«ایران» از حمایت بیسابقه وزارت جهاد کشاورزی از بخش شیالت
گزارش میدهد

تسهیالت یک میلیارد تومانی دولت
در جیب آبزی پروران
آمارهــا نشــان مــی دهــد کل تولیــدات شــیالتی در ســال گذشــته یــک میلیــون و  257هــزار تــن بوده
اســت کــه  56درصــد آن( 702هــزار تــن) از طریــق صیــد و  44درصــد آن( 555هــزار تــن) از طریــق
پــرورش آبزیــان بــه دســت آمــده اســت .از طــرف دیگــر در ســال گذشــته  166هــزار تــن محصــول
شــیالتی بــه ارزش  554میلیــون دالر بــه دیگــر کشــورها صــادر شــده اســت و در حــال حاضــر تــراز
تجــاری آبزیــان و محصــوالت شــیالتی بــه  520میلیــون دالر میرســد .همچنیــن مصــرف ســرانه
آبزیــان در کشــور  13.8کیلوگــرم در ســال اســت .

طــی ســالیان اخیــر بــه دلیــل اهمیــت تغذیــه
و ســامت غذایــی و مهمتــر از آن تأمیــن امنیت
غذایــی مــردم ،توجــه ویــژهای بــه توســعه آبــزی
پــروری شــده اســت بــه طــوری کــه هماکنــون
تولیــد انــواع آبزیــان و محصــوالت شــیالت در
جهــان بــا افزایــش قابــل توجهــی روبـهرو شــده
اســت.
در ایــران نیــز طــی دو دهــه اخیــر تولیــد
محصــوالت شــیالت بــا رشــد خیرهکننــدهای
روبـهرو بــوده اســت بــه طــوری کــه بــه تبــع این
امــر صــادرات محصــوالت شــیالتی نیــز جایــگاه
مهمــی در ارزآوری کشــورمان در ســالهای
گذشــته داشــته کــه ایــران بــا اوج تحریمهــای
پولــی و بانکــی روبــهرو بــوده و برگشــت ارز
صادرکننــدگان را بــه کشــور بــا مشــکل روبــهرو
کــرده بــود.
در واقــع محصــوالت بخش کشــاورزی همچون
محصــوالت شــیالتی نســبت بــه دیگــر کاالهــا از
تحریــم پذیــری کمتــری برخوردارنــد بــه همیــن
دلیــل بــه ایــن مهــم نائــل شــدهاند .بنابرایــن
توســعه تولیــد ایــن محصــوالت از اهمیــت

زیــادی برخــوردار بــوده اســت.
در وضعیــت فعلــی نیــز محصــوالت مختلــف
شــیالتی بازارهــای زیــادی را فتــح کردهانــد بــه
طــوری کــه هماکنــون شــاهد توســعه صــادرات
میگــو بــه روســیه و چیــن هســتیم کــه ایــن
مهــم البتــه بــا توجــه ویــژه دولــت ســیزدهم
بــه افزایــش تجــارت بــا ایــن دو کشــور صــورت
گرفتــه اســت.
رشــد خیــره کننــده صــادرات محصــوالت
شــیالتی در دولــت ســیزدهم
آمارهــای وزارت جهــاد کشــاورزی در ســال
گذشــته صــادرات محصــوالت شــیالتی بــا ۱۹
درصــد رشــد بــه  ۱۶۶هــزار تــن صــادرات معــادل
 ۵۵۴میلیــون دالر رســید ،همچنیــن وزارت جهــاد
کشــاورزی و ســازمان شــیالت کشــور در افــق
 ۱۴۰۴بــه دنبــال صــادرات  ۶۶۰هــزار تنــی هســتند
کــه بــرآورد میشــود بــا ایــن میــزان صــادرات
 2.4میلیــارد دالر درآمــد ارزی نصیــب کشــورمان
شــود.
از طــرف دیگــر افزایــش  40درصــدی وزن

صــادرات شــیالتی و رســیدن بــه  51هــزار و 327
تــن و همچنیــن افزایــش  70درصــدی صــادرات
آبزیــان کشــورمان بــه لحــاظ ارزشــی و رســیدن
بــه  85میلیــون و  200هــزار دالر در تیرمــاه
ســالجاری نســبت بــه تیرمــاه ســال گذشــته
خــود گواهــی بــر ایــن مدعاســت.
ارزآوری  ۱۶۷میلیــون دالری صــادرات میگــو،
صــادرات ســاالنه  ۲۹۱میلیــون قطعــه ماهیــان
زینتــی کشــور و صــادرات  5تــن و  661کیلوگــرم
خاویــار در ســال گذشــته بخشــی از آمارهــای
خیــره کننــده در حــوزه تقویــت صنعت صــادرات
محصــوالت شــیالتی محســوب میشــوند.
تســهیالت  12و  15درصــدی دولــت بــرای
آ بز یپــر و ر ا ن
دولــت ســیزدهم توســعه تولیــد و افزایــش
صــادرات بــا هــدف کمــک بــه تأمیــن امنیــت
غذایــی و کاهــش واردات را در دســتور کار
خــود قــرار داده اســت بــه طــوری کــه محمــد
مخبــر ،معــاون اول رئیــس جمهــور در ایــن بــاره
میگویــد :بایــد بــه دنبــال طــرح جهــش تولیــد
در شــیالت باشــیم کــه میتوانــد بــه اشــتغالزایی
و درآمــد پایــدار بــرای مردمــان ساحلنشــین
منجــر شــود.
رئیــس ســازمان شــیالت ایــران نیــز در ایــن
بــاره گفــت :بعــد از مردمیســازی یارانههــا ۲۰۰
میلیــون تومــان شــیالتکارت بــرای بهرهمنــدی
از تســهیالت  ۱۲درصــدی و  ۸۰۰میلیــون تومــان
تســهیالت  ۱۵درصــدی بــرای خریــد نهــاده از
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