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  بولتن هفتگی
  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران

  کشورصداي کسب و کار صنعت آبزیان                      
 1395شهریور ماه  23   -شماره بیست و چهارم

  سخن هفته
اخبار و با   در ایام مسرت بخش اعیاد قربان و غدیر قرار داریم و

گزارشات خوبی هم از تولید، صادرات و توسعه فعالیت هاي بخش شیالت 
هیئت هاي خارجی از فرانسه، نروژ، تایلند، روسیه،  و حضور همراه هستیم

  ام نویدهاي خوبی از آینده صنعت را با خود همراه دارد.کره جنوبی، و ویتن

به نظر می رسد ما در بخش شیالت از همان طور که قبالً هم اظهار شد، 
قل شواهد نشان می دهد که و یا حدا طرف هاي خارجی عقب تر هستیم

ندان که باید، آماده استفاده از حضور آنان نکرده ایم. هنگامی خود را چ
ینه خود در کشور ما حضور پیدا می کنند و با کمترین که اینان با هز

صرف نیرو با انبوهی از متقاضیان همکاري (اعم از خریدار یا فروشنده و 
آماده شراکت) مواجهیم خود نشانه آن است که بهرحال طرف خارجی 
قدم خود را برداشته و یک گام جلو آمده است. فراموش نکرده ایم که 

ف هاي خارجی (عمدتاً چینی) فقط براي خرید تا همین دو سال پیش طر
و آن هم استفاده از رقابت میان خود ما به سراغ ما می آمدند و خبري از 

ن ایتنوع هیئت ها و همچنین آمادگی مشارکت و سرمایه گذاري نبود. 
جاد ین تراز اول کشور بابت ااو از سیاستگزارفرصت را باید قدر بدانیم 

 این قدر شناسی و سیاست گزاريیم لیکن این فضاي مناسب تشکر کن
جز از طریق آماده سازي خود براي به نتیجه رساندن این مذاکرات محقق 

  نخواهد شد.

شرکت هاي ما را زمینگیر کرده  ،تردیدي نداریم که هم مشکل نقدینگی
ا، بهره وري پایین و ضایعات باال و هم دور بودن از دانش فنی روز دنی

چنان که باید سود آور باشیم و این هر دو مشکل  بب شده که نتوانیمس
  عتصن بزرگ نقش آفرینان گشوده شدن دربهاي ارتباطی با از طریق

  آبزیان دنیا قابل حل خواهد بود.

به جد از دوستان و بزرگان و خصوصاً شرکت هاي نامدار صادراتی 
اي یا سرمایه  طرح هاي توسعهو تولیدي آبزیان کشور می خواهیم 

گذاري خود را بصورت انگلیسی مکتوب و تصویري آماده داشته 
ه قابل ارائ که تا در هنگام مذاکرات به عنوان طرح هاي اولیهباشند 

م از این همه ارتباط خارجی باشد آماده نمایند و بتوانیبه طرف هاي 
  مند شویم. در سطوح خوب بهره

دومین عیدي را بعد از  متاسفانه دولتدر کنار این اخبار خوب، 
، بصورت % 4علی الحساب مالیات ورودي کاال به  % 2افزایش 

ر دتصمیم و این  جریمه حذف اختصاص ارز مبادله اي به آبزیان داد
شرایط رکود، فشار بیشتري را بر تولید کنندگان و مصرف کنندگان 

نمود. البته مسئولین در سازمان شیالت ایران و وزارت خواهد رد او
هاد کشاورزي از تصمیم ناگهانی و بی منطق دولت اظهار بی اطالعی ج

می کنند و انگشت اتهام را به سوي سازمان توسعه تجارت نشانه 
لیکن در هر حال عوارض این تصمیمات دامنه صنعت را رفته اند، 

 . جاي سوالتایید ها دردي را دوا نمی کند و تکذیب و خواهد گرفت
ن مصوباتی وجود داشته باشد چرا بخش است که اگر قرار است چنی

ا ب بتوان آثار منفی را خنثی نمود و خصوصی را آگاه نمی سازند تا
  وفق یافت.شرایط 

(چیزي که رانت و ...  یکسان سازي نرخ ارز و جلوگیري از فساد و
خوب  سال هاي سال وجود داشته و مورد حمایت همه دولت ها بوده!)

 بی راهکاري مناسب براي اجرا الزم دارد. لیکن هر تصمیم خواست 
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 ودند،باال ب نسبتا ماهی المللی بین هاي قیمت ،2014 سال کلی در طور به
 اوج از ، بعدکه دهد می نشان ماهی قیمت صبر طبق نمودار ذیل شاخ

پایین است، تا  سمت به کلی روند ،164به شاخص  2014 در مارس
 تقاضاي مصرف در کاهش دلیل به ،2015 سال جوالي ماه جایی که در

اخص این ش شیالتی عرضه گونه هاي مختلف افزایش و کلیدي بازارهاي
سالمون  ماهی تون، هیما مانند مهم هاي گونه از برخی. رسید 135به 

 گونه را تجربه کردند اما قیمت کاهش 2015 سال اول در نیمه میگو و
 افزایش اسکالوپ حلزون و صدف سرپایان، ماهی، مانند شاه دیگر هاي

 شد. نسبی در قیمت ها آغاز بازیابی ،2015 اواخر قیمت داشتند اما در

 مقدار نظر از تجارت محصوالت شیالتی درصد 92، 2014 سال در
 دهه چهار در بود. شده فرآوري شامل محصوالت )زنده وزن معادل(

 ده،افزو ارزش با محصوالت از بسیاري جمله محصوالت آماده از گذشته،
برابراقزایش دادند. سهم این  به دو کل مقدار در را خود کنسرو سهم
 رسید. با 2014 در درصد 18 به 1984 سال در درصد 9محصوالت از

 افزایش به دلیل سرد و تازه فسادپذیري اما عرضه ماهی ویژگی وجود
 از درصد 10به مرز  هم افزایش یافت و کنندگان مصرف تقاضاي
لطف توسعه فن  به رسید و این نیز 2014 سال در ماهی جهانی تجارت

  توزیع حاصل شده است. و بندي سرمایشی  و بسته آوري سیستم هاي
یلیارد دالري گیاهان آبزي م 1,8میلیارد دالر شامل تجارت  148این 

 1984میلیارد دالر در سال  0,1ست؛ صنعتی که ارزش تجاري آن از ا
  رسیده است. 2014 رمیلیارد دالر د 1,8به بیش از 

 (بخش دوم)  تجارت جهانی آبزیان
 FAO 2016مجله 

پن و ي کره صادرکنندگان اصلی و چین، ژاجمهور اندونزي ،شیلی و
  ایاالت متحده آمریکا بزرگترین واردکنندگان گیاهان دریایی هستند.

  در ادامه به مرور تجارت موردي انواع آبزیان می پردازیم:
  سالمون و قزل آال

سهم سالمون و قزل آال از تجارت جهانی آبزیان در دهه هاي اخیر به 
به تنهایی درصد باالترین ارزش این ست و شدت افزایش یافته ا

 % 7,2ارزش و  %16,6قرار گرفته است ( 3201محصوالت در سال 
تقاضا درحال افزایش مداوم است (بویژه سالمون آتالنتیک  وزن).

پرورشی) و بازارهاي جدیدي گشوده شده و همچنین محصوالت متنوع 
  فراوري شده جدیدي عرضه شده است.

سال گذشته شناور بوده ولی در هرحال  شی در دوقیمت سالمون پرور 
قیمت ها براي سالمون نروژي که سهم زیادي در بازار ایفا می نماید در 

در شیلی (دومین کشور بزرگ تولیدکننده و سطح باال باقی مانده است. 
 2005در سال پس از آن که شرکت هاي سالمون ده سالمون) صادرکنن

  . قیمت تمام شده پائینتر آمده است ،شتردچار مشکل شدند، با تولید بی
همچنین عالوه بر تولیدات پرورشی، صید سالمون پاسیفیک وحشی هم در 

افزایش داشته بویژه در آالسکا که باالترین رکورد صید این  2015سال 
گونه را داشته و از نظر میزان دومین رتبه میزان صید در تمام طول سالهاي 

. این صید فراوان قیمت تمام گونه هاي ماهی گذشته را شاهد بوده است
   وحشی آبهاي سرد منطقه را کاهش داد.

  

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  شهریور 23 -یست و چهارمب شماره
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   میگو
ر دپس از چند دهه که میگو مهمترین محصول تجاري آبزیان در معامالت بود، 

سهم  %6کل ارزش در ازاي  %3/15حال حاضر در رتبه دوم قرار گرفته است (
 و بخش عمده اي میگو عمدتاً در کشورهاي در حال توسعه تولید می شود .وزنی)

ولید صادر می گردد اما در عین حال با بهبود وضعیت اقتصادي این از این ت
کشورها مصرف داخلی میگو هم باال رفته و میزان کمتري صادر می شود. اگر 
چه در سالهاي اخیر تولید جهانی میگو افزایش یافته لیکن کشورهاي اصلی 

. ه اند(خصوصاً آسیایی ها) کاهش درآمد را بدلیل بروز بیماري ها تجربه کرد
تولید میگو در  2012پس از سال  ربراي نخستین با 2015بهرحال در سال 

کشور تایلند که یکی از اصلی ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان میگوست 
  افزایش یافت.

قیمت میگو بصورت کامالً مشخص سال به سال در حال کاهش بود ولی در سال 
 15قیمت میگو حدود  2015 به یک رکورد افزایش رسید. در نیمه اول 2013

مجدداً کاهش یافت که دلیل آن  2014در مقایسه با نیمه اول سال  % 20تا 
  تفاوت میزان عرضه و تقاضا در بازارهاي آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن بود. 

قیمت هاي پائین تر درآمدهاي صادراتی را تحت تاثیر قرار میدهد و اثر میگو 
  گان کشورهاي در حال توسعه دارد.منفی بر مارژین سود پرورش دهند

  ماهیان تون
سال گذشته بازار تون ثابت نبوده است که علت آن تغییرات گسترده در  در دو

 میزان صید این ماهی بوده که سبب باال و پائین شدن دائمی قیمت ها شده است.
قیمت جهانی این ماهی افزایش یافت  2014بدلیل صید پائین ماهی تون در سال 

  ا با اختالل مواجه شد.و تقاض
از فعالیت بازار قدیمی سوشیمی ژاپن در سالهاي اخیر بدلیل افزایش قیمت 

حمل هوایی ماهی تون در ، کاسته شده است و براي نخستین بار در طول تاریخ
آمریکا از ژاپن سبقت گرفت. ضعف ین ژاپن تاثیر منفی در واردات ماهی  ،تازه

در مقایسه با سال  2015ژاپن در سال  تون گذاشت و واردات ماهی تون تازه
    قبل کاهش یافت.

شدید هم میان سالمون با سوشیمی در بازار سوپر مارکتی بوجود آمد   رقابت
  چرا که قیمت سالمون کمتر و عمومیت آن بیشتر از سوشیمی بود.

این موضوع سبب پایین آمدن قیمت مواد اولیه (ماهی تون خام منجمد) و افزایش 
ر د ه تایلند به عنوان بزرگترین تولید کننده کنسرو تون جهان شد. ورود آن ب

مقابل، تقاضاي کنسرو ماهی تون در شرق و جنوب شرق آسیا و بازار هاي 
نامتعارف (خصوصاً آسیا و آمریکاي التین) با قیمت هاي پایین افزایش یافت. 

ه پخته لقیمت هاي پایین ماهی منجمد همچنین نتیجه افزایش تقاضاي گوشت فی
   شده ماهی تون توسط تولید کنندگان اروپایی بوده است.

  ...ادامه دارد

  :ندیگو یمهند  صادرکنندگان
 واردات نگیدامپ ضددر قوانین  متحده االتیا دولت سهل گیري" 
خواهد  صادرات شیافزا به ادیز احتمال به هند از منجمد يگویم

 ییایدر يغذاها کنندگان صادر اتحادیه رئیس داش یآج ".انجامید
 2,2 متوسط طور به یینها تعرفه"گفت:  هند منطقه اوراسیایی

 درصد 4,98  ، در حالی که عوارض قبلیاست شده تعیین درصد
 کنندگان صادر يبرا را فرصت این سهل گیري همچنین کهبود

 است تالش در ما اتحادیه"فراهم خواهد نمود. او گفت:  کوچک
  "ند.برسا صفر به را این تعرفه ،بازنگري کی در

ارزش بزرگ  درصد 28,5 سهم با کایمرآ"آجی داش ادامه داد: 
-16 دوره در آنها. است هند ییایدر يغذاها کننده واردترین 
که از لحاظ  از هند واردات داشتند دالر  اردیلیم 1,33، 2015

از نظر محاسبه به روپیه  رشد کردند اما درصد 18,5مقدار 
همچنان  منجمد يگویم .کاهش داشته است % 2,2ارزش واردات 

 متحده االتیا به ات آبزیان هندصادر يدالر ارزش درصد 94 با
ی وانام گویم صادرات محوري ترین سهم را داشته است. ،کایآمر

 ارزشی از نظر اماداشته  شیافزا درصد 22,5 از نظر مقداري
 يگویم صادرات مشابه، درمدت .است داشته کاهش درصد 5,3
 در درصد 30,3 اما افتی بهبود مقدار در درصد 6,6 اهیس يببر

  ."داشت کاهش يدالر ارزش

 بازار نیبزرگتر منجمدي گویم واردات تن هزار 134آمریکا با 
 28 با اروپا هیاتحادآن  از و رتبه هاي بعدي حسوب می شود م هند

 هزار 34 با ژاپن تن، هزار 65 ی باشرق جنوب يایآس تن، هزار
سایر  و تنهزار  10 با نیچ و تن هزار 17 با ایآس غرب تن،

  هزار تن قرار دارند. 31با  کشورها

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  شهریور 23 -یست و چهارمب شماره

  گویم داتوار عوارض کاهشروند  کایمرآ
  !از هندوستان را تسهیل کرد



                                                                                                                           

 

 

 

 

 

  

  

 

 

4                                                                                                           

  شرح ارتباط و نتیجه  تاریخ  نام شخص ، شرکت یا موضوع
  برگزاري چهارمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه  1/6  هیئت مدیره

  باحث تخفیفات ، اصالح قیمت ها ، درخواستها از سازمان شیالت (با حضور جناب آقاي دکتر گلشاهی)جلسه در خصوص م  1/6  شرکت هاي توزیع داخلی آبزیان
  بررسی مشکالت موجود در استان خوزستان  2/6  بهتا اروند و آقاي دشتی

  انجام شد) 10ساعت  صبح 10/6نبه تماس تلفنی براي هماهنگی برنامه سفر هیئت روسی ( هماهنگی براي جلسه چهارش  3/6  آقاي رستم از فدراسیون روسیه
  رفع مشکل در دامپزشکی و پیگیري هماهنگی با دفتر ولی فقیه  3/6  قاريآقاي  –شرکت هونام 

  شهریور 6تماس حضوري و درخواست ایشان براي تشکیل جلسه با سفیر و هیئت تایلندي در روز   3/6  آقاي اسماعیلی –اتاق بازرگانی 
  جلسه با هیئت تایلندي در اتحادیه و انجام مذاکرات  6/6  جلسه با هیئت تایلندي

 آقاي-شرکت آبزیان گستر نصر
  شم آبادي

  جلسه در خصوص هماهنگی بیشتر در امور مرتبط با بازار داخلی و صادرات و عضویت شرکت آبزیان گستر نصر در اتحادیه  6/6

  جلسه با آقاي سید زاده جهت راه اندازي و طراحی سایت اتحادیه  6/6  سایت اتحادیه
  تماس نلفنی و پیگیري هاي الزم براي رفع مشکالت آزمایشگاه براي تشخیص دامپزشکی محموله خرچنگ ارسالی به روسیه  7/6  شکینآقاي م

حضور در سمینار توسعه روابط با فدراسیون روسیه در سالن همایش هاي صدا و سیما، جلسه با آقاي رشیدي مشاور رئیس   9/6  شرکت در سمینار
  اق تهران (بررسی مسایل و مشکالت بخش آبزیان)کمیسیون کشاورزي ات

  جلسه کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران  10/6  جلسه
  جلسه با حضور آقاي هراجی و خدایی با آقاي رستم و خانم آنا و آقاي والدیمیر با موضوع هماهنگی خرید شرکت آگاما از ایران  10/6  جلسه با هیئت روسی
  همکاري در برگزاري نمایشگاه آذرماه نحوه  13/6  جلسه با آقاي معین

  14/6  نروژآقاي موردال ، 
موضوع بررسی جزئیات برگزاري  16تا  13جلسه حضور آقاي خدایی ، سلطانی و دکتر رفیعی با آقاي کریستین موردال ساعت 

  ه دعوت از مدعوینوموضوعات و نح ،، تعیین سخنرانان8/7/95همایش 
 جلسه با مدیربازرگانی شرکت

  هایپرمی
یفات تخف مدیر بازرگانی فروشگاه هایپر می در خصوص نحوه همکاري در اقزایش میزان فروش و هماهنگی جلسه با آقاي فوالد  14/6

  ویژه
  نفر خریداران میگو به بندرعباس و تنظیم قرارهاي مالقات با شرکت ها 6جلسه مفصل جمع بندي سفر   15/6  روسیه شرکت آگاما

  ، طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزي اتاق تهرانحضور آقایان خدایی و شهریاري در جلسه کارگروه دام  15/6  ر و آبزیانجلسه کارگروه دام ، طیو
  جلسه توجیهی آشنایی با محصوالت  16/6  شرکت طب پالست
  جلسه با آقاي آل بویه و مهندس مکرمی در دفتر این شرکت براي هماهنگی بیشتر  16/6  شرکت آتیه پارسیان

  جلسه درخصوص تشکیل صندوق ملی سرمایه گذاري آبزیان در دفتر آقاي قربان زاده با حضور سایر فعاالن  16/6  سازمان شیالت

  17/6  سازمان دامپزشکی
هماهنگی بیشتر مالقات جهت بررسی مسایل جاري  -2. رفع مشکل واردات سالمون دودي -1مذاکره با آقاي دکتر خلج : 

  وع وارداتتحلیل موضو صنعت 

جلسه معارفه با هیئت تجاري ویتنامی در سازمان شیالت و برنامه ریزي براي سفر به بوشهر و آشنایی با شرکت هاي عضو   20/6  هیئت ویتنامی
  اتحادیه

  جلسه هماهنگی و برگزاري نمایشگاه آبزیان در برج میالد تهران  20/6  سازمان شیالت

 گزارش مختصري از ارتباط اعضا با اتحادیه و 
 اقدامات جاري در سه هفته گذشته 
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 فرادانه  شرکت  با   آشنایی 

 خاورمیانهر تولید کننده خوراك آبزیان د شرکت بزرگعنوان به شرکت فرادانه 
نفر به طور  1000نفر به طور مستقیم و نزدیک به  450زمینه اشتغال زایی حدود 

  نموده است. غیر مستقیم را فراهم

در راستاي حضور مؤثر در بازارهاي داخلی و منطقه اي و مطابق با استانداردهاي 
اهینامه بین المللی موفق به اخذ گواهی نامه هاي نشان استاندارد ایران، حالل،گو

)، مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 9001:2008( سیستم مدیریت کنترل کیفیت
)ISO 22000 .بخش ) و پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشویقی گردیده است

از محصوالت  %10عمده اي از خوراك مورد نیاز کشور توسط این شرکت تأمین و 
ارمنستان، تاجیکستان  ،راقکشور هاي مختلف جهان ازجمله عتولیدي این شرکت به 

 صادر می گردد. و غیره ترکیه، لبنان،گرجستان،نخجوان

با بهره گیري از کارشناسان مجرب و  ،شرکت فرادانه واحد کنترل کیفیتدر 
تجهیزات آزمایشگاهی مدرن، عالوه بر کنترل کیفیت مواد اولیه و محصوالت، 

حد او م می پذیرد.طرح هاي تحقیقاتی زیادي در خصوص خوراك آبزیان انجا
دهندگان شرکت فرادانه واحد ارتباطی مستقیم با پرورش خدمات پس از فروش

 باشد.کنندگان محصوالت شرکت فرادانه میآبزیان و مصرف

اعم از  اي از مزارع پرورش آبزیانبازدیدهاي دورهاین شرکت ضمن انجام 
 دهندگانپرورش اتآال، میگو و کپور و دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادقزل
 مدیریتی بهداشتی، هايشاخص بهبود جهت آموزشی سمینارهاي برگزاري به اقدام

 .دنمایگیري از اساتید برتر دانشگاهی میبزیان مزارع پرورشی با بهرهآ تغذیه و
پایلوت هاي تحقیقاتی در سطوح مختلف آزمایشگاهی و مزرعه اي احداث شده است، 

هرگونه تغییر در فرموالسیون و یا جیره هاي جدید  که در این مراکز تحقیقاتی
ابتدا مورد آزمایش قرار گرفته و سپس در سبد تولیدي این شرکت عرضه می 

این شرکت در راستاي تکمیل زنجیره تأمین  در عرصه آبزي همچنین گردد. 
پروري اقدام به تأسیس و راه اندازي بزرگترین مجتمع فرآوري و بسته بندي 

  وده است. مواد پروتئینی نم
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 عناوین    اخبار    شیالتی

  د.ش ممنوع کشور جنوب هاي صیدگاه از برخی در میگو : صید14/06/95
http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٨٣٤٠٧ 

 وزن با آبزیان انواع دالر میلیون 63 : دکتر گلشاهی: صدور14/06/95
  نخست امسال. ماه چهار در هزار تن 24

http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٨٢٧٢١ 

  .شد صید ربوشه استان ساحلی آبهاي در میگو تن 1217 :14/06/95
http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٨٦٣٠١ 

  شد. آغاز هند اقیانوس آبهاي در ماهیان تن : صید17/06/95
http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٨٧٠٧٣ 

 صیادان توسط هند اقیانوس غرب ماهیان تن درصد 57 : صید17/06/95
  بلوچستان. و سیستان

http://isna.ir/news//٩٥٠٦١٧١١٧٧٧ 

  !ماهی پولک از برق : تولید17/06/95
http://isna.ir/news//٩٥٠٦١٧١١٧٢٢ 

  شود. می وارد کشور به ماهیان نوت انواع تن هزار 30 : ساالنه20/06/95

http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٩٠٩٥٩ 

 کثیرت مرکز بزرگترین در ماهی بچه قطعه میلیون یک : تولید20/06/95
  کشور. جنوب ییدریا ماهیان

http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٩٠٨٤٣ 

  جاري. سال در کیلکا صید درصدي 18 : رشد20/06/95

http://www.iribnews.ir/fa/news//١٢٩٠٢٦٩ 

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

  95مرداد  6  95شهریور  15  شهریور 21  سایز
40  195 195  195  
50  190 190  190  
60  180 180  180  
70  170 170  165  
80  160 160  160  
90  145 140  150  

100  130 125  140  
  100  81  78  تعداد کامیون
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در ادامه فعالیت ها براي توسعه بازار روسیه، از طریق جناب آقاي رستم 
مورات علیف مشاور نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در جمهوري 

میزبان  12تا  10شهریورماه از ساعت  11اسالمی ایران در روز چهارشنبه 
ر اوبیدنف و خانم آنا کولوموي تسوا رئیس و دستیار ایشان و آقاي والدمی

بودیم. در این جلسه  Antares Groupرئیس کمپانی هولدینگ 
، صادراتی آبزیان ایران ، توانمندي هاي تولیديظرفیت ها اطالعات

بصورت دقیق به طرف روسی اعالم شد و طرف روس هم به شرح ذیل 
  به معرفی خود پرداخت:

هولدینگ متشکل از چهار شرکت به  یک ANTARESشرکت  -
(که عملیات مالی را انجام می دهد)  Antares tradingنامهاي 

Wimex group  (که مسولیت هاي ترخیص گمرکی را بر عهده دارد)
WINGS Logistic LLS ) که سرویس هاي حمل و نقل می دهد) و

Wimexco LLC .(که خدمات مشاوره تجاري ارائه می دهد) است  

یک شرکت صالحیت دار مورد  ANTARESحقیقت شرکت در  -
تایید دولت روسیه است که از مزیت هاي خاص گمرکی و ترخیصی 

  برخوردار است و نمایندگانش در تمام گمرکات روسیه دفتر دارند.

این شرکت نماینده رسمی اتحادیه واردکنندگان روسیه است و در 
سال  10آبزیان از  سال پیش و در مورد17خصوص مواد غذایی از 

  پیش تا کنون به فعالیت مشغول است.

هزار شرکت است و  30کل واردکنندگان کاال به روسیه حدود  -
دارد ولی این  شرکت وجود 140حدود  ANTARESمشابه شرکت 

گمرك و مقامات رسمی دولت  ،تر و نزد بانکشرکت از همه معتبر
    روسیه از اعتبار کافی برخوردار است.

 Agamaشهریور) سه نفر مدیران اصلی شرکت 13شنبه آینده ( روز -
براي بررسی خرید میگو و ماهی به ایران می آیند. آنها متخصص 

واردات میگوي روسیه توسط این شرکت انجام  % 70آبزیان هستند و 
لذا خوب است برنامه ریزي شود که از مزارع و مراکز  می شود.

جلسه اي در اتحادیه و نیز  فراوري بازدید داشته باشند و سپس 
  شرکت هاي فعال و مورد تایید اتحادیه برگزار شود. 

شرکت فعلی،  19اگر اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران عالوه بر  -
 شرکت دیگري را جهت اضافه شدن به فهرست تایید می کند و می

توانیم با هماهنگی دامپزشکی روسیه و ایران آنها را به فهرست اضافه 
    نیم.ک
 

  گزارش جلسات و هماهنگی ها با خریداران روسی
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نهایتاً آقاي الکساندر باتوف معاون اتحادیه شرکت هاي بسته بندي و  -
تجارت آبزیان روسیه بدین وسیله و طی نامه اي رسمی از جناب آقاي 

سپتامبر روسیه و نیز  15تا  12دکتر خدایی جهت بازدید از نمایشگاه 
 بازدید از کارخانجات و مذاکره با نمایندگان و شرکت هاي فعال

  فدراسیون روسیه دعوت به عمل آوردند.

در ادامه آقاي دکتر خدایی ضمن تشکر از این دعوت و اعالم این که فعالً 
بدلیل ضیق وقت و ترافیک کاري متاسفانه امکان هماهنگی براي حضور 
در این نمایشگاه وجود ندارد اظهار امیدواري کردند که بزودي سفري به 

در عین حال آقایان  وسی داشته باشند.روسیه و مذاکره با طرف هاي ر
شهریاري و شاهرخی از اعضاي هیئت مدیره و صادرکنندگان بزرگ 
میگوي ایران در همین ایام به روسیه سفر داشته و از نمایشگاه بازدید 

که به نمایندگی از اتحادیه مالقات و بازدیدها را انجام خواهند کرد 
  خواهند داد.

ر خصوص میزان تولید، تعرفه ها، ضوابط سپس سواالت و پاسخ هایی د
واردات آبزیان به روسیه و برخی جزئیات دیگر مطرح شد که اظهار 

تعرفه واردات گردید براساس دستور رئیس جمهور فدراسیون روسیه 
درصد کاهش یافته و با توجه به تغییر رئیس گمرك  25روسیه از ایران 

لی وخیر در اجرا مواجه شده روسیه، فعالً موضوع کریدور سبز با اندکی تا
شرکت هایی که از این مسیر اقدام کنند از امکانات و معافیت هاي بیش 

  تري برخوردارمی شوند.

نهایتاً نسبت به برنامه ریزي بازدید گروه از سایت هاي بوشهر و هرمزگان 
 و Wings Logisticمذاکره شد که با توجه به آن که با همکاري شرکت 

 ایران برنامه سفر به بندر عباس را دارند باشرکت حمل و نقل 
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هماهنگی مهندس معصومی براي بازدید مزارع تیاب و واحد شرکت 
فراورده هاي شیالتی بندرعباس برنامه ریزي به عمل آمد و مقرر شد 

) عصر به بندرعباس 13/6که سفر این شش نفر میهمان در روز شنبه (
  ) باشد.14/6انجام شود و بازگشت آنها هم یکشنبه (

همچنین گزارش ها و اطالعات و آمار از تولیدات، انواع محصوالت 
(خصوصاً میگو و ماهی قزل آال) عکس و بروشور و اطالعات فنی و ... 

  براي طرف روس آماده شود.
جلسه اي با  90:30تا  8:30از ساعت  15/6/95سپس در روز دوشنبه  

حضور سه نفر از نامبردگان فوق و همچنین یوري آالشیف، ایگور لیسنکف 
و آنتوان چوراکف رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیر خرید شرکت 

    آگاما دردفتر اتحادیه تشکیل شد.

پس از خیرمقدم توسط آقایان خدایی و شهریاري، آقاي رستم از 
ذشته و بازدید هاي انجام شده هماهنگی و برنامه ریزي سفر روز گ

یشان و اند که دتشکر کردند. آقاي لیسنکف هم ضمن تشکر اظهار کر
سهام شرکت  %50آقاي یوري آالشیف به طوري مساوي هزکدام داراي 

سال پیش از کلیه کشورها محصوالت منجمد  17آگاما هستند که از 
ها کی از آنو در حال فراوري و بسته بندي است ی وارد روسیه کرده اند

با مشارکت یک شرکت دانمارکی (که از بزرگترین شرکت صیادي 
اروپاست) احداث شده و ازآنها میگوي گرنیلند را در حجم باال می 
خرند. بخش زیادي از میگوي ایران هم که توسط شرکت هاي مختلف 

اسن و حوارد روسیه شده در واحدهاي این شرکت پخت شده و م
  .معایب آن روشن شده است

درهرحال شرکت آگاما با سالها تجربه واردات آبزیان و توزیع در 
فروشگاه هاي زنجیره اي، دارا بودن دو کارخانه بزرگ، تجربه خرید 
از تمام کشورهاي دنیا (در مورد میگو از اکوادور، بنگالدش، تایلند و 
هند)، تجربه صادرات یک ماهی خاص آبهاي سرد شمالی به بلژیک، 

نفر نیروي انسانی، گردش مالی  500دارا بودنو انگلیس،  هلند، فرانسه
میلیون دالر هم  200میلیون دالر سالیانه (البته دوسال پیش تا 100

رسید ولی پس از تحریم ها با کاهش واردات و مصرف ماهی، گردش 
  ت) آماده خرید از ایران می باشد.مالی این شرکت هم کم شده اس

ضعفی در میگوي ایران هست از جمله صادقانه باید بگویم که نقاط 
) و ثابت نبودن کیفیت  % 20رنگ ضعیف، سرشکستگی باال(حدود 

(محصوالت بسیار خوب در کنار محصوالتی با کیفیت هاي ضعیفتر) و 
  باید بتوانیم این ها را با کمک هم حل کنیم.

هزار تن بوده  11کل واردات میگوي آب گرم به روسیه در سال گذشته 
میگوي بدون پوست و (البته  آن را ما به تنهایی وارد کرده ایم. % 70که 

هزار تن آماده خرید  3تا  2بدون سر) اگر این مشکالت حل شود حدود 
از ایران هستیم. در مورد ماهی سالمون بعد از تحریم از جزایر فارور و نیز 

هزار تن وارد می کنیم که البته کل واردات روسیه  10کشور شیلی حدود 
  هزار تن است. 23

ار تن ماهی قزل آال از ترکیه و ارمنستان هز 20عالوه بر این ها حدود 
واردات داریم و اگر ماهی قزل آالي ایران مزیت داشته باشد می توان 

  حجم خوبی خرید کرد.
آقاي دکتر خدایی ضمن تشکر از توضیحات مبسوط و دقیق آقاي لیسنکف 
و اظهار خوشوقتی از ایجاد این ارتباط اعالم کردند که همه این موارد 

ه ظرفیت باالي دو کشور براي توسعه همکاري هاست. قطعاً دهند نشان
کشور  44کشور دنیا میگو صادر می کند و به  17کشورما وقتی به 

صادرات آبزیان دارد، داراي شرایط رقابت با سایر رقباي خود براي حضور 
در بازار بزرگ آبزیان روسیه است و لذا چنانچه بتوانیم از کمک شرکت 

Antares  ع مشکالت مالی، گمرکی و اداري بهره مند شویم، براي رف
یقیناً طی مذاکراتی که با شرکت هاي عضو اتحادیه خواهید داشت به 

  زمینه هاي بسیار وسیع تامین آبزیان از کشور ما پی خواهید برد.

در انتها ضمن ارائه پوسته ماهیان خلیج فارس و دریاي عمان و نیز پکیج 
CD رنامه بادرات آبزیان ایران به آقاي لیسنکف، اطالعات جامع تولید و ص

کامل بازدید و مالقات و مذاکره تجاري با شرکت هاي آبزیان مرجان 
نور بوشهر، میکال ماهی، آبزیان گستر نصر، دریازاد، الزك بوشهر، لیان 
موج، شیالت خلیج فارس نوین و آرمان جنوب هماهنگ شد و از ساعت 

ا انجام و هیئت روسی در نیمه شب تمام این مالقات ه 20تا  9:30
عازم روسیه شد و مقرر شد که جهت اعالم قیمت ها تا دو  16/6/95

هفته دیگر شرایط و قیمت هاي محصوالت از طریق اتحادیه به آنان اعالم 
نده امکانات و شهریاري و شاهرخی در سفر هفته آی ضمناً آقایانگردد. 

توانایی این شرکت را در بازدیدهایی که در روسیه خواهند داشت مورد 
  بررسی قرار دهند.
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: سخنرانی رئیس سازمان دامپزشکی ایران جناب آقاي 14:15تا   14
    ر خلجدکت

: سخنرانی رئیس سازمان دامپزشکی نروژ خانم دکتر  14:30تا  14:15
Landsverek     

رئیس بخش فروش و ارتباطات با  Skaar: سخنرانی آقاي  15تا  14:30
مشتریان صندوق اعتبار به مشتریان کشور نروژ و نیز سخنرانی نماینده 

    صندوق ضمانت صادرات ایران
    ن شرکت هاي ایرانی و نروژي : مذاکرات مدیرا 17تا  15
  جمع بندي مباحث همایش توسط آقایان مردال و خدایی  17:15تا  17

در ادامه مقرر شد که متن سخنرانی هاي کلیدي دو طرف تا ده روز قبل 
از همایش بصورت دقیق توسط آقایان مردال و خدایی و دکتر گلشاهی 

روژي و فهرست مورد بررسی قرار گیرد. همچنین فهرست شرکت هاي ن
تا  50مدعوین ایرانی (هر شرکت حداکثر دو نفر و در نظر گرفتن حدود 

   نفر) در روزهاي آتی رد و بدل شود.  60

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  شهریور 23 -یست و چهارمب شماره

در دفتر اتحادیه با حضور  14/6/95این جلسه در روز یکشنبه 
 16تا  13آقایان موردال ، رفیعی و خدایی و سلطانی از ساعت 

بت هاي مقدماتی برنامه کلی به برگزار شد. پس از صرف نهار و صح
    شرح ذیل تصویب شد: 

  : مهرماه 7 )1

بازدید از یک مرکز تولید ماهی قزل آال  –ورود هیئت نروژي به تهران 
    بازدید از واحد فراوري شرکت میکال ماهی و

  : مهرماه 8 ) 2

  برگزاري همایش بابرنامه ذیل:

کشاورزي ایران ، وزیر  :  افتتاحیه، سخنرانی هاي وزیر جهاد11تا  9:30 
شیالت نروژ ، و دو سخنران کلیدي در خصوص پتانسیل هر کشور در 

  زمینه هاي هاي آبزي پروري، حمل و نقل دریایی و تجارت آبزیان
    : پذیرایی میان وعده 11:30تا  11

 وتجارت ،  شامل آبزي پروري: تشکیل سه جلسه موازي  13تا  11:30
  . حمل و نقل دریایی

  اجرایی قسمت تجارت به شرح ذیل است: برنامه

  : معرفی سخنرانان توسط آقایان مردال و خدایی 11:30تا  11:40

: سخنرانی دکتر خدایی با موضوع معرفی پتانسیل ها  11:50تا  11:40
    و زمینه هاي توسعه تجارت آبزیان ایران

رئیس سندیکاي غذاهاي  Asbjornسخنرانی آقاي  :12تا  11:50
وژ با موضوع ارئه تجارب حضور نروژ در بازاهاي جهانی دریایی نر

    آبزیان
رئیس شرکت سالمار با  Klungreseth: سخنرانی آقاي  12:10تا  12

  موضوع فرصت ها و تهدیدهاي  سالمون در بازار ایران
: سخنرانی دو تن از واردکنندگان سالمون در خصوص  12:30تا  12:10

    مسایل و مشکالت و پیشنهادات 
: سخنرانی یکی از مدیران شرکت هاي نروژي براي  12:45تا  12:30

    معرفی محصوالت پالژیک نروژ 
: سخنرانی یکی از صادرکنندگان آبزیان ایران در معرفی  13تا  12:45

  محصوالت صادراتی ایران
 : نماز، نهار و پذیرایی 14تا  13

  در خصوص  Cristien Mordalگزارش جلسه با آقاي 
  همایش توسعه تجارت آبزیان نروژ

  یادآوري
ت تولید و تجارکتاب معرفی فعاالن صنعت با توجه به تصمیم چاپ 

و اطالع رسانی که از مدت ها قبل از طریق نامه، آبزیان ایران 
 23ارسال ایمیل و تماس هاي تلفنی انجام شده تا کنون تعداد 

  .شرکت  اطالعات درخواستی را ارسال نموده اند
لذا براي آخرین بار درخواست می گردد سایر شرکت هاي 

ده و یا اطالعات ارسالی عالقه مند هم که تا کنون اقدامی ننمو
) 25/06/95شنبه  5سریعاً (حداکثر تا روز آنها ناقص است 

اقدام نمایند تا چاپ کتاب براي ارائه در نمایشگاه بین المللی 
شیالت و نیز عرضه در همایش همکاري هاي شیالتی ایران و 

 نروژ امکان پذیر گردد. 
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مقطع هم مشکالتی خواهد بود ولی از شیالت انتظار داریم جدي باشد 
د قعاً مصوبه خوو از مسامحه و تسلیم فشار شدن پرهیز نماید و اگر وا

را که به امضاي وزیر هم رسیده میخواهد اجرایی کند مخالفت هاي 
گاه و بیگاه و همیشگی عده اي سنگ انداز خاص نباید مانع انجام این 
کار بزرگ شود. البته یک گردنه هم در مورد نحوه تقسیم و تعیین 
 نسبت ها وجود دارد که یک دیدگاه پیشنهاد بر مبناي سهم از تولید
است و دیدگاه دیگر می تواند سهم از ارزش یا اشتغال و یا ترکیبی از 

    تولید، ارزش و اشتغال باشد.

همان طور که جناب قربان زاده اشاره داشتند ما در این مدت همواره 
پیگیر تشکیل این صندوق براي بخش تجارت (فراوري و صادرات) 

م و از بع هستیبودیم ولی حال که تنها یک صندوق ملی مصوب شده تا
تشکیل هسته مرکزي این کار استقبال می کنیم و امیدواریم در 
جلسات هیئت موسس به نحوي پیش برویم که این صندوق شکل 
بگیرد و دوباره عقبگرد نکنیم و به فکر صندوق هاي تخصصی 

    بازنگردیم.

آقاي دندانی مشکل بزرگ صنعت را فقدان سرمایه در گردش -4
هار داشتند که بهرحال این کار مهم باید صورت عنوان نمودند و اظ

بگیرد و نیاز به از خود گذشتگی و تفاهم هست و شیالت هم حمایت 
    کند.

در جمع بندي و در اجراي مصوبه کمیسیون عالی شیالت، تشکیل 
صندوق ملی توسعه سرمایه گذاري آبزیان ، موارد ذیل مورد اجماع 

    قرار گرفت:
شکل هاي ملی به عنوان نمایندگان بخش غیر چهار نفر نمایندگان ت -

دولتی و سه نفر نمایندگان شیالت (ترجیحاً به معرفی معاونت هاي 
صید و آبزي پروري و برنامه ریزي) به عنوان هیئت موسس به صندوق 

  توسعه سرمایه گذاري کشاورزي معرفی گردند.
 را آقایان آقازاده و خدایی اطالعات مربوط به وظایف هیئت موسس - 

از صندوق کشاورزي تهیه و بر اساس آن نحوه ادامه کار را تنظیم 
     نمایند.

شیالت سهم آورده خود را از محل فروش دارایی خاصی که مورد  - 
نظر دفتر بودجه است و به تایید ریاست سازمان و رئیس صندوق هم 

 رسیده تامین نماید.

سازمان  مصوبات فوق توسط آقاي قربان زاده به اطالع ریاست -
 شیالت و رئیس صندوق کشاورزي برسد.

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  شهریور 23 -یست و چهارمب شماره

    مکان: سازمان شیالت ایران ، طبقه چهارم ، دفتر آقاي قربان زاده 
حاضرین: آقایان قربان زاده، مردانی، معدنی، دندانی، حکمت شعار، 

  آزادي، آقازاده، خدایی
    خالصه مباحث :

و  آقاي قربان زاده ضمن خیرمقدم به حضور همکاران شیالتی -1
نمایندگان دو تشکل گرمابی و صادرکنندگان و گالیه از عدم حضور 
نمایندگان تشکل هاي صیادي و سردآبی اظهار نمودند که تشکیل 
صندوق سرمایه گذاري آبزیان مصوبه کمیسیون عالی شیالت است. پس 
از پیگیري هاي اتحادیه صادرکنندگان آبزیان، جلسه اي با آقاي 

در این جلسه در خصوص نحوه تشکیل این  مهندس رضوي برگزار شد.
صندوق بحث شد و توضیحاتی توسط ایشان در مورد تشکیل هیئت 
موسس، میزان آورده و ... ارائه شد و در مجموع متوجه شدیم که می 
توانیم در شرایط فعلی صندوق ملی آبزیان را تاسیس کنیم. لذا باید 

در  این هیئت موسسهیئت موسس را تعیین و به صندوق معرفی کنیم و 
مورد نحوه تعیین سهم هر بخش و پذیره نویسی و تدوین اساسنامه و 
تشکیل مجمع و ... اقدام کند. در مورد موضوع سهم مهم تعیین سهم هر 
بخش هم باید هیئت موسس بررسی هاي الزم را انجام خواهد داد و 

اقدام  رانهایتاً و پذیره نویسی و تدوین اساسنامه و تشکیل مجمع و ... 
    می کند. 

جلسات و مذاکراتی انجام شده و  82و  81آقاي آقازاده : از سال  -2
حتی تا مرحله پذیره نویسی و پرداخت سهام همیشه رفتیم بدلیل 
شیطنت هاي که شد کار متوقف ماند. سپس جلسات دیگري در مورد 
 استانی یا ملی بودن صندوق برگزار شد و نهایتاً بر ملی بودن صندوق
اجماع شد لیکن یکی از تشکل نماها که براي همه ما شناخته شده است 
قاعده بازي را برهم زد و در مورد آوده نقدي اختالف ایجاد شد و رئیس 
وقت صندق هم گفت تا این آقایی که سنگ اندازي می کند هست 

    تشکیل صندوق محال است و موضوع معطل ماند.
ادي را از دست داده ایم و هنوز متاسفانه در این سالها فرصت هاي زی

هم سرجاي اول هستیم ولی به نظر می رسد که درحال حاضر شرایط 
مهیاتر شده و امکان تشکیل این صندوق ملی با حضور چهار تشکل 

  قانونی و ملی وجود دارد. 

آقاي خدایی: ضمن تشکر از آقاي قربان زاده بابت پیگیري تشکیل  -3
قازاده ضرورت تشکیل صندوق را یک صندوق و تایید مطالب آقاي آ

  واجب مهم در صنعت آبزیان دانستند و اظهار داشتند که حتماً در این 

  انذاري آبزیگزارش جلسه در خصوص تشکیل صندوق توسعه سرمایه گ
  16تا  14از ساعت  16/06/95زمان : سه شنبه 
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ان دولت ویتنام به ایشدو کشور مطرح شده و پیرو این موضوع مسولین 
ماموریت داده اند که نسبت به زمینه هاي همکاري ها اطالعات الزم 
را تهیه و به وزارت کشاورزي ویتنام اراده دهند. در سفر چندماه پیش 
آقاي افخمی رئیس سابق سازمان توسعه تجارت به ویتنام یکی از 

ن امه آمهمترین بحث ها همکاري هاي شیالتی بود که این سفر در اد
جریان انجام شده است تا با دوستان ایرانی ارتباط برقرار کنم.. آقاي 

    تري اظهار کردند که مهمترین سواالت ما این است که : 
) قوانین حمایتی شما از سرمایه گذاري خارجی چیست؟ و چگونه 1

    باید اطمینان حاصل نمود که این حمایت ها اجرایی شود.
یا همانند الئوس، دولت ایران بصورت مجانی ) آیا زمین باید بخریم 2

    براي پرورش در اختیار می گذارد. 
)با وجود آن که متاسفانه هنوز مشکالت بانکی وجود دارد انتقال پول 3

براي سرمایه گذاري چگونه باید انجام شود.(حداکثر پول نفدي که 
    دالر است)  5000می توان خارج کرد 

ن از پروژه هاي سرمایه گذاري چگونه ) حمایت هاي بانکی در ایرا4
است؟ به عنوان نمونه براي احداث یک واحد فراوري مدرن شاید نیاز 

میلیون دالر سرمایه گذاري باشد و مسلم است که بانک ها هم  50به 
    باید به کمک بیایند. این کار در ایران چگونه انجام می شود؟

 و نیز بعد مسافت (در) با توجه به تفاوت فرهنگی ایران و ویتنام 5
مقایسه با کار در الئوس) چگونه ما می توانیم در شرایط امن و پایدار 

  این همکاري ها را به انجام برسانیم.
یک تشکل قوي است که تحت نظارت وزارت   VASEPدر کشور ما  

کشاورزي کار می کند و شرکت هاي ویتنامی را در زمینه تولید و 
وص در مورد قوانین آنتی دامپینگ و بخص صادرات  کمک می کند

آمریکا بر علیه شرکتهاي ویتنامی به طور فوق العاده عمل کرد. نقش 
اتحادیه در ویتنام بسیار پررنگ است. یکی از سوالت هم این است که 

    اتحادیه شما چه کمکی می تواند داشته باشد.  
 

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  شهریور 23 -یست و چهارمب شماره

به مدت  هیئت ویتنامی که 30/15تا  14از ساعت  20/6/95در روز شنبه 
یک هفته از جمهوري اسالمی ایران بازدید می نمایند جلسه اي در دفتر 

در این جلسه آقایان دکتر خدایی، دکتر  آقاي دکتر صالحی داشتند.
مختاري (کارشناس ارشد بخش کشاورزي سازمان توسعه تجارت) و 
مهرانپور کارشناس روابط بین الملل سازمان شیالت هم حضور داشتند 

از اهداف برنامه هاي این هیئت براي آشنایی با زمینه هاي  و کلیاتی
سرمایه گذاري در صنعت شیالت ایران مطرح شد. آقاي دکتر صالحی 
هم در خصوص ظرفیت ها ، آمارهاي تولید و برنامه هاي توسعه آتی 

    سازمان شیالت ایران اطالعات الزم را ارائه فرمودند.
گروه ویتنامی شامل  18تا  30/16 نیز از ساعت 21/6/95در روز یکشنبه 

میهمان اتحادیه  Giangو خانم  Vu Thanh Tuanو  Tran Van Triآقاي 
بودند که در این جلسه عالوه بر دبیرکل آقایان مشکین و علی اصغر و امیر 

     خدادادي هم حضور داشتند.
در ابتدا دبیرکل اتحادیه ضمن خوش آمد گویی به میهمانان، به معرفی 

ه ، اعضاي آن و نقش و وظایف اتحادیه پرداختند و اظهار اتحادی
امیدواري کردند که بتوان با استفاده از تجارب ارزشمند ویتنام که یک 
کشور پیشرو در امر تولید و تجارت آبزیان است زمینه همکاري 

    درازمدت و موثري را فراهم نمود.
ات ضیحنیز ضمن تشکر از تشکیل این جلسه تو Tran van triآقاي 

مبسوطی از فعالیت شرکت خود در ویتنام والئوس ارائه نمودند. نام 
 An Viet Internationalشرکت سرمایه گذاري شرکت ایشان 

Cooperation Investment Jsl  است که در زمینه هاي آبزي
و بخش عمده اي   پروري و فراوري محصوالت شیالتی فعالیت می کند

سال گذشته در حاشیه رود  12ده طی از سرمایه گذاري هاي انجام ش
مکنوگ (بزرگترین حوزه فعالیت هاي آبزي پروري ویتنام) به این 
شرکت تعلق دارد و درصد باالیی از هفت میلیارد دالر درآمد ارزي 
بخش شیالتی آن کشور از محل سرمایه گذاري هاي این شرکت است. 

سته به شرکت دیگر واب 10من رییس هیئت مدیره شرکتی هستم که 
کارگر داریم و با توجه به آن که کشور الئوس در  20000ما هستند، 

زمینه شیالت هیچ تخصصی ندارد به درخواست دولت الئوس و روابط 
سیاسی و تجاري منطقه اي خوب میان این دو کشور بخشی از  سرمایه 
گذاري این شرکت در کشور الئوس و در ادامه حاشیه همان رود 

ورهاي الئوس ، کامبوج ، تایلند وویتنام جاري است) مکونگ (که در کش
    انجام شده است.

در سفر آپریل ریاست جمهوري ویتنام به ایران و دیداري که با مقام 
  معظم رهبري داشته اند، موضوع سرمایه گذاري و توسعه روابط تجاري

 گزارش جلسه با هیئت ویتنامی
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  شهریور 23 -و چهارم یستب شماره

بهرحال شما خودتان در صنعت آبزیان هستید و می دانید که مثالً در 
مورد میگو چه ریسک هایی سرمایه گذاري را تهدید می کند. نگرانی 
من این است که چه حمایت هایی از من می شود و براي تاسیس و ثبت 

روع کنم و هیچ اطالعاتی یک شرکت در ایران چگونه و از کجا باید ش
طی این دو روز در ایران به من داده نشده است. البته آقاي دکتر صالحی 

سرمایه خارجی کارکرد  % 100فرمودند که در مناطق آزاد می توان با 
    باید شریک ایرانی باشد. % 51و در داخل کشور 

 دركآقاي دکتر خدایی اظهار کردند که کامالً شرایط و ابهامات شما را 
می کنیم و اساساً نقش اتحادیه در این جا ارائه اطالعات الزم و مورد نیاز 
شماست. لذا اطمینان می دهیم که با توجه به تجربه و سوابق خوب شما 
در امر تولیدات آبزي پروري و تجارت آبزیان ، به خوبی می توانیم پروژه 

جربه اسیوس تهایی را تعریف کنیم. اگر شما در زمینه تیالپیا یا پانگ
بیشتري دارید ما در زمینه قزل آال و ماهیان خاویاري و گرمابی زمینه کار 
بیشتري داشته ایم. میگو که یک تجربه مشترك است و می تواند به 
عنوان اولین گزینه همکاري مطرح باشد. پاسخ به سواالت شما و رسیدن 

 و به یک درك مشترك (باتوجه به تفاوتهایی که در خصوص فرهنگ
فاصله جغرافیایی اشاره کردید) نیاز به یک کار متمرکز و دقیق و البته 

واهیم کرد و سریع دارد. ما به شما در تهیه این اطالعات کمک خ
  که بتوان این اراده همکاري را عینیت بخشید. راهکارهایی

اگرچه وام هاي بانکی در ایران با نرخ هاي باال ارائه می شوند. (آقاي 
است) ولی پروژه هایی که نوآورانه  % 3در ویتنام نرخ بهره تري گفتند 

باشد و یا توجیه اقتصادي الزم را داشته باشد مورد حمایت است و با نرخ 
  هاي مناسب می توان اعتبار اخذ نمود.

زمین براي مزارع پرورش میگو تقریباً مجانی است و علیرغم تحریم هاي 
انتقال رسمی پول وجود دارد که بانکی بهرحال راهکارهایی براي نقل و 

  همه این ها را براي شما روشن خواهیم نمود.
شور کآقاي مهندس مشکین و آقاي خداداي با آرزوي این که سفرشان به 

عزیزمان توام با موفقیت بوده و با خاطره اي خوش براي شان همراه باشد 
اظهار کردند که مشخص است آقاي تري کارهاي بزرگی می خواهند 

جام دهند و لذا بهتر است نماینده اي در ایران داشته باشند یا یک ان
کارمند از ویتنام بفرستند که با کمک اتحادیه و سفارت کارها را مرحله 
به مرحله پیش ببرند و الزمه این هم پیدا کردن یک شریک خوب براي 
شما در ایران است که از آن طریق پاسخ خیلی از سواالت را بتوان 

  قیقی بدست آورد.بصورت د
 آقاي تري اظهار کردند که من می خواهم یک شرکت مشترك تاسیس

   کنم و این شرکت یک پروژه احداث کارخانه غذاي آبزیان، یک

کارخانه فراوري نوین آبزیان و یک مزرعه پرورش میگو با استفاده از  
آیا چنین امکانی وجود دارد؟ ن تجارب خودمان را اجراکند. آخری

  میخواهم تولید کنم و محصول را هم صادر کنم.
در جمع بندي آقاي دکتر خدایی اظهار کردند که قطعاً چنین کاري 
شدنی است و لذا می توانیم یک تفاهم نامه تنظیم کنیم و در آن تمام 

اي با معرفی شریک (یا شرک کارهاي الزم به پیگیري را مشخص نمائیم و
    مختلف براي طرح هاي متفاوت) کارها با پیش ببریم.

این پیشنهاد مورد استقبال هیئت ویتنامی قرار گرفت و ایشان از ما دعوت 
کردند که پس از سفر روزهاي سه شنبه تا پنجشنبه که به شمال کشور 

شان مانبراي بازدید طرح هاي شیالتی دارند، شام پنجشنبه شب را میه
باشیم . مقرر شد که متن پیشنهادي تفاهمنامه به زبان انگلیسی توسط 
اتحادیه آماده و براي خانم ژیانگ ارسال شود و آقاي تري هم گفتند که 
پس از بازگشت به ویتنام این تفاهم نامه و گزارشات تهیه شده را به 
 وزارت کشاورزي منعکس خواهند نمود و تاییدیه را از طریق وزارت

    خارجه به اطالع خواهند رساند.
ضمناً قول دادند که چون کارهاي این چنینی در ویتنام زیر نظر اتحادیه 

انجام می شود، در سفر بعدي یکی از  VASEPمشابه اتحادیه ما به نام 
  هم همراهشان باشد.  VASEPمسولین اصلی 

 مکاتبات

    :لیذ شرح به نامه 13 جمعاً وارده يها نامه -1
اطالع رسانی در خصوص الیحه جدید اصالح قانون امور : نامه 2 اتاق ایران -

 و اطالع رسانی تشکیل اتاق مشترك ایران و ژاپن. گمرکی
دو نامه آقاي قربان زاده یکی در خصوص ثبت نام نامه:  3سازمان شیالت  -

متقاضیان تسهیالت بانکی و دیگري دعوت به جلسه و نامه دیگر نیز دعوت به 
  جلسه آقاي دکتر عبدالحی براي هماهنگی نمایشگاه بین المللی مهر ماه.

معرفی شرکت هاي بزرگ صادراتی، معرفی نامه:  3وسعه تجارت سازمان ت -
شرکت هاي صادر کننده شیالتی جهت چاپ کتابچه و اعالم برنامه سفر هیئت 

  سرمایه گذاري ویتنامی.
  اعالم نظر اتحادیه در خصوص رفع مشکل  بنگاه هاي اقتصادي.شوراي گفتگو:  -
تر خدایی براي انجام دعوت از آقاي دکاتحادیه واردکنندگان روسیه:  -

  مذاکرات تجاري.
  درخواست مالقات با دبیر کل اتحادیه.شوراي بازرگانی ایران و قزاقستان:  -
معرفی شرکت هاي وارد کننده ماهی از  نامهیک : دو نامه هیاتحاد ياعضا -

سی شل و دیگري در خواست حل مشکل پرداخت عوارض وزن ناخالص آبزیان 
  وارداتی.

    :ریز شرح به نامه 3 تعداد به ادرهص يها نامه -2
جهت ارسال رزومه خود براي درج  یکینامه:  2 هیاتحاد عضو يها شرکت -

در کتابچه معرفی شرکت هاي ایرانی و دیگري اعالم محدودیت براي گلیز 
    . ماهی تیالپیاي وارداتی

توقف وزیر محترم بهداشت و درمان جناب آقاي دکتر قاضی زاده هاشمی:  -
  یش بهداشتی بر روي کارتن هاي وارداتی بسته بندي میگو.آزما
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فرصت توجه  شدت فعالیت ها در فضاي مجازي آن قدر زیاد است که
البته که همانند فضاي غیر مجازي،  ،می رسدبه فضاي مجازي  کمتري

شدت فعالیت دوستان و همکاران شیالتی در فضاهاي هم آنچنان 
گسترده است که گزارش بیست روز گذشته بسیار مفصل خواهد شد. 

تجربی  معجونی از مطالب علمی و "صمپا"در  اجماالً می توان گفت
یلم س و فپرورش میگو رد و بدل می شود و مدیران گروه با گذاشتن عک

ري و بص -گروه را به یک فضاي جالب سمعی ،در کنار مباحث تئوریک
 موردآن کرده اند که یقیناً مطالب ارزشمند  تجربی تبدیل -علمی

  استفاده همه اعضا خواهد بود.
شعر و شاعري را با چاشنی مباحث آبزیان و خصوصاً  "گفتگوي شیالتی"

ی اً شبانه برخی بزرگان شیالتمیگو همراه دارد و گاه و بیگاه حضور عمدت
بوشهر و کل کل هاي دوستانه طنز گونه آنان فضاي جالبی را  وگلستان 

  فراهم می آورد که براي برخی از اعضا احتماالً جذاب می باشد.
 750با بیش از  "شهردیه پرورش دهندگان ماهی گرمابی بهاتحا"گروه 

روه دیر محترم گعضو، از فضاهاي پر بحث و گفتگو است که با تالش م
سعی می کند در حوزه تخصصی خود فعال باشد و الحق هم که مطالب 

ت و اگر چه مشارک طرح می نمایدآموزنده، به روز و مرتبط با نیاز اعضا را 
در طرح مباحث اکثراً توسط تعداد معدودي از اعضا صورت می پذیرد 

هم  اولی مشخص است که یک جمع متحد و مشترك المنافع، صادقانه ب
افزایی و کمک یکدیگر در حال کار و تالش هستند که باید به آنان 
تبریک گفت. نکته جالب نفوذ تعدادي از میگویی ها به این گروه است 

  !صورت گرفته است بنا به گرمابی بودن میگواین نفوذ که ظاهراً 
با محوریت مدیر با تجربه آن همواره اطالعات  "گروه تجهیزات شیالتی"

در این هفته فرمان  دي براي اعضاي خود ارائه می دهد کهارزشمن
نفر از مدیران عامل شرکت هاي تولید کننده  چندراهبري در دست 

آن قدر تخصصی درباره اکسیژن فعال، پالسما و ازون  . اینانتجهیزات بود
 خودشان هم دیگر ،و ... صحبت کردند که بعضاً به تصریح مدیر گروه

ویند و تقریباً مباحث به شکل عرفانی ادامه می نمی دانستند چه می گ
یافت و معلوم بود که عده اي فقط سر تکان می دهند و صفا می کنند! 
وقتی متخصص تایلند نشین هم بگوید که این مطالب را به زبان ساده 

  ت.اس و مشخص معلوم کامالً وضیح دهند تکلیف دیگرانتبرایشان 
 گر تا حاال فکر می کردیم فقطاز فرصت باید استفاده کرد و گفت ا

در این گروه صحبت  می شناسیم  3Oو  2Oرا به عنوان  ازونو  اکسیژن
و چند نقطه باالتر به میان آمد تا سطح علمی گروه مشخص  5Oو  4Oاز 

  سایر گروه ها باشد تا بعد!حاکم بر فضاي گزارش تر شود. 

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395ماه  شهریور 23 -یست و چهارمب شماره

 فضاي مجازي

  گزارش جلسه در خصوص نمایشگاه بین المللی شیالت

جلسه اي با حضور آقایان دکتر عبدالحی،  21/6/95در روز شنبه 
تن از مدیران و  12دکتر امینی، دکتر حسین زاده، و بیش از 

اه در مجري نمایشگکارشناسان سازمان شیالت و نیز آقاي رضائیان 
اتاق جلسات معاونت آبزي پروري شیالت تشکیل گردید. در این 
جلسه آقایان دکتر خدایی و مهندس بابایی از اتحادیه نیز حضور 

  یافتند. 

در ابتدا آقاي رضائیان گزارشی از روند امور ارائه دادند و اظهار کردند 
برگزار می مهرماه در محل برج میالد  12،11،10همایش در روزهاي 

گردد که افتتاحیه در همان محل همایش (برج میالد) در روز شنبه 
صندلی و حضور وزیر  400صبح با پیش بینی  10مهرماه ساعت 10

بعد از این مراسم، محترم جهاد کشاورزي و همراهان برگزار می گردد. 
مکان افتتاحیه تبدیل به دو قسمت می گردد که کارگاه هاي آموزشی 

رگزار خواهد شد. تا امروز تنها دفتر بهبود کیفیت و توسعه در آنجا ب
مهرماه در نظر گرفته شده 11بازار آبزیان براي صبح تا ظهر روز دوم 

است و زمان هاي عصر روز اول و عصر روز دوم و صبح روز سوم 
همچنان خالی است و منتظر نظر معاونت هاي محترم سازمان شیالت 

  هستیم.
بیگی از دفتر بهبود کیفیت برنامه هاي کارگاه در ادامه آقاي مد -

سخنرانی که در زمینه محصوالت ارگانیک ،  6آموزش این دفتر را در 
حمایت از سرمایه گذاري و اجراي آن ، نقش تجارت آبزیان در اقتصاد 
کشور ، نقش تجارت آبزیان در ارزش افزوده ، توسعه بازار آبزیان ، و 

ی پذیرد اعالم کردند. که هر گمرك و تجارت آبزیان صورت م
  دقیقه به طول می انجامد. 20سخنرانی به مدت 

آقاي امینی: ضمن ارائه مختصر برنامه هاي همایش مشترك ایران و  -
نفر  40تا  30مهرماه اشاره داشتند که از هئیت نروژي  8نروژ در روز 

  در روز افتتاحیه همایش بین المللی شیالت شرکت خواهند نمود. 
اکید به این که سخنرانان باید کامالً از قبل تعیین شوند که همسو با ت

با اهداف همایش باشند و خداي ناکرده به گونه اي پیش نروند که 
مشکل ساز شوند اشاره کردند که خوب است در بخش میگو، خاویاري 
و ماهی در قفس سخنرانان تعیین شوند و یک نفر هم در بخش برنامه 

ي سخنرانی داشته باشد. ایشان اظهار کردند که هاي توسعه اي صیاد
یشنهاد لذا پ ؛با توجه به آن که بهتر است ارائه دهندگان دولتی نباشند

کردند که آقاي دکتر خدایی مسولیت تهیه یک گزارش کامل میگو 
را بر عهده بگیرد و ما هم اطالعات و آمار را خدمت ایشان خواهیم 

    داد.
خنرانان با پیشینه مشخص و محتواي در مورد سایر بخش ها هم س

  روشن، بزودي تعیین و معرفی شوند. 
  


