
 

                                                                                                                

               

                     

                       

 

 

 

 

 

                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بولتن هفتگی
  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران

  کشورصداي کسب و کار صنعت آبزیان                      
 1395 آبان ماه 05   -هشتمشماره بیست و 

  هفته سخن

 خارجه وزارت و دولت. شد برگزار صادرات ملی روز متفاوتی شرایط در امسال
 مه اقتصادي دیپلماسی بر الملل، بین روابط در سیاسی مسائل محوریت بر عالوه
 که خارجی ارتباطات موانع رفع و برجام تقریبی شدن اجرایی و دارند تاکید
 جهانی بازارهاي در موثرتر حضور جهت صادرکنندگان قدرت افزایش به منجر
  .است نموده متحول کالً را صادرات فضاي شده،

 لتبدی و سو یک از همسایه کشورهاي مشکالت تشدید که گفت توان می جرات به
 براي ممتاز وضعیت ایجاد دیگر عامل نیز منطقه در ثبات محور به ایران شدن

  .است آورده فراهم را تجارت توسعه زمینه در کشور
 اقتصاد راهبردي هاي سیاست اتخاذ بابت از کشور در که است فضایی هم سوم

 اقتصاد در زا برون عوامل با تعامل و زا درون هاي توانمندي بر تکیه با مقاومتی
  .است شده فراهم کشور

 و کشور سیاسی شرایط ثبات خارجی، ارتباطات بهبود و برجام اجراي بهرحال
 هک بود داده تغییر اي گونه به را شرایط داخلی هاي توانمندي  به توجه رویکرد

 همه و باشد تر متفاوت گذشته هاي سال با صادرات ملی روز شرایط امسال
  .کنند نگاه آینده به امیدوارانه

 سال ماهه شش همین در. است شده قبل از بهتر بسیار شرایط هم آبزیان بخش در
 هزار 25  از و داشته آبزیان صادرات رشد % 58 قبل سال با مقایسه در جاري

) ماکول غیر ماهیان خصوصاً( ماهیان انواع که است رسیده تن هزار 40 به تن

 رکورد برویم پیش منوال همین به اگر. اند داشته خوبی بسیار رشد
 نخست نیمه که چرا شد خواهد شکسته هم 1394 سال دالر میلیون 350

 سال در رقم این که حالی در ایم رسیده دالر میلیون 110 رقم به امسال
  .است بوده دالر میلیون 77,2 گذشته
 شکست را آبزیان صادرات رکورد 1394 سال در هم پروتئین مه  شرکت

 ملی نمونه صادرکننده صادرات ارزش گذشته هاي سال در که حالی در و
 به) 1394( سال این در شرکت این بود دالر میلیون 12 حداکثر کشور

  .است ارزشمندي رکورد خود نوع در که رسید دالر میلیون 16,7 رقم

 جوان صنعت که است این مهم نکته شده اشاره هم قبالً که گونه همان
 فرش از باالتر یا معادل جایگاهی به دهه دو از کمتر تجربه با آبزیان
 و  ساالمبور و روده پوست، نظیر دیگر سنتی اقالم از باالتر و دستباف

 ارزشی پر محصوالت به اتکا با رشد در حال روند این. است رسیده... 
 هاي مزیت همگی که آال قزل و گرمابی ماهی میگو، خاویار، چون

  .است توسعه و گسترش روبه هستند ما کشور صادراتی -تولیدي
 بهره و بدانیم بیشتر را داشته ارزانی ما به خداوند که هایی نعمت قدر

 می افزایش یکدیگر به اعتماد و هماهنگی همدلی، با نعمت، این از وري
 .یابد
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 شهادت امام زین العابدین حضرت سجاد (ع) بر شیعیان جهان تسلیت باد  



 

                                                                                                                         

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 و محدودند آال قزل صادرات مجاز شرکتهاي تعداد همچنان هرحال در
 فهرست اصالح روس طرف سختگیري و مشقت این با که حال بود تر شایسته
 مین صورت تحریمی خود و شد می اعالم بیشتري تعداد گرفته، صورت
 یدامپزشک و شیالت هاي سازمان به رسمی اعتراض خصوص این در. گرفت
  . شد خواهد

     شیالت المللی بین نمایشگاه -4
 آذر 19 تا 16 در و الملل بین نمایشگاه محل در که نمایشگاه این در حضور

 فتنگر نظر در با شد مقرر و گرفت قرار تایید مورد ، گردد می برگزار ماه
 هاشرکت موثر و فعال حضور به نسبت شیالت، سازمان نظر مورد الزامات

  .نماید تهیه نمایشگاه در اي غرفه مستقالً نیز اتحادیه. شود اقدام

    کانادایی و تابلندي ، ویتنامی طرف با تفاهمنامه پیگیري -5
 سفر در که) ویتنامی گذار سرمایه( Tri آقاي ها، پیگیري حسب 1-5

 قاتمال کشاورزي جهاد وزیر نیز و ایشان با ویتنام به جمهور محترم ریاست
 مجدداً آینده ماه که اند کرده اعالم MOU ارسال و تایید ضمن است داشته

 املک شکل به همکاري و همراهی برنامه که شد مقرر لذا و آیند می تهران به
    .شود انجام

 به شهریورماه سفر در که) CP شرکت نماینده( تانون آقاي خوشبختانه 2-5
 طی مه بودند یافته حضور اتحادیه دفتر در تایلند خارجه وزیر معاون همراه
 تقاضاي و آمد خواهند ایران به PINIK آقاي همراه به نمودند اعالم ایمیلی
 و ایشان سفر ریزي برنامه شد مقرر که داشتند همکاري و مشترك جلسه
    . گیرد انجام دبیرکل توسط ها بازدید و مالقاتها تنظیم

 ازيس براند اقدامات و ایران آبزیان بازار توسعه ، بازاریابی تفاهمنامه 3-5
 با که جدید بازارهاي در ایران آبزیان مقتدر و موثر حضور جهت در

 رفتگ قرار تایید مورد شده تنظیم کانادایی – ایرانی شرکت یک همکاري
 نحوه و هزینه میزان و شود پیگیري دبیرکل توسط آن جزئیات شد مقرر و

  . گردد ارائه جزئیات ذکز با آن تامین

     سرقرمزي عارضه طرح -6
 شاورزيک مطالعات مرکز به اتحادیه طریق از مربوطه پرپوزال آن به باتوجه

 اب خدایی و شهریاري آقایان توسط موضوع که شد مقرر شده ارسال اتاق
  . شود پیگیري جدیت

     اتاق ریاست با مالقات -7
 جناب با جلسه تشکیل احتمال معصومی آقاي جناب هاي هماهنگی حسب
  شافعی مهندس آقاي

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395 آبان ماه 05 -یست و هشتمب شماره

 اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران مدیره هیئت جلسه ششمینگزارش 

2 

 در 26/7/95 دوشنبه روز صبح 10 تا 8 ساعت از مدیره هیئت جلسه ششمین
 و شهریاري احمدي، بازرگان، معصومی، آقایان حضور با اتحادیه دفتر

  : گرفت صورت ذیل مباحث و تشکیل دبیـرکل

     میگو صادرات و تولید وضعیت -1
 حدود( شده ذخیره الرو میلیارد 5/1 به توجه با شده ارائه اطالعات حسب
 شکالتم و ها میگو ضعیف رشد و) گذشته سال از کمتر قطعه میلیون 300
 سدر می نظر به مجموعاً ، استخرها برخی در تلفات بروز نیز و غذا تامین

 هم بازار نظر از. باشد محدود تن هزار 16 تا 15 حدود به کل تولید که
 مه عزیز دهندگان پرورش و محترم همکاران به و است تثبیت وضعیت
 وبید بازار در. کنند اقدام فروش به نسبت هماهنگی با که شده توصیه

 کانام شود مدیریت نحو همین به اگر و نیامده پائین هنوز ها قیمت فعالً
 رخیب توسط تازه میگوي مستقیم ارسال با ولی دارد وجود ها قیمت حفظ
  .آمد خواهد بوجود قیمت کاهش خطر ، ماه آبان در افراد

     چین به مستقیم صادرات -2
 فرس جریان در چین و ایران میان دامی قرنطینه نامه تفاهم عقد از پس 1-2

 اجرایی براي ها پیگیري ، مهرماه اوایل در ایران به چین کشاورزي وزیر
 ایدب ایشان اعالم طبق. شد انجام خلج دکتر آقاي با مالقات طریق از شدن

 ئیاتجز باره در و برود) بالعکس یا( چین به ایران دامپزشکی از هیئتی
 الزم هک برسند توافق به...  و نظارتها و مقدمات و فیمابین رسمی فرمهاي

    .یابد ادامه جهاد وزارت الملل بین امور طریق از ها پیگیري است
 قیممست ارسال براي دیگر مهم مانع که هم آبزیان ورود تعرفه کاهش 2-2

 آن متقابل درخواست از  کشاورزي جهاد وزیر نگرانی دلیل به است،
 تاکید مجدداً موضوع اهمیت است الزم و نشده مطرح جدي بطور کشور
    .گردد

 کنون تا چین، به واردات مجاز هاي شرکت فهرست خصوص در 3-2
 شرکت سایر و اند کرده اقدام دامپزشکی طریق از ها شرکت از تعدادي

 که شد مقرر و شده رسانی اطالع قبالً مراتب که نمایند اقدام باید نیز ها
  . شود رسانی اطالع اعضا به مجدداً

    روسیه به صادرات -3
 تشرک دو و) آال قزل فراوري شرکت( دیگر شرکت دو نام خوشبختانه

 اصالح هم شرکت یک مورد در البته است شده اضافه فهرست به کنسروي
  لیو شده انجام گرمابی و سردابی ماهی صادرات بودن مجاز بر مبنی الزم



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 دسته دو شامل که اند داشته دخالت فاصله این ایجاد در مختلفی عوامل. داریم
  : اند
 و انقالب با جهانی قدرتهاي ظالمانه برخورد جنگ،: بیرونی عوامل) 1

     اخیر هاي تحریم و اسالمی جمهوري
 هک دولتی هاي دستگاه بد عملکرد حاکمه، قوانین ضعف: درونی عوامل) 2

 میگوید قانون که این جمله از( کنند، می تراشی مانع صادرات مقابل در
 هم دوسال تا ولی شود عودت ماه یک ظرف باید افزوده ارزش مالیات

 قدر چه صادرکننده و دارد سود چقدر صادرات مگر نشده، پرداخت
 اتصادر هم هنوز و) بماند مالیاتی امور سازمان نزد پولش که دارد نقدینگی

    . است نشده باور همه براي ملی تکلیف یک عنوان به
 وزامر و هستند صادرکنندگان و تولیدکنندگان خود دورنی عوامل جمله از

 راتیصاد و تولیدي هرواحد. کنیم اقدام سازي براند براي که رسیده آن وقت
 و نديب بسته ، براند ، قیمت لحاظ از را خود محصول که بگیرد تصمیم باید

 صادرات دوره دیگر. کند تولید صادرات توسعه هدف با گذاري، سرمایه
 ازادم چیزي چه ما که ماند می منتظر دنیا مگر و گذشته داخلی تولید مازاد
 اريگذ سرمایه سیمان و پتروشیمی مثل که درجاهایی بخرد؟ ما از تا داریم
 شافزای را گذاري سرمایه باید لذا و ایم بوده موفق هم صادرات در ایم کرده
 براي و است شده هدفگذاري صادرات %15 ساالنه رشد ششم برنامه در. دهیم

  . برداریم را موانع و کنیم تالش باهم همه باید هدف این تحقق
 ادتسع راه پویندگان هاي شرکت به جمهور رئیس توسط افتخار مدال اهداي

 نیز و سلع شیرین و کاله لبنی هاي فراورده ،)پزشکی تجهیزات تولیدکننده(
 رابف ، صایران هاي شرکت یعنی( ممتاز صادرکننده پنج به تندیس اهداي

) چرم و تپوس( اکسپرس یاتا ،)خشکبار( بناب شکوه) نیروگاهی پیمانکار(
 قايآ به نوبت آن از بعد و شد انجام) پالستیکی مصنوعات( سهند ممتاز و

 اب را خود سخنان ایشان .نمایند آغاز را خود خطابه که رسید روحانی دکتر
 بقهمسا یک همانند صادرات که نمودند آغاز شکل بدین محکم و رسا بیانی

 با ایدب که است عیار تمام رقابت یک و یابد می تحقق عمل میدان در ورزشی
.فروخت را خود کاالي و پرداخت مبارزه و رقابت به خارجی قدر حریف

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395 آبان ماه 05 -یست و هشتمب شماره

 صادرات ملی روز جلسه گزارش
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 شد مقرر که دارد وجود ایران اتاق محترم ریاست شافعی مهندس آقاي 
  . گردد انجام ایشان توسط الزم هاي پیگیري

     بروکسل به اتحادیه نماینده اعزام -8
 اماقد موضوع با گلشاهی دکتر آقاي دفتر در پیش چندي جلسه از پس

 از اروپا اتحادیه آبزیان واردات درصدي 12 تعرفه کاهش براي هماهنگ
 از دفاع جهت اتحادیه نمایندگان همراهی به دولت موافقت و ایران

 حادیهات نماینده عنوان به خطیبی دکتر آقاي که شد مقرر ، فوق درخواست
  .ددگر تامین اتحادیه توسط نیز ایشان سفر هزینه و شوند معرفی رسماً

 با صادرات ملی سالروز بیستمین 29/7/95 پنجشنبه روز هرساله، معمول مطابق
  . شد برگزار سران اجالس سالن محل در "مدرن بازار ، کهن تجارت" شعار

 اجالس این افتتاحیه در باالخره گذشته سال سه برخالف جمهور محترم رئیس
 سخنرانی با کشورمان ملی زیباي سرود پخش از پس مراسم و شدند حاضر
 سخنان در ایشان.  شد شروع تجارت توسعه سازمان رئیس خسروتاج آقاي

 آماده عدم و سال اول ماهه شش در صادرات آمار افزایش %6 به کوتاهی
 بنیان دانش ، نوآوري به نکردن توجه و کردند اشاره ها ساخت زیر بودن

 خشیب عنوان به را خارجی ارتباطات در مشکالت و بانکی باالي بهره نبودن،
 شبخ و دولتمردان توجه مورد باید که برشمردند صادرات توسعه موانع از

    . باشد خصوصی
 يبندها که حال فرمودند ایشان.بود زاده نعمت مهندس آقاي ، بعدي سخنران
 و شده باز بودند بسته ما پاي و دست به ناحق به که غربی قدرتهاي ظالمانه
 وجود صادرات جهش و توسعه به زیاد امیدواري ، آمد بوجود پرواز امکان
 کشور سریع رشد و است الزام یک بلکه اختیار یک نه صادرات. دارد

 در ما. است پذیر امکان صادرات با فقط و فقط ، رکود شرایط در خصوصاً
 اتصادر سهم و داشتیم نفتی غیر صادرات دالر میلیون 600 فقط 1356 سال
 وابسته نفت به اقتصاد % 96 و بوده کشور صادرات از کل %4 فقط نفتی غیر
 که رسیده %70 به نسبت این تحریم و جنگ سخت شرایط علیرغم اما. بود

 البته.  ایم داشته خدمات صادرات دالر میلیارد 10 و کاال دالر میلیارد 5/42
 یمباش باید آنچه با زیادي فاصله و برسیم دالر میلیارد 200 به حداقل باید



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395 آبان ماه 05 -یست و هشتمب شماره

 ودبش است محال است، تحول حال در چیز همه که شرایطی در افزودند ایشان
 و بودن روز به لذا و کرد صادرات سنتی شکل به و قبل هاي رویه همان با

 تولید از که است زنجیره یک صادرات. دارد اهمیت روز دانش از استفاده
 و اشدنب همراه جهانی هاي کیفیت و استانداردها با تولید اگر شود، می شروع
 مه اگر و ندارد صادرات و موفقیت امکان باشد رقیب محصول از گرانتر
  .ندارد تداوم شود انجام اتفاقی

 ارباز است ممکن و است مهم هم داخل بازار براي حتی استاندارد رعایت این
 اهشک براي هایی موفقیت دولت این .بیفتد خارجی رقباي دست به هم داخل
 ولیدت کاال، قاچاق با اصلی مبارزه ولی داشته دالر میلیارد 15 به 25 از قاچاق

 .است داخل در مناسب قیمت با و کیفیت با

 حضور به خارجی معتبر هاي شرکت رغبت و مشارکت برجام برکات از یکی
    . کرد استفاده فضا این از باید و است ایران بازار در
 ورهاکش این دولتی مسؤلین که آمارهایی آسیا شرق جنوب به اخیر سفر در
 دالر میلیون300 از ویتنام صادرات.  بود توجه قابل و مهم بسیار دادند می
 2018 سال براي و رسیده 2014 سال در دالر میلیارد5/150 به1980 سال در

 دالر میلیارد 232 حاضر حال در مالزي. دارند را دالر میلیارد 170 بینی پیش
 که حالی در کند می صادر دالر میلیارد 227 امروز تایلند و دارد صادرات

 اه موفقیت این علت. است داشته صادرات دالر میلیارد 6 تنها 1980 سال در
 دنیا با دعوا از که چرا است سازنده تعامل آنها از یکی است، چیز چند در

 قرن چند که دهد می نشان ما گذشتگان تجربه. آید نمی در صادرات توسعه
 ایلندت به تجارت و تبلیغ براي) قمی احمد شیخ( ایرانی روحانی یک قبل

 ایرانی و است کشور آن عمومی افکار تمام احترام مورد و کرده مهاجرت
 ستا ایران فقط خدا ارض کنند می فکر اي عده متاسفانه.  است چنین این
 ردیگ نکته. فیها فتهاجروا واسعه... ا ارض فرماید می قرآن که حالی در

 هس این در دنیا بزرگ برندهاي از بسیاري ؛ است مشترك گذاري سرمایه
 کارخانجات از یکی در که است جالب و کردند گذاري سرمایه کشور
 تنها ، دهش مشترك ژاپنی معروف برند یک با که تایلند سازي ماشین بزرگ

 تصنع و است تایلندي انسانی نیروي بقیه و دارند حضور ژاپنی نفر 3
 میلیون 2 که کند می تولید خودرو میلیون 3 ساالنه کشور آآن خودروي

 این قدیم از ما البته که است پذیري مهمان نکته سومین. شود می صادر آن
 ایران به که مکنی دقت و کنیم کار بیشتر باید اینک ولی ایم داشته را ویژگی
  .نکنیم کمک هراسی

 و صمت هاي وزارت باید کنیم، ایجاد داخلی انسجام باید راه این در
 ستمه صادرکنندگان با مستقیم جلسه آماده من. بردارند را موانع کشاورزي

 ولتد تعامل آن مقدمه کنیم، می دنیا با تعامل از صحبت که حال معتقدم و
 و تولیدکننده پاي پیش از را مشکالت باید! است صادرکنندگان با

 ام هاي کنسولگري و ها سفارتخانه و خارجه وزارت. برداریم صادرکننده
 ینب تجارت از حمایت را خود هاي مسولیت و وظایف مهمترین از یکی باید

 که ندارم تردیدي من. بدانند ایرانی کاالهاي صادرات از حمایت و الملل
 هیمد قرار هم درکنار خوبی به را ها حلقه و کنیم تکمیل را زنجیره این اگر

    . شد خواهیم موفق
 ودب گرفته قرار حضار تشویق مورد که سخنان این با محترم جمهور رئیس
 یرمد شاه آشیش دکتر آقایان هاي سخنرانی از پس و کردند ترك را سالن

 رئیس شافعی آقاي و) ITC( الملل بین تجارت مرکز کشوري هاي برنامه
 از تن چند و ایران کشاورزي معادن و صنایع  بازرگانی اتاق محترم

 پروتئین مه شرکت جمله از ملی صادرکننده 50 جوایز ،ممتاز صادرکنندگان
 .شد اهدا تاج خسرو و زاده نعمت آقایان توسط
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395 آبان ماه 05 -یست و هشتمب شماره

 مانساز با میگو صنعت مهم تعامل و هماهنگی جلسه گزارش
 دامپزشکی

 شنبه روز 14:45 تا 12:45 ساعت از  کاکولکی دکتر آقاي جناب دعوت به
 اآق حاج نسب، دشتیان دکتر کاکولکی، دکتر آقایان حضور با 1/8/95

 مه زمینه در اي جلسه خدایی و پور صراف مدنی، جوادي، سید حاج عباسی،
 زشکیدامپ سازمان با تعامل نحوه خصوص در میگو صنعت مهم مسایل اندیشی

    . شد تشکیل کاکولکی دکتر آقاي دفتر در

 که اخیري حکم طی که فرمودند اظهار کاکولکی دکتر آقاي جلسه این در
 دهنماین عنوان به اند نموده دریافت ایران شیالت سازمان محترم ریاست از

 ردیدهگ منصوب دامپزشکی سازمان فنی کمیته جلسات در شیالت سازمان
 رورشپ و تولید مسایل و مشکالت اهم با آشنایی هدف با جلسه این لذا و اند

    . است شده تشکیل دامپزشکی سازمان با ارتباط در میگو
 جمع و نمودند مطرح را مطالبی جلسه در حاضر دوستان از هریک ادامه در

    : گردید حاصل ذیل بندي
 در هریش میگو پرورش و تولید بهداشتی مشکالت که آن به توجه با )1

 ظامن ساختار اصالح و ساماندهی بدون و داشته پرورشی هاي سایت ساختار
 از ساختار ایجاد لذا ، شد نخواهد حل مشکلی هیچ ها سایت برداري بهره

 مکک پیشگیري و بهداشتی مشکالت رفع به که است اساسی هاي اولویت
  . کرد خواهد

  شتیبهدا – فنی مسایل خصوص در گیري تصمیم هرنوع که آن لحاظ به) 2
 دگاننماین و برداران بهره تشکل از متشکل که( برداري بهره نظام توسط
 زمال اجرایی ضمانت و پشتوانه نیازمند) بود خواهد دامپزشکی و شیالت

    . است الزامی ساختار این به قانونی اختیارات اعطاي ، است
 نظر به دامپزشکی سازمان ابالغی بندي34 فعلی نامه آئین که آنجا از) 3

 سبک با نامه آئین این اصالح لذا ، باشد می نواقصی داراي دهندگان پرورش
  . بود خواهد کار هاي اولویت از خصوصی بخش نظر

 آموزشی نظام نیز و دامپزشکی سازمان بدنه که ندارد وجود تردیدي) 4
 مورد هاي حداقل داراي نیروهاي و متخصص کادر تربیت در دامپزشکی

 تقویت هب نسبت است الزم ، و  داشته ضعف ، آبزیان صنف در فعالیت نیاز
 قداما زمینه این در نقش ایفاي براي دامپزشکان دانش سطح ارتقاي و علمی
  . گردد

 تکثیر و دهندگان پرورش آموزشی و علمی بنیه تقویت ، ترتیب همین به) 5
 تکنیسین و کارگران بهداشتی و فنی ، مدیریتی مختلف سطوح در کنندگان

 يبیمار از پیشگیري و بهداشتی هاي آگاهی افزایش خصوص در...   و ها
  . دگیر صورت دقیق ریزي برنامه آن براي باید که است مهم الزامات از ها
 در دامپزشکی سازمان عملکرد صحت به نسبت بعضاً دهندگان پرورش) 6

 دوره حین آزمایشات حتی و آن یابی ریشه ، بیماري ظهور علل پایش زمینه
 پایش هب نسبت خود هزینه به لذا و دارند تردیدهایی داراي پرورش و تکثیر

  . نمود خواهند اقدام دامپزشکی عملکرد رصد و
 در فعلی هدیدگا تغییر و بندي منطقه اصالح به نسبت دامپزشکی سازمان) 7

 آخرین اساس بر بیماري از عاري و مشکوك ، آلوده مناطق خصوص
 .نماید اقدام OIE ضوابط
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  بازاري مهندس آقاي با جلسه گزارش
 صادرات توسعه دفتر محترم مدیرکل

 مختاري، آقایان حضور با اي جلسه بازاري مهندس آقاي جناب دعوت به
 دفتر در 14تا 12:30 ساعت از 2/8/95 مورخ در خدایی و کاکاوند مرتضی

  .گردید برگزار بازاري آقاي

 دهزا نعمت مهندس آقاي جناب که که فرمودند بازاري مهندس آقاي ابتدا 
 ازنگريب مورد کشور صادراتی هاي ظرفیت که دارند این بر فراوانی تاکید
 عیینت محوریت با اي ویژه برنامه و پالن بخش، هر براي و گیرد قرار دقیق

 اتحادیه از ما انتظار لذا و شود طراحی خارجی شریک جذب نیز و ها مزیت
 هک است این ایران آبزیان صادرکنندگان اتحادیه جمله از ها تشکل و ها

 رد همچنین ایشان. نمایند ارائه و تدوین را آبزیان بخش صادراتی برنامه
 شتهگذ و فعلی وضعیت که داشتند سواالتی هم روسیه به صادرات مورد

   چیست؟ مشکالت و است چگونه

 سبتن تجارت و توسعه سازمان حساسیت از تشکر ضمن خدایی دکتر آقاي
  : کردند مطرح را ذیل مورد آبزیان صادرات موضوع به

 سال دو حداقل از پس ما و شده قبل از بهتر شرایط روسیه، با ارتباط در -
 رسیده اصلی هاي سرنخ به ، مذاکرات و جلسات و مداوم تماس و تالش

 جاري سال در 94 سال تنی 220) مستقیم( صادرات دلیل همین به و ایم
 به ريبیشت صادرات گذشته سال از امسال نخست نیمه و شد خواهد بیشتر

 بینس حل و جدید هاي شرکت معرفی با که آن مضافاً ایم؛ داشته روسیه
 هب  کنسرو و میگو بر عالوه نیز محصول این آال، قزل صادرات مشکل
    . است شده اضافه روسیه به صادراتی اقالم جرگه



 

   

 تقاطعی با میگو و خاویار مورد در توان می تنها صادراتی پالن مورد در -
 اشناختهن و نیز آال قزل شده تمام قیمت پایداري عدم متاسفانه و کرد صحبت

 مکانا آنها صادراتی قابلیت بعد از قفس در پرورشی ماهی هاي گونه بودن
 مهمترین غیرماکول هاي ماهی مورد در. کند نمی فراهم را ریزي برنامه
 هرحال در. بود خواهد جدید بازارهاي به توجه و کیفی ارتقاي برنامه

 اقدام امهبرن این تدوین و مطالعه به نسبت مهم وظیفه یک عنوان به اتحادیه
 رنامهب یک بتوانیم آذرماه المللی بین نمایشگاه تا... شاا ان و کرد خواهد

  . یمنمائ آماده متقاضیان به ارائه براي انگلیسی زبان به دقیق نسبتاً

 محصوالت استانداردسازي و رویه وحدت ایجاد نکات، مهمترین از یکی -
 ادراتیص بازارهاي در یکپارچه و متشکل حضور امکان نهایتاً و سازي براند ؛

. تگف سخن شده ریزي برنامه صادراتی بازارهاي از بتوان اساساً تا است
 زیانآب نمایشگاه بزرگترین و مهمترین در حضور ، کار این لوازم از یکی
 امکان هب توجه با گردد می پیشنهاد که است بروکسل نمایشگاه یعنی جهان

 رانای اسالمی جمهوري پاویون ، ها تحریم رفع از پس ایران مستقیم حضور
 صورت به تجارت توسعه سازمان مساعدت و کمک با اتحادیه طریق از

 نای در هماهنگ بطور ایرانی هاي شرکت و تشکیل یکپارچه و متمرکز
    . شوند حاضر نمایشگاه

 آماده حال در ما و رسیده امضا به ویتنامی طرف با MOU خوشبختانه -
 آن مداری انتظار و هستیم متقاضی این به معرفی براي اي ویژه طرح کردن

  . باشند هماهنگ ما با راستا این در کشاورزي جهاد وزارت و سازمان
 خوب خاویار و میگو بر عالوه که فرمودند مختاري دکتر آقاي ادامه در

 محصوالت یا و کنسروي تولیدات نظر از هم ریز پالژیک ماهیان است
 در پرورش طرح متاسفانه. گیرد قرار صادراتی توجه مورد....  و خمیري

 به و است پیشبرد حال در صادراتی و اقتصادي گونه به توجه بدون قفس
 یا داخل بازار در آن مصرف موضوع ، مزارع این انبوه تولیدات فرض

 بانتخا مورد که است خوب لذا و است نگرفته قرار توجه مورد صادراتی
 رد پرورش هاي طرح براي آال قزل و باراموندي از مناسبتر ماهی هاي گونه
 دندنمو آمادگی اعالم همچنین ایشان. پذیرد صورت بیشتري جدیت قفس

  . داشت خواهند را همکاري نهایت فوق شده مطرح هاي طرح تدوین در که
 علیف تولیدي هاي ظرفیت بر عالوه که فرمودند بازاري مهندس آقاي جناب

 ايه مزیت به توجه با اتحادیه است الزم نموده تنظیم شیالت سازمان که
) یخارج رقباي شرایط و کشور هاي پتانسیل ، آبزي هاي گونه( صادراتی

  . نماید آماده خارجی متقاضیان به معرفی براي هایی طرح

 بین اهنمایشگ در صادراتی هاي شرکت که شود اندیشیده تدابیري همچنین
 رد نمایشگاه همین در بشود اگر و یابند حضور جدیت با آذرماه المللی
 وبخ خیلی دهید ارائه و کنید نمایی رو را شده یاد هاي طرح اتحادیه غرفه
 جشنواره تدارك و خارجی سفراي از دعوت با بتوان شاید همچنین. است

 و تبلیغ ، کشور صادراتی آبزیان هاي گونه معرفی و ماهی غذاي از اي
    . بگیرد صورت محصوالت از خوبی معرفی

    : گردید اخذ ذیل تصمیمات نهایی بندي جمع در
 و هماهنگ اقدام پیشنهاد خسروتاج آقاي جناب به اي نامه طی اتحادیه) 1

 عهتوس سازمان حمایت اخذ و بروکسل نمایشگاه در حضور مورد در یکپارچه
    . نماید اعالم را تجارت

 میویتنا متقاضی با همکاري مورد در را اتحادیه ، تجارت توسعه سازمان) 2
 الملل بین روابط از اي نامه طی اتحادیه و دهد قرار حمایت اولویت در

  .دنماین پشتیبانی زمینه این در نیز آنها که کند درخواست جهاد وزارت

 ايه طرح سازي آماده و آبزیان صادرات برنامه تدوین به نسبت اتحادیه) 3
 .نماید اقدام وقت اسرع در خارجی هاي طرف به توجیهی
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395 آبان ماه 05 -یست و هشتمب شماره

 و یدتول المللی بین نمایشگاه هماهنگی ستاد جلسه گزارش
 آبزیان تجارت

 تا 9 ساعت از 4/8/95 تاریخ در نمایشگاه هماهنگی ستاد جلسه اولین
 برگزار ایران شیالت سازمان در امینی مهندس آقاي دفتر در 30/10
 اده،ز نبی معین، عالمیر، پور، کیهان امینی، آقایان جلسه این در. شد

  .داشتند شرکت خدایی و آقازاده
 دوجو که هایی ناهماهنگی و کار سوابق به امینی مهندس آقاي ابتدا در

 مجري گذشته هفته جلسه به اشاره با درنهایت و نمودند اشاره داشت
 شد رفتهگ تصمیم صالحی دکتر آقاي دفتر در معین آقاي جناب نمایشگاه

 ای شرکت هیچ لوگوي از و شود حذف نمایشگاه عنوان از شیالت نام که
 املک حمایت شیالت سازمان که نمودند اعالم نشود، استفاده هم تشکلی

 و ها فراورده و تجارت محوریت با نمایشگاه این برگزاري از را خود
 .دارد می اعالم دریایی غذاهاي

آقاي معین هم اظهار کردند که حسب مصوبه جلسه فوق الذکر نام فارسی 
لوگوهاي دو تشکل مسئله دار را حذف نموده اند و بر اساس را تغییر داده، 

نمایشگاه بین المللی تولید و تجارت آبزیان و غذاهاي "نام جدید یعنی 
شرکت اعالم  30تا کنون بیش از  طرح ها را آماده کرده اند. "دریایی

آمادگی نموده اند و تعدادي از شرکت ها هم حضور خود را منوط به 
در بخش آکواریوم و ماهیان زینتی هنوز  تحادیه نموده اند.تایید شیالت و ا

 متقاضی نیامده و الزم است که این قسمت هم تقویت شود.



 

   
 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395 آبان ماه 05 -یست و هشتمب شماره

    . داریم کامل حمایت درخواست شیالت از 
 ستقبالا نمایشگاه این تشکیل از که کردند اظهار خدایی دکتر آقاي ادامه در

 ود پتانسیل این آبزیان تجارت و تولید صنعت کنیم می فکر و کرده
 احترام شیالت تصمیمات به ما. باشد داشته را سال در المللی بین نمایشگاه

 اهمیت و قدرت از شود حذف شیالت نام که این ولی تابعیم و گذاریم می
 حال اًضمن. هستیم مسئله این در نظر تجدید خواهان لذا و کاهد می نمایشگاه

 دو لطغ عملکرد خاطر به باید چرا ایم برخاسته نمایشگاه از حمایت به ما که
 در یمهست حامی و کنیم می آفرینی نقش که ما لوگوي بدنام، نماي تشکل

 تحمای وارد جدي بصورت شیالت داریم انتظار بهرحال. نباشد پوستر هر
    . گردد نمایشگاه این از

 هاي گاهنمایش کنندگان برگزار بد عملکرد علت به که فرمودند امینی آقاي
 نام هک شد گرفته تصمیم دارد، خصوصی شاکی حتی که گذشته سالهاي
 واهمخ صحبت سازمان ریاست با لوگو مورد در ولی نکنیم مطرح را شیالت

    . کنیم پیدا حلی راه تا کرد
 و اکیپ بر که ارزشی و متین بسیار اي مقدمه ذکر با کیهانپور آقاي جناب

 تاکید آن برکت و آرامش و سکوت و حیات مایه عنوان به آب اهمیت
 آبزیان و آب وامدار ایم شده جمع اینجا که ما همه که نمودند اظهار داشت
 ندخواست معین آقاي از سپس. دهیم ارائه را خدمات بهترین باید و هستیم

 یژهبو و جمع این تجربه و دانش از استفاده با و بگذارند کنار را حواشی
 تفادهاس بهترین شیالت الملل بین و عمومی روابط دفتر در موجود اطالعات

  . گردد برگزار وجه بهترین به نمایشگاه این تا ببرند را
 و تاهمی بر کیهانپور و مطالب تایید ضمن نیز آقازاده و زاده نبی آقایان
  . نمودند تاکید خدایی دکتر آقاي نظرات تایید

 سازمان ذاتی وظایف بدلیل که نمودند اظهار امینی مهندس آقاي انتها در
 مخواهی  حمایت سطح باالترین در دارد وجود که تعاملی روحیه و شیالت

 هرانت در آن ساله هر تکرار و نمایشگاه این تثبیت خواهان بلکه و نمود
 نهمین) راکتب اواخر دقیقاً( آبنده سال که باشید داشته توجه ضمناً. هستیم

 از بیش و شود می برگزار ایران در فائو پروري آبزي جهانی کمیته زیر
 ام کشور به دنیا شیالتی اول طراز مدیران از  نفر 200 قریب و کشور 130

 نآ حاشیه در که داریم رو پیش بزرگی کار آینده سال در ما و آمد خواهند
 همین هب هم منظر این از لذا و باشد داشته وجود باید المللی بین نمایشگاه هم

 را ها ایتحم باالترین شد بیان که طور همان و کنیم می نگاه قعلی نمایشگاه
 .داشت خواهیم
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 عناوین    اخبار    شیالتی

 به را کشور ماهی تولید چهار رتبه بویراحمد و کهگیلویه: 28/07/95
 .داد اختصاص خود

http://isna.ir/news/ 95072817365/  

 .جاري سال در خاویار تن سه تولید بینی پیش: 29/07/95

http://www.iribnews.ir/fa/news/ 1343859/  

 صادرات جدید بازار شرقی اروپاي:  صالحی دکتر: 29/07/95
 .است ایران شیالتی محصوالت

http://www.irna.ir/fa/News/ 82268770/  

 درصد 80/گلستان پرورشی ازمزارع میگو تن970 برداشت: 01/08/95
 .صادرات آماده

http://www.irna.ir/fa/News/ 82276208/  

 .جاري سال در آبزیان صادرات افزایش: خدایی دکتر: 01/08/95

http://www.mana.ir/110/index.aspx?nid=69728&mId=13556 

 .هرمزگان در دریایی سوف ماهی برداشت آغاز: 01/08/95

http://www.irna.ir/fa/News/ 82276075/  

 .گیالن در مولد خاویاري ماهیان صید برابري سه افزایش:03/08/95

http://www.irna.ir/fa/News/ 82278114/  

 .کرد صادر عراق به ماهی دالر میلیون 12 مازندران: 03/08/95

http://www.irna.ir/fa/News/ 82278504/  

 هايرودخانه در آزاد ماهیان ریزيتخم راه سد سدبندها: 03/08/95
 .گیالن

http://isna.ir/news/ 95080301973/  

 خاویار از خود سهم افزایش براي ایران با کشور 35 رقابت:04/08/95
 .جهان

http://isna.ir/news/ 95080402501/  

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


 

 

  

        

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                          

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
 1395 آبان ماه 05 -یست و هشتمب شماره

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

  آبان 03  مهر 24  مهر 15  سایز
40  200  195  195 

50  195  190  190 

60  175  165  165 

70  165  150  150 

80  150  130  140 

90  130  110  115 

100  125  105  110 

  94  116  79  تعداد کامیون
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   در میدان بابل تازه ماهیان دریاییقیمت 
  قیمت به تومان

  آبان 02  نام ماهی  آبان 30  نام ماهی
  35000  گرم 900کفال باالي   48000  سفید درشت

  25000  گرم 900تا  600کفال   27000  گرم 900تا  700سفید باالي 
  12000  سوف نیم کیلو  18000  کیلو 0,5-1اردك ماهی 

  25000  سوف درشت  25000  کیلو 1اردك ماهی باالي 
 

    در شهرستان بابل تازه ماهیان گرمابیقیمت 
  قیمت به تومان

  آبان 03  مهر 24  نام ماهی
  7000-8000  7500-8500  کپور
  10000-11000  10500-12000  آمور

  4000-5500  4500-5500  کیلو 1-1,5فیتوفاك 
  5500-6000  5500-6500  کیلو 1,5-2,5فیتوفاك 

  3500-5000  4000-5000  کیلو 1-3بیگ هد 
  5500-6000  6000  کیلو 3بیگ هد باالي 

 

 مکاتبات

    : ذیل شرح به نامه 9 جمعاً وارده هاي نامه

 تجاري هیئت نشست رسانی اطالع:  نامه  4 تهران و ایران اتاق -
 ه،اتحادی توسط کار و کسب مخل قوانین بیان درخواست کرواسی،
 اطالع و ها تشکل اعضاي به اتاق عضویت کارت % 50 تخفیف
  .آموزشی دوره رسانی

  .يپیگیر به امر و شرکت آن مشکل رفع درخواست: اتحادیه عضو -
 تولید الگوي طراحی پرسشنامه ارائه: صادرات کنفدراسیون -

  .محور صادرات
  .بلژیک تجاري هیئت رسانی اطالع: تجارت و معدن صنعت، وزارت -
  .اتحادیه از تازه آبزیان انواع قیمت استعالم: تولیدي شرکت -
  

  : است زیر شرح به نامه 12 تعداد به صادره هاي نامه

 فروشگاه با جلسه به دعوت: نامه 3 اتحادیه عضو هاي شرکت -
 اب مشکل رفع اعالم نیز نامه دو و تولیدي، هاي شرکت به شهروند

  .اتحادیه عضو دو براي دامپزشکی
 رسانی اطالع: صادرات دفتر و واردات دفتر گمرك سازمان نامه دو -

 میگو هاي کارتن بابت دارو و غذا سازمان از مجوز اخذ به نیاز عدم
  . وارداتی

  .اتتخفیف پروموشن بابت جلسه درخواست: اي زنجیره فروشگاه-
 سازمان به میگو هاي کارتن نامه رونوشت ارسال: دارو و غذا سازمان-

  .ایران اسالمی جمهوري گمرك و تجارت توسعه
 برنامه در اتحادیه مشارکت اعالم: دو شبکه سیما و صدا سازمان-

  .میگو مصرف تبلیغاتی -ترویجی
 در اتحادیه موثر حضور جهت همانگی: تجارت توسعه سازمان -

  .بروکسل نمایشگاه
 فعر درخواست: دامپزشکی سازمان در فقیه ولی نمایندگی دفتر -

  مقیم شرعی ناظر خصوص در اعضا مشکل
 بخش زیر مشکالت اهم اعالم موضوع با نامه پاسخ: تهران اتاق -

  .شیالت
 .آبزیان انواع قیمت اعالم و ایشان نامه پاسخ: تولیدي شرکت -


