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 هایشیالت:تعاونی

 شود؟مدلتعاونیچگونهدربخششیالتاجرامی

 مقدمه

صنعت شیالت، با پرورش آبزیان، سهم بسزایی در تامین 
غذا، اشتغالزایی، ارائه خدمات تفریحی و گردشگری، 
برقراری ارتباطات تجاری و در نهایت رفاه اقتصادی برای 
مردم سراسر جهان دارد. در واقع شیالت متولی یک چرخه 

ها، آبزیان و های بسیاری از انسانحیاتی شامل گروه
های دریایی و خشکی است که عالوه بر نسل اکوسیستم
تواند با حفظ و رعایت اصول پایداری محیطی، حاضر، می
های آتی را نیز تامین نماید. اما شرایط حاضر منافع نسل

دهنده وضعی دگرگون و نابسامان در مناطق ساحلی، نشان

های است، تا جاییکه که منابع زیستی در اکوسیستم
رویه و تخریب تدریجی خشکی و دریایی به دلیل صید بی

ها تحت تهدیدها و خطرات مختلفی قرار  زیستگاه

 اند.  گرفته

دهد که انسان نقش اصلی را  اینها همه در شرایطی رخ می
در تحوالت زیست محیطی دارد، اما همچنان ناگزیر از 

محیطی برای ادامه حیات خود  برداری از منابع زیست بهره
باشد. بر این اساس، انسان، در جهت استمرار بقای  می

محیطی  خود، گریزی از تالش در حفظ پایداری زیست
      ظرفیت پشتیبانینخواهد داشت. در این راستا، نظریه 

(Carrying Capacity  )های  کند که روشبیان می
تواند به  انسان محوری وجود دارد که هر منبع طبیعی می
برداری  طور پایدار استفاده شود، اما بیش از حد مورد بهره

قرار نگیرد. در اینجا برای دستیابی به باالترین بازده پایدار 
های  یک منبع باید بر روی فناوری و همچنین سرمایه

فیزیکی و اجتماعی متمرکز شود و با در نظر گرفتن 
ظرفیت حمل برای شیالت، ایده خالف این استدالل نیز 
باید بررسی شود. بر این اساس در حوزه شیالت نیز به نظر 

برداری را با ارجاع به این ایده  رسد که تعادل در بهره می
 (.01حفظ نماید )

تواند برای  هایی است که می حکمرانی پایدار یکی از روش
مدیریت اشتراکی منابع زیست محیطی اثرگذار باشد. 

محیطی  همچنین ایجاد آگاهی در خصوص تحوالت زیست
ای برخوردار  گذاران از اهمیت ویژهبرای مردم و سیاست

است. اما پس از مدیریت، نقش فعالین، شاغلین و 
شهروندانی که به نوعی در ارتباط با بخش شیالت هستند، 

شود. در این راستا، آنگونه که بانک جهانی   مهم تلقی می

کند، مدیریت اشتراکی ناظر بر شرایطی  ( تعریف می6112)
است که در آن دولت و کاربران منابع در مدیریت شیالت 
در یک کشور نقش داشته باشند. مدیریت اشتراکی را 

توان به عنوان یک مدیریت پویا در نظر گرفت که با  می
های کاربر و تمایل دولت  استفاده از ظرفیت و عالقه گروه

گذاری و مشارکت محقق شود. بر این اساس،  به سرمایه
ها با اداره دموکراتیک و خودگردان  مستقل تعاونی بدنه نیمه

تواند منافع اجتماعی و سودآوری اقتصادی را بهتر و  می
 بیشتر محقق کند. 

 کند؟تعاونی شیالت چیست؟ و چگونه کار می

هاییی نوعی شرکت تعاونی است که به منظور انجام فعالیت
از جمله: پرورش، صید، توزیع و بازاریابی ماهی تشیکیییل 

 گذارد.شده و منابع خود را به اشتراک می
گیران، مسئول صید بخش ها، ماهیدر این تعاونی

ها ها یا اغلب گروه خاصی از ماهیمشخصی از ماهی
گیرد که به هستند و بدین ترتیب تقسیم کاری شکل می

شوند. ها صید میموجب آن حجم و نوع مشخصی از ماهی
کننده آغاز پس از صید، شراکت و همکاری با یک توزیع

ها را برای اعضاء شود که فرآیند خردی و فروش ماهیمی
 (.8تسهیل نماید )

 های شیالتانواع تعاونی

 کنندگی و بازاریابیتوزیع .1
 پرورش ماهی و اشتراک استخر پرورش .2
 (01کشتیرانی و صید ) .3
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در این بدنه که ذینفعان و اعضاء قائل به معامله هستند، 
حاضرند تا سرمایه و نیروی کار خود را به اشتراک 

تواند  بگذارند. اجرای مدل تعاونی در صنعت شیالت می
های پولی  مزایای دیگری همچون: فراهم نمودن فرصت

در دسترس بودن  -نشینان به ویژه ساحل-برای فقرا 
اطالعات و آموزش در زمینه شیالت و مقررات آن، 
دسترسی آسان به وسایل صید، دریافت مجوزهای صید، 

 (. 01دریافت تسهیالت مالی همچون وام و یارانه باشد )

درصد،  01واحدهای شیالت در مقیاس کوچک بیش از 
میلیون ماهیگیر در سراسر  32میلیون نفر از  33حدود 

میلیون نفر دیگر در پردازش، توزیع و  011جهان و 
 71اند. همچنین حدود  بازاریابی ماهی استخدام شده

درصد این افراد نیز زن هستند. بر اساس گزارش فائو  
میلیون ماهیگیر در مقیاس  8.8دهد که  گزارش می

دالر در روز درآمد دارند. قابل توجه  0کوچک کمتر از 
 (. 00است که زنان در شیالت کامال در حاشیه هستند )

ها در بخش شیالت در مقیاس  بنابر آنچه گذشت، تعاونی
کوچک راهی برای به حداکثر رساندن منافع درازمدت 
جامعه برای مقابله با تهدیدات سوء مدیریت شیالت، 

ها توانایی تقویت  ناامنی معیشتی و فقر است. تعاونی
های  ماهیگیران در مقیاس کوچک را در برابر شوک

اقتصادی و محیطی مانند کمبود صید، بیماری و مرگ در 
هایشان، بالیای طبیعی و گرسنگی دارند. در این  خانواده

المللی در  نوشتار برآنیم تا به مرور تجربیات ملی و بین
 های شیالت بپردازیم. تعاونی

 های شیالتتاریخچه تعاونی

های شیالت، دسترسی از آنجایی که الزمه تشکیل تعاونی
نشینان در اقصی های آزاد و دریاها است، ساحلبه آب

نقاط جهان با آن آشنا هستند. در اغلب کشورهای در حال 
تا  0081های های شیالت به دههتوسعه تاسیس تعاونی

 (.3گردد )بازمی 0011

 Cananéia Oysterبرزیل: تعاونی تولیدکنندگان 

این تعاونی در ماندیرا در ساحل جنوبی سائوپائولو برزیل 
تاسیس شد. چشمگیرترین دستاورد این  0001در دهه 

های جدید  تعاونی در تسهیل تصویب قوانین و ابداع روش
های برای سازگاری برداشت صدف با حفاظت از جنگل

محلی مانگرو و تنوع زیستی باالی آنها بوده است. 
سیستم نظارتی این تعاونی تنها سه بار در سال، به اعضاء 

دهد. و جهت حفظ انگیزه خود اجازه صید صدف می
آوری شده های جمعاعضاء نیز، دو برابر بیشتر از صدف

دهد. امروز، های خوراکی به آنها دستمزد میبرای صدف
آوری و طبخ با گذشت دو دهه از فعالیت این تعاونی، جمع

ها، ارزش غذاهای محلی دریایی را با کیفیت این صدف
 (.06باال افزایش داده است )

 مکزیک

در مکزیکو سیتی تنها دو تعاونی صید صدف رو مدیریت 
کنند. این دو تعاونی، ایجاد ظرفیت برای تقویت می

های جدید و های محلی صید در بستر فناوری روش
ها، به عنوان استفاده مسئوالنه و عادالنه از خرچنگ

اند. از ای برای رونق اقتصاد محلی، را تسهیل کرده پایه
توان به شناسایی ها میترین دستاوردهای این تعاونی مهم

های مجاز صید، بهبود بقای اراضی و تحدید محدوده
های محلی با به دام انداختن جمعیت خرچنگ

های  های زنده و آزادسازی انواع نارس و تخم خرچنگ
های صید غیر قانونی و  آنها و در نهایت کاهش شیوه
 مخرب محیط زیست اشاره نمود.

داستان موفقیت آمیز دیگر مربوط به تاالب تامیاهوا 
(aahiamaa  )ها  است. این تاالب جایی است که تعاونی

برداری از در انتخاب گونه، میزان پردازش و نوع بهره
گیرند. به طور مثال در آبزیان، به طور جمعی تصمیم می

ها ها برای حفاظت از زیستگاه های تعاونی یکی از طرح
دنده ماهیگیری مجاز اعالم شده و تنها کاربرد چرخ

صیادان موفظ هستند که صیدهای خود را انتخاب و 
کنند و به شرکت تعاونی جهت بازایابی و فروش  مرتب می

 تحویل دهند.

ساله خود تاکنون، به اعضاء  71این تعاونی در طول عمر 
مزایای خوبی پرداخت کرده و برای اقدامات موثر در 

بندی و بازاریابی محصوالت با  هایی چون بسته زمینه
ارزش افزوده، تامین شغل برای زنان فقیر و بدسرپرست، 

های اقتصادی پایدار برای صیادان، همیاری  ایجاد گزینه
های مانگروی محلی، توسعه آگاهی از  در توسعه جنگل

های مخرب وضعیت محیط زیست، ترویج سوزاندن گونه
گیاهی در صید ماهی و ارائه راهنماهای سیاستی برای 

مقامات محلی، بارها شایسته تقدیر شناخته شده است     
(06.) 

 کاستاریکا

در کاستاریکا، به ویژه در جامعه محلی تارکولس 
aarkas)  )های ماهیگیری سنتی اشتغال به صید به شیوه

و دستی، به مثابه یک میراث غنی سالهای متمادی 
های استمرار داشته است. اما کاربرد مداوم این روش

بازده، منجر به ایجاد آلودگی و تشدید پرزحمت و کم
محیطی، کاهش و پراکندگی جمعیت آبزیان ناپایدار زیست

در این منطقه شده بود. این کاهش روزافزون منابع صید 
ها، از نظر اقتصادی جامعه ماهیگیران در از جمله ماهی

تر مضیقه جدی قرار داده بود. این شرایط زمانی پیچیده
های شد که صیادان در رقابت با یکدیگر و شرکتمی

تولیدی و توزیعی بزرگ متحمل ضررهای سنگینی 
گونه مشکالت، صیادان  شدند. سرانجام، برای رفع این می

صنعتگر در این منطقه، ائتالفی تشکیل داده و توافق 
های صید پایدار را به صورت جمعی در  کردند که روش

پیش گیرند. بدین ترتیب نخستین تعاونی شیالت با 
تاسیس   Fismers’ Cooperative of aárcolesعنوان 

نامیده  Coopeaárcolesشد که بعدها به صورت مخفف 
 شد.

، کد صیادی مسئوالنه           6113این تعاونی در سال 
(Responsible Fismery  ) را از فائو دریافت کرد که

هایی دارد نشان از تصویب و اجرای داوطلبانه دستورالعمل
که با رویکردی جامع نسبت به محیط زیست، اشتغال 

ای از منافع و خدمات  صیادیان و منافع خریداران چرخه
متقابل را ایجاد و راهبری کرده است. پیرو این موفقیت، 

-منطقه صید این تعاونی، به عنوان ناحیه 6110در ژانویه 
این  6106ای در صید مسئوالنه معرفی شد. از سال 

زن به کار خود  8مرد و  31عضو شامل  38تعاونی با 
 (.  00ادامه داده است )

توانندد مدو در ها در شیالت میچگونه تعاونی

 باشند؟

. افزایش قدرت مذاکره ماهیگیران در بازار خرید بیرای 0
 ابزار و تجهیزات و فروش محصوالت

 های حراجاندازی سیستم. افزایش رقابت در بازار با راه6

 . ارائه تدارکات و اطالعات بازاریابی برای محصوالت 3

گذاری در ساختارهای مشترکی مانینید . تسهیل سرمایه7
 های یخ و تاسیسات فرآوری ماهیکارخانه

  . ارائه تسهیالت اعتباری خرد برای ماهیگیران8
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یکی از دستاوردهای قابل توجه تعاونی 
Coopeaárcoles ها مربوط به ایجاد بانکی برای داده

های صیادی برای ماهیگیران است. این بانک فعالیت
ها عالوه بر اشتراک اطالعات مربوط به صید برای داده

صیادان، در نظارت بر سطح جمعیت ماهیان و مشاهده 
تاثیر روشهای مختلف ماهیگیری بر حیات آبزیان نیز مؤثر 

ها به قدری است بوده است. اکنون، اعتبار این بانک داده
پروری کاستاریکا        که انستیتوی ملی صیادی و آبزی

(INCOPESCA  ) به اطالعات آن، برای استفاده در
ها استناد تحقیقات و همکاری میان دولت و تعاونی

 (.  00کند ) می

 آالسکا

آالسکا تولیدکننده اصلی غذاهای دریایی در ایاالت 
متحده آمریکا است و بزرگترین تشکیالت اداره و مدیریت 

های متعدد تولید و توزیع غذاهای شیالت را با تعاونی
دریایی در این کشور دارد. در این ساختار، نخستین تعاونی 

به تامین   ame Halibat Prodacerبا نام  0077در سال 
های بعد به پرداخت. این تعاونی در سالغذای ارتش می

دلیل کاهش ماهی هالیبوت بر اثر تغییرات زیست 
 Seafood Prodacerمحیطی، نام خود را به 

Cooperative  868تغییر داد. این تعاونی در حال حاضر 
عضو و با الزام به رعایت اصول جهانی پایداری صید، 

هایی چون: سالمون، ماهی آزاد، مشغول برداشت ماهی
باشد. این تعاونی در کنار دیگر ماهی تن و غیره می

همتایان خود، به توزیع محصول و تولید در بین اعضاء 
اند تا صنعت شیالت انسجام خود را حفظ کمک کرده

ها با ترویج کرده و صدای واحدی داشته باشد. این تعاونی
اصول پایداری محیط زیست درصدد شرکت در بازارهای 

 المللی هستند.بین

کنگره آمریکا یک برنامه آزمایشی را در  6113در سال 
 Rockfismخلیج مرکزی آالسکا با عنوان 

Cooperative Prograh  برای محافظت از جوامع
ماهیگیری و مشاغل مرتبط با گسترش امتیازات صیادی 

های  های اصلی، گونهاجرا نمود. برنامه بر روی گونه
ثانویه و یک گونه ممنوع تمرکز داشت که در آن برای 
صید تصادفی مقدار مشخصی تعیین شده بود. پیرو این 

ها،  ها و اعمال محدودیت بندی برنامه به دلیل سهمیه
رقابت میان رقبای پیشین کاهش یافته و استانداردهای 
قابل اتکایی در بخش اقتصادی وضع شدند و خریدار 

المللی  ها سازمان بیناصلی محصوالت این تعاونی

 غذاهای دریایی آالسکا است. 

 Cmignik Salhonدر آالسکا تعاونی دیگری با نام 

در  6116های صیادی در سال  متشکل از چندین کشتی
واکنش به کاهش بازار ماهی سالمون شکل گرفت. این 

فعال بود که دیوان  6118شرکت تعاونی فقط تا سال 
عالی کشور وجود و فعالیت آن را مخالف برنامه ورود به 

( Alaska’s entry fismery prograh)شیالت آالسکا 

دانست. این تعاونی در تمام طول مدت فعالیت خود، 
درصد مجوزهای فعالیت صیادی بوده  18مسئول بیش از 

کشتی صیادی را ساالنه راهی دیگر مناطق و  61و حدود 
 (.  01کرد ) کشورها می

 های شیالت در ایرانتعاونی

ها در ایران، در بخش ترین تعاونییکی از قدیمی
کشاورزی در حاشیه دریاچه خزر هستند. شرکت شیالت 

، زمانی که قرادادی برای ترک 0803ایران نیز از سال 
کشور توسط صیادان شما روسیه منعقد گردید. دولت در 

گذاری مشترک موافقت کرد و با سرمایه 0060سال 
 شرکت تشکیل شد. 

های شیالت، در نخستین تعاونی 0321در ایران در دهه 
های خرد صیادان، ایجاد تعادل میان جهت تجمیع سرمایه

بندی صید برای عرضه و تقاضا و در نهایت سهمیه
ها حفاظت از زیست آبزیان شکل گرفتند. اما این تعاونی

. نحوه 0موفق نشده و به سرمنزل نرسیدند، چرا که: 
عضوگیری نادرست و دریافت حق عضویت بسیار اندک 
نه با هدف تامین سرمایه برای تعاونی بلکه برای ایجاد 

. تامین ملزومات 6ای که تعاونی گسترش پیدا کند. بهانه
اساسی از سوی دولت و کاهش تدریجی نیاز به کار 

ای . نوسان در جمایت دولتی: در دوره3مستقل و تشکلی 
 ها.ای قطع ناگهانی یارانهحمایت حداکثری و در دوره

(، 0380زاده )البته تحقیقات دیگری همچون غریب
( 6100(، معتمد و همکاران )0381طاهرخانی و همکاران )

ها اغلب ( نشان داده است که این تعاونی0380و نصیری )
ها و استقالل اقتصادی را آثار مثبتی چون افزایش مهارت

 برای افراد به همراه داشته است. 
(: ناتوانی در بازاریابی و پرداختن به 0311چوپانی )

(: مشارکت وابسته به 6118کارهای فرعی، الهیاری )
مزایای مالی و تسهیالت اعتباری، قنبری و همکاران )

های (: تعامل بسیار کم مردم روستا با تعاونی0380
(: عملکرد ناقص 0307روستایی و سامیان و همکاران )

های شیالت و نارضایتی مردم از عضویت در تعاونی
 (.2ها )تعاونی

روند جهانی شدن و طرح مساله پیوستن ایران به سازمان 
 81های دولتی در دهه تجارت جهانی و حذف یارانه

جویی شمسی سبب شد تا صنعت شیالت به فکر چاره
 برای حفظ توان رقابتی خود بیوفتد.

 های شیالتاتحادیه سراسری تعاونی

. رشد تسهیل و 0ترین اهداف این اتحادیه عبارتن از: مهم
. رشد تسهیل و توانمندی تولید و 6توانمندسازی صادرات 

. 7. تامین نهاده های صیادی 3عرضه محصوالت آبزیان 
انجام و تسهیل امور اداری صیادان و شناورهای کل 

 . حضور در مجامع و تشکل های کشوری 8کشور 

 های شیالت در ایرانتعاونی

  :08اتحادیه صیادی و پرورش ماهی و میگو 

  :383تعاونی صیادی و شیالت 

  :60شیالت 

  :138پرورش و تکثیر ماهی 

  :630پرورش و تکثیر میگو  

  :(8) 20تامین نیاز شیالت 

 (7های شیالت در ایران ) : تعداد صیادان عضو در تعاونی0نمودار 
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. ایجاد بانک اطالعاتی قدرتمند و به روز محدوده 2
فعالیت در هفت استان ساحلی شمال و جنوب کشور 

تعاونی و  768نفر در قالب  072,111تعداد کل صیادان 
شناور شامل انواع  06,711اتحادیه استانی و تعداد  0

تن انواع  211,111کشتی ، لنج ، قایق و تولید سالیانه 
تن صید صنعتی میباشد  681,111آبزیان دریایی در قالب 

(0.) 

 های شیالتزنان در تعاونی

نشینان فارغ از سن و جنسیت  صیادی شغل غالب ساحل
است. در مناطق ساحلی ایران و بسیاری از کشورهای در 

ها و حال توسعه به دلیل غلبه فقر و سنتی ماندن روش
های صید در مناطق ساحلی زنان به ویژه مهارت

های فراوان این سرپرستان خانواده، با وجود دشواری
آورند. از شغل، برای امرار معاش به صیادی روی می

های فعالیت زنان در صنعت شیالت  ترین دشواری مهم
توان به مواردی چون اولویت مردان صیاد در دریافت می

تسهیالت اعتباری، دشواری در حمل و جابجایی ادوات 
صیادی، دسترسی کمتر به بازار عرضه محصوالت، 

داران و  زنی و البی با سرمایه بیرون ماندن از دایره چانه
 (.0دولتمردان اشاره کرد )

در ایران نیز زنان در سواحل جنوبی و شمالی مانند دیگر 
باشند.  همتایان خود در سراسر جهان مشغول صیادی می

بر اساس آمار ارائه شده در سامانه هوشمند جامع تعاون 
تعاونی زنان اختصاص به صیادی و شیالت دارد. با  08

های پراکنده حاکی  وجود این اطالعات اندک، اما گزارش
از چند و چون اشتغال زنان به حرفه صیادی و عضویت 

های شیالت در مناطقی چون جزیره هنگام  در تعاونی
است. زنان صیاد که اغلب سرپرست خانوار هستند، 
عالوه بر دشواری کار در دریا و کاهش دسترسی به 
آبزیان به دلیل استحصال بیش از حد توسط کشورهای 
خارجی در این مناطق، عدم صدور مجوز الزم برای کار 

 (.1دانند ) ترین موانع فعالیت خود می را از مهم
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 خط سیر تحوالت شیالت در ایران:

ذاری ه.ش:  0101 ی واگیی را ی بیی حل م م ختیار حکا غو ا ل
 ها به کشورهای خارجی  رودخانه

برداری از سواحل درییای خیرز بیه آغاز بهره :0111تا  0101
 ای و ساالنه صورت اجاره

 میلیون ماهی در دریای خزر 3تولید و رهاسازی  :0010

انعقاد پیمانی جهت تاسیس شرکت صید ماهی در سواحیل  : 0014

 دریای خزر میان ایران و شوروی سابق

اولین فعالیت دولتی در زمینه آبزیان با همکاری پروفسیور  : 0004
 بلگراد دانمارکی بر روی ماهیان جنوب

دولتی بر روی آبزیان توسط دکتر پیطیرسین  ادامه اقدام : 0011
 دانمارکی

ملی شدن شرکت شیالت توسط دکتر محمد مصید  و  : 0001

 نامگذاری آن با عنوان شیالت ایران

نامه صید در درییای خیزر: ابالغ و اجرای نخستین آئین :0001
 فصول و مناطق  مجاز و ممنوعه صید 

پیرامون آبزییان خیلیییج فیارس و  مطالعه : 0001تا  0000
 برداری از این منابع در سال بهره

 تأسیس شرکت صیادی خلیج فارس با کشور ژاپن  :0001

 انتقال سهام شرکت مذکور به سازمان برنامه و بودجه :0004

 انتقال شرکت ماهیگیری خلیج فارس به بخش دولتی :0001

تشکیل شرکت سهامی شیالت جینیوب تیوسیط وزارت  : 0001
 دارایی، جنگ، جمعیت شیر و خورشید سرخ و بانک کشاورزی

نامه صید در جنوب کشیور شیامیل: ابالغ نخستین آئین : 0000
 فصلی، مکانی و ابزاری محدودیت

 تشکیل وزارت منابع طبیعی شیالت ایران :0004

: تأسیس کارگاه پرورش ماهیان سد سنگسیر و 0011 تا 0001

ایستگاه تکثیر پل آستانه جهت حفظ ذخایر با ارزش ماهیان خاویاری 
 و تکثیر و پرورش ماهی کپور

ت  اسالمی:  انقالب  از  پس عالی ف ت و  حوزه نظار ش  ر ست گ
 های شیالت در کشور دولت به کلیه فعالیت

های شیالت شمال و جنیوب و تیأسیییس ادغام شرکت : 0040

 »شرکت سهامی شیالت ایران«

الحا  شرکت سهامی شیالت ایران از وزارت کشاورزی به  : 0044

 وزارت جهاد سازندگی 

 تشکیل سازمان تحقیقات شیالت ایران :0041

 افتتاح مؤسسه تحقیقات ماهیان خاویاری دکتر دادمان  :0011

تغییر نام سازمان تحقیقات و آموزش شیالت اییران بیه  : 0010
 مؤسسه تحقیقات شیالت ایران

برداری از مینیابیع آبیزی تصویب قانون حفاظت و بهره : 0010
 جمهوری اسالمی ایران در مجلس شورای اسالمی 

بیرداری از نامه اجرایی قانون حفاظت و بهرهتصویب آئین : 0011

 منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران در هیئت وزیران

تشکیل وزارت جهاد کشاورزی از ادغام دو وزارتیخیانیه  : 0011
 کشاورزی و جهاد سازندگی و جایگاه جدید شیالت ایران

 الحا  به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی :0010

تصویب اساسنامه موسسه تحقیقات شیالت ایران تیوسیط  : 0010
 شورای گسترش آموزش عالی

سیازمیان «تغییر عنوان شرکت سهامی شیالت ایران به  : 0010

 (6) »شیالت ایران


