ﭘﺮورش ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ـﺘﺎنﻫﺎی
ـﺪاد اﺳـ
ـﺖ /ﺗﻌـ
ﺷﯿﻼت ﻧﯿﺴـ
ﭘﺮورشدﻫﻨﺪه ﺑﻪ  ۵اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ/
ﺑـﺮای ﻓـﺮآوری ﮔـﻮﺷﺖ ﮐﺮوﮐﻮدﯾـﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ

رﯾﯿﺲ اداره ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﻨﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر و ﻓﺮآوری ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺪمﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﻢ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻓﺮوش زﻧﺪه و ﺑﺨﺶ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮش آﺑﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﻣﺠﻮز ﭘﺮورش
ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آب ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .از
اﯾﻦرو ﻣﺠﻮز ﭘﺮورش ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد؛
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﺑﺎره اﺣﺪاث ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺮاﮐﺰی در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﻣﺠﻮز را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮش آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻮز ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﻗﻠﯿﻢ
ﮔﺮم داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد
وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺮورش اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮورش ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ﺟﺰو اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﻧﯿﺴﺖ،
اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ و از
آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺰو ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺰو اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮش آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﺮورش ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ در ﮐﺸﻮر،
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و  ۵اﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد
اﺣﺪاث ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮورش و ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۱۰۰ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﯿﺎت
دارﻧﺪ .اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﺖ از ﻧﺰدﯾﮏ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺸﻢ،
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه را دارد.
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اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ داد :در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش
ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ،راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺪود  ۶۰ﺳﺮ )واﺣﺪ
ﺷﻤﺎرش ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ( وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﺠﻮز واردات
 ۸۰ﺳﺮ از ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش آن
در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد.
رﯾﯿﺲ اداره ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﻨﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ﺟﺰو
ﻣﻮﺟﻮدات در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮ
ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ ،ﻓﺮوش و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ دارد .ﺗﻌﺪاد
ﮐﺸﺘﺎر و ﭘﻮﺳﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد
ﺟﺰو ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮش آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﻮزه
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ “ﮔﺎﻧﺪو” ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری دارد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺪور
ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه
ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،اﻓﺰود :ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر و ﻓﺮآوری ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺪمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﻢ
اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻓﺮوش زﻧﺪه و ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ
ﻣﻮﻟﺪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ۸ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮی ،ﯾﮏ ﻣﺘﺮی ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ وارد
ﮐﺸﻮر ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ اﯾﺮان ﺣﺪود  ۲ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺰﯾﺮه
ﻗﺸﻢ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

