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علی�ایزدی�کیست؟
مهنـدس علـی ایـزدی، مدیـر طـرح پـرورش ماهـی در قفـس سـازمان 
شـیات اسـت کـه سـالیان متمـادی در حـوزه شـیات کشـور نقـش 
داشـته و تجربیـات فراوانـی در حـوزه پـرورش ماهـی در قفـس و سـایر 

آبزیـان دارد. 

چرا�به�سراغ�او�رفتیم؟
با توجه به سوابق علی ایزدی در سازمان شیات و مسئولیتش در 
صنعت ماهی در قفس، با او درباره چالش ها و فرصت های این صنعت 
گفتگو کردیم. صحبت های مهندس ایزدی مکمل صحبت های دکتر 
خدایی، دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان است؛ زیرا مهندس ایزدی 
در بخش دولتی و دکتر خدایی در بخش خصوصی مشغول به فعالیت 

هستند.

محورهای�گفتگو�چیست؟
تمرکـز ایـن گفتگـو مبتنی بر بحث »پرورش ماهی در قفس« اسـت. در 
ایـن راسـتا چالـش  و مسـائل ایـن صنعت در شـمال و جنوب کشـور و 

راهکارهـای برون رفـت از آنهـا، مـورد بحث و بررسـی قرار گرفتند.

گفتگو با مهندس علی ایزدی
مدیر�طرح�پرورش�ماهی�در�قفس�سازمان�شیالت
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 نخست درباره تاریخچه  صنعت پرورش ماهی در قفس توضیحاتی بفرمایید.

ایــن پــروژه از ســال 13۸0 و پــس از بازدیــد وزیــر وقــت، منصــور حجتــی، از مــزارع دریایــی نروژ شــروع 
شــد. در همــان ســال مطالعــات اولیــه در حــوزه آب هــای اینُشــر (مناطــق  تــا عمــق 50 متــر) توســط 
ــروژی و بخش هــای مختلــف اجرایــی و تحقیقاتــی کشــور، صــورت  تیمــی متشــکل از کارشناســان ن
گرفــت. در نتیجــه ایــن مطالعــه، آنهــا اعــام کردنــد ظرفیــت تولیدی ایــران حــدود ۹10 هزار تن اســت. 

پــس از ایــن بررســی، طــرح پایلــوت در اطــراف جزیــره قشــم اجــرا شــد. 
ـــا ماهـــی ســـیبریم  ـــا ۶ قفـــس و ب ـــره قشـــم ب ـــی را در آب هـــای جزی ـــوت دولت ـــن پایل ـــا اولی ـــن م بنابرای
اروپایـــی آغـــاز کردیـــم. شـــرکت فیـــوژن ماریـــن از اســـکاتلند هـــم کار تولیـــد و نصـــب قفس هـــا را 
ـــه  ـــردم معرفـــی شـــد ک ـــه م ـــن فرصـــت ســـرمایه گذاری ب ـــوت، ای ـــان پایل ـــس از پای ـــده داشـــت. پ برعه
مـــورد اســـتقبال هـــم قـــرار گرفـــت. در همیـــن راســـتا گروهـــی از مدیـــران ارشـــد ســـازمان های ذیربـــط، 
وزرا، معاونیـــن وزیـــر، مدیـــران بانـــک، ســـازمان بنـــادر و مدیـــران جهـــاد کشـــاورزی را در نشســـتی 
گردهـــم آوردیـــم و در آن جلســـه چشـــم اندازی بـــرای ایـــن صنعـــت ترســـیم شـــد. امـــا چـــون کار 
مطالعاتـــی اولیـــه، اجمالـــی بـــود، ســـازمان شـــیات در ســـال 13۹4 مطالعـــه تکمیلـــی ای را بـــا حضـــور دو 
شـــرکت خارجـــی و یـــک شـــرکت داخلـــی انجـــام داد. هـــر ســـه شـــرکت، تأیید کننـــده بیرونـــی داشـــتند؛ 
تیـــم تأیید کننـــده خلیـــج فـــارس از کانـــادا، تیـــم تأییدکننـــده دریـــای عمـــان از کارشناســـان فائـــو و تیـــم 

ـــد.  ـــای خـــزر از تحقیقـــات بودن ـــده دری تأییدکنن
در مطالعــه تکمیلــی ســال 13۹4، یکســری مناطــق دریایــی بــا اولویــت و رنگ های مختلف روی نقشــه 
مشــخص شــدند کــه طبــق آنهــا ســازمان شــیات بایــد اقداماتــش را شــروع می کــرد. براین اســاس هر 
منطقــه دریایــی کــه در آن امکاناتــی ماننــد ســایت های پشــتیبان ســاحلی، بنــادر، موج شــکن  و اســکله  
داشــتیم را در اولویــت قــرار دادیــم و پولیگون هایــی را تعریــف کردیــم کــه تعدادشــان بــه حــدود 40 
مــورد رســید. نکتــه دیگــر اینکــه، ایــن مناطــق بایــد بــه دور از مشــکل حریــم  محیط زیســتی، مســائل 

نظامــی و بحث هــای ســازمان هایی ماننــد ســازمان بنــادر و خطــوط کشــتیرانی می بــود.  
ــرای  ــادر را هــم ب در ســال 13۹۶ مــا توانســتیم موافقــت ســازمان های محیــط زیســت و ســازمان بن
ظرفیــت 400 هــزار تــن در ایــن مناطــق تعریف شــده بگیریــم. ایــن ظرفیــت 400 هــزار تنی برای شــروع 

بــود. بــه طــور کلــی ایــن اقدامــات، کارهــای زیرســاختی بودنــد کــه در آن زمــان صــورت گرفتنــد.
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 در ابتدا مناطق جنوبی کشور فعالیت خود را شروع کرد؟

بله.

 وضعیت کنونی این صنعت به چه صورت است؟

در وضعیـت کنونـی مـا حـدود 5 شـرکت سـازنده داریـم در حالـی کـه تـا قبـل از سـال 13۹۷ تمـام 
تجهیـزات و قفس هـا را از خـارج وارد می کردیـم. امـا امـروز ایـن صنعـت بومـی شـده و بیـش از ۸5 

درصـد از تجهیـزات و قطعـات قفس هـا در داخـل کشـور تولیـد می شـود. 
همچنین اکنون ما ۲ مرکز تکثیر داریم. این مراکز در واقع نرسـری هسـتند که معادل فارسـی آن »به 
وزن رسـانی بچه ماهـی« می شـود. مرکـز تأمیـن بچه ماهـی دارای ۲ بخش اسـت: یـک بخش کار تکثیر 
را بـه صـورت تخصصـی انجـام می دهـد، بخـش دیگر الروی که در مرکز تکثیر به دسـت آمده اسـت را 

بـه وزن مناسـب برای داخل قفس ها می رسـاند. 
در نتیجـه مـا ۲ مرکـز نرسـری داریـم کـه قابلیـت تبدیل شـدن به مرکز تکثیـر هم دارند ولـی فعاً فقط 

کار نرسـری انجـام می دهنـد. دو شـرکت تأمین کننده واکسـن ایرانی هـم داریم. 
تاکنـون حـدود 1۷0 فقـره پروانـه تأسـیس صـادر کردیـم که ظرفیـت این 1۷0 فقـره، حـدود 1۸5 هزار 
تـن اسـت. بنابرایـن افـرادی کـه مجـوز دارند پـس از عبور از هفت خـان رسـتم، االن آماده نصب قفس 
و خریـد بچه ماهـی هسـتند. طبـق آمـار، ما حـدود 1۹ هزار تـن ظرفیت آماده داریـم. همچنین حدود 
۲1 مزرعـه فعـال در شـمال و جنـوب کشـور داریـم که طبق پیش بینی ما، تا آخر امسـال تقریبـًا 5۸00 

تـن تولید خواهیم داشـت. 
در حـال حاضـر بیـش از ۲00 هـزار نفـر بـه صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در این صنعت مشـغول به 
کار هسـتند. حـاال بایـد بررسـی شـود افـرادی کـه پروانـه تأسـیس دارنـد چرا هنـوز ظرفیت هایشـان به 
تولید منتهی نشـده اسـت. در این راسـتا، نبود زیرسـاخت مناسـب و کمبود نقدینگی در عین افزایش 
قیمت هـا، می توانـد در رونـد تولیـد وقفـه ایجـاد کنـد یا باعث شـود مزرعه با ظرفیت کمتـری کار کند. 
وقتـی هـم ظرفیـت تولیـد کاهـش یابـد، توجیـه اقتصـادی کار زیـر سـؤال مـی رود تا جایـی که ممکن 

اسـت حتـی نتواننـد حقوق پرسـنل را بپردازند.
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 بچه ماهی ها وارداتی هستند؟ 

در جنـوب بچه ماهی هـا بیشـتر وارداتـی هسـتند. تولیـد داخلـی هـم وجـود دارد امـا میزانـش کافـی 
نیسـت. گونه های مدنظر ما برای جنوب کشـور سـی بس، سـرخ خو، هامور و سـوَکا هسـتند. اما چون 
فعاً امکانات تأمین بچه ماهی سـی بس بیشـتر اسـت، مراکز این گونه را پرورش می دهند. سـال های 
گذشـته ماهی سـیبریم هم بود ولی به خاطر رشـد اندکی که داشـت مورد اسـتقبال مزرعه دارها قرار 

نگرفـت و آنهـا هم به سـیبس روی آوردند. 
الرو سـیبس از کشـورهای اسـترالیا و تایلنـد تأمیـن می شـود. ایـن الروهـا در اوزان کـم و با هواپیما به 
ایـران منتقـل می شـوند و در داخـل روی آنهـا کار نرسـری صـورت می گیرد؛ بـه وزن ۲0 تـا ۲5 گرم برای 
ذخیره سـازی می رسـد و نهایتًا وارد قفس-ها می شـود. معموالً مراکز نرسـری با سـفارش کار می کنند. 
یعنـی تولید کننـده حتمـًا بایـد قـرارداد ببندد و بعد نسـبت بـه واردات و به وزن رسـانی اقـدام کند و در 
زمان بنـدی مشـخص، بچه ماهـی تحویـل را تحویل بدهد. چون تولید بدون مشـتری قطعی، می تواند 

موجـب ضرر و زیان شـود.
در شـمال کشـور گونـه غالـب، ماهـی قـزل آال اسـت، در حالـی که روی گونـه خاویاری و ماهـی آزاد هم 
می توانیـم کار کنیـم مشـروط بـه اینکـه پروسـه تحقیقاتـی آن تمام شـود. البته ما فیل ماهـی و ماهی 
آزاد را داخـل قفـس و پِـن پـرورش دادیـم ولی نتایج به اندازه ای خوب نبود که بخواهیم سـرمایه گذار 
بخـش خصوصـی را بـرای سـرمایه گذاری در ایـن زمینه تشـویق کنیـم. بنابراین بایـد کارهای تحقیقاتی 

بیشـتری را روی آن دو گونـه انجـام دهیم. 
بچه ماهـی قـزل آاال هـم بیـش از 100 گـرم و حتـی تـا ۶00 گـرم اسـت. زیـرا وزن نهایـی ایـن ماهـی برای 
بازارهـای خصوصـًا صادراتـی، بایـد بیـش از دو و نیـم کیلو گرم باشـد. لذا وزن اولیـه را باال می گیرند که 
بتواننـد بـه وزن نهایـی و مطلـوب برسـند. بـا توجـه بـه اینکه دمـای آب دریـای خزر در نیمه اول سـال 
بـه خصـوص از خـرداد تـا آبـان گـرم اسـت، امکان اینکه ما در شـمال کشـور ماهی قـزل آال یا گونه های 

سـردآبی پـرورش بدهیم وجـود ندارد.
بنابرایـن فقـط هفـت الـی هشـت مـاه فرصـت داریـم تـا در دریـای خـزر قـزل آال را در قفـس دریایـی 
پـرورش بدهیـم. در ایـن حـوزه تقریبـًا مشـکل بچه ماهـی نداریـم. در شـمال توافقاتی بـا اتحادیه های 
سـردآبی صـورت گرفتـه اسـت کـه بچه ماهـی از طریـق آنهـا تهیـه شـود؛ در واقـع تـاش شـده زنجیـره 

ارزشـی شـکل بگیـرد تـا مشـکل بـازار و تأمیـن بچه ماهـی مدیریـت گـردد.
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 بعضـــًا گفتـــه می شـــود عرضه ماهی بـــه بازار زمانـــی صورت می گیـــرد که مـــردم تمایلی به 
خریـــد ماهی ندارد، این گزاره درســـت اســـت؟

قـزل آال عمدتـًا در ماه هـای بهمـن و اسـفند قابل برداشـت اسـت ولـی به خاطر اینکه بـه وزنش اضافه 
شـود گاهـی تـا فروردیـن و اردیبهشـت هـم ماهی را صید نمی کنند. بـازار داخلی ایران متمرکـز به بازار 
شـب عیـد اسـت. لـذا پرورش دهنده هـا مجبور هسـتند بـا تولید کنندگان سـردابی و اسـتخرهای بتنی 
رقابـت کننـد کـه ایـن مناسـب نیسـت. ولـی اگـر بتواننـد بحث صـادرات را شـکل بدهند، این مشـکل 
حـل می شـود. بـرای صـادرات هـم الزم اسـت وزن ماهی قـزل آال به بیش از ۲.5 کیلوگرم برسـد که در 
اسـتخرهای بتنـی ایـن وزن هـا کمتـر دیـده می شـود البته نه اینکه نشـود؛ زیـرا تولید کننده هـا کمتر به 
ایـن کار رغبـت دارنـد. بـر ایـن اسـاس، قفس می تواند به عنوان مکمل اسـتخرهای بتنـی در نظر گرفته 
شـود؛ به این صورت که این اسـتخرها وزن ماهی قزل آال را به نیم کیلو و ۶00 گرم برسـانند و سـپس 

بـه قفس هـای دریایی تحویـل دهند.

 وضعیت جهانی این صنعت چگونه است؟

ایـن صنعـت سـی الـی چهـل سـال قدمـت دارد و در حال حاضر بیش از ۶۲ کشـور دنیا به این صنعت 
روی آورده انـد. بـا ایـن روش بیـش از 4 میلیـون تـن در دنیـا تولیـد صـورت می گیـرد کـه ایـن رقـم بـه 
سـرعت در حـال افزایـش اسـت. زیـرا دولت هـا فهمیده انـد می تواننـد از دریا برای تأمین غـذا و امنیت 
غذایی بهره  ببرند. در بین همسـایگان ما، ترکیه کشـور پیشـرویی محسـوب می شـود و اکنون بیش از 

350 هـزار تـن تولیـد در دریا دارد.
عربسـتان سـعودی هـم بیـش از ۲0 میلیـارد دالر در حـوزه توسـعه دریامحـور سـرمایه گذاری کـرده کـه 
البته بخش زیادی از این سـرمایه در دریای سـرخ  و سـواحل آن اسـت. امارات متحده عربی و عمان 
هـم در ایـن زمینـه فعـال هسـتند. در امارات شـرکت اَسـماک تقریبًا 15 تا ۲0 سـالی اسـت کـه در این 
حـوزه فعالیـت دارد. امـا کشـور عمـان بـه تازگی شـروع کـرده و مانند مـا در حال کار مطالعاتی اسـت. 
در دریـای خـزر هـم جمهـوری آذربایجـان و ترکمنسـتان اقداماتی کوچکـی را آغاز کرده اند که بیشـتر در 

آب های داخلی شـان متمرکز اسـت. 
وضعیـت مـا از نظـر ظرفیـت تولیـد عالی اسـت و طبق مطالعـات تکمیلی، پتانسـیل 4.۶ میلیون تن 
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آبزی پـروری دریایـی در مناطـق اینشـور یعنـی تا عمق های 50 متـر، را داریم. بنابراین اگر زیرسـاخت ها 
را فراهـم کنیـم و مشـکات صنعـت را از پیـش پـا برداریـم، چشـم انداز خوبـی در ایـن بخـش می توان 

متصـور بود.

 قیمت تمام شده این تولیدات در کشورهای همسایه ایران چقدر است؟

ما در بحث در قیمت تمام شـده، آمار دقیقی از کشـورهای همسـایه نداریم ولی من می دانم حاشـیه 
سـود آنهـا از مـا خیلـی بهتـر اسـت. مثـاً قیمت تمام شـده تولیـد ماهی سـی بس در ایران حـدود 1۲۹ 

تـا 130 هـزار تومـان و فروشـش بیـن 1۶0 تا 1۸0 هزار تومان اسـت.
لـذا در حـال حاضـر حاشـیه سـود تقریبًا کمی بـرای این صنعت در بازارهـای داخلی وجـود دارد. اما در 
بازارهـای صادراتـی وضعیـت بهتـر اسـت. فـروش ماهـی تقریبًا از ۶ تا ۶.5 یورو شـروع می شـود و تا ۹ 
یورو هم ممکن اسـت برسـد که این رقم بسـتگی به اندازه ماهی دارد. اگر الزامات صادرات از جمله 
کیفیـت ماهـی، واکسیناسـیون بـه موقـع، عـدم اسـتفاده از آنتی-بیوتیـک  و مسـائلی از این دسـت را 

فراهـم کنیـم، می توانیـم به حاشـیه سـود خوبی دسـت پیدا کنیم.
من فقط در هندوسـتان دیدم که قیمت خورده فروشـی تقریبًا دو برابر قیمت تمام شـده تولید کننده 
بـود کـه ایـن مسـئله، وضعیـت خیلـی خـوب تولیـد را نشـان مـی داد. ولـی در ایـران چـون بـازار داخلی 

مشـکل دارد، حاشـیه سـود اندک است.

 با توجه به ظرفیت هایی موجود در ایران برای این صنعت، چرا سرمایه گذار ورود نمی کند؟

سـرمایه گذار زمانـی وارد می شـود کـه تقریبـًا همـه چیـز آمـاده باشـد. بنابرایـن ما بایـد ابتـدا الزامات و 
زیرسـاخت ها را فراهم کنیم. برای مثال در این حوزه سـرمایه گذار نیاز به شـناور دارد، اما ما هنوز در 

برخـی مناطق، اسـکله پشـتیبان نداریم یـا اراضی پس کرانه آماده نیسـتند. 
از ایـن رو در گام نخسـت بایـد سـایت های پشـتیبان بـه سـرعت آمـاده شـوند، مخصوصـًا در شـمال 
کشـور کـه مـا کمبـود داریـم و اراضـی سـاحلی اکثـراً ویاسـازی شـده اسـت. بـه همین دلیـل وقتی ما 
می خواهیم در قسـمتی از سـواحل شـمالی اسـکله ایجاد کنیم، با مشکات عدیده ای مواجه هستیم؛ 
زیرا به غیر از یک سـری صیدگاه ها که شـیات روی آن حرف دارد، سـواحل تصرف شـده اند. تا امروز 
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ما نتوانسـتیم حتی همین صیدگاه ها را هم برای این کار به صورت چند منظوره یا فقط برای قفس، 
در اختیار مـردم بگذاریم. 

مشـکل بعـدی سـرمایه گذار، تأمیـن کافـی، بـه موقـع و بـا قیمـت مناسـب بچه ماهـی اسـت. در ایـن 
صنعـت بچه ماهـی بایـد در زمـان خـودش در دسـترس باشـد. همچنیـن بـا توجـه بـه وارداتـی بـودن 
الرو، قیمـت بچه ماهـی تقریبـًا بیـش از 30 تـا 35 درصـد هزینه هـای تمـام شـده اسـت. در صورتـی 
کـه نرم هـای جهانـی عمدتـًا روی 10 یـا نهایتـًا پانـزده درصـد اسـت. بنابرایـن افزایـش قیمـت تحمیلی 
بـه سـرمایه گذار می توانـد باعـث شـود تمایلـی بـرای ورود بـه این صنعت نداشـته باشـند. ما تـا زمانی 
کـه مراکـز تکثیـر داخلـی  را راه انـدازی و در داخـل کشـور بچه ماهی تولید نکنیـم، مجبوریم هزینه های 
اضافـه از جملـه هزینـه انتقـال الرو از خـارج، تشـریفات گمرگـی، قرنطینـه و اقدامـات کارشناسـی را 

بپردازیـم کـه ایـن مـوارد تحمیـل هزینـه بـه پروژه، محسـوب می شـود.
ایـن وظیفـه دولـت اسـت کـه روی آن برنامه ریـزی کنـد کـه در ایـن چنـد سـال هـم اقداماتـی صـورت 

گرفتـه ولـی هنـوز بـه بلـوغ نرسـیده اسـت کـه از سـرمایه گذار بخواهیـم وارد ایـن فضـا شـود.
مشـکل بعدی، بحث بازار اسـت. من به قیمت های تمام شـده بازار داخلی اشـاره کردم؛ در این میان 
بازارهـای خارجـی هـم سـازوکار خـودش را دارد. تولید کننده ما دغدغـه تأمین نهاده، کمبود نقدینگی، 
مراقـب از تولیـد و سـازه ها را دارد؛ همچنیـن مـا در بحـث آمـوزش ضعف داریم و کار منسـجمی روی 
آن صـورت نگرفتـه اسـت و تولیدکننـده بایـد خـودش ایـن کارهـا را انجـام دهـد تـا در نهایـت بتوانـد 

محصـول صادراتـی تولیـد کنـد. حتـی پـس از آن هـم باید به تنهایی در بـازار جهانـی بازاریابی کند.
بـا توجـه بـه ایـن مسـائل، پیشـنهاد مـا ایـن بـود کـه زنجیره هـای ارزش را فعـال کنیـم؛ یعنـی تعدادی 
شـرکت کنـار هـم قـرار بگیرنـد و کار را از مرحلـه تکثیـر الرو تـا بـازار مدیریـت کننـد. در واقـع بـه شـیوه 
دو امـدادی، بـا ارزش افـزوده ای کـه روی کاال می گذارنـد آن را بـه شـرکت بعـدی بسـپارند. در ایـن فضا 
دغدغـه پرورش دهنـده از بیـن مـی رود. زیـرا محـل تأمیـن نهـاده، بچه ماهـی، غـذا و حتی بـازار فروش 

محصـول از قبل مشـخص اسـت. 
همچنیـن مـا در حـال حاضـر در سیسـتم حمل ونقـل بـه عنـوان بخشـی از زنجیـره ارزش، ضعـف 
داریـم. خودروهـای حمـل بچه ماهـی در ایـران، نیسـان هایی هسـتند کـه یـک کپسـول و یـک مخـزن 
آب گذاشـته اند و بـا همـان بچه ماهـی را جابه جـا می کننـد. مـن بارهـا در جلسـات مطـرح کـرده ام کـه 
بایـد نـاوگان حمل ونقـل ماهـی زنـده بـه صـورت مکانیـزه و مـدرن در کشـور فعـال شـود. بـا راه اندازی 
چنیـن ناوگانـی، بخشـی از دغدغه هـای تولید کننده هـا مرتفـع می شـود. در ایـن خصوص چند شـرکت 
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دانش بنیـان و بخـش خصوصـی در حـال کار هسـتند تـا ببینیـم چـه زمانـی بـه نتیجـه برسـد.

 حمل ونقل  با چنین خودورهای غیراستانداری موجب تلف شدن بچه ماهی نمی شود؟

خیـر، زیـرا مقـدار جابه جایـی کم اسـت، زیرا ظرفیت کم اسـت. بـرای مثال یک پـروژه هزار تنی قفس، 
ده درصـد بیومـاس الزم دارد کـه بچـه ماهـی وارد آن شـود. ایـن 10 درصد بایـد از مرکز تکثیر تا قفس 
حمـل شـود کـه بخشـی از آن از طریـق خشـکی بـا کامیونـت و تریلی انجام می شـود؛ بخشـی هم وقتی 

به اسـکله می رسـد با شـناور حمـل می گردد. 
خودروهـای نیسـان حد اکثـر می تواننـد 350 کیلوگـرم حمـل کننـد. لـذا بـرای یـک پـروژه هـزار تنـی، 
صـد هـزار کیلوگـرم بیومـاس بچه ماهـی الزم اسـت کـه حـدود 300 نیسـان در روز بایـد باشـد تـا ایـن 

حمل ونقـل صـورت بگیـرد. امـا مـا ایـن تعـداد نیسـان نداریـم. 
بنابرایـن ایـن نـاوگان بایـد مکانیـزه شـود. در حالـت مکانیـزه، تریلی هـا قـادر هسـتند هـر بـار ۶ تـن 
بیومـاس را جابه جـا کننـد کـه در پـروژه هـزار تنـی، در عـرض یک هفتـه کار حمل ونقل تمام می شـود. 

در کشـورهای همسـایه و اروپـا کار بـه ایـن صـورت اسـت. 
مشـکل بعـدی سـرمایه گذار، بحـث زیرسـاخت اسـت. بـرای مثـال چـرا بایـد همـه پرورش دهنده هـا 
شـناور بخرنـد؟ در ایـن خصـوص شـرکت های خدمـات دریایـی می توانند کار سـرویس دهی بـه مزارع 
را بـه صـورت تخصصـی انجـام دهنـد بـدون اینکـه پرورش دهنـده الزم باشـد شـناوری تهیـه کنـد. این 
شـرکت ها همچنیـن پرنسـل آمـوزش دیـده دریانـورد دارنـد کـه دارای سـرتیفیکیت  (گواهینامه هـای 

دریاروی) هسـتند.
وجود چنین شـرکت هایی، هزینه را برای پرورش دهنده کم می کند، زیرا دیگر نیازی به خرید شـناور، 
اسـتخدام پرسـنل و آموزش ندارد. از طرفی، تهیه این موارد هم برای سـرمایه گذار به صرفه نیسـت. 
در ایـن راسـتا پیشـنهاد مـا ایـن اسـت کـه یـک شـرکت خدمـات دریایـی، مثـاً 10 تـا پـروژه را در دریـا 
پشـتیبانی کنـد و خدماتـی از جملـه غواصـی، تمیـز کـردن تورهـا، مت واشـرها، فیش پمپ، برداشـت 

ماهـی، جابه جایـی آن و مـواردی از ایـن دسـت را بـرای تولیدکننده هـا انجام دهد.
تـا زمانـی کـه ایـن زیرسـاخت ها فراهـم نباشـد، بایـد حـق بدهیـم کـه سـرمایه گذار وارد ایـن صنعـت 

نشود.



13 دوهفته نامه رسانه اقتصاد دریا

 در این صنعت، وضعیت بیمه ها به چه صورت است؟

در ایـن خصـوص فقـط شـرکت »بیمـه ایـران« و »صنـدوق بیمـه کشـاورزی« خدمـات ارائـه می دهنـد. 
صنـدوق بیمـه کشـاورزی هـم سـه نـوع بیمـه دارد: بیمه ویـژه، بیمه پایـه و بیمه تکمیلی. برای سـازه 
قفـس نیـم درصـد ارزش کاال، تعرفـه آن اسـت. بـه این صورت که تعرفه می گیرد و کل سیسـتم را در 

دریـا بیمـه می کنـد. بـرای محصول هـم تقریبًا یـک درصد.

 بیمه محصول از سازه قفس جدا است؟

بلـه، بیمه نامه هایشـان هـم جداسـت. محصـول یـک درصـد ارزش نهایـی کاال در حقیقـت تعرفـه 
می شـود، محاسـبه می شـود،البته ۷0 درصـد ایـن تعرفـه را دولـت پرداخـت می کند و فقـط 30 درصد 
آن بـر عهـده تولیدکننـده اسـت. مـا از سـال گذشـته بیمـه را اجبـاری کردیـم ولـی تعـدادی از اسـتان ها 
اجبـاری بـودن بیمـه را برداشـته اند. بـا ایـن حـال از دیـد سـازمان شـیات بیمه هـا باید اجباری باشـد و 
سـازوکار آن هـم فراهـم اسـت. ضمـن اینکه ۷0 درصد هم عدد کمی نیسـت که دولـت دارد پرداخت 

می کنـد. 
در هر یک از این سـه نوع بیمه، خدمات ارائه شـده هم متفاوت اسـت. برای نمونه در بیمه تکمیلی 
بحث هـای آپ فلینـگ و دام ولینـگ، پدیده هـای فراچاهنـده، فروچاهنـده و رِد تایـت تحت پوشـش 
هسـتند. ولـی بیمه هـای اولیـه، پایـه و ویـژه فقـط دربرگیرنـده بیماری ها، آتش سـوزی، تصادم کشـتی، 

تغییـرات دمـا و بـاد و طوفان هایـی که ممکن اسـت صدمه بزند، هسـتند.

 دریافت تسهیالت از بانک چگونه است؟

تسـهیات دو بخـش اسـت: تسـهیات ثابـت و جـاری. در این رابطـه مقیاس های پروژه بـرای دریافت 
وام بایـد حداقـل 300 تـن و حداکثـر 5 هزار تن باشـد. 

بـرای یـک پـروژه هـزار تنی، تقریبًا 130 میلیارد تومان سـرمایه گذاری (با هزینه هـا و قیمت های امروز) 
الزم اسـت. 40 میلیـارد تومـان ایـن سـرمایه گذاری ثابـت اسـت کـه شـامل خریـد قفـس، تجهیـزات 
جانبـی، تورشـور، فیـش پمـپ، سـورتر و ابنیـه  سـاحلی می شـود. ۹0 میلیـارد تومـان هـم مربـوط بـه 
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هزینه هـای جـاری اسـت از جملـه خریـد خـوراک، بچه ماهـی، هزینه هـای انـرژی (آب و بـرق و گاز و 
تلفـن) و اسـتهاک سـرمایه گذاری. 

هزینه هـای ثابـت تقریبـًا 10 سـاله مسـتهلک می شـوند. بنابرایـن سـاالنه 4 میلیـارد تومـان بـه عنـوان 
هزینـه اسـتهاک بـه قیمـت تمـام شـده افزوده می شـود. بایت ایـن 130 میلیارد تومانی که محاسـبه 
شـد، بانـک تسـهیات پرداخـت می کنـد. ۸0 درصـد این مبلغ را بانک تسـهیات می دهد به شـرطی که 

تولیدکننـده وثیقـه داشـته باشـد که البته مشـکل همینجا پیـش می آید. 
قانون بودجه سـاالنه برای بانک مشـخص کرده اسـت که حتمًا متقاضی با وثیقه اعتبارسـنجی شـود، 
سـپس وام را در اختیـار آن فـرد یـا شـرکت قـرار دهـد. بابـت وثیقـه هـم معمـوالً، وثیقـه سـهل البیع 
می خواهنـد یعنـی آپارتمـان یـا خانـه شـش دنـگ دارای مجـوز پایـان کار، تـا اگـر بانـک خواسـت 

مطالبـه اش را وصـول کنـد بـه راحتـی ایـن کار را انجـام دهـد. 
حـال ایـن پرسـش مطـرح می شـود در شـرایطی کـه دولـت از بخـش خصوصـی می خواهـد در چنیـن 
پروژه هـای ملـی کـه موجـب امنیـت غذایی هم می شـود، سـرمایه گذاری کننـد، چه حمایتی بایـد ارائه 

دهد؟
اینجا باید سیستم بانکی تغییر روش بدهد که البته به تازگی در این خصوص به فکر افتاده اند.

 مثالً الزام وثیقه را بردارند.

در خارج از کشـور، سـرمایه گذار را به چشـم کارآفرین می بینند و سـرمایه این افراد هم سـرمایه ملی 
اسـت. اگر کارآفرین ورشکسـت شـود، جایگزین کردنشـان سـخت اسـت. پس باید آن ها را حفظ کرد. 
در ایـن راسـتا سیسـتم بانکـی کـه قدرت باالتر و کارشناسـان نخبه تـری دارد، به جای اینکـه روی وثیقه 
سـختگیری کند، باید پروژه ها را خیلی موشـکافانه مورد بررسـی قرار دهد و نقاط ضعف را شناسـایی 

کند.
در واقـع سیسـتم بانکـی بایـد بـرای پروژه هـا حاشـیه امـن بسـازد تـا هـم سـرمایه گذار دچـار شکسـت 
نشـود و هم سـرمایه بانک از بین نرود. در این خصوص بانک ها می توانند ده ها کارشـناس درجه یک 

آمـوزش دیـده را بـه خدمـت بگیرنـد تا بـر پروژه  ملی نظارت و کنترل داشـته باشـند. 
راهکار دیگر این اسـت که از شـرکت های کنترل کیفی و رده بندی اسـتفاده شـود. چنین شـرکت هایی 
قبـاً در ایـران بودنـد. در این رابطه، سـرمایه گذار به سـراغ این شـرکت ها مـی رود و مثاً عنوان می کند 
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می خواهـد بـرای یـک پـروژه 5 هـزار تنـی قفـس بخـرد؛ این شـرکت  ها مسـئول هسـتند کـه از ابتـدا تا 
انتهـای پـروژه را کنتـرل کننـد. زیـرا سـرمایه گذار تخصـص نـدارد، فقـط پـول دارد؛ امـا ایـن شـرکت ها 
متخصص هسـتند و سـرمایه گذار هم خیالش راحت اسـت که همه مسـائل در محیط سـالم آنالیز 

می شـود. امـا بـدون چنیـن سـاختارهایی هـم بانـک و هم سـرمایه گذار همواره نگران هسـتند.
روش دیگـری کـه بانـک بـه تازگـی پیشـنهاد داده، روش ای.پی.سـی اسـت. در ایـن روش، طراحـی، 
سـاخت، نصـب و مدیریـت تولیـد توسـط یـک شـرکت انجـام می شـود. در ایـران چنین شـرکت هایی 
وجـود دارد و مـا بایـد تعدادشـان را بیشـتر کنیـم تـا سـرمایه گذار بـا آسـودگی خیـال وارد ایـن عرصـه 

شود. 
در ایـن مـدل، بـرای مثـال بانـک اعـام می کنـد کـه ایـن ده شـرکت ای.پی.سـی را قبـول دارم. بنابراین 
سـرمایه گذاری کـه قصـد وام گرفتـن دارد دیگـر مسـتقیمًا بـه بانـک مراجعـه نمی کنـد، بلکـه بـا ایـن 
شـرکت ها قـرارداد می بنـدد و بانـک هـم تسـهیات را بـه آن شـرکت می پـردازد. بـا ایـن روش، مسـئله 
وثیقه هم کمرنگ می شـود. زیرا بانک دیگر دغدغه شکسـت پروژه را ندارد و می داند پروژه به شـیوه 

درسـت پیش مـی رود. 

 آیا صنعت ماهی در قفس موجب آسیب به محیط زیست می شود؟

اگـر بگویـم ایـن صنعـت موجب آسـیب به محیط زیسـت نمی شـود حـرف کارشناسـانه ای نـزده ام! در 
منطقـه کوچـک بـا ظرفیـت چنـد هـزار تنی، وجـود مدفـوع ماهی، مـواد عالی و غـذای خورده نشـده، 
وارد آب دریـا می شـود. ایـن مـواد پـس از حـل شـدن در آب، میـزان فسـفر و ازت را افزایش می دهند 
و ضمـن اینکـه در بسـتر دریـا نیـز انباشـته می شـوند. بـه مرور زمان با انباشـته شـدن این فضـوالت به 
صورت تپه هایی در بسـتر دریا، باعث خفگی و از بین رفتن حیات بسـتر می شـوند. ولی مقابله با این 

مسـئله هم راهکار دارد.
مـا ادعـا داریـم کـه تولیـد ماهـی دریایـی پولوشـن وارد دریا نمی کنـد و آلوده کننده نیسـت. بلکه حتی 
آب دریـا را غنـی می کنیـم زیـرا مـواد عالـی وارد محیـط می شـود. البتـه چـون طبیعـت از نـرم خودش 

خـارج می شـود و میـزان ازت و فسـفر افزایـش می یابـد، بـه ایـن هـم می تـوان آلودگـی گفت. 
راهـکار کشـورهای دیگـر چیسـت؟ گفتـه می شـود بایـد در سـطوح مختلـف آب تـا بسـتر، گونه هـای 
مختلـف دریایـی پـرورش داده شـود. به این صورت که وقتی قفس هـای دریایی را در آن منطقه نصب 
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می کنیـم، اطـراف آن بایـد جلبـک و صـدف پرورش داده شـود. 
ایـن کار، هـم توجیـه اقتصـادی دارد و هـم موجـب درآمدزایـی می شـود. ضمـن اینکه مـواد عالی که 
در اطـراف قفس هـا وارد دریـا می شـوند در آب حـل می گردنـد و بافاصلـه جلبک هـا و صدف هـا، ایـن 

مـوارد را جـذب می کننـد و تولیـد صدف و جلبک بیشـتر می شـود. 
در ایـن خصـوص، از نظـر فیلتراسـیون ظرفیـت صـدف دو برابـر ظرفیـت جلبـک اسـت، یعنـی صـدف 
می توانـد آب بیشـتری را تصفیـه کنـد. حتـی در کشـوری مثـل ژاپن، در مناطقـی از دریا که کـدورت آب 
بـاال اسـت، کشـت های صـدف را توسـعه می-دهنـد. بـا افزایـش حجـم صـدف، آب آن منطقـه کامـاً 

زالل می شـود.
 integrated malty traffic aquaculture (IMTA) ،اسم این پروژه که در دنیا نتیجه هم داده

است که مربوط به سطح آب دریاست.
در خصـوص پایـش بسـتر دریـا هـم ابتدا بررسـی می کننـد جریان، سـرعت و جهت آب بـه چه صورتی 
اسـت و فضوالت ماهی یا غذای خورده نشـده کجا بیشـترین انباشـت را دارد. بعد که محل بیشـترین 
انباشـت مشـخص شـد، در آن نقـاط زیسـتگاه-های مصنوعـی مسـتقر می کننـد. زیسـتگاه مصنوعـی 
چیسـت؟ وقتـی کشـتی خـراب، نـاو جنگـی یا هواپیمـای مسـتهلکی را غـرق می کنند، برخـی گونه های 
دریایـی کـه بـرای تکثیـر نیازمنـد فضـا امـن هسـتند به سـراغ اینهـا می روند. پـس از مدتـی ماهی هایی 
کـه در ایـن زیسـتگاه های مصنوعـی تـردد می کننـد از مواد عالی انباشـت شـده در بسـتر دریـا و اطراف 

ایـن زیسـتگاه ها تغذیـه می کنند. 
این یک روش مبارزه بیولوژیکی و در عین حال هوشـمندانه اسـت که باعث افزایش ذخایر دریا هم 
می شـود. میگـو، طوطیـا و خیـار دریایـی که همگی گران قیمت هم هسـتند از این مواد عالی انباشـت 
شـده در بسـتر تغذیـه می کننـد. ایـن راهـکار هـم درآمدزا اسـت و هم به بهبود شـرایط محیط زیسـت 

کمـک می کند.
به طورکلی اینکه فکر کنیم با نصب چند قفس، فقط تولید ماهی داشته باشیم اشتباه است. در کنار 
آن باید گردشـگری دریایی هم شـکل بگیرد تا به درآمد برسـیم. کشـورهای پیشرو مخصوصًا در حوزه 
اسـکاندیناوی، بیشـترین توسعه شـان توسـط شـرکت های نفتی و پتروشـیمی انجام می گیرد. چنانکه 
نروژ هم نفت و هم شـیات قوی ای دارد و شـرکت های نفتی این کشـور به عنوان سـرمایه گذاری های 

ثانویه به سـمت شـیات و همین قفس سـوق پیدا کرده اند.
مدرن تریـن قفس هـا کـه هـر کـدام از آنهـا بیـش از هـزار تـن ظرفیـت تولیـد دارد، نـروژی هسـتند کـه 
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توسـط شـرکت های نفتـی ایـن کشـور سـرمایه گذاری شـده اند.
در ایـران هـم شـرکت های پتروشـیمی و نفتـی خوبـی وجـود دارد کـه بـا صنعـت دریایـی، شـناورها و 
وضعیـت طوفان هـا آشـنا هسـتند. ایـن شـرکت ها بـه جـای سـرمایه گذاری ثانویـه در خودروسـازی و 
سـایر بخش هـا، بهتـر اسـت در همـان حـوزه دریا که تخصـص دارند سـرمایه گذاری کنند. زیـرا هم نیاز 

امـروز کشـور اسـت و هـم ظرفیـت زیـادی در ایـن زمینه وجـود دارد. 





گزارش  تحلیلی
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تولیدات شیالتی عاملی مهم برای 
مقابله با چالش امنیت غذایی
جمعیـت جهـان رو بـه ازدیاد اسـت و هر روز نیازمند غذای بیشـتری 
بـرای مـردم جهـان هسـتیم. غـذای بیشـتر و بـا کیفیت تـر هـم بـه 
برنامه ریـزی دقیق تـر و اسـتفاده بهینه تـر از منابـع طبیعـی موجـود 
احتیاج دارد. این موضوع اکنون بحث علمی اکثر مراکز دانشگاهی 
و تحقیقاتـی جهـان اسـت. در ایـن میان آبزیـان توانسـته اند بیش از 
25درصـد پروتئیـن حیوانـی جهـان را تأمیـن کننـد و در حـال حاضـر 
جمعیتـی در حـدود یـک میلیـارد و 250 میلیـون نفـر در 39 کشـور 

جهـان بـا اسـتفاده از تغذیـه آبزیـان زنده هسـتند. 
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در ۲0 ســال گذشــته آبزی پــروری در جهــان ســریع ترین رشــد را در میــان دیگــر بخش هــای کشــاورزی 
ــز از  ــران نی ــد. ای ــر از کشــورهای ســایر مناطــق بوده ان ــه کشــورهای آســیایی موفق ت داشــته اســت ک
ایــن امــر مســتثنی نمانــد امــا هنــوز پتانســیل های بالقــوه بســیاری دارد کــه می تــوان از آن در جهــت 
ارزآوری، اشــتغالزایی، امنیــت غذایــی و محرومیت زدایــی کشــور بهــره بــرد. وجــود منابــع آبــی بســیار 
در ســطح کشــور، دریاهــا، دریاچه هــا و برنامه هــای متنــوع آبزی پــروری زمینــه تولیــد آبزیــان را فراهــم 
کــرده و بــازار بالقــوه بــا مقایســه ســرانه مصــرف داخلــی و جهانــی انگیــزه تولیــد دوچندان شــده اســت. 
افزایــش میــزان تولیــد آبزی پــروری در کشــور می توانــد عــاوه بــر صــادرات و ارزآوری، ایجــاد اشــتغال 
کنــد و میــزان مصــرف را بــاال ببــرد. افزایــش مصــرف ســرانه آبزیــان بــه معنــی بــاال بردن ضریــب امنیت 

غذایــی کشــور اســت.

مؤلفه�های�موثر�در�امنیت�غذایی

الف( ضریب خودکفایی محصوالت غذایی
یکــی از شــاخص های مهــم ســنجش امنیــت غذایــی در ســطح کان، ضریــب خودکفایــی یــا بــه عبارتی 
دیگــر درجــه تأمیــن نیازهــای غذایــی اساســی از منابع تولید داخلی اســت. اگرچه خودکفایی کشــور در 
زمینــه محصــوالت اساســی غذایــی لزومــًا بــه منزلــه امنیــت غذایی پایــدار (از منظر دسترســی بــه مواد 
غذایــی) نیســت، ولــی افزایــش عرضــه مــواد غذایــی و تقویــت این خودکفایی در گســترش دسترســی، 
کاهــش قیمــت و دســتیابی گروه هــای آســیب پذیر و کم درآمدتــر روســتایی بــه مــواد غذایــی بســیار 
موثــر اســت. از طــرف دیگــر، افزایــش ضریــب خودکفایــی ضمــن اینکــه در ارتقــا وجهــه بین المللــی 
نظــام سیاســی و گســترش اقتــدار و مشــروعیت آن موثــر اســت، بــه طــور تلویحــی داللــت بــر بهبــود 
بهــره وری کشــاورزی، کارایــی ســرمایه و نیــروی کار در بخــش کشــاورزی، توســعه روســتایی، پژوهــش 
و توســعه کشــاورزی نیــز دارد. مجموعــه ایــن عوامــل بــه افزایــش رشــد اقتصــادی، صرفه جویــی در 

هزینه هــای ارزی، کاهــش وابســتگی و در نتیجــه تقویــت امنیــت ملــی می انجامــد.

ب( دسترسی به غذا
ــن مؤلفــه  ــه غــذای کافــی اســت. در ای ــی دسترســی مــردم ب یکــی از مؤلفه هــای مهــم امنیــت غذای
نگاه هــا از ســطح کان و ملــی بــه ســطح خــرد (فــرد و خانــوار) معطــوف می شــود. در تعریــف بانــک 
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جهانــی از امنیــت غذایــی، تأکیــد خاصــی روی دسترســی بــه غــذا در تمــام زمان هــا و بــرای تمــام افــراد 
وجــود دارد. نکتــه مهــم در تعریــف امنیــت غذایــی ایــن اســت کــه دسترســی بــه غــذا صرفــًا نــه بــه 

منظــور ادامــه حیــات بلکــه مبتنــی بــر ایجــاد بســتر مشــارکتی فعــال و پویــا در جامعــه اســت. 
ایــن تلقــی از امنیــت غذایــی بیشــتر بــه رهیافــت جدیــد از امنیــت غذایــی نزدیــک اســت. فرانوگرایــان 
معتقدنــد در ســنجش امنیــت غذایــی بایســتی بــه احساســات و ادراک افــراد نیــز توجــه کــرد. آنهــا بــر 
ایــن باورنــد امنیــت غذایــی زمانــی حاصــل خواهــد شــد کــه افــراد فقیــر و آســیب پذیر، خصوصــا زنــان 
و حاشیه نشــین ها، دسترســی مطمئنــی بــه غذایــی کــه می خواهنــد، داشــته باشــند. فرانوگرایان کشــور 
و مردمــی را دارای امنیــت غذایــی می داننــد کــه سیســتم غــذا و تغذیه شــان بــه گونــه ای عمــل کنــد کــه 

تــرس از نبــود غــذای کافــی را از بیــن ببــرد.

ج( استفاده از غذا
ارزیابــی تغذیــه در ســفرة مــردم نشــان می دهــد عرضــه غــذا در کشــور از نظــر کمــی جوابگــوی نیازهــای 
مصــرف اســت ولــی ترکیــب ســفرة آنــان تناســبی بــا نیازهــای ســلولی نداشــته و اعضــای خانــوار فقــط 
از طریــق پرخــوری توانســته اند نیازهــای بــدن خــود را بــه ریزمغذی هــا (ویتأمین هــا و امــاح) تأمیــن 
کننــد. در چنیــن شــرایطی ســفرة خانوارهــا بــه جــای تأمیــن ســامت می توانــد تهدیدکننــده آن باشــد. 
مســلمًا عــدم تعــادل در الگــوی تغذیــه، گذشــته از اینکــه نارســایی ها اختاالتــی در سیســتم بــدن 
ایجــاد می کنــد و کارایــی مشــارکت و بشاشــیت اجتماعــی آن هــا را تحلیــل خواهــد بــرد، تخصیــص 
ــع کشــور را نیــز مختــل خواهــد کــرد و موجــب آســیب پذیری سیاســی نیــز می شــود. از  ــه مناب بهین
ایــن رو، اصــاح الگــوی تغذیــه از طریــق گســترش برنامه هــای آموزشــی و ارتقــاء آگاهی هــای تغذیــه 

بــا تکیــه روی زنــان اهمیــت دارد.

امنیت�غذایی�چالش�فعلی�و�آینده�بشریت

خطراتــی کــه امنیــت و رفــاه جوامــع بشــری را تهدیــد می کنــد، شــامل خطراتــی ماننــد برخوردهــای 
بین المللــی و تجــاوز یــک قــدرت خارجی نیســت بلکــه دربرگیرنــده بی ثباتی هــای اقتصــادی، اکولوژیک 
و اجتماعــی بــه خصــوص پدیــده ناامنــی غذایــی اســت. ناامنــی غذایــی از جملــه عواملــی اســت کــه 
می توانــد ارزش هــای حیاتــی و در نتیجــه امنیــت ملــی یــک کشــور را بــه مخاطــره بیانــدازد. امنیــت 



23 دوهفته نامه رسانه اقتصاد دریا

ــا رشــد ســریع  ــده اســت ب ــه غــذای کافــی در حــال حاضــر و آین ــه مفهــوم دسترســی ب ــی کــه ب غذای
جمعیــت، موجودیــت خــود را از دســت داده و در بخش هایــی از کــره زمین اوضاع سیاســی، اقتصادی 
و اجتماعــی ویــژه ای را پدیــد آورده اســت. لــذا نه تنهــا سرنوشــت سیاســی کشــورهای نیازمنــد، توســط 
کشــورهای صنعتــی رقــم می خــورد بلکــه زندگــی روزمــره آن هــا بــه تصمیمــات کشــورهای ســلطه گر 
بســتگی دارد و رهایــی از ایــن وابســتگی و رســیدن بــه پیشــرفت اجتماعــی جــز با توســعه پایدار میســر 
ــا بهره گیــری از  نیســت و محــور توســعه پایــدار هــم توســعه کشــاورزی اســت کــه ایــن امــر فقــط ب

روش هــای علمــی و دســتاوردهای فناورمحــور امکانپذیــر می شــود. 
شــاخص های اصلــی در اندازه گیــری در ایــن حــوزه نیــز، »امنیــت غذایــی در مــورد کلیــه اقشــار مختلــف 
مــردم« اســت کــه ایــن شــاخص بــه وســیله تعیین میــزان نیازمندی هــای اصلــی تغذیه انســانی صورت 
می گیــرد؛ بــه عنــوان مثــال میــزان غــذای کافــی بــا در نظــر گرفتــن نیازمندی هــای انــرژی بــرای فعالیــت 
روزمــره تعریــف می شــود. امــا ایــن میــزان انــرژی مــورد نیــاز در بیــن افــراد مختلــف، متفــاوت اســت 
ــر روی یکدیگــر محاســبه می شــود. در واقــع  ــن دو ب ــرات ای ــق شــاخص های ســن، وزن و تأثی و طب
امنیــت غذایــی بســتگی بــه توانایــی غــذا در هضــم و جــذب در بــدن دارد. محاســبات آمــاری نشــان 
می دهــد نزدیــک بــه یــک میلیــارد انســان در کــره زمیــن ســوءتغذیه دارنــد. افــراد دارای ســوء تغذیه 
اغلب در کشــورهای توســعه نیافته یا در حال توســعه هســتند و برعکس در کشــورهای توســعه یافته 
ــر افــرادی کــه اغلــب دارای فقــر  ــوان یــک مشــکل اساســی مطــرح اســت. اکث ــه عن افزایــش وزن ب
غذایــی هســتند در قــاره آســیا و آفریقــا بــه ویــژه در مناطــق صحرایــی و کم بارش مشــاهده می شــوند. 
حــدود دو میلیــارد نفــر از جمعیــت کره زمیــن بــا کمبــود برخــی مکمل هــای غذایــی ضــروری بــرای بــدن 
انســان روبــرو هســتند. لــذا جمعیــت کشــورهای در حــال توســعه بیشــتر از کشــورهای توســعه یافته به 
ماهــی در جیــره غذایــی روزانــه احتیــاج دارنــد امــا در عمــل، ایــن کشــورهای توســعه یافته هســتند کــه 
برنامــه غــذای خــود را بــه ســمت افزایــش تولیــدات و فرآورده هــای دامــی و آبزیــان تنظیــم کرده انــد و 
بــه مســئله ســامت و کیفیــت غــذا، حفــظ محیــط زیســت و حمایــت از موجــودات زنــده پرداخته انــد.
بدین ترتیب راهکارهای مختلفی برای تولید غذا در جهان وجود دارد، اما آنچه که می تواند امنیت 
غذایی را با اهمیت تر نشان دهد، پروتئین مورد نیاز یا به عبارت  دیگر اسیدهای آمینه ضروری برای 
بدن انسان است که معموالً بیشتر در غذاهای جانوری یافت می شود. در بین اقام غذایی گوشت قرمز 
و سفید، آبزیان دارای اهمیت ویژه ای در مقوله امنیت غذایی هستند و در حال حاضر بخش مهمی از 

امنیت غذای جهان به ویژه در سواحل و کشورهای در حال توسعه به عهده آبزیان است.
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اهمیت�آبزیان�در�سالمت�انسان

بــا افزایــش دانــش بشــر، اهمیــت مصــرف آبزیــان در ســامت جامعــه و نقــش آن در تغذیــه ســالم 
انســان ها بیشــتر هویــدا می شــود. در دهــه اخیــر کشــورهای صنعتــی افزایــش مصــرف آبزیــان را بــرای 
ــع مصــرف  ــه مصــرف بیشــتر، مناف ــب مــردم ب ــرای ترغی ــرار داده و ب جامعــه خــود در دســتور کار ق
آبزیــان بــرای ســامت انســان را از طریــق رســانه ها منتشــر کردنــد. در نتیجــه ایــن کار، مصــرف آبزیــان 
در کشــورهای صاحــب ثــروت افزایــش یافــت. به طــور کلــی اهمیــت غذایــی گوشــت انــواع ماهــی، بــه 
لحــاظ برخــورداری از پروتئیــن و چربــی بــا کیفیــت بــاال و فراوانــی انــواع مــواد معدنــی و ویتامین هــا، 

به عنــوان یــک غــذای کامــل محســوب می شــود. 
در جنــوب ایــران نیــز تنــوع ماهــی زیــاد اســت. ایــن تنــوع نــه تنهــا از حیــث ظاهــر بلکــه از نظــر طعــم، 
مــزه، ارزش اقتصــادی و قیمــت اســت و بــه مصرف کننــده ایــن امــکان را می دهــد تــا براســاس تــوان 
اقتصــادی، نــوع ذائقــه و کاربــرد، آبــزی را انتخــاب کنــد. ایــن میــزان تنوع در مــورد گوشــت دام و طیور 

ــدارد. وجود ن
ماهــی و میگــو در مقایســه بــا ســایر مــواد غذایــی، پروتئین بیشــتری دارند و تقریبًا تمــام پروتئین های 
موجــود در آن هــا جــذب بــدن می شــود. همانگونــه کــه تغذیــه صحیــح می توانــد انســان را از گزنــد 
بیماری هــا مصــون نگهــدارد، تغذیــه نامناســب نیــز می توانــد موجــب ابتــا بــه بســیاری از اختــاالت 
ناگــوار و مهلــک شــود. در ایــن میــان آبزیــان دارای ارزش تغذیــه ای بســیار باالیــی هســتند و چنانچــه 
بــه مقدارکافــی مصــرف شــوند در پیش گیــری از بیماری هــا نقــش مهمــی خواهنــد داشــت. در روزگاری 
ــاد فرآورده هــای گیاهــی چــون  ــرای ازدی کــه دســتکاری های ژنتیکــی و اســتفاده از مــواد شــیمیایی ب
ســبزیجات و میــوه و انــواع گوشــت متــداول اســت، ماهــی غــذای ســالمی محســوب می شــود کــه 

ایــن مشــکات را هــم نــدارد.

سهم�آبزیان�در�امنیت�غذایی�کشور�

براســاس آمــار رســمی ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد (فائــو)، مجمــوع تولیــد آبزیــان در 
جهــان در ســال ۲0۲0 حــدود ۲14 میلیــون تــن اعــام شــد، ایــن در حالیســت کــه میــزان تولیــد آبزیان 
در ســال 1۹۸0 فقــط ۷1,۹ میلیــون تــن بــود. تقریبــًا 40 ســال طــول کشــید تــا میــزان تولیــد آبزیــان 
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جهــان ســه برابــر شــود؛ امــا صیــد آبزیــان رشــد زیــادی نداشــت و در برخــی ســال ها نیــز بــا کاهــش 
روبــرو شــده اســت. در واقــع افزایــش تولیــد آبزیــان تنهــا بــه دلیــل افزایــش میــزان آبزی پــروری در 
ســطح جهــان بــوده اســت. بــر اســاس آمــار فائــو میــزان تولیــد آبزی پــروری در جهــان در ســال ۲0۲0 
ــادی حــدود  4.۷  ــروری در ســال 1۹۸0 می ــوده درصورتی کــه آبزی پ ــن ب ــون ت ــادی  1۲۲.۶ میلی می

میلیــون تــن گــزارش شــد. 
همچنیــن ارزش صــادرات آبزیــان در جهــان در ســال ۲0۲0 میــادی ۲۸1.5 میلیــارد دالر بــوده اســت. 
در ایــن میــان آبزیــان توانســته اند بیــش از ۲5درصــد پروتئیــن حیوانــی جهــان را تأمیــن کننــد، چنانکــه 
مصــرف ماهــی بــه تنهایــی بیــش از 50 درصــد پروتئیــن 400 میلیــون نفــر انســان در کشــورهای فقیــر 
آفریقایــی و جنــوب شــرقی آســیا را تأمیــن می کنــد. میــزان مصــرف آبزیــان از ســال 1۹۶1 بــه طــور 
متوســط ســاالنه 3.0 درصــد در مقایســه بــا نــرخ رشــد جمعیــت 1.۶ درصــدی، افزایــش یافتــه اســت. 
بــر اســاس ســرانه، مصــرف غــذای آبزیــان از میانگیــن ۹.۹ کیلوگــرم در دهــه 1۹۶0 به باالتریــن حد خود 
یعنــی ۲0.5 کیلوگــرم در ســال ۲01۹ رســید، البتــه در ســال ۲0۲0 اندکــی کاهــش داشــت و بــه ۲0.۲ 
کیلوگــرم تنــزل یافــت. در ایــن راســتا بــا افزایــش درآمــد و شهرنشــینی، پیش بینــی می شــود تغییــرات 
در رونــد رژیــم غذایــی باعــث افزایــش 15 درصــدی مصــرف آبزیــان شــود. لــذا انتظــار مــی رود ســرانه 

مصــرف در ســال ۲030 بــه طــور متوســط ۲1.4 کیلوگــرم خواهــد بــود.
در ایــران میــزان مصــرف آبزیــان به تدریــج در حــال افزایــش اســت، بطوریکــه بــر اســاس آمــار رســمی 
ســازمان شــیات، ســرانه مصــرف آبزیــان در ســال 13۸0 بــه ازای هــر نفــر ایرانــی در ســال پنــج کیلوگــرم 
بــود کــه در ســال 13۹0 بــه ۹.1 کیلوگــرم و در ســال 13۹۹ بــه 13.3۸ کیلوگــرم بــه ازای هــر نفــر رســید. 
همچنیــن طبــق ایــن آمــار مشــخص شــده اســت در ســال 13۸0 مقــدار پروتئیــن مصرفــی آبزیــان 
بــرای هــر نفــر ۲.3 گــرم بــود امــا در ســال 13۹0 ایــن میــزان بــه 4.4۶ و در ســال 13۹۹ بــه ۶.۹۲ گــرم 
پروتئیــن در روز بــرای هــر نفــر رســید. البتــه ایــن میــزان فقــط مربــوط بــه آبزی پــروری نیســت و کل 
تولیــدات آبزیــان کشــور را شــامل می شــود؛ لــذا بــا توجــه بــه میــزان مصــرف ســرانه جهانــی آبزیــان کــه 
در ســال ۲0۲0 میــادی ۲0.۲ کیلوگــرم بــوده، آمــار ایــران فاصلــه تقریبــًا 50 درصــدی بــا جهــان دارد کــه 
کــم کــردن ایــن فاصــه نیازمنــد تــاش و ســرمایه گذاری بیشــتری در ایــن خصــوص اســت. همچنیــن 
افزایــش میــزان تولیــدات آبزی پــروری در کشــور می توانــد عــاوه بــر صــادرات و ارز آوری، ایجــاد 
اشــتغال کنــد. در ایــن میــان افزایــش مصــرف آبزیــان بــه برخــی فعالیت هــای ترویجــی نیــاز دارد کــه 

تحقــق ایــن مســئله نیــز بــه معنــی بــاال بــردن ضریــب امنیــت غذایــی کشــور اســت.





ترجمه
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مزایای توسعه پرورش ماهی در قفس1 

1 The benefits of development cage fish farming, 2020

صنعت شیات نقش ویژه ای در توسعه اقتصاد کشاورزی دارد. این صنعت مزایای بسیاری از جمله 
اثرات مفید بر سامت مردم، محیط زیست و اقتصاد جهان دارد. در این میان فعالیت های انجام شده 
در صنعت پرورش ماهی فرصت های فراوانی را فراهم می کند. این فعالیت ها شامل سازماندهی مزارع 
پرورش ماهی، استفاده از روش های متمرکز و تکنولوژی های صرفه جویی در منابع، انتقال خوراک 
مرکب و کودهای معدنی به مزارع پرورش ماهی است. پرورش متمرکز ماهی می تواند هزینه ماهی را 

کاهش دهد و وجود بسیاری از انواع ماهی تجاری را حفظ کند.

مقدمه
ماهی منبع اصلی پروتئین و سایر مواد مغذی در رژیم غذایی انسان است تا جایی که پزشکان توصیه 
می کنند ساالنه بین ۶ تا ۸ کیلوگرم ماهی مصرف کنید. بر این اساس، افزایش اقتصادی پرورش، 

فرآوری و عرضه محصوالت ماهی به طور مستقیم بر بهبود سامت انسان تأثیر می گذارد.
طبق آمارهای جهانی، حدود ۶0 میلیون نفر در زمینه پرورش ماهی مشغول به کار هستند و این صنعت 
حدود ۹ درصد صادرات کشورها را به خود اختصاص داده  است. براساس آمار سال ۲01۸، حجم ماهی 
و غذاهای دریایی صید شده در جهان به ۹3.۶ میلیون تن رسید. ماهی یک محصول محبوب است، 
اما در عین حال فاسد شدنی است. بنابراین توجه ویژه ای به فرآوری، نگهداری، بسته بندی، نگهداری 
و حمل و نقل محصوالت ماهی می شود. در اروپا و آمریکای شمالی، دو سوم از ماهی مصرفی مردم 
منجمد یا کنسرو شده است. اما در آفریقا و آسیا، ماهی دودی و زنده به ترتیب بیشترین مصرف را دارند.
پرورش ماهی به دلیل کاهش ذخایر طبیعی آب ها، رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها مطرح است و 
لذا باید به ذخایر مصنوعی آب روی آورد. پرورش ماهی نه تنها یک صنعت سودآور، بلکه صنعتی با 
اهمیت اجتماعی باال است؛ در این راستا دولت ازبکستان یارانه ها و مزایایی را برای کارآفرینان مرتبط با 
این صنعت در نظر گرفته است. زیرا صنعت شیات جایگاه ویژه ای در امنیت غذایی جمهوری ازبکستان 

دارد. سهم صنعت پرورش ماهی در ساختار اقتصاد این کشور هر ساله در حال افزایش است.
گفتنی است جمهوری ازبکستان دارای منابع آب طبیعی به شکل برکه ها، مخازن، دریاچه ها، رودخانه ها، 
کانال های آبیاری و غیره است. اما علی رغم منابع آبی غنی، میزان صید ماهی در این کشور همچنان 



29 دوهفته نامه رسانه اقتصاد دریا

پایین است. با توجه به مصرف محصوالت ماهی، سرانه صید ماهی کم تر از 0.5 کیلوگرم در سال 
گزارش شده در حالی که برای حفظ سبک زندگی سالم، باید سرانه مصرف بین 10 تا 1۲ کیلوگرم باشد.
مشکل صنعت شیات جمهوری ازبکستان تولید دانه ماهی و استفاده غیرمنطقی از مخازن طبیعی و 
حوضچه های مصنوعی است. استفاده غیرمنطقی از این منابع از ۲0 سنت در هر هکتار تجاوز نمی کند، 
این رقم پایین ترین رقم در میان کشورهای جهان است. در حال حاضر بیش از 4000 مزرعه پرورش 
ماهی در جمهوری ازبکستان فعالیت می کنند؛ مساحت کل مخازنی که در زمینه پرورش ماهی فعالیت 
دارند بیش از 5۹5 هزار هکتار است. در قلمرو جمهوری ازبکستان، دو گروه از مجموعه های آبی، دلتای 
آمودریا و سیستم دریاچه های آیدار-آرناسای، مورد توجه ویژه ماهی گیران است. جمهوری ازبکستان 

عمدتًا محصوالت ماهی وارد می کند که جزئیات آن طبق جدول زیر است:

نوع محصولصادراتواردات

انواع بچه ماهیافغانستان، سنگاپورروسیه، ترکیه

ماهی یخ زده-نروژ، روسیه، امارات متحده عربی، انگلستان

-کره، نروژ، روسیه، لتونی، ترکمنستان
 ماهی دودی

و خشک شده

بلژیک، کانادا، آلمان، ایتالیا، لتونی، آمریکا، ترکیه، 
روسیه، نیوزلند، امارات متحده عربی

کنسرو ماهی-

در پروژه های پرورش ماهی، توجه کافی به جنبه مالی و اقتصادی مدیریت این صنعت، صورت 
نمی گیرد. پرورش ماهی به طور فعال در چندین منطقه با مشارکت مؤسسات علمی در حال توسعه 
است و خط توسعه یکپارچه مخازن در حال شکل گیری است. لذا جمهوری ازبکستان شرایط مطلوبی 

برای پرورش تجاری موفق ماهی دارد.
در سال ۲01۹، حدود ۲00 هزار تن ماهی در خاک ازبکستان ماهی تولید شد. برای سال ۲0۲0، قرار بود 
حجم تولید ماهی به حداقل 350 هزار تن افزایش یابد. پرورش فشرده ماهی ممکن است محرک 
اصلی افزایش تولید ماهی باشد، اما به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرد. 3۸ هزار هکتار 
مخازن مصنوعی در جمهوری ازبکستان وجود دارد که ۲4۲ هکتار (0.۶٪) در حال توسعه پرورش 
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ماهی فشرده است.
برای تشویق به پرورش ماهی از نوع متمرکز، نرخ های مالیاتی متفاوتی در نظر گرفته شده است که 
بستگی به بهره وری استفاده از مخازن مصنوعی دارد و به ازای هر تن ماهی که به روش فشرده پرورش 
داده شود، یارانه ای بالغ بر یک میلیون صوم در نظر گرفته شده است. در هر منطقه از کشور ازبکستان، 
یک منطقه بر حوزه پرورش ماهی تمرکز خواهد کرد. در این راستا قرار است وام های ویژه  ای برای ایجاد 

10-15 مزرعه پرورش ماهی فشرده و 1 شرکت فرآوری اختصاص یابد.

نتیجه گیری
پرورش ماهی در قفس دارای بهره وری باالی 40-۲00 کیلوگرم بر متر مکعب است که در مقایسه با 
پرورش ماهی سنتی در استخرهای ازبکستان 0.05-0.1 کیلوگرم بر متر مکعب، این رقم 1000 برابر 
بیشتر است. به طور کلی می توان صنعت شیات را با تولید ۲0 تن ماهی در سال سودآور دانست. در 
این شرایط صنعت شیات می تواند هزینه های خود را توجیه کند. هزینه ها شامل هزینه های سرمایه 

و کار است.
هزینه های سرمایه شامل:

تشکیل پرورش ماهی و توجیه بیولوژیکی برای ایجاد مزرعه پرورش ماهی 	
خرید و نصب قفس، تجهیزات پرورش ماهی 	
بهبود زیرساخت های ساحلی 	
خرید نگهداری قفس 	
ایجاد کارگاه خوراک و غیره 	
هزینه های دیگر 	

هزینه های کاری شامل:
مواد پروش ماهی 	
مواد تشکیل دهنده خوراک و خوراک 	
صندوق دستمزد 	
هزینه های حمل ونقل و برق 	
مالیات 	
هزینه های دیگر 	
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بیایید مثالی از محاسبه ایجاد یک مزرعه ماهی در قفس با بهره وری 40 کیلوگرم بر متر مکعب را در 
در ازبکستان در نظر بگیریم. برای این منظور حجم قفس باید 500 متر مکعب باشد. این قفس ها 
که توسط تولیدکنندگان داخلی ساخته شده اند کمتر از 3000 دالر قیمت دارند. هزینه های سرمایه ای 
مبتنی بر استهاک باید ظرف 5 سال بازپرداخت شود. مدل درآمد و سود را برای پرورش ۲0 تن کپور 
تجاری در نظر بگیرید. هنگامی که تولید ۲0 تن ماهی کپور در یک قرارداد خانوادگی صورت می گیرد، 
دستمزد در نظر گرفته نمی شود، زیرا چنین حجم کمی از تولید برای مزارع پرورش ماهی خانوادگی 
بدون دخالت نیروی کار استخدام شده معمول است. هزینه تقریبی محاسبه همه انواع هزینه ها 4۶۲ 
میلیون صوم، درآمد ۶00 میلیون صوم، در این سناریو، سود کل 13۸ میلیون صوم خواهد بود. بر 

این اساس، پرورش ماهی از نوع قفسی بسیار سودآور است. 
اما به رغم بسیاری از جنبه های مثبت، پرورش ماهی در قفس جنبه های منفی نیز دارد. مشکل اصلی 
آلودگی مخزن با مواد آلی است. چنین آلودگی زمانی ظاهر می شود که ماهی ها به طور متراکم پرورش 
داده شده و به شدت تغذیه می شوند. برای جلوگیری از این امر، کل پرورش قفس ها نباید از 0.1 درصد 
مساحت کل آب تجاوز کند. هدف اصلی پرورش ماهی، کسب سود است. یک سیستم فروش باید 
همراه با یک طرح کسب وکار توسعه یابد. بازار فروش باید از قبل انتخاب شود. استراتژی بازاریابی ماهی 

تجاری به طور مستقیم به میزان ماهی، ظرفیت های حمل ونقل، فرآوری و انتخاب بازار بستگی دارد. 
پرورش در قفس در عمق مشخصی از مخزن امکان پذیر است و روش های مقرون به صرفه دیگری نیز 
برای پرورش ماهی فشرده وجود دارد و فقط الزم است یک روش مناسب برای تولید کننده انتخاب 
شود. در جمهوری ازبکستان، میرزایوف به عنوان رئیس دولت، فرمانی را با هدف توسعه صنعت 

ماهیگیری امضا کرد. براساس این مصوبه، تغییرات زیر در حال انجام است:
در مخازن مصنوعی مزارع پرورش ماهی مالیات استفاده از منابع آبی، به نرخ آبیاری زمین  	

کشاورزی (توجه به حجم آب برداشتی و برگشتی از بدنه آبی) محاسبه می شود.
مالیات بر منابع آب مصرفی از آبهای جمع کننده و زهکشی لغو می شود 	
میزان آب مشمول مالیات بر اساس مصرف سازمان های زیر مجموعه وزارت منابع آب  	

تعیین می شود.
فهرست شبکه های جمع کننده و زهکشی قابل استفاده برای پرورش ماهی توسط وزارت  	

منابع آب منتشر و تشکیل می شود.





خبرهای مهم
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�7.6میلیون�تن�ترانزیت�خارجی�در��8ماهه�سال�1401 

علـی حسـینی، رئیـس کمیسـیون لجسـتیک اتـاق بازرگانی ایـران اعام کـرد در ۸ ماهه اول سـال 1401 
کل ترانزیـت خارجـی حـدود ۷.۶ تـن بـوده کـه از ایـن مقدار ۶ تن به بنادر مربوط اسـت. براین اسـاس 
مقـدار کل ترانزیـت خارجـی ایـران نسـبت به سـال گذشـته افزایش ناچیزی داشـته اسـت. در حالی که 
شـورای عالی ترابری و وزارت راه پیش بینی کرده بودند در سـال جاری ۲0 میلیون تن ترانزیت خارجی 
داریـم. در ایـن محاسـبه هـم بیشـتر بر روی انتقال کاالهای روسـی از ایران حسـاب کـرده بودند، اما به 
دلیـل تغییـر در نـرخ ایـن اتفـاق نیفتـاد. پنجـاه درصـد از ترانزیت کشـور مربـوط به مواد نفتـی و پنجاه 
درصـد دیگـر مربـوط بـه مواد غیر نفتی اسـت. ترانزیت غیر نفتی معموالً ثابت و دارای شـیب مایمی 

اسـت، امـا شـیب ترانزیت نفتـی گاهی کم و زیاد می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه کریـدور شـمال-جنوب از سـال ۲000 توسـط سـازمان ملـل پذیرفتـه شـده اسـت، 
تصریـح کـرد: دلیـل بـه وجود آمدن کریدورها، ثبت مسـیر اسـت تا فعـاالن اقتصـادی بتوانند تجارت 
خـود را بـا آن تنظیـم کننـد. ایـن کریـدور نیـز به وجود آمد تاروسـیه و کشـورهای شـمال اروپـا بتوانند 
محصوالت خود را با صرف زمان و هزینه کمتری به چین برسـانند. این کریدور از بندرعباس تا رشـت 
و آسـتارا کشـیده شـده اسـت کـه البتـه راه آهـن رشت-آسـتارا حلقـه مفقـوده ایـن کریـدور محسـوب 
می شـود. همچنیـن قـرار شـد بنـدر چابهـار نیـز بـا کمـک هند بـه این کریـدور وصل شـود، اما بـه دلیل 
اینکـه راه آهـن چابهار-زاهـدان تـا ایسـتگاه خـاش بیشـتر کشـیده نشـده اسـت، عمـاً این بنـدر فعال 

نشد.
حسـینی بـا بیـان اینکـه حمل ونقـل بـا ارز آزاد و بـه صـورت دالری محاسـبه می شـود، افـزود: بخـش 
عمده ای از کرایه ها بر اسـاس دالر و به قیمت روز بازار محاسـبه می شـود، به عنوان مثال اگر شـرکتی 
بخواهـد کاالیـی را از چیـن بـه ایـران و از ایـران بـه بنـدر روسـیه ببرد بایـد بر اسـاس دالر هزینه کند، که 
آن را در داخـل کشـور بـه ریـال تبدیـل می کنـد. در بحـث خریـد و فـروش کاال نیـز شـرایط بـه همیـن 
صـورت اسـت، بـه جـز شـرکت هایی کـه از سیسـتم بانکـی یـا از طریق سـامانه نیمـا اسـتفاده می کنند. 
اگـر نـرخ ارز در بـازار افزایـش یابـد، بـا توجـه بـه اینکـه نرخ هـای داخلـی ثابـت اسـت، هزینـه ترانزیـت 
ارزان تـر می شـود. بـه همیـن علـت ترجیح شـرکت ها این اسـت که محاسـبه ریالی انجـام دهند و بعد 

آن را بـه داخـل کشـور بیاورند.
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جهش�ترانزیتی�ارمغان�تکمیل�راه�آهن�رشت�–�کاسپین؛�دولت�مصمم�
به�بهره�برداری�از�پروژه�

پـروژه راه آهـن رشت-کاسـپین حلقـه مفقوده زنجیره تأمین کاال و توسـعه اقتصـادی منطقه از طریق 
اتصال ایران به کریدور نوسـتراک شـمال- جنوب به شـمار می  آید و لذا با توجه به شـرایط نامسـاعد 
خطـوط جـاده ای ایـران و بهـای گـزاف حمل ونقـل جـاده ای، می تـوان بـا گسـترش حمل ونقـل ریلـی، 
موجـب شـکل دادن بـه فعالیـت نویـن لجسـتیکی در گلوگاه های اقتصادی شـد. زیرا مسـیرهای ریلی 
رهگذرهـای ایمنـی بـرای انتقـال کاالهـا از شـرق بـه غـرب هسـتند و ایـران بـا اسـتقرار در مسـیرهای 

حمل ونقـل بین المللـی در حـال حاضـر تمرکـز بیشـتری روی راهآهـن دارد.
در حـال حاضـر ۷5 درصـد از پـروژه راه آهـن رشت-کاسـپین کـه 35 کیلومتر طول دارد تکمیل شـده 
اسـت. اعتبـار الزم بـرای اجرایـی کـردن پروژه مذکور حـدود ۶50 میلیارد تومان برآورد شـده و پیش تر 
نیز ۲00 میلیارد تومان به صورت نقدی برای این پروژه هزینه شـده اسـت که منجر به شـتاب بیشـتر 
در عملـی کـردن آن می شـود. براسـاس آمـار برای اتمـام آن 300 میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز اسـت. 
در ایـن راسـتا سـید ابراهیـم رئیسـی، رئیس جمهـور در سـفر خـود بـه گیـان تأکیـد کـرد 300 میلیـارد 
متمـم بودجـه بـرای تکمیـل ایـن پروژه اختصاص داده شـود. الزم به ذکر اسـت تمـام مواد و قطعات 
مـورد اسـتفاده در ایـن پـروژه از جملـه ریل ها سـاخت داخل بـوده و از هیچ قطعه وارداتی در سـاخت 

این مسـیر استفاده نشـده است.

ضرورت�توسعه�اقتصاد�دریامحور�با�هدف�افزایش�اشتغال�

اسداهلل عباسی، استاندار گیان بر ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور با هدف افزایش اشتغال، بهبود 
سطح درآمد سرمایه گذاران و رونق فعالیت های شیاتی تأکید کرد و گفت: گیان ظرفیت های فراوانی 

در حوزه شیات و آبزی پروری دارد که الزم است بیشتر از گذشته مورد توجه و تقویت قرار گیرد.
در این راستا وی خواستار نگاه تحولی به توسعه فعالیت های شیات در این استان شد و اظهار کرد: 
سواحل شمال کشور اشتراکات فراوانی دارد و باید برنامه های تحولی اثربخشی در این بخش اجرایی شود. 
توسعه و تکمیل تجهیزات سازمان شیات در استان ها، افزایش نیروهای متخصص، بهره وری بیشتر، 

تقویت زیرساخت ها و توجه به ارائه تسهیات الزم در توسعه فعالیت های این بخش مؤثر است.
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اجـرای�بزرگ�ترین�پـروژه�گردشگـری�دریایـی�با�سرمایـه�گـذاری��2هـزار�
میلیاردی�در�هرمزگان��

حسـین عبـاس نـژاد، مدیرکل بنادر و دریانـوردی هرمزگان از اجرای بزرگترین پروژه گردشـگری دریایی 
پـس از انقـاب در هرمـزگان خبـرداد و گفـت: با امضای تفاهم نامه سـه جانبه میـان وزارت راه، وزارت 

میـراث فرهنگـی   و اسـتانداری هرمـزگان انتظـار می رود این پروژه مطابق برنامه محقق شـود.
وی تصریـح کـرد: ایـن پـروژه بزرگ، بنـدرگاه نخل ناخدا نام دارد. این بندرگاه با اسـکله ای به طول 150 
متـر و در نزدیک تریـن فاصلـه بـا جزیـره هرمـز اسـت. در ایـن رابطـه درصدد هسـتیم با سـرمایه گذاری 
بخش خصوصی تأسیسـات تفریحات دریایی را از ابتدای پس کرانه تا انتهای اسـکله و در پیشـانی هم 

یک بخش مارینا و در بخش دیگر، اسـکله مسـافربری ایجاد کنیم.

تحقق�رویای�تبدیل�آب�دریا�به�آب�شیرین�

در حـال حاضـر بزرگ تریـن مشـکل در سراسـر جهـان، کمبـود آب آشـامیدنی اسـت و ایـن معضـل تـا 
حـدی اسـت کـه گفتـه می شـود جنـگ بعـدی بر سـر آب اسـت. در همین راسـتا محققان یک شـرکت 
دانش بنیـان ایرانـی بـا تولیـد دسـتگاه آب شـیرین کن (BWD) می تواننـد آب شـور دریـا را بـه منظـور 
تأمیـن آب مـورد نیـاز شـناور ها و قایق هـا بـه آب شـیرین تبدیـل کننـد. ایـن دسـتگاه بـا اسـتفاده از 
مصرف انرژی کمتر و توان تولیدی باالتر قادر است ۸0 درصد آب را تصفیه کند. همچنین در فرآیند 
کار دسـتگاه های آب شـیرین کن کـه در خشـکی کار می کننـد، عـاوه بـر آب، نمـک هـم بـه عنـوان یک 

محصـول جانبـی تولید می شـود.
نصـب دسـتگاه های آب شـیرین کن بـر روی شـناور ها بـا صرفـه اقتصـادی 50 درصـدی نسـبت بـه 
خریـداری آب و نگـه داری در مخـازن همـراه اسـت. در صورتـی که قایق ها بخواهند به میـزان 4 الی 10 
متـر مکعـب آب تهیـه کننـد، از طرفـی مجبور هسـتند در صـف منتظر بمانند تا این میـزان آب را تهیه 
کننـد و از سـویی بعـد از بارگیـری بـا مشـکل حفـظ تعادل در حرکـت مواجه خواهند بود؛ اما دسـتگاه 

آب شـیرین کن می توانـد بـرای آنهـا روزانـه 1000 لیتـر آب شـیرین تأمیـن کند. 
یکـی از مزیت هـای ایـن دسـتگاه آب شـیرین کن نسـبت بـه نمونه های قبلـی آن کار کردن دسـتگاه  در 

حرارت هـای پایین تـر و در حـدود ۶0 الـی ۸0 درجـه سـانتیگراد اسـت.
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سفـــر�هیئت�ایــرانـی�به�هنـــد�بــرای�تعییــن�تکلیف�قــرارداد�بلنـدمدت�
سرمایه�گذاری�در�چابهار�

علـی اکبـر صفایـی، مدیـر عامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی بـا تأکیـد بـر اینکـه قـرارداد بلند مـدت با 
هند برای سـرمایه گذاری در بندر چابهار باید تعیین تکلیف شـود اظهار کرد: بر سـر اختافات موجود 
بـا هندی هـا مذاکراتـی داشـته ایم، در ایـن راسـتا قـرار اسـت تیـم ایرانـی بـه هنـد سـفر  کنـد تا قـرارداد 

بلندمـدت سـرمایه گذاری در بنـدر چابهـار تعیین تکلیف شـود. 
وی بـا بیـان اینکـه بـرای مجموعه دریایی کشـور باید نیروهای متخصـص دریایی در حوزه های عرشـه، 
مهندسـی کشـتی و سـازه های دریایی تربیت شـود، یادآور شـد: سـال ها قبل از قانون خدمات کشوری 
سـازمان بنادر و دریانوردی بر اسـاس قانون خاص خودش که مصوبه مجلس بود نیروهای دانشـجو 
در دانشـکده های دریایـی را بورسـیه و آنهـا را جـذب می کـرد. امـا بـا توجـه بـه اینکـه قانـون خدمـات 
کشـوری این اختیار را از ما گرفته دیگر نتوانسـتیم نیروهای دانشـجو را جذب کنیم. طبق گفتگوهای 
صـورت گرفتـه بـا رئیـس سـازمان اداری اسـتخدامی کشـور، وی قـول داد ایـن مشـکل برطرف شـود تا 

دوبـاره بتوانیـم دانشـجویان را از دانشـگاه ها جذب کنیم.
صفایی در رابطه با متروکه اعام شـدن کانتینرهای خالی گفت: یک سـری کانتینرها بوده که سـالیان 
طوالنـی در بنـدر شـهید رجایـی از آنهـا بـه عنـوان جایی برای اسـتراحت اسـتفاده می شـد. بـرای تعیین 
تکلیـف ایـن کانتینرهـا پیگیـری فراوانـی انجـام دادیـم اما کسـی رجـوع نکـرد و در ادامه بـا ورود مرجع 
قضایی این کانتینرها تعیین تکلیف شـدند و لذا خبر متروکه شـدن کانتینرهای خالی درسـت نیسـت. 
در این رابطه ما از شـرکت های کشـتیرانی درخواسـت کردیم کانتینرهای خالی خود را در بنادر منطقه 

توزیع کنند. 

تقویت�اقتصاد�دریا�از�اولویت�های�برنامه�هفتم�است�

علـی حسـینی، رئیـس کمیسـیون حمل ونقل اتـاق ایران، مسـیر ترانزیتـی شـمال-جنوب و برنامه ریزی 
بـرای بهره بـرداری درسـت و از ایـن ظرفیـت در برنامـه هفتـم توسـعه را یکـی از شـاخص های تقویـت 
ترانزیت در ایران برشـمرد و خواسـتار باز شـدن گره هایی شـد که در مسـیر فعال تر شـدن این راه گذر، 
وجـود دارد. بـه اعتقـاد وی باتکلیـف مانـدن، راه آهـن رشت-آسـتار، مسـیر ریلـی چابهار-زاهـدان و 
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شـبکه ریلـی بنـدر چابهـار از جملـه گره هایـی هسـتند کـه مانـع بهـره داری کامـل از مسـیرهای ترانزیتـی 
کشـور شـده اند. درسـت اسـت کـه کریـدور شـمال-جنوب بـه بنـدر شـهید رجایـی در بندرعبـاس ختـم 
می شـود؛ امـا بـدون شـک مسـیر بنـدر چابهـار نیز می توانـد بازوی کمکـی قابل توجهی برای این مسـیر 

باشد.
 وی در همین راسـتا از پیگیری های اتاق ایران برای فعال شـدن این مسـیر مهم و حسـاس در کشـور 
بـه منظـور توسـعه امـر ترانزیـت، در چارچـوب برنامـه هفتـم توسـعه خبـر داد و تصریـح کـرد: برنامـه 
هفتـم، ترانزیـت 40 تـا 50 میلیـون تـن کاال از کشـور را هدف گـذاری کـرده، در حالـی کـه بـا نگاهـی بـه 
امکانـات موجـود کشـور، در حـال حاضـر فقط تحقق ۲0 میلیون تن امکان پذیر اسـت. طبق آمار ارائه 
شـده در سـال 13۹۹ حجـم بـار ترانزیـت شـده از ایـران برابـر بـا ۶ میلیـون تن بـوده و این رقم در سـال 

1400 بـه 11 میلیـون تـن افزایش یافته اسـت. 
حسـینی افـزود: در صورتـی کـه دولـت بتوانـد زمـان و هزینـه ترانزیـت از ایـران را بـا تجهیـز بنـادر و 
هماهنگ سـازی بیـن ادارات مختلـف کاهـش دهد، امـکان افزایش تناژ بار ترانزیتی از ایران نیز بیشـتر 

خواهد شـد. 
رئیـس کمیسـیون حمل ونقـل اتـاق ایـران در ادامـه به موضوع اقتصاد دریا اشـاره کرد که به بـاور او در 
ایـن حـوزه تـا بـه امـروز اقـدام ویـژه ای صورت نگرفته اسـت. بنابراین توجه بـه آن در چارچـوب برنامه 

هفتـم بـه عنـوان یکی از اولویت هـا می تواند اثرگذار باشـد.
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