بــازارگاه بــه منظــور حمایــت از تولیدکننــدگان
ایــن بخــش اعطــا میشــود.
حســین حســینی اظهــار داشــت :بــه
شــرکتهای دانشبنیــان بخــش شــیالت
تســهیالت ارزانقیمــت ارائــه میشــود و از آنهــا
حمایــت خواهــد شــد.
وی افــزود :بــرای حمایــت از ایــن شــرکتها
بایــد اثبــات شــود کــه اقدامــات آنهــا افزایــش
بهــرهوری در بخــش تولیــدات شــیالتی داشــته
اســت.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی ادامــه داد :در
ســیل اخیــر در  12اســتان 8 ،هــزار تــن ماهــی
تلــف ،همچنیــن ابنیــه تولیدکننــدگان ایــن
بخــش تخریــب شــد.
حســینی تصریــح کــرد 800 :میلیــارد تومــان
بــه مــزارع پرورشدهنــدگان آبزیــان خســارت
وارد شــد کــه بــه دنبــال حمایــت از آنهــا بــرای
بازگردانــدن بــه چرخــه تولیــد هســتیم.
وی گفــت :کهگیلویــه و بویراحمــد ،چهارمحــال
و بختیــاری ،لرســتان و مازندران دارای بیشــترین
آســیبدیدگی هســتند امــا متأســفانه تنهــا 10
درصــد از تولیدکننــدگان ایــن بخــش بیمــه
بودنــد.
جزئیــات تســهیالت یــک میلیــارد تومانــی
دولــت بــه آبــزی پــروری
علــی اکبــر خدایــی ،دبیــر کل اتحادیــه تولیــد
توگــو بــا «ایــران»
و تجــارت آبزیــان در گف 
گفــت :در مجمــوع  237هــزار و  131نفــر در
بخــش آبــزی پــروری مشــغول هســتند کــه از
ایــن تعــداد  96هــزار و  569نفــری کــه آبــزی
پــرور بودهانــد از تســهیالت دولتــی بهرهمنــد
میشــوند.
در همیــن خصــوص همچنیــن رجبعلــی
قربانــزاده ،مدیــرکل برنامهریــزی و بودجــه
ســازمان شــیالت ایــران بــه «ایــران» گفــت:
ســازمان شــیالت بــرای تأمیــن خــوراک
و بچــه ماهــی از محــل مردمیســازی
یارانههــا بــه آبــزی پــروران تســهیالت ارائــه
میکنــد .
وی افــزود :بــه طــوری کــه تســهیالت 800
میلیــون تومانــی بــازار گاه بــا ســود  18درصــد
اســت کــه از ایــن  18درصــد  3درصــد آن را
دولــت پرداخــت خواهــد کــرد 200 ،میلیــون
تومــان مابقــی نیــز در قالــب شــیالت کارت و
بــا ســود  12درصــدی اســت کــه  6درصــد آن را
دولــت پرداخــت خواهــد کــرد.
مدیــرکل برنامهریــزی و بودجــه ســازمان
شــیالت ایــران اظهــار کــرد :تولیدکننــدگان
ماهیــان ســردآبی  600میلیــون تومــان و
تولیدکننــدگان میگــو ،خاویــار و ماهیــان دریایی
تــا  800میلیــون تومــان تســهیالت دریافــت
خواهنــد کــرد.
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رشــد  ۱۰۸درصــدی تســهیالت پرداختــی بانــک
کشــاورزی در زیربخــش شــیالت و آبزیــان
تســهیالت پرداختــی بانــک کشــاورزی بــرای
حمایــت از آبزیپــروری در ســه ماهــه نخســت
ســال  ۱۴۰۱نســبت بــه همیــن مقطــع در ســال
گذشــته  ۱۰۸درصــد رشــد داشــته اســت بــه
طــوری کــه ایــن بانــک از ابتــدای ســال  ۱۴۰۱تــا
پایــان خــرداد در مجمــوع  ۳۵۸۷میلیــارد ریــال
در قالــب  ۸۱۹فقــره تســهیالت بــرای احــداث و
توســعه واحدهــای پــرورش آبزیــان پرداخــت
کــرده اســت.
در مقطــع یــاد شــده ،تســهیالت پرداختــی
بانــک کشــاورزی نســبت بــه ســال گذشــته

ســازمان شــیالت بــرای تأمیــن

خــوراک و بچــه ماهــی

از

محــل

مردمیســازی

یارانههــا بــه آبــزی پــروران

تســهیالت ارائــه میکنــد.

وی افــزود :بــه طــوری کــه
تســهیالت  800میلیــون تومانــی

بــازار گاه بــا ســود  18درصــد
اســت کــه از ایــن  18درصــد 3

درصــد آن را دولــت پرداخــت

خواهــد کــرد 200 ،میلیــون
تومــان مابقــی نیــز در قالــب

شــیالت کارت و بــا ســود 12
درصــدی اســت کــه  6درصــد آن

را دولــت پرداخــت خواهــد کــرد

بیــش از  ۱۸۶۲میلیــارد ریــال افزایــش داشــته
اســت.
صادرات  2.4میلیارد دالری آبزیان در افق 1404
رئیــس ســازمان شــیالت کشــور گفــت :از ۶۰۰
میلیــون قطعــه تخــم چشــم زده مــورد نیــاز در
حــوزه پــرورش ماهیــان ســردابی قابلیــت تولیــد
 ۳۷۰میلیــون قطعــه را داریــم و امیدواریــم تــا
افــق  ۱۴۰۴بیــش از  ۹۰درصــد وابســتگی در ایــن
حــوزه را کاهــش دهیــم.
ســید حســین حســینی اظهــار کــرد :در
حــوزه صیــد و صیــادی بــرای ذخایــر تحــت
فشــار ،پایــدار ،برداشــت نشــده سیاســتهای
متنوعــی در دســتور کار اســت .ذخایــر تحــت
فشــار بیشــتر در عمقهــای کــم اســت و الزم
اســت بــرای پایــداری ،بهرهبــرداری و عبــور از
صیــد کمــی بــه ســمت صیــد کیفــی گامهایــی
برداشــته شــود .در حقیقــت هــم بایــد ذخایــر

حفــظ شــود و هــم از صیــد بیرویــه جلوگیــری
شــود.
وی ادامــه داد :در حــوزه تکثیــر ،رهاســازی و
بازســازی ذخایــر گامهــای خوبــی برداشــتهایم.
در ســال  ۳۱۴ ،۱۴۰۰میلیــون قطعــه انــواع و
اقســام ماهیهــای بومــی و میگــو رهاســازی
شــده اســت کــه بایســتی تــا ســال  ۱۴۰۴ایــن
عــدد بــه حــدود  ۷۰۰میلیــون قطعــه در ســال
برســد.
رئیــس ســازمان شــیالت کشــور اضافــه کــرد:
کیفیســازی برداشــت از ذخایــر نیــز موضــوع
مهمــی اســت .بایــد در راســتای صیــد آبزیــان
بهصــورت صحیــح ،دقیــق و اســتاندارد و
بــا اســتفاده از تکنولــوژی صیــد بــا توجــه
بــه زنجیــره تولیــد گامهــای خوبــی برداشــته
شــود .در گام اول بــرای ارتقــای کیفیــت بــا
ســازمانهای تخصصــی بینالمللــی در حــال
مذاکــره هســتیم.
رشد صادرات آبزیان
وی در ادامــه بــه صــادرات آبزیــان اشــاره کــرد
و گفــت :ســال گذشــته بــا  ۱۹درصــد رشــد بــه
 ۱۶۶هــزار تن صــادرات معــادل  ۵۵۴میلیــون دالر
رســیدیم .در افــق  ۱۴۰۴قصــد داریــم  ۶۶۰هــزار
تــن صــادرات را افزایــش دهیــم کــه حــدود ۲.۴
میلیــارد دالر ارزش آن خواهــد بــود و میتوانــد
در بحــث ارزآوری بــرای کشــور هــم مؤثــر واقــع

شــود.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان شــیالت در بخــش
واردات آبزیــان در ســال گذشــته  ۴۰درصــد
کاهــش داشــتیم.
سرانه مصرف را به  20کیلوگرم میرسانیم
رئیــس ســازمان شــیالت بــا بیــان اینکــه
هزینــه تمــام شــده تولیــد یــک کیلــو ماهــی
 ۷۰هــزار تومــان اســت ،گفــت :ســرانه مصــرف
آبزیــان در کشــور ســاالنه  ۱۳کیلوگــرم اســت.
متوســط ســرانه مصــرف آبزیــان در دنیــا ۲۰
کیلوگــرم اســت کــه در افــق  ۱۴۰۴قصــد داریــم
ســرانه مصــرف را بــه ایــن عــدد برســانیم.
بــه گفتــه وی در شــش مــاه دوم ســال کــه
تقاضــای آبزیــان افزایــش پیــدا میکنــد بحــث
کاهــش تعرفــه در حــوزه واردات را در دســتور
کار قــرار میدهیــم تــا اگــر تقاضــا بــاال رفــت
و کمبــودی در بــازار داشــتیم بــه ایــن طریــق

