ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎری
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﺗﻦ و  ۱۰ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت در ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ ،در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻼت ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﺎوﯾﺎری اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :درﯾﺎی ﺧﺰر ﭘﺲ از
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ و ﻫﺠﻮم ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﻔﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ در درﯾﺎی ﺧﺰر ذﺧﺎﯾﺮ را ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ و
ﻣﺎ اﻣﺮوز  ۷ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﯾﺮ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﯿﺪ ﺗﺠﺎری ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎری را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﯾﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶ از  ۲ﺗﻦ ﺧﺎوﯾﺎر ﭘﺮورﺷﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ از آن ﺻﺎدر ﺷﺪه و
ﯾﮏ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎوﯾﺎر اداﻣﻪ داد :اﻣﺴﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎوﯾﺎر

ﭘﺮورﺷﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﯿﺶ از  ۳ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺮوز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎری در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺬاری ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺮدﯾﻢ
و ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﺗﻦ و  ۱۰ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ
ﺧﺎوﯾﺎری ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ در اﻣﺮ ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﺻﺎدرات دوﻟﺖ
ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد .اﻧﺤﺼﺎری دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﯾﻢ.

