وﻓـﻮر ﺻـﯿﺪ در ﻣﺎزﻧـﺪران ﻗﯿﻤـﺖ
ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮد
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪود  ۱۴۰درﺻﺪی ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از درﯾﺎی ﺧﺰر در
ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺣﺪود ﯾﮏ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ در ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﯽ ﻓﺮوﺷﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﯿﻦ  ۶۰۰ﺗﺎ
 ۷۰۰ﻫﺰار رﯾﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس روال ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎزار ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮﯾﮋه
ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻢ ﺧﻮردن ﺳﺒﺰی ﭘﻠﻮ و ﻣﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ از ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﯽ ﻓﺮوﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه
در ﺑﺎزار اﺳﺖ ﺑﺎ وزن ﺣﺪود ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ۳۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﺠﺮه داران در ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﯿﺪ ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎﻻ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻔﺎل و ﮐﭙﻮر درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺎ وزن ﺣﺪود  ۹۰۰ﮔﺮم  ۴۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻫﯽ
آزاد ﻓﯿﺘﺒﺎک و ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ۳۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺷﯿﻼت ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﯿﺎدان اﺳﺘﺎن از اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ﺻﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻬﺎر ﻫﺰار
 ۴۰۴ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺻﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ اﻣﺴﺎل در ﻣﺎزﻧﺪران از  ۱۵ﻣﻬﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ و
ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪزاده ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ اﻣﺴﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۳۹درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دارد.
ﺻﯿﺎدان ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﺎرﺳﺎل در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺪود ﯾﮑﻬﺰار و  ۸۵۰ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ
ﺻﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺷﯿﻼت ﻣﺎزﻧﺪران ارزش ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺻﯿﺪ
ﺟﺎری را ۱۵۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود  :ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود ۳۰
درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ روال ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺎزار و در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ  ،اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﮑﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮی
ﻗﯿﻤﺖ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮد .
وی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻫﻮاﯾﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ و رﻫﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ در درﯾﺎ را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ
ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﻣﺤﻤﺪزاده ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﻪ روش ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر رﻫﺎ ﺷﺪ ،و
ﮔﻔﺖ  :ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ روش ﺷﯿﻞ ﮔﺬاری ﻧﯿﺰ در ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ آﺑﺰﯾﺎن
درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻔﺎل ،ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﭙﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ
درﯾﺎی ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ  ،ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺻﯿﺎد در ﻣﺎزﻧﺪران در
ﻗﺎﻟﺐ  ۵۴ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺻﯿﺎدی ﭘﺮه در  ۳۳۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺷﯿﻼت ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در
ﻓﺼﻞ ﺟﺎری ﺳﻔﯿﺪ و  ۳۰درﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻔﺎل  ،ﮐﭙﻮر و آزاد اﺳﺖ .
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺷﯿﻼت اﯾﺮان  ،ﻣﺮاﮐﺰ آﺑﺰی ﭘﺮوری ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﻪ ﻫﺰار و
 ۴۰۰واﺣﺪ اﺳﺖ و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۷۵ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع آﺑﺰی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻫﯽ

ﺳﺮدآﺑﯽ ،ﮔﺮم آﺑﯽ و ﺧﺎوﯾﺎر در اﺳﺘﺎن ﺻﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ و اﻣﺴﺎل
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ  ۸۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.

