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 سازمان شیالت وظیفه  خود را در ارتباط با صنعت
ماهی در قفس به خوبی انجام نداده است

دبیر�کل�اتحادیه�تولید�و�تجارت�آبزیان�ایران�در�گفتگو�با�راد:



علی�اکبر�خدایی�کیست؟
دکتـر علی اکبـر خدایـی، دبیـرکل اتحادیـه تولیـد و تجارت آبزیـان ایران 
اسـت کـه سـالیان متمـادی در صحنـه شـیات کشـور نقـش داشـته و 
تجربیـات فراوانـی در حـوزه پـرورش ماهـی در قفـس، پـرورش میگـو 
و سـایر آبزیـان دارد. خدایـی همچنیـن دبیـر کمیتـه پـرورش ماهـی در 

قفـس اتحادیـه نیز اسـت.

چرا�به�سراغ�او�رفتیم؟
با توجه به سابقه طوالنی دکتر خدایی در بحث پرورش میگو و ماهی 
در قفس و سمتی که در اتحادیه تولید و تجارت آبزیان و کمیته پرورش 
ماهی در قفس دارد، در حوزه صنعت شیات صاحب نظر است و لذا 

می تواند پیشنهادات و نظرات قابل تأملی در این زمینه ارائه دهد.  

محورهای�گفتگو�چیست؟
تمرکـز ایـن گفتگـو مبتنی بر بحث »پرورش ماهی در قفس« اسـت. در 
ایـن راسـتا چالش هـا و مسـائلی کـه صنعـت پـرورش ماهـی در قفـس 
در شـمال و جنـوب کشـور دارد و راهکارهـای برون رفـت از آنهـا، مـورد 

بحث قـرار گرفتند.

 پرورش ماهی در قفس؛
چالش ها و فرصت ها
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 نخست مقدمه ای در رابطه با بحث پرورش ماهی در قفس بفرمایید.

پرورش ماهی در قفس پتانسیلی به شمار می رود که مدت هاست دنیا کشف کرده است. از هزاران سال 
پیش و حتی تا حدود ۶0 سال قبل، در بخش های مختلف دنیا از جمله چین و ژاپن، این کار به صورت 
سنتی در قفس های چوبی انجام می شد و بعد از آن شکل صنعتی به خود گرفت. پیشرفته ترین کشور 
در این حوزه نروژ است که در دهه ۶0 میادی پرورش ماهی در قفس را صنعتی کرد. نروژی ها روی 
ماهی سالمون که ماهی آب های سرد است، تمرکز کردند. پس از آن، سایر کشورها از جمله یونان، 

چین و کشورهای جنوب شرق آسیا وارد این صنعت شدند. 
در همین راستا در دهه هشتاد شمسی، در ایران یک گروه مطالعاتی نروژی به نام شرکت رفاه شکل 
گرفت تا پتانسیل های کشورمان را در این صنعت در آب های شمال و جنوب مورد بررسی قرار دهد. 
این گروه ظرفیت ایران را در حدود یک میلیون تن تخمین زد. براین اساس در اوایل دهه ۹0 عماً 
صنعت پرورش ماهی در قفس در ایران کلید خورد. مشاوران این حوزه اروپایی و عمدتًا نروژی بودند و 
قفس ها هم از همین مناطق وارد کشور می شد. اما به دلیل محدودیت های ارزی، بعد از مدتی فعاالن 
این صنعت به دنبال قفس های چینی و ترکیه ای رفتند. اکنون خوشبختانه تا ۹0 درصد امکان تولید 
قفس در ایران وجود دارد و برخی قطعات مورد نیاز هم  وارد کشور می شود. در دهه ۹0 شمسی، این 
طرح به عنوان یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی معرفی شد و مورد حمایت قرار گرفت. اما چون در 
ایران در این زمینه تجربه کمی وجود داشت، شاهد رشد این صنعت نبودیم، با این حال امیدواریم در 

ده سال پیش رو این برنامه ها به نتیجه برسد.

 وضعیت کنونی صنعت در ایران به چه شکل است؟

در تمام هفت استان ساحلی  (چهار استان جنوبی و سه استان شمالی) مجوزهای پرورش ماهی در 
قفس ارائه شده و حتی در استان های غیرساحلی نیز در پشت سدها امکان شکل گیری این صنعت 
فراهم شده است. چنانکه در حال حاضر در بوشهر، عاوه بر قفس های دریایی، در سد رئیسعلی 
دلواری نیز قفس نصب شده است. براین اساس به حدود ۲00 متقاضی، پروانه تأسیس داده شده که 
از این تعداد حدود ۷0 الی ۸0 متقاضی اقدام به جانمایی قفس و تهیه قرارداد کرده اند و مابقی منتظر 
مشاهده نتیجه فعالیت پیشتازان این حوزه هستند. از این ۷0 الی ۸0 متقاضی حدود ۲5 تا 30 شرکت 
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وارد دریا شده اند. از این تعداد، 14 الی 15 متقاضی فعال هستند.
 در مورد ظرفیت تولید هم ارقام مختلفی از جمله حدود 15 هزار تن هم مطرح شده است. اما در 
سال 1400 فقط حدود 5 هزار تن تولیدی داشتیم. این صنعت در کشورمان صنعت جدید و نو پایی 
است. طبق طرح سازمان شیات، پرورش دهندگان و متقاضیان این صنعت به وسط دریا هدایت 
شدند اما شیات دیگر کمکی به آنها ارائه نکرد. همین مسئله باعث شد شناورهای دریایی بسیاری از 
این قفس ها را نابود کنند. از طرفی، برخی از محلی های آن مناطق به خصوص در چابهار مخالف این 
صنعت بودند و اعتقاد داشتند به کسب و کارشان آسیب وارد می کند. در حالی که این موضوع درست 

نیست. ضمن اینکه عمومًا بومی ها در این صنعت سرمایه گذاری نمی کنند. 
من در صنعت میگو فعالیت داشته ام. اولین اقدامات مطالعاتی مزرعه پرورش میگوی کشور توسط 
بخش خصوصی در سال 13۷0 آغاز شد و در سال 13۷۲ به بهره برداری رسید. در آن زمان بومی ها 
حتی به عنوان کارگر هم در این حوزه فعالیت نمی کردند. در واقع اعتقادی به سرمایه گذاری در چنین 
صنعتی نداشتند. اما خوشبختانه در حال حاضر این موضوع برعکس شده و بومی ها هم در صنعت 
پرورش میگو جذب شده اند. همین مسئله در صنعت پرورش ماهی در قفس هم صادق است و به 
زعم من اگر کار ادامه پیدا کند و بومیان تأثیرات مثبت آن را ببینند، قطعًا وارد این صنعت می شوند. 
یکی از اهداف پرورش ماهی در قفس انتقال فشار وارد بر ذخایر به آبزی پروری بود. یعنی از این طریق، 
صیادان در بخش آبزی پروری مشغول شوند. اگرچه هنوز این اتفاق رخ نداده است. یکی از گروه های 
بزرگی که وارد این صنعت شد، بنیاد مستضعفان بود. این سازمان سرمایه گذاری قابل توجهی در این 
زمینه انجاد داد و در مدت کوتاهی متوجه مشکات این صنعت از جمله کمبود بچه ماهی و عدم رونق 
بازار آن شدند و لذا با اعام اینکه این صنعت برای بنیاد مستضعفان سودی ندارد، از آن خارج شد. در 

پی این اتفاق، قفس های نروژی و اروپایی زیادی در ساحل بی استفاده باقی ماند.
واقعیت این است که سازمان شیات بدون مطالعه اولیه و همه جانبه وارد شد و به متقاضیان این 
صنعت دستور داد تا قفس ها را در دریا بگذارند. در حالی که این قفس ها بچه ماهی، غذای خوب و 
دانش و تجربه الزم دارد که بدون این مسائل، سرمایه گذار ضرر می کند. همچنین آموزش خاصی در 
این صنعت وجود نداشت و متقاضیان به صورت سعی و خطا وارد شدند و طبیعتًا این روش با هزینه 
همراه است. به همین دلیل در حال حاضر تعداد کمی از واحدها به سود رسیده اند. کسانی هم که به 
تازگی وارد این عرصه می شوند، چون نمی دانند بچه ماهی را از کجا تأمین کنند و درباره نحوه غذادهی 
و کیفیت غذا اطاع درستی ندارند، با مشکل مواجه هستند. برای مثال در فیلمی که از شرکت های 
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داخلی منتشر شد مشخص گردید یکی از دالیل نابودی قفس ها شسته نشدن آنها بوده است. در واقع 
کسی نمی دانست باید قفس ها شسته شود. لذا باید شرکت های خدماتی وجود داشته باشد که به 

مزارع سرویس دهی کند. 
در سال 13۹۶ حدود 11 میلیون قطعه بچه ماهی در قفس ها ذخیره سازی شد ولی در سال 13۹۹ به 3 
میلیون قطعه و در سال 1400 به 4 میلیون قطعه بچه ماهی کاهش یافت. این موضوع نشان می دهد 
که تعدادی قفس در سال های گذشته وجود داشت که اکنون در آنها ماهی ریخته  نمی شود. یکی از 
بزرگترین واحدهای این صنعت، ۲4 قفس دارد، اما تنها در ۸ قفس ماهی ریخته است. زیرا احتماالً 

با مشکاتی مانند نقدینگی و بچه ماهی روبرو بوده است.

 سازمان شیالت کمکی به حل مشکالت موجود نمی کند؟

در مورد فعالیت سازمان شیات بحث زیاد است. سازمان شیات در دهه ۶0 روی ماهی کیلکا کار 
کرد. کیلکا یک نوع ماهی ریز در دریای مازندران است که تبدیل به پودر ماهی می شود. در آن زمان 
اعام شد به جای تبدیل کلیکا به پودر ماهی، از آن در غذای مردم استفاده کنیم. برای همین االن در 
فروشگاه ها کیلکا به شکل بسته بندی و کنسرو تن وجود دارد. در این زمینه سرمایه گذاری زیادی شد 
تا اشتغال هم ایجاد شود. در حالی که پودر ماهی هم برای توسعه آبزی پروری الزم بود. برهمین مبنا، 
در دهه ۶0 صید کلیکا به حدی زیاد شد که با کاهش جدی آن در دریا مواجه شدیم. اما کمبود این 
ماهی را گردن ماهی شانه دار انداختند، زیرا این ماهی تخم کیلکا را می خورد. لذا به مرور از ۸0 هزار 
تن صید کلیکا به 4 هزار تن رسیدیم. تا پیش از این کمبود، دولت به مردم اعام می کرد لنج بخرید 
و برای این کار وام های تبصره 3 داده می شد. اما در نهایت دولت مجبور شد با صرف هزینه، لنج ها را 
بخرد و این بساط را جمع کند. یعنی دولت در این بخش دو بار هزینه کرد. قابل ذکر است که اکنون 
ذخایر کیلکا به حجم نرمالی رسیده است. در همین راستا سازمان شیات در دهه ۷0، روی پرورش 
میگو تمرکز کرد و برای این کار، تبلیغ و سرمایه گذاری صورت گرفت. ولی چون در این صنعت هم 
دانش وجود نداشت، مشکاتی رخ داد. در آن زمان من با 15۹ بچه میگو، یک کیلو میگو می گرفتم 
اما اکنون که تجربه بیشتر شده است این رقم به حدود ۷5 رسیده است. تا پیش از کسب تجربه، 
سه کیلو غذا می دادیم و یک کیلو میگو می گرفتیم. چون هم غذا کیفیت نداشت و هم ما تجربه 
کافی را نداشتیم. این مسائل به عاوه بحث سرمازدگی و حوادث 11 سپتامبر، طومار میگو را به هم 
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پیچید و میزان تولید به ۸500 تن رسید. در اواخر دولت خاتمی این رقم به به ۲500 تن تنزل یافت. 
زیرا دولت خاتمی نرخ ارز را روی عدد ۸00 تومان ثابت کرده بود و چون میگو صادراتی بود بایستی 
با قیمت جهانی هماهنگ می بود. در واقع تا وقتی که تورم داخلی داشتیم و دالر افزایش قیمت پیدا 
می کرد، مشکلی وجود نداشت. اساس پروژه های صادراتی همین موضوع است. در آن دوران، تورم 
داخلی سالی 15 درصد بود که معمولی محسوب می شد. در شرایطی که فروش ثابت بود، هزینه ها 15 
درصد افزایش پیدا کرد و قیمت جهانی میگو به دلیل حوادث یازده سپتامبر یک دالر کاهش پیدا کرد. 
بنابراین تولید میگو صرفه اقتصادی نداشت و این مسائل باعث شد در اواخر دولت آقای خاتمی به 

تولید ۲500 تن میگو برسیم. 
از این رو در شرایطی که تقریبًا صنعت پرورش میگو داشت از بین می رفت، چند عامل موجب شد تا 
این صنعت احیا شود، از جمله اینکه تا آن زمان پرورش دهندگان میگو تجارب خوبی به دست آورده 
بودند، ضمن اینکه مزه درآمد دالری را حس کرده بودند و لذا به سمت افزایش بهره وری رفتند. گفتنی 
است در دوره دولت هاشمی رفسنجانی چون وضع مالی دولت خوب بود سرمایه گذاری های زیربنایی 
انجام شده بود و لذا سرمایه گذار هزینه ای بابت کشیدن جاده، آب ، برق، کانال و زهکشی نمی پرداخت. 
در دولت خاتمی که یارانه صادراتی اخذ و به هر کیلو در حدود ۶00 تا 1100 تومان داده شد. همین 
امر موجب گردید صنعت میگو نفسی بکشد. همچنین در سال 13۸۹ دولت احمدی نژاد بدهی 
یکصد میلیارد تومانی پرورش دهندگان میگو را به بانک ها پرداخت کرد و همین منجر به این شد تا 

پرورش دهنده ها نفسی بکشند. 
در دهه ۸0 سازمان شیات به سراغ قزل آالی مداربسته رفت که این پروژه هم به جهت عدم تجربه و 
دانش مورد نیاز، شکست خورد. در دهه ۹0 هم این سازمان به صنعت قفس روی  آورد. صنعت قفس 
با میگو تشابه دارد. این صنعت در دوره ای اتفاق افتاد که یارانه آن، از مسیرش منحرف شد. برخاف 
پرورش میگو که دولت برای آن زیرساخت هایی آماده کرده بود، در صنعت قفس این سرمایه گذاری 
انجام نشد. اگرچه دولت برای متقاضیان این صنعت هم ارز 1۲00 تومانی و سپس 4۲00 تومانی 

پرداخت کرد اما از دید من این پول حیف ومیل شد.
ضمن اینکه سازمان شیات در بحث های دانش نیز غفلت کرد. برای مثال در بحث پرورش میگو من 
دوره هایی را شرکت کردم که نماینده های فائو، بنگادش، ویتنام و تایلند حضور داشتند. اما در زمینه 
صنعت قفس این اتفاق نیفتاد. از این رو از دید من شیات وظیفه  خودش را به نحو احسن در ارتباط 
با صنعت قفس انجام نداده است. در حال حاضر هم کاری که شیات انجام می دهد، بی راهه است. 
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تمرکز سازمان شیات روی این موضوع است که به آبزی پروران و مزرعه داران گفته می شود برای حل 
مشکات خود، تشکل خاصی ندارید. به نظر بنده این موضوع فرافکنی است. هدف ایجاد تشکل، 
مطالبه گری از شیات است. در حال حاضر درخواست از سازمان شیات ارائه سیاست های حمایتی 
برای افزایش دانش در این زمینه و آوردن سرمایه گذاران بزرگ مختلف و ایجاد زنجیره ها است. به 
عنوان مثال سازمان اوقاف می خواهد در این زمینه سرمایه گذاری و شبیه به کار بنیاد مستضعفین را 
تکرار کند. از دید من سازمان اوقاف موفق نخواهد بود و بهتر است بجای اینکه درگیر قفس جدید 
شود، به کمک افراد دیگر که در این زمینه وارد شده اند، بیاید. اکنون برای واردات قفس دالر نیمایی 

اختصاص داده شده است که ممکن است موجب فساد شود. 
سیاست گذاری سازمان شیات باید بر مبنای حفظ و سازماندهی به واحد های موجود باشد. یکی 
از مشکات افراد در صنعت قفس، حضور در دریا است. در حالی که در جنوب یکسری سایت های 
پشتیبان برای رفتن به دریا وجود دارد، در شمال، پرورش دهندگان راهی برای رفتن به دریا ندارند. 
آنها برای رفتن به دریا باید از اسکله های معمولی سوار قایق شده و به مزرعه خود بروند. در حالی که 
در شمال، سازمان شیات مراکزی را در سواحل در دست دارد که در اختیار شرکت مادر تخصصی 
در  زیادی  زمین های  بنابراین  بوده اند.  پیشتر صیدگاه های خاویاری  خدمات کشاورزی گذاشته که 
سواحل وجود دارد که سازمان شیات می تواند به راحتی در اختیار افراد قرار دهد. اما اکنون حتی 
وزارت جهاد کشاورزی نمی تواند با شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی ارتباط بگیرد که معبری 
برای حضور افرادی که در صنعت قفس کار می کنند، فراهم کند. حتی برای عبور و مرور شناورها برای 
خدمات رسانی به صنعت قفس سوخت با نرخ دولتی اختصاص داده نمی شود. در بحث دریابانی هم 
مشکاتی را داریم. متأسفانه شیات به عنوان متولی در این حوزه، حکمرانی خوبی نداشته است. یکی 
از بزرگترین مشکات صنعت قفس در ایران این بوده که ناقص الخلقه متولد شده و نحوه استفاده از 

منابعی که در اختیارش بوده به صورت صحیح نبوده است.

 وضعیت کلی صنعت پرورش ماهی در قفس در ایران چگونه است؟  

در شمال و جنوب کشور، وضعیت این صنعت متفاوت است. گونه ای که در جنوب کار می شود، 
ماهی سی بس و سیبریم است که در تأمین بچه ماهی آنها مشکل داریم. مزرعه دار ایرانی بابت خرید 

بچه ماهی، نسبت به رقبای جهانی اش باید بیشتر هزینه بیشتری بپردازد زیرا بچه ماهی وارداتی است.
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نظام و حاکمیت از این صنعت به عنوان نماد اقتصاد مقاومتی یاد می کند، اما منشأ این صنعت که 
بچه ماهی است بایستی از خارج وارد شود. اگر این مساله زیربنایی را حل کنیم، قطعًا محصول قابل 
رقابتی در عرصه جهانی محسوب می شود. در بازار داخلی هم که استقبال خوبی از این محصوالت شد. 
در تابستان که مصرف ماهی در کشور به نسبت کمتر بود، قیمت ماهی سی بس دو برابر قزل آال بود و 
مردم هم استقبال خوبی از ماهی سی بس داشتند. قیمت فیله ماهی سی بس از حدود ۷ دالر تا 10 

دالر در نوسان است. 
و  است  عالی  خیلی  و طعم  اندازه  نظر کیفیت،  از  داریم که  قزل آال  ماهی  پرورش  ما  در شمال، 
قابل مقایسه با قزل آالی پرورش یافته در استخرهای معمولی نیست. سازمان دامپزشکی و سازمان 
محیط زیست مدعی هستند این گونه قزل آال، بومی دریای خزر نیست. الجرم پرورش دهندگان با 
ترس و احتیاط مشغول فعالیت هستند و سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی هم در کل با 
این فعالیت مخالفند. در این حوزه هم مهم ترین نکته، تأمین بچه ماهی است که در آن ابهام وجود 
دارد. اخیراً اعام شده کفال پرورش دهید. سرمایه گذار نمی تواند محیط دریا را آزمایشگاه کرده و با 
سرمایه  اش و سعی و خطا کسب سود کند. در واقع الزم است قبل از آن تحقیقاتی در این زمینه 
صورت بگیرد. در کشورهایی همچون ژاپن وتایلند، ابتدا بچه ماهی را به تولید انبوه می رسانند، گونه را 
برای آن اقلیم خاص مشخص می کنند و در نهایت از سرمایه گذار دعوت می شود تا سرمایه خود را وارد 

این کار کند. اما در ایران با هزینه بخش خصوصی بصورت تجربی کار دنبال می شود. 
در شمال نسبت به جنوب به علت محدودیت دمایی، مشکات بیشتری وجود دارد. در آبان ماه کار 
ذخیره سازی آغاز می شود و نهایتًا اردیبهشت ماه به علت گرمای آب، ماهی ها صید می شوند. زمانی 
هم که ماهی به بازار می آید تقاضای نسبتًا کمی وجود دارد. به علت اینکه صید بصورت یکجا صورت 
می گیرد و روانه بازار می شود، با مخالفت مزرعه داران مواجه می گردد. در بحث صادرات هم بایستی 
به تولید انبوهی برسد تا بتوان صادرات انجام داد. در مجموع در شمال باید ماهی درشت ریخته شود 
تا در مدت شش ماه سایز بگیرد. حمل ونقل ماهی درشت به خودی خود مشکل است. زیرا ماهیان 

درشت، نیاز به اکسیژن بیشتر و مسائل فنی دیگری است که هزینه را باال می برد. 

 چرا سرمایه گذار وارد این صنعت نمی شود؟

واقعیت این است که سرمایه گذار به تجارب پیشگامان نگاه می کند. یکی از اساسی ترین مشکات 
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ما این است که با سرمایه گذاری محدود می خواهیم کار توسعه ای انجام دهیم. بایستی در آموزش، 
ایجاد شرکت های پشتیبان، تولید بچه ماهی، غذا و نقدینگی سرمایه گذاری شود. با این شرایط طبیعی 
است که سرمایه گذار وارد این صنعت نمی شود. در اینجا بحث سود و زیان مطرح نیست، اساس 
سرمایه گذاری زیر سوال است. ما کمیته ای داریم به نام کمیته ماهی در قفس که نخبگان این صنعت 
در این کمیته حضور دارند. وقتی ما با سرمایه گذاران این صنعت صحبت می کنیم، بسیار آزرده خاطر 
هستند و مثاً می گویند ۲0 میلیارد تومان سرمایه  شان در قشم روی آب است که با حرکت امواج باال 
و پایین می شود! همچنین مشکات فراوانی از جمله محلی ها و طوفان نیز وجود دارد. تاش ما این 
است که در شمال و جنوب، دو الگوی موفق ایجاد کرده و زنجیره را شکل دهیم. سازمان شیات 
باید کمک کند تا این زنجیره به نحو احسن شکل بگیرد. قفس ها به حلقه تولید تبدیل شده و اگر 
الزم است که بچه ماهی وارد شود، در مرکز تکثیر این کار صورت بگیرد. در این راستا با چند کارخانه 
خوراک صحبت شود و پیش پرداختی به آنان برای خرید خوراک داده شود تا غذای مطلوب تری نسبت 
به وضعیت خرید نسیه تهیه کنند. برای جذب سرمایه گذار به این صنعت، نیاز است الگوی موفقی 
ایجاد کرد. این الگوی موفق با حضور شرکت های توانمندی همچون هولدینگ های سرمایه گذاری 

شکل می گیرد. 

 وضعیت بیمه در این صنعت به چه صورتی است؟

بیمه ماهی در قفس همانند سایر بیمه های آبزیان و بخش کشاورزی، اجباراً تحت پوشش صندوق بیمه 
محصوالت کشاورزی است. صندوق بیمه کشاورزی بیمه حمایتی است و حدود 50 درصد سهم بیمه را 
هم دولت می  پردازد که در صنعت قفس این درصد بیشتر است. اما در این رابطه چند مشکل هم وجود 
دارد: اول اینکه دولت پول ندارد تا تمامی محصوالت کشاورزی را تحت پوشش قرار بدهد. ولی تمامی 
محصوالت کشاورزی هم آسیب پذیر است و به علت حوادث متعدد از جمله سیل و زلزله و سرمازدگی 
و ... آسیب می بینند. سهم دولت هم که معموالً تعهد می شود اما پرداخت نمی گردد. مشکل دوم که به 
مشکل اول نیز وابسته است، بروکراسی است. چون بیمه پول ندارد مشکاتی اعم از نقض پرونده و سایر 

موارد را برای پرداخت بهانه می کند.  
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 آیا بانک های عامل به فردی که قرار است در صنعت قفس کار کند، چه تسهیالتی می دهد؟

در حال حاضر عماً دیگر تسهیاتی وجود ندارد. قباً ارزی برای واردات قفس و ادوات و تجهیزات 
وجود داشت. اکنون فقط مجوز داده می شود و نیاز است که وثیقه آورده شود و نرخ آن در حدود 

14 درصد است. 

 در ایران مرکز تولید بچه ماهی برای صنعت ماهی در قفس نداریم؟

تا سال 1400 در ایران بچه ماهی تولید نمی شد. در سال 1400 مجموعه ای در این زمینه بسیار زحمت 
کشید و آن مجموعه هم مشکات خاص خودش را داشت اما در حد 100 هزار قطعه تولید داشت. 
شرکت نیکسا هم که یکی از بزرگترین مجموعه های صنعت ماهی در قفس و بزرگترین مصرف کننده 
بچه ماهی است، مرکز تکثیرش راه افتاده و در حدود ۲00 الی 300 هزار بچه ماهی مصرف می کنند. اما 

با این حرکات کند در داخل کشور، همچنان وابسته به واردات بچه ماهی هستیم.

 آیا صنعت ماهی در قفس به محیط زیست آسیب نمی زند؟

تولید قزل آال اگر غیربومی باشد، می تواند آسیب هایی به محیط زیست وارد کند. اما ماهی سی بس، 
ماهی بومی خلیج فارس است. یک سیستم متراکم پرورش در قفس، آلودگی هایی را تولید می کند و 
می تواند ضایعاتی را داشته باشد. اما چون قفس ها در کنار مرجان قرار داده می شود، مرجان ها از این 
ضایعات به عنوان خوراک استفاده می کنند. همچنین ماهی هایی نیز هستند که پاک کننده محیط 
هستند. در کل معموالً هرجایی ماهی در قفس وجود داشته است، اکوسیستم خودش آن نقطه را 
پاالیش کرده است. در مورد سی بس هیچ مانعی از نظر محیط زیستی وجود ندارد. خوشبختانه سازمان 

محیط زیست هم حساسیتی در این مورد نداشته است. 
در پایان هم باید بگویم ما امیدوار هستیم دولت به جمع بندی قابل قبولی در مدیریت این کار برسد. 
همه  کارها در این صنعت، متأثر از تصمیمات دولتی است. یکی از مهم ترین آن  ها، تشکیل زنجیره ها 
در شمال و جنوب و ایجاد الگوهای موفق است. در صورت تحقق این زنجیره ها، این صنعت رشد و 

توسعه پیدا خواهد کرد. 





ترجمه
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آخرین بررسی ها از وضعیت ماهیگیری
و آبزی پروری در دنیا تا سال 20201 

1 The state of world fisheries and aquaculture 2022 / FAO

تولیــد جهانــی شــیات و آبزی پــروری در باالتریــن حــد خــود قــرار دارد و در آینــده ایــن بخــش نقــش 
مهمــی را در تأمیــن ایفــا خواهــد کــرد. کل تولیــدات شــیات و آبزی پــروری در ســال ۲0۲0 بــه رکــورد 
۲14 میلیــون تــن رســید کــه شــامل 1۷۸ میلیــون تــن آبزیــان و 3۶ میلیــون تــن جلبــک اســت کــه 
عمدتــًا بــه دلیــل رشــد آبزی پــروری بــه ویــژه در آســیا اســت. مقــدار مصرفــی انســان (بــدون احتســاب 
جلبــک) ۲0.۲ کیلوگــرم بــه ازای هــر نفــر بــود کــه بیــش از دو برابــر میانگیــن ۹.۹ کیلوگــرم ســرانه در 
ــا احتســاب کارگــران  ــد. ب ــه شــاغل بودن ــون نفــر در بخــش اولی ــود. حــدود 5۸.5 میلی دهــه 1۹۶0 ب
بخــش ثانویــه و معیشــتی، تخمیــن زده می شــود حــدود ۶00 میلیــون معیشــت حداقــل تــا حــدی 
بــه ماهیگیــری و آبزی پــروری وابســته اســت. حجــم تجــارت بین المللــی شــیات و محصــوالت 
آبزی پــروری در ســال ۲0۲0 حــدود 151 میلیــارد بــود کــه نســبت بــه رکــورد 1۶5 میلیــارد دالری در ســال 

۲01۸ بــه دلیــل شــیوع کوویــد-1۹ کاهــش یافــت.
آبزی پــروری پتانســیل زیــادی بــرای تغذیــه و تأمیــن جمعیــت رو بــه رشــد جهــان دارد. امــا ایــن رشــد 
بایــد پایــدار باشــد. در ســال ۲0۲0، تولیــد جهانــی آبزی پــروری بــه رکــورد 1۲۲.۶ میلیــون تــن بــا ارزش 
کل ۲۸1.5 میلیــارد دالر رســید. آبزیــان ۸۷.5 میلیــون تــن و جلبک هــا 35.1 میلیــون تــن را تشــکیل 
می دهنــد. در ســال ۲0۲0، بــه دلیــل گســترش ایــن صنعــت در شــیلی، چیــن و نــروژ، تولیــد جهانــی 
آبزی پــروری در همــه مناطــق بــه جــز آفریقــا بــه دلیــل کاهــش در دو کشــور عمــده تولیدکننــده یعنــی 
مصــر و نیجریــه، افزایــش یافــت. ســایر مناطــق آفریقــا از رشــد 14.5 درصــدی نســبت بــه ســال ۲01۹ 
برخــوردار بودنــد. در ایــن ســال، آســیا همچنــان بــر آبزی پــروری جهــان مســلط بــود و ۹1.۶ درصــد از 
ــه ضــرر محیــط زیســت  کل را تولیــد کــرد. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه رشــد آبزی پــروری اغلــب ب
ــرای تأمیــن تقاضــای رو بــه رشــد بــرای غذاهــای  اتفــاق افتــاده اســت. توســعه پایــدار آبزی پــروری ب

آبــزی حیاتــی اســت.
مصــرف غذاهــای آبــزی در جهــان در ســال های اخیــر بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت و 
همچنــان رو بــه افزایــش خواهــد بــود. مصــرف جهانــی غذاهــای آبــزی (بــه اســتثنای جلبک ها) از ســال 
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1۹۶1 بــه طــور متوســط ســاالنه 3.0 درصــد در مقایســه بــا نــرخ رشــد جمعیــت 1.۶ درصــد افزایــش 
یافتــه اســت. ســرانه مصــرف غــذای آبزیــان از میانگیــن ۹.۹ کیلوگــرم در دهــه 1۹۶0 بــه باالتریــن حــد 
خــود یعنــی ۲0.5 کیلوگــرم در ســال ۲01۹ افزایــش یافــت، در حالــی کــه در ســال ۲0۲0 اندکــی به ۲0.۲ 
کیلوگــرم کاهــش یافــت. بــا افزایــش درآمــد، رشــد شهرنشــینی و بهبــود پــس از برداشــت پیش بینــی 
می شــود تغییــرات در رونــد رژیــم غذایــی باعــث افزایــش 15 درصــدی مصــرف غــذای آبزیــان شــود تــا 

بــه طــور متوســط ۲1.4 کیلوگــرم ســرانه در ســال ۲030 برســد.
در ایــن میــان منابــع شــیات بــه دلیــل صیــد بی رویــه، آلودگــی، مدیریــت ضعیــف و عوامــل دیگــر 
ــه کاهــش اســت، امــا تعــداد ذخایــر زیســتی در حــال افزایــش اســت. ســهم ذخایــر  همچنــان رو ب
شــیاتی در ســطوح پایــدار بیولوژیکــی در ســال ۲01۹ بــه ۶4.۶ درصــد کاهــش یافــت کــه 1.۲ درصــد 
کــم تــر از ســال ۲01۷ بــود. بــا ایــن حــال، ۸۲.5 درصــد از ذخایــر زیســتی پایــدار بودنــد کــه نســبت بــه 
ســال ۲01۷ بهبــود 3.۸ درصــدی را نشــان می دهــد. ثابــت شــده اســت مدیریــت موثــر شــیات بــرای 
بازســازی موفقیــت آمیــز ذخایــر و افزایــش صیــد در مرزهــای اکوسیســتم بســیار مهــم اســت. بهبــود 
مدیریــت جهانــی شــیات بــرای بازگردانــدن اکوسیســتم ها بــه وضعیــت ســالم و مولــد و حفاظــت 
ــد شــده،  ــش از حــد صی ــر بی ــی اســت. بازســازی ذخای ــزی حیات ــای آب ــدت غذاه از عرضــه طوالنی م

می توانــد ســهم شــیات را تــا 1۶.5 میلیــون تــن افزایــش دهــد.
کاهــش انــدازه نــاوگان ماهیگیــری جهانــی همچنــان ادامــه دارد، امــا بــرای بــه حداقل رســاندن ظرفیت 
مــازاد و تضمیــن پایــداری در عملیــات ماهیگیــری بایــد اقدامــات بیشــتری انجــام شــود. تعــداد کل 
ــه کاهــش 10  ــن زده شــد ک ــر تخمی ــون نف ــری در ســال ۲0۲0 حــدود 4.1 میلی کشــتی های ماهیگی
ــرای  ــا ب ــه ویــژه چیــن و اروپ درصــدی از ســال ۲015 را نشــان می دهــد کــه بیانگــر تــاش کشــورها ب
ــود کــه  ــاوگان ماهیگیــری ب ــاوگان جهانــی اســت. آســیا همچنــان دارای بزرگتریــن ن ــدازه ن کاهــش ان
ــدازه  ــن حــال، کاهــش ان ــا ای ــان را تشــکیل می دهــد. ب ــری جه ــاوگان ماهیگی حــدود دو ســوم کل ن
نــاوگان بــه تنهایــی لزومــًا نتایــج پایدارتــر را تضمیــن نمی کنــد، زیــرا تغییــرات در کارایــی ماهیگیــری 

ــد. ــاوگان را جبــران کن ــد دســتاوردهای پایــداری کاهــش ن می توان
ــد. بســیار  ــزان 14 درصــد دیگــر رشــد کن ــه می ــا ســال ۲030، ب ــان ت ــد آبزی ــی می شــود تولی پیش بین
مهــم  اســت کــه ایــن رشــد همــراه بــا حفاظــت از اکوسیســتم ها، کاهــش آلودگــی، حفاظــت از تنــوع 
زیســتی و تضمیــن عدالــت اجتماعــی باشــد. چشــم انداز فائــو بــرای شــیات و آبزی پــروری تــا ســال 
ــته تر.  ــد آهس ــرخ رش ــا ن ــه ب ــد، البت ــی می کن ــارت را پیش بین ــرف و تج ــد، مص ــش تولی ۲030 افزای
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انتظــار مــی رود کل تولیــد آبزیــان در ســال ۲030 بــه ۲0۲ میلیــون تــن برســد کــه عمدتــًا بــه لطف رشــد 
پایــدار آبزی پــروری اســت کــه گفتــه می شــود بــرای اولیــن بــار در ســال ۲0۲۷ بــه 100 میلیــون تــن و در 
ســال ۲030 بــه 10۶ میلیــون تــن برســد. احتمــال داده می شــود صیــد جهانــی ماهــی در نتیجــه بهبــود 
مدیریــت منابــع، کاهــش منابــع صیــد شــده و کاهــش دورریزهــا، ضایعــات و تلفــات، بــا افزایــش ۶ 

درصــدی نســبت بــه ســال ۲0۲0 بــه ۹۶ میلیــون تــن در ســال ۲030 برســد.
ــا ایــن  زندگــی و معیشــت میلیون هــا نفــر توســط سیســتم های غذایــی آبــزی پشــتیبانی می شــود. ب
ــن  ــرایط کاری نامطمئ ــا ش ــان، ب ــژه زن ــه وی ــک، ب ــاس کوچ ــدگان در مقی ــیاری از تولیدکنن ــال، بس ح

ــه اســت. ــداری و توســعه عادالن ــد پای ــا کلی ــری آنه آســیب پذیر هســتند. ایجــاد انعطاف پذی
از 5۸.5 میلیــون نفــر شــاغل در بخــش شــیات و آبزیــان اولیــه در ســال ۲0۲0، حــدود ۲1 درصــد را 
زنــان تشــکیل می دهنــد کــه ایــن رقــم بــرای افــراد شــاغل در کل زنجیــره ارزش آبزیــان (شــامل پیــش و 
پــس از برداشــت) بــه حــدود 50 درصــد می رســد. زنــان اگرچــه نقــش مهمــی در شــیات و آبزی پــروری 
دارنــد، امــا درصــد نســبتًا زیــادی از افــراد شــاغل در بخش هــای غیررســمی، کــم درآمــد و کــم مهــارت 
نیــروی کار را تشــکیل می دهنــد و اغلــب بــا محدودیت هــای جنســیتی نیــز مواجــه هســتند کــه مانــع 

از کشــف کامــل و بهره منــدی آنهــا از نقــش خــود در ایــن بخــش می شــود.
سیســتم های غذایــی آبــزی یــک راه حــل قدرتمنــد هســتند. تحــول آبــی می توانــد دو چالــش امنیــت 
غذایــی و محیــط زیســت پایــدار را برطــرف کنــد. فائــو متعهــد بــه تحــول آبــی، یــک اســتراتژی رویایــی 
ــد  ــه رش ــت رو ب ــه جمعی ــی در تغذی ــی آب ــتم های غذای ــش سیس ــش نق ــدف آن افزای ــه ه ــت ک اس
جهــان از طریــق ارائــه چارچوب هــای قانونــی، سیاســی و فنــی مــورد نیــاز بــرای حفــظ رشــد و نــوآوری 
اســت. تحــول آبــی مجموعــه ای از اقدامــات را پیشــنهاد می دهــد کــه بــرای حمایــت از تــاب آوری در 
ــروری طراحــی شــده اند، در  ــدار شــیات و آبزی پ ــان از رشــد پای ــی و اطمین ــی آب سیســتم های غذای
حالــی کــه هیــچ کــس را پشــت ســر نمی گذارنــد، بــه خصــوص جوامعــی کــه بــه ایــن بخــش وابســته 
هســتند. سیاســت ها و اقدامــات ســازگار بــا محیــط زیســت و همچنیــن نوآوری هــای تکنولوژیکــی، 

بلوک هــای ســازنده مهمــی بــرای تحــول آبــی هســتند.
اگــر می خواهیــم بــه دســتور کار ۲030 ســازمان ملــل برســیم، تحــول آبــی نیازمنــد تعهــد بخش هــای 
ــی  ــوب قبل ــد 1۹ روندهــای مطل ــی کــه همه گیــری کووی ــژه از آنجای دولتــی و خصوصــی اســت، به وی
را معکــوس کــرده اســت. تحــول آبــی نیازمنــد تعهــد دولت هــا، بخــش خصوصــی و جامعــه مدنــی 
ــه مــی دهــد. تحــول  ــه حداکثــر رســاندن فرصت هایــی اســت کــه شــیات و آبزی پــروری ارائ ــرای ب ب
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آبــی بــه دنبــال ترویــج توســعه پایــدار و تشــدید آبزی پــروری، مدیریــت موثــر تمــام شــیات و ارتقــاء 
زنجیــره ارزش آبزیــان اســت. مشــارکت فعــال دولتــی و خصوصــی بــرای بهبــود تولیــد، کاهــش تلفــات 
و ضایعــات مــواد غذایــی و افزایــش دسترســی عادالنــه بــه بازارهــای پرســود مــورد نیــاز اســت. عــاوه 
بــر ایــن، گنجانــدن غذاهــای آبــزی در اســتراتژی های امنیــت غذایــی و تغذیــه ملــی، همــراه بــا ابتکاراتی 
بــرای بهبــود آگاهــی مصرف کننــده در مــورد مزایــای آنهــا، بــرای افزایــش در دســترس بــودن و بهبــود 

دسترســی مــورد نیــاز اســت.





گزارش های تحلیلی
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 آخرین وضعیت آماری
شیالت کشور

برنامه ریـزی،  بـرای  ضـروری  و  اصلـی  اجـزای  از  اطالعـات  و  آمـار 
تصمیم گیری هـا و ارزیابـی عملکردهـای سـطوح مختلـف مدیریـت 
اسـت. سیاسـتگذاران و کارشناسـان بـرای تدویـن راهبردهـا، تعیین 
فعـاالن  همچنیـن  و  هماهنگـی  نظـارت،  برنامه ریـزی،  خط مشـی، 
اقتصادی نیز برای شناسـایی جایگاه و وضعیت کشـور، به داده های 
آمـاری نیـاز دارنـد. بـه بیان دیگـر داده هـای آمـاری بنیادی ترین اصل 
بـرای برنامه ریـزی اسـت و برنامه ریزی نیز اساسـی ترین شـاخص برای 

مدیریـت قلمـداد می شـود.
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ســه حلقــه »آمــار و اطاعــات«، »برنامه ریــزی« و »مدیریــت« از حلقه هــای توســعه بــه شــمار می رونــد. 
عصــر ارتباطــات و اطاعــات وقتــی معنــا می یابــد کــه جمــع آوری اطاعــات و داده هــا بــه روز باشــد و 
یکــی از نکاتــی کــه در برنامه ریــزی هــر ســازمانی می تــوان از آن بــه عنــوان شــاخص ترین اصــل یــاد کــرد، 
ایــن اســت کــه توســعه بــدون برنامه ریــزی و برنامه ریــزی بــدون آمــار و اطاعــات قابــل تحقــق نیســت 

و ایــن ســه، الزم و ملــزوم یکدیگرنــد.
در این گزارش، آخرین آمار شیات کشور را بر اساس سالنامه آماری شیات ایران آمد است:

مطابــق آخریــن آمــار، آمــار صیــد در آب هــای جنــوب کشــور در ســال 13۹۹ بــه میــزان ۶۸4۲۷۲ تــن، 
و در آب هــای شــمال 311۲۹ تــن، کــه در مجمــوع کل صیــد آبزیــان ۷15401 تــن بــوده اســت. ایــن 
رقــم نســبت بــه ســال 13۹4 کــه بــه میــزان 5۸۲34۹ تــن بــوده اســت، رشــد حــدود 133 هزارتنــی را 
نمایــش می دهــد. در عیــن حــال در ســال 13۹4 میــزان آبزی پــروری در کشــور 40154۸ بــود کــه ایــن 
رقــم در ســال 13۹۹ بــه میــزان 5۲۶۷۲۹ تــن رســید. لــذا در بــازه 5 ســاله مــا شــاهد رشــد 31 درصــدی 
در بحــث آبزی پــروری بودیــم. گرچــه به طــور کلــی رشــد ارقــام در ایــن بــازه 5 ســاله چــه در حــوزه صیــد 
و چــه در حــوزه آبزی پــروری مثبــت و قابــل قبــول بــوده اســت امــا بایــد توجــه داشــت افزایــش صیــد 
بــه معنــای افزایــش و ازدیــاد برداشــت از منابــع طبیعــی نیــز اســت کــه در بلندمــدت آثــار ســو خــود را 

نشــان می دهــد. از ایــن رو »توســعه پایــدار« همــواره بایــد مدنظــر مســئوالن ایــن حــوزه باشــد. 

1-�صید

1.1- صید در آب های جنوب
در سـال 13۹4 مجمـوع صیـد آبزیـان شـامل سـطح زیان درشـت، سـطح زیان ریـز، کفزیـان و میگـو 
در اسـتان بوشـهر 50۸۶0 تـن بـوده و ایـن رقـم در سـال 13۹۹ بـه ۶۲۸4۷ تـن افزایـش پیـدا کـرد. در 
اسـتان خوزسـتان ارقـام حـدود 4۸ هزارتـن و 51.۶ هزارتـن را نشـان می دهـد. ایـن ارقـام برای اسـتان 
سـاحلی جنوب شـرق ایران، به ترتیب ارقام ۲30۹۹۹ تن و ۲۹۷۹۸5 تن بودند. با مقایسـه ارقام این 
سـه اسـتان بـه نظـر می رسـد کـه دسترسـی بـه مرزآبـی، محـدوده دریایـی بیشـتر و نزدیکی بـه آب های 
اقیانوسـی سـبب افزایـش چشـمگیر مقـدار صیـد می شـود. همچنیـن پایتخت دریایـی ایران، اسـتان 
هرمزگان نیز بین سـال های 13۹4 تا 13۹۹ به ترتیب ارقام ۲1۹۸۶۲، ۲41۹۷۲، ۲۷۶۶54، ۲۹۶433، 
3134۹4  را ثبـت کـرد کـه در ایـن بـازه 5 سـاله بـه صورت پلکانی رشـد 4۲ درصدی را نشـان می دهد. 
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گرچـه عواملـی چـون رشـد سـطح فنـاوری صیادی، رشـد نـاوگان صیـادی و صیـادان و نیاز بـه منابع را 
می تـوان علـت ایـن افزایـش دانسـت امـا همان طـور که ذکر شـد در درازمـدت افزایـش مقادیر صید و 

اسـتفاده بی رویـه از منابـع طبیعـی روند مناسـب و پایداری نیسـت.

1.2- صید در آب های شمال
میــزان صیــد آبزیــان شــامل ماهیــان اســتخوانی، ماهیــان خاویــاری و کیلــکا در آب هــای شــمال بیــن 
ســال های 13۹4 تــا 13۹۹ بــه ترتیــب، 3۲,۶1۷، 33,3۹۶، 33,۶43، 4۲,03۷، 35,50۹ و 31,1۲۹ تــن 
اعــام شــد. طبــق ایــن آمــار رونــد صیــد تــا ســال 13۹۸ افزایشــی بود امــا در ســال 13۹۹ روند کاهشــی 
را تجربــه کــرد کــه نســبت بــه ســال ۹۸ بــه میــزان 13 درصــد کاهــش پیــدا کــرد. بــا بررســی بیشــتر آمــار 
در ایــن بــازه زمانــی می تــوان دریافــت کــه دلیــل رونــد نزولــی آمــار، کاهــش صیــد کیلــکا بــوده اســت. 
گفتنــی اســت مقــدار صیــد کیلــکا از ســال ۹۷ رونــد کاهشــی را تجربــه کــرده بــه طوریکــه میــزان ایــن 
صیــد از حــدود ۲۶ هــزار تــن در ســال 13۹۷ بــه ۲0 هــزار تــن در ســال 13۹۹ کاهــش پیــدا کــرده اســت. 
لــذا بایــد بررســی کــرد علــت ایــن مســئله، مدیریــت منابــع و کاهــش صیــد بــوده یــا اینکــه مقــدار ایــن 

منبــع شــیاتی بــه دلیــل ازدیــاد برداشــت رو بــه افــول بــوده اســت.
ــا ثبــت رقــم 1۸,۷۹0 تــن رکــورددار  ــدران ب در ســال 13۹۹ در بیــن اســتان های شــمالی، اســتان مازن
اســت. ایــن رقــم حــدود ۶0 درصــد صیــد در آب هــای شــمال کشــور را شــامل می شــود. اســتان گیــان 
در ســال های 13۹4 تــا 13۹۹، بــه ترتیــب ارقــام 13,۹4۹، 13,۲۸۸، 1۲,۸۷۷، 1۲,4۷4،۹,5۸5 و 11,۲۸1 
تــن صیــد را ثبــت کــرد. ایــن اعــداد بــرای اســتان گلســتان نیــز در بــازه 5 ســاله ۹4 تــا ۹۹ بــه ترتیــب 
۸43، ۷51، ۶۹3، ۸1۸، ۸5۸ و 1,05۸ تــن بــود. در اســتان مازنــدران، صیــد ماهیــان اســتخوانی در این 
بــازه 5 ســاله از 331۸ تــن بــه 4,5۹۶ تــن رســید و در عیــن حــال، صیــد ماهیــان خاویــاری از 14 تــن 
بــه ۶ تــن کاهــش پیــدا کــرد. همچنیــن صیــد ماهــی کیلــکا نیــز در ســال 13۹۹ نســبت بــه ســال 13۹4 
در اســتان مازنــدران 304 تــن کاهــش پیــدا کــرد. امــا ایــن رقــم نســبت بــه میــزان صیــد کــه حــدود 14 

هــزار تــن بــود، چنــدان مشــهود نبــوده و می تــوان ایــن نســبت را ثابــت در نظــر گرفــت. 

2-�آبزی�پروری

آبزی پــروری شــامل پــرورش و تولیــد انــواع آبزیــان خوراکــی، زینتــی، دارویــی و صنعتــی در آب هــای 
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شــور، نیمــه شــور، و شــیرین اســت. آبزی پــروری یکــی از ســاده ترین و اقتصادی تریــن راه هــای تولیــد 
ــا درک ایــن موضــوع  ــز ب ــران نی ــع غذایــی اســت. در ای ــع آن تأمیــن منب ــه طب ــی و ب پروتئیــن حیوان
اهمیــت آبزی پــروری فزونــی یافتــه و آمارهــا از رشــد آبزی پــروری در کشــور حکایــت دارد؛ بــه طوریکــه 
در بــازه زمانــی 5 ســاله 13۹4 تــا 13۹۹ بــه ترتیــب ارقــام 401,54۸، 45۹,5۲1، 4۷۷,۲۶۹، 4۸۹,۲05، 
5۲۶,۷۲۹ و 553,31۸ تــن ثبــت شــدند کــه رشــد پلکانــی 3۷ درصــدی را در ایــن بــازه نشــان می دهــد. 
در ســال 13۹۹ در بیــن شــاخه های مختلــف آبزی پــروری شــامل پــرورش ماهیــان گرمابــی، تیاپیــا، 
پــرورش ماهیــان ســردآبی، پــرورش ماهیــان خاویــاری، پــرورش میگو (آب شــور)، پــرورش میگو (آب 
شــیرین و شــاه میگــو)، سیســت و بیومــس آرتمیــا، پــرورش ماهیــان دریایــی در اســتخرهای خاکــی، 
برداشــت از منایــع آبــی طبیعــی و نیمــه طبیعــی و تولیــد ماهــی در قفــس، بیشــترین ســهم متعلــق بــه 
پــرورش ماهیــان گرمابــی و ســردآبی بــا ســهم بــه ترتیــب 40 درصــدی و 34 درصــدی بــود. پــرورش 
ماهــی در قفــس نیــز ســهم ۲ درصــدی از مجمــوع آبزی پــروری در کشــور دارد. همچنیــن آمــار پــرورش 
ماهــی در قفــس در ســال 13۹4 بــه مقــدار ۲,۸53 تــن بــود کــه پــس از 5 ســال، حــدود 10 هــزار تــن 
افزایــش پیــدا کــرد و بــه رقــم 1۲,5۷1 تــن رســید. پــرورش میگــو در آب شــور نیــز در بازه زمانــی مذکور 
بــه ترتیــب ارقــام 1۷,۷۹5، ۲1,331، 3۲,33۲، 4۷,۸5۹، 4۶,114 و 4۸,۸55 تــن بــه ثبــت رســاند کــه 
غیــر از ســال 13۹۸، رونــدی افزایشــی داشــت. همچنیــن میــزان پرورش میگو در آب شــیرین در ســال 
13۹۹ مقــدار 30 تــن بــود کــه نســبت بــه رقــم 4۸۸55 تــن پــرورش میگــو در آب شــور در همان ســال 
بســیار ناچیــز بــود. در حــوزه پــرورش ماهیــان زینتــی نیــز رونــد افزایشــی را بیــن ســال های 13۹4 تــا 
13۹۹ شــاهد بودیــم، بــه طوریکــه ارقــام ۲13، ۲3۲،۲44،۲51، ۲۶۷ و ۲۷۶ میلیــون قطعــه بــه ثبــت 

رســید کــه ۲۹ درصــد افزایــش داشــت.
 پــرورش ماهــی در 1۸0 کشــور دنیــا رواج دارد کــه حجــم مبــادالت تجــاری در ایــن حــوزه ســاالنه ۲5 
میلیــارد دالر بــرآورد می شــود. در بیــن کشــورهای دنیــا، ســنگاپور، مالــزی، انگلســتان و آلمــان از جمله 
کشــورهای پیشــرو در ایــن حــوزه بــه شــمار می رونــد کــه ســنگاپور رتبــه اول را بــا درآمــد ۶00 میلیــون 
دالری بــه خــود اختصــاص داده اســت. کارشناســان حجــم پولــی پــرورش ماهیــان زینتــی را حــدود 3 

میلیــون دالر بــرای کشــور ارزیابــی کرده انــد.
همان طــور کــه ذکــر شــد الزمــه دســتیابی بــه برنامه ریــزی و مدیریــت صحیــح توســعه پایــدار شــیات 
نیازمنــد ارائــه ارقــام و آمــار و در پــی آن، تجزیــه و تحلیــل اطاعــات اســت. لــذا در ایــن گــزارش به طور 
اجمالــی بــه آخریــن وضعیــت آمــاری شــیات کشــور در دو حــوزه صیــادی و آبزی پــروری پرداخته شــد.
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غفلت تاریخی از توسعه 
اشتغال دریامحور 

در سـده های اخیر اشـتغال دریامحور رشـد چشـمگیری داشـته، اما 
سـوال اینجاسـت ایـران به رغم داشـتن ظرفیت دریایـی در جنوب و 
شـمال، بـه چـه میـزان توانسـته از این فرصت خـدادادی بهـره ببرد؟

در اقتصـاد تمامـی کشـورها، اقیانوس ها و دریاهـا منبع کلیدی غذا، 
انـرژی و مـواد معدنـی هسـتند. شـیالت و آبزی پـروری، حمل ونقـل 
دریایی و گردشـگری سـاحلی و دریایی، آشـناترین بخش این اقتصاد 
محسـوب می شـوند و درصـورت ایفای نقـش آن ها، ریشـه کنی فقر، 
امنیـت غذایـی، ایجـاد شـغل، اقتصاد آبی پایـدار و رفـاه اجتماعی و 

اقتصـادی تضمیـن می گردد. 
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به طـور کلـی مجموعـه فعالیت هـای اقتصـادی کـه منجـر بـه ایجـاد درآمـد و بهره منـدی از منابـع 
دریایـی می شـود، اقتصـاد دریـا یـا اقتصـاد آبـی نام دارد. سـازمان ملل متحـد، اقتصاد آبـی را به عنوان 
مجموعـه ای از فعالیت هـای اقتصـادی مرتبـط با اقیانوس ها، دریا ها و مناطق سـاحلی و اینکه آیا این 

فعالیت هـا، پایـدار و از نظـر اجتماعـی، عادالنـه در حـوزه اشـتغالزایی هسـتند، تعریـف می کنـد.
در مجامـع جهانـی، توجـه و حرکـت بـه سـوی پایـداری، فراتـر از دسـتاورد های اقتصـادی مدنظـر قـرار 
گرفته اسـت به گونه ای که شـیات، سـامت اقیانوس ها، حیات وحش و توقف آلودگی و اشـتغال از 
جمله نکات کلیدی مهم اقتصاد آبی است. حجم اقتصاد دریا در جهان ساالنه بیش از 1,000 میلیارد 
دالر برآورد شـده اسـت که این رقم برای کشـورمان حدود یک درصد و با احتسـاب فعالیت های نفتی 
و گازی دریایـی بیـن ۲ تـا ۲.۷ درصـد اسـت. ایـن در حالی اسـت که از نظر پتانسـیل موجـود در اختیار 
کشـور، ایـران از بیـن 1۸4 کشـور در رتبـه چهلـم قـرار دارد. اما چرا کشـوری که دسترسـی به آبهـای آزاد 

و سـی.ای.اس دارد، در چنیـن رتبـه ای در جهان قرار گرفته اسـت؟
در ایـران، فرصت هـای عظیـم و بی بدیـل چهـار اسـتان جنوبـی بـا 4,۹00 کیلومتـر طـول خط سـاحلی و 
حدود 13 هزار روسـتا و 1۹0 شـهر و سـه اسـتان شـمالی با ۸۹0 کیلومتر خط سـاحلی و حدود ۶,۶00 
روسـتا و آبـادی و 140 شـهر، در حوزه هـای گردشـگری، تجـاری، سـکونتی، صنایـع و شـیات، بـه دلیل 

عـدم توسـعه محدوده هـای سـکونتی و اقتصـادی بالقـوه مانده اند.

غفلت�از�شروط�توسعه�اشتغال�و�اقتصاددریایی

ــم،  ــاط، معتقــد اس: یکــی از مولفه هــای مه ــن ارتب ــا در ای مهــدی تاجیــک، پژوهشــگر اقتصــاد دری
اســتفاده حداکثــری از منابعــی اســت کــه در اختیــار اقتصــاد قــرار گرفتــه و ایــن یکــی از شــروط توســعه 

اشــتغال و اقتصــاد دریایــی اســت.
وی بــا تاکیــد برایــن کــه یکــی از منابــع ایــران دسترســی بــه آب هــای آزاد و منابــع آبــی اســت، افــزود: 
اســتفاده از ظرفیــت دریــا در بخش هــای حمل ونقــل، شــیات، ســکونت جمعیــت و اســتقرار صنایــع 
بــزرگ در ســده های اخیــر رشــد چشــمگیری داشــته اســت، امــا ســوال اینجاســت کشــور مــا بــه رغــم 
داشــتن ظرفیــت دریایــی در جنــوب و شــمال، بــه چــه میــزان توانســته از ایــن فرصــت خــدادادی بهــره 

ببرد.
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مالک�ارزیابی�دولت�ها�در�اشتغال�دریا�محور

وی تصریـح کـرد: ایجـاد اشـتغال در دریـا می تواند ماکی برای ارزیابی دولت هـا و برنامه های آنان برای 
کشـور محسـوب شـود. لـذا بایـد توجه داشـت کـه با اتخـاذ تصمیماتـی نابخردانه که اثر مسـتقیم آن 
زندگی مردم را  متأثر می سـازد، اثرات منفی چند صدسـاله به همراه خواهند داشـت و اینجاسـت که 

باید خرد چاشـنی نگاه ها و تصمیمات مسـئوالن شـود.

گوی�سبقت�از�کف�ایران�ربوده�شد

تاجیـک افـزود: بـرای سـال ها بی توجهی هایـی در این حوزه صورت گرفته که گوی سـبقت را به دسـت 
همسـایگان خلیـج فـارس داده و متأسـفانه بابـت آن هـا پرسشـی هـم مطرح نمی شـود. مثـال واضح 
ایـن کـه بنـدر چابهـار کـه طبـق تمامـی اسـناد توسـعه کان کشـور بایـد بـه کانون کریـدور شـرق تبدیل 
شـود، اکنون کم رونق، کم اثر و کُند در پیچ و خم مسـیر توسـعه اسـت. اما اثری از توسـعه اشـتغال 

در آن دیـده نمی شـود.
این کارشـناس اقتصاد دریا، ادامه داد: در حال حاضر، محدوده های شـهری و روسـتایی و تأسیسـات 
بندری و نظامی فعلی کشـور، فقط 5 درصد سـواحل را در بحث اشـتغال زایی به خود اختصاص داده 
و ۹5 درصد ظرفیت سـاحلی بدون اسـتفاده باقی مانده اسـت. در حالی که کشـور های توسـعه یافته 
و در حـال توسـعه تـاش دارنـد تـا از سـواحل و بخـش مشـاع دریایـی کـره زمیـن حداکثـر اسـتفاده را 

داشـته باشـند، امـا ایـران در ایـن حوزه بـا عقب ماندگی تاریخی روبه رو اسـت.
اگـر می خواهیـم اشـتغال در بسـتر دریـا رونـق بگیرد، بایـد زیرسـاخت های آن را از قبل مهیـا و امنیت 
شـغلی و معیشـتی صیـادان و لنـج داران و کسـانی کـه امـرار معـاش آنهـا بـه دریـا گـره خـورده، تأمیـن 
کنیـم. اقتصـاد دریامحـور موجـب اشـتغالزایی،  کاهـش وابسـتگی بـه نفـت و رشـد صـادرات غیرنفتی 
اسـت. امروز بیشـتر کشـورهای جهان اشـتغال زایی، رشـد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و ارزآوری 

خـود را مدیـون توسـعه صنایـع دریایـی و تکیـه بـر اقتصاد دریا هسـتند.
بـا توجـه بـه ایـن موضـوع کـه بخـش بزرگـی از کشـورها بـر اقتصـاد دریـا متمرکز شـده و از ایـن طریق 
ضمـن افزایـش تولیـد ناخالـص داخلـی و رشـد اقتصادی، تبـادالت و تعامات تجاری خود را توسـعه 
بخشـیده اند، الزم اسـت برنامه ریزی ها و سیاسـت گذاری ها در کشـور به سـمت اسـتفاده هرچه بیشـتر 
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از ظرفیـت مغفـول مانـده سـواحل، دریاهـا و مناطـق آزاد رفتـه و توسـعه مشـاغل دریایـی و توجه به 
اقتصـاد دریـا محـور بـه عنـوان یـک ضـرورت اساسـی در جهت بهبود وضع معیشـت و امنیت شـغلی 
فعـاالن ایـن حـوزه و رونـق تولیـد و صادرات، افزایش تولید ناخالـص داخلی و ارزآوری در دسـتور کار 

قـرار گیرد.
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 الگوی توسعه دریا محور
و امنیت ملی

فرزنـدان مـا در آینـده از شـنیدن اینکه ذهـن پدرانشـان در این دوره 
تاریخی درگیر چه مسـائل پیش پا افتاده ای بوده، انگشـت به دهان 
خواهنـد مانـد. آنهـا مشـکل می تواننـد بـاور کننـد کـه روزی اقتصـاد 
و امنیـت ملـی کشـور معطـل ایـن بـوده کـه آیـا آژانـس بین المللـی 
انـرژی اتمـی محـق بـه تعویـض حافظـه دوربیـن هایـش در مرکـز 
سانتریفیوژسـازی کـرج بـوده یـا خیـر. یـا گفتـه وزیـر خارجـه وقـت 
 مبنـی بـر اینکه مذاکرات هسـته ای »به زودی« از سـرگرفته می شـود،

به چه معنی است. 



31 دوهفته نامه رسانه اقتصاد دریا

لـذا آمایـش سـرزمین و توسـعه کرانه هـای خلیـج فـارس و دریـای عمـان یکـی از ده هـا موضوعـات 
اساسـی اسـت کـه در ایـن گیـر و دار تقریبـًا هیـچ گاه قـادر بـه رسـاندن خـود بـه رده بـاالی اولویت های 
ملـی نبـوده و بی توجهـی بـه آن یکی از موانع توسـعه همه جانبه، متوازن و پایدار کشـور اسـت. اگرچه 
در چنـد دهـه اخیـر به طور پراکنده و در برخی اسـناد رسـمی »الگوی توسـعه دریامحـور« مطرح بوده، 

امـا هیـچ گاه اراده ای بـر تمرکـز بـر این مهم شـکل نگرفته اسـت. 
در سـال 1353 دولـت وقـت ایـران، شـرکت مشـاور فرانسـوی سـتیران را مامـور ارائـه طرحـی دربـاره 
آمایـش سـرزمین کـرد. در ایـن طـرح کـه در 135۶ تکمیـل شـد و بـه خاطر انقاب مسـکوت ماند، از 
جملـه بـه توسـعه کرانه هـای جنـوب پرداختـه شـده و از »دادن اولویـت اساسـی بـه توسـعه کرانه های 
جنـوب و ایجـاد بنـادر و نواحـی صنعتـی متعـدد در ایـن کرانه هـا«، »ایجـاد یـک محـور ممتاز توسـعه، 
متشـکل از اهواز، بندر شـاهپور بندر بوشـهر، بندر عباس و چاه بهار« و »اسـتقرار مجتمع های صنعتی 
بـزرگ معطـوف بـه صـادرات در سـواحل خلیـج فـارس و دریـای عمـان بـه خاطـر آسـانی دسترسـی به 
منابع (نفت، گاز، مس، آب، مواد اولیه وارداتی، نیروی انسانی خارجی و...) و بازارهای جهانی« سخن 
گفته شـده و همچنین اشـاره شـده که این مجتمع ها و شـبکه های ارتباطی مربوطه به سـود توسـعه 
همه مناطق جنوبی و جنوب شـرقی کشـور اسـت. در این مطالعه بر اهمیت اسـتراتژیک این محور 

نیـز تأکید شـده بود. 
دو طرح آمایش سـرزمین دیگر (نظریه پایه توسـعه ملی و طرح پایه سـرزمین اسـامی) نیز در دوره 
بعـد از انقـاب تهیـه شـد، امـا آنهـا نیـز به جایی نرسـیدند. ایران حداقـل از دهه 1340 به لحاظ سـطح 
فناوری و ارتباطات، امکان این را داشـت که توسـعه مناطق سـاحلی در جنوب را در مرکز توجه قرار 
دهـد و اندکـی از توسـعه خشـکی محـور فاصلـه بگیـرد. در آن دوره بهره بـرداری از منابـع نفتـی و انجام 
واردات و صـادرات کشـور از طریـق دریـا، کشـور را بـه ناچـار متوجـه توسـعه ایـن دو حـوزه در خلیـج 
فارس کرد؛ اما الگوی توسـعه اقتصادی-اجتماعی همچنان خشـکی محور و مبتنی بر توسـعه مناطق 
مرکـزی باقـی مانـد کـه از جملـه عوارض آن »اسـتقرار صنایع و تأسیسـات آب بـر«، »تمرکز جمعیت در 
مناطـق نیمـه خشـک مرکـزی« و »تـاش بـرای اجـرای طرح هـای عظیـم انتقال آب از حواشـی کشـور« 
بـود؛ امـا نـه تنهـا مناطـق مرکزی توسـعه چندانی نیافت، بلکـه بخش هایی از مناطق حاشـیه نیز رو به 
ویرانی گذاشـت. این الگوی توسـعه خشـکی محور که یکی از دالیل آن »سـندروم ترس از حاشـیه« و 
بافت خاص حاشـیه اسـت، در بعد داخلی به یکی از عوامل تضعیف انسـجام و وحدت ملی و تغذیه 
خـرده فرهنگ هـا در مناطـق پیرامونـی بـه ضـرر فرهنـگ ملـی تبدیل شـده اسـت. این الگوی توسـعه 
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موجب عقب ماندگی نسـبی سـواحل ۲ هزار و ۸50 کیلومتری و منطقه انحصاری اقتصادی 1۶5 هزار 
کیلومتـر مربعـی ایـران در خلیـج فـارس و دریـای عمـان شـده، تـا آنجـا کـه به گفتـه وزیر پیشـین راه و 

شهرسـازی سـهم اقتصـاد دریـا در تولیـد ناخالص داخلـی ایران فقط ۲ درصد اسـت.
 تأثیـر رونـد توسـعه بـر جمعیت در دو سـاحل شـمالی و جنوبی خلیج فارس مهاجرپذیـری در جنوب 
و مهاجرفرسـتی در سـاحل شـمالی را رقـم زده اسـت. جمعیـت شهرسـتان های سـاحلی چهـار اسـتان 
سـاحلی ایـران (خوزسـتان، بوشـهر، هرمـزگان و سیسـتان و بلوچسـتان) از حـدود 3.5 میلیـون نفـر 
یعنـی کمتـر از پنـج درصـد جمعیـت کل کشـور بیشـتر نمی شـود. درحالـی کـه جمعیـت در سـواحل ۶ 
کشـور جنوبی خلیج فارس در فاصله 50 سـال گذشـته بین ۷ تا 33 برابر افزایش یافت؛ برای مثال، 
جمعیـت امـارات متحـده عربـی از 300 هـزار نفـر در 1۹۷1 به بیش از 10 میلیون نفر و جمعیت قطر از 
1۲0 هزار نفر به دو میلیون و ۸00 هزار نفر رسـید. در حال حاضر کل جمعیت ۶ کشـور جنوب خلیج 
فارس که در مناطق سـاحلی این پهنه آبی سـاکن هسـتند (با احتسـاب پنج میلیون جمعیت اسـتان 
شرقی عربستان و سه میلیون جمعیت مناطق دریایی عراق) به حدود 33 میلیون نفر، یعنی تقریبا 

10 برابـر جمعیـت سـاکن در کل کرانه هـای ایـران در خلیـج فـارس و دریـای عمان بالغ می شـود.
توسـعه یافتگی کرانـه عربـی و عقب ماندگـی کرانـه ایرانـی مشـکل بزرگ تـری اسـت. بـا وجـود اینکـه 
سـواحل ایـران از نظـر مزیت هـای ژئوپلیتیـک، عمـق بیشـتر آب، آلودگـی زیسـت محیطـی کمتـر (بـه 
علـت چرخـش آب در جهـت خـاف عقربـه سـاعت)، جذابیت هـای توریسـتی بیشـتر و... در موقعیت 
بهتـری قـرار دارد، امـا رونـد توسـعه کرانـه ایرانـی بـا وجـود برخـی اقدامات مانند تأسـیس مناطـق آزاد 
و... قابـل مقایسـه بـا توسـعه کرانـه عربی نیسـت. تولید ناخالـص داخلی امارات متحده عربـی از زمان 
تاسـیس در 1۹۷1 تا ۲01۹ حدود ۲3۸ برابر شـده و از 1/۷۷ میلیارد دالر به 4۲1 میلیارد دالر افزایش 
یافته و تولید ناخالص داخلی عمان که توسـعه کمتری به نسـبت پنج کشـور دیگر داشـته، در همین 
فاصلـه ۲5 برابـر شـده اسـت. کیفیـت توسـعه ایـن کشـورها نیـز قابـل توجـه اسـت. امـارات متحـده 
عربـی و عمـان در سـال ۲01۹ بـه ترتیـب حـدود ۲۲ میلیـون و 4.1 میلیـون نفـر گردشـگر داشـته اند. 
درآمـد امـارات متحـده عربـی از محـل گردشـگری در همـان سـال حدود 44 میلیـارد دالر بوده اسـت. 
توسـعه بنـادر و فرودگاه هایـی در مقیاس هـای جهانـی، ایجاد صدها جزایر مصنوعی، تولیـد روزانه ۲0 
میلیـون متـر مکعـب آب شـیرین در سـال ۲01۸ در کرانـه عربـی و... گویـای شـکاف عظیمـی در بهـره 
بـرداری از امکانـات خلیـج فـارس در کرانـه عربـی و کرانـه ایرانـی اسـت. مشـکل مهـم تـر این اسـت که 
عقب ماندگـی در حـوزه توسـعه، بـه سـرعت در حـوزه امنیـت بـه معنـای وسـیع کلمـه بازتـاب می یابد 
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و بـه شـکل تهدیـدات ژئوپلیتیـک بـروز می کنـد. همکاری هـای امنیتـی بیـن کرانـه عربـی و قدرت های 
فرامنطقـه ای ایـن تهدیـدات را وسـعت بیشـتری داده اسـت. ادامـه رونـد جـاری و افزایـش شـکاف در 
درجـه توسـعه یافتگی دو کرانـه عربـی و ایرانـی می توانـد هویـت ایرانـی خلیـج فـارس را کـه بخشـی از 
امنیـت ملـی ایـران اسـت، تحـت تأثیـر قـرار دهد که یکـی از عوارض فرعـی آن در معرض خطر بیشـتر 
قرارگرفتن نام تاریخی خلیج فارس اسـت. اتخاذ نوعی الگوی توسـعه دریامحور به نحوی که مشـوق 
جمعیـت کرانـه ایرانـی بـرای مانـدن در منطقـه و جمعیت غیرمحلـی برای مهاجرت به مناطق سـاحلی 

باشـد، اکنـون بـه یـک ضـرورت اجتنـاب ناپذیر تبدیل شـده اسـت.





خبرهای مهم
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� بنادر�بوشهر�آماده�پذیرش�کشتی�های�تا�
ظرفیت��30هزار�تن

محمـد شکیبی نسـب، مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی بوشـهر 
از آمادگـی پذیـرش کشـتی های حامـل کاالهـای اساسـی تـا 
ظرفیت 30 هزار تن در بنادر بوشهر خبر داد. وی در خصوص 
اعـام آمادگـی بنادر بوشـهر بـه منظور انجـام عملیات تخلیه 
و بارگیری کاالهای اساسـی در کشـور  گفت: بنادر این اسـتان 
بارگیـری کاالهـای  و  تخلیـه  عملیـات  نُـرم  باالتریـن  دارای 
کیسـه ای در بیـن بنـادر کشـور هسـتند و در بخـش کاالهایـی 

نظیـر برنـج بـا سـایر بنـادر اختـاف عملکـرد خـود را نشـان داده اند.
شکیبی نسـب با اشـاره به اینکه 1۲ کشـتی در سـال 1400 در این رابطه به بندر بوشـهر اختصاص پیدا 
کـرد امـا در سـال جـاری تاکنـون هیـچ کشـتی تخصیـص داده نشـده اسـت، افـزود: بنادر بوشـهر برای 
پذیرش کشـتی های حامل کاالهای اساسـی تا ظرفیت 30 هزار تن آمادگی کامل دارند. همچنین در 
بخـش غـات و کاالهـای کیسـه ای نظیـر برنج و شـکر نیز این آمادگـی کامل در بنادر بوشـهر وجود دارد 

و زیرسـاخت های مـورد نیاز فراهم اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بنـدر بوشـهر دارای ۲۶00 متـر اسـکله اسـت، بیـان کـرد: بـا توجـه بـه رایزنی های 
صـورت گرفتـه امیـدوار هسـتیم شـاهد تخصیص کشـتی های حامل کاالهای اساسـی جهـت تخلیه  و 

بارگیری کاال باشـیم.

پیش�بینی�تولید��300تن�ماهی�قزل�آال�در�
طرح�پرورش�ماهی�در�دریا

اســماعیل جبــاری، مدیــرکل شــیات گلســتان از پیش بینــی 
ــی  ــرورش ماه ــرح پ ــزل آال در ط ــی ق ــن ماه ــد 300 ت تولی
در دریــا خبــر داد. وی گفــت: امســال 150 هــزار قطعــه بچــه 
ماهــی قــزل آال در 5۹ قفــس و پــن مســتقر در آب هــای 
مســیر  حاضــر  حــال  در  می شــود.  ذخیره ســازی  اســتان 
ــرای ذخیره ســازی بچــه ماهــی در  ــدگان، ب ــردد پرورش دهن ت
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قفس هــای مســتقر در منطقــه خواجــه نفــس فعــاً بــاز بــوده و شــیات در حــال پیگیری جــذب اعتبار 
ــرود اســت. ــال گرگان ــی کان ــرای الیروب ب

مدیـرکل شـیات گلسـتان افـزود: شـیات ایـن اسـتان حمایت هـای الزم در خصـوص نقـل و انتقـال 
بچه ماهـی توسـط خودروهـای تانـک دار و همچنیـن قایـق موتـوری یـگان حفاظـت و بـا حضـور 

کارشناسـان شـیات در زمـان انتقـال انجـام خواهـد داد. 

� سرمایه�گذاری�یک�شرکت�هواپیمایی�در�
صنعت�گردشگری�دریایی�مکران

علیرضـا جال زایـی، مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اسـتان سیستان و بلوچسـتان از سرمایه گذاری 
شـرکت هواپیمایـی ماهـان در صنعـت گردشـگری دریایـی 
مکـران خبـر داد و گفـت: ایـن شـرکت اقـدام بـه خریـد چنـد 
فرونـد کـروز از کشـور های خارجـی کـره اسـت، که ایـن کروز ها 
اخـذ  از  پـس  و  چابهـار خواهنـد شـد  بنـدر  وارد  زودی  بـه 
مجوز هـای الزم، فعالیـت گردشـگری و مسـافربری آن هـا در 

آب هـای دریـای عمـان آغـاز خواهـد شـد.
جال زایـی در ادامـه گفته هـای خـود همچنیـن از سـرمایه گذاری شـرکت هواپیمایـی ماهـان در حـوزه 
گردشـگری کشـاورزی در شهرسـتان چابهـار خبـر داد و گفـت: قـرار اسـت منطقـه ویـژه گردشـگری 
»گوردیـم« کـه بالـغ بـر هـزار هکتار هسـت بـا گونه های گیاهی منطقـه تبدیل به یک منطقه کشـاورزی 
شـده و با ایجاد زیرسـاخت های گردشـگری از جمله اقامتگاه های بوم گردی میزبان گردشـگران باشـد.
بـه گفتـه وی، منطقـه »گوردیـم«، منطقـه گردشـگری رمیـن، گواتـر و جنگل های حـرا از جمله مناطقی 
هسـتند کـه قـرار اسـت بـا ایجـاد زیرسـاخت های گردشـگری در حـوزه کشـاورزی، آمـاده میزبانـی از 

گردشـگران عاقمنـد بـه ایـن شـاخه از گردشـگری باشـند. 
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� آغاز�تعمیرات�سه�فروند�یدک�کش�
راهنمابر�در�بندر�شهید�رجایی

محمدرضا پوررجبی، معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان از آغاز داکینگ و تعمیرات زیرآبی و 
اساسی یدک کش های ثاراهلل و احد و همچنین شناور راهنمابر 
قیام ۷ بر روی سرسره تعمیراتی بندر شهید رجایی خبرداد و 
افزود: یدک کش ثاراهلل متعلق به هرمزگان، یدک کش احد 
متعلق به استان خوزستان و شناور راهنمابر قیام ۷ نیز متعلق 

به اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر است. 
وی بابیـان اینکـه در حـال حاضـر هفـت فرونـد شـناور نیـز بـا کاربـری هـای مختلـف در حـال تعمیـر 
هسـتند، اظهارداشـت: یدک کـش ثـاراهلل بـه طـول 30متر و عرض ۹ متـر برای انجام تعمیـرات زیرآبی 
شـامل خـزه تراشـی، ضخامـت سـنجی، تعویـض نقـاط خـورده شـده، تعمیـرات شـافت و پروانـه و 
جایگزیـن کـردن آندهـای فرسـوده از سـی ام آبـان بـر روی سرسـره تعمیراتـی اداره تعمیـر و نگهـداری 

تجهیـزات دریایـی مسـتقر و عملیـات تعمیـرات آن آغـاز شـد.
پوررجبـی در خصـوص بـه آب انـدازی دو فرونـد اسـکله فلـزی شـناور بنـدر شـهید ذاکـری قشـم نیـز 
توضیح داد: در راسـتای حفظ و ارتقاء ایمنی زیرسـاخت های مسـافری جزایر و بنادر اسـتان هرمزگان،  
دو فرونـد اسـکله فلـزی شـناور بنـدر مسـافری شـهید ذاکـری قشـم بعـد از انجـام تعمیـرات زیرآبـی و 

اساسـی و انجـام بازرسـی های کارشناسـان موسسـه رده بنـدی دوم آذر بـه آب انـدازی شـد. 
معـاون فنـی و نگهـداری اداره کل بنـادر و دریانـوردی هرمـزگان از عمده تریـن تعمیـرات انجام شـده به 
خزه تراشـی و شستشـوی بدنـه زیرآبـی، گریـت باسـت و زنـگ زدایـی و انجام ضخامت سـنجی بدنه و 
سـازه بـرای اطمینان از اسـتحکام سـازه اشـاره کـرد و ادامـه داد: تعویض زینک آندهـای حفاظتی بدنه 
زیرآبـی بـرای جلوگیـری از خوردگـی بدنـه، انجـام تعمیـرات پل هـای دسترسـی و ضربه گیرهـای اطـراف 
اسـکله ها و همچنیـن بهینه سـازی سیسـتم روشـنایی اسـکله ها جـزو مهم تریـن اقـام تعمیراتی این 
نـوع اسـکله اسـت. وی طـول ایـن نـوع اسـکله ها را حـدود ۲۲ متـر، عـرض پنـج متـر و آبخـور حدود 
40 سـانتی متر اعـام کـرد. از ابتـدای سـال تاکنـون تعـداد شـش فرونـد از اسـکله های فلـزی شـناور 
در محوطـه تعمیراتـی بنـدر شـهید رجایـی تعمیـر و بـه آب انـدازی و بـه بنـادر مختلـف منتقل شـده و 

تعمیـرات اسـکله های بنـادر جاسـک و تیـاب نیـز در درسـت اقدام اسـت.
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� فعال�سازی�کریدور�شمال�-�جنوب�با�
امنیت�منطقه�ارتباط�دارد

سـید محمدرضا دماوندی، کارشـناس مسـائل قفقاز با اشـاره 
بـه توافـق ایـران، روسـیه و جمهـوری آذربایجـان و اهمیـت 
فعال سـازی کریـدور شـمال - جنـوب گفـت: بیشـترین هدف 
ایـن پـروژه، بـه حـوزه امنیـت در آسـیا بـر می گـردد، در واقـع 
هرگونـه اقداماتـی کـه موجـب همـکاری بیـن کشـورها شـود 
صلـح، آرامـش و امنیـت در منطقـه را بـه دنبـال دارد. دربـاره 
موضـوع کریـدور شـمال-جنوب کـه سـالها از آن صحبت می 
شـود، مسـیرهای مختلفـی مطـرح شـده، ماننـد »اقیانـوس هنـد - خلیـج فـارس و بـه سـمت دریـای 
مدیترانه« و یا »کریدور آذربایجان به سـمت گرجسـتان و روسـیه «و همچنین »مسـیر ارمنسـتان که ما 

را بـه سـمت اوراسـیا و آسـیای مرکـزی و روسـیه« متصـل می کنـد.
دماونـدی بـا اشـاره بـه توافـق سـال ۲0۲0 بین ارمنسـتان و جمهـوری آذربایجان خاطر نشـان کرد: یکی 
از مفـاد ایـن توافـق بحـث اسـتفاده از راه هـای ارتباطـی اسـت؛ در دیـدار آقـای رئیسـی و الهـام علـی اف 
هـم تأکیـد کردیـم کـه راه ارتباطـی ایـران و ارمنسـتان تاریخی اسـت و از دید ایران خط قرمز محسـوب 

می شـود و اگر برخی کشـورها نگاه توسـعه طلبانه نداشـته باشـند، مسـائل قابل حل هسـتند.
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