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

 1395 آبان ماه 16 -بیست و نهمشماره 

  فتهه سخن 

 و ایپو بخش کی عنوان به انیآبز تجارت و يپرور يآبز بخش در تیفعال
 از شیب و است تداوم در همچنان رانیا يکشاورز اقتصاد در مهم يزا اشتغال

 گردش در سهم يفایا و یمل دیتول در سهم بخش نیا در شاغل نفر هزار 200
 تجارت و است کننده دواریام دیتول يها آمار. دارند کشور ياقتصاد انیجر
  . دهد یم نشان را یخوب رشد هم انیآبز

 یط در انیآبز بخش در دالر ونیلیم 110 ارزش به تن هزار 39 از شیب صادرات
 يدالر ونیلیم 77 و یتن هزار 25 ارقام با آن سهیمقا و امسال نخست ماهه شش
 42 واردات یطرف از. هست زیچ همه يایگو یخوب به قبل سال مشابه مدت
 نشان هم قبل سال ماهه شش واردات تن هزار 32 با سهیمقا در امسال یتن هزار
 واردات شیافزا تن هزار 10 تمام که چرا دارد بخش نیا تحرك و ییایپو از

 در و بوده کنسرو دیتول کارخانجات هیاول مواد عنوان به انیماه تن به مربوط
 رددگ یم یتلق ها واحد یخال يها تیظرف کردن پر و دیتول يبرا واردات واقع
  .بود خواهد کارخانجات نیا رکود از خروج يمعنا به تاًینها که

 باراخ روز هر ها تنگنا و مشکالت یبرخ تداوم رغم یعل يپرور يآبز طهیح در
 ییایسآ باس یس یماه زیآم تیموفق دیتول. رسد یم گوش به يا دوارکنندهیام
. شد یرسان خبر ریاخ مدت نیهم در آبادان و هرمزگان یخاک مزارع در
 به ياریخاو مزراع محصوالت و است رشد به رو همچنان ياریخاو داتیتول
  . باشد یم بازار به ورود حال در يتصاعد رشد با و جیتدر

 ای و شود یم افتتاح يگرید از پس یکی قفس در یماه پرورش يها طرح
 ازممت تیفیک با آن محصول و شده شروع آنها از برداشت و يبردار بهره
  . است شده بازار چرخه وارد
 شدر که بوده کننده دواریام رماکولیغ و گوشت حرام انیماه اکثر دیص

 گویم پرورش در. است امر نیا دیمو یاسب الی یماه صادرات يدرصد 75
 شهر،بو مزارع ینسب تلفات و آبادان بدهیچوئ در يماریب وعیش رغم یعل

 اب گذشته سال يآمارها از ما اعتقاد به که شده حاصل یبیعج يرکوردها
  .است تر ارزش

 1394 سال یمل نمونه دهنده پرورش یبوستان مهندس يآقا چه اگر
 ارزشمند رکورد اما کند تکرار را گذشته سال یتن 117 رکورد نتوانست

 نیا. است شیستا قابل و رینظ یب خود نوع در که گذاشت يجا بر يگرید
 PCR تست شدن مثبت رغم یعل که است توجه قابل جهت نیا از رکورد

 به یآلودگ شدن یقطع و پرورش 28 روز در مزرعه ياستخرها تمام
 يستخرهاا یمابق شد، هیتخل و دیص که استخر دو جز به د؛یسف لکه روسیو

 اعمال و یستیز تیامن اصول تیرعا با ،یآلودگ بودن مثبت رغم یعل مزرعه
 زا استفاده تیظرف از يریگ بهره و مناسب هیتغذ و تیریمد نیبهتر
 هکتار در تن 7 دیتول رکورد به یحت و دیرس دیتول به تماماً ها کیوتیپروب
 قبل سال یتن 117 دیتول از تیموفق نیا ایآ. شد افتهی دست يماریب وجود با

  است؟ تر ارزش کم

 ادجیا با همکارنشان و یحاتم یعل يآقا یجنوب ابیت تیسا در نیهمچن
 و متر 3,5 تا استخر عمق شیافزا و استخرها از يتعداد در کوچک يرییتغ

 رکورد کسب به موفق گرید داتیتمه یبرخ و نگینیال از ینسب استفاده
  . شدند هکتار در تن 20 حدود

  ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات
Sea-iran.com 

esabzian@yahoo.com 
 22031625: فکس     2620437-80: تلفن

          2-5                               2016 سال در گویم یجهان تیوضع یبررس

            15       عناوین مهم صنعت آبزیان کشور و قیمت انواع آبزیان ایران   

  6-10گزارش جلسات اتحادیه                                                        

  11-14                                           مروري بر فضاي مجازي شیالتی 
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه آبان 16 -بیست و نهم شماره

  .برسد 2018 سال در تن ونیلیم 4,44به تواند یم گویمجهانی  دیتول
  .تابد یم مزرعه کی يرو بر شهیهم دیخورش جهان، سراسر در يپرور گویم توسعه با

 از یپرورش يگویم دیتول روند یبررس با 2016 سال در )GOAL( يپرور يآبز یجهان مجمع
 قایآفر از نفر 2 و نیالت يکایآمر از نفر 21 ، ه،یانوسیاق و ایآس از نفر 42 از یخواه نظر قیطر

-2018 يها سال طول در یجهان دیتول برآورد خالصه 1 شکل. است داده ارئه را يبرآورد
 سال در)  FAO( یجهان يکشاورز و غذا سازمان از ها داده نیا که دهد، یم نشان را 2008
  .است دهیگرد استخراج 2016 سال در GOAL یبررس و قیتحق نیهمچن و  2015 و 2014

 و امتنیو لند،یتا ن،یچ در توجه قابل دیتول کاهش کنندگان شرکت 2014 سال ینظرسنج در
  را  2012-2013 يها سال طول در) EMS( زودرس مرگ سندرم يماریب علت به کیمکز

 متیق شیافزا آن دنبال به و بود افتاده اتفاق نیچ در 2009 سال در آن نمونه که دادند گزارش
 صنعت انتظارات با مطابق یالملل نیب يبازارها در 2013 سال در) دیتول کاهش لیدل به( گویم

  .بود
 2012 سال در يدرصد 9 شیافزا با نیچ دیتول دهد یم نشان فائو ریاخ يها داده وجود، نیا با

 FAO ز،ین کیمکز مورد در. است مانده یباق ثابت زین 2013 سال در نسبت نیا و بوده همراه
 يها گزارش اساس بر که یحال در دهد،یم گزارش را 2013  سال در درصد 20 شیافزا

 در هندوراس مورد در فائو يها داده رسد یم نظر به نیهمچن. بود دهیرس نصف به دیتول صنعت،
  .است شده گرفته باال دست 2014 و 2013 يها سال

 بر 2011 تا 2008  يها سال يها داده نظر مورد شکل در ،يآمار اختالفات نیا به توجه با
 و کیمکز ن،یچ به مربوط اطالعات نیهمچن. است شده گرفته نظر در فائو اطالعات اساس

 است شده لحاظ GOAL 2014 سال یبررس اساس بر 2013-2012  يها سال در هندوراس
. آمد دست به  GOAL 2015 سال یبررس از هندوراس و نیچ يبرا  2014 سال يها داده و

 يها نیتخم و شده گرفته نظر در FAO 2014 سال يآمارها اساس بر گرید يبرآوردها تمام
  .است داشته مطابقت  GOAL 2016 یبررس  با  FAO 2015-2018   يها سال

  2016 سال در گویم یجهان تیوضع یبررس
   GOAL  یسنج نظربر اساس 

 نیریاس يبرا یمناسب يالگو تواند ینم نیا ایآ
   باشد؟

 و یعلم توان و تیخالق با گرید طرف از
 جناب که يدار دامنه قاتیتحق يکاربرد

 در رساندند انجام به تبار یبیخط دکتر يآقا
 ییها گویم مقام و خوش هیسا يها تیسا
 نهاآ در يسرقرمز عارضه معضل که شد دیتول

 با یمحصول دیتول راه و دینگرد مشاهده
 نیا حل ایآ. شد باز یجهان مطلوب تیفیک

  ت؟سین شیستا و ریتقد قابل بزرگ معضل

 همه که ستین نیا ها مثال نیا ذکر از غرض
 جوانب و میکن فرض شده حل را مسائل
 را شده کشف يراهکارها از کی هر یاطیاحت
 يا دهیعد معضالت وجود و میانگار دهیناد

 يها رساختیز ضعف ،ینگینقد مشکل چون
 ادهج و نیریش آب و برق رینظ ییبنا ریز مهم

 غلط ساختار مهمتر ها آن از و ... و یدسترس
 يآبز صنعت هماهنگ نا افتهین توسعه و

 تاس آن غرض بلکه م،یکن فراموش را يپرور
 که است یخصوص بخش نیا مینمائ دیتاک که
 و کرد خواهد حرکت و ستادهیا خود يپا يرو

 به مقدار هر که است یخصوص بخش نیا
 نانه،یب واقع و بوده یمتک شیخو يروین

 کار به و افتی را خود مشکالت حل راه خودش
  .است شده موفق بست

 يانتظار یتیحاکم يها نهاد و دولت از انتظار
 رب توقف اما است داریپا و یشگیهم حق، به
 نخواهد دیعا يا جهینت صرف، انتظار و آن
  .  کرد
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه آبان 16 -بیست و نهم شماره

 از ریتاث لیدل به) 2 شکل( يمالز و تنامیو لند،یتا ن،یچ در که دهد یم
EMS 2012 سال در تن ونیلیم 3,25 به تن ونیلیم 3,45 از دیتول 

 درصد 1,1( 2013 سال در تن ونیلیم 3,21 و) کاهش درصد 5,8(
 قابل رشد با 2014 سال در ایآس در دیتول. است افتهی کاهش) کاهش
 آن علت که دیرس تن ونیلیم 3,49 به رشد شیافزا % 8,5 مالحظه

 دهش گزارش هند و تنامیو ن،یچ در بزرگتر زیسا برداشت به عمدتا
  .است

 که زدند نیتخم GOAL قیتحق به دهندگان پاسخ بهبود، نیا وجود با
 در کوچکتر زیسا يها برداشت لیدل به 2015 سال در دوباره دیتول
 یم انتظار اگرچه. است افتهی کاهش ياندونز و تنامیو لند،یتا ن،یچ

 و 2018 و 2015 نیب درصد 14,5 ساالنه رشد نرخ با لندیتا رود
 را خود يبهبود روند ،2018 سال در تن 370,000 به دیتول دنیرس

 سال در لندیتا دیتول زانیم از درصد 60 تنها هنوز نیا اما دهد ادامه
 عنوان به لندیتا 2014 سال تا. است EMS از شروع از قبل 2012

 یشیپ هند و تنامیو ،ياندونز از ایآس در بزرگ کننده دیتول نیدوم
 رشد نرخ با 2018 سال تا که رود یم انتظار روند نیا. بود گرفته
 داشته ادامه کشورها نیا در درصد 7 و 4 نیب متوسط طور به ساالنه
  .باشد

 یشرط به برسد، تن ونیلیم 3,65 به 2018 سال در است ممکن دیتول
 هب نیچ .ردیگ قرار هند و تنامیو ،ياندونز لند،یتا در رشد محور که

 به تنسب آن سهم اما ماند خواهد یباق کننده دیتول نیبزرگتر عنوان
  .بود خواهد تر یمعمول منطقه رشد

 کینزد ندهیآ در است ممکن ها دولت گزارش و  FAO يها داده نیب اختالف
  . گردد اصالح FAO و ها دولت شده نظر دیتجد يها آمار ارائه هنگام در و

 سال درتن میلیون  4,44 حدود یپرورش گویم یجهان دیتول رود یم انتظار
  . گردد مقابله دیجد يها يماریب بحران با که آن مگر برسد 2018

 تن ونیلیم 4,05  به 2011 سال در یپرورش گویم یجهان دیتول ،فائو نظر طبق
 شیب( افتی شیافزا 2012 سال در تن ونیلیم 4,17  تا سپس و است دهیرس
 3,6 از شیب( دیرس تن ونیلیم 4,32 به  2013 سال در سپس ،)درصد 3 از

 در. دیرس تن ونیلیم 4,58  به رشد % 6 از شیب با 2014 سال در و) درصد
 به،  2012 سال در یجهان دیتول که دهد یم نشان GOAL یبررس مقابل،
 3,8 تا کاهش نیا و) يدرصد 4,3 کاهش( افتی کاهش تن ونیلیم 3,87

 يها سال نیب در یکل طور به و داشت ادامه)  کاهش درصد 1,8( تن ونیلیم
  .است داشته همراه به را يدرصد 6 کاهش 2013 تا 2011

 دارد وجود 2014 سال در يقو برگشت کی که دهد یم نشان GOAL آمار
 بار کی آن دنبال به که) تن ونیلیم 4,18 به دنیرس و شیافزا درصد 10 تا(
 تینها در و) کاهش درصد 5,4( شد همراه 2015 سال در دیتول کاهش با گرید

 که است وقوع حال در 2018 تا 2016 يها سال یط در دیتول رشد یابیباز
 يها براورد اساس بر. دارد همراه به را درصد 3,9 یبیتقر ساالنه رشد نرخ

GOAL تن ونیلیم 4,44 حدود به 2018 سال در یجهان دیتول رود یم انتظار 
  .شود رو روبه دیجد يماریب بحران تیمحدود با که آن مگر برسد

  ایآس دیتول

 در درصد 6 ساالنه شیافزا با وستهیپ طور به ایآس شرق در گویم دیتول
  نشان GOAL يها یبررس. کرد رشد 2011-2008 يها سال نیب

 برسد 2018 سال در تن ونیلیم 4,44 حدود یپرورش گویم یجهان دیتول رود یم انتظار
 .گرددن مواجه دیجد يها يماریب بحران با که به شرطی

 2018تا  2011 سال کشور اول آسیا از 5تولید میگو در  -2شکل 
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 بولتن هفتگی

  ایراناتحادیه صادرکنندگان آبزیان 
  1395 ماه آبان 16 -بیست و نهم شماره

  رفت یم انتظار نیچ در EMS يماریب ناموزون بهبود با 2013 سال در
 هب یینها یخروج اما باشد داشته تن ونیلیم 1,27 دیتول کشور نیا که

 مالش در يپرور يآبز مناطق توسعه آن علت که دیرس تن ونیلیم 1,48
  . دیگرد عنوان کشور نیا

 دیتول کاهش از پس ایآس گویم پرورش صنعت رسد یم نظر به جهینت در
 در داشت، EMS اثر در 2013 و 2012 يها سال در که یتوجه قابل
 خواهد ممکن 2018 سال در تن ونیلیم 3,65 دیتول.  باشد بهبود ریمس
 ندهیآ سال چند در منطقه در يا عمده يماریب چیه که فرض نیا  با  بود
  .نگردد تیرو

  نیالت يکایآمر

 یم ارائه را نیالت کایامر در دیتول عمده يکشورها يبرا نیتخم 3 شکل
 تشد به زین کیمکز ،ییایآس يکشورها بر عالوه 2013 سال در. دهد

 گزارش نیا به دهندگان پاسخ: دیرگردیدرگ EMS يماریب اثر در
 2012 در تن 100,000 از دیتول تنزل یعنید،یتول در درصد 48 کاهش

 يا مالحظه قابل بهبود. کردند اعالم را 2013  سال در تن 52000 به
 يحدود تا دیتول و شد مشاهده 2015 و 2014 يها سال داتیتول در
 درصد 3 حدود رشد، 2018 سال تا. شد کینزد بحران از قبل سطح به
 000،110 به کینزد به کیمکز دیتول تا داشت، خواهد ادامه سال در
 سال در  که دهد یم رخ یحال در مهم نیا وجود، نیا با .برسد تن

  .بود شده برداشت کیمکز در گویم تن 130,000 ،2008

 صادرات کاهش به پاسخ در اکوادور. رسد یم تن 385,000 به 2018  سال در  اکوادور  دیتول
 .تاس داده قرار هدف را ییایآس و ییاروپا يبازارها متمرکز طور به ایآس شرق يکشورها از

 هک داشت، خواهد نیالت يکایآمر منطقه در را رشد نیشتریب اکوادور
 در اکوادور. رسد یم تن 385,000 حدود به 2018  سال در آن دیتول

 متمرکز طور به ایآس شرق يکشورها از صادرات کاهش به پاسخ
 و لیبرز از نیهمچن. است داده قرار هدف را ییایآس و ییاروپا يبازارها
 به و باشند داشته دیتول شیافزا  2018 سال تا رود یم انتظار ونزوئال

  .شوند کینزد تن 000،30 و 000،81 به بیترت

 یم ارانتظ ونزوئال و لیبرز ک،یمکز اکوادور، کشور چهار از تنها منطقه در
 به 2015 سال در تن 646,000 از را منطقه دیتول سطح که رود

 ریسا در دیتول رود یم انتظار .برسانند 2018   سال در تن 711000
 000،109 از 2018 تا 2015 يها سال یط نیالت يکایآمر يکشورها

 که هستند متنوع کاهش نیا لیدال. ابدی کاهش تن 000،105 به تن
 قمناط گسترش يبرا تیظرف کاهش زین و ها يماریب آثار بروز شامل
  .باشد یم یپرورش

  گویم عرضه شکل در راتییتغ روند

 مفر و زیسا مورد در د،یتول اطالعات يآور جمع از ریغ یسنج نظر نیا در
 ،ریاخ توجه قابل روند ایآس در. شد سوال زین محصول عرضه و دیتول

 پخته انندم گرید محصول فرم به نسبت خام ای سبز يگویم دیتول شیافزا
 يگویم 2008،  سال ینظرسنج در که یحال در. است يسوخار و شده
 در اما داد یم لیتشک را دیتول از درصد 25 سرتنها بدون ای و سر با سبز

  .است افتهی شیافزا درصد 42 به ریاخ ینظرسنج نیا

 2018تا  2011 سال از آمریکاي التینکشور اول  6تولید میگو در  -3شکل 
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه آبان 16 -بیست و نهم شماره

 هک چرا دهد یم نشان را ن،یچ یداخل بازار رشد به رو تیاهم راتییتغ نیا
  .باشد یم تیاولو يدارا شده يفراور اشکال گرید از شیب سبز يگویم

. دباش یم سبز يگویم سمت به همچنان نیالت يکایآمر در دیتول محور
 و است دهش لیتبد غالب محصول به سر یب يگویم به نسبت سر با يگویم

 که یحال در داده اختصاص خود به را 2015  سال در دیتول از درصد 56
. است شده یم عرضه سر با بصورت گویم درصد 40 تنها ،2007 سال در

 عامل کی ایآس و اروپا يبازارها به اکوادور يگویم محموله ارسال شیافزا
  .رود یم شمار به روند نیا توسعه در مهم

 وچکترک زیسا دیتول يسو به حرکت ایآس در یسنج نظر به دهندگان پاسخ
 27 از کوچک يها زیسا سهم. اند کرده راگزارش) کوچکتر 51-60 از(

 نظر به. است دهیرس 2015  تا 2010 يها سال نیب درصد 42 به درصد
 باالتر سود هیحاش علت به کوچکتر يگویم دیتول به شیگرا شیافزا رسد یم

 یناش هنگام زود برداشت. باشد استخر هر از کوچک، يزهایسا در برداشت
  .باشد مطرح تواند یم زین گرید عوامل ریسا و EMS يماریب يریشگیپ از

 مهم اریبس افزوده ارزش با محصول کی عنوان به زین يسوخار يگویم البته
  .است شده شناخته جهان سراسر در

  يماریب اثرات

 گرید ارب بودند، کرده شرکت یسنج نظر نیا در ایآس از که یدهندگان پاسخ
 وطمرب مسائل گرید .کردند یمعرف صنعت اول چالش عنوان به  را يماریب

 نیمولد هب یدسترس" و بودن دسترس در" و "تیفیک "رینظ یمشکالت به
 قرار چهارم و دوم تیموقع در عمده يها ینگران عنوان به "يماریب از يعار

 ایآس در مسئله نیتر مهم  يبعد رتبه در "خوراك يها نهیهز". گرفتند
  .دیگرد عنوان

 نعتص بر مؤثر مهم موضوع سه انیم در "يماریبمعضل "  ن،یالت کایامر در
 نهیزه" دهندگان پاسخ حال، نیا با .به عنوان مهمترین مسئله شناخته شد

  .نمودند اعالم مهم موضوعات ریسا از را "بازار متیق "و خوراك يها

 ریاثت برداشت بر گذشته سال نه طول در يا مالحظه قابل  طور به ها يماریب
 در "يماریب"که دهد یم نشان ،2007 سال یبررس در و است بوده گذار

 نیتال يکایآمر ای ییایآس کنندگان دیتول دو هر يبرا مهم چالش سه انیم
 موانع و بازار يها متیق خوراك، نهیهز همچون موارد ریسا و دارد، قرار
 لاو مشکل به يماریب مسائل. است نبوده کننده  نگران چندان يتجار

 يوق ریتاث به توجه با ایآس در ژهیو به ریاخ يها سال در دهندگان پرورش
EMS است شده لیتبد.  

 اقتصاد طیشرا دارند انتظار نیالت يکایآمر و ییایآس دهندگان پاسخ اکثر
 ظارانت نیهمچن آنها اکثر و بماند یباق داریپا 2017 سال در ای و بهبود یجهان

  .گردد تیتقو 2017 سال در گویم یجهان بازار دارند
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه آبان 16 -بیست و نهم شماره

 ارجهخ ریوز معاون استیر به يلندیتا ئتیه ماه وریشهر سفر از پس
 فترد در ئتیه ياعضا از يتعداد با که يا جلسه و رانیا به کشور آن

  مارهش يخبر بولتن در جلسه نیا کامل گزارش( شد برگزار هیاتحاد
 CP گروه طرف از که يروناچا و رانین انیآقا ،) است شده درج 27
 هب يسفر مجدداً کین یپ دکتر يآقا همراه به بودند ئتیه آن در

 ییها مالقات ماه آبان 11 تا 4 از هفته کی یط و داشتند کشورمان
 اناست دو به هم ییسفرها و دادند انجام هیاتحاد و التیش سازمان در

 و یپرورش مزارع ، ریتکث مراکز از و داشتند بوشهر و هرمزگان
    . کردند دیبازد غذا کارخانه و گویم يفراور يواحدها

 دفتر در 14 تا 11 ساعت از 6/8/95 پنجشنبه يروزها که يا جلسه در
 میداشت التیش در 15 تا 14 ساعت از 11/8/95 شنبه سه و هیاتحاد

    : رسدیم دوستان اطالع به آن خالصه که شد مطرح یمهم مباحث

 هاراظ يلندیتا گروه به مقدم ریخ ضمن ییخدا و یسلطان انیآقا -1
 لندیتا انیآبز يغذا دیتول شرکت نیبزرگتر زبانیم که نیا از کردند

 در یمهم نقش CP شرکت که میدان یم.  میخوشحال اریبس میهست
 منطقه يکشورها ریسا در بلکه لندیتا در تنها نه گویم صنعت توسعه
 ندم بهره شرکت نیا با موثر ارتباط از میبتوان میدواریام و داشته

 يآقا مجدداً سال 26 از پس که نیا از ییخدا دکتر يآقا .میشو
  . ندنمود یخوشحال اظهار کنند یم مالقات رانیا در را کین یپ دکتر

 عتصن یفعل تیوضع و خچهیتار خصوص در یحاتیتوض ادامه در -2
 هیسرما يبرا یخوب اریبس نهیزم که نیا و شد داده کشور يگویم

 يراب یخصوص بخش با ییقراردادها عقد زین و يلندیتا طرف يگذار
  . دش ارائه دارد وجود رانیا در گویم دیتول تیفیک و تیکم بهبود

 اظهار اند آمده رانیا به مجدداً که نیا از هم کین یپ دکتر يآقا -3
 زا یکوتاه فاصله در سفر نیا که نمودند واعالم کردند یخوشحال

 از که يدیبازد از پس و بوده يروناچا و رانین انیآقا یقبل سفر
 خصوص در را خود يها دگاهید داشت خواهند بوشهر و بندرعباس

 از يا گوشه شانیا .نمود خواهند انیب يقتریدق طور به يهمکار نحوه
  .دادند حیتوض را CP شرکت يها يتوانمند و ها تیفعال

 و ها تیظرف یبررس سفر نیا از هدفشان  که شد اظهار ادامه در -4
 يآبز دیتول تیکم و تیفیک بهبود زین و يگذار هیسرما يها فرصت

 از يمند بهره گویم دیتول در مساله نیمهمتر .است رانیا در يپرور
 آن از اًاکثر که باالست وزن به دنیرس تیظرف با و خوب يگویم بچه

  . هستند غافل

 يلندیتا ئتیه با اتحادیه جلسه گزارش

 ازارب نگران شما. میدار را ییهاوا از بهتر اریبس ییمولدها نیتام امکان ما
 را لتانمحصو دیتوانیم یبراحت و دیهست کینزد اروپا به که چرا د،ینباش

 یمحصوالت. دیبخش بهبود دیبا را پخت و يبند بسته روش یمنته دیبفروش
 ند،لیتا در تجاربشان از کین یپ يآقا....  و تمپورا پخته، ،يسوخار چون
 داشته دیتول بهبود و یفن دانش انتقال که یراتیتاث و ایاسترال و ياندونز ، هند

: است ازین زیچ سه به خوب دیتول يبرا که کردند دیتاک و کردند صحبت
  .تیریمد و) مناسب پرورش ستمیس( ساتیتاس بروداستوك،

 و اطالعات از مجدد تشکر اظهار ضمن ییخدا و یسلطان انیآقا -5
 یآمادگ رانیا یخصوص بخش که نمودند اظهار شده ارائه يرهنمودها

 اعم ؛دارد ها بخش همه در را یفن دانش نیا از يمند بهره يبرا يهمکار
 %80 بیقر که جا آن از و...  و بازار ،يفراور ه،یتغذ پرورش، ر،یتکث از

 يعضاا میمستق ریغ ای و میمستق يگذار هیسرما با رانیا يگویم دیتول
 میتنظ جهت در که دارد یآمادگ کامالً هیاتحاد شود یم انجام هیاتحاد
   .دینما اقدام اطالعات انتقال و ها يهمکار نیا انجام نحوه

 يزیر برنامه يسفرها انجام از پس که شد مقرر اول جلسه انیپا در -6
 حوهن بوشهر، و هرمزگان ياستانها در کشور زیخ گویم منطقه دو به شده

 اول جلسه نهار صرف از پس و گردد میتنظ يبعد جلسه در ها يهمکار
  . افتی خاتمه
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه آبان 16 -بیست و نهم شماره

 و ازهاین میتنظ و یرسان اطالع نقش هیاتحاد که شود یم تفاهم نهیزم نیدرا
 دارا را CP شرکت يها مشارکت و مشورتها از استفاده نحوه يزیر برنامه
 یمعرف و خدمات نیا ارائه کننده هماهنگ و مشاور عنوان به و بود خواهد
 احداث ها يهمکار نیا موارد نیبهتر از یکی. شود شناخته يها طرف

 یسانر خدمات مراکز يانداز راه و الرو تیفیک یابیارز يبرا ییها کینیکل
 و یدامپزشک سازمان با مذاکره نیهمچن بود؛ خواهد یپرورش يواحدها به

  .لندیتا کشور از مولد ورود تیممنوع رفع

 با و دنینما یم استقبال شنهادیپ نیا از که نمودند اظهار کین یپ يآقا -9
 جیپک کی بلکه میبفروش غذا فقط که میا امدهین جا نیا ام که آن به توجه
 روین تیترب و آموزش ،یکیتکن و یفن يها کمک شامل که داشت میخواه

  .  میهست يهمکار توسعه آماده بود، خواهد
 مقرر و نموده تیرضا و یخوشحال اظهار ارتباطات نیا از نیطرف تینها در

 ما و میباش داشته يلندیتا طرف از یشنهاداتیپ ندهیآ هفته دو یط که شد
 بهره يارتقا يبرا یپروپوزال ،صنعت يازهاین و شنهاداتیپ آن اساس بر هم
 جراا مورد به یمل پروژه کی عنوان به و میکن هیته را گویم دیتول در يور

 به يسفر مجدداً هیژانو در که کرد اعالم يلندیتا طرف نیهمچن. میبگذار
  .داشت خواهد رانیا

 دش مطرح کین یپ يآقا توسط یمهم نکات هم يبند جمع جلسه در -7
    :  است لیذ شرح به آن خالصه که

 انجام یخوب يها يگذار هیسرما که میکرد مشاهده مانیدهایبازد در -
  . دارد وجود کار يبرا یمناسب يها فرصت و شده

 رهیذخ استخرها در  الرو اردیلیم 2 حدود شده اعالم يآمارها طبق -
 اریبس نیا که داشت دیخواه دیتول تن هزار 20 حداکثر و شده يساز
 زیاس. دیکن دیتول دیبا برابر سه تا دو الرو زانیم نیا با و است کم

 تمسیس يگرید و یکیژنت آن لیدال از یکی و است کوچک برداشت
     .است پرورش

 که است یمیقد یطراح و خراب کف با هکتار 2/1 تا 1 استخرها -
 چون. داشت دینبا گرم 30 به گویم دنیرس يبرا آنها از يانتظار
 يغذا و دارد رسوب تماماً استخرها کف شود ینم انجام یدرست یهواده

  .شود ینم استفاده آنها از ياریبس در هم یخوب

) ودب یحاتم یعل يآقا منظورشان( یعل نام به دهندگان پرورش از یکی -
 ار آنها از یبخش و گرفت ما از ییها دهیا و آمد لندیتا به شیپ سال دو

 در ودب کوچک راتییتغ نیهم اثر در گرفت امسال که یجینتا و کرد اجرا

 یمن جمع یدرست به فضوالتش و دارد رادیا استخرش کف هنوز که یحال
    . باشد نیا از بهتر اریبس تواند یم و شود

 از هیتخل که میدید را ییاستخرها) رانین يآقا یقبل سفر در( آبادان در -
 که است نیا هم آنها اشکال یول اند شده یطراح خوب و دارند مرکز

  . شود هیتخل ایدر و یخروج کانال به میمستق دینبا فضوالت
 تیوضع نیهم با میا افتهیدر ما که است نیا است یقطع آنچه هرحال در -

 در میتوان یم ما و دیدار را تن هزار 40 یعنی برابر دو دیتول توان موجود
 زارع؛م و ریتکث مراکز اصالح برنامه موجود، وضع( یقسمت سه پالن کی

 يقراردادها قالب در یفن يها کمک به نسبت) دیجد مزارع یطراح
   . میباش داشته يهمکار شما با مشخص

 اعالم و شده مطرح مطالب از تشکر ضمن یسلطان و ییخدا انیآقا -8
 با از،ین مورد يها نهیزم در ها يهمکار توسعه يبرا CP شرکت یآمادگ
 دتوان یم يهمکار نیا که کردند یآمادگ اعالم هیاتحاد گاهیجا به اشاره

 گویم دیتول یفیک و یکم ارتقاء و بهبود يراهکارها برنامه کی" قالب در
 ددگر شنهادیپ رانیا یاسالم يجمهور دولت به هیاتحاد طرف از "رانیا در
 شیفزاا جهت در دیبا یم است یمل ازین کی نیا که نیا به دیتاک با لذا و

 مجموعه کی زین CP شرکت و شود اقدام موجود وضع اصالح و يور بهره
 هنحو کند، نقش يفایا نهیزم نیا در که است توانمند و شده شناخته
  .شود میتنظ نیمابیف پروپوزال کی یط تواند یم ها يهمکار
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه آبان 16 -بیست و نهم شماره

     13 تا 10 ساعت از 9/8/95 کشنبهی:  زمان
     هیاتحاد دفتر:  مکان
 ارضیعل و محمد یعل اکبر، یعل ،يمحمد دیسع انیآقا:  نیحاضر

 یمقاس ، زاده بیاد صالح ان،یمنشور ،يقنبر ،یسلطان ،ينور ،يمهد
  .انیمشتاق حامد و

 هم شرکت تیموفق کیتبر و رکلیدب مقدم ریخ از پس جلسه نیا در
 دالر ونیلیم 7/16 به 8/11 از را انیآبز صادرات رکود هم که نیپروتئ
 به را يکشور چهارم رتبه ییغذا مواد صادرات بخش در هم و داده ارتقا
 قرار بیتصو مورد لیذ موارد ، دادند اختصاص انیآبز بخش و خود

  : گرفت

     ایالپیت واردت یسامانده -1
 مدهع بازار در تخلفات از يریجلوگ و ایالپیت بازار یسامانده منظور به

  : که شد مقرر دارد یمنف اثر هم یفروش خرده در بعضاً که یفروش
 یم خالص وزن یاصل مالك که گردد دیتاک و اعالم ها شرکت به – 1-1

   .باشد یم ممنوع نامشخص خالص وزن و باال زیگل با معامالت و باشد
 يها مجوز صدور هنگام در که شود خواسته یدامپزشک سازمان از –2-1

 يبرا لوگرمیک 12 خالص وزن که دینما ملزم را واردکنندگان واردات،
 طبق را امر نیا نظارت و کنترل و ندینما درج ها بلیل در را کارتن هر

    . دهد انجام هیاتحاد یهماهنگ با نیمابیف تقاهمنامه
 ای داءمب در هیفق یول دفتر با یهماهنگ امکان و یفعل ارتباطات از –3-1

  . ودش يریگ بهره نظر مورد يها نظارت و کنترل بابت از) گمرك( مقصد

    یداخل يها یبازرس -2

 يها اخطار از پس که ها شرکت از یکی شده شاهد تخلف مورد در 
 ارب نیآخر يبرا که شد مقرر ننموده محصول يآور جمع به اقدام متعدد
 رهیزنج يها فروشگاه به موضوع ، تیرعا عدم صورت در و شود اخطار

. شود یرسان اطالع فروشگاه سطح از يآور جمع و محصول حذف يبرا يا
 به که 5/3/95 جلسه مصوبه مطابق ، تکرار صورت در که است یهیبد

 و یدامپزشک( صالحیذ مراجع به موضوع دهیرس همکاران همه يامضا
  . شد خواهد اعالم) تیحما سازمان

  

     ها متیق یبررس -3 

 %15  به 7 از تعرفه شیافزا زین و يا مبادله ارز حذف به توجه با -1-3
 افزوده یواردات يها یماه هیاول مواد متیق به %25 حدود مجموع در که

 حدود یگرم 600 يایالپیت یماه متیق ، عوامل ریسا یبررس با و
 نیا مجدداً ها شرکت دیگرد مقرر که ، شد برآورد ریال245000

 الارس هیاتحاد يبرا را خود يبند جمع هفته آخر تا و یبررس را متیق
  . ندینما
 یسلطان و انیمشتاق ،يمهد انیآقا زین گویم و سالمون مورد در -2-3

 ادشنهیپ مدت نیهم یط را آن مقدار و ها متیق رییتغ لزوم عدم ای لزوم
  . ندینما
 شرکت همه به را دیجد يشنهادیپ يها متیق هیاتحاد رخانهیدب -3-3
 هب مراتب جمع، یینها دییتا و توافق حصول صورت در و دینما اعالم ها

 رد جه،ینت حصول عدم صورت در و گردد ابالغ يا رهیزنج يها فروشگاه
 یینها يبند جمع يحضور جلسه یط) 16/8/95( یآت هفته کشنبهی روز

  . ردیگ انجام

     شهروند پروموشن -4

 نیا با را خود موافقت باالتفاق جلسه در حاضر يها شرکت ندگانینما
 فهتعر شیافزا جمله از و روشن لیدال به بنا که نمودند اعالم میتصم

 از وگیم دیخر متیق شیافز و گویم دیتول کاهش ، يا مبادله ارز حذف
  ) سالمون رینظ( ها گونه یبرخ متیق یجهان شیافزا دهنده، پرورش

 در بازار داخل فاتیتخف و يگذار متیق خصوص در جلسه گزارش
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 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه آبان 16 -بیست و نهم شماره

 جلسه ، تهران اتاق سوم طبقه در 12 تا 10 ساعت از 10/8/95 دوشنبه روز در
 ياعضا حضور با و زرگران کاوه يآقا استیر به يکشاورز ونیسیکم
 ارتوز ندگانینما یطهماسب و يدیسع مهندس انیآقا جمله از( ونیسیکم

) رانیا اتاق يکشاورز ونیسیکم سیرئ انیصادق يآقا و اتاق يکشاورز جهاد
 ، ییاخد ، التیش از یگلشاه دکتر و يشکور دکتر انیآقا شامل همانانیم و
 ندگانینما انیزیعز خانم و یصالح ، ینیحس ياد ، يمنصور ، زاده ینب

  . شد لیتشک یخصوص بخش
اگرچه دستور جلسه بررسی مسایل و مشکالت بخش سردابی عنوان شده 
بود ولی نکات متفرقه متعددي مطرح شد که چندان ربطی به دستور جلسه 
نداشت که این موضوع مورد اعتراض جناب آقاي مهندس سعیدي نیز قرار 

در این جلسه گزارشی اتاق تهران از زنجیره تولید و تجارت آبزیان گرفت. 
توسط دبیر کمیسیون کشاورزي بصورت پاورپوینت ارائه شد که طی آن 

و  میلیون دالر عنوان شد 234 94ارزش صادرات آبزیان کشور در سال 
هزار تن سال قبل  23رشد از  %50در شش ماهه اول سال جاري نیز با 

مدت مشابه سال جاري رسیده است . بخش چالش ها و  هزار تن در 35
پیشنهادات گزارش یاد شده هم خوشبختانه با اقتباس از پیشنهادات 

   اتحادیه تمام موارد مطروحه ما را منعکس نموده بود.
(نماینده پرورش دهندگان قزل آالي آقایان دکتر صالحی در ادامه 

مهندس ه سراسري) و (مدیرعامل اتحادیدکتر نبی زاده لرستان) و 
(رئیس شوراي سیاستگذاري توسعه قزل آال) گالیه هاي خود را منصوري 
نقد سیاست سازمان شیالت در صدور مجوز پرورش ماهی قزل مبنی بر 

ی آثار منفو پشت سدهاي کشور و نیز  آال در قفس هاي دریایی مازندران
قادي د و انتبر صنعت پرورش ماهیان سردابی مطرح نمودن واردات تیالپیا

هم به اتاق تهران وارد نشد که در این جلسه که به نام پارلمان بخش 
خصوصی شناخته می شود فرصت کافی به نمایندگان این بخش داده نشد 

  و از نمایندگان کمیسیون کشاورزي مجلس کسی دعوت نشده است.

به تفصیل از طرح پرورش ماهی قزل آال در قفس آقاي دکتر شکوري 
ند و اظهار نمودند که مطالعات این کار تماماً انجام شده و حتی دفاع کرد

محصول تولیدي در قفس از کیفیت بافت الشه مطلوبتر و رشد مناسبتر 
در مدت مشابه برخوردار است و بهتر است تولید کنندگان محترم قزل 

 وآال به جاي مقابله با این طرح ، به بهبود کیفی محصوالت خود بپردازند 
متاسفانه ظاهراً دوستان پرورش دهنده قفس ها را تهدید می مزارع 

پندارند که به نظر می رسد این طور نباشد و قفس یک فرصت است 

 تهران اتاق يکشاورز ونیسیکم جلسه گزارش

 انامک حاضر درحال که گردد اعالم شهروند فروشگاه به يا مکاتبه یط
  . ندارد وجود پروموشن انجام

     موارد ریسا -5 

 ، جلسات مصوبات تیرعا به که نمودند دیتاک نیحاضر همه -1-5
 دبن يپا ناسالم يها رقابت و فاتیتخف به ورود عدم و يگذار متیق

  . هستند
 اصول هب توجه و تیفیک اصل به يبند يپا لزوم بر دوستان یتمام -2-5  

 معامالت در غش و یفروش کم از زیپره زین و عرضه و دیتول يا حرفه
    . نمودند يپافشار

 شانیا که نیا از ، رکلیدب يها يریگیپ از تشکر ضمن نیحاضر -3-5
 شانن تیقاطع نیمتخلف با برخورد در محذورات یبرخ تیرعا لحاظ به
 واردم گونه نیا در که نمودند درخواست داًیاک و نموده انتقاد و دهند ینم

 وبات،مص به متعهد يها شرکت حقوق انتیص و حفظ يبرا و است انتظار
    . گردد برخورد تر قاطعانه و تر يجد نیمتخلف با
 نوانع به یسلطانعل جهانشاه يآقا ، رکلیدب به کمک منظور به -4-5

 و نظارت به مربوط امور و جلسه نیا مصوبات ياجرا يریگیپ مسؤل
  .دندیگرد نییتع داخل بازار کنترل
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 دیتهد دهند ارتقا در را خود خواهند ینم که یمزارع يبرا فقط کنیل
    . شود یم محسوب

 فاعد دهندگان پرورش حقوق از که آن لیبدل فرمودند زاده ینب دکتر يآقا
 ئلندقا التیش سازمان ندگانینما يبرا که یاحترام همه رغمیعل کنند یم
 فتمخال يشکور دکتر يآقا نظرات با باصراحت و پرده یب مجبورند یول

 ارعمز از باالتر قفس در یماه تیفیک شد مطرح که نیا از شانیا. کنند
 نیچن هرگز که نمودند اعالم و کردند دیشد تاسف اظهار است یخشک

 بحث .است ازمزارع شتریب اریبس قفس در یماه شده تمام متیق و ستین
 مکارانه و اند شده نابود دهندگان پرورش از ياریبس و ستین یشوخ متیق

 تومان هزار 7 تا 6 لویک هر متیق به یماه فروش به مجبور یمقطع در ما
    . شدند

 و دیشه ادیبن به وابسته کوثر مزرعه دیتول بخش معاون( یصالح دکتر يآقا
 و تسیز طیمح مخالفت به اشاره با هم) لرستان دهندگان پرورش ندهینما

 ندهکن آلوده دیجد منابع ورود يبرا آن تیمحدود زین و خزر يایدر یآلودگ
 آن خطر و آال قزل یماه بودن یبوم ریغ نیهمچن و) یپرورش يها قفس(

 ریغ اریبس را طرح نیا ياجرا ، خزر يایدر يآبز يها گونه ریسا يبرا
 یردابس مزارع به که نیا از زاده ینب يآقا و شانیا نیهمچن. دانستند یمنطق

 انیمتقاض يرو به ها درب یول شود ینم پرداخت یوام گونه چیه
 جهاد شرکت به وامها همه و است باز قفس در یسرداب یماه منیپرورشه

    . نمودند هیگال داًیشد افتهی اختصاص نصر
 يا لهمقاب چیه قصد جلسات نیا در که دادند حیتوض یگلشاه دکتر يآقا

 شانیا. است معصالت رفع و یآگاه يبرا صرفاً لیمسا طرح و ندارد وجود
 که يتجار يها گونه از ياریبس که فرمودند یصالح دکتر يآقا به خطاب
 گردد یم نیتام آن از ادانیص تیمع و شود یم دیص خزر يایدر در امروز

 و فالت رینظ ها گونه ریسا ،ياریخاو و دیسف یماه جز به و هستند یبوم ریغ
 هم آن انیماه همه پس است آلوده خزر اگر. اند یبوم ریغ هم...  و لکایک

 اشم هستند دائم شیپا حال در ینظارت يارگانها که یحال در!  اند آلوده
 يراب قفس مزرعه چند از که ییآال قزل يها نمونه که دیدان یم من از بهتر
 و شد دییتا یهمگ گرفت قرار آنها رانهیسختگ شیآزما مورد و شد هیته* 

 و صادرات مورد در. ندارد تیموضوع خزر یآلودگ که دهد یم نشان نیا
 نیمع مدت يبرا مشخص متیق کی تواند یم یسرداب هیاتحاد ایآ متیق

یش حتی جناب نبی زاده نتوانستند ب !)نه که شد داده پاسخ. (کند تیتثب را
کانتینر از نظر قیمت، سایز و وزن توافق شده تحویل دهند و این از یک 

  بدان علت است که هنوز مزارع توجیه نشده اند.

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه آبان 16 -بیست و نهم شماره

 ارعمز از یبخش بلکه ستین يدیتهد چیه قفس من نظر از بهرحال 
  .  باشند قفس بانیپشت توانند یم یخشک در آال قزل
 مودندفر اتاق از هیگال و همکارانشان نظرات دییتا ضمن يمنصور يآقا
 و یراسدموک با نه و است سازگار يکتاتورید با نه یکارشناس نظر که

 دیتول کشور ارگان تمام که است نیا مملکت مشکل.  يئولوژ دهیا
 شمچ تا و شود یم وارد ایالپیت که است لیدل نیهم به و ستین محور

 زرده چشم تخم انواع کشور 22 از که میکن یم مالحضه میکن یم باز
 مثل يکشور یراحت یاستیس نیچن و گردد یم وارد آال قزل
 گونه نیا دهد اجازه که ندارد ییدمپا واردات يبرا نافاسویبورک

  .شود انجام کشورش به ییدمپا واردات
 از يکشاورز ونیسیکم جوان سیرئ از تشکر ضمن ییخدا دکتر يآقا

 ونیسیمک ریذب خانم سرکار که یگزارش از تشکر و جلسه نیا لیتشک
 هیاتحاد شنهاداتیپ و مطالبات که نیا از ژهیو تشکر و کردند ارائه

 قرار توجه مورد تماماً گزارش نیا در رانیا انیآبز صادرکنندگان
 حتص یهمگ شد مطرح جا نیا که یمباحث که کردند اظهار بود گرفته

 يراب قیدق راه نقشه ما:  کند یم دییتا هیاتحاد نظرات و شنهاداتیپ
 برداران بهره نیب هم الزم یهماهنگ و میندار يپرور يآبز توسعه

 ام دوستان اعتراض مورد قفس در پروش طرح لیدل نیهم به و ستین
 و واردات يها نهیزم و علل از اطالع عدم لیدل به ای و ردیگ یم قرار

 پرورش. ردیگیم قرار هجمه مورد ایالپیت واردات ، ایالپیت مصرف
 دانندب هستند يتالشگر و زحمتکش قشر که آال قزل محترم دهندگان

 رتبه رد را ما کشور که هستند ها نیهم و میکن یم افتخار آنها به ما که
 در است بهتر لذا و اند داده قرار ایدن يآال قزل کننده دیتول نخست

 نییتب يبرا مباحث طرح به جنجال از دور به و دوستانه و آرام يفضا
 کالتمش جلسه نیا در متاسفانه. میبپرداز آنها رفع و یواقع مشکالت

 عنوان به "ایالپیت" و قفس در یماه" فقط و نشده مطرح یاصل
 تانمدوس از پوزش عرض با که شد طرح صنعت نیا مشکالت نیمهمتر

 تخم نیتام مشکل ایآ. است  محض یفرافکن کی نیا که میبگو دیبا
 آل دهیا حد در مزارع در ما يور بهره انیآ ؟ ندارد وجود زرده چشم
 تیحما ؟ شود حل ییجا دینبا روین وزارت حقابه مشکل ایآ ؟ است

 که گرید سوال ها ده و!  است کامل پروران يآبز از مهیب صندوق
 يا شهیر طور به که دارم تقاضا دوستان از لذا ده؛ینگرد طرح اساساً

 ،یحواش هب پرداختن و یفرض دشمن افتنی يجا به و بپردازد مباحث به
  . دهند قرار توجه مورد را متن

 حضور با يگرید مشترك جلسه که مقررشد جلسه وقت افتنی انیپا با
 يآقا جناب محضر در زاده ینب و ییخدا ،یگلشاه و يشکور انیآقا

 تصور يبند جمع شده مطروح لیمسا به نسبت و لیتشک زرگران
  .    ردیگ
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 نیا در که است انیجر در مختلف يها گروه در یمتنوع و داغ مباحث 
 افتهی نام رییتغ نیوز گروه از که میدیند مناسبت یب يخبر بولتن از شماره

 نیریش بحث از ییها بخش "یگرماب انیماه دهندگان پرورش هیاتحاد "
 نابج يوایش کالم ژهیبو و گروه آن دوستان از تن چند زبان از را ایالپیت

  :میینما نقل دوستان همه اطالع يبرا یلیاسماع مهندس

 آن يابتدا و دیسینو یم نیمحقق شما که یمقاالت مثل: یلیاسماع مهندس
 یم عرض جمله کی در را ضمیعرا دهیچک هم بنده د،یگذار یم دهیچک

 يآبز به ایالپیت یقانون یمعرف: دهیچک: روم یم آن سراغ بعد و کنم
  !است ضرورت کی کشور، يپرور

 يرگید موضوع هر ای ایالپیت باره در یبررس و بحث معتقدم اًیقو دوستان،
 دهیشن. باشد ما يکار منافع ای یصنف ای یشخص يها دگاهید از خارج دیبا
 بآ یپاک باره در یشرع حکم نکهیا يبرا يانصار یمرتض خیش که دیا

 یشخص منافع تا!!! داد حکم بعد کرد، پر را اش خانه چاه بدهد، چاه
 وجهت بدون میبنگر دید نیا با ایالپیت به دیبا هم ما. نباشد انیم در خودش

 ریتکث ای میهست گویم کننده صادر ای میهست یگرماب کننده دیتول نکهیا به
 ای واردات در نه و پرورش در نه و ریتکث در نه بنده ضمناً. قزل کننده

  !!!!هستم چاه همون مثل!!! داشت نخواهم و نداشته ینقش آن صادرات
 بخش مثل است شور لب ای شور که میدار یآب منابع یبرخ کشورمان در
 يپرور يآبز يبرا یطرخ و...  سمنان، کرمان، فارس، استان از ییها

 یم فیتعر مناطق آن در پرورش يبرا ییها گونه البته. میندار آنجا در
 تیمحدود ای یول دارند هم را شور لب آب در پرورش تیقابل که شوند

 ایپالیت. يحاکستر کفال مثل ياقتصاد ای یفن مشکالت ای دارند ییدما يها
  .هست ییها طیمح نیچن يبرا بیمنا اول گونه

 و فعالند آنها درصد 60 حدود که میدار گویم مزرعه هزار به کینزد
 نینچ يبرا اول نهیگز ایالپیت. ياقتصاد مشکالت ای يماریب ریدرگ هیبق

 ایالپیت یسال چند. شود یم اجرا هم ایدن نقاط ریسا در که است یمزارع
 ضمناً. دوم ضرورت نیا. گویم به گردند یبرم بعدش دهند، یم پرورش

 بولتن هفتگی
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 یم چه نجایا پس!!! (کنم ینم نگاه یگرماب مزارع در یمعرف
 به د،یتول دو نیا پس! هست ینشدن که هم یسرداب يبرا!!!) کنم؟
 وجود مزارع یبرخ در پرورش امکان اگرچه دهند، ادامه خود کار
  .دارد

 و ایالپیت با يکار اصال بنده یلیاسماع جناب خوب: درپوریح مهندس
 نییپا يپرور يابز صنعت یاساس مشکالت از یکی ندارم ها گونه ریسا

 به یطیمح و یستیز يهاینگران حال هست انیآبز مصرف زانیم بودن
 روز چند همکاران از گرید یگروه ایالپیت پرورش با ایآ خود يجا

 تهگذش در التیش يجا به نا ياستهایس شن؟ینم گرفتار ما درد به گهید
 صدور با شده همکاران از ياریبس خسران موجب ندهیآ در نیهمچن و

 ياستخرها در پرورش با رابطه در مورد یب و جایب يمجوزها
 مجوز صدور نطوریهم و مزارع يکانالها يکشاورز اب رهیذخ
 دشو چاپ پشتوانه بدون پول که است نیا همانند پشتوانه بدون دیتول
 جیترو با هم حال بردینم شیپ از يکار تورم جادیا جز خود که

 خواهد افزوده مشکالت به یمشکل هم باز ایالپیت ای و قفس در پرورش
  .شد

 ای يپرور يآبز کالن تیریمد بحث يرو دوستان، : یلیاسماع مهندس
 دیاشب داشته توجه. کنند صحبت ربطیذ کارشناسان دیبا مصرف بازار

 بازارش و شهیم وارد ایالپیت تن هزار 12 انهیسال داره اآلن نیهم که
 برادران بیج يتو دشیتول سود که نهیا رادشیا فقط! داره هم رو

 یم یصالح دکتر. شهیم شتریب و شتریب داره مصرف و!!! رهیم ینیچ
 انهخ يبرا منهم گفته داشته ابتکار دکتر خانم با که يا جلسه در گفت
  !!!هست یخوب یماه و ام دهیخر

 مروري بر فضاي مجازي شیالتی کشور
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  !!!هست یخوب یماه و ام دهیخر
 االيب-1: دارد رواج عهیشا سه ایالپیت مورد در:  يموسو دصادقیس

 یماه نیا گرم 100 در موجود 6 امگا زانیم دهد یم نشان قاتیتحق :6امگا
 تس یکاف.شود یم شامل را ینییپا اریبس بیضر که است 210mg برابر

 است برابر سالمون چون یمرغوب یماه 100g در 6امگا زانیم که میبدان
 گرم 100 ودر 517mg با است برابر کپور گرم 100 در ،982mg با

 بره گوشت گرم 100 در زانیم نیا نیهمچن. 2460mg با است برابر مرغ
 هستند قتیحق نیا انگرینما خود اعداد نیا. 422mg با است برابر زین

 ينهایپروتئ از ياریبس از تر نییپا اریبس یماه نیا در 6امگا درصد که
 نیا مصرف عدم -2.تاید شنینوتر تیسا از برگرفته. باش یم متداول

 یبررس قابل ساده قیتحق کی با زین ادعا نیا: کشورها گرید در یماه
 کایآمر متحده االتیا يدارو و غذا سازمان تیسا به است یکاف. است

 یماه نیا مصرف زانیم خصوص در منتشره يآمارها به ای و شود مراجعه
 درصد 74 گذشته سال در تنها. میفکنیب ينظر یشمال يکایآمر در

 از باشد یم رانیا مصرف برابر 168 معادل که کایآمر یمصرف يایالپیت
 ينمودار زین صفحه نیهم يابتدا در. است شده صادر کشور نیا به نیچ
 یم نشان را یماه نیا مصرف ریچشمگ رشد زانیم که شده منتشر فائو از

 نیا شود یم گفته: پرورش نحوه و رشد محل-3. شود مراجعه. دهد
. کند یم رشد یبهداشت ریغ يطهایمح در و نامناسب ییغذا مواد با یماه
 رکپو خانواده انیماه به است متعلق درواقع دست نیاز عاتیشا از ياریبس
 نیا. شوند یم هیتغذ یوانیح کود توسط و یجلبک کامالً يطهایمح در که
 هرگز و افتهی پرورش نانیها نام به يا رهیجز در عمده بصورت یماه

 قرار شود یم اشاره آنها به یاجتماع يگروهها در که یعوامل ریتاث تحت
  .رندیگینم

 کار! بخوره هم یمشکالت به ایالپیت پرورش ممکنه بله، -1:یلیاسماع مهندس
  !!مینکن کار اصالً بهتره وگرنه شه،ینم که مشکل بدون

 امگا با که است يا هیزاو سرعت شناسم، یم که ییامگا تنها من. برد نام
 که یعاتیشا به اگر اما!!! است هیثان بر انیراد آن واحد و دهند یم نشان

 قبل روز چند م،یبپرداز ره،یغ و است مضر ای است تیخاص یب ایالپیت
 و کایآمر نوزادان انجمن و کایآمر باردار زنان انجمن نوشته از یقسمت

 ار آن مصرف ا،یالپیت خواص بر دیتاک ضمن که فرستادم را FDA تیسا
  !بودند کرده هیتوص هم باردار زنان يبرا

 میکن وارد گومانیم مزارع به را یوانام میخواست یم که یزمان هم ما -4
 اکثر که میدید یم یول میداشت یابهامات و میدانست ینم را آن زیچ همه

 رانیا ستیز طیمح روندو یم یوانام سمت به سرعت به دارند کشورها
 شروع رانیا در یوانام مخالفتش، از بعد سال همان یول کرد مخالفت هم
  !!شد
  :است توجه قابل نکته چند ستیز طیمح و ایالپیت مورد در

 ،یطیمح ستیز يها بحث کشورها، همه در که رانیا در تنها نه -1
 یجهان سطح از باالتر یلیخ کار کالس رانیا در! هستند باکالس یمباحث
 هروگاین با مخالفند، جاده با مخالفند، هم سد احداث با که دیا دهید مثالً است

 از شود، یم نیتام سد همان از ازشانین مورد آب کهیحال در. مخالفند
. کنند یم یزندگ روگاهین همون برق با و مسافرت رنیم جاده همون

 ستیز طیمح اونها. شهیم دیتول داره کشور 130 از شیب در ایالپیت
  ؟؟؟یچ ای ندارن؟ سواد ای ندارن؟ عرضه ای ندارن؟

 به .هستند باسواد و شمندیاند و میفه يدیاسات ایالپیت نیمخالف یبرخ -2
 ندیگو یم ندارند، اجرا بخش در یتیمسئول چون دوستان، نیا بنده نظر

 و درسته هم شانیا يها استدالل از ییها بخش. تمام و ممنوع ایالپیت
 زمعز استاد نیهم اگر!! بذاره بجا هم یمنف یاثرات ییجا در ایالپیت ممکنه
 هم و کند ستیز طیمح حفظ دیبا هم حاال باشد، داشته ییاجرا تیمسئول

 یجهان سرانه به را ما مصرف سرانه دهد، شیافزا را انیآبز دیتول دیبا
 یم راهکار بدنبال که نجاستیا خوب... کند، جادیا اشتغال کند، کینزد

 وگرنه برساند حداقل به را مخاطراتش و بکند را ها نکاریا که کردد
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 برجسته نیمتخصص از که یپورکاظم دکتر مثال طور به شما نظر به
 صحبت ایالپیت پرورش ضرورت مورد در قبل روز چند و است کشور
 طیمح کننده نابود و مغرض ای است؟ ستیز طیمح به آکاه نا يفرد کرده،

 تقایتحق موسسه استیر يجا به  شانیا اگر دیشا... ؟یچ ای است؟ ستیز
 ممکنه ایالپیت! نه گفت یم و آمد یم بود، دانشگاه استاد فقط التیش

  !!!!مهاجمه گونه 100 جزو! باشه خطرناك

 مصاحبه گاه. است يلجباز نوع از ستیز طیمح يها مخالفت یبرخ -3
 ار ازشیپ تا ریس از طرف که است کننده متاثر واقعاً که مینیب یم ییها

  :دینیبب را ها نمونه نیا دهیم جلوه وارونه ای گهیم دروغ ای

 !المثل ضرب شده که بوده گذشته در يپرور يآبز اشتباهات یبرخ -4
 یحرکت هر گهید حاال !یانزل مرداب ایآزول ای هامون در آمور مثل

 ما!! آورند یم فرود سرت بر چماق مثل را نیا رد،یپذ صورت بخواهد
 نهممک هم ندهیآ در یحت و میکن قبول را میا داشته قبالً که یاشتباهات دیبا

  ಒ!!ندارد یغلط چیه ننوشته کتهید فقط که باشد ادمانی اما میبکن اشتباه

 دینیبب ند،یگو یم و دهند یم نشان خوزستان در را یلیز ایالپیت -5
 شما که یحال در! نمونش نهمیا کنه، نابود رو کشور خواهد یم التیش
 يآقا به دیبا و شده رانیا وارد عراق یآب يها راه از یماه نیا دیدان یم

 همان در. است بوده یانسان دخالت بدون که گفت هم یگرام یعبدل دکتر
 یتماس بنده شد، دهید کنار اروند ينهرها در یماه نیا ورود که ییها سال

 پرورش و است يکشاورز مهندس که داشتم عراق در دوستان از یکی با
 را ما يآبها و شده عراق وارد هیسور از متاسفانه بله گفت داشت، یماه
 دانشگاه از مقاله کی بعد. هستند ناراحت هم ما نیمسئول و کرده آلوده هم

 ناًمطمئ!!! دمینفهم یچیه من و بود یعرب زبان به که فرستاد میبرا بصره
 کل موضع يتو یول دانند یم را یلین و یلیز فرق ستیز طیمح دوستان

  !!کنند یم مصاحبه نگونهیا که اند افتاده یآب و قرمز و کل

 طیمح به یخسارت اگر پروران، يآبز عنوان به ما م،یخودمان حاال -6
 ستیز طیمح کارمندان حقوق شد؟ مینخواه متضرر بخورد، ستمانیز

 بر مانیزندگ و میشو یم متضرر که میهست ما نیا شود، ینم کم که
 يپرور يآبز حوزه در ستیز طیمح يبرا شتریب امایآ. رود یم باد
   است؟ گر نظاره فقط که یمتول سازمان ای میکن يدلسوز دیبا

 ست؟ین ارزش قابل مبنا کی عنوان به ،یجمع خرد ایآ. ما که است واضح
 داه را یشرع حکم فالن علما شتریب اگر که میدار اجماع هم فقه در

 و دیاسات همه نیا شود یم چطور. شود یم مبنا کی خودش نیا اند،
 دیاسات ،یخصوص بخش قات،یتحق موسسه الت،یش کارشناسان

 و دییتا را ایالپیت قانونمند حضور ،یخصوص کارشناسان ،یدانشگاه
 نم که کنار دیبرو دیگو یم ستیز طیمح سازمان یول کنند یم دیتاک

 نکردند، شرکت شیهما دو در!! رسد ینم عقلتان شما!!! اومدم
 يگرید زیچ که هم مالقات در.است ينجوریا که هم شانیها مصاحبه

 را ایدر ستیز طیمح معاون یفرشچ دکتر خانم قبل سال! ندیگو یم
 کشورمان يپرور يآبز به ایالپیت یقانون یمعرف کردم عرض و دمید
 ما :گفت شانیا!!! است واجب کار کی بلکه!!! ستین مستحب کار کی

  .بدهند تاید و آمار میگفت فقط م،یندار یحرف که

 طیمح يها کن سفت کن شل نیا یول! ستمین توطئه توهم اهل من -7
 خطاب میکرد هیته طومار کی قبل سال! شده بیغر و بیعج هم ستیز
 حوزه در کارشناس و تشکل و شرکت 190 يامضا با جمهور سیرئ به

 به ایالپیت یفانون یمعرف ضرورت: عنوان نیهم با يپرور يآبز
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 جلسه. کردند مصاحبه هم ویراد در و شد منتشر يخبرگزار هفت در
 در مزرعه 10 در که کردند قبول و شد لیتشک يجمهور استیر در يا

 در نیا چه؟ یعنی!!! رشیز زدن بعدش. ردیپذ صورت دیتول بافق
 اضافه هم سال هر و شهیم وارد داره ایالپیت تن هزار 12 که ستیحال

  !!!را فروش پرتقال دیکن دایپ!!! شهیم

 صورت به ایالپیت اگر گفت. زد رو حرف نیبهتر جان يموسو -8
 یم دایپ توسعه ینیرزمیز صورت به نشه يپرور يآبز وارد یقانون
 اتیعمل در چون. درسته کامالً نیا. داره یطیمح ستیز خطر و کنه

 گونه از نه دیباش مطمئن دیتوان یم بهداشت و سالمت از نه ینیرزمیز
 واقع در آن، کردن قانونمند به ما اصرار وصف، نیا با. کیژنت و نژاد و

  !است ستیز طیمح حفاظت يراستا در
 حدود نر يایالپیت رشد. مهمه اریبس هم یجنس تک موضوع -9

 تک صورت به ایالپیت پرورش هم نیهم يبرا و است ماده دوبرابر
 ریتکث يبرا یمختلف يها روش. هستند نر همه و شود یم انجام یجنس
 فوص نیا با. هست مطمئن و باال اریبس يها درصد با که است یجنس تک

 دایپ راه یداخل يابها به و کردند فرار استخر از يتعداد هم اگر
  !!گرفت نخواهد صورت يریتکث!! هستند نر همه کردند،

 هب بود گفته که خواندم یستیز تنوع محترم کل ریمد مصاحبه در -10
  . بدهند پرورش ياریخاو انیماه مثالً توانند یم ایالپیت يجا

 هستند متفاوت ییدما يها رنج در نهایا. است اشتباه دو نیا سهیمقا اصالً
 ایالپیت لهیف متیق. دارند را خودش یمتقاض و متفاوت یمتیق رنج در و
 هر ياریخاو انیماه خوراك متیق. است ياریخاو لهیف چهارم کی

 نصف از کمتر ایالپیت خوراك متیق. است دالر 1,6 حدود لویک
  .میدار ازین آن يدو هر به ما. آنست

  

 یم صحبت انقراض حال در يها گونه از ستیز طیمح سازمان -11
 از دیبا یمل ضرورت به بنا ما و است یمهم اریبس موضوع نیا. کند

 را انقراض حال در گونه کی. میکن تیحما انقراض حال در يها گونه
 ونبیتر پشت در شادگان ندهینما قبل سال چند. کنم یم یمعرف شما خدمت
 گفت آلود بغض يصدا با. دمیشن ویراد از من و کرد یم نطق مجلس

.. بخورند ندارند غذا که شادگان منطقه در میدار ییها حانواده وهللا
. هستند انقراض حال در يها گونه از يا نمونه خانوارها، نیا خوب

 که يآبز کی اگر م،یدار آنجا در گرم يهوا خوب، آب خوب، نیزم
 نیا ایآ باشد، خوب مقاومتش هم پرورشش، هم رش،یتکث هم

 باشند؟ داشته يدرآمد و یشعل توانند ینم انقراض حال در يخانوارها
 است؟ آب يرو شان خانه که ییها خانواده دیا دهید لندیتا ای ياندونز در

 همانجا و دهند یم پرورش یماه و اند ساخته يا ساده يها قفس همانجا
   است؟ شان خانه و اند ساخته یچوب اتاق کی هم

 به را خود يصدا دیبا يپرور يآبز نیفعال عنوان به ما نظرم به -12
 میتوان یم م،یکن کار یگروه صورت به اگر. میبرسان نیمسئول گوش

 صورت به آنهم م،یکن یمعرف رانیا يپرور يآبز به را ایالپیت
 کنترل یسالمت و بهداشت دار، شناسنامه نژاد ،یجنس تک قانونمند،

 به خود يصدا رساندن يبرا ییراهکارها چه. برنامه با خالصه شده،
 یم شنهادیپ ستیز طیمح سازمان محترم سیرئ مخصوصاً نیمسئول
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  آبان 14  آبان 03  نام ماهی
  12000  7000-8000  کپور
  13000  10000-11000  آمور

  5800  4000-5500  کیلو 1-1,5فیتوفاك 
  6500  5500-6000  کیلو 1,5-2,5فیتوفاك 

  5800  3500-5000  کیلو 1-3بیگ هد 
  6500  5500-6000  کیلو 3بیگ هد باالي 

 بولتن هفتگی

  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
  1395 ماه آبان 16 -بیست و نهم شماره

  مازندران. در کیلکا ماهی تن811هزارو پنج : صید04/08/95
http://www.irna.ir/fa/News/82280497/  

 در ماهی پرورش طرح در فعالیت براي گذاران سرمایه : استقبال06/08/95
  چابهار.

http://www.iribnews.ir/fa/news/1352914/  
  ارس. سد دریاچه از مجازصیادي غیر تورهاي آوري : جمع08/08/95

http://www.iribnews.ir/fa/news/1355146/  
  شد. آغاز خوزستان آبهاي در دریایی میگوي : صید08/08/95

http://www.iribnews.ir/fa/news/1355044/  
  ایران. مرکزي کویر قلب در خاویار : تولید09/08/95

http://www.irna.ir/fa/News/82286797/  
  جهانی. بازار به گلستان پرورشی درصدمیگوهاي80 : صادرات10/08/95

http://www.iribnews.ir/fa/news/1359082/  
 در میگو پرورش : مهندس هراجی (پرورش دهنده): رکورد10/08/95

  ان شکسته شد.هرمزگ
http://www.iribnews.ir/fa/news/1359056/  

  هرمزگان. آبهاي در میگو تن 900 از بیش : صید09/08/95
http://www.iribnews.ir/fa/news/1357083/  

 به زیادي خسارت توجهی بی صورت در 'اس.اچ.وي' : ویروس12/08/95
  کند. می وارد ماهی دهندگان پرورش

http://www.irna.ir/fa/News/82292269/  
 به مازندران از آبزي محصوالت تن 200 و هزار سه : صدور12/08/95

  کشور. از خارج
http://www.irna.ir/fa/News/82291855/  

 سد دریاچه در گرمابی ماهی بچه انواع قطعه میلیون 3 : رهاسازي12/08/95
  ارس.

http://isna.ir/news/95081208893/  
  دریایی. قفسهاي در ماهی پروش براي وام اي: اعط15/08/95

http://www.iribnews.ir/fa/news/1366318/  
  هرمزگان. آبهاي در میش ماهی تن 300 از بیش : صید15/08/95

http://www.iribnews.ir/fa/news/1366117/  
 جهت گلستان کشاورزي چاه حلقه 8000 از استفاده بینی: پیش15/08/95

  ماهی. پرورش
http://isna.ir/news/95081510517/  

 مرز از کرمانشاه گرمابی ماهیان صادرات براي : پیگیري15/08/95
  ."پرویزخان"

http://isna.ir/news/95081509883/  
  گلستان. ؛ میگو تن هزار از بیش : تولید16/08/95

http://www.iribnews.ir/fa/news/1367065/  
 

  قیمت ماهیان گرمابی تازه در شهرستان بابل
  قیمت به تومان

    

  در میدان بابل  تازه ماهیان دریاییقیمت 
  قیمت به تومان

  آبان 14  آبان 03  نام ماهی
  22000  48000  سفید درشت

  19000  27000  گرم 900تا  700سفید باالي 
  15000  18000  کیلو 0,5-1اردك ماهی 

  20000  25000  کیلو 1اردك ماهی باالي 
  21500  35000  گرم 900کفال باالي 

  18500  25000  گرم 900تا  600کفال 
  22000  12000  سوف نیم کیلو
  17000  25000  سوف درشت

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

  آبان 06  آبان 03  مهر 24  سایز
40  195  195 195  
50  190  190 190  
60  165  165 165  
70  150  150 150  
80  130  140 135  
90  110  115 120  

100  105  110 110  
  116  94  116  تعداد کامیون
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