ماهیــان خاویــاری فعــال هســتند ،بیــان
کــرد :عــاوه بــر ایــن مــزارع پــرورش ماهیــان
خاویــاری در  ۲۲اســتان دیگــر کشــور نیــز دایــر
شــد ه اســت.
معــاون وزیــر در ســازمان شــیالت ایــران
خاطرنشــان ســاخت :بــر اســاس آخریــن آمــار
تــا پایــان ســال گذشــته ۳۱۲۸ ،تــن گوشــت
خاویــار و  ۱۶هــزار و  ۱۰۴کیلوگــرم خاویــار در
کشــور تولیــد شــده اســت.
وی افــزود :در نظــر داریــم میــزان تولیــدات
محصــوالت خاویــاری را در ســالجاری بــا توجــه
بــه گذشــت چندیــن ســال از آغــاز بــکار مــزارع
پرورشــی بــه طــور چشــمگیری نســبت بــه ســال
گذشــته افزایــش دهیــم.
حســینی بــه حمایــت ســرمایهگذاران بخــش
خصوصــی توســط ســازمان شــیالت ایــران
اشــاره و اظهــار کــرد :تســهیالت الزم بــا معرفــی
ســازمان شــیالت ایــران در اختیــار عالقهمنــدان
پــرورش ماهیــان خاویــاری از طریــق ایجــاد
مــزارع تخصصــی در تمــام اســتانهای کشــور،
قــرار خواهــد گرفــت.
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خاویــار میتوانــد جایگزیــن فــروش نفــت خــام
شو د
محمدجــواد عســکری ،رئیــس کمیســیون
کشــاورزی مجلــس نیــز بــا تأکیــد بــر
اینکــه تولیــد خاویــار میتوانــد جایگزیــن
فــروش نفــت خــام شــود ،افــزود :بکارگیــری
ظرفیتهــای دریایــی جمهــوری اســامی
ایــران بویــژه دریــای خــزر در موضــوع شــیالت
میتوانــد کشــور را از اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی
بینیــاز کنــد.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای تولیــدی
موجــود در زمینــه پــرورش ماهیــان خاویــاری،
گفــت :ایــران در تولیــد گوشــت یــا خاویــار در
ً
نســبتا خوبــی برخــوردار
گذشــته از جایــگاه
بــوده کــه بــه دلیــل سیاســتهای نادرســت و
دســتیابی بــه منافــع کوتــاه مــدت ســهم کشــور
از تجــارت جهانــی مــورد انتظــار در ایــن زمینــه
کاهــش یافتــه اســت.
عســکری بــا بیــان اینکــه توســعه هدفمنــد
در ایــن زمینــه نیازمنــد یــک نقشــه راه اســت،
ادامــه داد :بهرهگیــری از ظرفیتهــای علمــی در
چرخــه تولیــد محصــول ایرانــی خاویــار نیازمنــد
تخصیــص اعتبــارات الزم در بودجــه مصــوب
ســالیانه کشــور اســت تــا بتوانیــم بــه اهــداف
ترســیم شــده در تولیــد و صــادرات آن نیــز
دســت پیــدا کنیــم.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای
اســامی در رابطــه بــا نقشآفرینــی مؤسســات
تحقیقاتــی مرتبــط بــا شــیالت کشــور ،اظهــار
کــرد :پــرورش ماهــی خاویــار یــک ظرفیــت
منحصربــه فــرد بــرای ایــران اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در گذشــته مــا از بیــن
 ۴۵کشــور فعــال در تولیــد ایــن محصــول در
جایگاههــای برتــر دنیــا قــرار داشــتیم ،ادامــه
داد :در حــال حاضــر چیــن و روســیه و ایتالیــا و
ســایر کشــورها در ایــن زمینه پیشــگام هســتند.
عســکری اضافــه کــرد :پیشــرفت ایــران رونــد
نزولــی و حتــی انقــراض ایــن گونــه را دارد کــه
بایــد دولــت در قالــب یــک برنامــه زمانبنــدی
و مشــخص بــا تعامــل و حمایــت مجلــس و
کمیســیون کشــاورزی ایــن موضــوع را مدیریــت
کنــد.
عســکری بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد بســتر
تولیــد خاویــار عــاوه بــر دریــای خــزر در تمامــی
نقــاط ایــران فراهــم شــود ،افــزود :فضاســازی

و قــرار گرفتــن در مســیر تولیــد انبــوه ایــن
محصــول عــاوه بــر اشــتغالزایی میتوانــد بــرای
جمهــوری اســامی ایــران کــه خاویــار برنــد آن
محســوب میشــود ،ارزآوری داشــته باشــد.
افزایش درصدی صادرات میگو
در ســالیان اخیــر صنعــت آبزیپــروری
کشــورمان از رشــد قابلتوجهــی برخــوردار بــوده
اســت ،بــه طــوری کــه شــاهد آن هســتیم کــه
هــر ســاله عــاوه بــر افزایــش تولیــد آبزیــان
گوناگــون ،ســهم زیــادی از صــادرات محصــوالت
کشــاورزی نیــز بــه آبزیــان اختصــاص مییابــد.
یکــی از آبزیانــی کــه طــی 10ســال اخیــر
صــادرات آن بــا رشــد محسوســی روبـهرو شــده
و جایــگاه خوبــی در بــازار دیگــر کشــورها بــه
دســت آورده میگــو اســت ،بــه همیــن دلیــل
عــاوه بــر اشــتغالزایی گســترده در ایــن صنعــت
شــاهد ســودآوری قابلتوجــه صــادرات میگــو
نیــز هســتیم.
در ایــن خصــوص علیاکبــر خدایــی ،دبیــرکل
اتحادیــه تولیــد و تجــارت آبزیــان ایــران در
گفتوگــو بــا «ایــران» میگویــد :پــرورش میگــو
یــک صنعــت اشــتغالزا و ارزآور در کشــور اســت

معــاون وزیــر در ســازمان
شــیالت ایــران خاطرنشــان
ســاخت :بــر اســاس آخریــن
آمــار تــا پایــان ســال گذشــته،
 ۳۱۲۸تــن گوشــت خاویــار و
 ۱۶هــزار و  ۱۰۴کیلوگــرم خاویــار
در کشــور تولیــد شــده اســت

کــه از اوایــل دهــه  ۷۰در ایــران شــروع شــده
وهمچنــان روبــه توســعه اســت.
خدایــی بــا اشــاره بــه اینکــه هماکنــون در
تمــام اســتانهای جنوبــی کشــور و همچنیــن
اســتان گلســتان مــزارع پــرورش میگــو وجــود
دارد ،افــزود :در بوشــهر بهعنــوان قطــب تولیــد
و پــرورش میگــو در کشــور در ســال گذشــته
۲۸هــزار تــن میگــو تولیــد شــده و امســال ایــن
رقــم بــه بیــش از ۳۵هــزار تــن خواهــد رســید.
دبیــرکل اتحادیــه تولیــد و تجــارت آبزیــان بــا
بیــان اینکــه صنعــت پــرورش میگــو در ایــران
فاصلــه زیــادی بــا دنیــا نــدارد و بــه عبارتــی
ضریــب نفــوذ دانــش در ایــن صنعــت خیلــی
خــوب اســت ،تصریــح کــرد :ایــران جــزو
کشــورهای پیشــتاز از نظــر میــزان برداشــت
میگــو در واحــد ســطح اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته میگــو
صیدشــده در 4اســتان کشــور بــه 21کشــور دنیــا
صــادر شــد ،گفــت :چیــن ،امــارات ،روســیه،
مالــزی ،قطــر ،عمــان ،کویــت ،اســپانیا ،ترکیــه،
لبنــان ،انگلســتان ،تایــوان ،ایتالیــا ،قزاقســتان،
هنگکنــگ ،هنــد ،کرهجنوبــی ،فرانســه،
آذربایجــان ،ارمنســتان و عــراق مقاصــد صادراتــی
میگــوی ایرانــی بودهانــد .خدایــی در ادامــه
خاطرنشــان کــرد :بیشــترین صــادرات میگــو در
ســالجاری بــه روســیه بــوده اســت ،بــه همیــن
دلیــل بــه نظــر میرســد ایــن کشــور در پایــان
ســالجاری پــس از چیــن بــه مقصــد دوم
صــادرات میگــوی کشــورمان تبدیــل شــود.
صادرات  ۴۲۰۰تنی میگوی ایران به روسیه
ایــن مقــام شــیالتی در بخــش دیگــری از
ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه رشــد صــادرات
بــه روســیه بســیار چشــمگیر بــوده اســت ،افــزود:
تــا یــک دهــه قبــل صادراتــی بــه ایــن کشــور
نداشــتیم و از ســال  ۹۳کــه اولیــن صــادرات مــا
بــه ایــن کشــور آغــاز شــد تــا بــه امــروز رشــد
قابلتوجهــی داشــته اســت و حــال کــه بــه
حــدود ۵۵کشــور دنیــا صــادرات آبزیــان داریــم
و بــه ۱۸کشــور میگــو صــادر میکنیــم ،روســیه
در رتبــه ســوم صــادرات میگــوی کشــورمان قــرار
گرفتــه اســت.
وی ادامــه داد :ســال گذشــته 4هــزار و 200تــن
میگــو بــه ارزش حــدود ۲۰میلیــون دالر به روســیه
صــادرات داشــتیم در حالــی کــه ســال  1399ایــن
رقــم هــزار تــن بــوده اســت.
خدایــی گفــت :کل صــادرات میگــوی مــا
۳۶هــزار تــن بــوده کــه بیــش از ۱۰درصــد آن بــه
روســیه صــادر شــده و امیدواریــم امســال بــه
دوبرابــر افزایــش یابــد.
دبیــرکل اتحادیــه تولیــد و تجــارت آبزیــان

