اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۹درﺻﺪی ﺻﺎدرات آﺑﺰﯾﺎن
ﻓﺮآوری ﺷﺪه در ۶ﻣﺎﻫﻪ ۹۷
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻓﺮآوری و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار آﺑﺰﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در  6ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ
اﻣﺴﺎل ،ﺻﺎدرات اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن ﻓﺮاوری ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل  39درﺻﺪ
رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

»ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻠﺸﺎﻫﯽ« اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل در
ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ردﯾـﻒ ﻫـﺎی ﮐﺎﻻﻫـﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ آﺑﺰﯾﺎن ﺣﺪاﻗﻞ  18درﺻﺪ
رﺷﺪ ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭘﺎرﺳﺎل ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات آﺑﺰﯾﺎن ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻨﺴﺮو ،ﻧﺎﮔﺖ ،ﺑﺮﮔﺮ ،ﻣﺎﻫﯽ رﯾﺰ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﻓﯿﻠﻪ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻼﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  1.2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن درﯾﺎﯾﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ در ﮐﺸﻮر
اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  350ﻫﺰار ﺗﻦ
آﺑﺰی در ﮐﺸﻮر ﻓﺮآوری ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻠﺸﺎﻫﯽ ﮔﻔﺖ :از  350ﻫﺰار ﺗﻦ آﺑﺰی ﻓﺮآوری ﺷﺪه  180ﺗﺎ  190ﻫﺰار ﺗﻦ
ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻨﺴﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد؛ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن رﯾﺰ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻠﮑﺎ و
ﺳﺎردﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺴﺮو در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﺎﯾﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده ،ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﺠﺎری ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﺻﯿﺪ
ﻣﺸﺨﺺ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺷﯿﺮ ،اﻧﻮاع ﺣﻠﻮا ،ﺷﻮرﯾﺪه و ﺳﻠﻄﺎن
اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺮآوری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﻠﻪ ،ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی
ﺷﺪه و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻓﺮآوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار آﺑﺰﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﯿﻼت اﯾﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه ای و ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻗﺰل آﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﺧﻮری ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ در ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺮآوری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ،واردات
آﺑﺰﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ و ﮔﺮاﯾﺶ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻓﺮآوری ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻠﺸﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن  400واﺣﺪ ﻓﺮآوری آﺑﺰﯾﺎن در ﮐﺸﻮر
دارﯾﻢ ،اداﻣﻪ داد :از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  128واﺣﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮآوری آﺑﺰﯾﺎن
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺨﻮان ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ،اﺳﺘﯿﮏ ﺷﺪه ،ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ،ارزش اﻓﺰوده در ﺣﻮزه آﺑﺰﯾﺎن را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﺮآورده و ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎﻻ ﺑﯿﻦ  28ﺗﺎ  140درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﮔﺮوه آﺑﺰﯾﺎن ،ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻓﺮآوری ﺷﺪه ارزش اﻓﺰوده ﺧﻮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮد
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻓﺮآوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار آﺑﺰﯾﺎن اﻓﺰود :ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل در دﻧﯿﺎ ،ﻣﺮدم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﯾﺎن ﺗﺎزه ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﻣﯽ
روﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻣﺼﺮف را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﭘﺎرﺳﺎل از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات  125ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺷﯿﻼﺗﯽ  500ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزآوری ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺴﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  250ﻫﺰار ﺗﻦ ﯾﻌﻨﯽ رﺷﺪی ﺑﯿﻦ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ  10درﺻﺪی ﺑﺮﺳﺪ.

