ژاپن به و آمریکا متحده ایاالت اروپا، است. اتحادیه عمل آوري آبزیان

ال در س. شان هستند داخلی مصرف آبزیان براي واردات به وابسته شدت
محصوالت شیالتی جهان را اتحادیه اروپا،  % 63از نظر ارزشی  2014

ارزش کل واردات آبزیان  % 59آمریکا و ژاپن وارد کرده اند که این معادل 
 صادر فوق، در این سال ها بازارها و کشورهاي بر عالوهدنیا بوده است. 

ها  تجارت نای اغلب چه اگر. کردند پیدا کنندگان نوظهور بسیاري اهمیت
اما  ،است نشده منعکس رسمی آمار در آفریقا براي ویژه به کافی اندازه به

جارت افزایش ت در پروري، آبزي گسترش همچنین بهبود سیستم توزیع و
  مناطق اثر گذار بوده است.  فعال این

دالیل این رکود ، پس از یک دوره طوالنی بازار قدرتمند به تضعیف 
بازارهاي کلیدي در حال ظهور و قیمت پایین برخی گونه بسیاري از 

هاي پرورشی مهم باز می گردد. عالوه براین انقباض اقتصادي در 
روسیه (حداقل در رابطه با شرایط دالر آمریکا) و برزیل هم در این 
رابطه نقش داشته است؛ چرا که واردات آبزیان فدراسیون روسیه از 

 23به روبل) و واردات برزیل  % 14 (معادل % 46نظر ارزش دالري 
اقزایش ارزش به رئال برزیل)  % 6به ارزش دالر ( علی رغم   %

کاهش داشته است. واردات آبزیان به روسیه مشخصا به دلیل 
کاهش  2014تحریم واردات از برخی کشورهاي خاص از سال 

درصدي تجارت  10داشته است. با این حال علت اساسی افت 
ویت دالر آمریکا در برابر سایر ارزهاي دنیا مربوط می آبزیان به تق

شود بویژه صادرکنندگان اصلی آبزیان دنیا یعنی کشورهاي اتحادیه 
اروپایی ، نروژ و چین  که نسبت به کشش این تغییرات عکس العمل 

  نشان می دهند.
اقتصاد شیالتی به شدت با وضعیت اقتصاد جهانی پیوند خورده است. 

 اقتصاد بزرگ  نوظهور 33جهانی تصریح دارد که  گزارشات بانک
  نیاز به انطباق با دوره جدید رشد متعادل تر دارند که مشخصه این 

 و کایآمر اروپا، هیاتحاد را جهان یالتیش محصوالت % 63 یارزش نظر از 2014 سال در
 .است بوده ایدن انیآبز واردات کل ارزش % 59 معادل نیا که اند کرده وارد ژاپن



 کشورهاي. در جریان بود توسعه حال و در یافته توسعه کشورهاي سود به المللی بین تجارت الگوهاي گذشته، سال ده در نشان می دهد که 2نمودار 
 صادرات آبزیان کشورهاي از درصد 78 ارزش، از نظر ،2014 سال در دارند و خودشان میان در اصلی و عمده را هم تجارت هنوز یافته توسعه
را  وسعهت حال در به کشورهاي خود صادرات سهم سه دهه گذشته، در حال، این با یافته بوده است. توسعه مقصد دیگر کشورهاي به یافته توسعه

               .است شیالتی محصوالت جهت فرآوري آنها سپاري دلیل برون به که بخشی از آن بخشیده اند، افزایش 
 سعهتو اقتصادهاي سهم کاهش کهاست  توسعه حال در کشورهاي رشد رو به سهم ،اخیر هاي سال تجارت در الگوهاي تغییرات ترین مهم از یکی
                                    را به دنبال داشته است.  یافته
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه شهریور  13 -بیست و سوم شماره

را نشان می  2014  سال براي شیالتی محصوالت تجارت جریان خالصه )1ذیل ( لاشکا
انده است. م باقی منطقه ثابت صادر کننده همانند یک کارائیب منطقه التین و آمریکاي. دهد

  اروپا  واردات بیشتري نسبت به صادرات دارد و این نسبت در آسیا تقریباً برابر است.



 از درصد 37توسعه  حال کشورهاي در 1976  سال در
داشتند اما در سال  را  جهانی سهم صادرات تجارت

 ارزش کل از درصد 54 این سهم به افزایش 2014
 دوره، همین در محصوالت شیالتی افزایش یافت. صادرات
در حوزه  تجارت. رسید % 60وزنی به  % 38از  صادرات

 ارز درآمد از توجه قابل یک منبع دهنده نشان شیالت
 توسعه است حال در کشورهاي از براي بسیاري خارجی

 تامنی درآمد، اشتغال و بخش مهمی در نقش این بر عالوه
  ایفا می نماید. غذایی

صنایع شیالتی در کشورهاي در حال توسعه بشدت با 
کشورهاي توسعه یافته مرتبط است ؛ هم به دلیل صادرات 

به دلیل واردات  آن ها به کشورهاي توسعه یافته و هم
ماهی براي مصارف انسانی و مواد اولیه کارخانجات 
فراوري آبزیان. این را می توان از مقایسه ارزش واحد 
تجارت آبزیان کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه 

 مشاهده نمود.

 ارزش واحد هر کیلو آبزیان وارداتی 2014 سال در
 وسعهت کشورهاي از کمتر بسیار توسعه حال در کشورهاي

دالر به ازاي هر  5,3 مقابل دالر در 2,5 (یافته بوده  
ارزش واحد هر کیلو آبزیان  که حالی در ،)کیلوگرم

دالر به ازاي هر  4-3,8  حدود در(صادراتی آنها 
 کشورهاي صادرات کیلوگرم) در همان سال بوده است.

 و گونه ارزش با هاي گونه از توسعه را ترکیبی حال در
 می دهد. کم ارزش فراوري شده تشکیل هاي

 توسعه همچنان حال در کشورهاي از بسیاري حال، این با
و فراورده هاي آن  ماهی واردات براي باال تعرفه اعمال به

 دهنده سیاست نشان معموال این چه اگر روي می آورند،
 لی این اقداممحافظ کارانه، و اقدام یک است تا مالی هاي

 به مرور .اي می گذارند منطقه تجارت بر مخربی اثرات
 دو ها نامه و موافقت اي منطقه تجارت لطف به زمان،
 بیشتر می شود. کاهش به ملزم تعرفه جانبه،

 حال در کشورهاي ی کهترین موانع مهم اوقات، گاهی
   به آنها صادرات افزایش بهمواجهند  آن با توسعه

 

  

                          سال گذشته 10تجارت جهانی کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه در مقایسه  -2نموادار شماره                                                                                  
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه شهریور 13 -بیست و سوم شماره

ر برآورد تولید و تداوم حضو می شود چرا که توانایی مربوط یافته توسعه کشورهاي
 تکامل حال در دائمازیرا  کشورهاي توسعه یافته  در بازار این کشور ها را ندارند

 ذا استایمنی غ کیفیت و بیشتردر زمینه الزامات هستند.این الزامات و قوانین واردات
 دورلیبلینگ ، ص زگی محصول،و تا فنی استانداردهاي مربوط به روزافزون طور به و

 و اعیاجتم همچنین بهبود شرایط بیولوژیکی و براي پایداري داوطلبانه گواهینامه
 عهتوس حال در کشورهاي در تجارت دیگر اثرات .کارگري صنعت آبزیان آنهاست

 هاياستاندارد و در ارتباط با مقررات که تجارت برگردد، فنی موانع به است ممکن
 هاي پیشرفت وجود با .باشد می محصول) یک هاي در ویژگی (خاصهشده  تنظیم فنی
براي ارائه  مناسب هاي زیرساخت فاقد هنوز کشورها از بسیاري نوآوري، و فنی

 محصوالت کیفیت و ایمنی تواند می خدمات نوین هستند که این زیر ساخت ها
 جادای و موقعیت دادن دست دهد. این مسئله سبب از قرار تاثیر تحت را شیالتی
 .بازاریابی آنها می گردد در مشکل

 محصوالت حوزه المللی بین تجارت بر که عمده مسائل از برخی گذشته دوساله در
 :از شیالتی اثر گذار بوده عبارتند

 ایداريو پ امتیازات اختصاص شیالتی، سیاست مدیریت بین تنظیم رابطه -
 اقتصادي این بخش

 رویه بی صید مورد در فروشی خرده و بخش مردم عموم فزاینده نگرانی  -
  آبزیان از ذخایر برخی



 42میلیارد دالر رسید که  80صادرات آبزیان کشورهاي در حال توسعه به  2014در 
میلیارد دالر درآمد خالص براي آن ها در برداشته که درآمدي باالتر از سایر 

 )3(نمودار  برنج و شکر بوده است.محصوالت کشاورزي نظیر گوشت، تنباکو، 

آفرینی واحد هاي خرد در حوزه  نقش -  توسعه حال در کشورهاي در کشاورزي خالص برخی محصوالت صادرات -3نمودار
  تجارت آبزیان و تولید

 مورد شرایط در نگرانی ها افزایش -
  کارگري در بخش آبزیان و اجتماعی

 رشد برون با تامین، زنجیره شدن جهانی -
 تولید سپاري

 با سازگاري اهمیت توجه قابل افزایش -
 هب که دسترسی آنها اثرات و زیست محیط
توسعه را  براي کشورها در حال بازار

 مشکل می سازد

 موانع از استفاده خطر و اقتصادي ثباتی بی -
ا وارداتی باال؛ ب هاي تعرفه یا اي تعرفه غیر

  داخلی تولیدات از حمایت توجیه افزایش

 منطقه بر بزرگ تجاري توافقات تاثیر -
 شیالتی محصوالت المللی بین جریان

 بر آن تاثیر و کاالها قیمت نوسانات -
 کنندگان مصرف و تولیدکنندگان

 بر تجارت آن تاثیر و ارز نرخ نوسانات -
 شیالتی محصوالت

 زنجیره سراسر در سود حاشیه و قیمت -
 تولیدات 

 و آبزیان تجاري نام در تقلب بروز -
 محصوالت شیالتی

 قوانین در کشور چندین مشکالت -
  ایمنی غذا و کیفیت سختگیرانه

ت بر دس تواند می باال در شده ذکر مسائل -
 صنعت آبزیان بسته به موقعیت اندرکاران

 و قراردادي آنها رابطه و تولید زنجیره در
 و کنندگان تامین با مذاکره قدرت

تاثیر گذار  مختلف، درجات مشتریان به
  باشد.

 

 محصوالت اساسی

شکل  و ها گونه همراه با پویاتر تر، روز به روز پیچیده محصوالت شیالتی حوزه در تجارت
 کنندگان آگاهی مصرفافزایش  دهنده نشان موضوع متنوع محصول می شود و این هاي

 اهیم میگو، سالمون، مانند ارزش هاي با گونه شامل شیالت تجارت مهم ترین سهم. است
 جمح ارزش با کم از گونه هاي نسبتا برخی حال، این با. سیم می باشد و باس تون، سی

  المللی معامله می شوند. بین و سطح منطقه در بلکه کشور، سراسر تنها در نه باال،
 شافزای به توجهی قابل طور آبزیان به در تولید چشمگیر گسترش اخیر، هاي دهه در

است  دهکر کمک زمانی فقط وابسته به صید بودند که گونه هایی سازي و تجاري مصرف
   .المللی آبزیان را کسب نموده است تجارت بین از بیشتري پرورشی سهم محصوالت و

ارزش  % 35تا  33مقدار و  % 25تا  20پروري  آبزي که تولیدات دهد می نشان برآوردها
کل معامالت شیالتی جهان را به خود اختصاص داده است. یکی از مهم ترین بخش هاي 

اگر  صنعت آبزیان در بازارهاي جهانی تولید و صادرات محصوالت ارزش افزوده است.
مقدار  درصد 28-26 سهم گرفته شود، نظر انسان در مستقیم مصرف فقط تولیدات براي

  ارزش تجارت بین المللی به  بخش  اختصاص دارد.  در % 37-35 و
افزایش تولیدات آبزي پروري نیاز به یافتن راه حل هاي جدید رفع مشکالت حمل و نقل 
را موجب شد. لیکن هزینه هاي حمل و نقل آبزیان با توجه به باال رفتن سطح زیر کشت 

این هزینه ها براي سایر منابع غذایی و و افزایش محصول، کاهش یافت در حالی که 
 نطقهم توزیع دودي هم از طریق و سرد تازه، پروتئینی افزایش داشته است. عرضه آبزیان

 سترسید هواپیما، توسط المللی بین و اي منطقه هم از طریق توزیع بین کامیون و توسط اي
 زيآب محصوالت همچنین توزیع. کرده است تسهیل کنندگان بازار را براي مصرف به

آمیز  تهاي موفقی نمونه از یافته که یکی گسترش چشمگیري طور منجمد نیز به پروري
  .ارسال می گردد جهان مناطق تمام در به بازارهایی آسیا، منجمد است که از تیالپیاي آن
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه شهریور 13 -بیست و سوم شماره
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 ذشتهگ هفتهدو  شیالتی اخبار تیتر 

 کمانرنگین آالي قزل ماهی در بیماري مشاهده :عدم02/06/95
  وارداتی.

http://isna.ir/news//٩٥٠٦٠١٠١٤٠٩ 

 ماهیان پرورش و میگو مرکز دو الین کلنگ کشور : وزیر04/06/95
  زد. زمین به را گمیشان خاویاري

http://www.irna.ir/fa/News//٨٢٢٠٢٧٥٦ 

 از آبزیان دالري میلیون 40 صادرات گذاري : هدف04/06/95
  مازندران.

http://www.irna.ir/fa/News//٨٢٢٠٢٠٢٢ 

 چهارمحال در غیرمجاز ماهی پرورش مزرعه 10 : تخریب04/06/95
 .بختیاري و

http://isna.ir/news//٩٥٠٦٠١٠٢٦٢١ 

 ماهی تجاري تولید زیست: محیط حفاظت سازمان : معاون05/06/95
  ."بافق" پایلوت نتایج انتظار در تیالپیا

http://isna.ir/news//٩٥٠٦٠١٠٢٨٦٩ 

  کنارك. کشتی هاي بندر ساماندهی طرح :آغاز06/06/95
http://isna.ir/news//٩٥٠٦٠١٠٣٢٦٣ 

 بر بالغ یالتیش پروژه 95 دولت هفته در: یصالح دکتر :07/06/95
 رسد یم يبردار بهره به تومان اردیلیم 130

http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٧٣٢٣٦ 

/ رددا را ساختار بهترین ایران میگوي : دکتر صالحی: مزارع08/06/95
  نکرد. اعالم را بیماري علت دامپزشکی

http://isna.ir/news//٩٥٠٦٠١٠٤٤٧٥ 

  انزلی. تاالب در کپور ماهی بچه قطعه هزار صدها : رهاسازي08/06/95
http://isna.ir/news//٩٥٠٦٠٨٠٥٥٤٤ 

 دولت در هرمزگان شیالت عملکرد درصدي 263 : رشد08/06/95
  یازدهم.

http://isna.ir/news//٩٥٠٦٠٨٠٥٢٨٢ 

 ییکارا گرفت:افزایش صورت دانشگاهی محققان تالش : با11/06/95
  نانوذرات. با آبزیان غذایی مکمل

http://isna.ir/news//٩٥٠٦١١٠٧٣٢٦ 

 بولتن هفتگی

  صادرکنندگان آبزیان ایراناتحادیه 
 ماه شهریور  13 -بیست و سوم شماره

 دو هفته گذشته دراخبار اتحادیه 

 قیطر از(  هیاتحاد یاعزام یشرع ناظر بازگشت: 31/05/95
 دنش اعالم مجاز و وزلندین به) نینو فارس جیخل التیش شرکت

   کشور آن از یماه واردات تیحل

 یاعزام یدامپزشک محترم کارشناسان بازگشت: 31/05/95
 یفیک کنترل بابت) جنوب آرمان شرکت قیطر از( هیاتحاد توسط
 داتوار یبهداشت – یفن دییتا و هندوستان کشور انیآبز انواع
  .هندوستان از یماه

 در هیاتحاد رهیمد ئتیه جلسه نیپنجم يبرگزار: 01/06/95
  .95 سال

 هیاتحاد در یداخل کننده دیتول يها شرکت جلسه :01/06/95
  .دیجد يها متیق و یفروشگاه فاتیتخف موضوع با

 کشور به یشرع محترم ناظر اعزام شدن یینها :03/06/95
  .یصنعت انیآبز انواع تیحل احراز جهت لندیتا

 و واردات( قشم ایپو یلیسه شرکت دو تیعضو :03/06/95
 دنیرس و هیاتحاد در نیقزو تاك تون کنسرو و) انیآبز صادرات

  . عضو 126 به محترم اعضاء

 يآقا جمله از يلندیتا یالتیش ئتیه نشست :08/06/95
Chang ترممح رهیمد ئتیه با لندیتا یالتیش هیاتحاد سیرئ 

    .هیاتحاد دفتر محل در هیاتحاد

 و انریا يتجار روابط توسعه ناریسم در رکلیدب حضور :9/6/95
  هیروس

 نیکمپ یآموزش کارگاه" در هیاتحاد ندهینما حضور: 09/06/95
  رانیا اتاق توسط شده برگزار "ها تشکل در یسینو

 نامهبر و یروس یالتیش ئتیه با رکلیدب نشست :10/06/95
 دوشنبه روز در يبعد جلسه قرار و هرمزگان به آنها سفر يزیر

  .هیاتحاد دفتر در

http://isna.ir/news/
http://www.irna.ir/fa/News/
http://www.irna.ir/fa/News/
http://isna.ir/news/
http://isna.ir/news/
http://isna.ir/news/
http://www.iribnews.ir/fa/news/
http://isna.ir/news/
http://isna.ir/news/
http://isna.ir/news/
http://isna.ir/news/
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماهشهریور  13 -بیست و سوم شماره

 با 01/06/95 دوشنبه 10 تا 8 ساعت از رهیمد ئتیه جلسه نیپنجم
 لک ریدب و ياحمد و ياریشهر ،یسلطان ،یمعصوم بازرگان، انیآقا حضور

  :دیگرد مطرح لیذ موارد و شد لیتشک هیاتحاد دفتر محل در
  آن انداز چشم و صنعت تیوضع نیآخر -1
 20 تا 17( دیتول برآورد و کشت ریز سطح از اطالعات و ها آمار -1-1

 پرداخت عدم آبادان، مزارع در يماریب مشکالت و شد مطرح) تن هزار
 انعنو به مقامات و جمهور سیرئ به دهندگان پرورش طومار مه،یب غرامت
  .گرفت قرار یبررس مورد يجار مشکالت و مسائل

 ریسا و يجمهور استیر به دهندگان پرورش نامه ياحمد يآقا -2-1
 و مودندن قرائت را مهیب صندوق با مرتبط مشکالت با رابطه در نیمسئول
 ياریشهر يآقا. ردیپذ صورت هیاتحاد قیطر از آن عیتوز که شد مقرر
 هیاپ متیق اصالح موضوع نامه نیا در که آن به توجه با که کردند اشاره

 دییتا مورد موضوع نیا که گردد اصالح متن که است خوب شده فراموش
 نیا یعباس يآقا یهماهنگ با ياحمد يآقا جناب شد مقرر و گرفت قرار

 رعتس به را آن عیتوز هیاتحاد رخانهیدب سپس و دهند انجام را هیاصالح
  .دهد انجام

 يآقا 16/05/95 جلسه رویپ و مهیب نامه نیآئ اصالح با رابطه در -3-1
  :ردیپذ انجام لیذ اقدامات که شد مقرر زاده قربان يآقا با ییخدا دکتر
 التیش سازمان يبرا قبالً که یاصالح شنهاداتیپ که شود يریگ یپ -الف

  .گردد ارسال مهیب صندوق يبرا تر عیسر چه هر شده ارسال
 از موثر و يجد اقدام معوق خسارت وصول يریگیپ خصوص در -ب
 سازمان مجلس، ندگانینما نیهمچن و مهیب صندوق با تماس قیطر
  .شود انجام يزیر برنامه و تیریمد
 شیپ کی مهیب که آن به تیعنا با و مهیب مشکل یاساس رفع يبرا -4-1

 یمعصوم يآقا شنهادیپ حسب است يا نهیزم هر در توسعه مهم شرط
 کی جادیا با و افتهی ادامه یخصوص يها مهیب با مذاکرات که شد مقرر

 سهم اخذ زین و) مشابه يها مهیب ریسا و خودرو هیشب( ياجبار مهیب ستمیس
 ودش تالش) يکشاورز مهیب صندوق به پرداخت يجا به( دولت تیحما

 یهمراه امر نیا الزمه. میکن صنعت وارد را يتجار مهیب يها شرکت
 يراورف يواحدها ر،یتکث مراکز مزارع، نمودن مهیب بدون که است التیش
 هیاسرم نیتام با بتوان تا ندهد را یتیفعال نوع چیه اجازه محصوالت، و

 رش از شهیهم يبرا) یخصوص بخش سهم و یدولت بخش سهم( ازین مورد
  .دش خالص مهیب صندوق با يریدرگ و دولت از مطالبات و خسارت مساله

در موضوع جاري صندوق بیمه به نظر می رسد اگر چه صندوق  -5-1
  بیمه خوب کار نکرده و موجودي ندارد و مشکالت

 ازمانس به شتریب انتقاد نیا یول است ادیز يکشاورز بخش ریز با آن
 در مهیب صندوق سیرئ اعالم طبق که آن رغمیعل که است وارد التیش

  التیش شده، پرداخت يکشاورز بخش مطالبات % 72 ،1394 سال
  .دینما اخذ صندوق از را سهم نیا خود بخش ریز يبرا نتوانسته

  التیش یالملل نیب شگاهینما در حضور -2
 دو امسال مطلق، یهماهنگ نا کی در متاسفانه که آن به توجه با -1-2

 در التیش سازمان توسط یکی( شده اعالم انیآبز یالملل نیب شگاهینما
 اوالً) ماه آذر در تجارت توسعه سازمان توسط يگرید و مهرماه

 يبرا تا کنند حل را خود مشکل یدولت سازمان دو گردد درخواست
  .نشود جادیا یمشکل ندارد را شگاهینما دو در حضور توان که بخش

 بود خواهد ماه مهر شگاهینما در حضور قطعاً ما تیالو چه اگر -2-2
 چندان که شده ینیب شیپ الدیم برج در شگاهینما محل چون یول

 محل در و کجای بصورت شگاهینما دو چنانچه و باشد ینم مطلوب
 در عالف بصورت هیاتحاد حداقل نشود، برگزار یالملل نیب شگاهینما
  .شود حاضر الدیم برج شگاهینما
  التیش سازمان با نامه تفاهم -3

 هک شده مقرر رانیا التیش سازمان محترم نیمسئول با مذاکره حسب
 فیوظا انجام يبرا شتریب چه هر يساز فضا و ها يهمکار توسعه يبرا

 شیافزا و يساز بازار ،یغیتبل ،یجیترو موضوعات خصوصاً و محوله
. گردد میتنظ التیش و هیاتحاد انیم يا نامه تفاهم انیآبز مصرف سرانه

 زین اریختا تیمسئول رشیپذ با متناسب که فرض نیا با امر نیا تیکل
  .گرفت قرار رهیمد ئتیه دییتا مورد گردد اخذ

  یتنامیو یالتیش ئتیه با يهمکار -4
 تنامیو از یالتیش نفره پنج ئتیه کی تجارت توسعه سازمان اعالم طبق

 طحس نیباالتر در شد مقرر که هستند ما کشور همانیم ورماهیشهرو در
 رعمزا در آنها حضور از زیپره یاتیح مسئله تنها.شود يهمکار آنها با
 که است هترب یبهداشت رانهیشگیپ الزامات تیرعا لیدل به که گوستیم

  .ابندین حضور گویم مزارع در
  يترابر و راه وزارت نیریخ انجمن با يهمکار -5
 در ییروستا يها راه احداث انجمن نیا فیوظا که نیا به توجه با

 تصنع فعاالن که است داده شنهادیپ يا نامه یط و است محروم مناطق
 یپرورش مراکز و مزارع ییروستا مناطق يها راه ساخت در گویم

 که دیگرد مقرر شنهاد،یپ نیا از استقبال ضمن ند،ینما یمال مشارکت
 مناطق يگویم دهندگان پرورش يها هیاتحاد نیمسئول با موضوع
 يازس راه آالت نیماش( انجمن نیا امکانات به توجه با و مطرح مختلف

 اطقمن يها راه ساخت در يهمکار به نسبت) ها نهیهز از یبخش تقبل و
  .  شود جلب صنف فعاالن مشارکت یالتیش محروم

 1395در سال  رهیمد ئتیه جلسه نیپنجمگزارش 
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در دو مقطع در روزهاي   مذاکرات تشریفات و آداب سمینار جلسه
 روابط مسئولین ها، تشکل دبیران حضور با 03/06/95و  /23/05

 برگزار ها تشکل اجرایی دبیران ، تجاري هاي شرکت برخی عمومی
 .گردید

 اي مقدمه ایران اتاق هاي تشکل معاونت آموزش مسئول براري آقاي
 مذاکرات از ایران اقتصادي بخش ناتوانی و الملل بین روابط مورد در

 جا بر انیناتو این که نتایجی و گفتند سخن درست تشریفات و مناسب
 صمشخ سمینارهایی چنین به نیاز چرایی تا شمردند بر را گذارد می

 .شود

 رکتش به گویی خوشامد بااستاد این سمینار آموزشی  مغز بیدار آقاي
 الیتفع از کوتاه اي سابقه ارائه و خود معرفی به سمینار در کنندگان

 .کردند آغاز را جلسه خود هاي

 آداب و مناسب تشریفات کارگیري به ضرورت کردن مطرح با مسئله
 کی رسیدن ثمر به و مالقات یک در امر این سزاي به تاثیر و درست
 تشریفات به مذاکره یک در توفیق عدم دالیل%  25. شد آغاز مذاکره

 ینب اي مقایسه مغز بیدار آقاي سپس .گردد می بر نامناسب آداب و
 ايه مشابهت. دادند انجام تجاري بخش تشریفات و دولتی تشریفات

 دش گو و گفت آن هاي تفاوت مورد در و شد ذکر بخش دو این بسیار
 ابلیتق دولتی و دیپلماتیک تشریفات از بسیاري که شد آن نتیجه و

  . هستند دارا نیز را تجاري بخش به تعمیم
 چگونگی. بود ها مهمان از پذیرایی و تشریفات آداب بعدي موضوع
 مکان ها، آن از میزبانی چگونگی خارجی، هاي مهمان از استقبال
 بدل و رد هاي هدیه بحث مذاکره، امکانات و وسایل و محل مذاکره،

 شده مطرح مباحث جمله نبایداز و ها باید برخی رعایت لزوم و شده
 حوهن او، با برخورد چگونگی میهمان، جایگاه مثل مباحثی مثال. بود

 مذاکرات، در کردن صحبت درست نحوه میهمان، مخصوص میز چینش
 ره،مذاک براي طرف بی محل یا شخصی دفتر انتخاب معایب و ها مزیت

 دنرسی موفقیت به براي مناسب دفتر و مناسب محل یک مشخصات
 عکس و ها نمونه. بودند شده مطرح هاي مورد جمله از مذاکره و مالقات

 تر عینی باعث ها مالقات و مذاکرات در رایج اشتباهات از عینی هاي
 هاي نمونه خصوص به. شد می کنندگان شرکت براي مفاهیم شدن

 شدن ملموس باعث 1+5 گروه و ایرانی مقامات مذاکرات به مربوط
 .شد می شده مطرح موارد

. بود کاري مذاکرات بر حاکم کلی اصل 8 جلسه بعدي کار دستور
 اکرهمذ از قبل توجیهی جلسه، حاضر اعضاي انتخاب نحوه مانند اصولی

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه شهریور  13 -بیست و سوم شماره

 چگونگی ،مذاکره بحث در قرمز خطوط ،فرد هر وظیفه و نقش تعیین
  کاري مالقات در موضوعات کردن مطرح

 یک کار دستور مورد در مغز بیدار آقاي سپس. بود اصول این جمله از
 توضیح شود، می شامل مذاکره یک که مهمی هاي بخش و کاري مذاکره

 . دادند مفصلی و کامل

 در یفاتتشر با بحث. بحث بعدي بود پذیرایی و تشریفات اصول موضوع
 و مالقات جزئیات و ها مالقات در اتیکت و آداب رسمی، مذاکرات

 مهم، هاي مراسم تشریفات در عادي هاي رویه. کرد پیدا ادامه مذاکره
 چگونگی خود، به مخصوص کشور و بخش هر آداب کارگیري به لزوم

 و آداب رعایت لزوم ایران، از خارج در خاص هاي موقعیت با مواجهه
 آن اثیرت و لباس انتخاب در ریز جزئیات موفقیت، در آن بسزاي تاثیرات

  .بودند سمینار دیگر هاي بخش از مقابل طرف تفکر و برداشت بر
 سمیر مذاکرات از مثال ذکر و تصاویر دادن نشان با بیدارمغز آقاي دکتر

 تقبال،اس آداب بیان به سیاسی و اي هسته مذاکرات جمله از دیپلماتیک و
 زا میز آداب و زمان مدیریت. پرداختند...  و جلسات تشریفات بدرقه،

 .پرداختند صحبت به آن درباره استاد بخش این در که بود مسائلی

 هاپلماتدی براي فقط تشریفات" که مطلب این بیان با مغز بیدار دکتر
 یانب و کردند عنوان "کردن برقرار ارتباط" را معامله راه اولین "نیست

 شانن و دادن بروز" مثل عواملی "ها انسان بودن دیداري" بدلیل داشتند
 و بیان فن کنار در "کار دفتر و افراد ظاهر" ،"دیدن خوب" ،"دادن

 .دارد ارتباط در بسزایی نقش بدن زبان و مناسب واژگان انتخاب

 طرف رد دانستن شایسته و بودن اعتماد قابل بیدارمغز دکتر عقیده به
  .دارد درست کردن برقرار ارتباط در ریشه مقابل

 و پرداختند مستقیم مذاکرات آداب بیان به بیدارمغز دکتر ادامه در
 -نرمش و خشونت- برخورد نوع زمان، در نظم جمله از مسائلی

 " مذاکرات فاتیتشر و آداب " ناریسم گزارش
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 .دانستند مذاکرات مهم موارد از را صحبت در اقتدار

 دادن نشان با و الزم را مذاکرات در " متقابل عمل " بیدارمغز دکتر
 داشتند ارحض براي موضوع تبیین در سعی دیپلماتیک مذاکرات از تصاویري

 صولا گرفتن نادیده و متعارف غیر اقدامات کننده شروع " کردند توصیه و
 را " متقابل عمل حق " ترتیبات خالف با برخورد صورت در اما " نباشیم

 .بدانیم محفوظ خود براي

 ار تاثیر بیشترین اول ثانیه 10 در افراد اکثر اینکه بیان با بیدارمغز دکتر
 با ایشان. شدند ها مالقات و مذاکرات در پوشش مبحث وارد گیرند می

 هاي رزشا تطبیق با "دارد ارجحیت تشریفات بر دینی احکام" اینکه بیان
 دگانکنن مذاکره پوشش ترکیب و رنگ نوع، به تشریفات آداب و مذهبی

 مهم نکات از بیانی خوش و رفتار حسن کنار در را پوشی خوش و پرداختند
 فاوتمت اسالیدهاي دادن نشان با استاد بخش این در. دانستند مذاکرات در

 .ادندد شرح حضار براي جزییات ذکر با را تاثیرگزار و مناسب پوشش نوع

 دابآ اولیه، برخورد نوع درباره جزییاتی بیان به مذاکرات مبحث ادامه در
 بصورت را فوق موارد از هرکدام و پرداخته شد چشمی تماس و دادن دست
 .گردید تشریح کامل

 آداب و ویزیت کارت استاد در ارتباط بابه هاي صحبت بعد در قسمت
 و مناسب ویزیت کارت یک هاي ویژگی و توضیحاتی دادند آن به مربوط
 .کردند بیان را دیگران ویزیت کارت با برخورد به مربوط آداب

 ارسمین مدرس توسط که مواردي بود دیگر از آن به مربوط آداب و تلفن
 .شد بیان مفصل بصورت آن به مربوط جزییات و شد مطرح

 بیدارمغز دکتر که بود مواردي دیگر از میهمانی و خوردن غذا میز، آداب
 .پرداختند آن درباره بحث به

 و میز یک از متنوع تصاویر دادن نشان با بیدارمغز دکتر بخش این در
 مانانمه از پذیرایی و غذا میز چینش طریقه درباره جزییات بیان به مهمانی

 ان،رستور و هتل انتخاب. پرداختند مراسم نوع دراین مرسوم تشریفات و
 فرادا با ارتباط نوع و خوردن غذا آداب بوفه، و پذیرایی غذا، میز چینش نوع
 .گرفت قرار حضار توجه مورد بسیار که بود نکاتی از ها مهمانی در

 رد رفتاري جزییات بازهم پرداخت آن به بیدارمغز دکتر که آخري مورد
 به مربوط تشریفات و صمیمانه و جدي برخورد نوع و رسمی مذاکرات
 هاي عکس و ها مثال با هم بخش این که بود غیررسمی و رسمی مذاکرات

 .شد داده شرح حاضرین براي متنوعی

 صاصاخت حضار نظرات بیان و پاسخ و پرسش به هم سمینار پایانی پخش
 .بپذیرد پایان حاضرین تشویق میان در سمینار و این داشت

  

   گزارش جلسه هماهنگی بازار داخلی

 30/12تا  30/10از ساعت  1/6/95دوشنبه زمان : 

 مکان: دفتر اتحادیه

حاضرین : آقاي صالح ادیب زاده، پیشوایی، وحدت نژاد، علی اکبر 
مهدي، مجتبی حاج قربانی، حامد مشتاقیان، قنبري، محراب حسینیان، 

  سلطانعلی، خدایی و گلشاهی

    خالصه مباحث:
ه تشکر از پاسخ مثبت بابتدا آقاي خدایی ضمن خیرمقدم و اظهار  -1

دعوت اتحادیه براي تشکیل این جلسه فوري و حضور همه مدعوین 
به طرح دستور جلسه در خصوص نحوه تعامل با فروشگاه ها، حفظ 
فضاي فروشگاهی و ساماندهی تثبیت قیمت ها پرداختند و حاضرین 

    هم دیدگاه هاي خود را مطرح نمودند.
الً جاي تقدیر و تشکر از همه آقاي ادیب زاده فرمودند که او -2

دوستان وجود دارد که طی مدت اخیر بسیار هماهنگ عمل کرده و 
به تعهدات جمعی پاي بند بوده اند. ثانیاً فروشگاه ها مقاومت دارند و 
عکس العمل نشان می دهند الزم است اتحادیه با آنها وارد مذاکره 

ود و با انجام ششود. ایشان پیشنهاد نمودند بصورت گروهی تبلیغات 
    استفاده از مشارکت شیالت، انگیزه فروشگاه ها تقویت شود.

آقاي پیشوایی اظهار کردند که اوالً افزایش قیمت به هر شکل  -3
باید انجام شود و تخفیفات به همین روش هماهنگ فعلی باشد و 
خدشه اي به آن وارد نشود. برگزاري یک سري جشنواره مشترك 

  هد بود.هم بسیار مفید خوا
آقاي وحدتی نژاد تاکید کردند که اگر همه با هم همچنان  -4

هماهنگ باشیم فروشگاه ها مجبورند کنار بیایند بدلیل آن که ارزش 
ریالی کاالي آبزیان باالست و حجم فروش خوبی دارد و این براي 

    فروشگاه ها مهم است.
تانه خآقاي مشتاقیان به یک نکته اساسی اشاره کردند که خوشب -5

با هماهنگی بسیار خوب میان شرکت ها ، امروز دیگر رقابت بین 
عرضه کنندگان به رقابت میان فروشگاه ها تبدیل شده است. از سوي 
دیگر متاسفانه ساختار قراردادهاي ما با فروشگاه ها به گونه اي است 
که به آنها اجازه می دهد امتیازات ویژه از ما بخواهند؛ لذا در دراز 

باید به سمت کاهش مارژین و اصالح مواد امتیاز آور براي مدت 
 فروشگاه ها اقدام کنیم.

آقاي قنبري اظهار کردند که باید بپذیریم چالش با فروشگاه ها  -6
درصدي را همیشه  30تا  20جدي و عمیق است و بهرحال تخفیفات 

  بنابراین باید اوالً محکم و هماهنگ باشیم تا قیمت ها   می خواهند

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه شهریور 13 -بیست و سوم شماره
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و رویه فعلی تخفیفات جا بیفتد، ثانیاً همان طور که آقاي مشتاقیان گفتند 
برویم و در نهایت با مدیران فروشگاه ها یا به سمت کاهش مارژین ها 

    اتحادیه شان جلسات هماهنگی برگزار کنیم.
آقاي مجتبی حاج قربانی تاکید نمودند که باید وضع موجود را حفظ  -7

  کنیم و مواظب باشیم هیچ گونه تغییري در این شرایط بوجود نیاید.
ا عت شوینده هآقاي ادیب زاده با اشاره به نمونه شرکت هنکل در صن -8

سهم بازار را به خود اختصاص دهد. مجدداً تاکید  % 60که توانسته 
کردند که باید به سمت باال بردن مصرف ماهی و بزرگ کردن بازار 
برویم و این نیاز به یک کار تبلیغاتی و فرهنگی دارد وبه همین دلیل 

گاه ششیالت که ما خانواده آن هستیم باید به کمک بیاید. اگر سود فرو
ها در حد عرف تضمین و تامین شود آن هنگام می توانیم صحبت از 

  کاهش مارژین کنیم.
آقاي سلطانی اظهار نمودند که تمام صحبت هاي دوستان در جاي  -9

خود صحیح و دقیق است و اما به عنوان یک راه حل پیشنهاد می دهم که 
ترك اه حل مشعالوه بر تشکیل جلسه و مذاکره و تعامل براي پیدا کردن ر

مورد نظر ما و فروشگاه ها، به آنها پیشنهاد بدهیم که در مقاطع زمانی 
چهارگانه خاص که قبالً تعیین کردیم با مساعدت و همراهی شیالت ، 
تبلیغات خاص و وسیع خواهیم کرد و فروش ویژه (با شرایطی که تعیین 

  می کنیم) خواهیم داشت.
یا از جانب فروشگاه ها فشاري آقا مهدي با طرح این سوال که آ -10

وارد شده و تهدیدي به کاهش سطح فضاي فروشگاهی بوجود آمده (اکثراً 
پاسخ دادند که چنین چیزي نیست) فرمودند که منطقاً افزایش قیمت بی 
دلیل خوب نیست و می تواند زمینه تخفیف بی رویه را ایجاد کند. حال 

خاذ شده و آبروي صنف که بحمدا...در دوماه گذشته سیاست خوبی ات
آبزیان حفظ شده خوب است که همین روند را حفظ کنیم. البته فروشگاه 
ها و خصوصاً شهروند اعالم فروش ویژه ایام شهریور را کرده و از ما نظر 

  خواسته که باید براي این یک امر سیاست هماهنگ اعالم کنیم.
وشگاه ر فرآقاي دکتر گلشاهی ضمن تایید اصالح وضعیت قیمتی د -11

ها و تقدیر از هماهنگی فعلی تاکید کردند که در مقایسه با گوشت قرمز 
و مرغ، بدلیل تنوع بیشتر آبزیان از نظر نوع ماهی، نوع محصول و تعدد 
شرکت هاي عرضه کننده، طبیعی است که سطح عرضه محصول وسیعتر 
باشد و این یک فرصت براي ما است که مشتري با سطح تماس چشمی 

تري با آبزیان مواجه است. از سوي دیگر کاهش قدرت خرید هم در بیش
  جامعه هست. 

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه شهریور 13 -بیست و سوم شماره

    در خصوص نحوه همکاري شیالت هم چند نکته مطرح است:
در میان تمام تشکل هاي فعلی ما بهترین نوع همکاري را با  اوالً

اتحادیه صادرکنندگان داریم و خیالمان از بابت کار با شما راحت 
است. مثالً از زمانی که آقاي دکتر خدایی در مسایل دامپزشکی ورود 
پیدا کردند تقریباً بسیاري از مشکالت ما با دامپزشکی که قبالً همه 

د حل شد و از این بابت کمک بسیار بزرگی براي اش بر دوش من بو
    ما بوده است.

ثانیاً نظر مشخص رئیس سازمان و خود من این است تا جایی که خود 
بخش غیر دولتی کارش را پیش می برد و مشکالتش را خودش حل 
می کند دخالتی نداشته باشیم. (در این جا آقایان مشتاقیان و مهدي 

ما از شیالت یک تقاضاي اصلی داریم و آن و سایر دوستان گفتند که 
    هم ثبات مدیریت و عدم تغییر در تصمیمات و سیاست هاست)

آقاي دکتر گلشاهی در ادامه فرمودند که با توجه به فشارهایی که 
بود در زمینه مدیریت واردات نامه اي به وزیر نوشته ایم که با 

هاي دیگر دخالت  هماهنگی اتحادیه این کار را انجام دهیم و دستگاه
نداشته باشند.  طی تفاهمنامه  اي هم که در دست تدوین داریم طوري 
عمل خواهیم کرد که اوالً در رویه فعلی مشکل ایجاد نشود و ثانیاً از 

    واردات به نفع توسعه بخش استفاده شود.
در زمینه تبلیغات و برنامه هاي تلویزیونی و ... از تمام بودجه ها 

 %2متیازات خود استفاده می کنیم و خوشبختانه امسال وامکانات و ا
میلیون تومان می 900تا  800بودجه عمرانی شیالت (که کالً معادل 

شود) به بحث فرهنگ سازي و توسعه مصرف اختصاص یافته و در 
صورت آن که شما پیش قدم شوید ما هم مشارکت می کنیم. در 

هر جلسه اي با حضور  هرحال هرجا الزم باشد در کنار شما هستیم و
  موثري الزم باشد خواهیم بود.

     جمع بندي
طی نامه اي که توسط اتحادیه براي فروشگاه ها ارسال خواهد  -1

    الزامی اعالم گردد. 7/6/95شد اصالح قیمت ها از 
به منظور تحکیم این امر و تقویت ارتباطات و توجیه مدیران  -2

 3و  2به و چهارشنبه (فروشگاه ها جلسه اي طی روزهاي سه شن
شهریور) با حضور آقاي دکتر گلشاهی، مهدي و خدایی با مدیر 

    بازرگانی شهروند برگزار گردد.
طی نامه بعدي که در پاسخ به درخواست شهروند براي فروش  -3

فوق العاده شهریور ارسال خواهد شد اعالم گردد که پس از تثبیت 
شهریور  15از % 20ا سقف قیمت هاي جدید کلیه کاالها می تواند ت

  مهرماه در فروش فوق العاده عرضه شود. 15تا 
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 بولتن هفتگی   نشست با هیئت شیالتی تایلندي گزارش

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه شهریور 13 -بیست و سوم شماره

  12 تا 10 ساعت از 06/06/95 شنبه: زمان 
  هیاتحاد دفتر: مکان
 سیرئ( لندیتا خارجه ریوز معاون Poolthup يآقا: نیحاضر

 خانم لند،یتا انیآبز یمل هیاتحاد سیرئ Chang  يآقا ،)ئتیه
ChuanPid وزارت التیش دپارتمان یالملل نیب يها يهمکار ریمد 

 شرکت از Thanon و Chaiyarit انیآقا لند،یتا تعاون و يکشاورز
CP، يآقا   Sroithong يها يگذار هیسرما از تیحما بخش معاون 

 حمل يها تیحما اداره معاون Boonyachai يآقا خارجه، وزارت
 سفارت و خارجه وزارت از گرید انیآقا و ها خانم از نفر 11 و ینقل و
 ،یسلطان انیآقا و يموسو خانم و رانیا یاسالم يجمهور در لندیتا

  .هیاتحاد از ییخدا و ياحمد دیسع و حسن
  :مباحث خالصه

 يلندیتا ئتیه به ییخوشامدگو و مقدم ریخ ییخدا دکتر يآقا ابتدا -1
 یراتخاط ذکر با و کردند اشاره کشور دو یالتیش يها يهمکار سوابق به

 با یناسکارش ارتباط و یفن دانش با رانیا يگویم صنعت که کرند دیتاک
 و صادرات و دیتول يها تیظرف نیهمچن. گرفت شکل لندیتا کشور

 ما یالتیش محصوالت نکهیا و داد حیتوض را رانیا التیش صنعت واردات
 يعضاا یمعرف با سپس. شود یم صادر) لندیتا جمله از( ایدن کشور 44 به
 يآغاز جلسه نیا که کردند يدواریام اظهار نشست نیا در حاضر یرانیا

 طرواب توسعه و مشترك يگذار هیسرما يها نهیزم در يهمکار کی يبرا
  .باشد کشور دو یخصوص يها بخش يتجار

 ضمن يلندیتا ئتیه سیرئ  Panyarak Poolthup يآقا سپس -2
 را يلندیتا ئتیه یاصل هدف جلسه نیا لیتشک از یخوشحال اظهار
 و رانیا یاسالم يجمهور یالتیش يها يتوانمند و ها فرصت با ییآشنا
 دو نایم يتجار تعامالت شیافزا زین و يگذار هیسرما يها نهیزم یبررس
 دمور مسائل که خواست ئتیه یاصل ياعضا از سپس و دانست کشور

  .ندینما انیب را نظرشان
 ریمد Nithiwat Therananthakul (Chang) يآقا ادامه در -3

   با لندیتا یالتیش یمل هیاتحاد عامل
 هیسرما طیشرا خصوص در یسواالت سفر، اهداف انیب و خود یمعرف
 يها یگواه صدور يها وهیش و ضوابط ،يهمکار توسعه نحوه ،يگذار

 طرحم باشد توجه مورد تواند یم که یمحصوالت نوع و یصادرات یبهداشت
  .نمودند

 طبق ضوابط وزارت امور اقتصادآقایان خدایی و سلطانی توضیح دادند  -4
  و دارایی حمایت هاي خوبی از سرمایه گذاري خارجی در کشور می شود.

 روز که يا جلسه در را ها تیحما نیا توانند یم که شد اشاره ضمناً(
 ده،ش میتنظ یبازرگان اتاق قیطر از وزرات آن نیمسئول با دوشنبه

 يها حوزه در تواند یم مشترك يگذار هیسرما). ندینما یبررس
 ییایدر انیماه پرورش و ریتکث ،)آن يها حلقه تمام( گویم پرورش

 يها تیفعال ریسا و گویم يغذا دیتول قفس، در پرورش مزارع ازین مورد
  .باشد  انیآبز تجارت حوزه در خصوصاً ياقتصاد

 ستیولوژیب که Chuanpid Chantarawarathit خانم -5
 ستنده لندیتا التیش یالملل نیب يها يهمکار بخش ریمد و یالتیش

 یالتیش يها تیفعال ساختار و گاهیجا خصوص در را یرانیا ئتیه سوال
  :است لیذ شرح به خالصه طور به که دادند پاسخ لندیتا کشور در

 داتیتول یکل يگر یتول تیمسئول لندیتا تعاون و يکشاورز وزارت
 شبخ توسط ییاجرا يها تیفعال هیکل یول دارد عهده بر را یالتیش

  .شود یم انجام ها هیاتحاد و یخصوص
 يها بخش که دارد يریفش دپارتمان کی تعاون و يکشاورز وزارت
 کنترل ،Marine Product، Nathional Fishery: مختلف

  .دریگ یم بر در را...  و یفن دانش ها، تیحما مجوزها، نظارت، ت،یفیک
 یم صورت دولت توسط ییها نظارت چه که سوال نیا به پاسخ در
 شته توسط یکنترل و ینظارت يها تیفعال هیکل که شد اظهار ردیگ

 ،)Chang يآقا تیمسئول به( لندیتا التیش یمل هیاتحاد شامل هیاتحاد
 یم انجام گرید هیاتحاد و انجمن شش و لندیتا ییایدر يغذاها انجمن
 دپارتمان به را خود گزارشات مرتب طور به ها تشکل نیا و گردد

 طتوس ازین مورد یداخل ای یالملل نیب يها یگواه و دهند یم يشریف
 رد. گردد یم صادر ها هیاتحاد يها گزارش پشتوانه به دپارتمان نیا

 بر یدولت دخالت چیه بدون و کامل طور به يگر يتصد اتیعمل واقع
 ارک به کامل اعتماد با یدولت بخش و است یمل يها تشکل نیا عهده

 مورد يمجوزها و ها یگواه یرسم و يادار نظر از صرفاً ها تشکل نیا
  .کنند یم صادر و امضا را ازین
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 Marin Product بخش يبند بسته و يفراور يها شرکت خصوص در
 را يفراور يواحدها ها، شرکت عملکرد و یافتیدر يها گزارش اساس بر
 وهیش بر نظارت و کند یم يبند درجه...  و  A، B، C يها يبند دسته به
 که يعاد روال کی با و افتهی آموزش چارچوب کی در آنان کار يها

 یم انجام کنند یم تیرعا را آن يها پروتوکل همگان و افتاده جا کامالً
  .گردد

 شرکت نیا که کردند اشاره CP شرکت مورد در تانون يآقا سپس -6
 انریا به مختلف يها برند با گویم يغذا گذشته يها سال در يریمقاد

 و ازارب توسعه يبرا شتریب يها یبررس صدد در و کرده ارسال) خوزستان(
  .هستند تر گسترده يها يهمکار

در ادامه آقاي احمدي نیز ضمن خوشامد گویی مجدد و آرزوي سفري  -7
خاطره خوش از کشور ایران براي گروه تایلندي جنبه هاي  خوب و با

دیگري از زمینه هاي توسعه همکاري بخش هاي خصوصی در کشور را 
توضیح دادند و از مقامات وزارت خارجه و نیز مسئولین بانکی همراه این 
هیئت سوال کردند که چه تمهیداتی براي رفع موانع توسعه روابط خصوصاً 

ی و سرمایه گذاري اندیشیده شده و دیدگاه طرف در حوزه هاي بانک
  تایلندي در این ارتباط چیست؟

رئیس هیئت و آقاي چانگ توضیح دادند که ما عالقه مند هستیم که  -8
از ایران به عنوان مرکزي براي تولید و سرمایه گذاري استفاده کنیم و 

یلی خ محصوالت را به تایلند بفرستیم. مقدار صادرات ایران به تایلند
ناچیز است و از این طریق صادرات ایران به تایلند هم مناسب خواهد 
شد. البته یک نکته هست که قوانین و شرایط شما براي ما خیلی مشخص 
نیست و امیدواریم بتوانیم در این سفر اطالعات مورد نیاز را بدست آوریم. 

 ع در جهتاتحادیه از دولت تایلند خواسته که زمینه هاي اداري رفع موان
  توسعه تجارت را فراهم نماید و این خواست را پیگیري خواهد نمود.

در پایان با توجه به سفر هیئت به جزیره قشم و بندرعباس براي آشنایی 
بیشتر با پتانسیل هاي شیالتی کشور و قرار مالقاتی که روز دوشنبه در 

آمادگی  وزارت امور اقتصادي و دارایی دارند، آقاي دکتر خدایی اعالم
کردند که هر نوع اطالعات الزم در مورد نیازهاي اتحادیه ملی شیالت 
تایلند را در مراودات آتی فراهم نمایند.گروه شیالتی تایلندي نیز از این 
موضوع استقبال نموده و اعالم کرد در سفري که در سپتامبر مجدداً به 

  ایران خواهند داشت پیگیري هاي بعدي انجام خواهد شد. 
در انتها آقاي خدایی و رئیس هیئت تایلندي هدایایی به رسم یادبود به 

  یکدیگر دادند.

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه شهریور 13 -بیست و سوم شماره

  
 ونیسیکم انیآبز و وریط دام، کارگروه ياعضا با جلسه گزارش
   2/6/95 مجلس يکشاورز

 با رانیا انیآبز و وریط دام، خوراك عیصنا انجمن وریشهر دوم نشست
 انیآبز و وریط دام، کارگروه عضو مجلس ندگانینما هیکل حضور

 ونیسیکم سییر نائب کارگروه، سیرئ مجلس، يکشاورز ونیسیکم
 سییر ،یاسالم يشورا مجلس سهییر تییعضوه و ریدب ،يکشاورز

 انیآبز و وریط دام، کارگروه ياعضا ران،یا اتاق يکشاورز ونیسیکم
 و ایوپ يشرکتها و ها تشکل رانیمد از يتعداد و رانیا یبازرگان اتاق
  .شد برگزار فعال

 اياعض و صنعت مختلف يها حلقه هیکل ندگانینما نشست نیا در
 را خود نظرات نقطه مجلس کشاورزي کمیسیون طیور و دام کارگروه

  .کردند طرح

 مقدسی، کمالی، قربانزاده، اقایان جنابان نشست این در ضمنا
 زاده، نبی طالکش، فارغی، پیرمرادي، جاللی، بیدگلی، عزیزالهی،

 صوصیخ بخش اقتصادي فعاالن از رئیسی خانم و ذبیحی، افتخارالدین،
 ژاد،ن ایران نژاد، تربتی داوودي، ابراهیمی، نژاد، یوسف  اقایان جنابان و

 ار خود نظرات نقطه اسالمی شوراي مجلس از بختیاري افضلی، نظر
  .فرمودند ایراد
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماهشهریور  13 -بیست و سوم شماره

هنوز پس از سالها حتی یک منطقه آزاد در منطقه هم مرز دو کشور وجود 
وسیه و راولین بار در تاریخ روابط ایران ندارد و به نتیجه نرسیده است. 

دولت روسیه تصمیم گرفت خط اعتباري ویژه براي کشور ایران 
میلیارد دالر) اختصاص دهد که 5(اختصاصی از بودجه دولت معادل 

میلیارد دالر آن عملیاتی  2/2صادرات روسیه به ایران بیشتر بشود. االن 
شده و تکنولوژي و ماشین آالت از این طریق وارد ایران می شود. تقاضا 

م که از طرف ایران هم چنین وام اعتباري که اختصاص به روسیه داری
میلیون یورو در نظر  220دارد در نظر گرفته شود. البته من شنیده ام که 

    گرفته شده ولی اطالع نداریم که چه شده است.
ما االن حتی یک براند ایران را در روسیه نمی شناسیم . خوب است این 

ماه هیچ ارتباط با ترکیه نداشتیم. در این  8ا را براي شما توضیح دهم ؛ م
میلیارد دالر  130هشت ماه سه هزار شرکت ترکیه ورشکست شد و آنها 

میلیون دالر خسارت دیدیم. نکته جالب آن  400زیان کردند و ما هم 
که در این هشت ماه که روابط ما و ترکیه وحشتناك بود البی هاي ترکیه 

ازه ندهند رقیب بیاید و اگر بخواهیم حتی یک ساعت قطع نشد که اج
    بازتر بگویم البی می کردند که نگذارند ایرانی ها بیایند.

البی ترکیه آنقدر قوي است که خرده گیري هایی که در گمرك روسیه 
شود می شود یا به کیفیت ایراد میگیرند هیچ ربطی به کاال ندارد و البی 

د (البته این را شاید من آن ها است که این مشکالت را درست می کنن
نباید بگویم) لذا مسؤلین دولتی و خصوصی باید البی را تقویت کنند. من 
بارها دیده ام بهترین کیوي را ایرانی ها فرستاده اند ولی آنها مانع می 

    تراشند و  باز هم نمی گذارند این محصول عالی وارد روسیه شود.
وان رقابت با شرکت هاي شرکت هاي ایرانی اکثراً بزرگ نیستند و ت

رقیب بزرگ را ندارند؛ هم از جهت البی کردن و هم از جهت مقدار کاال. 
یکی از دالیل نا امیدي شرکت هاي ایرانی این است که به تنهایی میروند 
و شکست می خورند. باید مکانیزم حضور از طریق کنسرسیوم ها و تشکل 

    شوند.ها فرهم شود چون به تنهایی حتماً موفق نمی 
اشتباه محض است که در شرایط بحران وارد بازار روسیه شوید. در حالی 
که باید در شرایط معمولی وارد رقابت شد و من مطمئن هستم که ایران 
با استعداد و نبوغ شما مردم و امکانات خدادادي بی نظیرتان فقط یک 

د. داشته باش CISتغییرات کوچک می توان جایگاه مناسبی در روسیه و 
    در آخر یک خبر می دهم که شاید جالب باشد:

در مسکو تصمیم گرفته ایم هر ماه در مرکز یکی از استانهاي روسیه 
  همایشی را تحت عنوان پتانسیل هاي صادراتی و وارداتی جمهوري اسالمی

خالصه مطالب مهم سخنرانی آقاي رجب صفرف رئیس روسی  -1
   مشترك ایران و روسیه

  960معامالت ایران و فدراسیون روسیه در سال گذشته حجم کل 

میلیون متعلق به  760تجارت روسیه) بوده که   % 0,5میلیون دالر (
میلیون از آن ایران بود. این اصالً رضایتبخش  200روسیه و حدود 

نیست . وقتی مشکل تحریم ترکیه پیش آمد خیلی ها فکر می کردند 
هاي روسیه وارد شود او را خیلی راحت هر ایرانی در یکی از فرودگاه 

استقبال می کنند و از همین جا به اولین نقطه ضعف روابط ما و شما 
میرسیم که هنوز رفع نشده است و آن مطالعه بازار روسیه است. 
اکثریت ایرانی ها تا امروز هنوز دنبال واسطه میگردند و یا در جستجوي 

هستند ولی هیچ کدام به این آذري ها یا تاجیک هاي مستقر در روسیه 
فکر نیستند که آیا این افراد صالحیت کار را دارند و بازار را واقعاً می 

    شناسند و امین هستند؟
ما هر روز می شنویم که روسیه کشوري مافیایی است و نمی شود با آن 
ها کار کرد و این به نقطه ضعف اول برمیگردد که امکانات یکدیگر را 

زیگران اصلی و رقبا را نمی شناسیم، قوانین را نمی دانیم. نمی شناسیم. با
شما هیچ اطالع از روسیه ندارید و مطالعه نکرده وارد می شوید. پیشنهاد 
ما این است که اگر انگیزه وارد شدن به بازار بزرگ روسیه را دارید، 
شما نباید به امکانات سفارت رایزن بازرگانی سفارت و اتاق بازرگانی 

وجه  هیچ نید. آنها نقش مهم دارند ولی آنچه شما می خواهید بهتکیه ک
  درچارچوب کار آنها نیست.

ازار مطالعه ب شما باید  اول دنبال شرکت هاي بازاریابی روسیه باشید.
شرکت وجود دارد که تخصص آنها  20داشته باشید. در روسیه 

نامحدود،  دالر تا مبالغ2000بازاریابی است و به مناسب نوع فعالیت از 
صفحه گزارش به شما می دهد و  1000تا  30ماه ،  5تا  3درزمان 

شانس موفقیتتان را میگویند ،البی هاي الزم را تدارك می کنند، ریسک 
شیوه شروع و ادامه کار را به شما می دهند.  ها را توضیح می کردند،

ما مشکالت بانکی داریم ولی االن خیلی کم می دانند که االن این 
بانک است چه با روبل  Tempشکالت برطرف شده که یکی از آنها م

چه با ریال هر نوع سرویسی را بدون محدودیت می دهد. در مورد حمل 
و نقل و لجستیک هیچ کاري نکرده ایم و این خیلی عجیب است براي 
دو کشوري که راه مستقیم دریایی و زمینی دارند. در مورد کریدور 

لی این تا کنون اجرایی نشده و تجار خبري سبز سالها صحبت شده و
    در این زمینه لمس نکرده اند.

09/06/95"	هیروس و رانیا يتجار روابط توسعه" ناریسم گزارش
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    .میکن برگزار رانیا
) مسکو جنوب يلومتریک 360( اورال استان در اکتبر 27 در آن نیاول
  عهتوس سازمان سیرئ و زاده نعمت يآقا و یرانیا استاندار 16 حضور با

 ساعت 4 شیهما نیا در. شود یم لیتشک اند شده دعوت که تجارت
 هارائ هیروس یصادرات لیپتانس ساعت 4 و رانیا یصادرات يها ییتوانا

 استان آن يها شرکت به یمجان بصورت را بازار اطالعات ما. شود یم
 در یرانیا یابیبازار شرکت 5 با ما(  که میبگو را نیا دیبا. میده یم

 اطالعات که میدار یمطالعات قرار رانیا ازین و محصول ، کاال مورد 65
 یروس يها شرکت به را ها گزارش نیا و کنند هیته را رانیا بازار

 هک میکنیم جادیا امکان یحت و است یمجان جا آن در حضور) میدهیم
 خدا که هستند يکشور دو هیروس و رانیا. دیکن مذاکره تانیطرفها با

  .میکن استفاده يخداداد نعمت نیا از دیبا ما و داده قرار هم کنار را آنها

 اتاق سیرئ نائب افهیق ریغد يآقا یسخنران مهم مطالب خالصه -2
     هیروس و رانیا مشترك

 هفراورد و جات یفیص و یباغ ،)مانیس( یمعدن بصورت ما صادرات اهم
 هم هیروس از ما واردات اهم. است یمیپتروش محصوالت و ییغذا يها

  .است کاغذ و چوب ، فوالد ، هیپا فلزات ، یمعدن محصوالت
=  2005: است بوده شکل نیا به دهه کی یط هیروس واردات روند
 دالر اردیلیم 2015 و دالر اردیلیم 341= 2013 دالر اردیلیم 125
 است ییغذا مواد و يکشاورز محصوالت واردات نیا % 15 که 194

 استیس( امروز طیشرا در و دالر اردیلیم 50 آل دهیا طیشرا در که
 شده وارد هیروس به يکشاورز محصوالت دالر اردیلیم 22) یانقباض
 دهم کی از کمتر( است  % 0,9 حدود متاسفانه رانیا سهم. است

 علل. است هیروس اقتصاد شأن در نه و رانیا شان در نه نیا) درصد
 یبایبازار و يساز بازار حوزه در. گفتند صفرف يآقا را کم سهم نیا

 يبرا تیظرف پر اریبس بازار کی هیروس. میهست یماندگ عقب کی دچار
    .است رانیا از جذب
 و دارد تعلق نیچ و سیسو ، آلمان به هیروس واردات سهم نیباالتر
 یعنی شود سهیمقا رانیا %1/0 از کمتر رقم با(  سهم %7/1 هیترک

 حالت نیبهتر در هیروس و رانیا تعامالت حجم) برابر 17 از شیب
 یط در نیانگیم طور به یول بوده رانیا صادرات دالر لونیم700

 1 ینسب بطور و هیروس از واردات دالر ونیلیم350 گذشته سال10
  .است بوده صادرات دالر اردیلیم

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماهشهریور  13 -بیست و سوم شماره

ساختار همکاري مشترك روسیه ، ترکیه تحت عنوان شوراي عالی 
همکاري هاي مشترك ترکیه و روسیه وجود دارد (ما هم چنین ساختاري 
  را به ریاست آقاي دکتر واعظی داریم ولی همه چیز در حد تعارف است) 

     موانع:
عدم برقراري روابط بانکی و شکننده بودن روابط و فقدان ابزارهاي  -1

    مالی مناسب 
فعالیت بسیار محدود حوزه بازاریابی، بازار شناسی، بازار سازي، اطالع  -2

  یه از سوي فعالین اقتصادي ایران رسانی و امور نمایشگاهی در کشور روس
میلیون 152جمعیت  عدم تطابق قیمت برخی کاالها. کشور روسیه با -3

میلیون نفر بازار براي ما است. 300نفري و با احتساب کشورهاي همسایه 
به شما قول می دهم اگر دراز مدت فکرکنید به طور قطع و یقین  حجم 

میلیارد دالر می توانیم برسانیم . با تالش ، تامین مالی  10تبادالت را به 
    تند.و مقررات زدایی البته نسبت به قیمت حساس هس

  ( صادرات سرریز مصرف داخلی است) درون گرا بودن اقتصاد ایران  -4
فقدان شناخت کافی نسبت به امکانات و ظرفیت هاي مشترك که  -5

    هر دو بخش خصوصی دو طرف کم کاري کرده اند.
    نگاه کوتاه مدت صادرکنندگان ایران به بازارهاي صادراتی  -6
بازار روسیه و ضربه زدن به حریف  رویکرد غیر حرفه اي (مخرب) در -7

داخلی (رقابت ما بصورت کشتی است که پشت هم را به زمین بزنیم ولی 
ترك ها رقابت دو صدمتر می کنند و پشت هم را به خاك نمی مالند. 
بلکه به دنبال آن هستند که بدون پشت پا زدن به هم از هم سبقت 

    بگیرند و به مقصد برسند)
    تسهیالتی  نرخ باالي کارمزد -
    بخش نامه هاي بازدارنده در حوزه تولید و صادرات  -
    نبود پشتیبانی سیاسی قاطع دولت از صادرکنندگان  -
    وجود مراکز متعدد تصمیم گیري در صادرات  -
    افت ارزش روبل -
    بحران اعتماد دو سویه بین تجار دو کشور  -
کاالهاي تولیدي عالقه مندي متقاضیان و مصرف کنندگان روس به  -

      اروپا 
    راهکارها:

    شناخت بازار و فرهنگ مصرف در روسیه  -
    تنوع بخشی محصوالت صادراتی ایران -
    کاهش قیمت محصوالت تولیدي  -
تاسیس دفتر رایزن تجاري ایران در روسیه توسط اتاق و بخش  -

    خصوصی 
گزاري رشرکت فعال بنگاه هاي ایرانی در نمایشگاه هاي تخصصی نه ب -
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه شهریور  13 -بیست و سوم شماره

   هیروس در رانیا یاسالم يجمهور یاختصاص شگاهینما
     ها رسانه در یرانیا خدمات و کاال ستهیشا غاتیتبل -
 ریفراگ صادرات صندوق ای صادرات تیریمد يها شرکت لیتشک -
 در نه را ها تیظرف) یموضوع ای و ییایجغراف( بصورت یدولت ریغ

    .میکن عیتجم ییکاال حوزه در بلکه یبنگاه حوزه
     آنها از تیحما و ها ومیکنسرس لیتشک -
 ییغذا فراورده و يکشاورز محصوالت تعرفه حذف خواست در -
 دیبا یول شده حذف پسته و خرما ، کشمکش( هیروس به رانیا

    ) شود شامل را يشتریب محصوالت
 صدور مراحل يساز آسان قیطر از بازرگانان شد و آمد لیتسه -

     يتجار دیرواد
    : منظور به هیروس و رانیا نیب یحیترج تجارت توافقنامه يامضا -

    )سبز دوریکر( یگمرک فاتیتشر التیتسه جادیا* 
   هیوسر با آن مبادله و یصادرات يکاال متیق فهرست میتنظ و هیته* 
    ایاوراس یگمرک هیاتحاد با یگمرک يهمکار موافقتنامه يامضا* 
 در مندرج متیق اساس بر یگرمک عوارض و حقوق محاسبه* 

     هیروس گمرك توسط سینویا
 دیبست يقرارداد اگر یرانیا تجار شما:   دارم هم برادرانه هیتوص کی

 را هیروس و رانیا یبازرگان اتاق خود، قرارداد يداور قسمت در حتماً
  .دیکن نییتع حکم عنوان به

 دراز گاهن اگر میکن باور و است یبزرگ بازار هیروس بازار میکن باور
    .شد میخواه موفق مطمئناً میباش داشته مدت

ردیدي نیست که عربستان به شدت فعال شده و عالوه بر سطح ت -1 
سیاسی ، از طریق بنگاه ها وارد شده اند و با شرکتهایی که، دیپلماتی 

قرارداد بسته ایم حاضر شده اند هزینه بدهد و برجام را ابطال کند. به نظر 
نمی رسد که ما به تنهایی بتوانیم کاري کنیم لذا باید از دولت بخواهیم و 

ل است اهشدار و اعالم نگرانی کنیم. با توجه به آن که بهرحال عربستان فع
دوستان ما را طرف خودش ببرد بیشترین تالش ما باید این باشد که 

    دوستانمان را نرنجانیم.
قبل)  % 2علی الحساب (به جاي  % 4بخشنامه گمرك در مورد اخذ  -2

علی الحساب قبل  % 4مشکالت زیادي براي واردکنندگان ایجاد می کند. 
دي وجود دارد؟ از طرف قطعی. آیا اساساً چنین سو % 16از فروش یعنی 

دیگر تولیدکننده را مستثنی کرده اند یا کارتهاي طالیی را؛ که خود این 
هم اشکال دارد. باید در صدد لغو این بخشنامه باشیم و تشکل ها همه 
مخالفت کنند. در واقع قبل از این که سودي محقق شود مالیات میگیرند. 

بازرگانی دیگران وارد می  البته توجیه این است که عده اي با کارتهاي
 کنند و می خواهیم از ابتدا جلوي فرار مالیاتی را بگیریم. 

قانون مالیاتی سازمان امور مالیاتی را مجاز کرده که مشموالن  163ماده 
مالیاتی را بعضاً مکلف نماید مالیات هر سال را به نسبتی در مقایسه با سال 

براي کسانی بوده که فرار  قبل بطور علی الحساب دریافت نماید. این
وزارت دارایی  87مالیاتی دارند اما مشمول همه شده است. در سال 

کرد. اما بدلیل  % 2دستورالعمل صادر و گمرك را مکلف به دریافت 
پیچیدگی کار، این کار انجام نشد و گمرك زیر بار نرفت و نهایتاً چند ماه 

م این استدالل که می خواهی بعد آقاي حسینی وزیر وقت آن را ابطال کرد با
مالیات ارزش افزوده بگیریم اظهار کردند که اجراي این بخشنامه ضروري 

    نیست.
متاسفانه در سال جاري براي وصول مالیات اقدام شد و اتاق مخالفت کرد 
و نامه اي به وزارت دارایی نوشته شد و اتاق تهران هم با امضاي رئیس 

ي این است که یک زیر مجموعه وزارت مخالفت اعالم می کند.مطلب بعد
) را ملغی کند. همچنین این باعث باال رفتن 87نمی تواند نامه وزیر (سال 

قیمت تمام شده می شود و افزایش تورم. چرا بخش دولتی معاف شده؟ 
مگر قرار نیست از بخش خصوصی حمایت شود؟ گفته اند که کارت 

در نشده ثانیاً اگر کسی تازه طالیی معاف است. اوالً هنوز کارت طالیی صا
  کار است و کارت عادي دارد و سالم است چرا باید معاف نباشد.

 آثار رب دیتاک با هم تهران اتاق توسط یمحکم هیانیب که شد مقرر حال هر در
  .شود صادر میتصم نیا مخرب ياقتصاد

 رشد % 2/10 که بود دالر اردیلیم 19 اول ماهه 5 صادرات ارزش -3
 نام هب تمیآ کی شدن اضافه هم آن علت. است داشته قبل سال به نسبت

  !شود یم یمنف تراز میکن حذف را نیا اگر که است شده عیما یعیطب گاز

  جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران 
  صبح 10تا  8از ساعت  10/06/95زمان: چهارشنبه 

  طبقه سوم -مکان: اتاق بازرگانی تهران
حاضرین: آقاي بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون، انصاري عضو 

نفر از نمایندگان تشکل ها و اعضاي  22هیئت رئیسه اتاق تهران و 
  کمیسیون. 
  اهم مباحث

عربستان در اتاق بازرگانی کشورهاي مختلف افرادي را مستقر کرده 
یران ا اند که شرکتهایی که می خواهند با ایران کار کنند را از معامله با

  منصرف کنند.
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه شهریور  13 -بیست و سوم شماره

 % 30 ماهه4 یط( بوده ریال اردیلیم هزار3/10 یاتیمال کل درآمد -4
 ریغ یحقوق بخش اتیمال یکی داشته کاهش که یاقالم و) داشته رشد
 % 6/19 که واردات بر اتیمال گرید کاهش مورد و است بوده یدولت

 ارزش اتیمال. است بوده واردات مقدار کاهش بعلت که داشته کاهش
      .است داشته رشد هم مشاغل اتیمال و داشته رشد افزوده

 طرحم ییخدا يآقا توسط هیروس با تجارت توسعه ناریسم از یگزارش -5
 ار کار نیا و شود انجام هیروس بازار مطالعات دارد ضرورت که نیا و شد

 رایاخت در را مطالعات جهینت و داده انجام خودش نهیهز به هیروس دولت
 تتجار توسعه سازمان(  دولت است خوب و خودگذاشته یخصوص بخش

 از تاقا ای) میندار آنها مطالعات بودن بخش جهینت به يدیام ما البته که
  . بکنند را کار نیا مطالعاتش مرکز قیطر
 از ار مطالعات کردندکه، اظهار اتاق ياقتصاد بخش ندهینما رابطه نیا در
 تجارت توسعه سازمان گزارشات از و میا کرده شروع هیهمسا کشور 6

 يآقا يبرا و شده هیته پاکستان مورد در گزارش نیاول و شده استفاده هم
 عرفهت که بود نیا پاکستان جالب نکته. است شده فرستاده زاده نعمت

 هم را هیروس! میندار صادرات اصالً که میدار يموارد در یحیترج يها
 نیا است بهتر که میدار مشترك يها اتاق البته. میهست کار حال در

    .دهند انجام آنها را مطالعات
    :  هست نکته چند رابطه نیا در که فرمودند یبهرام يآقا
...  و ها شیهما نوع نیا يبرگزار در ها شرکت یبرخ استفاده سوء) 1

 ار ها استفاده سوء نوع نیا اجازه تجارت توسعه سازمان دیبا که است
  .ندهد

 عاتمطال کار و میکن استفاده تجارت توسعه سازمان خوب تیظرف از) 2
 در را اطالعات و میده انجام هم با را کار نیا لذا و میکن تیتقو را اتاق
      .میده قرار اعضا اریاخت

 انسخن یط بالروس در تجارت توسعه سازمان زنیرا يباقر يآقا سپس
 شکلت ای ها شرکت ندگانینما و نیرابط معموالً که داشتند اظهار یکوتاه

 نیا که کنند یم استفاده هیروس در شاغل یرانیا يدانشجو جوانان از ها
    .ندارند نیام نیمشاور. است ضعف
 نگیلبیل ، يبند بسته بحث( ستین آماده یداخل يها رساختیز نیهمچن

 است، کم تجار اطالعات که نیا مهمتر همه از و...  و نقل و حمل و...)  و
  .شود ینم استفاده حیصح ها زنیرا مشاوره از
 فیظاو موضوع یبررس تجارت توسعه سازمان استیر رییتغ به توجه با
  .شد موکول يبعد جلسه به ها زنیرا

 يآور لعم ينوپا صنعت تیتقو منظور به گلستان يآبز لیش شرکت
 تجربه با رانیمد از استفاده با و گویم ژهیو به گلستان استان در انیآبز

 سابقه سال 25 از شیب با يگلنار و ایدر صدر پارس، گالیس يشرکتها
 ادراتص فروش، و عیتوز ،يبند بسته و يآور عمل يها نهیزم در یالتیش
 با شرکت نیا. دیرس ثبت به 1394 سال در ان،یآبز انواع واردات و

 و صصمتخ يروین به یابیدست منظور به منطقه نیا یبوم افراد آموزش
 ستانا در  صنعت نیا بودن یقطب تک به گویم انواع دیتول در کارآمد

  .داد انیپا یجنوب يها

 و انجماد تن 20 تیظرف با يآور عمل واحد کی يدارا شرکت نیا
 انیآبز انواع يبرا تن 1000 تیظرف با ينگهدار و روزانه يبند بسته

 و EC اروپا هیاتحاد کد اخذ يبرا یاساس اقدامات نیهمچن و باشد یم
  .است شده انجام صادرات امر در سهولت جهت  IR کد

 يبند بسته و اوزان در انیآبز يآور عمل در شرکت يها تیفعال عمده
 يآور عمل: شامل  یداخل فروش و عیتوز و صادرات جهت مختلف يها
 شکم کامل، یماه يآور عمل زین و  PUD و PD سر، یب باسر، گویم

 ورحض. باشد یم یپرورش و ییایدر يها یماه انواع کردن لهیف و یخال
 يها هنیزم از یکی ، گلستان استان در آن يگذار هیسرما و شرکت نیا

 و یالتیش يها تیفعال مجموع از تیحما یاساس يساختارها توسعه
  .باشد یم استان نیا در گویم پرورش صنعت خصوصاً

 معرفی شرکت شیل آبزي گلستان
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه شهریور  13 -بیست و سوم شماره

: هماهنگی بازدید هیئت تجاري  14/6/95و  13 -1
روس از مزارع میگو و مراکز فراوري هرمزگان 

    
حضور جناب آقاي احمدي نماینده اتحادیه در  -2

اتاق ایران جهت انتخابات  14/6/95انتخابات یکشنبه 
  رئیس جدید.

    
جلسه با آقاي موردال نماینده  14/6/95یکشنبه  -3

هماهنگی برگزاري همایش شرکت هاي نروژي جهت 
  7/7/95مورخ 

     
جلسه با مدیر بازرگانی  14/6/95یکشنبه  -4

  .فروشگاه هایپرمی
     

جلسه با هیئت تجاري روس  15/6/95دوشنبه  -5
  .پس از بازدید از سایت ها

    
چهارمین کمیته فناوري و  15/6/95دوشنبه  -6

مکانیزاسیون جلسه در رابطه با برگزاري نمایشگاه بین 
  .المللی شیالت آبزي پروري و صنایع شیالتی

  
جلسه کمیته دام و طیور و  15/6/95دوشنبه  -7

  .آبزیان کمیسیون کشاورزي اتاق ایران
    

جلسه در دفتر آقاي قربان زاده 16/6/95سه شنبه  -8
  .باموضوع صندوق سرمایه گذاري

  مکاتبات

    : لیذ شرح به نامه 13 جمعاً وارده يها نامه -1

اطالع رسانی در خصوص الیحه جدید قانون کار و :  نامه 4 اتاق ایران -
درخواست اعالم نظر از تشکل ها، اطالع رسانی و نیز درخواست همکاري براي 
تشکیل نشست تجاري با هیئت تایلندي در محل دفتر اتحادیه، نامه اتاق 
منضم به نامه توضیحی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکندگان 

  ، اطالع رسانی دستورالعمل تسهیالت رونق تولید. در خصوص تخفیفات
  .اتاق تهران: دعوت به جلسه کمیسیون تسهیل تجارت -
  اتاق بوشهر: درخواست فهرست اسامی اعضاي اتحادیه در استان بوشهر. -
  گمرك جمهوري اسالمی ایران: پاسخ به نامه اتحادیه. -
ندوق ص رییسلحی به سازمان شیالت سه نامه: رونوشت نامه آقاي دکتر صا -

بیمه در پاسخ به درخواست اتحادیه براي اصالح آئین نامه بیمه و دو نامه نیز 
  در خصوص نمایشگاه بین المللی  شیالت در مهر ماه.

  وزارت جهاد (دفتر توسعه صادرات): اطالع رسانی نمایشگاه قزاقستان. -
ملی  سازمان دامپزشکی: دعوت از اتحادیه جهت حضور در جشن روز -

  دامپزشکی.
  .هزینه اعزام ناظر شرعی به کشور نیوزلند اعالم نامهیک : هیاتحاد ياعضا -
  
    :ریز شرح به نامه 10 تعداد به صادره يها نامه -2

    . ها شرکت به مرتبط موضوعات با نامه چهار هیاتحاد عضو يها شرکت -
و میگو در خصوص اعمال قیمت هاي جدید ماهی  ي:ا رهیزنج يها فروشگاه -

  .در سیستم فروش فروشگاه
علوم و تحقیقات شیالتی: اعالم نیاز هاي مطالعاتی صنعت آبزي  موسسه -

    .پروري کشور
    درخواست رفع موانع صدور مجوز سالمون دودي :یدامپزشک سازمان -
  اتاق بوشهر: پاسخ به درخواست آن اتاق و اعالم فهرست اعضاي اتحادیه. -
فقیه در دامپزشکی: تایید پرداخت یکی از اعضا بابت نمایندگی محترم ولی  -

  سهم مشارکت شرکت ها از اعزام ناظرین محترم شرعی.
  اتاق ایران: معرفی نماینده اتحادیه براي فعال سازي سیستم اتوماسیون اتاق. -
 

  جلسات هفته جاري 

  فضاي مجازي                                                         
با توجه به تراکم مطالب این شماره از بولتن خبري ، بررسی و تجزیه و تحلیل شیالت در فضاي مجازي 
به شماره بعد موکول شد و لذا مباحث جذاب و شیرین دوستان در گروه هاي مختلف فضاي مجازي به 

 ی راه نیافت هرچند که همین بولتن هم  در فضاي مجازي شکل گرفته است!!! دنیاي بیرون


