اﻓﺰاﯾـﺶ  ۳۰ﺗـﺎ  ۳۵درﺻـﺪی ﻧـﺮخ
ﻧﻬـﺎده آﺑﺰﯾـﺎن /ﻗﯿﻤـﺖ ﻣـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ۳۰ﺗﺎ ۳۵
درﺻﺪ ﻧﺮخ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺪرت
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻢ آﺑﺰﯾﺎن از درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪدار ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد ،اﻓﺰود :ﺳﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت در ﺑﺮداﺷﺖ
و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪدار وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪود  ۱ﺗﺎ
 ۲درﺻﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺣﺪود  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﻬﺎده ﯾﺎراﻧﻪدار
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﺣﺪود  ۵ﻫﺰار ﺗﻦ از
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ آﺑﺰیﭘﺮوران ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل؛ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻬﺎده از ﺳﻮی وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪداران ﺧﻮراک ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و از ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ﺟﻮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ را آرام ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﻗﺪرت
ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره ﻧﺮخﮔﺬاری روی ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
ﻧﺮخﮔﺬاری آﺑﺰﯾﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﮕﺬارد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺧﺎرج از ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐﺸﺎورزی
ﮐـﺎﻻی ﻗﺎﭼـﺎق ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﺪ و ﺑـﺎ آن ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ از اﯾـﻦرو
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را در ﺑﺎزار آزاد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪای ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﺑﺰﯾﺎن در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ۳۰ﺗﺎ  ۳۵درﺻﺪ ﻧﺮخ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۹۰ﺗﺎ  ۹۵درﺻﺪ
آن در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اداﻣﻪ داد :ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺮخ ﻣﺎﻫﯽ ﺣﺪود  ۶۰ﺗﺎ  ۷۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ
اﺣﺘﺴﺎب ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮد ،آﺑﺰیﭘﺮوران ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻫﯽ را ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۰۰ﺗﺎ ۱۱۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺬف ﻧﻬﺎده
ﯾﺎراﻧﻪدار در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در
روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه آراﻣﺶ در ﺑﺎزار ﺑﺎزﮔﺮدد.
وی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی را
ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰیﭘﺮوری در ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و
اﻓـﺰود :ﺳﺎزﻣـﺎن ﺷﯿﻼت و وزارت ﮐﺸـﺎورزی ﺗﻼش دارد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫـﺎﯾﯽ را
ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺣﺬف ﻧﻬﺎده دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﻼت ﮐﺎران ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
اﻓﺮاﺳـﯿﺎﺑﯽ اداﻣـﻪ داد :ﺷﯿﻼت ﮐـﺎرت ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
آﺑﺰیﭘﺮوران ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﮔﺮدش ﺷﯿﻼت ﮐﺎران در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزاﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آﺑﺰیﭘﺮوران ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻓﻀﺎی
اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ در ﺑﺎزار و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری را ﺣﺪود ۷۰۸
ﻫﺰار ﺗﻦ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ،
ﮔﺮمآﺑﯽ ،ﻣﯿﮕﻮ و ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻗﻔﺲ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﺑﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و
ﺗﻨﺶﻫﺎی آﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در آبﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺑﺎ

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺗﺨﺼﯿﺺ آب ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎی آﺑﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ـﺐ
ـﺮه وری و ﺿﺮﯾـ
ـﻪ ﺑﻬـ
ـﻢ ﮐـ
ـﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾـ
ـﺎی آﺑـ
ـﺒﺮان ﺗﻨﺶﻫـ
ـﺪف ﺟـ
ﺑﺎﻫـ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن را در ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن ارﺗﻘﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی؛ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در  ۱۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ داﻧﺶ
آﺑﺰیﭘﺮوران و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوریﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺧﻼﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
آبﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﺒﺮان ﺷﺪ .ﺗﻼش دارﯾﻢ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺪفﮔﺬاریﻫﺎﯾﻤﺎن ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ
ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

