جبــران شــود.
وی در پایــان گفــت :میگــو ایــران بــه بیــش
از  ۳۰کشــور صــادر میشــود .ســال گذشــته
 ۵۳۰۰تــن میگــو صــادر کردیــم و پیشبینــی
میکنیــم کــه امســال بــه رقــم  ۸۰۰۰تــن برســیم
و صــادرات نیــز رو بــه رشــد اســت.
ارائه تسهیالت به آبز یپروران
حســینی در ادامــه بــه شــیالت کارت نیــز
اشــاره کــرد و گفــت :بــا مردمیســازی یارانههــا
حمایــت از تولیــد در حــوزه آبزیــان نیــز اتفــاق
افتــاد و شــیالت کارت متناســب بــا دامــدار کارت
بــرای تولیدکننــدگان در نظــر گرفتــه شــد.
وی افــزود :تســهیالت  ۱۲درصــد تــا ســقف
 ۲۰۰میلیــون تومــان بــرای مــزارع کوچــک و
تســهیالت ارزان قیمــت  ۱۵درصــد بــرای مــزارع
بزرگتــر بهعنــوان حمایــت از تولیــد اختصــاص
داده شــد کــه تاکنــون بیــش از  ۸۶۰بهــره بــردار
ثبتنــام کردهانــد تــا از ایــن تســهیالت
اســتفاده کننــد و ایــن ادامــه دارد.
 ۷۰۰هزارتن تولیدات صید و صیادی داریم
حســینی تصریــح کــرد :اســتفاده از ذخایــر
آبهــای عمیــق و برداشــت نشــده در دســتور
کار اســت تــا بتوانیــم بهصــورت صحیــح و
دقیــق ایــن ذخایــر را بــه محصــوالت شــیالتی
اضافــه کنیــم ۷۰۰ .هــزار تــن در حــوزه صیــد
و صیــادی تولیــد داریــم وحرکــت بــه ســمت
ذخایــر برداشــت نشــده و کمتــر برداشــت
شــده و ایجــاد تکنولوژیهــای نویــن در صیــد
س ماهیهــا
ماهیهــای مرکــب از جملــه فانــو 
و ...ایــن عــدد را در افــق  ۱۴۰۴بــه یــک میلیــون
و  ۶۰هــزار تــن خواهــد رســاند.
 ۵۸هــزار تــن میگــو در آبهــای شــور و نیمــه
شــور تولیــد میشــود
وی در ادامــه گفــت :در حــوزه آبــزی پــروری
عــاوه بــر بهــرهوری و افزایــش تولیــد در
شــرایط موجــود ۵۵۳ ،هــزار تــن تولیــد در
حــوزه آبهــای شــیرین و  ۵۸هــزار تــن میگــو در
آبهــای شــور و لــب شــور داریــم .بــرای اینکــه
بتوانیــم بــه یــک میلیــون و  ۵۰۰هــزار تــن تولید
برســیم بایــد بــه ســمت آبــزی پــروری در دریــا
و اســتفاده از ظرفیــت زیســتی کشــور یعنــی
ســواحل حرکــت کنیــم.
کاهــش وابســتگی تــا بیــش از  ۹۰درصــد در
افــق ۱۴۰۴
رئیــس ســازمان شــیالت کشــور در بخــش
دیگــری از صحبتهایــش بــه کاهــش
وابســتگی در تخــم چشــم زده ماهــی اشــاره
کــرد و گفــت :وابســتگی مــا در ســالهای
گذشــته بــه تخــم چشــم زده زیــاد بــود کــه
بــا تدابیــر اندیشــیده شــده از  ۶۰۰میلیــون
قطعــه مــورد نیــاز در حــوزه پــرورش ماهیــان
ســردابی قابلیــت تولیــد  ۳۷۰میلیــون قطعــه
را داریــم و امیدواریــم در افــق  ۱۴۰۴تــا بیــش از
 ۹۰درصــد وابســتگی در ایــن حــوزه را کاهــش
دهیــم.
بــه گفتــه وی  ۲۹۱میلیــون قطعــه ماهــی
زینتــی در ســال تولیــد میکنیــم کــه از جایــگاه
خوبــی برخورداریــم و قابلیــت ارتقــا نیــز داریــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه ماهیــان
خاویــاری بــا وجــود اینکــه از ســال ۲۰۱۰
ممنوعیــت صیــد تجــاری ایــن ماهــی وضــع
شــده و همچنــان نیــز ادامــه دارد ،گفــت:
اقدامــات خوبــی در حــوزه پــرورش ماهیــان

خاویــاری انجــام شــده اســت و در ســال حــدود
 ۳۵۰۰تــن گوشــت خاویــاری و ۱۶تــن خاویــار
تولیــد داریــم کــه در برنامــه  ۱۴۰۴امیدواریــم بــه
 ۲۰هــزار تــن گوشــت خاویــار و  ۱۰۰تــن خاویــار
برســیم.
حســینی تصریــح افــزود :عــاوه بــر
اســتانهای ســاحلی در  ۲۲اســتان دیگــر هــم
بحــث پــرورش ماهیــان خاویــاری فعــال اســت.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در ادامــه بــه
اهمیــت توجــه بــه بــازار و صنایــع شــیالتی
نیــز اشــاره کــرد و گفــت :اعتقــاد داریــم هــر
وقــت بــازار حرکــت کنــد بــرای تولیــد تحــول
ایجــاد میشــود .بنابرایــن توجــه بــه بازارهــای
تخصصــی شــیالت در اســتانهای پرجمعیــت
در دســتور کار ایــن ســازمان اســت.
توسعه سواحل مکران در دستور کار
وی در ادامــه بــا بیــان اینکه توســعه ســواحل
مکــران مــورد تأکیــد بســیار رهبــری اســت،
گفــت :ســازمان شــیالت ایــران میتوانــد در
ایــن زمینــه مؤثــر باشــد .در حــوزه صنعــت
شــیالت فرصــت خوبــی در ایــن ســواحل
وجــود دارد .کمیتــه اختصاصــی بــرای توســعه
شــیالتی ســواحل مکــران تشــکیل شــده
کــه برنامههــای خوبــی در ایــن زمینــه دارد.
حســینی در ادامــه در پاســخ بــه افزایش قیمت
محصــوالت شــیالتی از جملــه ماهــی و میگــو
و کنســرو ماهــی و برنامــه ســازمان شــیالت
بــرای کاهــش قیمــت ایــن اقــام گفــت :مبنای
مــا قیمــت تمــام شــده محصــول اســت۷۰ .
درصــد هزینــه پــرورش ماهــی را خــوراک بــه
خــود اختصــاص میدهــد .جایگزینــی برخــی
از نهادههــا بــرای ارزانســازی و کیفیســازی
خــوراک در دســتور کار اســت.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت :در
حــال حاضــر قیمــت هــر کیلوگــرم ماهــی
قــزل آال  75هــزار تومــان و ماهیــان ریــز ماننــد
کیلــکا  35تــا  40هــزار تومــان اســت و قیمــت
ماهــی بــا توجــه بــه هزینــه تمــام شــده گــران
نیســت.
وی تصریــح کــرد :آبزیــان در مقایســه بــا
پروتئینهــای دیگــر قیمــت مناســبتتر و
تنــوع قیمتــی بســیاری دارنــد و برخــی از انــواع
آن ماننــد ماهــی قــزل آال و ماهیــان گرمابــی
میتواننــد بــا ســایر پروتئیــن هــا رقابت داشــته
باشــند .امــا مســأله ایــن اســت کــه اولویــت
خریــد خانوادههــا نیســت و بــه آن بهعنــوان
غــذای لوکــس نــگاه میکننــد .در حقیقــت در
حــوزه فرهنگســازی مصــرف آبزیــان مشــکالت
اساســی داریــم و مــردم در ســبد غذایــی خــود
آبزیــان را قــرار نمیدهنــد.

افزایش  600درصدی صادرات خاویار
میــزان تولیــد و صــادرات خاویــار طی ســالیان
گذشــته بــا افزایــش محسوســی روبــهرو بــوده
اســت بــه طــوری کــه مســئولین ســازمان
شــیالت بــا گســترش مراکــز پــرورش ایــن
ماهــی صادراتــی درصــدد هســتند تــا تولیــد
ایــن ماهــی را در افــق  1404بــه حــدود  100تــن
برســانند.
تولیــد ایــن ماهــی در پایــان ســال گذشــته
در  21اســتان کشــور صــورت گرفتــه اســت کــه
بیشــترین حجــم آن در اســتانهای مازنــدران،
گیــان ،فــارس و کرمانشــاه بــوده اســت.
آمــار صــادرات گمرکــی همــراه بــا آمار مســافری
خــروج خاویــار از کشــور نشــان میدهــد از
ســال  91تــا پایــان ســال گذشــته صــادرات ایــن
محصــول بــا رشــد  600درصــدی مواجــه بــوده
اســت ،بهطــوری کــه حجــم صــادرات خاویــار از
 810کیلوگــرم بــه بیــش از  5تــن و  661کیلوگــرم
در پایــان ســال  1400رســیده اســت.
تولید خاویار در کشور بالغ بر  10تن است
علــی اکبــر خدایــی ،دبیــر کل اتحادیــه تولیــد و
توگــو بــا «ایــران»
تجــارت آبزیــان ایــران در گف 
گفــت :در حــال حاضــر در کشــور حــدود  ۱۰تــن
خاویــار تولیــد میشــود و گونههــای مختلفــی
نیــز در دنیــا تولیــد میشــود .بــا وجــود ایــن
خاویــاری کــه در ایــران تولیــد میشــود غالبـ ً
ـا در
رتبــه اول یــا دوم دنیــا قــرار دارد و ایــن جایــگاه
اولــی همیشــه بیــن ایــران و روســیه جابهجــا
میشــود.
وی خاطــر نشــان کــرد :در حــال حاضــر بــا
وجــود اینکــه کشــور چیــن ســاالنه  ۱۲۰تــن
تولیــد خاویــار دارد و مــا  ۱۰تــن تولیــد داریــم
خاویــاری کــه در ایــران تولیــد میشــود در رتبــه
باالتــری قــرار دارد چــون نــوع باکیفیتتــر و
متفاوتــی نســبت بــه تولیــد چیــن اســت.
هدفگــذاری دســتیابی بــه تولیــد ســاالنه  ۱۰۰تن
خا و یا ر
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان شــیالت
ایــران از برنامهریــزی و هدفگــذاری بــرای تولیــد
 ۱۰۰تــن خاویــار و تولیــد  ۲۰هــزار تــن گوشــت
خاویــار در ســال  ۱۴۰۴خبــر داد.
ســید حســین حســینی بــا اشــاره بــه
ممنوعیــت صیــد تجــاری ماهیــان خاویــاری از
ســال  ۲۰۱۰گفــت :همیــن امــر باعــث شــد تــا
ســازمان شــیالت ایــران در راســتای توســعه
سیاســت پــرورش ماهیــان خاویــاری اقــدام
کنــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه هماکنــون
در اســتانهای ســاحلی کشــور مــزارع پــرورش
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