ﺻﺎدرات ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن درﯾﺎﯾ از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ  ۱۱ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺷﯿﻼﺗ ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ آﺑﻬﺎی آزاد اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ،وﺟﻮد اﺳﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﯿﻼﺗ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدرات ،وﺟﻮد ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ واﺑﺴﺘﻪ و
اراﺿ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻣﯿﻮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون آن ،ﺻﻨﺎﯾ ﺷﯿﻼﺗ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻢ اﯾﻨ ۶ ﺷﻬﺮک و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘ ﺷﯿﻼﺗ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ۳۰واﺣﺪ ﮐﻨﺴﺮوﺳﺎزی ۳۰ ،واﺣﺪ ﻋﻤﻞآوری  ۱۲ ،واﺣﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫ ۱۳ ،واﺣﺪ
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ و  ۱۰واﺣﺪ ﺷﻨﺎورﺳﺎزی و ﺑﯿﺶ از  ۳۰واﺣﺪ ﯾﺨﺴﺎزی در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد.
اداره ﮐﻞ ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻫﻤﻮاره از ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل و آﻣﺎدﮔ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎری و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ آﺑﺰی ﭘﺮوری در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﯿﻮ و ﻣﺎﻫ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﺳﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﻧﻈﯿﺮ
اﻧﻮاع ﺟﻠﺒ ﻫﺎی درﯾﺎﯾ ،ﺧﯿﺎر درﯾﺎﯾ ،ﻻﺑﺴﺘﺮ ،آرﺗﯿﻤﯿﺎ و آﺑﺰﯾﺎن زﯾﻨﺘ دارد.
آﺑﺰﯾﺎن ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮراﮐ از ﻗﺒﯿﻞ )ﻣﺎﻫ ﺣﺴﻮن ،ﻃﻼل ،ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﯾﺎل اﺳﺒ ،ﻣﺎرﻣﺎﻫ ،ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫ وﻣﺎﻫ ﻣﺮﮐﺐ( اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺻﯿﺪ ﻧﻤ ﺷﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺻﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺻﺎدرات روﻧﻖ دارد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﺎ  ۲۳۱ﻫﺰار ﺗﻦ ﺻﯿﺪ ،ﺳﺎل ۱۳۹۵ﺑﺎ  ۲۵۱ﻫﺰار ﺗﻦ ،ﺳﺎل ۱۳۹۶ﺣﺪود  ۳۰۲ﻫﺰار ﺗﻦ و ﺳﺎل ۱۳۹۷ﺣﺪود
 ۳۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺻﯿﺪ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺸﻮری را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرگ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺻﯿﺎدان زﺣﻤﺘﺶ ﺑﻨﺎدر ﺻﯿﺎدی
ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک اﺳﺖ.
ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺷﯿﻼت و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن ﺑﻮﯾﮋه
ﺟﻠﺒ و ﺧﯿﺎر درﯾﺎﯾ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و روﻧﻖ و ﺟﻬﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﺳﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﺤﺼﺎل  ۳۵ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺷﯿﻼت ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﯾﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﯿﻼﺗ ۲۹ ﻫﺰار
ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﻨﻌﺘ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﻨﺴﺮو ﮐﺸﻮر و  ۶ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﺠﺎری و ﻣﯿﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻋﺮﺿﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮزﯾ آﺑﺰﯾﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﻠﺑﺮ اﻓﺰود :ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺷﯿﻼﺗ ﻣﺤﺮک ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺮ ﻣﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨ ﮔﺴﺘﺮده در ﺻﺎدرات آﺑﺰﯾﺎن و ارزآوری ،زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک  ۲ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠ زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﺮی ،ﺷﯿﻼت ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﺎری ،ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ

و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮورش
ﻣﯿﻮ و ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدی و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک رﺗﺒﻪ اول ﺻﯿﺪ در ﻏﺮب اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺷﯿﻼت ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )آﺑﻬﺎی ﺳﺎﺣﻠ (اداﻣﻪ داد ۱۱ :ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی و ﺟﺎﯾﺎه ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺻﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﯿﺲ ،ﺷﻬﺮﮐﻨﺎرک،
رﻣﯿﻦ ،زرآﺑﺎد ،ﭘﺰم ،ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﺮﯾﺲ ،ﮔﻮاﺗﺮ ،ﺟﺪ ،ﺗﻨ و ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر و  ۶ﺷﻬﺮک و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘ ﺑﺎ ﺑﯿﺶاز  ۱۰۰واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺻﻨﺎﯾ ﺷﯿﻼﺗ در ﺟﻨﻮب ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺣﺪود ﯾﻬﺰار ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨ و ﯾﻬﺰار و  ۵۰۰ﻓﺮوﻧﺪ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﺻﯿﺎدی ﻣﺠﻮزدار در
ﻗﺎﻟﺐ  ۳۴ﺗﻌﺎوﻧ ﺻﯿﺎدی در ﺑﻨﺎدر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﯿﺎدان اﯾﻦ اﺳﺘﺎن  ۳۱درﺻﺪ ﺻﯿﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر،
 ۳۶درﺻﺪ ﺻﯿﺪ آﺑﻬﺎی ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر و  ۲۰درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن ﮐﺸﻮر )ﺻﯿﺪ و آﺑﺰی ﭘﺮوری( را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک را در رﺗﺒﻪ دوم ﺻﯿﺪ در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺪوﻧﺰی و رﺗﺒﻪ اول ﺻﯿﺪ در ﻏﺮب اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺷﻬﻠﺑﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  ۴۲درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺻﯿﺪ در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺟﻨﻮﺑ ۴۰ ،درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺻﯿﺪ اﯾﺮان و
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﻨﻌﺘ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺑﺴﺰاﯾ در اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﻮزه ﺷﯿﻼت ﯾ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﺎر ﻓﻌﻠ ،اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزه ﺷﯿﻼت ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ راه و اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺷﯿﻼت ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺷﯿﻼت و ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن )ﻣﺎﻫ و ﻣﯿﻮ( ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮدآوری
اﺷﺘﻐﺎل ﺧﻮﺑ در ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد.
وی ﺑﻪ ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻫﯿﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری از آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻧﯿﺰ در روزﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﺪ و از ﺑﻨﺎدر ﺻﯿﺎدی ﭼﺎﺑﻬﺎر وﮐﻨﺎرک و ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮورش ﻣﯿﻮی ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
ﺷﻬﻠﺑﺮ اداﻣﻪ داد :ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻣﯿﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮردﯾﻢ ﮐﻨﺎرک و ﭘﺮورش ﺟﻠﺒ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن درﯾﺎﯾ ﻣﺎﻫ و ﻣﯿﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾ از زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﻼت ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﻮدآور ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺷﯿﻼت ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﯾﻨ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزی و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﯿﻮ ﮔﻮاﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺜﯿﺮ و ﭘﯿﯿﺮﯾﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن در ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﻣﺠﺘﻤ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘ ﮔﻮاﺗﺮ ﺧﻮب اﺳﺖ و در زﻣﺎن
ﮐﻮﺗﺎﻫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔ ﻫﺎ و ﺳﯿﻼب ﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ
دﻣﺎﯾ و اﯾﺠﺎد وﻗﻔﻪ  ۱۰روزه ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﭘﺴﺖ ﻻرو ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﺰارع ﻣﯿﻮ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨ و
ﺑﻬﺪاﺷﺘ اﺑﻼﻏ روﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺷﯿﻼت و داﻣﭙﺰﺷ ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ

ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺸﻠ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺷﻬﻠﺑﺮ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﯿﺮی ﻣﺸﻼت ﮐﻼن ﺷﯿﻼﺗ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺸﻼت ﺻﯿﺎدان و آﺑﺰی ﭘﺮوران ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی در ﺣﺎل ﭘﯿﯿﺮی اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻮوﻻن دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻼت ﺻﯿﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﯿﺮی و و ﺑﺮای رﻓ ﻣﺸﻼت ﻓﻌﺎﻻن ﺷﯿﻼﺗ ﺗﻼﺷﻬﺎ اداﻣﻪ دارد.
وی ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ در ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﮐﻤ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮐﻤ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﯿﻼﺗ
ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﯿﻮ در ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻫﺘﺎری ﭘﺮورش ﻣﯿﻮ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ و
رودﯾ ،در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک ﻧﯿﺰ  ۲۰ﻫﺰار ﻫﺘﺎر اراﺿ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻣﯿﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ ﻫﺘﺎر ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﯿﻮ ﺑﺮای ﺣﺪود  ۲ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ و
ﻣﯿﻮی ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ﮔﻮاﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺳﺎﺣﻠ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﺑﺪور از آﻟﻮدﮔ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ
و ﺷﻬﺮی ،ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا و ﻫﻮای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب و ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭘﺮورش داده ﻣ ﺷﻮد ،از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮان ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﺟﺮای ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺗﻦ
در ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮردﯾﻢ ﮐﻨﺎرک اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن روﻧﺪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﻔﺲ اﻗﺪام و انﺷﺎاﻟﻠﻪ در ﺳﺎﻟﺠﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻓﺎز
اول ﭘﺮوژه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل آﻣﺎده ﻣ ﺷﻮد.
ﺷﻬﻠﺑﺮ اداﻣﻪ داد :ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ی ﺻﯿﺎدی و ﮔﺮدﺷﺮی اﺳﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﻮدآور ﺑﺮای ﺻﯿﺎدان ﻧﻈﯿﺮ ﺗﯿﺲ ﺑﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﺑﻤﻨﻈﻮر رﻓ ﻣﺸﻼت و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﯿﺎدی و ﮔﺮدﺷﺮدی اﯾﻦ اﺳﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﻮﻟﻬﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪی داده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر و اداره ﮐﻞ ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واﮔﺬاری اﺳﻠﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎﯾ رﺳﯿﺪه و ﺑﺰودی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ،ﻻﯾﺮوﺑ اﺳﻠﻪ ﺻﯿﺎدی ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺣﺪاث اﺳﻠﻪ ﺻﯿﺎدی ﮔﺮدﺷﺮی و اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﭼﻪ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫ در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ۱۰۰ :ﻓﺮوﻧﺪ ﻗﺎﯾﻖ ﺻﯿﺎدی در اﺳﻠﻪ ﺻﯿﺎدی ﺗﯿﺲ ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺳﻮب در ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺳﻠﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﺮدد ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻼﺗ روﺑﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﺮوﺑ آن ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﯿﺪ وﺻﯿﺎدی و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮدﺷﺮدی ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﭼﻪ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫ و رﺳﺘﻮران و ﻣﺤﻞ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤ درﯾﺎﯾ روﻧﻖ داد.
وی ﺑﻪ اﺣﯿﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺷﯿﻼﺗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه آﺑﺰﯾﺎن و ﺗﺴﻬﯿﻞ در روﻧﺪ
اﺣﯿﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت و رﻓ ﻣﻮاﻧ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﺎره وﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ
ﺻﻨﺎﯾ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﻓﻨ ،ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺗﺨﺼﺼ در ﺳﺎﻟﺠﺎری در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎدر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺧﺎرج از ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس و ﺗﻨﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت،
ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺎﻻ و ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدی دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾ از ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.

ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک از ﺗﻮاﺑ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در  ۶۴۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب زاﻫﺪان ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﻣﺮان
)ﻋﻤﺎن( ﻗﺮار دارﻧﺪ.

