خاطرنشــان کــرد :بــه طــور متوســط قیمــت
میگــوی ایــران در اســتخر حــدود ۱۰۰هــزار تومــان
اســت کــه شــامل ســر ،دم ،پوســت و دیگــر
ضایعــات اســت ،لــذا وقتــی بــه واحــد فــرآوری
مــیرود و تبدیــل بــه گوشــت خالــص میشــود
۵۰درصــد افــت میکنــد .بنابرایــن قیمــت آن
۲۰۰هــزار تومــان میشــود کــه ایــن ۲۰۰هــزار
تومــان گوشــت میگــوی خالــص اســت و در
مقایســه بــا گوشــت قرمــز ارزانتــر اســت.
وی افــزود :امــا آنچــه در دنیــا قیمتگــذاری و
عرضــه میشــود عمدتـ ً
ـا میگــوی بــا ســر اســت،
بدیــن ترتیــب طبیعــی اســت کــه قیمــت جهانی
نصــف قیمــت میگــوی بــدون ســر ،دم و پوســت
باشــد .درواقــع چــون کاالی مــا یــک کاالی
صادراتــی اســت بنابرایــن قیمــت جهانــی اســت
کــه تعیینکننــده اســت و مــا از قیمــت جهانــی
تبعیــت میکنیــم.
خدایــی در پایــان گفــت :بیــش از ۹۰درصــد
میگــوی ایــران صــادر میشــود ،بنابرایــن اگــر
قیمــت ایــران دو برابــر قیمــت جهانــی باشــد
قطعـ ً
ـا بــا نصــف قیمــت بــه بازارهــای جهانــی
صــادر نمیشــود ،لــذا اینکــه میگوینــد قیمــت
میگــو در ایــران دو برابــر قیمــت جهانــی اســت،
واقعیــت نــدارد.
برنامهریــزی تولیــد  470هــزار تــن ماهــی در
قفــس
تــا دیــروز یــک صیــاد بایــد بــا شــناور بــه
دنبــال ماهــی در دریــا بــود و حتــی ماهــی
چندانــی نیــز بــه تــور او نمیآمــد بــه تعبیــری
بــا صیــد ماهیــان جنــوب توســط کشــتیهای
بــزرگ صیــد بــه صیــادان خردهپــا نمیرســد،
امــا صیــد ماهــی در قفــس بــه روش علمــی و
تضمیــن شــده کــه صیــادان بــا رهاســازی بچــه
ماهــی در قفسهــا در یــک دوره خــاص  ۶تــا
 ۸ماهــه پــس از بالــغ شــدن ماهیــان یکجــا
برداشــت میکننــد ،روزنههــای امیــد را در دل
صیــادان روشــن کــرده اســت.
کشــور ایــران در زمینــه پــرورش ماهــی در قفس
بــه دلیــل وجــود مناطــق مســتعد خلیجهــا و
جزایــر بــا عمــق مناســب ،پتانســیل باالیــی دارد.
در همیــن راســتا ،برنامهریــزی تکثیــر ماهیــان
بومــی خلیــج فــارس و دریــای عمــان (پــروش
ماهــی در قفــس) ،شناســایی مناطــق مســتعد و
تدویــن طرحهــای توجیهــی ســرمایهگذاری بــا
هــدف تولیــد  ۴۷۰هــزار تــن ماهــی در دســتور
کار وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار گرفتــه ،ایــن
در حالــی اســت کــه در دولتهــای گذشــته
برنامــه و طــرح مدونــی در ایــن خصــوص وجــود
نداشــته اســت.
مســئوالن و کارشناســان حــوزه شــیالت،
ظرفیــت بــاالی تولیــد بــه علــت وســعت دریاهــا،
نبــود نیــاز بــه هوادهــی ،کاهــش هزینههــای
تأمیــن و نگهــداری ،شــرایط مناســب پرورشــی و
کمبــود گونههــای مناســب کــه طیــف وســیعی از
غــذای مــردم را تشــکیل میدهنــد را از مهمتریــن
علــل موفقیــت ایــن اســتان در پــرورش ماهــی در
دریــا عنــوان میکننــد.
طرحی برای نجات دریا
در شــرایطی کــه بســتردریا و ذخایــر نهفتــه
در آن ســال بــه ســال بــه واســطه صیــد غیــر
اصولــی و تــرال بــا تــور چشــمه ریــز کــفروب
تخریــب میشــود ،صنعــت پــرورش ماهــی در
قفــس میتوانــد بهتریــن طــرح بــرای نجــات
دریــا باشــد.
امــروز بــه دلیــل خالــی بــودن صیدگاههــا،

قــرار اســت در ســال ۲۰۲۵
میــزان تولیــد پــرورش ماهــی

در قفــس از  ۲۵هــزار تــن بــه

 ۴۰۰هــزار تــن در ســال برســد.

ایــران قــرار اســت در ســال

 ۲۰۲۲ظرفیــت  ۹۰۰هــزار تــن
بــرای تولیــد از طریــق پــرورش

آبزیــان در قفــس ایجــاد کنــد

کــه در حــال حاضــر حــدود ۱۰۰
هــزار تــن از ایــن طریــق تولیــد

میشــود و بخــش خصوصــی

بهطــور جــدی وارد شــده اســت

صیــادان بــرای صیــد خــوب و مفیــد مجبورنــد
بــه مناطــق دوردســت و عمیــق دریــا برونــد امــا
بــاز هــم صیــد مطلوبــی ندارنــد و یــا چنانکــه
پیشتــر رخ داده اســت ،بــه اشــتباه وارد مــرز
آبــی کشــورهای همســایه میشــوند و ایــن
ورود غیرقانونــی آنهــا را گرفتــار زنــدان میکنــد؛
حــال آنکــه صنعــت پــرورش ماهــی در قفــس
بــه شــرط رفــع چالشهــا میتوانــد جایگزیــن
خوبــی بــرای ایــن صیــادی ســخت و زیــانآور
باشــد.
آنطــور کــه رئیــس گــروه پــرورش ماهــی
در قفــس اداره کل شــیالت اســتان بوشــهر
میگویــد :در صیــد و صیــادی نمیتــوان انتظــار
داشــت کــه ســال بعــد صیــد بیشــتر باشــد
امــا در آبزیپــروری میتــوان بــا اقدامــی بجــا
تولیــد آینــده را افزایــش داد.
بــه بیــان رضایــی پــرورش ماهــی در قفــس
یــک صنعــت دائمــی و بــدون محدودیــت اســت
کــه در همــه ماههــای ســال میتــوان در ایــن
صنعــت کار کــرد همچنیــن یکــی از قابلیتهــای
ایــن صنعــت فعالیــت در آبهــای کمعمــق
و نزدیــک بــه ســاحل اســت کــه بهمراتــب

خطرهــای ناشــی از صیــد را نــدارد و اشــتغالزایی
خــوب و ارزآوری باالیــی دارد.
او ایــن را هــم اضافــه میکنــد کــه فروردیــن
تــا آذر زمــان مناســبی بــرای فعالیــت در صنعــت
پــرورش ماهــی در قفــس اســت و برخــاف
پــرورش میگــو کــه کاهــش دمــا آن را بــا
مشــکل روبــهرو میکنــد ،الیــه حرارتــی دریــا
ایــن محدودیــت را از پیــش روی پــرورش ماهــی
برداشــته و افزایــش و کاهــش دمــا مشــکلی در
تولیــد آن ایجــاد نمیکنــد.
در زمــان حاضــر از ماهــی ســیباس آســیایی
کــه گونــهای شــناخته شــده در دنیــا و بــازار
خــوب و طرفــداران زیــادی درحــوزه خلیــج
فــارس ،امریــکا و اروپــا دارد بــرای پــرورش در
صنعــت پــرورش ماهــی در قفس اســتان بوشــهر
اســتفاده میشــود؛ پیشبینــی شــده  ۶۰هــزار
تــن تولیــد ماهــی ســیباس از بوشــهر و بیشــتر
بــه کشــورهای قطــر ،کویــت ،عمــان و روســیه
صــادرشــود.
چنانچــه رضایــی میگویــد :امــروز صنعــت
پــرورش ماهــی در قفــس نــروژ جایگاهــی برابر با
صنعــت نفــت ایــن کشــور دارد؛ پــس بــرای حفظ
ذخایــر دریایــی ،ایجــاد فرصــت بــرای بازســازی
ذخایــر و اشــتغال پایــدار بایــد از تجــارب ایــن
کشــورها در آبزیپــروری در دریــا بهــره بــرد.
ایــن صنعــت دارای تجهیــزات و نــه تأسیســات
اســت بــه همیــن دلیــل بــا افزایــش تجهیــزات
امــکان افزایــش تولیــد محصــول وجــود دارد
ایــن درحالــی اســت کــه در صنعــت پــرورش
میگــو ایــن کار براحتــی انجــام نمیشــود.
بهطــور کلــی امــا میتــوان گفــت ایــران
ســاالنه ظرفیــت تولیــد یــک میلیــون تــن ماهــی
در قفــس را دارد کــه بــا ایــن میــزان تولیــد ماهی
در قفــس در ســال و بهکارگیــری آب دریــا در ایــن
زمینــه ،عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال و درآمدزایــی،
شــرایط را بــرای اســتفاده از آب دریــا و پــرورش
ماهــی بــدون نیــاز بــه آبهــای شــیرین و
تجدیدپذیــر کشــور فراهــم میکنــد.
در حــال حاضــر امــا بــا توجــه بــه محدودیــت
منابــع آبــی در کشــور و وجــود بیــش از
 ۶هــزار کیلومتــر ســاحل توســعه و تقویــت
زیرســاختهای پــرورش ماهــی در قفــس
ضــروری اســت .قــرار اســت در ســال  ۲۰۲۵میــزان
تولیــد پــرورش ماهــی در قفــس از  ۲۵هــزار تــن
بــه  ۴۰۰هــزار تــن در ســال برســد .ایــران قــرار
اســت در ســال  ۲۰۲۲ظرفیــت  ۹۰۰هــزار تــن بــرای
تولیــد از طریــق پــرورش آبزیــان در قفــس ایجــاد
کنــد کــه در حــال حاضــر حــدود  ۱۰۰هــزار تــن از
ایــن طریــق تولیــد میشــود و بخــش خصوصــی
بهطــور جــدی وارد شــده اســت.
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