
و آقایان سنگانیان، بازرگان، سلطانی، احمدی، شهریاری  با حضور7931یازدهمین جلسه و آخرین جلسه هیئت مدیره در سال 

برگزار و  71/71/31روز چهارشنبه  77تا  93/1زرس و خدایی دبیر کل اتحادیه از ساعت معصومی با حضور آقایان خطیبی یا

 وارد ذیل مطرح گردید.م دستور، مطابق

 79گزارش مالی و اقدامات سال -1

را به صورت مکتوب به اعضای  7931نیز عملکرد اتحادیه در سال  ودر این خصوص دبیرکل خالصه ای از گزارش مالی 

ارش گزقرر شد که با انجام اصالحاتی به عنوان مهیئت مدیره ارائه داده و پس از بحث و بررسی و تصویب کلیات آن 

 ه به مجمع آتی آماده شود.جهت ارائ 7931عملکرد سال 

 1971تصویب برنامه های سال  -2

 به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: 7931سرفصل اولویت برنامه های سال 

تهیه طرح جامع راهبردهای رفع موانع صادرات آبزیان ایران و توسعه بازارهای صادراتی جهت ارائه به هیئت رئیسه  (7

 ایران و معنوی اتاقی از کمک های مادی داتاق و بهره من

 برایجمهوری  ریاست یدر خصوص نیازهای علمی صنعت آبزیان جهت ارائه به معاونت علمی کاربرد ئهتهیه و ارا (1

 ورابین اتحادیه با معاونت مذکمی فیمتوسعه همکاری عل

 رفع نهایی مشکل صادرات مستقیم آبزیان پرورشی به چین (9

 ایران به اتحادیه اروپاپی گیری موضوع کاهش تعرفه صادرات آبزیان   (4

 توسعه علمی و تخصصی فعالیت اتحادیه در فضای رسانه ای (1

 برگزاری مجمع عمومی عادی در تیرماه (6

 حضور موثر در مجامع تصمیم سازی و اثر گذاری بر بخشنامه ها و آئین نامه ها  (1

 ا و ...( بهبود شرایط کسب وهماهنگی با شیالت و دامپزشکی برای ایفای نقش اجرایی ) مباحث نظارتی، واگذاری ه  (1

 کار صنف و توسعه و تحکیم ساختار اتحادیه

 سایر موارد-9

در خصوص اعالم نظر در مورد وقایعی که پس از صید بی رویه برخی کشتی های صید میکتوفیده و غیز میکتوفیده در  -7

اسالمی به ماجرا شد هیئت مدیره به این خلیج فارس و دریای عمان اتفاق افتاد و منجر به ورود سپاه پاسداران اتقالب 

 جمع بندی رسید که:

از ورود سپاه پاسداران به ماجرا جهت اجرای دقیق آئین نامه های صید و جلوگیری از تخلفات ) از جانب هر شناوری 

العاده  قکه باشد( استقبال می گردد و امید است که با حضور قدرتمندانه سپاه و با استفاده از امکانات و نیروی فو



یر یا قایق ها و لنج های غ مطلوب آن از هرگونه صید غیر مجاز توسط هر بهره بردار اعم ازکشتی های صید میکتوفیده

 مجاز یا کشتی های صید صنعتی جلوگیری شده و فشار به ذخایر کاهش یابد.

ن های شیالت و دامپزشکی براساس گزارش دبیرخانه در مورد رصد بازار داخلی و نیازی که به حمایت سازما -9-1

و سایر ارگان های ذی ربط دولتی برای مقابله با متخلفین احتمالی وجود دارد مقرر شد که در راستای اجرایی کردن 

برنامه های مصوب سال آتی، اهداف و وظایف اتحادیه در این زمینه برای ریاست جدید سازمان شیالت ایران  1بند 

ین شده و از آنان برای توسعه همکاری در این زمینه استفاده شود. همچنین با توجه به و نیز سایر مسئولین ذیربط تبی

تجربه اخیر، چنانچه زمینه همکاری سازمان های مذکور به نحو مطلوب نبود، اتحادیه رأساً با قدرتی که براساس وظایف 

 ذاتی خود دارد از هیچ اقدام اصالحی کوتاهی نکند.

و نیز سایر هماهنگی های الزم برای توسعه فعالیت های اتحادیه  1اهداف مذکور در بند در جهت دستیابی به  -9-9

مقرر شد که جناب آقای شهریاری برگزاری یک جلسه خاص هیئت مدیره اتحادیه با آقای دکتر کیخا رئیس کمیسیون 

 جلس را هماهنگ نمایند.کشاورزی م
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