متن سخنراني جناب آقاي دكتر صالحي معاون وزير و رييس سازمان شيﻼت ايران در
همايش پرورش ماهي در دريا ) (Iran Cage Culture Conference 2018
 ١٣تير  – ١٣٩٧سازمان شيﻼت ايران
خانمها ،آقايان ،كارشناسان وسرمايه گذاران گرامي؛
دنياي امروز با سه چالش عمده كاهش آب شيرين در دسترس ،كمبود غذا و تخريب محيط زيست مواجه
است .ازآنجا كه كشور ما نيز در منطقه كم آب قرارداشته و دچار بحران خشكسالي و كمبود منابع آب شيرين
مي باشد از اين رو ﺻنﻌت شيﻼت كشور نمي تواند در اين منابع توسﻌه يابد و از طرف ديگر باتوجه به:
 ويژگي هاي اقليمي مناسب درياي خزر ،خليج فارس و درياي عمان؛-

ضرورت بهره گيري از آب هاي دريايي به منظور افزايش توليدات آبزي پروري؛

-

وجود بيش از  ٥٠٠٠كيلومتر نوار ساحلي سرزميني و جزاير ؛

-

وجود گونه هاي بومي با ارزش اقتصادي باﻻ؛

 ضرورت كاهش فشار ﺻيد بر ذخاير آبزيان دريايي از طريق هدايت جامﻌه ﺻيادي به سوي آبزيپروري پايدار ؛
 وجود پتانسيل توليد بر اساس مطالﻌات انجام شده ) برآورد بيش از دو ميليون تن در كشور(؛ توسﻌه پرورش ماهي در قفس در  ٦٥كشور دنيا با مجموع توليد بيش از  ٣/٥ميليون تن؛-

استفاده از تجارب كشورهاي پيشرو ) نروژ ،كانادا ،شيلي ،دانمارك ،ژاپن ،ايتاليا و تركيه (؛

 توان اشتغالزايي ،ارزآوري ،خودكفايي و درون زايي قابل توجه در اين ﺻنﻌتتوسﻌه پرورش ماهي در قفس در آب هاي شمال و جنوب كشور در دستور كار سازمان شيﻼت
ايران قرار گرفته است .ميزان توليد ماهي در قفس در سال گذشته تا پايان فصل پرورش ١٤٠٥٠تن
مي باشد و در سال جاري نيز تاكنون تﻌداد  ٦٧مزرعه پرورش ماهي در قفس با ظرفيت اسمي توليد
برابر  ٢٤١٧٦تن در كشور راه اندازي شده و فﻌال مي باشند .همچنين برنامه ريزي ﻻزم براي
توسﻌه پرورش ماهي در دريا به منظور دستيابي به  ٢٠٠هزارتن توليد تا پايان برنامه ششم توسﻌه
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كشور در سال  ١٤٠٠انجام شده است .در خصوص تﻌداد مجوزهاي ﺻادر شده براي اين فﻌاليت نيز،
مي توان به  ١٤٥فقره موافقت اﺻولي براي توليد  ٢٣٠هزارتن ٦٦ ،فقره پروانه تاسيس براي توليد
 ٥٧٥٥٠تن و  ١٠مورد پروانه بهره برداري تا كنون اشاره نمود.
در توسﻌه پرورش ماهي در قفس به عنوان يك ﺻنﻌت جديد ،ايجاد زير ساخت هاي ﻻزم از طريق همراهي
سازمان هاي مرتبط )حفاظت محيط زيست ،بنادر و دريانوردي ،دامپزشكي ،نظام مهندسي ،امور اراضي و
 ، (.......انجام مطالﻌات تكميلي مكان يابي و تﻌيين پهنه هاي دريايي مناسب براي استقرار قفس هاي دريايي
و همچنين تﻌيين اسكله هاي پشتيبان بمنظور خدمات رساني به مزارع دريايي مورد توجه قرارگرفته و نتايج
مطالﻌات مذكور تصوي و حتي در موارد مربوط به سازمان حفاظت محيط زيست و بنادر و دريانوردي
مجوزهاي ﻻزم نيز اخذ شده است .لذا اگرچه ضرورت توسﻌه اين ﺻنﻌت بر همگان آشكار و مبرهن است
كندي آن را مي توان ناشي از كمبود اعتبارات تخصيص يافته ،مشكﻼت جذب تسهيﻼت بانكي و همچنين
عدم تكميل زيرساخت ها برشمرد.
يكي ديگر از موارد زير ساختي انجام شده ،همكاري ﺻنﻌت بيمه كشور در زمينه پوشش بيمه اي سازه ها و
محصول توليدي قفس و همچنين بيمه نيروي انساني شاغل در اين بخش بوده است كه تاكنون عﻼوه بر
ﺻندوق بيمه محصوﻻت كشاورزي سه شركت بيمه اي مﻌتبر آمادگي ﻻزم براي برقراري بيمه موارد فوق را
اعﻼم نموه اند.
علي رغم محدوديت هاي تامين منابع اعتباري  ،مطالﻌات تكميلي در سال  ٩٤آغاز و در سال  ٩٦به اتمام
رسيده است و مطالﻌات پايش زيست محيطي در حال انجام بوده و ارزيابي ريسك گونه هاي بومي و
اقتصادي نيز در مرحله تدوين شرح خدمات مورد تاييد سازمان محيط زيست مي باشد وطي نشست هاي
مشترك با بررسي مطالﻌات مذكور ،سازمان شيﻼت ايران با سازمان هاي دامپزشكي ،بنادر و دريانوردي و
محيط زيست به توافقات ﻻزم رسيده است.
از ديگر اقدامات مهم انجام شده مي توان به مواردي همانند انﻌقاد تفاهم نامه همكاري در زمينه پرورش
ماهي در دريا با سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب پهنه هاي مناسب براي پرورش ماهي در دريا،
پيگيري موضوع مطالﻌه و احداث اسكله هاي ساحلي مورد نياز جديد  ،استفاده از بنادر موجود و موج شكن
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هاي مردمي در سواحل جنوب كشور به منظور پشتيباني از مزارع پروش ماهي در دريا ،برگزاري جلسات با
مراكز تكثير و كارخانجات توليد خوراك به منظور تامين بچه ماهي و غذاي مورد نياز قفس،پيگيري برنامه
هاي ارتقاي دانش فني و آموزش هاي تخصصي كارشناسان و بهره برداران پرورش ماهي در قفس و
برگزاري كارگاه آموزشي پرورش ماهي در قفس با بهر گيري از كارشناسان خارجي ،برگزاري جلسات با بانك
كشاورزي به منظور پيگيري تامين تسهيﻼت بانكي كم بهره )سرمايه ثابت و در گردش( مورد نياز
متقاضيان و پذيرش شناورها و تجهيزات جانبي و ابنيه ساحلي طرح پرورش ماهي در قفس به عنوان بخشي
از وثايق،تدوين و ابﻼغ شيوه نامه خاص ﺻدور مجوزهاي پرورش ماهي در قفس جهت ابﻼغ وزير جهاد
كشاورزي و بازنگري دستورالﻌمل اجرايي ضوابط بهداشتي پرورش ماهي در قفس و برگزاري جلسات با
سازمان هاي بنادر و دريانوردي و دامپزشكي به منظور رفع موانع و مشكﻼت اشاره نمود.
راهكارهاي پيشنهادي براي رفع موانع و مشكﻼت توسﻌه نيز عبارتند از :تامين تسهيﻼت بانكي كم بهره
براي سرمايه گذاران و رفع مشكل تامين وثايق ،تامين اعتبارات عمراني مورد نياز براي تامين خدمات
پشتيباني  ،مطالﻌات و انتقال دانش فني ،حمايت از راه اندازي مراكز تكثير ،مولد سازي و اﺻﻼح نژاد
مولدين ماهيان دريايي از طريق تشكلهاي خصوﺻي و تشكيل ﺻندوق ملي حمايت از سرمايه گذاران
پرورش ماهي در قفس
در جمع بندي موضوع مي بايست اذعان نمود كه اجراي طرح هاي پرورش ماهي در قفس به عنوان يكي از
پروژه هاي اقتصاد مقاومتي وزارت جهاد كشاورزي است كه مورد تاكيد مقامات عاليه كشور و از طرح هاي
ملي كشور بشمار مي رود و الزاماً اجراي آن بايد در چهارچوب قوانين و استانداردهاي تﻌريف شده انجام
گيرد كه سازمان شيﻼت ايران آمادگي ارائه نقطه نظرات كارشناسي از طرف عموم ذينفﻌان را دارد.
در پايان ضمن تشكر از حوﺻله شما خانمها و آقايان و مهمانان گرامي ،اعﻼم مي نمايم سازمان شيﻼت
ايران شرايط ﻻزم براي حضور و مشاركت شركت هاي سرمايه گذار داخلي و خارجي را فراهم نموده و از
حضور مسئوﻻنه شما استقبال مي نمايد .زنجيره ﺻنﻌت پرورش ماهي دردريا ظرفيت هاي فراواني براي
مشاركت اقتصادي ،فني و تخصصي شركت هاي مختلف دارد.
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